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de
SEVER

Realizările

DUMITRAŞCU

conlemporaneilătii

în domeniul economic

şi

socictl, în

tehnică, industrie şi şliin lă c1u c1dus cu sine un inleres crcscînd pentru
cunoaşterea irntichităţii, i:l lumii romnne. Moştenirea spirituală latină ce
interesează în prezent întreaga umi:lnilale se împleteşte cu cercetcuoc1
lingvistică, I i/ologică şi / itc rară a crea lici popoarelor nco!Clti ne din
Europa, America ](!fină şi A.frica (cele cMe au frnnceza limbă oficială}.

În acelc1şi timp noile posibilităli turistice au transformat vestigiile ar(alături de toate celelalte vestigii arheologice-istorice
şi de artă de orice fel} în veritabile tezaure nationalc în toale ţările din
Europa, Africn de nord şi Asia vestică, unde s-a întins în antichitate
vastul Imperiu roman.
Acec1stă imensă moştenire hloricri, cnllurală şi MheologiU\. ccll'e c1
<1trns spre creuzetul riguros al cercetării, spirite înaintc1lc ale lumii medievale, umctnişli şi iluminişti celebri, c1 fost critic orînduită de secolul
al XIX-iea în laboratorul cercetării .ştiintif ice istorico-arheologice, avînd
la bază argumentaţie concretă, de savanţii pleiadei ce aveau în frunte
spirilul de organizare, eruclilic1 şi cutezanţa lui Th. Mommsen.
În Romc1 de azi - oraş al culturii universale - cercetarea istorică,
arheologică şi lingvistică privind mai ales desfoşurnrea în timp şi spaţiu
c1 romtrnilăţii cu toate implicatiile sale din antichitate, eporn medievală
şi modernă, în prezent, este studiată în pulruzeci de instituţii academice
aparţinînd ţărilor din diferite părţi ale lumii ( Accademia di Francia 1 ,

heologice romnne

Institutul arheologic german 2 , Academia Americanff1, Spaniolă, Brita1

l.'<'co/c Frunc;aisc de Rome, 1875---1975

" Dculsc/Jes Archaeologisches ln.~titut, Ausgrabungc11 Fnrsclwngen sPit 1950,
Berlin, 1969, Abteilung Rom, p. 11
1
' A.
şi
L.
V a Ie n tine,
T/Je Amcricnn Acadcmy in Rome 1894--1969,
ll1<1rlollcsvillc, HJ73, 237 p.
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nică, Norn·gi(lf1ă, Finlandeză, Suedeză

~i aJtpl0 1). AcPstora li se adaugă
în 1922 Accadcmin di Romnnicr; (Scuola romP1ia) - Şcoala română din
Roma condusă dP savantul Vasile Pârvan în carc> s-au format şi afirmat pe plan inlf'rnaţional tineri cc>t-cetătorii, mai apoi pPrsonalităţi de
seamă alP cullurii rorntrneşti inlNlwlic(' şi de azi.
Marii colaborări intc•lectuale dedicată întocmirii marPlui corpus
de inscripţii latine (CIL) i-c1 urmc1t organizarec1 interbelică şi actuală d
oc1menilor de ştiinţă din întreaga lume, bazală pe cooperarea ştiinţifică
în cadrul congreselor internc1ţionale de cuheologic clc1sică'i, ele epigrafiei,
de studii clasice 1\ de numismatică", privind limesul roman 10 sc1u al diferitelor colocvii 11 , scminarii 1~, conferinte 11 sau alte manifestări ştiinţifice de
maximă specializare 1 ~. Reviste':; şi publicaţii specializate susţin ritmic şi
necontenit viaţa ştiinţifică la curent cu cercetările efectuate în întreaga
zonă circummedileraneană euro-af ro-asiatică.
Ca o recunoaştere a vc.1lorii cercetărilor arheologice romc'.tne~ti, a
competenţei ştiinţifice a participării membrilor dPl0gaţiilor româneşti la
reuniunile internaţionale, au fost organizate în ţara noastră a XII-a Conferinţă lntcrnc1/ională de Studii Clasice „Eircne" 16 , al /X-lea Congres ln1

Insli/ullrn1 Romanum NolTC'giof', Act;1 ad Archaeologiam et Arlim Hisloriae perlinenliil, I-V, HJ62-1974
,; Ephemeris /Jacoromana. Annuariu de/Ja Scuola Romena di Roma, I-X, HJ23Hl43 şi Diplomatarium italicum
6
Al X-lea Congres lnte11wţionnl ele arheologic clw,ică a a\·ut loc la Paris în
1!}63
7
Actcs du dcuxieme Congr. Int. d'Epigraphie grecque C'I /atinP, Paris, 1952, Paris, 1953; Alli de/I III. Co11gresse Intern. c/i Epigrafia Grecn c Latinei, Roma, Sell, 1957,
Roma, 1959, 469 p.; Akte11 des VI ll1ternatio1wlcn Kong1cscs fur Griccsiscl1e uml Lnteinische fpigraphi/{, Miinchen, 1972
8
Assimi/ation el resistance â Ia cu/lure greco-romaine dans Ic monde anciC'n.
'fravaux du Vl-e Congres Intcrnatio11al d'Eludes Classiques, Mttdrid, Scplembr~ 1974,
Bucurc!;,li-Paris, 1976, 549 p.
!I Congr. Int. ele Numi.\nwliquc, Paris, 1953, 1--H (Actcs), P,iris, 1!157
10
LimPs StudiC'n, \ or/rage des 3. Intc1nc1tio11u1<'11 Unws --- h.onqrcs\es in
Rhrin/C'/df'n nasC'/ 7957, Ras!'/, 1959; Quintus CongrPssus inlC'rnation"lis Jimitis Romani stucliosorum, Zagreb, 1003; S1uc/ie11 zu elen 1'1i/itiirgrenzc11 Roms. \ urtragc des.
6. ln/Pr1wfio11nlcn Limf'.\-konqressPs in Siiddcul.\ch/<111(/, Koln - Gral, 1%7
i: /3onner lli.\toriu ,\ugu.5/a Colloquium 1971, Ronn, Hl74, 287 µ.
•~ .-\li i cld v·minurio romcwist ico intern.
(Perugia--Spoletn-Todi, l l ·X-1!171 ),
P0ru~Jit1, 1974, 2!Jl p.
1
" Con/crcncc Intern. c/'/Juclc:-. C/(l\SiquC's; ci. şi
Diulogucs c/'llis/01 i<' w1cic1111c,
Centre de rcchorches d'Hisl. unc., 12 (Ann. llniv. Acsan<;on, 166). Pdris, 1975, pnssim.
11
J. R. Hinnells (ed), /\lithrnic Stuc/ies. Pron•Nli11gs ol the 1. st. Intern. Cunqrcsses oi Mil/1rnic Stuc/ies, I-li, 1!175, 560 p.; c /. şi A/1:'M.-\ Association Inlernntiorw/c po11T J'J ltuh• cit· lCl :'losu'iquc .\11tiq1w, Paris, Hl65
t:i .·\nec Epigraphiqut•, Paris, 1!103 - ; Journal oi Rumun Sludies, Londun; 1,utomus, Revue des eludes lalincs, Gnomon, Miinchcn; ci. ~i Gullia; Dacia Bucure)!i;
Hf'r RGI-\, Frankfurt a J\'1ain.
11
; Acles ele la XI/. Confl'1l'llce l11k111, c/'l::ludes Clus~iquc.\ ,,lifl'nl'", Cluj-Niipoca,
2 -7 oei. 1!172, Duc11re";,li- -A111sl1•rrli!111, ]!175, 767 p;
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tcrnatiornll privind studierea frontierelor romw1e 17 şi ril V1T-lc<1 Congres
Internaţional de epigrafie greacă .5i latină 18 • La Madrid, cu ocazia cPlui
de-al VI-lei:l Conwes Internc1ţioncll ele Studii Clc1sice c1 fost c1Jps preşedinte
al Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Studii Clc1sicc prof.
D. M. Pippidi. directorul Instilutului de _i\rheologie al Universităţii din

,n_
De altfel cercetarcc1 eµocii romcmc în tcirc1 noastră, pe temeiuri
strict ştiinţifice, a fost marcată de studicrec1 unuic1 dintre cele mai importante monumente de la Dunărea ele Jos - Tropcieum TrniCLni - de
la Adamklissi, prin care Gr. Tocilescu, savant ele renume europoc.1n în
epoca sa a publicat, în colaborare cu austriecii O. Benndorf şi G. Nicmann ( 1895) o prestigioc1să monoyrafie~ 0 • O simplei trecere în revistă a
specialiştilor români şi slrăini care uu studiat monumentul reflectă interesul arătat marii sale valori istorice şi artistice: E. Petersen ( I 890f 1,
B. Pici-; (1892):? 2 , C. Cicl1orius (l904f1, A. Furtwăngler (1904f 1, Fr. Stud11iczlia ( 1904f\ Th. Antonescu ( J005F". V. Pân-an ( 1912)2'. R. P(lribcni
(1926)2 11, S. Feri (1933)2!1, N. Iorga (1936) 10 , P. Nicorcscu (1940) 11 , şi
FI. B. Florescu ( 1959):1 2 , acestc1 din urmă, etnogrnf, care face o analiză
insolită monumentu lui.
Pînă în anul 1910 Gr. Tocilescu c1 adunat un material imens cu privire la stăpînirea romană în Dobrogea, Oltenia, Muntenia şi MoJdovn,
Bucureşti

1; Actcs du IX Congres Intern. d'ctudcs sur ks [ro11tic1cs romoincs, Mamaia,
6-13 sept. 1972 (ed. par D. M. Pippidi), Bucureşti Wien, Hl74 557 p.
18
Epigraphica. Travaux dl•dies au \'li-e Congres Internaţional d'Epi~Jraphic
qrecque et !aline (C:onstantza, 9-15 septembrie 1!!77), Buc, HJ77, 283 p.
l!I V. nota 8 SUJ)rCI
20
Gr. Tocilescu, O. Benndorf, C. 1\:i0111c1nn, Monumentu/ ele lCl Aclc1m/;/issi, Tropncum Truiani, \'iena, 18!!5
::i I'. Petersen, Sul monumcnto c/i .-\c/um-h/i.~,i, în Hr'im •'li/I, :XI, lllD0, p. 302
22
8. Pick, Das Monument von AcJc1m-K/is.,i oul Miim:cn nin Tomis, în ALM,
1392, p. 18
23
C. Cichorius, Dic rămi~d,e Dcnkmălcr in cler Dobrudsclw, 13crlin, 1904
21
A. Furlwănglcr, Zum TropClion 1·011 1\clnmk/is.,i, Mi"1nchen, 1904
2
,-, Fr. StudniczkcJ, TropClcum TroiClni, Leipziq, 1904
::r, Th. Antonc>srn, te trophc ci' Aclnmc/issi, Iaşi, 1905
::, V. Pârvun, CclclleCl Tropncum, Bucureşti, HJl2
Zk R. Paribeni, Optimus Princeps. Sa(Jgio sul/a storin c sui tcmpi c/c/J'impcrntorc
'frainno, Messina, 1926
zn S. Fcrri, Atic romww su/ Dwwbio, Mileno, 1933; jclem, Motivi ornumc11tnli
nc/J'arle romana de/ Medio c IJw,so Danubio, Roma, 1933; ic/cm, Nuovi clocumcn/i relativi al Troico cli troiano ne/Ja Mcsin inferioare, în ,\n1w/i ciclla Se. Norm. Sup.
di Pisa, II, 1933, p. 366
30
N. Ior~Ja, Lxplicatia monumentului c/c la Aclc1mklissi, în AA.R, s. Ill, t. XVII,
W36, p. 206-214
31
P. Nicorescu, Ncucs iibcr cJas Trnpacum ,·om Aclamklissi, în Bcrichl ii/Jcr clus
V I. lnlcrn. Kongress I. ArchciologiP, Berlin, HJ40, p. 473
:::: FI. A. Florescu, Monumentul de lu 1\clamklissi, Buc., 1!15!)
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clin car0 numai o mită parte a fost publicat ( 1!JOO, 1903, 1902-1908):;:i,
restul păslrîndu-s0 în manuscris0l0 şi însemnările sale încă nepublicale:i,.
Urmînctu-i la catedră şi muzeu lui Gr. Tocilescu, V. PîrFan continuă
şi cercctarile începute de înaintaşul său în Dobrogea (l!J12, 1915, 1916,
1923, 1924, 1925f'·' şi din slîngcJ Dunării (1914f 1'i, sintetizc1te în cunoscuta
sa lucrare lnceputuri Ic , ie/ii romane la gurile Dunării ( 1923, 197 4f 1~.
După Getica V. Pârvdn, ,.în ultimii s8i c:111i avea de gînd să realizeze noi
opere mari, ca Dacia romană şi Protoistoria s/m·i/or" continuări firPşti
a marilor sctle plmrnri de el scrie istoria veche a Daciei în cele trei mari
etape ale istoriei sdle, dar aşa cum scria R. Vulpe „soarta a decis ca
totul să rămînă doar umbra unei in Lent ii zădărnicite, un prilej pentru
posteritate de a regreta că nu i-a fost îngăduit culturii noastre să profite şi în direcţia acestor preocupări de luminile unui spirit superior ca
al lui Vasile Pârvan "3 ~. Ne-a mai rămas totuşi acel profund şi mereu
c1ctual capitol Carpato-danubicnii -5i romanii din lucrar0a sa Daci<1 19 ,
publicată postum de R. Vulpe în mai multe ediţii. Încheierea la care
ajunge V. Pârvan la sfîrşilul cercetării sale îşi păstrează şi azi marea
sa însemnătate pentru înţelegerea romanităţii răsăritene şi a procesului
de romanizare însuşi.
Cercetările au fost continuate pe Leren pe întreg cuprinsul ţării şi
la Roma în cadrul Academiei româneşti înfiinţate de V. Pârvan sau în
alte centre europene. Studiile arheologice româneşti intră trainic în
istoriografia vremii prin noutatea informatiilor furnizate şi prin acurateţea argumentaţiei ştiintifice. Perioada interbelică Ya însemna pentru
cunoaşterea epocii romane în Dacia, pe de o parte, săpăturile din capilula provinciei Ulpia Traiana Sarmizegetusa 40 efectuate de
C. Daicoviciu, şi cele de la Romula şi Sucidm·a efectuale de D. Tudor.
Ac('stora li se adaugă cC'rcetările efectuate în continuare la Histria, pe
JJ Gr. Tocilescu, Foui/lcs el rechf'Tcl1cs arc/1fologiqucs Pn Roumnnit·, Buc., 1~100;
irl<'m, Foui/les d'Axiopolis, în Festsclirifl zu Ol/o Hirsc/1/e/d 60. GC'IJ111tstnq, Berlin
1903; idem, Monumente epigrn/icc şi sculpturale ale Muzeului Nationol cli11 BtKtlfeşt i,
1-11, Buc., HI02-1908
31
CL H. Gc1jewski1, Topoqrnp/iiC' d<'s lorlifirotion.~ ronwines c11 Dohrurljo (Bihl.
Arh. XI), Wroclaw, t!l74, 168 p. şi ii.
~.-, V. Pâr\'an, DC'scopC'1iri nouă ln Scythia Minor, ln ARMSl, s. Il. t. XXX\'. l!l12,
p. 467-550; ir/cm, CC'lalen lllml'tum, I, în AHMSl, s. II, I. XXXIV, 1!)12, p. 4!17-607;
li. I şi II, t. XXX\'(, l!H4, p. 245-328 şi 392-420; III, t. XXXVII, !DIS, p. 265-304;
idem, Histria, IV, în AHMS/, s. 111, t. 11, mem. 1, 1923; Histria, \'li, in .4.RMS/, s. III,
I. li, mem. I, !923; idem, Vnc nouvelle 111scriplio11 de Torni, în Dacia, I, 1924, p. 273270; idem, Poui//es d'Histria. /nscriplions, me 5erie, în Dacia, II, IQ25, p. 198 -2-H'I.
36
V. Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul romon prin 1'-1olclo,·a ele Jos, Bucureşti, 1!114
37
\'. Pârvan, lnccputurilc \'ictii romane la gurile Dunării~, Buc., l!l74
:ih R. \'ulpe, Cuvint 1nninte Ia V. Pârvan, lnceputuri/c ,·ic/ii romane /ri qurile

Dunării,
39
~

0

Buc., 1974, p. 11
V. Pârvan, Dacia\ Bucureşti, 1967, 155 p
C. Dainwiciu, Sarmizeqelusa - Vipia Tiaimw, Cluj, 193Q
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întreg teritoriul Dobrogei şi celelalle săpături sistematice clin u1strel0
şi aşezările romane din Banc1t. O\lenia şi Transilvtmia.
Aceste săpături şi alte numeroase studii din ţară şi de pest<' holiH<'
vor stct la baza scrierii a trei monografii reqionale asupra slăpînirii romane pe teritoriul României: llistoire ancicnnc ele 1n J)obroudjn ( 1938)H
ele R. Vulpe, Oltenia romană ( 1942) 4 :? de D. Tudor şi La Transih-cinia
nel/'nntichita. ( 1943) 4:1 de C. Daicoviciu. Todte tr('i c111 devenit lucrări
clctsicl' de referinţă ce au atras după ele noua serie de cercelctri mlwologice, epigrafice şi numismatice asupra Daciei şi Moesiei romane.
în cele peste trei decenii care s-au scurs dupJ al cloilc>ct război mondial cercetările arheolo~Jice privind epoca rornc1nii au cunoscut cea de
lreid Ptapă a desfăşurării lor. Au continuat s8păturile în vechile aşezări
şi cetăţi din Dobrogea, Transilvania, Ollenia şi Bc.rnat, extinzîndu-se
aceste cercetări nu numai asupra clllor ohieclive rotndnc din acPsle provincii istorice româneşti, ci şi asupra cercetării epocii romane în :t'vfoldova, Muntenia, Bucovinc1, Crişana şi Maramureş, provincii locuite în
epoca romană ele dacii liberi şi de carpi, alături de cmc se ,1şează în
mrnmite zone sarmc1~i-iazygi sau roxolc1ni şi elemente de populc1ţii germanice începînd cu sec. III. e.n.
Remarcabile sînt trei lucrări colective de mari proporţii, inslrumC'nte indispensabile pentru orice cercetător al istoriei Daciei în epoca
romană:

1. rontes Historiae Daco-romanae ( 1964, 1970, 1975) 44
2. lnscripliones Daciae Romanae (1975, 1976, 1977, 1977 a) 45
3. Tabula ImpcrU Romani ( 1969)~ 6

Rod a cercetărilor istoricilor, arheologilor şi epigrafiştilor români
cu mare prestiyiu ştiinţific în ţară şi în strZtinrttale, ele sînl în acelaşi
n R. Vulpe•, lli~loirr- uncicnne (/c lu Do/Jrnuclj<1, Buc, Et:IB (Academie Roumc1ine:
Connttis'>ctnc1• de li! lPrrP el de la pc•nst'P roumaines)
ii D. Tudor, Olt1'niu romana, Bucureşti, 1942
11
' C. Daicoviciu, Ln Transilvania ne//' anlichila, Buc., 1!!43; idem, Siebenburgen
in .·\lterlum, Bur., 1944; idem, La Trnmylvanic dans J'antiquit(•, 811c., tn45
H VJ. Iliescu, V. Popescu, Gh. Ştefan, Fonlcs aci llistoriam Daco-ronwnim' pcrlinenles (Izvoare privind istoria RomâniPi. I. De la 1-lesiod la Itinerarul lui Antoninus),
Buc., 1964, p. 791; H. Mihiiescu, Gh. Ştefan, R. Hincu, VI. Iliescu, V. Popescu, Fontes
Historiac Daco-romcrnac (Izvoarele Istoriei României. li. De la anul 300 pintl la anul
1000), Buc., 1970, p. 768; Al. Elian, N. Tanaşoca, Pontes J-1.istoriae Daco-romanac (Izvoarele istoriei României), III. Scriitori bizantini (sec. XI-XIV), Buc., 1975, p. 56B
4
:, I. I. Russu, lnscriptiones Daciae Romanac (lnscripliile Daciei romane), I. Introducere islorici't şi epigrafică, Diplomele militare. Tublitele cerate, Buc., 1975, p. 285;
Gr. Florescu, C. C. Pelolescu, /nscriptiones Daciae Romwwc (lnscripliile Daciei romane), li. Oltenia şi Muntenia, Buc., 1977, p. 276
pl; I. I. Russu, M. Du~anit,
N. Gudea, V. Wollmann, lnscripliones Daciac Romonac (lnscriptiile Daciei romane),
III. Dacia Superior, I. Zona de sud-vest (teritoriul dintre Dunăre, Tisa şi Mureş),
Buc., 1977, p. 287; Em. Popescu, Inscripţiile clin secolele /V-XIII descoperite 1n România, Bul'., 1976
iu N. Gostar, T. Ivanov, Etn. Popescu, D. Protase, I. I. Russu, D. Tudor, Ta/Ju/CI
Imperii Romani, Romula-Durostorum-Tomis, L 35 Bucarpsl, Buc., IUGU, p. 80; ci şi
T/H L 3-1, IJudapL-stu, l!:JG8

+
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timp, şi ne referim la ultimele două mai ales, şi rodul cooperam intelectuale internaţionale. Astfel la Inscriptiile Daciei romane, III. 1. a colaborat şi cercetătoarea jugoslavă M. Dusanic, iar T.I.R. L 35 Bucureşti, a
fost tipărit de Academia R.S.R. sub egida Uniunii Academice Internaţio
nale cu concursul financiar a Consiliului Internaţional de filozofie şi
ştiinţe umane (CIPSH), fiind cooptat în colectivul de autori români şi
cercetătorul lmlqdf T. Ivanov.
Pentru primi:! dată, după cite cunoaştem, urmîncl tratatului ele Istoria
Arheologiei~', privind însă antichitatea şi renaşterea, a publicat D. Tudor un tratat de Arheologie romnnă ( 1976)~ 8 , actresîndu-se în primul
rinei studenţilor, cercetătorilor din institute şi muzee şi iubitorilor de
arheologie. Lucrarr> nu numai necPsară, dar şi de un real folos în pregătirea numeroşilor cNcetători în domPniul arheologiPi romane, a artwologiei romarn' pe pămîntul DaciPi.
Două lucrări de interes generul 1uheologic, cu ref crire şi la epoca
romana. în Dacia sînt Dicf ionar de istoric , eche c1 României ( 1976)·19 şi
Repertoriul arheologic (ll României ( 1976f•0 , ele asemenea instrumente
de lucru pentru orice cercetător român sau străin. S-a publicat şi o
traducere a unei 1:'nciclopcdii (I ci\'iliza/iei şi artei ronwne (1974)" 1 •
De asemenea au fost reedit(I/C două clin lucrările lui V. Pârvan,
amintite de noi mai sus Daci(! şi lnceputurile ,·ie/ii romane la gurile
Dunării, începîndu-se nu numai valorificarea moştenirii trecute ci şi
integrarea firească a rezultatelor obţinute de cercetătorii din trecut în
dialectica cercetării arheologice contemporane privitoare la epoca romană în Daci,1. D. Tudor şi-a reeditat Oltenia ronwnă, revizuită şi
adăugită ( 1958, 1968f•~, ea devenind astfel, lucrarea fundamentală a istoriei stăpînirii romane în 0acia Inferioară. C. Daicoviciu şi-a reeditat
stringîndu-le într-un capitol c1l volumului Dacica (1969)·-,:i, studiile sale
asupra Daciei romane. Făr[1 a fi o reeditare, ci o lucrare cu lotul nouă,
c1vîncl însă ca temelie cum este şi firesc vechile studii asupra Dobrogei
romane, a puhlicc1t un nou volum R. Vulpe, în colaborare cu I. Barnea
( 1968f•\ în seria Din istori(I Dobrogei, cu Litiul Romanii )(I Dunărea de
Jos. Aici se cuvine a fi amintită şi lucrarec1 lui D. :tvI. Pippidi ( 1958,
n A. I. Odobescu, fatoriu Arclll'olouici. Studiu introductiv lu aceaslcJ. -:,tiin\cl, I,
Antichitatea. Renaşterea, Buc., 1!J61, Pdi ţie D. Tudor.
4
ij D. Tudor, J\rc/Jl'ologic1 romana, Buc., 1!!76, 282 p
41
! Dic(io1wr ele istoric \'ec/Jc u României, Buc., HJ76, 625 p
:,u Al. p;,unescu, P. Sadurschi, V. C.:hirica, Repcrto1iul u1c/wolouic ul Ju<le/ului
Holo.~uni, l. li, Buc., 1!)76, 395 p
:,i J. C.:. Fredouille, l.:ncic/opcdia ci\·iJiu1ţiei şi ariei 1onw11c, Buc., 1974, tr. D. R<1dulian
5
~ D. Tudor, 0/lenia ronwna'I, Buc., l!lGB, 604 p
;a C.:. Daicoviciu, Ducia. Studii şi articole privind islori11 \·eche a p[uninlului romane'ic, Cluj-Napoca, 1%9, p. 141-445
4
"
R. Vulpe, I. Barnea, Din istoriu Dobrogei, II, Romanii la Dunărea de Jos, Buc.,
19GB, p. 5!11 (R. Vulpe, Perioada Princip<1lului sec. I-li; I. Barnea, Perioildu Domin<1tului, sl•c. IV-Vil e.n.)
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1967)';,-, Contributii lCl istoriu \ ccll€' a României, clE.' c1semened o înmă

