BANATUL ANTIC
( ProLlemc ';ii iwrspcd i \1')

Teritoriul, cuprins între cursul inferior al Mure.~lllui, r'i11l Tisa
$i Dundre, ce poartă şi azi numele istoric de Banal, şi-a am! în tot
cursul istoriei problemele sale specifice, incepînd înrii din îfl(l<'/)(iri'ltele timpuri ale preistoriei, pină aproape în zilele no as f re. Cu 11 zu t rchuie căutată în aşezarea lui geografică şi în caracteml rnri11t 11! rr>liPjului său: munţi nu prea înalţi in partea lui nis<lri/<'1111<1 (dur tlll fară răi mănoase), urmaţi, spre vest, de o regiune de d<'al11ri .-;;i cî111pi,.,
terminindu-se în porţiunea sa cea mai apuscan{1. fJÎllti la Tisa. în o :.oruJ. de şes l'Xpusă încă din vechime, pînă prin sec. \r '111. i111111<la/ii!or
şi acoperită în cea mai marc parte cu mlaştini care şi rri11 di mu 11"s1/nătoasă f iiceau traiul mai gren. Chiar de Uf'('<'<I. îu t /"f'l"ll I. dour .t!ri 11durile largi ce se ridicau din lor În loc asigrmrn 1wsihif.itateu de u dn
ra rişe::(tri mai miri sau mui muri. Si tuuţ ia w·r11 st a e.rpli ni lor· r1111i /Ht rtir1tla ri tâf il,., rnr(' S(' reflrnrcă şi În pri1 Înfa r1!spî11dirii po/J/llafiei Hmwtului in ,.,.('1111uile d(' d('nwlt. r:('rt ('ni din cel(' Lr<'Î ::.0111• f1111i11titr. rt
treia, de V(' Sf, a fost în unel(' perioadr alP Lrec11t11lui 11111i mr lor'11Ît1i.
ru toafo ră nu rra lipsită niri ca d<' <llllllllilf' [Jrnd11se rwt11r:tle ner~·s11rc traiului (peşte, păsări şi 1·i('tăţi de 1'inat ).
Cu toate arPsl<'a, rel<' t r('i zon<' se înl „,., g('sr .-;;i s'' î 111,,1i11 r•sr rPciproc.
Prohlenlf'lP tn ff'găturâ ru 1·iaţ11 sorif'fâ/ii 0111f'11e.-:;ti dl'sf<i::i/lrnfd
"e arest teritorin hânăţean în îndcpârtata antichitatP sr p11n incâ din
Ppoca pietrei reflectind prin variatele sale ,,culturi" arh('ologic<' multilaterale raporturi ce le-a Cntreţinut pC'rmanrnt (fff'St teritoriu cu sudul dunarf'an, cu ţinutul de la nord de .~fon·.':' .-;;i. f ir<'ştP, .-;;i cu n'st11l
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tran.silz:ăncun şi oltean in toate epocile străt·echi, zise „preistorice1.1..
Studierea urestor mărturii materiale ale 1·ieţii omeneşti străvechi e
una din surcinilc ('C c11d iu s1·1111w celur două muzee judeţene e:tistente: unul, mai ticchi, lu Timi:;;oara, iar cclulult mai tîriăr, dar mult promi/ător, din capitala judeţului Curaş-Sct·erin, Heşiţa. Şi unul şi celă
lult ni trebui sci rccurg<i, f ircşte, la ajutorul just organizat al mu;eelor 11111i mici, cu cel d<' la Lugoj şi Carw1.,..,ebeş, de pildă.
Se rn constata, f âră indoiulă, ni departe de a constitui o insulă
izulută in cadrul larg al sud-est-ului european de pe ambele maluri alr

Uundrii de mijloc şi de jos, Banatul a constituit o parte integrantei in
/umru înconjurătoare, primind, dur şi <lîn<l, fn acelaşi timp, bunuri
culturale de o importantă ~enmif icu/ie în dez1·olturPa societu/ii ume11eşti din ar.de tTemuri.
Studiul de care tiorbim t 1a dezrălui atit comunul general, cit şi
propriul .!du spccific.
Desluşireu şi