nunchere

nouă

în epoca

romană,

a studiilor publicc1le c1nterior şi cu privire lc1 Dobrogea
pe lîngă altele referitoc1re lc:1 Dobrogec1 preromc:rnă.
Se remMetî în primul rînd cele trei sinteze noi, c:1suprc.1 epocii romane pe teritoriul României:
1. Romanii la Dunărea de Jos ele R. Vulpe şi I. Barnea, lucrare
amintită de noi mdi sus,
2. Ora~c, tîrguri şi SCllc în Dacici romană ( l 968)·;G de D. Tudor, şi
3. Viata în DaciCI romană ( 1969)·;~ de l\f. Macr0a. Ca şi Olteniu
romană 1 sînt lucrări de referinţă aduse cu informaţia pînă în anul tipă
ririi şi astfel ele devin azi lucrări de la care începe orice cercetare
arheologică, fie c8 continuă săpături şi cPrcetări vechi, fie că începe o
cercetare noui1 c:1mintită sau necuprinsă în lucrările de mai sus, pentru
c:1 putea diferenţic1 şi adînci mersul cantităţii cunoştin[elor despre J)acin
romană şi .Mocsia romană (în sensul nostru Dobrogea romc:rnă). Dcsiqur
ele nu exclud lucrările sau sintezele anterioare, cu care, de altfol, acestea se confruntă pentru verificmea cantitativă şi calitc1tivă u întregii
problematici a epocii romane pe teritoriul României.
Alături de aceste sinteze au fost publicate monogrnfii cu caractc>r
regional şi special. Economia, viata socială şi armata în Dobragea romană, constituie subiectul a trei valoroase lucrări publicate de D. Tudor
( 1957)--•i , Al. Suceveanu ( 1977)·;8 şi respectiv A. Aricescu ( l 977f'! 1•
D . .M. Pippidi, de asemenea a publicat studii asupra oraşelor greceşti
din Dobrogea romană în cele trei volume ale sale, tipărite în limba germană (1962)G 0 , italiană (1971) 61 şi franceză (1975) 6 :!, cu informaţia arheologică adusă la zi şi cu încheieri confirmate de cJt,scoperiril0 şi studiile
ulterioare.
G/1. Popilian ( I976)":-i a publicul primu monogrnfie, ca lucrare dP
sine stătdtoare, asupra ceramicii romcrne, clin istoriografic1 noastre'\, un
început ce nu Vi.I putea s[J nu aibă urmJri fructoase asupra studierii întregului tczc1ur de cerumică romdnă descoperili.î pe teritoriul României,
hază a c0rcetării 0voluţiei cNamicii în epoca postromană. O altă mo,,:, D. M. Pippidi, Conlrilm/ii la isto1i(I \'eche a Românie?, Buc., 1967, p. 270-,.tfl7;
ci. şi idem, l:piyrc,pi,ischC' Heitrcigc zur Gescl,ichte Ilistrias in /wl/e11islisc/1cr unei
riimi.w·hcr 7cit, Berlin, 1962
:,,; D. Tudor, Ora.şc, tir(Juri ,Si · s<1/P în D<1cia romonă, Buc., Hl68, 430 p
7
''
M. Manca, V i<1(<1 111 D<1ci<t rom(lnă, Buc., 1969, 533 p
5
;a D. Tudor, Istori<J scluvajului ln Dacia romană, Buc., 1957
:,s Al. Sucpvednu, V in/<t economică in Dobrogea romonă, secole Ic /--lll e.n., Buc.,
11177, 177 p
:•i• A. AricPscu, Arm<1l<1 în Do1Jroge<1 rom(lnă, Buc., l!J77, 312 p
10
D. M. Pippicti, l:pigr<1ll1i.w·lw Beitriigc zur Gcschichte Jii.strios in /1e//P11istischer
'
und riimischcr 7<'il, Berlin, 1962
,a lc/Pm. I. Gr<'ci n,'l B<1sso DanulJio clole' ctâ c,rc<tic(l alia conquista rom<1na
(P.ibl. Sl. Anl, 8). Milano, 1!!71, 342 p
,;~ Idem, Scythica Minora. Rec/1erche~ .~ur fes coloniC's clu Jitorc1/ rounwi11 ele la
nH•r Noir,,, Bucureşti-Amsterdam, 1975, p. 202-2!!9
0
C.:rniova, 1!.J7G, :/.4fj p. +pi. LXXXIII
~ Ch. Popilian, Ccrumic<t romc111ă clin 0/teniu,
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nografie privind romanitatea din Oltenia în epoca romano-bizantină şi
bizantină a publicat în acelaşi an O. Toropu ( 1976)r,4.
Un capitol special al cercetării epocii romane îl constituie studiul
istoriei ora.5elot, castrelor şi aşezărilor militare, ca sisteme ele organizare socială antică şi ca factori de dominatie politică şi economico-socială a Imperiului roman în provincii, fiind însă în acelaşi timp <;;i factori principali de influenţare cullurnlc1, de romanizare a provinciilor.
Intr-o serie de frumoasă ţinută grafică au apărut monowafiile
unora din principalele oraşe romane din Dacia şi Dobro9"ea.: U /pia Trainna6.i, de C. Daicoviciu şi H. Daicoviciu, Drobeta 66 şi Romu/a 67 de
D. Tudor, respectiv a ornşului Tropaeum Traiani 118 (Adamclisi) de
V. Barbu. Un loc aparte îl ocupă monografia oraşului roman şi a cetăţii
romano-bizantine de la Sucida\'a (Celei) publicată de D. Tudor ( 1965,
1966, 1974)r.!i din Oltenia şi cea a cetăţii romano-bizantine (sec. I\TVI e.n.) de la Dinogelia ( 1969 2 0 din Dobrogea.
Au fost efectuale numeroase cercetări arheologice 1w linia Oll11lui
transilvan şi oltean, pe limerul transalutan, în Banat şi pe linia ele castre din vestul şi nord-vestul Daciei, continuîndu-se cercetările anterioare. Primele monografii au fost tipărite recent în limbile română şi
germană şi în con di ţii grafice corespunzătoare unui asemeni gen de publicaţii. Mult discutatul castru de la Rişnov Cumidm·a a cărui
cercetarp sistematică a încC'put-o arheologul clujean M. Macrea a fost
recent cercelat din nou de N. Gudea şi I. Pop (1971) 71 iar un colectiv a
cercetat şi publicat intinsa monografie a săpăturilor castrului de la Buciumi, de pe limesul meseşan, E. Chirilă, N. Gudea, V. LuUicel. C'. Pop
( 1972)7:!. Pe valea Mureşului, de asemenea reluîndu-se săpăturile de la
Mici a, a fost descoperit un am! iteatru militar roman, un complex de ars
ceramică şi alte obiective arheologice de o reală valoare istoricu. Din-

r

Gi O. Toropu, Romanitatea tîrzh' ~i străromânii în Duciu Traiană sucl-ccrrpatică,
Craiova, 1976, 217 p + 27 + b
20 pl.
63 C. Daicoviciu, 1-1. Daicoviciu, Ulpin Trai(IIW, Buc., 1%3
tiG D. Tudor, Dobre/a, Buc., 1965, ci. şi Al. BZ1rU1eilZI, llne \ ille cloco-romaine:
Drobeta, Buc., l!J38 (extras din L'Archeologie en Roumanie)
6
; D. Tudor, Romu/a, Buc., I n68; ci. şi Al. I. Odobescu, .-\ni icl1ită/ile jucle/ului
Romann/i, în Ano/de Socielă/ii Academice, XX, Sec. II, 1878, p. 173-270
GH V. Barbu, Adamclisi, Buc., 1966
6
~ D. Tudor, Sucidava. Une cite dm;o-romaine el byzcrnlim' en Dacit·, Bruxelles,
1965; idem, Sucidava, Buc., 1966; idem, Sucidava, Craiova, 1974, p. 151 + fig. 10
70
I. Barnea, Dinogetiai, Buc., 1069; ci. şi Gh. Ştefan, I. Barnea, M. Comşa,
E. Com5a, Dinogelia. I: Aşezarea Jeuc/ală timpurie ele la Riserin1/n-Gul\'ăn, Buc., 1967,
409 p. + fig. 198.
71
N. Gudea, I. Pop, Das Romerlager von Rîş110\· (Rosenau) - Cumidava. Beitrăge
ZII elen Limesuntensuchungen
im Siicloslen des romischen Duzien, Braşov, 1971,
66 p.
pi. 60.
n E. Chirilă, N. Gudeil, \'. LucT1cel, C. Pop, Castrul ro11w11 de 111 nuciumi, Contrihu/ii la cercctart•a limesului Docit•i Poro/issensis, Cluj, H172, 150 p. + 142 pi. (v şi
versiunea in I. germ.)

+

+
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Lre aceslea a fost publicatct mono0rc1fia ~Jrupului ele cuptoare romane
de Oct. /·loca, St. l·ercnc1,i şi U\ iu ,>\Jărghitun ( I 970)'•.
/\lăluri de monumentul de lt1 .t\clc1rnclisi, cclelilllc două monumenlc
legate de isloric1 Dctciei în vremPa lui Trdian, Columna lui 'J'rnian ele ICI
Ronw şi Podul lui Traian de ICI JJrobctCI -- '/'r. Sc\·crin, monumente ce
vor marca pentru Lotcleauna istoria poporului nostru şi a pămîntului românesc s-au bucurat ele o sporitâ atenlie clin pcirtea cercellltorilor români. De altfel trebuie subliniut penlru c1 nu 0reşi împotriva c.iclevărului
că cele două monumente sînt în acelaşi timp de valoare universal8,
cum o dovedeşte trecerea în revistă. a numelor de savc.inţi iluştri cdre au
cercetat aceste realizări arhitectonice ele sec1mă din istoria Daciei şi a
Europei. Columna lui Traian admirată în antichitate va fi subiN·t de
inspiraţie şi atenţie pentru artişti şi umanişti ai rc,naşlerii itali01w ca
Francisco V illamencr, r. Alphonso Ciacono (Cic.1ccone) ( 1576, 1585,
1616)'~, Pietro Santi Bartoli 1672)î\ GiovC1nii Baftista Pirnnesi ( 1775);i;_ ln

epoca modernă şi contemporană învăţa.ţi de alec1să ţinutăîî, în diferite
limbi de largă circulaţie au studiat Columna lui Traian din diferite puncte
de vedere, publicînd lucrări şi monografii monumentale ce se constituie
însele într-o veritabilă bibliografie de onoare a monumentului: ,v. Froehner (1872)î 8 , S. Reinac/1 (188G)'n, C. Cichorius (1896, 1900)s0 , E. Petersen
(1899, 1903)s 1, li. Stuart Jones (1910) 11 ~, Th. Antonescu (1910) 8 :-1, G.A.T. Davics ( 1920) 8 ·1, K. Lelimann-llartlcbcn ( 1926) 8 \ J. A. Ricl11noncl ( 1935) 86 , R.
,J O. Floca, Şt. Ferenczi, L. M:,rqhilnn, Micio. Grupul ul' CU/J/OuH' rnmane penlru
Deva, 1970, p. 112
7 ~ F. Alphonso Ciacono (Cinccnne). llisloriu
utrinsque belii Dacici a Trujuno
CaPS<lfe gesli, ex sin111/ucri.s quw· in co/11m11u l'iusl/t>/ll Uo111Ge \ i.-;1111/ur co/lec/Cl, H.ollliH', 157G, 15115, lGIG
r, PiPlro Santi l1,1rloli, Co/011110 Trniuno, n1101·anw11/P di.,<'<JIIU/u P/ intauliuta
clu ... , Rr,mi1, 1G72
71
' Cinvanni Biillisla Pirane'>i, Co/onna cli Twiuno, 177:i; ci. ',,i Vucs ele Rome,
vr,l. II !:,i Luiqi Caninil, A.rcliilellurn <111/ica, Roma, lfl-14 (nou:1 inaccesibili:i)
77
Th. Birt, Die nuchrul/e in cler Kumt, Leiplig, 1Q07; R. Paribeni, Opti11111s
Princeps, Messinn, 192G; C. Pntsch, Der Kampf um den Donauraum untcr Domilian und
Trajan (Beitrtiqe zur Vălkerkunde von Siidosteuropa V/2), \'ienn, Leipzig, 1937
78
W. Froehner, Lu Colonnc Trnjw1e, Puris, 1872
79
S. Reinach, L,u Colonne Trajune ou Musec de Saint Germain, Paris, 188G
su C. C'ichorius, Dic Relief<; <Ier Trnjunssciu/e, B<'Tlin, 1896, ILl00
bi E.
Petersen, J'rajan.s c/crkische Krit•ge nc:ch c/em Siiu/enrcficf erziih/1, I, II,
Lcipziq, 1119H, 1903
8
~ li. Sluarl Jones, Thc 1-listorica/ InterprPl<r/ion of the Reliefs of Trcrjan'.s Column, în PClpcr.s of /he Brilish Schoo/ ol RomCl, V, 1910
sJ T. Antonescu, Co/umnu Trnicrnă, I, Ta5i, Hl!0
81
G. A. T. Davies, Topogrnp/iy WI(/ the Trajnn C:0Jum11, în Jounw/ of Ramon
Studies, X, 1, 1!)20
H.·, K. LPhmann-Harlleuen, Dic Trnjnnssiiui<', flerlin-Leipzi~J, 192G
~u I. A. Richmonct, 'J'rujon's Army on thc T1ujon'.s Co/umn, în Papers of tl1c
llrili.\h Sc:hoo/ ol Rome, Xlll, 1035

(l[S ceramică,

7 -

C1 i~ia ·79
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Bianrhi-Bcrndinclli ( 1938-1939) 8 ', P. Romanaelli (l 942) 8 s, G. Lug li ( 1943)~!•,
JJ. f)nico\"iciu ( 1959]!'0 , C. Daicoviciu şi II. Daicoviciu ( I 966f' 1 , JJ. Bobu
J-Jorcscu-elnogrnf ( 1969]!'~ şi artistul fotograf I. J\1iclea ( 1971 f': 1•

Podul de pialră riclical în vremea lui Trniclll la Drobeta-Tr. Severin este ele asemenec1 celebru. Studierea istoriei tehnolo~Jiei durări Sdlc
în condiţiile antichilă~ii, pesle Dunăre, a făcut obiectul unor cercetări
încă clin secolul al X VIII-lea, fără ca atenţia ce i se acordă ele către ingineri, istorici, arheologi, să scadă. Numele unora dintre_ aceşti cercetă
tori dă strălucire istoriografiei privitoare la această grandioasă construcţie de
pe malurile Dunării: Louis Ferd. de Marsigli ( 1744) 9 \
J. Aschbach ( 1858)!'\ F. Kanitz ( 1874) 96 , Ed. Duperrex ( I 907f'', A. Decei
(1928)! 11\ D. Tudor (1931, 1971)!1!1_
Podului lui Traian trebuie să-i asociem, pentru realizarea constructivă şi importanţa sa în existenţa daco-domanWiţii nord-dunărene, a legăturilor cu Imperiul romano-bizantin şi pentru legăturile spirituale dintre romanitatea de pe ambele maluri ale Dunării, podul de piatră al lui
Constantin cel Mare, de la Sucidava (328 c.n.) studiat de D. Tudor
(1934) 100 şi O. Toropu (1971-1972) 101 şi în monografia Podurile romane
de la Dunărea de Jos de D. Tudor ( 1971 ) 102 , unde, după cîte ştim noi se
prezintă monografic istoria celor 8 poduri romane peste Dunăre:
1. Podul de vase al lui Cornelius Fuscus (?) de la \Tadin - Orlea
(86/87 e.n.).
'~ R. Biilnchi-Banctinelli, li II problemu di arte ronwno: ii n1<1C'\lro <l<'IJc impr<''>l'
c/i Trniano, în Le arii, I, Hl38-l!l3~
11
~ P. Romanelli, La Co/onrw Trnjurw, Romil, 19-12
b:i C. Luqli, // triplice signi/iculo lopogrnlico, slorico e turwrnrio cll'//u Colonnu
Truiww, în Ana/l'lc Academiei Române, 1943; idl'm, Romu antica, Roma, 19-16; idem,
/,u lomba di 7 raiona, în Omagiu lui Constantin Daico\·iciu, Buc., 1960
90
H. Dilicoviciu, Osscr\'C1zioni intorno a/la Colonna Traianu, în DC1ciu, III, 195!)
91
C. Dc1ico,·idu, H. Daicoviciu, Columna lui Trnion, Buc., 1966
9
Bobu Florescu, Dic Trnj<1nssC1Uh'. Grunellrny,'n und Tu/dn, Bucureşti şi
~ FI.
Ronn, lOG!l
1
~: I. Miclea, Columna, Cluj-Napocil, l!l71
91
Louis Ferct. de Marsiqli, Dc'scription <lu Donube depui\ lu 111011togne ele Kc1l<'nberg cn Aulric/w, jusqu'au conlluenl de 1n ri\'ii.•re de /anlrn dans /CI Bulgaria,
conl<'nm1t d<'.~ o/Jst'f\'<1lio11s gi•ograp/iiqul'S, hic/rographiqucs, historiques el physiques,
Haqa, 1744
!i:, .I. Aschbach. iilJl'r Trnju11s slt'ifll'/fll' D011<1ubriickc',
Wien, 1858 (extrns) - nou,i
inacc·psillil.
!m F, Kani11., Donau-Rulgarien und cler Balkon. 2 voi., Leipziq, 1874
n; rct. DupNrPx, Studii asupra podului lui 'J'raiun ele peste Dirnăre lu Tr. Se\·erin,
în llull'!inu/ Societăţii Po/ill'i111icc, XXIII, 3, 1!107, p. 153-18!)
!I~ A. Decei, Podu/ /11i Truian de /a Tr. Se\'erin,
în ,-\ISC, I, Cluj, 1928-1932,
p. 140-177
!i!i D. Tuctor, Podul lui T raiun de ](I DrobPla, în Arh. Oli, X, 1!l31, p. 1-19-1 !l!l
100
D. Tuctor, Poc/11/ <IC' la Ccit'i ul lui Constcrntin ce/ MarC', în Aril Oli, XIII,
1!134, p. 107-12-1
101
O. Toropu, Noi contribu/ii pri\'iloare lu podul lui Con~tantin el'/ Mure cil'
pest,' Dunărt', în Ana/de Uni\'l'rsilă/ii Craion1, Hl71 (1972)
10
p.
~ D. T11ctor, Po</11rill' roma/li' cit' lu D1111ărcu dl' jos, Buc., E171, 209
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2. Dublul pod de vcise cil lui Trniun de la Lederata .şi Diernn (?)
( 101 e.n.)
3. Podul lui 1vI. Labcrius Mnximus ( 102 e.n.)
4. Podul de piatră al lui Traian de la Drobeta-Tr. Severin ( 103105 e.n.)
5. Podul de pi(ltră al lui Const(lntin cel Marc de la Ocscus-Suciclm·a (328 e.n.).
6. Podurile de ,·ase ale lui \'alens, unul la Constantiniann Daphne
(367) .şi altul la Noviodumum (369).
Persisten~a şi permanenta substratului autohton geto-dac, alîl în
provincia Dacia cil şi în teritoriile neincorporate Imperiului roman df'
la nordul celor trei provincii romane dunărene, Panonnia, Mor-sia şi Dacia a fost cercetată arheologic în mod sistematic, monografic, ajungînclu-se la dale şi fapte ce dovedesc concret participarea şi contribuţia
acestuia la desfăşurarea istorică a lumii loca le impusă de cucerirea romană, la formarea romanităţii răsăritene. Ducînd mai departe vechile
cercetări ale perioadei interbelice D. Protase a publicat trei monografii
substanţiale asupra acestui subiecl ( 1966, 1971, 1976) 101 • Un pas hotărî
tor în înaintarea studierii acestei importante probleme din istoria romanităţii nord-dunărene a fos făcut prin cercetarea realităţilor arheologice daco-romane din sec. IV-V şi VI e.n. clin Transilvania, Muntenia
şi Banat prin monografiile Ligiei Bârzu ( 1973) 10 ~, Suzana Dolinescu-Ferche (1974) 10 ,; şi N. Gudea (1977) 106 • Două monografii de S. Dumitraşcu,
T. Bâder (1967) 107 şi Gh. Bichir (1973) 108 prezintă cultura materială a
dacilor liberi de epocă romană din Crişana şi respectiv a carpilor din
Moldova.
în cele şase volume de Studii .şi Cercetări de numismc1tică, c:îl şi în
alte reviste şi publicaţii au apărut numeroase studii privind descoperirile monetare de epocă romană în Dacia, circulaţia monetară în sec. IIIV e.n., însă s-au publicat încă pu~ine lucrări de sinteză sau monografii.
Amintim in acest sens monografia mai generală a lui C. Preda (1969) 109 ,
asupra monedei antice în ţara noastră, monografia lui E. Chirilă, N. Gu103
D. Protase, Problema conlinuităţii în Ducin î11 Juminu urlieologiei şi 11umismaticii, Buc., 1966, p. 249; idem, Riturile funerare la daci şi duco-romani, Buc., 1971,
p. 221; idem, Un cimitir ducic din epoca romană lu Soporu de Cîmpie. Contribuţie lu
problema con/inuită/ii în Dacia, Buc., 1976, 111 p + 50 pi.
101
L. Bârzu, Con/inuitul ea popu/c,/iei autohtone în Trnnsi/vania în sec. /\'~V,
(Cimili!ul 1 de lu Bratei), Buc., 1973, 281 p + 35 pi.
IOJ Suzana Dolinescu-Ferche,
Aşezări din secolele [I şi IV e.n. în suci-vestul
Munteniei. Cercetările de lu Dulceunca, Buc., 1974, 157 p.
toG N. Guclea, Gorneu -- Aşezări din epoca romană şi romună lirzie, Reşi la, 1977,
!JG p. + 72 fiq.
107
S. Dumitraşcu, T. Bucler, Aşezarea dacilor liberi ele lu Mcclicşul Aurii, Oradea,
1%7. GS p. + 22 pi.
1
"~ Gh. Bichir, Cu/turn rnrpică, Buc., Hl73, 215 p.
187 pi.
109
C. Prc>da, Monecl11 ani ică în Romu.niu, Uuc., 19G!J, 48 p. + 51 fig.

+
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deu, I. Stratan (1974) 110 asupra circuldţiei monetare în Banat în sec.
IV. e.n. şi cea i.lSupra tezaurului romiln imperial de lc1 Măgara clin Moldova de V. Mihăilescu-Bîrliba şi Ioan ,\litrea ( 1977) 111 •
Au fost ele asemenea studiate complexe arheologice rom,mice şi
romdneşti din sec. VII-XI e.n. de E. Zaharia (1967, 1977) 112 , în două
monografii ce publică rezultate ale săpăturilor arheolo~Jice efectuate în
colaborare~ cu I. Nestor, punîndu-se bazele cercetării arheolo~Jire a monumentelor poporului român în prefeudalism şi feudalismul timpuriu.
Temeinice monografii au prezentat lumii savante şi publicului larg
cetăţile romano-bizantine şi bizantine de pe linia Dunării. influenţa puternică pe care au exercitat-o asupra romanităţii nord-dunărene, cu rare
constituiau aceaşi lume romanică sau post-romanică răsăriteană, şi permanenţa legăturilor şi influenţării reciproce. Ne gîndim la vastele campi.lnii de săpături arheologice efectuate ele Gr. rJorescu. R. Florescu,
P. Diuconu la Capiduva (1958) 11 :i de G/1. ,5tefan, I. Barnea, M. Comşa,
E. Comşu la Dinogeţia (1967, 1969) 11 \ de P. Diaconu, D. Vîkeanu, S. Baraschi şi alţi colaboratori la Păcuiul lui Sonre (1972, 1977) 11 ·'.
Paralel au fost publicate monografii asupra culturii, Sînlanil de Mureş de Gh. Diaconu (1965) 11 fi, B. Mitrea, C. Preda (1966) 1 Vi E. Dunărecinu
Vulpe (1967) 11 ~, I. Ioniţă (1971) 119 şi S. Dumitraşcu (1973) 1~0 punîndu-se
în valoare şi arheologia populaţiilor ce au poposit şi trecut pe teritoriul
patriei noastre (în acest prim caz goţii - vizigoţii sau ostrogoţii şi hunii) în sec. IV. e.n. şi apoi la începutul feudalismului timpuriu (pecenegii d0 neam tiirc) de P. Diaconu ( I 970) 121 • A fost reeditată celebra
lucrnre i.1 lui Al. Odobescu asupra tezaurului de la Pietroasa, de c8tre
110
E. Chirilii., N. Gudea, I. Stratan, Drei Miim.horte des -I. Jo/rrlr, ous <iem Bunul.
Num. Reil r. z. lrnnlinuitătstrnge in Dazien, 1974, 104 p.
35 pi.
3 h.
111
V. lVlihiiilescu-Bîrliba, I. Milrett, Tezaurul de lu .f\ldguru, Bucliu, 19i7, 79 p. +

+

+

+ 2G

pi.
rn E. Zaharia, Sdpături/e ele lu Dridu. Contribufie la orlwo/ogiu şi htoria perioadei ele lor mare a poporului romcîn, Buc., 1967, 270 p.; idem, Populat iu române-uscă
în Trami/\'ania în .5ccolc-/e \'1/-\IIII (Cimitiru/ nr. 2 ele lu Rrntei), Buc., l!J77, 136 p.
ua Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, Copic/(ll a, I, Buc., Hl58
iu Gh. Ştefan, I. Barnea, M. Comşa, E. Comşa, Di11ogetiC1, I: Aşewreu teudulă
timpurie de la 8iseric11IC1-Gan·ăn, Buc., 1967, 409 p. + H.18 fig.; I. Barnea, Dinogetiu~,
Buc., 1%9, 60 p.
48 fig.
w P. Diaconu, D. Vilceanu, Păcuiu/ lui Sonrt'. Cetatea bizantină, I, Buc., 1972,
23!1 p. + 38 pi.; P. Diaconu, S. 13,iraschi, Pdc11iu/ lui SoC1re. A)ez1rreu meciievulă, li,
Buc., 1!177, 202 p. + 26 pi.
111
; Ch. IJittconu, 'J'irg.~or. Nccropolu din .-,cco/e/c /11-J\" e.n., Duc., l!IG:i, 151 p. +
182 pi.
117
R. l\lilrl'il, C. Preda, Necropole din .~t'colu/ui u/ /V-leu c.n. în :'11111/cniu, Buc.,
I QGG, 1!17 p.
26!1 fig.
11
~ F. DunctrL•c1nu-Vulpe, /.t' tri>sor ele Pil'tronsa, Buc., Hl67, :.-1 p.
47 fiq.
IIH I. lonil,i, Dos Griib1•rlt'/d \ on lmiependenta (\\'uluchei), Bonn, l!l71, tfG p.
+ G pi.
1 0
S. D11• milrn5cu, Tczcruru/ ,de Io Tăuleni - Rihor ' Oradea ' I !J73 ' I:?'-t "....
70 µ.I
~
1·•1
· P. D1aconu, IA''> Pl'lchi>ne-gucs 1111 Hus----Dunubc, l3uc .. IU70, 15U J.l.

+

+

+

+

+

+
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1'1. Babeş, G. Dincorm şi R. llmhoiu ( I 076) 1 ~ 2 , suhliniindu-s0 otît va loareu trainică şi europeană a cercetării înlemeietorului arhcologiC'i ştiin
tifice din România, cit şi noile cercetări întreprinse în tc:Ha noc1stră şi
de istoriografia mondială asupra migratiei popoi.lrelor.
Alhumul arheologic Roumanie de C. Daicoviciu şi Em. Conduraclli
( 1972) 1:!a apărut la Paris în seria Archaeologia Mundi, sinlew generală.
Daco-Romani a publicată de D. Berciu ( 1977?) 1~4 în edilura Na gel din
Elveţia, sinteza asupra Dobrogei Bizantini, romani şi bulgari 1n Dunăreu
de Jos de I. Barnea şi St. Stefănescu (1971) 1~·' şi repertoriul generctl asupra părţii vestice a Moldm·ei A.5ezări din Moldo\,-a de la paleolitic pînă
în .secolul al XVIII-lea, de N. Zaharia, M. Petre.scu-Dîmbovita şi
Em. Zc1l10ria ( 1970) 12 fi, încheie pe plan intern şi exl0rn şirul lucrărilor monografice şi sintezelor asupra istoriei romanitătii din Dacia la care noi
am reuşil să zăbovim mai at0nt.
S-au scris numeroase mticole, artico!Q com0morative, studii parţiale, prefeţe privinrl istoria istoriografiei arheologice a romanisticii româneşti încPpînd cu Al. Odobescu, Gr. TocilPscu, V. Pârvan, C. Daicoviciu, însă numc1i Al. Zub ne-a dat trei lucrări ele bază c1supra acestui
imporlm1t capitol, fără ele ecue nu se poale înlelege în întregime miş
<i.trea ele idei care i-a condus pc cercc>tătorii clin trecut, idei ce c1u fertilizat şi cercetarea contemporană a arheologiei româneşti. Ne gîndim
lc1 lucrările lui Al. Zu/J despre V. Pflrvcm (1973, 1974) 1:n şi A. D. Xenapol ( 1973) 1~8 în ceea ce priveşte cercetarea marelui istoric referitoare
la istoria veche a României. ln anul 1970 a apărut Bibliograf ia istorică
n României 1:1 9 , în care se acordă un loc cuvenit epigrafiei (inscriptii),
numismaticii, stăpînirii romane în Dacic1 şi bil>Iiografiei sec. III-IX e.n.,
iar Bihlioteca C'en trală Universitară din Bucureşti i.l publiCi:lt în două volume bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale cadrelor didaclice de la Universitatea clin Bucureşti (1970) 1:io, unde şi-au desfăşurat activitatea ma1
~~ Al. Odobescu, Opere /\'. Tezaurul c/c la Piclrou.\a, Ld. îngrijit/\, Introducerc,
Comentarii şi Note de M. Babeş şi studii arheoloqice de R. 1-larhoiu ~i Ch. Diaconu,
Iluc., 1976, 107fl p.
m C. Daicoviciu, Cm. Cond11rnchi, Ro11ma11ie (Archaeologia M11ndi), Paris, l!l72,
2-'i2 p.
1 1
~ D. Berciu, Daco-Romani(}, Berna, l!J77
,~.-, I. Barnea, ~t. Ştefănescu, Hiwntini, ronrnni şi buluori la D11nărN1 cil' .Tos (Din
istori.i Dobrogei, vnl. III), în coleclia nihliothcca Historirr1 Romc1niP, Buc, 1071, 438 p.
1
~~ N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovila, l:m. Zaharia, Aşezări clin ['1o/do\·o cir' la
pa/co/ilic pînă în secolul ni X\'lll-/C'(J, [luc., 1970, 662 p. s.v. passim descoperirile de
epodi romanft ~i post romană, româneşti.
m V. Pârvan, Con•.5pom/c11/ă şi oele, ed. îngrijită de Al. ?.ub, Buc., HJ73; Al.
Zub, V. Pâr\'Cin, f:ligin cărluroru/ui, la~i 1974 468 p
l~R A_l. Zub, 1\. D. Xcnopo/. Ribliogr'olic, nu('., 1()73, J)OS.\Î/Jl
i~n R1b/ioqrn/io istorică a României, I, 1944-Hl69, Bibliografic sdecliY,'i, Buc.,
I fl70, p. 52-64, 93-103
1 11
lu l'ni\'crsitntca
~ Riblioqrnlia lucrărilor .~liin/ilicr ule C(Jdrclor didaclicc ele
Bucurcşli, Oiblioteca Centrali\ lJniversitară Sectorul de documentare universitară
serii! istoric. 1-JJ, Buc., 1970, pr1s.\im, s.v.
'
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jorilcttea marilor noşlri învăţati în domeniul istorici vechi şi arheologiei. Trebuie însă să recunoaştem că încă nu avem o bibliografie completă română şi străină cu privire la epoca romană în Dacia şi Dobrogea, mai exact spus asupra romanitătii răsăritene aşa cum am încercat
s-o schiţăm noi mai sus, prin cîleva din principalele lucrări. Ne dăm
seama că nu am pomenit decît o parte din lucrările în volum (sinteze,
monografii) şi au rămas nepomenite numeroasele studii separate publicate în diferite revisle, multe dintre ele de valoare fundamentală. Tocmai în acest sens credem că e necesară, pentru orice cercetător român,
o bibliografie completă asupra romanităţii dintre M. Adriatică şi
M. Neagră. Şi ne grăbim să amintim că un început ce se cerea continuat
a fost făcut de C. Daicoviciu şi M. Macrea ( 1936) 131 , tocmai pentru a
atrage atenţia asupra valorii studiilor privind Dacia romană şi pentru
o informare cît mai completă. O asemenea lucrare este şi mai necesară
azi cînd studiile apărute s-au înmulţit vertiginos şi apar anual în ţară
şi străinătate, în reviste central<:', ale diferitelor instituţii şi muz('e şi
carE' cu greu pot fi cuprins0 în totalitate fără un instrument de lucru
primar - bi/Jliograf ia romanită{ii noastre, şi ne gîndim numai la istoriP
şi arheologic', deşi pa va lrebui obligatoriu să cuprindă lingvistica şi
alte clisc:ipline ştiinţifice>.
Această bibliografie ar ilustra marele efort făcut de istoriografic1
română penlru cunoaşterea epocii romane, aportul său strălucit la
istoriografia universală a problemei.

•

•

•

Relativ comparutiv vom încerca să trecem în revistă cercetările
efectuate pe plan mondial referitoare la evoluţia Republicii şi Imperiului roman în timp şi spaţiu, în speţă a procesului de romanizare, de exlindere a civiliwţiei şi culturii romane, a latinităţii, de la cucerirea
Italiei de către Roma şi apariţia primei provincii Sicilia şi pînă în epoca
romană tîrzie şi parţial bizantină. Ne vom opri foarte pe scurt asupra
bibliografiei curente conlemporane a studierii romanităţii în _-\sia de
vest şi nordul Africii, asuprn celei vest-europene şi ceva mai pe larg
asupra provincilor dunărene dinlre 1\lpi şi Marea Adriatică la vest
Balcani la sud, Ciupaţii nordici şi t1. Neagră la est.
In Africn de nord - Egipt, Libia şi ţările Maghrebului. pînă în
Mauritania cucerirea romană a înlilnit o lume diversă - de la \'echea,
rafinata şi somnolenta slăpînire ptolemeică din Egipt şi ambiţioasă ţară
cJ punilor, pînă la popoarele libere „barbare" dornice de libertate şi care
s-au bătut cu ardoare 1wntru a nu fi supuşi Romei.
i:n C. Daicoviciu, J\,[. Macrca, Conllibuţii /<I Bibliografia Dacic-i romane. Bcitră.gc
zur Bib/iographie des rămiscl!C'n Dacicns (1920-1935), în A/SC, II, Cluj, 1936, p. 259'..WJ
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ale lui A. Pallu de Lessert ( 1896) 1:1" şi
S. Gsell (1913-1928)
care sînt folosite şi azi au fosl reeditate mai
multe lucrări privind epoca romcmă în nordul Africii dintre care noi
amintim lucrările aceleiaşi S. Gsell ( l 965) 1:i4, P. Romcrnclli ( 1971) i:;:, şi
Pe

lingă

lOJ

clasicele

lucrări

133

A. Stein ( 1974) 13".

Noile lucrări apărute după al doilea război mondial fără a fi numeroase cuprind aspecte dintre cele mai diferite, de la istoria comunitaţilor rurale şi urbane la istoria politică a provinciilor, sinteze generale
şi aspecte ale romanizării Africii de nord semnale de cercetători ilus1 8
tri: J. Barndez (1949) 117 , H. G. Pflaum (1957) 117 , H. G. Pf/czum (1957) :i ,
P. Romanclli (1959, 1970) 1:rn, S. Aurigcmna (1960) 110 , B. F. Tliomasson
(1960) 141 , A. Adriani (1961, 1966) 14 :!, L. roucher (1968) 11 \ H. Geremeli
(1969) 1 ~ 1, J. Gascon (1972)H\ L. Staeger (1973) 14 ", }'-t S. Bassignano
1
(1974) 11 ·, ll. Strelocke (1974) 14 R, I. Browing (1974) 14 !!, J. K.olendo (1976) :;o

allele 1·; 1 •
13 c A. Pilllu de Lc.,.,crt, Fo11tcs des pro,·inccs n/1 icni ne.~ s011.~ lu c/(Jminution roma inc, I, Paris, 18Q6
m S. Gscll, Histoirc uncicnnc ele /' Alriquc c/u N0rcl, I-VIII, Puris, 1913-IQ28
1 :11 lclcm,
lnscriplions lotincs de /' Alg('ric I: ln~criptions de la Proconsuluirc,

Roma, 1%5, 450 p. (ap~rutZ1 iniţial la Paris, în 1922);
n, P. Romanclli, /,o Circnnica romww (96 a.C. 6-t2 d.C.), IQ71, 298 p. (ap/\rută
inilinl în 1D43)
136 A. Stein, Untersuchungcn
zur Gcschic/Jte und Vcrwciltung Acgyptcns untcr
rom. Herrsclwlt, Hildesheim, 1974, 260 p. (apăruU'i iniţial la Stuttgart în 1!115)
J:l7 J.
Baradez, FoSS(J/11m Africoc. Rccl1erclws (lcricnnes sur J'orgnnisolion des
con/ins sohoricns a J'cpoquc romuine, Paris, 1949
J:1R H. G. Pflaum, lnscriptions /Cltinc.~ ele l',\lgcric, II,
I, Paris, 1()57 (restul nu
ne-uu fosl accesibi!P)
ia~ P. Romanclli, Storia ele/IP pro,·incc ronwnc c/c//'Alricu, Roma, l!J59, 670 p.;
ic/cm. Topoyrnliu c cuclwolo(Jia cicli' ,\Ir icu romu no, Torino, Hl70, 83!) p. + 360 fiq.
110 S. Auriqemma, Tripoli/(lllia. I monumcnti c/'urtc c/ccorntini, I. !'-1osnici (L'Ilaliil in Africii, le scopcrle Mchcol. l!Jl 1-l!J43), I, 1, Roma, 1!160, 83 p.
180 pi.
iu 13. r:. Thom<1sson, Die Stottlwltcr cler rc'imiscl1c11 Pro\'inzcn Norc/-u/rilws 1·011
,\ugustus bis Dio/dcticrnus, Lund, 1960
Hi A. Aclrinni, Repertoria d'arlc dcl/'f·gitto grc-co-romano, Serie A, voi. I-II,
Palermo, 1961, Serie C, voi. I-II, Palermo, 1966
10 L. Foucher, J'lJ("rmes romoins de.~ cnvirons c/'Jl<1c/rumetc, Tunis,
Hl6fl, 3,1 p.
141 I-I. Geremek, Kuwnis. Commun(lt.:/c rurn/c ele J'Egypte romuinc nu ll-~111 sicc/c
dP notrc i>rc (Polske Akad. Nauk) Arch (Filo!.), Varşoviu, 196Q, 1 lQ p.
11 ·• .J. Gascon, Ui polilique municipale ele J'Empire Romnin cn
_.\/riquc pmconsulnirc rlP Trnjun ci Septime Severe, Roma, l!J72
116 L. Slaeger, D0.5 Le/Jcn im romisclwn Al1ilw im Spiegel cler Sc/Hillcn Tcrt11lio11s (Di.\s), Zi.irich, 1973, 111 p.
•
117 1\1. S. Bassignano, 11 /Jominalo nc/lc pro,·ince HomanP elf'!/' Alrico, Romo, 1974
H& H. Strelocke, Algcricn. Kunst, lwllur 11ml Lonc/sclwll. Von elen Stollcn dcr
Riimcr zu dcu Tu(lregs cler ZPntrnlPn Salwrn, Koln, 1Q74, 276 p.
iw J. Browning, Petrn, Lonc/ra, 1974, 256 p.
1 0
:
.I. Kolenclo, Le colonat en Atrique .\ous le Haut-L-:mpire, Paris, HJ76_
1.,i CI. pentru unele iradieri spre centrul Africii Bruneau, Le Sanclunirl' ci Ic
ru/tc des clivinitcs cgypti<'nncs a Erelrie, Leiden, 1975; Mcroitica I, Suc/nn im Altcrtum, Berlin, 1973, 402 p.

+
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De cel mai marc interes pentru studiul nostru este încercarea fă
de cercetarea modernă pentru a pune în valoare substratu1 1:-i:2 indigen al .!\fricii de nord, populaţiile autohtone şi ccirtaginezii. prezenţi în
aceste regiuni îrrninte de cucerirea romană şi romanizarea nordului
Africi, la cc:irc se referă pe larg lucrările lui Y. Thebert (1971) 1~' 3 ,
H. G. Pflaum (rn72) 1·'\ M. Benabou (1976) 1·;.·,. Alături de cercetarea incută

terr1a~io11c1lă, cercetarea nord-africană locală, din ţările arabe îşi va
aduce cu vremea un aport substantial şi concret, prin salvarea antichităţilor romane, la cunoaşterea acestui aspect important c.d romanităţii şi
de unde aceasta a dispărut datorită împrejurărilor istorice cunoscute.
Asia de vest cucerită de Imperiul roman, cu vechi tradiţii culturale
ale statelor clasice orientale, persane şi greco-elenistice, cu elemente
indigene diverse amalgamate sau dispersate într-un spaţiu vast cuprins
între Armenia, statul part, Eufrat, ]a est şi coastele estice ale M. :r,..,foditerane, fiind cercetată pentru multe alte probleme istorice antice şi
unde monumentele romane apăreau în cercetările arheologice între nivele clasice orientale şi elenistice anterioare pe ele o parte şi cele bizantine, posterioare constituie în cerceturea epocii romane un capitol
ce-şi găseşte asemănări cu restul lumii romane, dar şi mai ales, mulle
deosebiri. Avem puţine studii asupra romanizării Asiei vestice, deşi
acest proces a existat, desigur insular şi cu particularităti loca le. În acelaşi sens trebuie înţeleasă şi rezistenta acestei părţi a lumii romane la
romanizare, în condiţiile în care din provinciile romane imperiale asiatice civilizaţia şi cultura romană a iradiat pînă în Parthia şi îndepărtata
Indic, cum ne-o dovedesc lucrările cunoscute de noi ale lui K. 11. Zie-

gler (1964) 1.iR, Th. Liebmann (1966) 15 \ E. Gabba (I966)i:,s E. li. \\"armington (1974) 1",n.
i:, 2 CI. K. Chris!, lfonni/Jal (Wege rler Forschung, 371 ), Dc1rmstadt, Hl7-l, 42!1 p.;
S. Lance:!, Actcs ele la Cvnferenc<' ele Cnrt/J(lge cn 411, I, II, Paris, 1971, 913; Anliquitcs afrirnincs, VII: De la Lybic au Maroc. De ICI prehisloirc a l'arin· des Arabes,
Paris, 1!J73, 2!J8 p.
22 pi.; .\rclwo/ogic ci<' J'.\friqu<' anliquc, 1973, Aix-en-Provence,
Hl74 !;,i !'vi. Rachel. RomC' C'I Ies RC'r/Jcrcs, un prob/c•nw militairc d' Auguste a Diac/el icn, Bruxelles, 1970
i.,a Y. Thebcrt. La ronwnisalion c/'unf' cili• i11clige11c c/'.-\lriquc: /lu/a R<'gia, ln
Mr'.,Jangcs de l'Ecolc Fra111;aise c/C' Rome Anliquite, 85, 1971, p. 156 ~i mm.
i.;, H. c;_ Pflaum, La roma11isatio11 dC' l'Alriquc, în Ak/cn cll's ,.,. /111. Kongresscs
ziir GriC'cl1ischc um/ Lutcinischc Epigrnpliili, Mii.nchen, 1973, p. 55--72
i:,., l'\·L Ben<1bou, Lr1 rcsis/(lncc (lfrirninc a la rom(l}1isalio11, Pari~. l!l76, 620 p.;
idrm, R<'sistance ct Romanislltion C'n Aliiq11c du Nord sous IC' l/nu/-l:mpirC', în .-\ssimi/nlion ct rcsi.\lance a ICI cu/turc grc'co-rom<1i11c dans Ic mondc ancien. Trc11·aux c/u
V I-e Congres lnternaliona/ d'Etude Clc1ssique, Bucureşti Paris, 1976, p. 367-375
1•' 6 K. H. Ziegler, Dic BeziC'/1ung0n z11·ischen Rom und dcm Parlhrrcich, \Viesbarlen,
ID64
7
i:, Th. Liebmann-Frankfurt, /.r1 frontiere orientale dans la poliliquc cxtcri,•urc de
1n Hcr11/J/ique romaim', Oruxelle~. l!J69
i:,~ E. Gabba, Sullc inl/ucnzc 1ecip1ocl1c degli ordinamenli militari dei Parii e
dci Romani, Roma, l!J66
1.;H [. H. Vvarminglon, T/H' Comer_cc bct11·ccn thc Honwn and India~, 1974, 417 p.

+
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De la cunoscuta lucrare a lui T:. Gren ( 19-11) ir,n, care rnmchează într-un fel „graniţa" între lumea interbelică şi cea postbelică şi foce în
acelaşi timp geografic legătura cu Europa romană, lucrările cmP ne-au
parvenit. cu excepţia numeroaselor articole publicate în revistele de
specialitate, nu sînt prea numeroase. Ele acopăr teritorial. într-un fel
spaţiul roman la care ne referim. Cele mai multe se referă la !\natolia161, cercetătorii însă au constituit „zonari" pe specialităţi şi reviste
de specialitate pentru multe din regiunile şi provinciile asiatice sub
romani. Se remarcă şi o contribuţie mai nuanţată a arheologilor turci,
sirieni, iordanieni 162 şi alţii. Amintim în special cerccttirile publicate de
D. Magie (1950) 161 , H. G. Pflaum (1957) 16 \ L. Robert (1964) 16 \ P. R. Franke
(1968) 166 , C. C. Vermeule (1968) 167 , K. vVachtel (1970) 168 , \V. H. vVaddington (1970- reeditare!) 169 , R. de Vaux (1971) 1; 0 , H. Finsen (1972) 171 ,
M. Sastre ( 1973) 1i 2 , R. Furneaux ( 1973) 173 , G. M. A. l-laufmann ( I 975)m
şi N. Gostar ( 1977) 1 ;;;_
iGo E. Gren, K/einoskn und cler O.<,//mllwn in rir'r ,virtsclwltliclwn Lnlwic/;./unr,
cler