suffcs·iuneu „culturilor~' arheologice 1·or putea demonstra, cred, printr-o justă şi obiectini interpretare u materialului
concret, inlrepcitrundaea rn această regiune qumlrilateră străjuită de
celt: trC'i riuri şi de lanţul Carpa/ilor 1·cst-mcridio1wli, a dif critelor seminţii şi populaţii ide11tificabile, upoi, cu cele două popoare constatate aici in :iurii timpurilor istorice, ln protoistorie, care erau dacii
şi ilirii, -· sau mai exact: proto-dacii şi prolo-ilirii. Nu e riscant de
a afirma de pe acum că distingerea precisă va fi destul de anevoioasei, contactul între aceste două popula/ii ducfnd, Cn f recvnitc ca;uri,
la un ori:ont cultural unitar sau aproape unitar, cc>ca ce - drept vorbind - nici 1111 e de mirare.
Problemele şi mai muri, dar poale şi mai complexe se t·or ridica
pentru timpurile istorice propriu-:.ise, pentru epoca veche (sclavagiMttl ), ca şi pentru pC'rÎoacla care fi urmează, designată - conven/ional - pre/eudală.
Cc populaţii noi se abat sau se aşează pc aceste meleaguri fn .!ecofrle din urmă ale erei t·echi? Ce rol au jucat acestea în aria bănă/ea
nă? Dacă au trecut şi pe aici cd/ii, constataţi sigur în vecinătatea
nemijlocită pe la gurile Dravei şi Suvei? Sint vestigiile ieşite pîwi
acuma la iveală celtice sau - după cum credem noi - veritabil dacice?
O intrelwre la care Sf' aşteaptă răspuns şi din partea noastră şi
a colegilor iugoslavi e tocmai aceasta, fn legătură cu dacii. Care csfr
ponderea lor fn Banat faţă de alte populaţii? Pînă unde se întind ei
spre vest?
Pentru aceasta e absolută nei·oie de revizuirea atentă a diferitelor descoperiri mai vechi (şi care nu sint puţine chiar fn muzeele
bănă.f ene) şi a materialelor rezultate din ele pe care f n trecut le-au
înregistrat sumar şi simplu ca „preistorice" cu toate că la lumina cunoştinţelor de azi acestea ar putea fi mai ~xact categorisite şi atribuite etnic.
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S-a afirmat (şi se mai afirmă fncă) cu destul de puţin temei că
o mare parte din teritoriul Banatului (în speţă, partea de cîmpie şi
şes) ar fi fost încadrat şi luat în posesie de sarmaţii iazigi fncă de la
venirea lor fn cîmpia ungarii (între Dunăre şi Tisa), adică din primu j11miitate a sec. I e. n. Numai o cercetare pe teren şi a descoperirilor mai vechi făcută fără idei preconcepute va putea desluşi această chestiune: cfnd s-au aşezat iazigii în Banat? ln această privinţă izvoarele narative (Dio Cassius, în pasajele ce vorbesc de
războiul purtat cu dacii) sînt cît se poate de lămuritoare: o invadare
din partea acestei seminţii sarmate în Banatul de 1wst în cursul
războiului dintre 101-106, dar şi o energiră respingere a pretenţii
lor acestora, din partea lui Traian.
Datarea mai precisă a materialului sarmatic porul<>rea lui fn
contextul altor materiale arheologice (dacice, ronume) 1•a permite
apoi un riispuns şi la întrebarea firească: eînd putem vorbi de o luare în stăpînire statornica a frritoriului dintre c<'fo trei rîuri de ciitre
Sarmaţi? Că în secolul IV şi probahil fncă din ultimele decenii ale
secolului I I I ei se a flii aici, e neîndoios.
Această problemă a iazigilor e însă în strînsă cone:tiune cu o altă problemă, mult mai importantă şi la care iarăşi s-a răspuns fn fel
~i chipuri (şi nu totdeauna obiectiv şi imparţial).
E în discuţie teza: cui a aparţinut Banatul restic rn timpul stclprnirii romane asupra Daciei? Romei sau iazigilor, sau „nimănui"? E
un „condominium" iazigo-roman (o absurditate din toate pullctele
de vedere)?
Noi (în.telf'g cf'l ce scrie areste rfnduri ,<>i alţi colaboratori)
rie-am spus părerea rn privinţa aceasta, dar o verificare ri{!uroasă a
dif ,,,·itelor opinii " dt Sf' poate de dorit ..5i p<>ntru aceastci verificare sînt neresare noi şi noi cercetări, finfnd seamă de cel<> mai nuci
amânnnte.
Fireste, nici problema localizării Dariei Malvensis nu e dintre
acelea care poate fi definitiv r<>zolvntd, rn toate arg1tment<>lP arfose
p'înă aruma. Ea rămfn<' 1nră un mare S<'mn de fntrebarP. R<ispunsul
n11-l pot da dPrit int'P.'ţfiaafiilP p<> tPritorinl Tu'inăţPan.
NPluinnitP rPzllltat<> s<> a,<>teaptâ, fn rPle din urmă. de la cPrcefă
rilP perioadPi pref<'wlal('. ac<'Pa car(' a nrmat nemijlorit d11fllt retragr>rea aurP!ianii. El<> se pre1·ăd fnf'ă de 11e acum. Descop<'ririle reccnfr
de la Orşova 8Î f.ornea pot fi considera((' ca rev<>latoare faf<l dP f'('<'a
cr se ştia p1nă acum.