rămischen Kaiserzeil, Uppsala, 1941
161 H. Metzger, Analo/ic li: 1-e millen<1irc

uv.J.C. -- Fin de /'epoquc romuinc (in
scria Archaeologia l'v1undi), Paris, 250 p.
150 ii. (cu bibliografia selccli,·Zi)
lr,~ CI. Glwzi Beishch, Rom(lfl Pcriocl, în î/1c Arclwco/ogica/ heritugr ol /ordon.
The Arclwco/ogic'1/ Perioc/s and Sites, I, Amman-Iord<1n, Hl73, p. 3.t-40, cu marea
sla tiune de la Petra, teatrele romane de la Amman ~i Jerash etc.
ir,a D. Magie, Ramon Ru/c în Asia Minor Io U1e End ol Ilic l/1iu/ Cenlury a/Ier
C/Jrist, Princenton - New Jersev, 1950
161 H. G. Pflaum, Les gou,·e~neurs de Io pro,·incc ronwine d' A rabie de 193 a 305,
in Syrio, 34, 1957, p. 128-144 (extras)
1
~·' L. Robert, La ele<'.'>-'>•.' cit' I /c'·rnpo/ is Cu.'>/ ulJ11 ln (Ci I jr ir'), I !164
Iii•; P. R. Franke, 1<./cinusicn zur Riimcrzeil, Griec hischc.~ im Sµic9c/ cler ."liinzcn,
Munchen, 1%8
li;, C. C. \'prn10i·i10, J?omon lmpcr/(// .-\rt in Grccr·,, a/ICI .-\sic, Minor, Cumlnidgc
!'-.fc1-."., l!lfill, 54B p.
1!12 ii.
IGc K. Wachtel, Dic Leyionslegol<'n cler Orient · - .-\1 mecn des riimi.'>cl1es Heic/1cs
,·011 Augustus /Jis Gal/ic11us, Berlin, l!J70 (extras)
16
n \Iv. H. Waddinglon, lnscriptions grccqucs C'/ lutin<'S ele 1n Syrie. R<'cuci/kcs
ci expliqui.·s, Roma, 1!)70, 628 p. (retipi',rire a lucri"irii apilrule la Paris, 1870)
170
R. de Vaux, HistiJirc ancicnnc r/'/srne/, Paris, El71, 674 p.
171
H. Finsen ~i colab. Le /,e1·e du T/1eatrc ronwin a Hasrn (Syrie), în ,\nn/er:/a
R,im. f!lsl. Dw1ici, Suppl. 6, 1972, 24 p.
l!J fig. (extras)
1
'~ M. Sastrc, lnscriptions incrlitcs ele J'Arobie ronwinc, în Syrir1, 73, 1073, J2 p.
(extras)
m R. Furneaux, The Ramon Siege ol ler1.1scl/f'm, London, W73, 223 ·p.
174
G. M. A. Haufmann, From Croesus Io Co11slnnlinc, thc Ci/ies ol vVestern A.~ia
Minor în Greck and Roman Times, Ann, Arbor, 1975, 220 p.
270 fin.; ci. şi R. K.
Sherk, î/Je Legales of Gnlalia lrom Augustus Io Dioc/cli<ln, Baltimore, l(J51 (nouc'1 necunoscutii ~i inaccesibilă)
.
i;:, N. Gostar, Sur l'inscriplion de Ti. Clauc/iu.~ Maximus ele Grnmmcni (Mnccct_onie) în l'pi~raphicn. T rm·cwx ci ed ies au V He Congres d'epigraphie grccque ci /n1,nc, Bucureşti, 1977, p. 75-99, fig. 2 - Les provinces oricntales pendant Ies annees
114-117
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Europa romană va fi prezentată geografic, de la vest spre est. Cum
ni se pare firesc vom zăbovi mai atent asupra provinciilor din Europa
central-estică: Dalmatia, Pannonia, Moesia şi Dacia. De asemenea va fi
subliniat aportul substratului preroman la crearea romanităţii europene.
Deoarece Europa înainte de a fi romană a avul ca şi Asia vestică şi
Africa nordică o istorie preromană, respecliv iberică, celtică, italică,
germanică, illiro-pannonică, traco-dacică, şi cu atît mai vîrtos greacă,
etruscă şi parţial cartagineză, civilizaţii indigene vest şi central-sudest europene excelent sludiate arheologic şi istoric. Spre est, în vremea
lc1 care ne referim, Europa a fost scitică şi ceva mai tîrziu sarmatică.
Coasta sudică, medileraneană a Europei a cunoscut civilizaţiile clasice
greacă şi etruscă, punică, care la rîndul lor au contribuit la ridicarea
civilizaţiei romane. Roma însăşi s-a ridicat din aceasta. Europă în care
timp de peste o jumătate de mileniu a fosl una dintre „egale'', luptînclu-se pentru a fi, istoria sa consumîndu-se în Latium şi între graniţele
Italiei. Ea devenise o putere dacă nu mondială, dctr mediternnecmă, după
cucerirea Africii carlagineze, a Siciliei şi coctstelor Hisµctniei, cinel inc el
nu domina profund şi integral Cirlllic1 Cisalpină. Observaţia lui V. Pârvan, făculă acum mai bine de o jumătctte de secol că „Se uită prea adesea că pînă în secolul I a Chr., cinel puterea Romei se instalase chim în
Siria, încă se mai vorbea deslul de rău lalineşte la Padova, la Verona,
la Milano, că civilizaţia Galliei Cisalpine, în acelaşi secol I c.1. Chr.,
se polriveşte mai degrabă în Europa celtică decît cu Itc11ia romană, că
cisalpinii romanizaţi sînl mult mai înrudili, ca rctsă ori ca mentalitate,
cu galii, cu illirii sc1u cu dacii, clecît cu latinii" 176 ni se pc1re plină şi azi
ele adîncul ei înţeles.
De aci urmărirea aportului substrntului autohton în procesul de romaniznre şi a romcmizării însăşi ca fenomen istoric cu dezvoltare precisă
in spaţiu şi limp şi nu ca un dctl aprioric.
Britania romnnă, cec1 mdi vestică provincie imperială, în multe privinţe dsemăn{1Loare şi conLPmporană cu Dacia, a fost sistPmalic şi temeinic cercetată de o şcoc-llă c.1rheologico-islorici1 ele mcue pn'sligiu CMC'
şi-li adus suhslt111ţirll dporlul, cum se \'a vedea într-un caµilol urmcHor
cil c1ceslei lucrări, la studierea isloriei ronldne în ansamblu. in ordine c ronologică lucrările ce le vom dlninli cuprind majorilatea aspectelor civilizc1\iei cullurii cello (hrilcrno) - romane din Britanic1, sub semnctlura
unor repuldţi
romanişli:
/.;', Birley ( 1961 )'", R. Ci. Colingwood,
1
T?. J>. \\righl (1965) ' \ R. J\-lerrifield (1965) 17 !', C. E. Stcn·ns (1966) 1M1,
•·,-,; ,·. Pân·an, Dc1ci<1 1, Ouc., ID67, p. 131
1'' L Birlc>y, Romnn Hritnin r111d Ilie Romnn Army, Kenrlal, ln61
l,h R. G. Colinu1a1rrl, R. P. \Vrighl, 'fhc romnn lnscriptio11s ol llritnin, /. lm,criplions 011 ,\/onC', Oxforrl, H.165, 790 p., 2314 piese epigrafice
!7!, R. Marrifielrl, T/Je Ronwn City of London, Lonrlon, Hl65, 344 p.
ii.
1 0
'
( . E. Slc>Yens, T/w B11ilcli11g ol llmlric111':; \\1<1/1, 1966
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J. B. \Vhitwcll (1970) 1~ 1 , P. J. \Voods (1971) 1s:?, R. J\1. But/er (1071)rn 1 ,
I. D. Morgary (1973) 184 , A. Raincy (1973) 18 ·3, J. Jlorsley (Reed.!) (1974) 1R';,
S. S. Frere (1974) 18 î, R. J. A. "Wilson (1974) 188 , L. Dodi (1974) 18 !1, J. \Vacher (1975) 1!10 , E. J. Phillips (1976)rn 1 , S. Johnson (1976)1!1:! şi A. Birlcv
(1976) 1n:i_ Nu a scăpat cercetătorilor nici influenţa romană în Scoţic1 şi

Irlanda, regiuni rămase celtice pînă azi, necucerile de Imµeriul roman
şi neromanizate, dar unde a pătruns cultura romană, creştinismul. Dăm
un singur exemplu, lucrarea de mari proporţii a lui K. J-Joughes ( 1972) 1n4
asupra surselor creştinismului timpuriu în Irlanda. OPnsitatea ştirilor
adunate, erudiţia şi onestitatea acestor cercetări nu mai trebuie, cred,
subliniate. Valoarea lucrărilor engleze (foarte puţine din partea altor
cercetători) asupra Britaniei romane este unanim şi pretutindeni recunoscută.

Europa occidentală de expresie latină, neolatină, Gallia, Belgia de
expresia franceză, Spania, Portugalia, Elveţia de expresie latină ( romandă, franceză şi italiană) şi în centru Italia cu Roma la care trebuie
să adaugăm insulele Mediteranei vestice, Sicilia, Corsica, Sardinia, Balearele, sînt regiuni devenite romane în care, spre deosebire de Britania
sau fostele provincii romcme c1zi de expresie germană, romani lalea şi
limba latină s-au păslrat pînă aslăzi. Situaţie similară cu a Daciei. În
aceste regiuni ne interesează substratul autohton, atît de plastic pus în
valoare de cercetătorii francezi şi alţii prin expresia gallo-romane, redind nu numai persislenţa acestuia dar şi participarea la crearea ci vili za ţi ei şi culturii, limbii franceze, deci la existenţa de sine a poporului
francez. Situaţia e pe alocuri aidoma şi în Spania sau chiar în Italia, Italia participînd şi ea la procesul de romanizcire ca p('ninsulă şi la extinderea acestuia în celelaltă pi:lrle a lumii romc111e.
Pentru Gallia literalura amintită de noi esle foarte recentă şi cuprinde numai o selecţie cmume, în care intră şi realele posibilităţi de in1 1
~

155 p.

.I. B. \Vhilwcll, lfonrnn Lin< ()[/1.\hir,' (l·fo,lory of Lincoln~hirc, \"ol. li), 1!)55,

+ ii.

182 P. J. Woods, Brix11orlh f:'xcm<l/iri11 I: Thc lfomn11-Hriti.\l1 Vi/lu IQ65--1U70,
part. 1: lhe Roman Coarse Potlcry and decor, Sam. \'vilfc. (I:xlr.). p. 102 sqq.
1~3 R. M. Butlcr (crl), Sole/ier UII(/ Ci\'iliun i11 I?onwn 1·01/,.\/Jirc-, Lcicestcr, 1!171,
208 p. + ii.
1 1
~ I. D. Margary, Romun Rom/:; in nritnin 3 , Lonc/011, 1'.171
i.,.-, A. Raincy, /Vlo~c,ic.\ in R()m<111 H1itui11: ,\. Guzcllc, :'<'11 tnn AhlJol, lfl71, 205 p.
IRG J. Horsley, Hritunni<I R(Jm<1n<1 or Ilic Romun Anliquit,'.\ ol llriluin, J!l74, 520 p.
+ii (Reerlitnre a lucrării apă.rute l,1 Lonclrn în 1733)
lliî S. S. f'rr,re, H1itu11niu: n lli.\lory ol Romun Hritni11'!, Lnndnn 1!174, 487 p
JHH R. J. A. Wilson, ,-\ Guiclc Io /he Romn11 Rcnwim în Hrituin, London Hl74,
36.5 p
141 ii
i&:i L. Dodi, l,'ur/Jnni.\licu romanu în 13ri/<1niu l\,IiJano 1974 152 µ.
Jflfl J
' London.
'
, '1.64 µ + 78 ii+ !)1 h.
· , . w ac h er, 1.he To1111.\ ol Rom(l/1 Brilai11,
!D75
ini E. J. Phillips, llmlriw1's \\'cl/1, Ens/ ol Ilic North Tymc, London-Oxforrl, 1976
lfl~ S. Johnson, Tlw Rom<111 l'orst ol Ilic Saxon Sl1crc, 1!176, 224 p
84 ii
(nouZ1 inaccesibil,-1)
3
ir,
A. Rir!ey, Ule in Roman Rritnin, 1976, 192 p
147 fiq.
rn, K. Houqh(ls, Lnr/y Chris/ion lrelnncl. lntrocluclion to· Ilie Sourccs, !!)72, 320 p.

+

+
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f ornrnrf' lorr1IP. Alît în sintPze cit şi în lucrări monoqraficP rcrcf'lătorii
ca J. J. 1/att (1970) 19-\ H. \Valter (1970) 1!' 6 , Fnider şi feytmam (l970) 1fl 7 ,
M. Borrlct (197t)tu8 , F. 'f'hcvenat (197I) 1fl!l, P. Mac/icndrick (1972)2°0 ,
J. I?. 'J'erisse ( 1972)2° 1 , /?. Potier ( 1973)2°2 , M. Picon ( l 973f 01 , R. Perie/Jon
(1974)2° 4 , G. Kaenel (1D74f 0 \
.f\1. Grant (1974) 20 r., A. Blrinchcf (1975
07
Reed.!f , sau colectivul Du/rnmc/, Ba/sau şi \' erhnct ( 1975)201\ judecă
civilizaţia romană

în Gallia ca un dialog între gc1lli şi romuni, ca o coparticipare istorică lc1 edificarea civilizaţiei şi c ullurii francew şi aportul direct şi nemjlocil, dar ulterior al francilor germanici. În acest consens se aliniază şi studiile privind Belgia romană publicate de \V. Meyers (1964)2° 0 , învăţaţii De Laet, Doorselaer, Spitalls ( 1971f10 şi alţii.
Roma, Latium, Italia, prima provincie romană Sici /ia, romanizarea
Etruriei şi a Vaii Padului. adstratul tîrziu nelatin, germc1n la viaţa istorică a Lombardiei. ceramica şi marmora romană, alte aspecte ale multiformei PVoluţii a unei civilizaţii şi culturi ca cea romană, latină constituie obiectul atenţiei c1 numeroşi cercetători din Italia şi alte ţări ale
lumii, printre care amintim şi cercetători romani cu studii publicate în

+

rn:; J . .I. Halt, Ccllt•s el Gnllo-Homain~, Gene\·il, 1!)70, 334 p
158 ii (in seri<1
A.rchaeologia Muncii)
rnr, H. \Valter, Ln Colo11nc ci!,e/<'c dnns 1a Gaulc rn11wi11e (Ann. Lilt. l'ni,·. Bc-

+

san<;on, ,·ol. 119). Paris, 1970, 140 p
39 pi
1 17
!
Faicter şi Feytmans, LC'.5 necropolC's mcro1·ingiet111C'\ (Coli. d'archl•oloq. rN1.
du Musee de Mariemonl, li), l!l70, 274 p + 22 + 151 ii.
t98 M. Borctet. l,n Gau/c ronwim•, Paris-Montreal, Hl71. 160 p
l!l!l E. Thevenol, Le Rcmrnois gallo-romain (coli. Latomus, 113). Bruxdle~, 1r1,1,
2n p
17 ri~1
~oo P. Mackendrick, Roman France, 1972, 275 p
:!Ot J. R. Terrissc, Les ceramiqucs :;igillec!, gnllo-ronwincs clcs 1'-lustrcs-c/e-\·cyre
Puy-de-Domc• (Suppl. a Gallia, 19)\ Paris, 1072, 244 p + Sri pi+ 55 ii.
:>O:! R. Porli<>r, /,r, qc-nic• militairc de \·crcing<'/orix. ci le myth .·\/iw-A./l'.,ic,, CIPTmont-Ferranrl, 1973, 367 p
1
~• ~ M. Picon, /111 roc/uc /i,J11 â
/'<'lucie ci<'., c <'runriquc., sigillt't''> ci,· l,<'J;ou:x, l)ijon,
lfl73, 135 p
:>n~ R. Pcrichon, Cr'·rumiq11c pC'inr,, cdliquc ,·t qu/lo-10111nit!f' en 1'01r:1, Rn,rnnC',
lfl74, 14G p
::,,.-, C. Ka0n0I. \I c'nlicum I: Ccrnmiquc f1<1/lo-1omaine rit'< oti'.'> (Pr11rl. clP-; 11-mc
C?1 111-lllP „jec Ies), lW-1, 125 p
:>ll!i 1\1. Crnnl, Cm•Mir, Lonrlon, 1074, 232 p.; ic/cm, T/J,, . \rmy ul the Cue.,w s, L"n·
clon, I rl74, 365 p
7
::o A. Blanchel, Les 1'ri>sor c/(' monnais ronwi1ws <'I Ic.~ i111 o.,iun.~ ger nwniques
r11 (im1/C', 1975, 332 p, (ReectitarP a lucrării apărute în 1900).
08
~
Duhamel. naisan şi Vernhet, Ccrnmiqw•., cn Gcw//e ro111uine, lf175
""~ \V. Mcycrs, L'm/mini!ilralion ele Io provimc ronwine de l<l /klgiquc', Rri"1qqc,
I flfi4; ci. -ii_ . \rc/1&0/oyic cn Als<1c<', 'J'cncs cl'i111•0!,io11 ci currcfour c/'11/111c11cc, s1·r;1shour~. 1D73, IA0 p. pentru zonPle limilrofe estice ale Galliei; A.Iii de/ co/oquio !,U)
Irmo: Lr, G<1//ic1 Ro111u1w (Aer. Lincei Quact., 158), 1973, 19!l p
:!III ~P Lilei, Doorselner, Spilacls, tu ni>nopo/C' gal/o-roma inc c/C' B/ic quy (Hai1wu1-Hr/q1q111'), 1971. 176 p
22
151 ii (în s<.'Tia DissNI. Arclrncol. Gilnc\enses. HI)

+

+

+
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ch,sfoşmînd încă cercetări în It,Ilia cum
este cazul lui D. Aclarneşteanu, cirheolog ilctlic1n ele origine română. Dintre cercetările mai noi amintim lucrările semnate de I':. "\Velin ( 1953f 12
G. Lug li ( 1965, 1968f 1:i, D. Sf('rpos ( I 9G9F'\ C. Promis ( 19G9f'-\ A. Alio/di (1971f 16 , R. Gnoli (197lf 1 î, O. \on Ilessen (197lf 11l, c-;. Bcuni
( 1975):! 1!1, L'Orgagene .5i Torp ( 197 5)2:w, /\l. P. Lm-izwri Pl'clrazzini ( 1972):! 21 ,
Brunn şi I-Iohti şi Kaimio ( 1975F:>:>, G. 1:ggeri ( I 975f 2:i cu referinţă directă la Italia şi c1le lui S. L Agncllo ( 195])!:>~ şi ./. Dorig ( 1975) 2 :?;i privind Sicilia şi respectiv EJ\·c/ia romandd. Pinister occidental al Europei,
spre miazăzi, spre Arfica vestică şi Atlantic, Spania c>ste cea mai îndepertată provincie romană de Dacia. Desigur Spania şi Portugalia Provincie romană care s-a împotrivit pătrunderii romane în peninsulă, cu
cerbicie, ca şi Dacia. Populaţia indigenă, locală, autohtonă (iberi, celtiberi şi mulţi alţii) a luptat îndelungat, cu disperare, împotriva Romei.
Romanizarea nici nu a pulul cuprinde înlrea~Ja ţară - Ţarc1 Bascilor nu
s-a romanizat niciodată. în Spania însă sînt unele din cele mai interesante şi măreţe monumente romane. Spanic1 şi mai ales Porlu9alia au
păstrat, la fel ca Dacia, latinismul popular cel mai neaoş, cel mai apro-

Fphemeris Dacoromana 211 sau

cit C. Daicoviciu, Coslrimoenium c Jo co!>i ele/lu „ViCI Coslrimenic~e". în /:'Dl?,
1926-1927, 4, p. 29-71; Gr. florescu, Slucliu ele.spre cclale<l ,hicia (nou(1 inaccesibilă)

212 [. Welin, Sludien urr Topogrnp/1i<' cles Fornm Homanum (Skrifter Svenska
Insl. i Rom., VI, Acta Regni Sueciae), Lund, 1953, 236 p
21:J C. Lugli, St11di minori cli lopoqrnli<l <lnlirn, Roma, 1965, 432 p. ic/cm, Roma
antica. ll centra mon11mentnk, Roma, 1!)68, 632 p
188 ii
214 D. Sterpos, Lu slrculo rommw in /tu/ia (Quaderni di autnslrnde, 17), Roma,
1969, 150 p
215 C. Promis, Storiu cll'l/' onlic11 Torino (Julia Augusta Taurinorum), Torino,
19G9, 530 p
'.'W A. Alfuldi, Eor/y Home Cinci //w U,tins, 1971, 433 p. (Ri>edilarc> 11 lucriirii din
1!163)
::1 î R. Cnoli, Marmorn rnmon<1, Roma, 1!J71, 249 p.
297 ii
218 O. von Hes~Pn, Die Junqo/Jurc/ischl'/1 func/c CIi/.~ c/cm Cirii/Jer/('/(/ von Teslona
(l'-lem. Ace. Sci0nzc>, 23), Torino, 1!)71
21 9 G. narni, /. 1,ongobnrcli în llo/io, a cur:1 di C. \Valler (lrad), Novara, 1!175,
452 p
l~o L'Orancw 'ii Trirp, // T<'mpiello Jongo/Jc1r<io o Ci\'iclo/e (Acla Ins!. Norvegiae, VII, 1-2). Roma, lm5, 3!10 p
265 fig.; cf şi Ci\'i/lo d<'i I,onqoborc/i în E11ropa, C'onveqno Roma e Cividale del Friuli 1971, Roma, Hl74, 490 p;. cf şi Romano
şi Solmi. l,c- clominozioni barbariche în lt11lia (3!l5--88B). Mililno, 1!)40, 6112 p
221 M. P. Lilviuilri Pcdrnzzini, La Ieru, siqi/Jnl<l l<lrclo-itu/icc1 o ri/ievo ne//u
co/lezionc Pisuni-Dossi de/ Mus1•0 Arc/weo/ogico c/i Milano Hl72
22
~ 0runn, llnhli. Kairnio, Stuc/ies i11 Ilie Romc1niznlio;1 of lilruria (Acta Instituti
Rornilni Finlitncliile, V), 1975, 518 p
~~-: (;_ cmwri, /,CI r 1imc111izzc,ziom• ci<'//' c,n/ico Dcll<l Pc,c/ano, l!175, 214 p.
2-1 S. L. Agnello, Sillouc cli i\crizioni po/eocri.~tin,w cft•llu Sicilio, Roma,
1053.
1 IG p.; ci. <;,i A/li <l<'i fli. Con(fr,·sso lntt'Tll. di Stucli sul/o Sici/io Anlirn (Kolw/o.~,
X\'Il(;~XIX, 1~72-1!)73). !975, 4!10 p.
118 pi
-··' I. Doriq, Art <1nt1q1w. Cc,/nloţ1uC" rai.\onni• cks col/Pc/ion.~ pri\i·c-s ele Sui.%{'
R_onwncl.~. E.l75, 1500 p.
GOO îl.; cf. <;,i Fr. Waqner, lfol'ti<t ci Noricum, Bayern siidl1ch de~ Umes l/11(/ Chilll\l'l'ţlf'/Jiet, 13onn, 1\.173

+
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piat de origini. Acesle două ţări latine, neo-latine au purlat, prin împrejurările istorice din evul mediu, îndeobşte cunoscute, romanitatea,
latinitatea, limba spaniolă şi portugheză în întreaga lume amerindiană
de la sud de Rio Grande - în America Centrală şi de Sud - un întreg
continent de expresie neo-latină.
Cercetarea originilor romane ale Hispaniei nu implică acesl articol.
Ne cerem îngăduinţa de a cita cîteva din lucrările şi numele unor distinşi cercetători, mai ales spanioli, care s-au aplecat cu rigurozitate şi
diligenţă în cercetarea Spaniei romane: A. Brancati ( 1963):' 26 , Uoris M.
Beltran ( 1970) 2 :?i, J. V ives ( 1972):.!28 , C. Fernandez Casado ( 1972) 229 ,
B. Z. Mariner (1973):! 30 , M. Vegas (1973):? 11 , R. Thom·enot (1973) 23 :?,
M. N. Satomajer ( 1973)211 , R. Etienne ( 1974)2:i\ E. 1-fuebner ( 1975)23 '\
L. Zoreda Cabal/ero ( 1975):!36 , M. Almagro Basch ( 1975)2 1 ·, P. BoschGimpera ( 1976)2 38 , Delgado, Mayei, Alarcao ( 1976)239 , J. M. Blazquez
Martinez ( 1976)2~ 0 şi J. De Alarcao ( 1973)w.
ln provinciile romane de pe Rin şi cursul superior al Dunării (Germania Inferioară şi Germania Superioară; Raetia), teritorii aflate azi în cea
mai mare parte în ţări de expresie germană (R. F. Germania, Olanda,
Luxemburg) unde latinitatea, romanitatea antică ca expresie de sine
stătătoare a dispărut, regiunile fiind în unele cazuri, regermanizate sau
22

L' /CI gucrrn di SpC1gna, Urbino, 1963, 151 p
Lloris M. Beltran, Las C1n/orus romanas cn Espmia (Anejo de Caesaraugusle,
VIII), 1970, 669, p.
240 ii
228
J. \'ives, Jnscripliones lnlinas de la E.spana romana, 1-2 Barcelona, 19711972, 848 p.; el. şi ln\cripcioncs romancs de Galicia, I-IV, Santiago de Composlela,
l!.154-1968
229
C. Fernandez Casado, Aqueductos ronwnos cn Espana, 1!172, 250 p.
il
230
R. Z. Mariner, lnscriplio1H's romanas ele Barcelona, I, Uarcelona, 1973, 263 p.
2 1
J
M. Vegas, Ceramica comun romana de/ Mcditcrnnc-o occiclent., Barcelona,
1973, 162 p.
2 2
J
R. Thouvenot, Essai sur la province ronwinc dL' Hclique, Paris, l!.173, 820
p
199 iI (Reeditare a lucriirii apiirule în 1940)
2 3
J
M. N. Sotomajer, Dolo5 /Jistoricos vJIJrn Jo,5 sClrcoplwgos rom. c,i~t. de Espana, Granada, 1973, 135 p.
m R. Etienne, l.c culte imperiale c/ans lu pi·ninsula ibi•riqul' cl'Auguste a Dioclclien, Paris, Hl74, 616 p.
m E. Huebner, lnscriplioncs J-lispaniac Chrislicmcrc, I-II, Hildnsheim, 1975 (Reeditare a lucrZirii apărute la Berlin în 1871-1900)
iJu L. Zoreda Caballero, La necropolis
tcrrdoromann ele l'ue11tcspreadc1s (Zamora),
Hl75, 224 p., în seria Excavac. Arqueol. en Espana, 80
237
M. Alma~Jro Basch, La nc-cropolis HispC/110-V isiyoc/cr ele Sl'gobriga, Sallices
(Cuenca), Hl75, 136 p.
:::,a P. Bosch-GimpC'ra, PClh'/110/oqir, ele J(I Peninsu/n lberir u (Scrieri dinlre 1923l!lGG), Graz, 1975-1976, 840 p
~J~ Delqado, Mayei, Alarcao, Les Sigilli'es (Fouilles de Conimbri9a, I\'), 1976,
370 p
im J. M. Bla1q11c-z Marlirwz, [[istoria .~aciui y economica ele la Esp(lfUJ romcrna,
II, 3-5, 1!176, 152 p
w I. De Alarcao, Portu9<1/ romono. 1!.173, (col. Historia I-,lundi) 274 p; ci. ~i Hispu11ic, Romu11a (Romil, l !.172), Q11ilcl. 200 delia A<.:cad. l'<al. dL•i Lincl'i, Romil, l !.174, 179 p

u A. Brancati, Augusto
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în altele germanizate, au fost efectuate cercetări vr1loroase ele Institutul arheologic german în principal, prin nucleele sale de cercelcHe din
Kăln, Mainz şi de către altP şcoli istorico-arheoloqice. ~folţimt'a c0rcetărilor publicate, numeroasele studii şi iHticole ce nu pot fi amintite cu
acest prilej, ne îndeamnă la o alegere, poate nu dintre cele meii strînse,
dar oricum cea care ne-a parvenit ca biblio~irafie şi care ne aparţine.
Ne-am oprit la acele volume care ni s-c1u părut absolut necesare pentru
a schiţa o introducere în problemă pe baza lucrărilor ac:Luale semnate
ele următorii autori: G. Alfăldi ( 19G8j:! 4:!, C/J. H. RO.ger ( I 9G8j:! 4 '.l, P. Mackendrick (1970) 21 \ E. M. vVightman (1970)! 4", F. Keller (1971)2 4 ", H. Birkhan (1971)'.! 47 , Doppelfeld şi I-ialdh (1972)2 48 , \V. Rensch (1973):! 4!1, A. şi
R. Schmid (1974):!" 0 , Gu.nther şi K.ăpstcin (1975f' 1 , E. Ki.inzl (1975f'i:!,
D. Baatz ( 1975):!·-'1. Boettger, Buelow, Diesner şi colc!b. ( 1976V'4. fi. J. Kellner (1976)2~'\ P. La Baume (1972V"i, R. Weillcr (1972, 1972af'-'', E. \Vilhelm ( 1975)2"8 , Fr. ·wagner ( 1973f·'u.
înainte de a zăbovi mai pe larg asupra provinciilor romane de la
Dunăre ne oprim la
provinciile roma1w din Peninsula Balcanică,
::i:: G. Alfolcti, Die I-fillstruppen in cil'n riimi~c/1en P10\'inz Germania Inferior,

p

+

19GB

m Ch. R. Riiqer, Germonia Inferior, Kăln-Graz, 19G8
11
"
P. Mackendrick, Romons an lhe Rhim'. Arc/weo/ogy în Gernwny, 1970 26D
171 ii
::i·, r. M. Wiqhlman, Roman Trier c:nci Ilie Tren'ri, H.170, 320 p + 24 + 25 ii

+

11
~ ; r. Keller, Dit- Spătriimische Grctbf11ncl in Siiclboyern, HJ71, 270 p.
ii; Keller
Overbeck (ed), Dic Fundmiinzcn der riîm. Zeii in Deu/.w·h/onc/, Abbt, I: Bayern,
Bel. G., Unterfranken, !GO p
::n H. Birkhau, Germonen und he/ten bis zum Ausuong cler Romerzeit (Silz,
Iler. 272). Wien, 1971, 63G p
iik Doppelfelct şi Helcth, Dcr Rhf'in l'ncl clic Riimcr, 1972, 52 p
144 fi<]
19
~
W. Rensch, Augusta T.~t-\·crorum 9 , Trier, l!l73, 4G p
ii
i.,o A. und R. Schmict, Die Riîmer w1 Rlwin uncl 1"1<1in, Frankfurt ,1. l\1., 1974,
8BG p -1- 33 ii
~.-r1 Ci'1nter •:;i Kopştein, Dic Riimt-r w1 Rhein unei Donau. 711r ))ofit. soz. Enl11·ickJunq jn d. rom. Pro1·inzen <rn Rllein, Mow/ unei ober Donnu im 3. 11nc/ 4. Johrh.,
l!J75, 670 p
~ci L Kunzl, Gcrmani(I Superior. A/zey unei U mrwbung, Bonn, I !J75
2
:,J D. Baatz, Dcr rocmi.~c/1c Lime.~. Arclweol . .,\un~f/uegc z11 i.~c/ien lU1L'i11 u. Donw1, BNlin, 1975, 308 p
2 1
.-'
Boet9er, Buclo11·, DiesnN şi colab., Die RiillH'r cui Rhcin 11nel Donn11 7ur polii. ll'ir/.w:h. unei. soz. J,nt11·ick/unq in den Provinzen an Hhein, Mo.w'l und oberer
Donou im 3. und 4. Jc1hrlwncil'rl, 1976, 520 p
32 ii
~.-.-, H . .I. Kellner, DiL' lWmer in Hayc1n:i, 1976, 219 p
80 ii
:::,,; P. La Baume, Thc Romons on lhe Rhine, 1972, 81 p.

şi

+

+

+

+

2

:,; R. Weiller, Die Fund miinzcn cler riimischt-11 Zt'il im Gros.~l1erzoqtum Luxt-mbourg, Berlin, 1972, GIG Pi idem, Momwies nnliques di.•couvertes on Grnnc/-Duc/1i' ele
Luxembourg, O.A.I. Rom. Germ. Komm. et Musec ct'Elat Luxcmbourg, 1972, GIG p
42 pi. (varianta în I. franceL[1)
~.-,H E. Wilhelm (ect), Picrrcs .~culpti.•es el in.scriptions ele J'i,poq11e ronwinc en
Mu.~i•c c/'Hi.\loirc el c/'J\rl l.uxembourg, C'alalo~Jue, UJ75, !GO p
ii

+

+

u, Fr. Wagner, Rae/i(I el Noricum, fJ(lycrn siicllic/1 c/cs Limes unei Chit'mseeue/Jh'l, Bonn, 11)73
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adică de la sudul Munţilor Balcani,
lită de C. Jirei::ek -- Al. Philippicle

mai precis de la sud de linia stabi- P. Skok, care ern de fapt limita
dintre teritoriul în care se vorbea mai mult greceşte decît latineşte:
Grecia - Ahaia, M,tcedonia şi Thracia. Stăpînirea romană în Grecii:!
deşi înclelunqală, a înlîlnit ca romanizare, limba weacă (elenă), cure c1
influenţat cum hine este cunoscut cultura romană şi la sinul căreia s-au
formal numeroşi tineri romani.
Ivlacedonic1~w,, .,era grecizaU-i şi num8rul inscripţiilor latineşti a fost
mult mui mic decîl ul celor greceşti" 261 (aproape 500), iar Thracia „aparţinea domeniului de limbă grecească şi a lăsat un număr mic de inscripţii " 262 ( aproximativ 300). Cu toate că proviciile Macedonia şi Thracia
erau grecizate ele aveau „enclave latine în Dyrrhachium (Durazzo),
Scampa (Elbasan), Heraclea Lynceslis (Monastir sau Bitolia), Traiana
(Star a Zagora), A pri, Deultum şi Philippi " 2,;:i. Aceste teritorii. alături de
Grecia, vor forma principalele regiuni europene ale Imperiului bizantin
unde în evul mediu se va vorbi din nou curent I. greacă (medico-greacă,
bizantină), fără ca tradiţiile latine să se ştearg[i cu totul. Această influenţă roman8 s-a manifestul şi asupra pilrţii de sud a Illyriei, fapt
reflectat de elementele latine ale albanezei pînJ azi 2 r,~. Romanitatea,
latinitatea, s-a menţinut mai ales în provinciile dunărene de la nordul
Balcanilor, Moesia, Dacia, dar şi în Tracia. în Tracia, arată recent
I. I. Russu „Diminuareu şi dispariţia lentă a elementelor traco-romane
de pe scena vieţii politice şi militare, sociale şi economice a Bizanţului,
mergînd paralel cu grecizarea lor intC'g1 ală în cursul veacului al VIIlea, corespund în linii mari cu transformările ddînci clin patria balcanică
şi dunăreană, cauzate în primul rînd de popoarele migratorii şi de aşe
zarea slavilor în accsle teritorii, care au început fracţionurea unităţii
etnic-socic1le şi economice a masei de provinciali autohtoni (majoriti.1tea romanizaţi) din teritoriul Moesei şi Thraciei, ca şi a echilibrului
politic-culturul romano-bizillllin: traco şi moeso-romanii c1u fost separaţii ele imperiul grecesc şi dislocaţi în bună porte din vechile lor uşe
zări provinciale. Traco-moesii şi 9eţii antici (nliJjorilatea ele limbă latină-romanică) ce nu s-au putut perpetua în marea comunitate socialetnică şi de limbă a romanilor sud-est europeni (românii din zona Carpaţilor, ca şi cei din Balcani) au fost asimilaţi în masele etnice slave, în
primul rînd de poporul bulgăresc de mai tîrziu, între sîrl>i şi în albc1nezi ·•~u,,.
I. J. Ruso.;u, ,\focl'clonicu, în LD.E. VIII, Roma, 1!)38, p. 105-2:i2
1-1. MihZ1csc11. Limba Jutină în pro\·incii/l' du11ă1L'/lL' <de /111µe1i11/ui 10111u11,
Duc., l!JG0, p. 30
ir.~ /c/C'm, ibidem, p. 31
113
::
Jc/em, ibidem, p. 37
1
::i; C/. N. Jokl, Vu/c;ărlnteinis.w·hc im A/bo11,•.\isd1en, 7HP/r, XLI, 1!1'.11
p. 2811 'ii
::,,u

~61

urm; ic/em, A/bonologisclrr Reitrage zt1r Kenntuis ch's BuJJwnlcrtcin.~, în \ ox Ronwnicc,, l!l41-1D42, p. 207-232
~,;., I. I. Russu, Ut•menlde traco-getice în Imµ,,ri11/ ronwn ~i î11 lhw111i11m (\ t'U·
c11rilt• li/ \ li). Contribulic lu is/o/iu şi ronwni:1.urL'U lrnci/01, Uuc., l!J7G, p. IGO
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De la A. Stein (1920), L'. Groug (1939fr,r, s-au publical o serie ele alic
cu o cuprindere sinlelidi asuprn unor aspecte din isloric1 epocii
romane în Crccia, Macedonict şi Thracia de r. Papnzoghi ( 1957), Korliuti, Ancmwn şi Ginari (1969fri,, V. Bcscvliev (1970),~m\ R. r:. Hodinott
(1975)2G!J şi I. I. Rus.su (1976) 270 •
Pro\·inciilc dunărene ale Imperiului roman Noricum, Pcmnonia,
Dcdmatia (Illyricum), Jvfocsia şi DaciCl au avut fondul etno-culturnl comun, adică incloeuropean, teritoriul fiind locuil în ,rnlichitatea istorică
(sludiul nostru nu se ocupă ele realitătile preistorice) în vest {Noricum,
Pannonia, Dalmalia) de illyro-pannoni iar în est (Moesia şi Dc1cia), la
care trebuie să adaugăm şi Thracic1 de la sud la Balcani, de tracomoeso-geto-dnci. între cele două arii au existal fireşti interferenţe, mai
ales pe linia Dunării între Belgrad şi Viena. Prin ocupaţia romană şi
romanizarea acestor provincii s-a creat romanitatea răsăriteană, romanicii din întinsul spaţiu al provinciilor dunărene, partial cuprins apoi de
popoare de expresie germană {Auslria), slavă {slavo-bulgară, în Bulgaria şi de sîrbo-croată, de respectiv sloveni, munlenegreni în Jugoslavia)
şi maghiară (Ungaria) şi din care a mai rămas ca teritoriu de expresie
lcttină cel locuil azi de români {în R. S. România şi R. S. S. Moldovenească), la care trebuie să adaugăm şi enclavele româneşti sudice ( aromânii şi islroromânii). În acest teritoriu, pe fondul intins local romanizat, din romanicii epocii romane tîrzii, s-au format două popoare de
expresie neo-latină, românii şi dalmatii: ,,Condiţiile naturale specifice
din Pensisula Balcanică, predominarea c1griculturii şi păstoritului, influenta graiurilor locale şi a limbilor germanice şi slave au impus cu
vremea limbii ]aline din provinciile dunărene {s.n. S.D.) trăsături deoselucrări

,,;G A.
Stein, 1-/iimi.\c/ie Rcichsl1cu111/1'11 cir'r Pro\·inz Tluocin, Surajevo, El20; E
Groc1q, Dic riimi.\c/iC'n Rcic/1.s!Jcc1mtc11 \ 011 ,\clwia bis uuf Dioldclinn, \Vicn--Leipzig,

ID3D
'.t;~ F. Pupuzoqlu, Les cilc.'s nwccdonicnncs ci J'cpoquc romains, Skopljc 1957; Korkuti, Anaman, Gjinari, Les l/lyricns el /a fJC/lC/,C des A.ll1ains. Trawiux: ele Ia Scssion
3-.J nwrs 1969, 1971, 258 p
"u8 V. Bcsevliev, U nlcrsuchungcn iibcr clic Pcrsoncwwmcn /Jci elen Thrakcn,
Amsterdam, 1970, 144 p
~G!I R. :r. Hodinott, Bulgaria in
Anliquily; an arclwco/ogica/ inlrocluclion, London, 1975, 368 p
il
~;o H. Mih~tcscu, op. cil., p. 43; cu privire la I. albanez[i v. şi I. I. Russu, Illirii.
l.~loria, lim!JC1 şi 011omC1stica, rnnwnizarcn, Buc., 1960, p. 111 „Rezultatele cercetărilor
asupra oriqinii şi formării limbii albaneze nu pot fi considerate ca definitive ori mă
car paftiul salisf;1c[1toare, în primul rind din cauza că sînt bazate pe clemente lingvistice indirecte şi de valoare dubioasZ1: o legătur;\ documentarl1 sigurii şi clară intre
albanezi ~i illiri, respectiv tracii antici, nu exista; totul se bazează pe un material
comparativ lingvistic ori etnologic adesea echivoc, pe probabilitf1ti vagi şi chiar pe
c1parenle înşelătoare, ce nu rezistă unei critici mai severe şi care au stîrnit multe ne:
dumeriri şi încurcături"; pentru probleme generale ci. şi S. Casson, Macec/oniu,
Tllrncc unei l/Jyriu, Oxford, l!J2G

+
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hite, care au individualizat-o şi au diferenţiat-o de Jim ba lc1tină clin Italia şi din apusul Europei. Dar au existat de la început deosebiri însemnale chiar în interiorul provinciilor dunărene: substratul lingvistic din
Dulmatia a fost illyro-pannon, iar mai spre răsărit s-a afirmat îndeosebi
cel trac; colonizarea romană a Dalmaţiei a avut mai mult un caracter
civil şi urban, pe cînd în ţinuturile de-a-lungul Dunării au predominat
clementul militar şi viaţa sătească; Dalmaţia a rămas strîns legată de
Italia, pe cînd celelc1lte provincii au gravitat multă vreme în jurul Conslantinopolului şi au trăit în contact mai îndelungat cu populatiilc
străine venile dinspre nord-est. Aceste împrejurări au dus cu timpul
la două limbi romanice deosebite: dalmata, pe coasta Adriaticei, şi româna, în Dacia şi la sudul Dunării). Substratul illyr a suferit o puternică influenţă latină, mai ales în domeniul lexicului, dar a supravieţuit
în albaneză" 2 î 0 ,
Aceste elemente de legătură, comune, între provinciile dunărene a
îndrumat, chiar obligat pe diverşi cercetători oneşti ai problemei ştiin
ţifice care ne interesează în aceste rînduri să abordeze istoria sau diferitele aspecte ale istoriei romanităţii răsăritene, ca un fenomen cu ele
mente comune acestor provincii ale Imperiului roman.
Dintre istoricii şi învăţaţii moderni îl amintim în primul rînd pc Julius Jung cu vestita sa lucrare Roemer und Romanen in den Donauli.indern. Historisch - etnographische Studien, apărută la Innsbruck în
1887 în care studiază atît contribuţia fondului indigen Ia procesul de
romanizare în urma transformării acestor regiuni în provincii romane,
cît şi urmările romanizării, prezenţa latinităţii locale în provinciile dunărene. Dă şi o soluţie ştiinţifică studierii originii latinilor carpatodunăreni: românii sînl dacii romanizaţi care trăiesc pînă azi pc teritoriul vechii Dacii2 71 •
Peste trei decenii J. Zeiller, în lucrarea sa Les origincs chrcticnncs
dans ies provinces danubiennes de J'empire romc1in, apctrulă la Paris în
1918, cercetează rolul paleo-creşlinismului în consolidarea latinităţii tuturor provinciilor romane dunărene, rolul acestuia în legăturile cultural-lingvislice dintre romanicii intinsului spaţiu al romanităţii răsăritene.
Mai tîrziu, în 1960 un cercetător român H. Mihăiescu publică lc1 Bucureşti sinteza sa Limba lutină ln provinciile dunărene ale Imperiului
~;i Nu intră în discuţia noastră ipoteza neverificatu ştiinţific forn1uldl<l cu prelenlii de solutie !;,liin\ifică de către R. Răesler, combătut[! la vremea ei de A.D. Xenopol şi mili tirziu de al\i autori. Această ipoteză a fost infirmată de descoperirile
ilrheologice !;ii de cercetările ulterioare, dovedind încă odată că extinderea unui aspect istoric asupra unor mari fenomene istorice nu reflect[! realitatea şi este, în
~tiinl(1, nu numai surlilJ eşecului, ci ~i de tristă memorie.
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roman, de astădată aducîncl statistic şi lingvistic în cliscu~ie istoriu provinciilor de la Dunăre, deti pe baza izvoarelor şi inscripţiilor lc1 tinL',
probă materială şi evidentă a romanizării acestora: 2000 în Noricurn
(sec. I-VI e.n.), 7500 în Dalmafia (între anii 57 î.e.n. - 612 e.n.), 3500 în
Pannonia superioară (între anii 10-380 e.n.), 1500 în Pcwnonia inferioară
(între anii 81-377 e.n.), 1300 în MoesiCL superioară (între anii 33287 e.n.), peste 1500 în Mocsia inferioară lin sec. I-VI e.n.), peste 3000
în Dacia (între anii 106-268 e.n.), faţă de aproape 500 în MacecioniCL şi
cam 300 în Thracia:m. H. Mihăescu ajunge la următoarea încheiPrc':
.. Faptele lingvistice păstrate în inscripţiile şi textele din provinciile dunărene sînt numeroase şi variate, dar nu sînt nici specifice acestor tinuturi şi nici unice. Pentru fiecare din ele m-am străduit să culeq fenomene analogice din apus şi am reuşit aproape pretutindeni. Aceasta înseamnă că ele erau fenomene sau inovaţii răspîndite pe un spaţiu mai
larg. Rezultă prin urmare, că provinciile dunărene nu formau un domeniu
lingvistic izolat sau independent. Se înţelege, concluzia noastră are numai o valoare relativă, adică este în funcţie de materialele epigrafice
şi literare antice cunoscute pînă în momentul de faţă. Dar aceste izvoare, deşi par numeroase şi cuprinzătoare la prima vedere, n-au putut
totuşi să îmbrăţişeze întreaga bogăţie şi varietate a limbii vorbite. Asemănările lor cu limba inscripţiilor şi a textelor din vestul României se
explică atît prin tradiţia grafică şi literară cît şi prin faptul că pînă în
jurul anului 400 Dunărea a constituit oarecum coloana vertebrală a
sistemului militar roman şi a fost înţesată cu militari, funcţionari, veterani sau colonişti de limbă latină, iar după aceea Imperiul roman ele
răsărit a păstrat limba latină ca limbă oficială pînă la începutul veacului al şaptelea. Apoi în secolele III-IV, creştinismul s-a propagat în
provincii le dunărene în formă latină, nu grecec:1scă, ceea ce de asemenea
a înlesnil legăturile cu restul domeniului de limbă latină.
Se şlie cct lexicul latin din limbile română şi albaneză este în bună
parte rustic şi concret (s.n.S.D.), pe cînd izvoarele scrise din provinciile
dunărene au mai degrabă o trăsătură urbană, abstractă şi livrească. Ele
reprezintă prin urmare o pătură socială subţire, suprapusă, pe cînd dedesubt realităţile au fost foarte complexe şi s-au legat strîns de ocupaţiile zilnice fundamenttlle: agricultura şi păstoritul" 27 :i.
Doi cercetători aduc în acest sens mărturii deosebite, în urma cercetării monografice a două aspecte din istoria Dobrogei sub romani
(parte a Moesiei inferioare). Astfel A. Aricescu arată „Rolul covîrşitor
pe care l-a avut prezenţa trupelor romane pe teritoriul dintre Dunăre
Mihăescu, op. cit., p. 44
m Ic/cm, i/Jiclcm, p. 27U

m H.
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şi Marea Neagră în organizarea politică şi socială, în ră.spîndirca culturii şi Jimbii latine pînă în cele mai mici aşezări rurcile constituie temeiul dezvoltării ulterioare a locuitorilor clin aceaslă regiune ca populaţie romanică. Mai bine de o jumătate de mileniu, mmata romcmti a
constituit pentru Dobrogea unul din principcilii factori de civilizaţie şi
progres, principala sursă de romanizare" 2 i 4 , iar Al. Suceveanu atrnqe
atenţia asupra romanizării comunităţilor indigene rurale: ,,Astfel slîncl
lucrurile, socotim că din punctul de vedere indigen organizarea administrativă romană a constituit în acelaşi timp o frînă economică, clar şi
un impuls cultural. Acolo unde cei doi factori se pot disocia, altfel spus,
acolo unde nu avem de-a face decît cu un contact cultural, romanizarea
a dat roadele pe care le constatăm astăzi. Acolo unde economicul a
prevalat factorului cultural, elementul indigen n-a putut absorbi cultura
romană decît întegrîndu-se structurii economice romane; odată integrnl
el este asimilat deci elementului roman, a cărui existentă este circumscrisă istoric, prin însăşi structura urbană a civilizaţiei sale. Ro1ncrnizarea indigenilor ni se pare a fi deci de căutat nu atît în urbanizarea
din provincie cu toate anexele sale - care rămîn un focar ele romanizare - , ci în acele celule care au supravieţuit ordinei romane şi avem
din fericire asemenea exemple în Dobrogea, dar în special la nordul
Dunării, unde s-a exercitat influenţa conjugată a celor două provincii,
Dacia şi Moesia, şi asupra cărora romanizarea s-a grefat lent, fără să le
despersonalizeze", ară tind că în lipsa unei continuităţi citadine, în unele
regiuni şi monumente islorice „accentul trebuie pus în primul rinei asupra comunităţilor rurale indigene":! 7 ".
Spre aceste consideraţii de ordin istoric conduc şi U'ITl'tărik istoricilor străini, observate atent, onest şi nerăstălmăcilc din dorinţe do
natură extraştiinţifică.

ln Noricum, cercetătorii austrieci, începîncl incct cu lucrarea cua lui A. Schoeber (1923):! 76 asupra Norricumului şi Pannonici
(asocierea a două sau trei provincii dunărene în lralarea unui aspect
al istoriei lor romane, este frecventă şi dovedeşte afiniUiţilor istorice
dintre ele în epoca romană) au pus în valoctre istoria Noricumului ca
provincie romană, rolul substratului indigen, romanizarea şi persistcnţ<1
acesteia în epoca romană tîrzie şi post-romană: II. Thaller ( l 053, 1DG3f 77 ,
noscută

74

A. Aricescu, op. cil., p. 197
Al. Suceveanu, op. cil., p. 1G8-1GQ
ns A. Schober, Die romischcn Grabstci11c \'011 Nuritwn u111/ Pwi11uni1·11, Vil'nil,
~

275

1~)23
277
H. Thaller, Dcr Stăcic ciN Vila S. Sc\'erini im Donnnro11m, în 1-'cst:,clirilt Iiir
Rudo/I Eggcr, II, Klagenfurt, H:153, p. 315--321; H. Stiglilz, Rt"imischc Lngcr 1111(/
friihmillc/altcrlichc Sicc//ungen om norischcn Limes, în Ostcrreic/risc/ic Jn/,rcshl'llc,

XVI, 1961-1963, p. 143

şi

urm.
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A. JJclz ( 195Gf·8 , 11. Landcnbauer-Orel ( 1966f 7!l, E. \tVebcr ( 1969fll0,
G. \\'inl-dcr (1969)2° 1 şi G. Schreiber (1974)'.! 8 :!, G. Alfăldi (1974)2 8 :?a.
Istori,1 Dalmatiei romane s-a bucurat de atenţie din partea cercetă

torilor contemporani, şi Lrebuie s-o spunem, adîncindu-se cercetările
lucrări clevenile clasice în studierea romanităţii răsăritene
în g01wre, ,ile unor savanţi recunoscuţi: C. Jirecek ( 19O1-19O3):!ll:i,
J. Zeilicr (1006):.'•' 1, floffiler-B. Saria (1938):! 85 şi A. Betz (1939)'.? 8 r,, la care
adăugăm sinlezelP publicate în deceniile postbelice de A. Jagenteufel
(19;';/îf''•, C. J\!fcifdi (19GI, 1965, 1969):!88 , J. \'Vill--.es (1969)!! 811, I. Curk
( l 97Gf 8 !la, P. Petru ( 1977f:,o şi S. Pcihic ( l 977f 91 , cercetătorii sloveni ctedicînd un întreg număr al publicaţiei arheologice a Academiei Slovene
ele Şliin~ă, epocii romane. Trei sinteze româneşti se constituie ca o contrilmţie ele preţ la isloria romanismului clin Dalmaţia, atît prin acribia
cercel[1rii, cit şi prin ideile islorice care îndeamnă la o adincire a întregii cercetări asuprn Dalmaţiei romane: R. Vulpe ( 1925)2°:?, C. Daicoviciu (1932)2!) 3 şi J. Russu (1969f!l~. În moci firesc istoria Istriei în epoca
efectuato de