Cît a durat dominaţia romană fn s11d11.l Banatului? Ce caracter
şi ce profunzimp a avut? Cum se manifesta simbioza da('n-romanilor
cu neamurilP rare au penetrat fn acPste ţinuturi ( sarmafii, l11mii, gepizii, avarii. slarii, maghiarii)?
O specială atPnfie trebuie acordaltl sfăpTnirii hult!Jlr<> asurra ţi
rmt11lui din pr<'ajma M11rpşul11i (la sud şi 7a 11orrl de <'l, rn r:rişana ).
1n uj11nul rw·,•ririi rrw,!!.hiarr, (s„rolul TY. - Y ). Tt•::a1tml d„ la SÎnnr
roiau Marr - con~itlPrat ca hul!rnr - ra si i:-::t•nrtrP 1rnrati1•<> rum ~
''
'
'
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de pildti. cro11im lui .·lrio11r111us. dur ş1 altele. dau oarecari indicaţii
- puse lu i11doiul1i de unii. wl111is1• de ulţii - asupra evenimentelor
şi populu/ii/or di11 111·r•a.,·f1i p<'riu"'/,;. J·erificurea se aşteaptă, iarăşi,
de lu arheologie.
Prublc·mele - Jupti cum st' n•de sint multe şi fără a mai
pu111e11i Je ull<'lr• mai mici, dur, totuşi, deloc neglijaf,ile. l'e11tru a n11
m<'rg" mai rl<·1wrte, iutei unu de „ultima urii"': faimoasele valuri cc'
strubut i11 lu11g, i11 trei ( duc<i 1111 mui multe) li11ii paralele (sau aprott·
µe), tere11ul Bu11atului, co11tinufnd - pare-se - şi la nord de Mure.-:;
( tfoui si11t ,.rn11ge11itale„'!) cr• sfnt, de cf11d şi de cine sfnt ridicate?
Cu ce scop'!..~tiu cei sau dut şi s-au i11cercat unele nispunsuri (f11tre cure şi al 111<•11 ). /Jar'! S-a spus ultimul c1ni11t? J\"u cn•d. Aş putea
afirma ni prohl<·mc•/,. .w• 1·or inmul/i chiar „pe parcurs"', în îndelungatul prol'<'s al irll'esti t.w/iilor re urme<1:ci s<i se f acii şi tn•lmie să se
fac1i ( \'l'Zi mai nou teoria lui ~oproni S. in „.\rch. Ertesit6"', 96,
1969. fa~ ... L I'· ·13- l:l ~i arti('olf'le respective 1lin „A Mora Ferenc
'li1z1·um F"kii11~·H·~ ll)(•Y, :!.. t'I'· IU.J-U/).
l\'u se poate nega că rn trecut, pînă la primul rci:boi mondial s-a
!11l'rat fn <ff<•u,·t1i dirt•r/i<·. dar mai mult din ini/iatfră particulară, derit dupci 1111 d1if1:11it progrum ofirial. J\'u lipsesc nici rnluruase publica/ii CC' pot serl'i şi astd:i ca preţioase lucrări auxiliarP .
.\ici i11 n·gimul burg/ie: româtwsc nu s-a trecut de limitele
rC'stri11s'' alf' 11uor n•ffet1iri i:olufr.
Desigur, imm guran•a rmui plan de lucru conS<'Ct'e11t de urmat
prireşte genna/iu tic• dufJti
23 August. Bazele unui asemenea pi.an
de cercetliri s-au pus prin infiin/area muzeelor din cuprinsul c<'lor
două jude/e btirui/ene, inradrate cu 0<1me11i "" specialitate bine prl'gtiti/i şi dornici "" a 1111111ri 111 acrast<i direr/ir. Actil'itatea se şi fare
sim/ită prin 1111eh· liffniri <•xerutatP in ultimefo două decenii.
Datoria conti11mirii acestei activit<i/i arheologico-istorice e a
rioa.stni a tuturora. Institutul şi .Mu:eul de istorie din Cluj şi-au dat
.-:;i pimi acuma concursul lor. fn diferite forme de cola/Jorare. O vom
face şi de al'um înainte lO\'ărăşeşle.
Sarcina de căpetenie revine, fnsă, ca şi obligaţia morală, rn primul rind, colectfrelor din fruntea celor două muzee fruntaşe din capitalele de judeţ.
Totul ne îndeamnă s<i fim convinşi cii acestea îşi vor fndeplini
misiunea pe care au primit-o din partea Partidului şi Guvernului
României Socialiste.
Şi nu ne îndoim că la îndeplinirea acestei misiuni muzeele bănri
/ene se vor bucura de întreg sprijinul organelor locale de partid şi de
stat.
Le dorim, şi cu acest pruej, tot succesul şi norocul.
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DAS BANAT IM ALTERTUM
(Zusammenfassung)

Der Verfasser wcist aul dic sp('1ifischc Entwkklung de-; :~cin"h hin.
dessen Geschichte im Laufe der Zeit von seiner geographischen Lage und
Bodenbeschaffenheit stark beeinflusst wurde.
Anschliessend wird die Thematik erărtert, welche durch die zukunftigen
archaologischen Forschungen des Reschitzaer und Temesvarer Museurns
wissenschaHlich gelost werden mussen, w'e z.B.: die Frage der Iazygen im
Banat, die Zugehorigkeit des westlichen Banats wahrend der Romerherrschaft, die Frage der Erdwii.lle u.a.
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