~~s

A. Rctz, 1\w, Oc.~/1'1,cidws romh,c/icr Vcrgangcflhcil, Wien, 1!)56
I I. Lirnctenbuucr-Orel, ,\rcăoloui.w·Jic Swcilfrcrn/orschung in Wicn, !n Jahr/Juch cles Vcrcines fiir clic Gcschichl<' der Stadt Wien, 21-22, 1965---1966
2 0
~ f. \,Veber, DiC' rămerzcillichen lnschri/len dcr Steicrmark, Graz, 1969
,st C. \Vinkler, Die Rcichsbcc mlcn von Norici,m unu ihr Personal bis zum Lnc/e
cler ri5mh,chcn I-Icrrschnft, Wien, l!JG9, 181 p
~~ 2 G. Schreiber, Dic Ramer in Ostcrrcich, Frankrurt a.M., 1!)74, 250 p.
ii
~92 a G. AHolcly, Noricum, London-Iloslon, 1074
~~:i G. Jirci':Pk, Dic Romancn in elen Stii.cltcn Do/mulien\ Wii.hrcml c/cs MiUefo/lers,
I-III, Vicnr1, 1!)01-1903
281
J. ZPiller, Les originc.~ c/ir{•tif'nnc·.5 cfnns lu pro,•ince romaine ele Da/malic,
Paris, 1fl05
8
~ :' V. Horrilcr
-n. Sc1ria, 1\n/ikc lnschrillc'n aus Jugos/avicn, I, 1038
8
~ <; A. 11ctz, Unl<'rsuc/wngcn zur Mililiir geschichte der riimischen Provinz Da/muli<'n, \'i<•n:1, Hl39, 75 p
87
'
A. Jagenteufel, Dic SUtllfwllc>r cler riimischen Provinz Da/ma/ia von Augustus
bis Dincielian, Viena, 1958, 146 p
88
'
G. Alfoldi, Dic SliJoverei in Dolmalicn zur Zeit des .Prinzipats, Budapesta,
1961; iclem, Bcvă/frcrung und Gescllsclwft cler romischen Provinz Dalmatien, Budapesta, 1065; ickm, Dic Pcrsoncnnc,mcn in cier r6mischen Provinz Do/maticn, Heidelberq, 1!JG!J, 385 p.
13 h
~b'I J. Wilkes, Da/matia, Lonclon, 1969, XXVII
572 p
24 pi
2811
a. I. Curk, Rimljani na S/ovenskem, Ljubljana, 1976, 122 p
~no P. Petru, Die riimcrzeilliche Kcramisc/Jc Prociuclion in Jugos/avien, ln Acta
J\rch, XXVII, W76, Ljubljana, 1977, p. 224-231
201
S. Pahic, Verzeichnis cler Rămcrstcine im slowcnischen Draulanc/, tn Acta
Arch., XXVII, ID7G, LjuL!jana, 1977, p. 13-91
""c ll. Vulpe·, Cili I/Jiri lic/1'//a/ia imperiale romana, în EDR, III Roma, 1925, p.
145 şi urm.
203
C. Daicoviciu, G/i Italici nclla provincia Da/matia, in EDR, V, Roma, 1932, p.
57-122
1
~"
I. I. Ru 0 s11, 1//yirii-istolia, limba şi onomoslica, romanizarea, Buc., 1969, 302 p
.i'l

+

+

+
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romană vc1 trebui cercelată în context cu descoperirile din Dalmatia,
Ul.cute cunoscute ]urnii savante de către S. Mlakar (1974) 29 :; prin activitatea edilorială dc,sfăşurată de Muzeul de arheologie al Istriei din Pola.
Pannonia romană a fost cercetată arheologic şi istoric, rezultatele
fiind ruhlicate în numeroase sludii adunate de cercetătorii maghiari într-o lucrare bibliografică:!% ce s-ar cere a fi întocmită în paralel pentru
fiecare provincie romană. Articolele, studiile şi lucrările de sinteză
asupra Pc1nnoniei romane confirmă real, istoric şi concret arheologic
romanizmC'a acestei provincii şi continuitatea populaţiei romanice după
retragerea romană din provincie pînă în sec. IX. e.n. la venirea maghiarilor. În acest sens remarcăm volumul masiv al lui L. Varady asupra
romani lăţii pannonice în epoca romană tîrzie şi studiul lui E. Toth
privind conlinuitatea în Pannonia în sec. IV-IX e.n. Sînt lucrări care
tratează legăturile dintre provinciile Dacia şi Pannonia, ca şi cele tratînd aspecte comune din isloria romană a Pannoniei şi Noricumului sau
ale Moesiei Superioare şi Pannoniei. Toate pledează în fdvoarea raporturilor dintre provinciile dunărene, avînd comună romantitatea ce se
clădea pe substratul indigen traco-moeso-dacic şi illyro-pannonic.
Cu toată existenţa bibliografiei amintite se cuvin a fi pomenite cîteva din sintezele ce se impun în istoriografia Pannoniei romane, semnate de cercetători cunoscuţi: M. Pavan ( 1955) 2 !l 7 , \V. Reidinger ( 1956)298 ,
A. Mocsy (1959, 1972, 1974)2!in, Gy. Szekely (1961) 300 , L. Bark6czi (1964,

1972):ioi, A. Kiss (1966,

1973) 302 , A. Dobo (1968,

1975):io3 , L. Vârady

+

St. Mlukar, Die Riimer in lslriPn, Pola, 1974, 55 p
IG pi
Ribliographin Pannonica, V, Die neue Lileralur ueber die Romerzeit, Budapesta, G!l p
~!l, M. Pavan, La provincia romana della Pannonia Superior, Roma, 1955
~!is W. Reidinger, Die Stal/haller des ungctcillcn Pnnnonien und Obcrpannoniens
,·011 Augustus bis Diokletian, Bonn, 1956, 2G2 p.
1
~~! A. Mâcsy, Die Bcviilkcrung von P<rnnonicn bi.s zu elen Morkonwnncnkricgcn,
Budapesta, 1959; idcm, Pannonia <rncl U ppcr Mocsie1, Lonclon, 1974, 408 p
48 pi
~ou Gy. Szekely, Le sort des agglomeralions pannoniennes 011 di•but c/11 moyen
ngc el Jes origincs de l'wbanisme cn J-longriP, în Anneile.~ Uni,·. Scien. Hudapesl,
His/., I-III, 19Gl, p. 70-72
301
L. Bark6czy, The popula/ion ol Pannonia lrom Marcus Awelius lo Diocle1i<Inus, în Acto Arc/J, XVI. Budapesta, 1964, p. 257-336 L. Bark6czy, A. t-.i<'icsy, Dil'
riimi\c/w ln.\chrillcn Hungoms, I: Savalia Scarbantia und Limcs-Streckc a.el. Flcxum
Annbono, Budapesta, 1972, 300 p.
132 foto
2Gl fig.
3 h
:iu~ A. Kiss, Zur Frage des Forllebens dcr rămerzeitlichen Bcvolkcrung von PannoniC'n in cler V iilkerwanderungszcit, în A Janus Pannonius Muzcum Evkăny\'l',
Pl•(·s, I !JGG, p. 81-123; idem, Roman Mosaics in Hungary, Budapesta, 1973, 100 p.
+ 70 ii.
:,u:i A. Dobă, Die Verwe1l/ung der romischen Provinz Pannonicn von Augustus bis
Dioclctiern, Budapesta, 1968; idem, lnscl"ipliones extra lines Pannoniac Daciaeque rcpertc1c ml res earundl'm provinciarum pcrlinentes (lnscriptions found bevond the Territoric>s of Pannonia and Dacia)\ Budapesta, 1975, 191 p.
·
~!i.-,
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+

+

+
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(1969) 101 , I. I. Russu (1973) 10 \ F. Fulep (1975) 306 şi E. T6th (1976fl 07 . În
anul 1972 a fost retipărită şi vechea dar valoroasa lucrare, pentru maLerialul arhc>ologic ce-o ilustrează, apărută în 3 volume la Brunswick în
1905 sub semnătura cunoscutului J. Hampel. Această lucrare inleresează
mai ales pentru analogiile ce le poate oferi descoperirilor arheologice
din celelalte provincii romane în secolele de după căderea puterii politice romane din aceste teritorii în care însă se păstrează vivantă vechea şi concret durabila romanitate carpato-dunăreană.
Provincia romană Moesia ( din vremea lui Domiţian Moesia Inferioară şi Moc>sia Superioară) se afla în antichitate întrf' Dunăre şi
Balcani, intinzîndu-se în partea de nord-est a R. S. F. Jugoslavia, în nordul R. P. Bulgare şi în sud-estul R. S. România, în provincia românească
Dobrogea. Asemenea situaţii avem şi în cazul Pannoniilor şi Noricumului, care cuprindeau regiuni din Ungaria, respectiv Austria şi R. S. F. Juqoslaviu sau Da lmaţia intinsă pe litoralul jugoslav şi albanez al M. Adriatice. Din acest motiv o parte din cercetările efectuale cu privire la
Moesia au fost amintite şi la începutul acestui studiu cu privire li:1
Dobroqea. Unele lucrări se vor repeta pentru a nu pierde din vedere
ilportul adus de arheologii şi istoricii români, care este substanţial, la
sluclicreu şi cunoaşterea istoriei Moesiei romane, a romanităţii getornocsice dintre l3ulcani şi Dunăre şi implicit din Dobrogea.
Cucerirea romană a Moesiei, romanizarea provinciei şi participarea
substratului autohton la acest proces, multe alte aspecte ale istoriei sale au fi:icut obiectul a numeroase sinteze semnate de arheologi şi
istorici români şi bulgari 300 în primul rînd, dar şi de alţi specialişti, dintre care vom aminti pe acelea care au contribuit mai intens la adîncirea
cunoaşlerii romanităţii daco-geto-moesice, parte a romanităţii răsări
Lene, cme s-a păstrat prin români pînă astăzi: Gr. Tocilescu, O. Bennrlorf, Ci. N icmcznn ( 1895f1IO, A. von Premerstein ( 1898) 311 , B. Filovv
Jui L. Vc'1rndy,
Dns letzlc Jarhunc/ert Pannoniens (376-476), Budapesta Amsl0rdam, 1%0
:w.-, I. I. R11ss11, Dacia şi Pannonia Inferior, Buc., 1973, 123 p.
::ui; F. Fulop, Sopianae, dic Stadt Pecs zur Rămerzeit, 1975, 46 p.+38 fig.;
ca
ox(•mplu pentru alte oraşe romane cercetate arheologic v. lnlercisa I (Duna-Pcntel0),
Ccsc/Jichle dcr Stadt in dcr Rămcrzeit, Budapesta, 1954
:rn 7 I:. T6th, La survivance de la popu/ation romaine en Pannonic, în Alba Regia,
XV, l!J7G, Szt'•kesfehervâr, 1977, p. 107-120
:wH J. I-J11mpcl, Alterthiimer des friihen Mittelalters in Ungarn, 3 volume 1972
(r00clitarc a lucrr,rii apărute la Brunswick în 1905), 926 p. + 546 ii.
:JU'r Din biblio9rafia arheologică bulgară o parte se referă Ia epoca romani\, v.
CPor<Jicvc1 ~i Volkov, Ribliographic de /'archeo/ogic bulgare 1879-1966, Sofia, 1974,
447 p,
Jiu Cr. Tocilescu, O. Bcnndorf, G. Niemann, Dns Monum0nt \'Oll Ac/nmhlissi: Tro11ricum Truiani, Viena, 1895
:HI A. von Premcn;tein, Din Anliinge
der Prov,·nz Moe"1·n
',,
., ' JO AT , I ' 1898
. ' c.

145--1%
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(1906r112 , J. vVeiss (1911) 313 , V. Pârvan (1923, 1924):) 14 , M. f,Juss (1932) 11 \
R. Vulpe (1938, 1968, 1976) 3 Hi, E. Swoboda (1939)rn, A. Stein (1940):i 18 ,
T. D. Zlatovscaia (1951) 3 rn, B. Gerov (1948-1954, 1959) 3 :? 0 , Gr. Horescu
(1958) 321 , V. Velkov (1959, 1976ri:n, F. B. Florescu (1961, 1965) 323 , J. Fitz
(1966)'1:?\ I. Barnea (1968fi 2 5, A. Mocsy (1970fl 2 1i, R. Florescu (1973):i:n,
J-1. Gajcwska ( 1974) 328 , D. M. Pippidi ( 1976) 321 ', 1\l. Mirlwvic şi S. Dusanic ( 1976):i3 o şi B. Soullov ( 1976r111 •
Cu provincia romană Dacia ne-am ocupat mai pc larg la începutul

acestor rînduri, în cadrul capitolului privind stăpînirea romanlt pe teritoriul României, deci şi descoperirile din Dobrogea, Munteniei şi Moldova. în cele ce urmează vom da cîteva lucrări ale arheologilor şi istoricilor de pesle holare, alături de cei români, pentru a se vedea interesul cc l-au arătat provinciei romane Dacia, precum am arătat că şi-au
adus şi cercetătorii români aportul la cunoaşterea provinciilor Dalmaţia,
Pannonia şi Moesia. Prin natura lucrurilor unele din lucrările româneşti
:: 12

B. Filow, Dic Legionen cler Pro,·inz Moe.sia, Leipzig, 190G.
m J. Weiss, Die Dobrudscha im A/terlum, Sarajevo, 1911
311
V. Pârvan, inccruturi/c vieţii romane Ia gurile DunăriP, I3uc., 197-l (reeditare
a lucriirii apărute la Bucureşti în 1923); idem, Municipium Aurc/ium Duro.storum, în
Rivista cli Filologia c d'lstruzionc Classica, II, Torino, 1924, p. 307-315
ai:, M. F!uss, Moesia, în RE, XV, 1932 col. 2350-2412
:itG R. Vulpe, Histoirc ancicnnc ele la Dobrouclja, Buc., 1938; irlem, Romanii Ia
D:rnărca de Jos în perioada Principatului, sec. l-lll, Buc., 1968, 365 p.; idem, Colonics ci municipcs de la Mesic lnlcricwc, în Studia Thraco/ogica, Buc., 1976, p. 288314
317
E. Swoboda, Forschungcn am ober mocsischc Limes, \V icn-Lcipzig, 1939
318
A. Stein, Die Lcgatcn von Moesit'n, Budapesta, l!J40
319
T. D. Zlatovscaia, Mioziia v. I i lJ vclw/1 nasei cri (k istorii niznego Dunaia
v rimscoe vremia), Moscova, 1951
320
B. Gerov, La ronwnisalion cnlrc Ic Dnm:bc ci Ies Rn/kam, GSU, XLV (19481949), p. 1-92; XLVIII (1952-1953), p. 105-210; idem, L'a:spccl cthniquc ci Jingvisti•
que dans la region cnlrc le Danubc el Ies Ba/kcrns ci J'epoquc romainc (I-lile s), în
Sludi Urbinali, 1959, p. 173-191
321
Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, Capiclm·o, I. Buc., 1958
322
V. Velkov, Gradi v Trakiia i Dakiia prez kăspcr/o anlicinost, Sofia, 1959;
ic/cm, .Thc Town in T/Jrncc ancl Dacia during lhc talc Anliquily, 197G, 250 p.
m FI. B. Florescu, Monumentul de la Aclamclfai - Tropaeum Traian?, Buc., 1961;
idem, Das Sicgcsdcnkmol von Aclamk/issi; Tropaeum 'frniani, Bucureşti Bonn, 1965
ni J. Fitz, Die Lmrlbahn dL'T Stu/1/Ja/lcr in cler rumischcn Pro,·inz Mocsia Inferior, Weimar, 19G6
:ic.-, I. Barnea, Romanii la Dunărea ele Jos în pcriomic1 Dominatului (sec. IV-VII),
Buc., 1968, 226 p.
a~G A. Mocsy, Ge.\('J/schalt unei Romani.rnlion in dl'T r,im. P10,·i11z Mocsiu Superior, Budapesta, 1970, 284 p.
n 7 R. Florescu, Aclamclisi, Buc., 1973
328
H. Gajewska, 1'opogrnphic <Ies lortilicnlions ronwinc.~ cn Dobrucljo, \Vroclaw,
1974, 168 p.+46 iH-7 h.
3 11
~ D. M. Pippidi, Gi•lcs, Grl'cs ci Romains cn Scy//1iC' ,\1irwurl': ,nL'Xi~ll'!l,e poliliquc el intcril·rcnccs culture/les, în Tra\'aux c/11 Vfe Co!lgres llltcrnutional d'Eludcs
Clnssiques, Bucureşti - Paris, Hl76, p. 445-455
3 0
~ M. Mirkovit, S. Dusanic, lnscriplions ele la /\tesil' Superieun', I. Beograd, 197u
m B. Soultov, Ccnlrcs nnliqucs ele potcrics cn Mhie JnU·ricwL', Sofia, 1976
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amintite deja, pentru a nu le repeta, nu vor fi amintite în acest paragraf. Atît cercetările pomenite cîl şi cele ce vor fi aduse în discuţie mai
jos au pornit studierea Daciei din diferite puncte de vedere, ajungîncl în
marea lor majoritule la aceleaşi concluzii ca pentru celelalte provincii
romane imperiale ele lc1 Dunăre - cuccrirei.1 roman[! a adus cu sine romanizarea, prin armată., colonişti, comerţ, administraţie, a fondului indigen dacic, ducînd la formarea daco-romanilor, a poporului român
care continuă această romanitate daco-mo0siUi pînă astăzi. Observat0
atent toate sintezele şi studiile n·rcetătorilor oneşti conduc spre o singură încheiere, deşi stăpînirea romană în Dacia a durat numai aproapP
două secole, iar în Moesia pC'sLe şapte seco Jc,, romanitatea s-a grPfat pe
un fond etno-cultural comun, unic, cel mo0so-geto-dac, fenomenul dP romanizate cuprinzînd în timp şi în spaţiu un loc mai în Lins clccît stă11înirec:1
romană propriu-zisă clin Dc1eia intracmpatică, şi aslfel se explică puterea
sa de rezistenţă în cadrul mare c.1! romanităţii răsărilene din provinciile
dunărene ale Imperiului romon în perioada Principatului şi a Dominatului, deci pînă la începutul epocii feudale timpurii marcată în aceste
regiuni de individualizarea romanităţii răsăritene în români ca un popor de sine stătător de origine daco (ca substrnt) - romană (ca element
etno-cultural suprapus celui indigen).
Numărul învăţaţilor români şi strJini care au studial istoria provinciei romane Dacia este mare, noi se:lectînd, deci dind subiectiv o
alegere, impusă de economia acestor note bibliografice, am încercat
doar să amintim pe cele mai izbutile şi care, după cite ne dăm seama
au contribuit, alături de toate celelalte, la cunoaşterea mereu adîncită
a istoriei Daciei romane: Al. I. Odobescu ( l 878fn~, C. Tor ma ( l 880f1:n,
I. Jung (1894) 334 , P. Kirâly (1893-1899f1:J\ l3. Pick (1898, 1910) 3:i:;a, Gr. Tocilescu ( 1900-1903) 036 , C. Brnndis ( i 907) 1 :n, A. von Prcmerstein ( 1909):i:is,
V. Pârvan (1906, 1913)m, B. Saria (1924):i.w, R.Pc1ribeni (1925) 1H, G. CanJn Al. Odobescu, Anlic/ij/ă/ile judeţului Romnno/i, în ARMS!, X, Hl78
C. Torma, A limes clocicus lclso rcsze, nudap0sla, t8fl0
.J. Junq, Foslcn cler Provinz Dacicn, Innsbrnck, 18!J4
m P. Kiraly, Docia PrO\·incia Augusti, I-II, Nagybecskerf>k, t8Q3-lfl!J4.
33
:; a. B. Pick, Die Antiken J\liinzen von Dacien um/ /'-1ocsicn, I, I, Berlin, 1898;
R. Pick, K. Reglinq, Dil' Anlil,cn t-,Junzcn \·on Doci<'n unei Moesien, I, 2, Berlin, 1910
(nou 5 inaccesibile)
336
Gr. Toci!Pscu, Fouilles el rcche1chcs orcl1eologiqucs cn Roumonie Buc., 1000;
idem, Monumen1elc C'pigrn/ice -~i sculpturale ole Muzeului Nafinnnl ele Anlirhild/i clin
Hucurc51i, I-II, Buc., 1902-1908;
:m C. Brandis, Dncia, în RE, IV, 1907, c. 1967-1076
338
A. von Premerslein, Die Drf'ilcilunq cler Provinz Dociu, în \,\'iencr [rc11ws,
Viena, HJ02, p. 256-269
339
V. Pârvan, Cîtcva ctwinle cu p11vire 1n orqanizatia provinciei Dacia Traiană,
Buc., 1906; irlcm, Ştiri nouă clin Docin Mo/vensi.~, în ARMS/, XXXVI, Buc., 1913
310
B. Saria, Zur Gcschichte cler P!ovinz Dacien, în Sirena Rulicinno, ZagrebSplil, 1924, p. 249 şi urm.
3
H R. P,nibeni, L'orclinomcnto cfdlo ronqui,•:ta cli Trniano, în Dacia, II, 1925,
p. 1-21
3 11
::
331
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tacuzino (1928) 3 ~2 , J. L. \Vebbcr (1929) 3 ·13 , Em. Panaitescu (1931) 344 , F. Horovitz ( 1929-1931 ) 3·15, J. Carcopino ( 1934) 346 , N. Vulic ( 1935) 347 , D. Tudor
(1937, 1939, 1957, 1965, 1968, 1968a, 1968b, 1974):i 48 , D. Decev (1937) 349 ,
V. Christcscu ( 1937) 350 , \V. Wagner ( 1938f151 , A. Kerenyi ( 1941 )::l 52 ,
I. I. Rus.su (1941-1943, 1970) 3"3. A. Stcin (1942, 1944) 3 " 4, M. Macrea
( 1943, 1969) 35 ", z. Szeliely ( 1946) 3 :; 6 , I. Szilagy i ( 1946) 3 " 7 , A. Radnoti
(1947) 358 , I. T. Kruglilwva (195sri:; 9 , Şt. Terenczi (1957):ir.o, G. Forni
(1958f 61 , C. Daicoviciu (1929-1969, 1959, 1962,· 1969):162 , D. Frotase
G. Cantacuzino, Cîte,·a corpuri barbare din armata romană de Ia Augustus la
Dioclclian, Buc., 1928
m J. L. Webbc·r, The Culls of Dacia, în Univ. of California, Publ. Philol., IX, 8,
1D2fl, p. 245 şi urm.
m Em. Panaitescu, Castra Dacine, 1931 (extras din Atti del 2° Congresso Na31 2

zionale di Studi Romani).
3 ·1 F. Horovitz, Despre organizarea administrativă a Dacici Traiane pînă Ia Marc
/1.we/iu, în CercPtări Istorice, V-VII, Iaşi, 1929-1931, p. 87-160
3 ir. J. C:arcopino, Lusius Quietus J'hommc ele Qwernyn, în Ist ros, I, 1934, p. 5-9
:m N. Vulic, Quancl la Dacic a-l-ellc ele perdue, Belgrad, 1935
3 • 8 D. Tudor, I Cava/ieri Danubiani, Roma, 1937; idem, Cetatea Romuia, Craiova,
H)39; ic/cm, htoria sclavajului 1n Dacia romană, Buc., 1957; iclem, Sucidava. Une cite
claco-romaine el byznnline en Dacic, Bruxelles, 1965; idem, Oraşe, lîrguri şi sate în
Dncia romană, Buc., 1968; idem, Oltenia romană 3 , Buc., 1968; idem, Corpus Monumentorum l:quitum Danuviorum, 1-11, Leyden, 1968; idem, Les ponts romains clu BasDunubP, Buc., 1974
31
~ D. Dei'·ev, Ein neues Milita.rdiplom aus Dacia Porolisscnsis, în KJio 30, 1937,
p, 187-199
3 0
V. Christescu, l.5/oria militară a Daciei romane, Buc., 1937
"
~.:,, W. Wagner, Die Dis/okalion cler rămischen Auxi/iar lormationcn in dc'n Pro,· inzcn Noricum, Pannonien, Moesien und Dakien von Augustus bis Gallienus, Berlin,
ID3fl
:i.w A. Kerenyi, Dic Pcrsoncnnamcn von Dazien, Budapesta, 1941
:i;;:i I. I. Russu, Onomasticon Daciac. Numele ele persoană în inscripţiile pro\'inrie,, în :\I.SC, IV, 1941-1943, p. 186-233; idem, Elemente autohtone în Jimba română, Huc., ID70, 270 p.
a:,i A. Stein, Dacian nach dcm Rrudcrkrieg im Hause des Se\'erus, Sibiu, 1942
(apiirutii la tipar şi ncopărută pe piaţă); idem, Die Reichsbeamtcn ,·an Dazien, Budu.pc>sla, ID44
:i:,·, M. fvlacreil, I.a ,·it<1 romana in Trnnsif1·<1nin, Buc., 1943; ic/cm, Viato î11 DnciC1
[O,n(lnă, nuc., 1969
:i•,i: Z. Szekely, Noticc.~ sw I'histoire cie la Dacic, Sf. Gheorghe, 1946, p. 24-32,
3g_43
:::., I. Szild(Jyi, Dic Tksctzungcn clas Vcrtcicligungssystcm ,·on Dazic>n untl ihrP
7icgC'l.5tcmpc1, nudapesta, 1946
a:,s A. Radnoli, Lu conquete PI J'organisalion de la DaciC', în A.ni /lung, T, 1947,
p. 39-43
a:, 9 I. T. Kruqlikovil, Daldia ,. rim.\hoi ofdrnpnfii, Moscova, 1955
p. 3fl-43
ai:o ~t. rcrcmz.i, C(ls/rn/ ronwn ele la Tihău, în KC'lemcn Lajos Emlekkunyv Buc.,
I %7, p. 270-292
'
aia G. Forni, Cont ri/Juto alla stori<1 de Ila Dacia-Romana, Pa via, 1958 (ex. Athae110u111, NS, XXXVI)
.
:lll~ C. Daicoviciu, în Dacica, Cluj, 1969, p. 13fl--t-B, IucrJri privind Dacia roman.'.i
rlrn_tr~ anii 192!1_-1_%!1; i'./em,. Co1_1t1JJ~ufi ol/a s!ori~i ele/la Dacia romunu alin Juce c/egli
11/111111 lre 111.~tTJ cl1 .~lt11l1 t'/J1<Jrn/1c1 u1 Romu11H1, m :\Iii cld fli ConglL'S.~o lnternnzio-

°
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(1966, 1971, 1976) 363 , H. G. Pflaum (1969-1972) 16 4, R. Syme (19591971)165, /-/, Mihăescu (1960) 366 , E. Polay (1972) 367 , N. Felicianrinil, M. Moga
(1974) 169 , E. Chirilă (1972, 1974) 170 şi J. Benes (1978) 17011 .
1n nordul provinciilor dunărene Noricum, Pannonia, Dacia şi Mocsia, cu precădere în cazul ultimelor trei, influc,nţa culturală şi eco11omică
romană a cuprins zone întregi, mai ales în cadrul legăturilor fireşti între
geto-dacii din Imperiu şi cei rămaşi în afară hotarelor sale, cu atît mai
mult cu cît în cadrul provinciei Moesia a fost încorporat o vreme şi
teritoriul Munteniei, sudul Moldovei şi litoralul M. Negre de la gurile
Dunării pînă la Olbia. ln acelaşi timp trebuie amintită stăpînirea romano-bizantină de la Constantin cel Mare la Justinian, în aceste regiuni
şi puternica romanitate creştină de pe linia Dunării, inclusiv în stînga
fluviului între sec. III-VII e.n. Cercetările efectuate de la V. Pârvan
( 1913) 371 încoace de către o serie de alţi cercetători din Cehoslovacia:
J. Cesek, R. Hosek (1967, 1977) 1 n, L. Kraslw-vska (1974fm, I. Pesl,af, K. Ludikovsky ( 1978) 17 4, clin România: R. Vulpe ( 1927-1976) 175 , N. Gostar
1wle di Epigrafia Grcca c Ullinn, Roma, Hl5!J, p. !A3-197; ic/cm, Dncirn, Latomus,
LVIII, Bruxelles, 1%2, p. 4G2-474
~HJ v. nota 103 supra
:u;i H. G. Pflaum, /.n tete Deci•/wlC', în Rev. f'I. Lnl., 50, Hl72, p. 1-3
aG:, R. Syme, Dnnubinn Papers, Bucurc5ti, 252 p.
3
r;r. H. Mihiiescu, Lim/Ja latină în provinciile dunărene ale Imperiului roman, Buc.,

1960, 327 p.
3 7
r;
E. Pc'ilay, A daciai viaszostablcik szcrzi5clesei, Budapesta, HJ72, 320 p.
:u:H N. Feliciani, Dacia, în Diz. Epigr., II, c. 1410-1458
aon M. Moqa, I. I. Russu, Lnpiclarul Muzeului Ranntului, Timişoara, 1974, 104 p.
:J70 E. Chirili:'1 şi colab., Castrul ronwn <le la Buciumi, Cluj, 1972; E. Chirilă şi
colub Drei Miinzhorte el<'s .J. Jol1rl1. cws eic'm Hanat Num. Hctr. 7. konlinuitiitslr<1ul'
in Dazicn, 1974, 104 p.
3 h.
:no a ..J. Benes, Auxilin Romww in Mocsio atque în Dncia, Praha, 1978, 120 p.
371
V. Pârvan, Castrul de 1n Poiano .si drumul roman prin Moldova ele Jos, în
ARfvlSI, Bucureşti, XXXVI ,1914, p. 93-103, 124-12G
372
.J. Cesek, R. Hosek, lnscriplione.5 Pannnniae Superioris in Slovacia Transdanubiana asservatac, Brno, 1967; R. Hasek, Silvanus V ia/or aus Geru/ala, în Arhf'oJosld \i eslnic - Acta Archaeologica, XXVIII, Ljubljana, 1977
73
~
L. Kraskovskă, Geruia ta - Rw,ovce, Rimske polire/Jisko, I, Bratislava, 1fl74
:m I. Peskaf, K. Lu<iikorskY, Znrnni pcrlire/Ji.,c;/e z clob11 rim.5ki• vc Velkydi /-lo.5/f'rukcich (o. Rreclav), Praha, 1978
17
: :. R. Vulpe, E. Vulpe, Les fouil/es ele Poiana, campagne ele 1927, în Dacia, IIIIV, 1927-1932, p. 253-351; R. Vulpe, Piroboriclava: La Stalion protohistorique el
ci<Lco-romaine de Poiana dans la Molclovie infi'rieure, în Revue Archeo/ogique, XXXIV,
2, Hl31, p. 237-27G; idem, L,a civilisalion dace et ses prob/emes a Ia Jumicre cles dernierss foui/Je.5 de Poiana, en Rasse-fvloldovie, în Dacia, I, 1957, p. 143-164; ic/cm, Les
gctas ele lu rive 9auche elu Has-Danube ct /e.5 Romnins, în Dacia, IV, HlG0, p. 309332: idem, La VaJachie et la nasse-Molclavie sous Ies Romains, în Dacia, V 1961.
p. 365-393; ic/em, Les populations sud-orit'nla/c.5 ele /'f:urope el J'Empire Romain, în
Studia Thrucolo<ji('(t, Buc., 197G, p. 180-198

+
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( l 962) 1 î 6 , Gh. Bichir ( I 973) 3 îî, S. Dumitraşcu ( 1967-1077) 3 i 8 , din Ucrninn
de sud: M. J. Brajczewski ( 1959) 37 !1, V. V. Kropotkin ( 1970) 360 , N. A. Onailw ( 1970f1:", A. Leskov ( 1972) 38 :!, dovedesc pe de o parte pătrunderea economică şi cullurală a Imperiului roman în nordul acestor provincii şi
în cazul Crişanei, Maramureşului, Bucovinei, Moldovei, Munteniei şi
R. S. S. Moldoveneşli o simbioză culturală daco-romană, în speţă. o romanizare (D. Berciu 1974, 1975, 1977frn:i, ce s-a păstrat pînă azi prin poporul român ca urmaş al acestei romanităţi.
Acolo unele penetraţia a fost numai economică nu şi culturală, ca
în cazul regiunilor teho-morave, în Polonia sau pe malul drept al Rinului, în Germania liberă, sau pe malul stîng al Dunării în Slovacia, nu
a avut loc o ronwnizare a acestor regiuni, ci o influenţă superficial8
dovedită de cercetările lui H. J. Eggers:i 81 , B. Rutkowski3 8 5, F. Krizek186
şi M. Lamiova:i 87 , care a avut totuşi mari consecinţe asupra dezvoW1rii
~,r. N. Costar,
TI11c., 1D62

Săpăturile

şi

sonclnjc/c de Jo

Şenclrcni-Rw/Jo.5i,

în Mnl Arh, \'III,

377 Gh. Bichir, Cultura Carpatică, Buc., 1973, 411 p.
:ns S. Dumitraşcu, Aşezări şi c/C'scopC'fi;i dncicc clin \'C'S/u/ .5i nord-,·cstu/ României în sec. ll-JV c.n., în Lucrări $tii11/ifirc, II, Oradea, 1QG8, p. 239-256; idem, D(/cii
liberi clin Cri.5mw (~er.
JT-IV c.n.), în I,ucrări Ştiinţi/ice, B, 1975---1976, Orndcil,
197G, p. 5-12; idem, Dacii liberi din vestul -~i nord-vestul României (sec. II-IV c.11.).
în Crisia, VII, Oradeil, 1977, p. 65---76.
aw M. J. Brajczewski, Rymska maneta 1w tc-rytorii UJ;.rniny, Ki_ic'nv, 1!159
:iso V. V. Kropotkin, Rim.5/;ie importnk iz!IC'/ijn ,. ,·o.5/orinoi E11rope (fi ,·. c/o
n.C'.-\! v.n.e.), Mosco\'a, Hl70
381 N. A. Onaiko, Anticinîi import ,. Prodnc1no1·a i Pc/Juje v /\'--ll 1·1·. cil'. n.c.,
tvlosc0v a, 1970
33 ~ A. Leskov, Trea.sures /rom /he U hrainion fl<11ro11·s. Lei/est Discoveries, Leningrad, 1972, 60 p.
24 il.
383
D. Berciu, Aspura unor elemente de civiliza/ic geto-dacă şi claca-romană şi
semnificaţia lor istorică, în Drobeta, 1974, p. 2~-33; idem, P10/Jlemc pril'ind /ornwrca poporului român în lumina cercetării nrlwologicc recente, în Rc,•ista de Istoric,
28, 8, 1975, p. 1155---1166; idem, Procesu/ Jormârii poporului român şi a limbii române.
Elemente constitutive, aria geografică şi perioada istorică, în Era Socialistă, 2, Buc.,
1977, p. 39-44; idem, Daco-Romonia, Ed. Nagel, Elveţia
384
H. J. Eggers, Det rămische Import im /rcit•n GC'rnrnnien, El51; ci. --;;i G. J\lildenberger, Die thiiringisc/1cn Brandgriiber ci. spiilriimiscl1L'J1 Zeit (Mittc/dcutsch Forschung, 60), 1970, 170 p. + 79 ii., idem, Riimcrzeitl!chc Siec/Jungen in Norcl/Jcsscn,
1972, 111 p.
JH:, B. Rutkowski, îf'rra Sigillala znu/ezio11c 11· Po/srC', Wroclaw, 19G0, 115 p.
38 pi.
:JhU rr. Krizek, Nm·l· nc.ilczy sigi/Jc,/y IW S/cJl'l'IISkll, în 87 ·\, XIV, I, J!lGG, p. 97-

+

+

+

134

3 7
M. Lamiovâ, Riimcrzcitlic/Jc SiecllungskC'rnmih in d<'r Siidostslo\\'ahC'i, în S7 .-\,
B
XVII, 2, 1!"!69, p. 403-491; el. şi M. Pârcluz, DL•n/.imii/t'r dC'r Sarmc1/<'ll:'.eit Ungc1rns,
I-III, Budapesta, 1943-1950; D. Gal:>ler, Zu Frngen c/N lfondc/sbezie/Jungcn zwisch<'n
dcn Romern unei dcn „Barbaren" im Gcbiet iistlich von Pannonicn, în Ramer urni
Ge~ma11en in Millc/europa, Berlin, 1976, p. 87-121, pentru estul Unqariei (Alfăld),
regiune aflată între provinciile romane Pannonia şi Dacia, locuită <le daci şi sarmaţi
şi unde ca şi in Slovacia de sud realitatea raporturilor dintre indigeni şi romani 11
fost deosehită de cen din GNmaniil libf'rii şi Polonia.
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lumii germane şi slave în sens economic şi în mclamorfozarca civilizalor tradiţionule în sens meditcranean 11l 8 •
Pătrunderea romană, din centrul Italiei, în reslul Italiei şi apoi 111
tările parţial amintite mai sus din trei continente Europa, Africa,
Asia - a declanşat un proces istoric ele mari proporţii - romcmizarea.
Studierea sa a preocupat lumea savantă încă din vremea renaşterii, azi
continuindu-se aceste studii cu şi mai mullă rigurozitate, pe bază de
material arheologic şi epigraf ico-lingvistic concret. Numai în ultimii
ani au ,1părut două masive monografii privind romanizarea unor populaţii neromanc locuind întinse regiuni din Italia: Etruria (Studics in thc
Romanization of Etruria de cercetătorii finlandezi Brunn, Jlokti şi Kaimio)1·~n şi Valea Padului (La romanizzazionc dell'antico Delta Padano de
cercetătorul italian G. Uggeri) 1 n°.
Subliniind simbioZ<l dintre factorul autohton-cellic, ca substral şi
clementele latine-stratul, în procesul de romanizare din Gallia, cercetă
torii francezi, belgieni, elveţieni şi olandezi folosesc termenul de galloroman, similar celui ele daco-roman pentru a desemna acelaşi proces
în Dacia, acoperind acelaşi proces real, concret al romanizării celor
două pro\·incii. Termenul se foloseşte alît pentru romanizarea popula{iei (J. J. Halt, Ccltcs et Gallo-Romains, Geneva, 1970), cit şi pentru
specificul civilizaţiei materiale (J. R. Terrisse, Les ceramiques sigillees
gCLJlo-romaincs des Mortres - de - Veyre Puy de Dorne, Paris, 1972;
G. Kacnel, Aventicum I: Ceramiquc gallo-romaine decoree. Prod. des
ll-mc ct III-me siecles, 1974; R. Perichon, Ceramique peinte celtique et
gallo-romai ne en Forez-Roanne, 197 4) sau a celei spirituale. (De Laet,
Doorsclc:1er, Spilalls, La necropole gallo-romaine de Blicquy-I-lainautBelgiquc, 1971) pentru a ilustra materializarea aceluiaşi fenomen real şi
concret ele romaniZi:lre a lumii cellice din Gallia, Belgica, Raetia şi Germc111i<1 romana. Cercetările arheologice din Anglia prin care se investi•
qhec1zct epoca romană în Britania dovedind concret istoric procesul de
romanizare a acestei provincii imperiale sînt caracterizate la fel de învăţaţii englezi (P. J. \Voods, Brixworth Excavation I: the Roman British V illa 1965-1970, port 1: the Roman Coarse Pottery and decor, v.

ţiei

supra n.).

La acelaşi conţinut al procesului ele romanizare se referă şi studiile
care privesc în Spania continuitatea romanităţii şi continuarea romaniZcirii î11 condiţiile ocupaţiei vizigoţilor (M. Almagro Basch, La necropolis I--lispano-V isigoda de Segobriga, Saelices (Cuenca), 1975 sau în
/\frica romanizarea unor colectivităţi organizate politic şi social-econo2 8
~
,,1;n
3

""

+ !Gil.

Abriss cler Gcschichlc anlilccr Randkulturcn, Miinchen, 1961, 315 p.
Actu lnsliluli Romani Finfondic1c, V, 1975, 518 p.

Depart. Prov. Ferrarese di Storiu -

Atti e Mem. Seria III, vol. XX, 214 µ.
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mic pe temeiuri locale (Y. Th(,berL La romanisc1tion d'une cite indigene
d'Afrique: Bufo Regia, 1971), a unor a.şezări. Cu toate că în Africa de
nord romanizarea a cuprins în primul rînd oraşele, petrecîndu-se o romanizare profundă (D. J. \Volfcl, Rămisclzc Religion und Romanisierung3!ll; H. G. Pflaum, La romanisation de J'Afriquc, în Akten des VI.
lnt. Kongresses fur Ciriechischc und Lnteinischc Epigraphik, Mi'mchen,
1973), dar numai la nivel superior, mai puţin în mc>diul „barbar" (M. Benaliou, I a rcsistance africane ci la romanisation 1976), iar azi provincia
Africa este arabă, romanitatea s-a păstrat pînă tîrziu în Tunisia, în
H'giunea Gufsa, unde geograful arab El Idrisi mai cunoştc,a în sec. XII
grupuri umane vorbind latineştp 1 !':!.
în provinciile dunărene romanizarea a cuprins real şi în adîncime
populaţia

autohtonă illyro-pannonă

şi

traco-moeso-dacică.

Umaniştii

europeni şi învăţaţii epocii iluministe au intuit şi reflectat cu multă
perspicacitate acest fenomen real. Reflexele acestei realităţi just înţe
lese s-au păstrat în şcoală şi în tradiţia cercetării studioşilor pînă astăzi, cu excepţia pseudo-ipotezelor de coloratură şi nuanţă extraştiin
ţifică. La Muzeul Ţării Crişurilor s-a păstrat dintr-un c:1tlas a cărui rest
s-a pierdut şi nu a putut fi identificat de noi, o hartă a provinciilor
dunărene 393 tipărită la Pesta ( azi Budapesta) pentru uzul elevilor colegiului din Debreţin, (Debrecen, R. P. Ungară), în care provinciile Pannonia, Dacia, Moesia, Illyricum (Dalmaţia) formează o unitate culturalistorică şi etno-lingvistică-romanilaten răsăritecrnă (v. Fig. 1).
lnvăţaţii moderni au reluat şi adîncit studiul asupra romanizării
lumii romane ce avea ca substrat în vest pe illyro-pannoni şi în est pe
lraco-moeso-daci. Începînd cu romanizarea Noricumului (E. Swoboda,
Zur Frage der Romanisierung 3n4 ), Dalmafiei (unde limba dalmată, vegliota, limba romanică s-a păstrat pînă în sec. XIX, stîngîndu-se după
1875), unde cercetătorii iugoslavi pun în valoare prin cercetări riguroase, de mare interes pentru ştiinţa istorică, elementele autohtone preslave şi neslave, romanice locale, care au contribuit la evoluţia ulterioară a lumii jugoslave (Z. Vinski, Autochtone lwlturelemente zur Zeit
der slawische Landnahmc des Bal/rnnraum.s 1 !1\ idem, Dic altsassige Be\'Ol/-i.Crung der Spu.tantil„e im salonitanischcn llinterlassensclzaft der \'Or,mi D. J. \Volfel, \\'eissulrilrn ,·on c/C'll crnlănuen bi::. zut c1obe1u11u clurc/1 clic .--\rulJC'r, in ,\briss .. ., p. 226-227
a!I~ H. Daicoviciu, Jnscmnări c/C'spre
Dncia. Com·e1gC'll(C' dnco pannonicc-, ln
Slcmw, XXVIII, 2 (367), dec. l977
:rna Muzeul Ţ[irii Crişurilor - lslorie - lnv. Nr. 1586 - D
;ini ln Anzeiger d. Ostcrr. Alwd. plilos. llist. k/Clssc, 100, 1963, p. 153-173
:m., Prc-cis/m·c-nski clnicki c/emcnli nu Rnlkan11 u C'/nogenC'zi juznill S/o,·ena,

odrz;m 24-26 oktebra 1968 u Mostaru, Sarajevo, Akurlemijananka i umjetnosti, 1969,
JJ. 171-199
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Fig. 1. Harta provinciilor romane dunăr e ne: Pannonia, Dacia, Mo esia
ricumului roman, publicate la Pesta în anul 1800, redii aria romanităţii
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slavischen Substrats 1 !ir.; Fr. Bari.sic, Sur la colonisalion slm·c des provinces orientales des Bolkans 1 !)î).

Romanitatea din Pannonia, ronrnnizarec:1 populatiei locale, illyropannoni, celţi (A. M6csy, Die Bcvij/licruncg ,·011 J>annonicn bis zu den
fv1arkomanncnkrigcn, 1959;) L. Bark6czi, Thc population of Pannonia
!rom Marcus Aurelius to Diocletianus, 1964), alături de coloniştii de
limbă latină sau n0lalină, pc cale de romanizare>, la care au luat partP
ca element local, în estul Pannoniei, şi dacii aflati de cucerirea romană
în aceste părţi vestice ale limitei lor terilori<.1le, de interferenţă cu illyro-pannonii şi celţii (D. Tudor 19 ~), a constituit baza menţinerii provine.foi în hotarele Imperiului roman pînă în anul 476 (L. Varady, Das
lctztc Jarhundert Pannonicns 376-476, Budapesta-Amsterdam, 1969).
Populaţia latinofonă, romanică, creştină (Romani) din Pannonia va continua să dăinuiască pînă tîrziu la începutul evului mediu. La sfîrşitul
sec. IX această populaţie neolatină va fi intîlnită în Pannonia de maghiari, aşa cum a scris adevărat la vremea '>d cronicarul Annonymus.
O serie de cercetători maghiari, prin studii temeinice, au început tot
mai viguros să aşeze pe argumente irefutabile c.crcelarea acestei romanităţi, continuitatea ei în Pannonia (sec. IV-IX) şi contribuţia ei lc1
crearea civilizatiei şi culturii medievale maghiare (Gy. Szekely, Le sort
des agglomcrations pannoniennes au debut du moyen âge et ies origines de J'urbanisme en Hongrie 1911; A. Kiss, Zur Frage des Fortlebens der
ri.jmerzeitlichcn Bevolkerung von Pannonicn in dcr V ollwrwanderungszeit100; E. T6th, La survivancc de la population romainc en Pannonic~01 J.

Provincia dintre Dunăre şi Balcani, legc:1tă strîns ele linia Dunării
dintre Belgrad şi Tulcea, cu numeroasele sale oraşe, centre puternice
de iradiere a romanismului, deci a limbii latine şi a religiei creştine
(paleocreştine) a dat naştere unui romanism ce dăinuie pînă azi, alături
şi împreună cu cel din Dacia, în poporul român. Romanizarea Moesiei,
substratul autohton care a participat la acest proces timp de peste o jumătate de mileniu, cuprinderea şi nuantPle sale au fost sludiate de cercetătorii români şi bulgari: (B. Gerov, La romcznisntion enirc le Danube
et ies Balkans, 1949-1954; V. I. Velk.o\·, Oraşul în 'J'racia şi în Dacia
Aureliană în antichitatea tîrzic~ 0 ~, 1959; n. Gerov, L'nspecl ethnique ei
:J!JG V jcsnik
za orlleo/ogiju i historiju c/c1/mnlins/w, LXIX, 1967, Split, 1974,
p, 5-86
a:n v. Si111poziju111: Prcclos/a\'Cllski etnil·ki C'/emcnli na lk1/Jwnu u clnogcnezi
;uinih SJo,·c,w, odrzan 24-26 oktobrn 1968. n. Mosluru, Sarajc\'o, Akademija nauk.a

i umcjctnosli, l!J6!J, p. 11-27
a!JB D. Tudor, Istoria sclavajului în Dacia romană, Buc., 1957.
:;!m Annalcs V niv. Scicn. Budapesta, Sec\ia Istoric, I-lll, 1961, p. 70-72
-iou A Janus Pannonius Muzeum Evki.iny\'C', Pecs, 1966„ p. 81-123
401
A//Ja Regia, XV, Szekesfeht'rvăr, l!J77, p. 107-120
10
~ Tpad1>r a TpaK11n II Jl.aKIIR npe3 K1>cnarn aHr11n1wcr, Sofia, Hl5!J
.,oa Trm·aus c/u V re Congres Intcrnalionc,I cl'Etuclcs Classiqucs, Ilucurcşti - Paris,
1976, p. 445-455
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1ingvistique dans la region cntre le Danubc el Ies Ballians ii
romaine, 1959; A. M6csy, Gesselsclzaft unei Romanisation in
Provinz Moesia Superior, 1970; D. M. Pippidi, Getes, Grecs et
cn Scythie Mineurc: coexistencc politique ct Intcrfcrences
Jes403, 1976).

J'epoque
cler rom.
Romains
culturcl-

în trecut 404 romanizarea Daciei a fost studiată de o seamă de
specialişti români în domeniul antichitătii. al stăpînirii romane în Dacia
şi a persistentei acestei romanităii. cum este şi firesc, prin poporul român pînă astăzi pe teritoriul patriei sale aşa cum a gîndit-o mareie istoric român N. Iorga în Istoria Românilor, II, 1936. Dată fiind importanţa temei, cu romanizarea Daciei s-au ocupat şi două cercetătoare sovietice I. Kruglikova (1947) 40,; şi I. K. Kolosovskaia (1957) 40 n.
ln anul 1962, I. Nestor a publicat un important studiu de sintez8
privind arheologia perioadei de formarea poporului român în care arată
stadiul cercetărilor privind studierea romanităţii în Dacia: .,Punctul de
vedere al continuităţii a fost generalizat, extins la întreg teritoriul ţării
şi la ton.le aspectele desfăşurării procesului istoric. In felul acesta, perioada de trecere ]a feudaJism pe teritoriu] României urmează a fi concepută drept perioada de formare a poporului român; prin aceasta se
exprimă teza fundamentală a formării acestui popor în spaţiul carpatodunărean, la nord de Dunăre, deşi în strînsă legătură cu aria dună
reana-balcanică (p. 1427, n. 4.: Această concepţie este demonstrată şi
argumentată pe larg în cap. VI din Istoria României, I, 1960 (C. Daicoviciu, Em. Petrovici şi Gh. Ştefan). Nu numai, - aşadar, - continuitatea
populaţiei dacice în cuprinsu] provinciei romane Dacia (Podişul Transilvănean, Banatul şi Oltenia) ci şi continuitatea elementului dacic şi
în restul teritoriului vechi dacic - şi dincolo de Jimitele în timp ale
stăpînirii romane în Dacia. Nu numai continuitatea elementului dacoroman (continuitatea în provincia Dacia), ci şi continuitatea de viaţă
romană şi de populaţie romanizată, şi chiar a procesului de romanizare
însuşi, în afara graniţelor provinciei Dacia, pe o durată de timp depă
şind mult pe cea a acestei provincii. 1n conditiile desfăşurării procesului
Ca

şi

istoric pe teritoriul ţării noastre în această perioadă şi tinînd seama de
conţinutul şi rezultatul său formarea şi prezenta aici a poporului român - rezultatele noilor şi impo~tantelor cercetări arheologice au putut

determina îndepărtarea şi de concepţiile înclinate a exagera rolul „baruarilor" (care au contribuit la distrugerea orînduirii sclavagiste, dar nu
au putut distruge civilizaţia) şi de cele pentru care numai „imperiul"
(roman şi apoi bizantin) a contribuit la formarea noilor popoare şi la
naşterea noii orînduiri " 407 •
m Al. Graur, Romanizarea Dacici prin colonişti străini,
Regale, III, 6, 1936, p. 669 şi urm.
405
I. Kruglikova, K oonpocy o po,uaH11~at41w fiaKuu, V Dl,
4
oc I. K. Kolosovskaia, O po.MHa113aL41111 fiaKuu
, în V Dl,
407
I. Nestor, Arheologia perioadei de trecere la feudalism
Studii, XV, 6, 1962, p. 1427-1428
9 - Crisia '79
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Au maif ost publicate de cJlrc C. LJaicO\ iciu ( 1969, 1972) şi C. Daicoviciu şi J I. Daico\'iciu sludiile Romanizarea Daciei~ 08 şi respectiv De,·eloppement urbain et romanisation clans la Province ele Dacia~'m, iar
I. I. Russu a tratat monoqrafic istoria illyrilor şi traco-da(ilor cu opriri
temeinice asupra romanizării respeclivelor provincii romane: Illirii. Istoria - limba şi onomastica - Romanizarea, 1969; Elementele tracogetice 1n Imperiul roman şi în Byzantium (,·eacurile IIJ-\"IJJ. Contribuţie la istoria .5i romanizarea tracilor, 1976; Elemente autohtone 1n
limba română. Substratul comun româno-albanez,
1970; menţinerea
acestei romanităţi în provinciile dunărene prin poporul român (inclusiv
ramurile sudice şi vestice ale poporului român) 410 şi extinderea acestei
romanizări în restul teritoriului vechii Dacii. Asupra acestui aspect al
romanizării privind Crişana şi Maramureşul a publcat un studiu S. Dumitraşcu (1974)rn.
Cercetările şi studiile istorice, arheologice şi Jingvistice (inclusiv
cele epigrafice) ale înv8taiilor români, iugoslavi, austrieci, bulgari şi
maghiari adeveresc o romanizare profundă a provinciilor dunărene, romanitate ce s-a mentinut în unele provincii pînă în evul mediu de început (sec. VIII-XIV), cînd în acPstea (Noricum, Pannonia, Dalmaţia,
parţial Moesia, la care adaugăm parţial şi Tracia) ea a fost asimilată de
neamurile slave (slavo-bulgari, sîrbi, croaţi, sloveni), de germani şi maghiari, menţinîndu-se în Dacia şi Moesia Inferioară (Dobrogea) prin poporul român (Daco-românii) şi în sudul Dunării prin ramurile sale sudice şi vestice (macedo-românii, magleno-românii, istro-românii) .
.Aceste concluzii la care ajung toate cercetările şliintifice oneste
privind istoria romanitătii provinciilor dunărene este de natură să
schimbe vechea întrebare - cum s-a menţinut daco-romanitatea pînă
azi în condiţiile istorice cunoscute ale epocii prefeudale şi începutul
evului mediu? în întrebarea firească, conformă adevărului istoric - ce
s-a întîmplat cu romanitatea provinciilor dunărene azi de expresie nelatină şi care a fost contribuţia acesteia la naşterea civilizaJiilor şi culturilor popoarelor Europei centrale şi sud-estice, bază documentară şi cultural-istorică nu numai a 1nfelegerii unui fenomen istoric real, ci şi a
prieteniei şi pre/uirii dintre popoarele acC'stei părfi a continentului european pe baza respectării ade, ărului istoric.

Rezultatele cercetărilor întreprinse cu asiduitate de lumea savantă
postbelică, română şi străină, ne obligă să reafirmăm justeţea cercetă40
H Apulum, VH, 1968, (1969), p. 261-271; idem, Istorie, wheologie, filologie,
in
Centerwr Muzeal Orădeun, Oradea, 1972, p. 151
rn!i Cenlerwr Muzeal Orăcleon, Oradea, 11172, p. 152-160
410
S. Dra~Jomir, \!Johii din nordul Peninsulei Hcilrnnin· în e, ul mC'c/iu, Buc., 195!1,

224 p. care nu se pot conrunda cu aromânii sau istro românii. N13: p. 178 „Ceeil ce
,1m expus aici e aproape tot re se rerer;1 la o expilnsiune veche a aromânilor spre
teritoriul în care s-au arJat vlilhii şi rumerii medie\"ali. r: putin desigur, dar suricient
pentru a dovedi că teritoriile in care au tr[1it unii şi alţii, se pot clar delimita•.
411
•
S. Dumitraşcu, Romanizure, ronwnicizure, românizun•, în Crisia, l\', Oradea,
1974, p. 19-29
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rilor întreprinse anterior de mheologul V. Pârvan ( 192G), lingvislul
Drăganu (1928) şi istoricul S. Dragomir (1959) asupra romanităţii
provinciilor dunărene a istoriei românilor în sec. VII--XIV. In acest
sens redăm, pentru marea sa putere de sinteză şi justeţea faptelor stabilite, încheierea istorică a uneie din ultimele cercetări efectuate de
V. Pârvan înainte de prematura sa moarte:
„Romanismul actual de la Dunăre nu purcede nici de la pt\storii şi
lucrătorii de mine iliri, nici de la păstorii şi lucrdlorii de mine trc1ci. El
descinde de-a dreptul din plugarii danubieni, de la frontierele occidentale ale Pannoniei Superioare (unele forme lingvistice identice în Alpi
şi în Carpaţi îşi găsesc explicaţia în această perfectă unitate a romanismului dunubian) pînă la gurile Dunării. Romanismul actual, păstrat mui
bine tocmai în Dacia lui Decebal şi tocmai în frontierele ei, n-m putea
să fie ele origine balcanică. pentru bunul motiv c8 Balcanii n-au fost romanizaţi. Ele este esenţial şi exclusiv danubian: la puterea sa de rezistenţ8 împotriva cumplitelor încerc8ri ale evului mediu au conlrilmit
deopotrivă romanii din toate ţările danubiene. Iar calitatea excelentă a
romanismului, aproape, italic, al acestor ţări: Pannoniile şi Moesia Inferioară. în primul rînd, Dalmaţia şi Moesia Superioară imediat după ele,
a hotărît natura esenţial latină a actualului romanism. Cînd au venit
slavii, romanismul pastoral al Dalmaţiei şi al Moesiei Superioare a fost
încetul cu încetul subminat şi distrus. Dimpotrivă, romanismul agricol
al Daciei şi al Moesiei Inferioare a rezistat de-a-lungul întregului ev
mediu pînă în zilele noastre. Cît despre Pannonia, foarte agricolă de
asemenea, ea a luptat foarte bine pentru cauza latină pină destul de tîrziu: se pare, după ultimele descoperiri, pînă în secolul al X-lea. Dar
lipsa de continuitate teritorială cu Dacia şi Moesia i-a fost fatală: ră
masă singură, Pannonia romană a fost sfărîmată de slavi, maghiari şi
germani împreună" 112 •
Romanizarea proces fundamental în formarea popoarelor de expre•
sie latină, constituie în Dacia şi Moesia Inferioară (Dobrogea) în restul
teritoriului locuit de daci în Crişana, Maramureş, Bucovina, Moldova
(inculsiv R. S. S. Moldovenească) şi Muntenia, procesul fundamental în
formarea limbii şi a poporului român 41 :1, realitate studiată cu onestitate
in contextul cercetării istorice româneşti din trecut şi de azi.
N.

•

•

•
lstoria provincială a romanităţii din regiunile celor trei continente
cuprinse de Imperiul roman este numai un aspect al complexului capitol
al istoriei universale care a fost împăraţia Romei. Pentru a nu greşi,
simplificînd notele noastre bibliografice ne vedem nevoiţi a le însoţi de
V. Pârvan, Dacia4, Bucureşti, 1967, p. 155
M. Babeş, D. Sluşanschi, Cu privire la formarea poporului şi
în Era Socialistă, LVIII, 12 iunie, 1978, p. 34-36
412

413

g•
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cîteva referiri la sinlezele şi monografiile publicate asupra întregului
imperiu, c1 isloriei sale în epoca romană tîrzie şi a continuării tradiţiei se.de în vremea Imperiului bizantin. Ne face, de asemenea, plăcere
să amintim cct în interesul mondial c1rălat isloriei Imperiului roman o
contribuţie îşi aduce şi oraşul Oradea, uncie s-a tipărit în condiţii grnfice deosebite Rămische Gcschichte, o variantă a celebrei opere a pă
rintelui epigrafiei latine moderne 'J'h. Mommsen, de catre o edilură germanii (Safori-Verlag-Berlin)rn (v. Fig. 2).
Cîlc>va spicuiri din vasta bibliografie cont0mporană, postbelică,
asupra Imperiului roman, de la sinteze ce se vor alolcuprinză.toare la
reedilări de lucrări ce nu şi-au pierdut prospeţimea documentării şi
ideilor ne face să ne dăm seama de interesul arătat fenomenului roman,
lumii latine de contemporaneitale, de lumea erei atomo-nucleare, a produselor electronice de masă şi a calculatoarelor, dovedind, încăodat8
unitatea în timp, profundă, a umanităţii, respectul păstrării tradiţiilor
anlice.
în privinţa izvoarelor document.are a istoriei Imperiului roman există, după al doilea război mondial, o imensă biblografie, domeniu al studiilor clasice, epigrafiei şi isloriei istoriografiei antice. S-au publicat
studii şi exegeze întinse asupra a două surse literare antice mereu controversate în dezbaterile erudiţilor - Res Gestae Divi Augusti 41 " şi
Scriptores Historiae Augustae: A. Chastagnol ( 1970)rn'. R. Syme
(1971) 41 ;, B. Mouchova (1975) 418 • A fost continuată marea operă europeană de publicare a inscripţiilor latine în continuarea marelui CIL 41 u
şi s-au republicat cunoscutul corpus selectiv al lui H. Dessau ( 1962,
1976) 4:w, cel de inscripţii greceşti cu referire la epoca romană 4 :! 1 şi cunoscutul tratat a lui J. Dechelette privind izvoarele arhealogice celtice
şi gallo-romane ( 1972) 42 :!. Alte două indispensabile instrumente de lucru
privind antichitatea romană s-au publicat de H. Bengtson (1967 4:! 3 şi
Volumul Th. Mommsen, Rămischc Geschichle, tip[1rit în Intreprinderea Poliprin bun.lvoinla lui A. Mineaţă, căruia ii
Fig. 2)
4 1:, Acta Di\"i Augus/i, Pars I ~ R('.\ geslm' Dh·i Augusli, ex mon. ancyruno
anlioch., apoi/. lalimw ('/ 9rncee, Roma, 1!)45, 275 p.
oi; A. Chaslagnol, Recherchcs -~Llr /'llistoirc Augu.~tc, Bonn, 1970
11
' R. Symc, t·mperors ancl Hiogrnphy. Studie~ in thc Hisloria Augusta, Oxford,
414

grafică Crişana din Oradea l-am primit
mulţumim clildurns ~i pe acec1st,1 cale (v.

1971

m B. Mouchovil, lln/l'fsuchnngcn iiber ciie Scriplorcs 1-lisloriac Adgustac, Praga,
1975, cu întreaga biblio~Jrnfie privind Scriitorii Istoriei împZ1ratilor pîn[t la acea datii
4
m De ex.: Corpus lnscriplionum Lalinarum, ni!. VI, partea Vll, rase. 1, ed.
J. Jory şi D. W. Moore, Berlin, 1974, 1347 p.; ibidem, voi. VI, partea VII, fasc. 2,
Berlin, 1~175, 1348-2636 p.
4 0
H. Dessau, lnscriptioncs Jalinae sclcctac, I-III, in 5 plirţi, 1962, 1976
~
m Jnscriplioncs Grccae ad H's Ronwnas pcrli11t'11lcs, I-IV (1911-1927), reeditat
ciupii ill doilea r[1zboi mondial.
m J. Dechelelle, Manuel d' Arcl1i.•0Jogic prchisloriq11c celt iquc el gc1//o-romaine,
I (1908), li (1910-1912), relipiiril în 1972
m H. Bengtson, Grundriss der romiscl1cn Gcschichle mii Qucl/cnkundc, I, Munchen, 19G7
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Fiq. 2. CoperLu sintezei lui Theodor Mommsen, Riimi.schc Gcschic/1tc
recent lil Oradea.
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edilura Universităţii Princenton (1976) 424 • Marelui istoric englez R. Symc
( 1970) 425 şi respectiv lui G. A. Crump ( 197 4426 le datorăm studiile asupra
lui Tacitus şi Ammianus Marcellinus, fiecare dintre cei doi istoriografi
romani reprezentînd la cotă majoră, mişcarea ideilor din epoca în care
au trăit, cu urmări mereu simţite în unitatea profundă şi indivizibilă a
spiritului uman. L \Vickert (1959, 1964, 1969) 427 a publicat trei volume
dedicate biografiei spirituale a marelui epigrafist şi istoric Th. ,i\1om-

mscn.
Isloria economică şi soci,!lă a Imperiului roman, cu toate articulaliile structuri sale complexe a rămas un domeniu predilect pentru marii
istorici ai epocii contemporane, refleqie a reorientării studiilor istorio~Jrctfice spre resorturile intime ale procesului istoric antic, a celui roman în speţă: M. Rostovtev ( 1953 - traducere italiană a cunoscutei sale
monografii) 428 , R. Syme ( 1958) 42 r1, M. I. Finley ( 1960) 430 , F. Grelle
[1963) 431 , J. Gage (1964) 432 , E. M. Staerman (1964) 4:i:i, H. Chautrainc
( 1967) 431 , K. D. vVhitc ( 1967, 1970) 41 :i, /. P. Callu ( l 969) 431 \ CJm-cl şi LCTCque ( 1971 ) 437 , Vogt ( 1971) 438 , L. vVebcr ( 1973) 43!', C/1. Dill ( I 905 - rPeditarC'
1973) 440 , R. Duncan-Jones ( 1974) 441 , A.H,j\1. Jones ( I 074) 442 , D. Balsdon
42 l

Thc Princcnlon Encyclopcdia ol C/assical Sitcs, Princenlon Uni\'C!rsil y Press,

1976
12 ·'
426

R. Syme, The Studics in Tacitus, IQ70, 160 p.
G. A. Crump, Ammianus Murccllinus ns <1 Mili/(lry 1-listoriczn, \Viesbaclen,
1Q74, 168 p.
m L. Wickert, Theodor Mommsen, Eine Biographie, Frankfurt/M., I-III, IQ5Q,
1%4, 1969
m M. Rostovtev, Sloria economică e sociale dell'lmpero Romano, Florenţa, 1!J53
m R. Syme, Colonial Eliles: Rome, Spain and the Americas, London, 1958
430
M. I. Finley, SJavery in Classical Anliquily, Views and Conlro\·ersies, Cambridge, 1960
431 F. Grelle, Slipendium vei lributum. L'imposizionc mondiaria nelle dollrinc
giuridiche del lJ c lll secole, Napoli, 1963
432
J. Gage, Les classes sociales dans l'Empire romaine, Paris, 1964
433
E. M. Staerman, Die Krise der Shlaven halterordnung in Westen des ro•
mischcn Reichcs, Berlin, 1964
431
H. Chautraine, Freigelassene und SkJavcn im Diensl dcr romischen kaiser,
Wiesbaden, 1967
m K. D. White, Agriculturnl lmplemcnls oi lhc Roman World, Cambridge, 1967;
idem, Roman Forming, Londra, 1970
436
J. P. Callu, La polilique monctaire des cmpercurs romainc de 238 ci 311,
Paris, 1969
m ClaveljLeveque, V illes ci slructurcs urbaincs dans !'occident ramai 11, Paris,
1Q7I, 360 p.
438
430

280 p.

Vogt/Brockmeyr, Bibliographic zur anliken Sklaverei, Bochum, 1971, 181 p.
L. Weber, Als die Ramer kamen. Augusta V indelicorum, Landsberg, 1973,

410

Ch. Dili, Roman Socicty Irom Nero to Marcus Aurelius, New York, 1!)73,
.
441 R. Duncan-Jones, The Economy of thc- Roman Empirc-, Cambridge, 1974
442
A. H. M. Jones, The Roman Economy. Studics in Ancient Economy nnd Admini~tr<11i1·c- lli~tory, Oxford, JQ74, 450 p.

63Q p. (~eed.)
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(1974) 443 , G. Boulvert (1975) 44 4, L Sclwmacher (1974) 14 :; şi reedltdrl'a mi-isivei lucrări de 2506 p. a lui J. P. \Valtzing 4·16 • O atenţie specicllct s-a
:icordat cereetării detaliate ct sclctvajului antic, a celui roman în special
{ 1974) 447 •
Producţia

de mărfuri agricole şi meşleşu9ctreşti „standmdizatc"
important sector ctl vieţii economice şi sociale i.l Imperiului roman mai puţin cercetat prin monografii specic.ile) c1 determinat şi
impus dezvoltarea relaţiilor comerciale înlre provincii, pe plan intern,
şi cu vecinii împărăţiei romane. Comerciantii romcrni vor contribui c1stfel la unitatea economico-socială a lumii romctne şi vor pătrunde înaintea şi mult mai departe în lumea externă decît armata romană. Instrument indispensabil al comerţului, moneda va fi agentul şi balanţa comerţului şi a vieţii economice romane. Istoria comerţului nu poate fi,
astfel, despărţită de istoria monedei, care a dat naştere unei discipline
ştiinţifice de sine stătătoare - numismatică. Aici le vom trata împreună.
O contribuţie de seamă la istoriografia acestei probleme a adus învăţa
tul român V. Pârvan care publică în 190Q importanta sa monogafie Dic

i acest din

urmă

Nationalităt der Kaufleute im rămischen K.aiserreich 448 •

Ultimele trei decenii au adus în circuitul istoriografic noi lucrări
cc se adaugă cuantumului impresionant al bibliografiei privind comerţul şi mai ales moneda romană imperială. Amintim cîteva din aceste
studii, cele mai importante poale, cele care ne-au fosl mai accesibile de
bună seamă, semnate de: S. J. de Lact ( l 949)H!l, M. Grant ( 1954, 1958)·1" 0 ,
MClttingly/Sutherland (reed.) 451 , J. Rouge ( 1966) 452 , M. Thirion ( 1968 4'; 3 ,
Karson/Hill/Kent ( 1972) 454 , Kent/Overbeck/Stylow ( 1973) 445 , H. MattinD. Balsdon, Roman Women; Their Hislory and 1-fabits~, 1974, 355 p.
rn G. Boulvert, Domestique et lonclionnaire sons Ic J-laut Empirc Romain, Paris,
1975, 379 p.
H:, L. Schumacher, Pasoprographischc untcrsuclwngcn zur IJcstclzung dcr \·ier
hoilcn riimischcn Priestcrkollcgicn im Zeitallcr dcr Antoninc und dcr Scvcrcr (96235 n. Chr.), Hl74
H 6 J. P. Waltzing, Etude historique sur Ies Corporalions profcssionalles chez Ies
Romains depuis Ies origines jusqu'a la c/1ulc de J'fmpirc Romain, I-IV, 1895-1900,
2506 p. reeditare
m Actcs du colloque 1972 sur J'csclavagc (Centre de Recherches d'Histoire
Anc.ienne, 11; Annales de l'Univ. Besanc;:on, 163), Paris, 1974, 393 p.
448 V. Pârvan, Dic Nalionalitat dcr Kaullcute im rămischen Kaiserreich, Bresla\\·,
1909
111 S. J. De Laet, Portorium. Etudc sur J'organisalion clonanicrc c/1cz Ies Ronwins,
surtout a J'epoque du llaul-Empire, Bruge, 1949
i.-,o M. Grant, Roman Imperial Moncy, 1954, 1972~, 324 p.; idem, Roman History
!rom Coins. Some Uses of thc Imperial Coinagc Io lhc Hislorian, Cambridge, 1958
4 1
·'
Mattingli/Sutherland, The Roman lmpcriol Coinage, I-IX, Reed.
4
.-,~ J.
Rouqe, Rccherc/1es sur l'omanisation du commcrcc maritime c111 Mcditcrrcini-c sous /Tmpire romuin, Pc1ris, 1966
;.,,, 1\1. Thi rion, Les mo111wies ci' li/ug(I/Ja/e, Bruxelles-Amsterdam, 1968
1.>1 Ci1'>'>on Hill Kent, Lu/c Ronwn Hrnnz<' Coinogc, ,\.D. J2'1-498,
I-III, London,
413

I !)fiO, I !J72~

',:, Ken L,'OvcrbPck. St ylnw, Dic riimi.~cl1c Miinzc, Mi"tnchcn, 1973, 195 p.
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gly (reed.) 456 , J. Maurice (reed.) 4·;;, C.H.V. Sutherland ( 1974) 4·; 8 , I. J. Miller ( 1975) 459 , O. Schlippschuh ( 1975 460 , Banti/Simonetti ( 1975) 461 şi Comstock/Vermeule ( 1975) 4r. 2 •
Insoţînd, dar nu peste tot negustorii romani, asigurîndu-le însă
acolo unde puterea romană se înstăpînea trainic libera desfăşurare a intereselor economice-financiare roman0, armata a fost în provincii nu
numai principala (nu singura!) constructoare de fortificaţii, cetăţi,
„oraşe militare", dar şi beneficiara, alături de comerţ, a ceea ce romanii
au adus în toate provinciile romane alături de urbanizare, vestitele
drumuri ce şi astăzi mai pot fi urmărite pe lungi trasee pe tot fostul întins al romanei împărăţii. În provincii, armata, alături de colonişti şi
negustori a fost un factor esenţial al romanizării. Interesul cercetă
rilor pentru istoria armatei romane nu a scăzut nici după al doilea răz
boi mondial. Studiile s-au înmulţit şi au cîştigat în adincime. S-au
reeditate unele lucrări clasice indispensabile. Se ţin regulat, aşa cum
am mai avut ocazia să amintim, congresele internaţionale privind limesul roman şi castrele ce marcau, de obicPi, limita dintre impc>riu şi
popoarele libere din Europa, Asia şi Africa. Cu toate acestea mai sînt
incă multe aspecte ale acestui capitol important al istoriei romane ce
nu au fost dezbătute în profunzime, în special ne lipsesc studiile statistice şi demografice şi implicaţiile recrutărilor în viaţa provinciilor romane, a populaţiilor indigene. Grandoarea disciplinei unităţilor militare
romane lipseşte de nuanţa sociologică cuvenită cercetările cele mai detaliate. Nu ştim încă în suficientă măsură în ce a constat (cantitativ)
aprovizionarea agriculturii provinciilor, chiar a oraşelor romane. A ră
mas încă mai puţin cercetată istoria lui 1-ferodian, subiectivă şi chiar panicardă poate, privitoare la dezagregarea unor nuclee alP armatei romane>
şi mai ales amestecul acesteia în viaţa politică romană şi rolul jucat de
recrutările de populaţii libere pentru apărarea Imperiului roman tîrziu.
Sînt detalii pe care cercetarea viitoare nu o poate neglija. Rămîne însă
valoroasă, atît cercetarea istorică şi epigrafică a „geografiei" armatei
romane, cit şi dezvelirea, conservar<:>a atitor castre şi oraşe militare
romane pe care lumea modernă le poate urmări şi cerceta în Anglia, pe
Rin şi Dunăre, în Mesopotamia şi nordul Africii. Sintezele speciale şi

rn; H. Mattingly, Coins ol t11c Roman Lmpirc in IIJC• Brilish Muscum, I-I\', Recei.
4 :, 7 .I. Maurice, Numisnwliquc co11sta111inionne, 1-lll, 1!)73 (ecl. 1!)08 reecl.), 1766 p.
458
C. H. V. Sutherland, Roman Coins, London, !D74, 311 p.; Sutherland•Kroag,
Cataloguc ol Coins ol lhc Roman Empirc in thc .Ashmolca11 Muscum, J: .Augustus
(31 BC-A.0.14). Oxford, 1974
453
I. J. Miller, li commercio delie spczic con J'Jmpcro Ronw11a, Torino, t!l75,
311 p.
460
O. Schlippschuh, Dic Hăndlcr im rămischen kaiserreicl1 in Gallien, Gcrmanicn
und Donauprovinzcn Raetien, Noricum und Pannonien, Amsterdam, 1975, 291 p.
461
Banti/Simonetti, Corpus Numorum Romanorum, 7: Augusto, Firenze, 1975,
340 p.
462
Comstock,'Vermeule, Roman Medallions lrom M. Anthony //1rough \'alenli11ian
li/, rnlaloguc ol lhe coli. ol the Museum ol Fine Aris, Boston Muss., Boston, 1975~
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monografiile apărute de la război încoace ne pot conduce în urmărirea
stadiului actual al cercetării istoriei armatei romane: G. L. Cheesman
(reed.) 46 :i, K. Miller (reed.) 46 4, K. Kraft ( 1951 ) 46 \ D. van Berchem ( 1952) 4 fi6,
G. Forni ( 1953) 467 , Manuel Mariu y Peiia ( 1956 468 , G. Ch. Picard ( 1957) 4 fi!I,
L. Casson (1959) 470 , H. M. D. Parker (1961) 471 , A. v. Domaszewski, B. Dobron (1967)·172 , G. Ulbert (1968) 471 , G. R. \,Vatson (1969) 47 4, G. \,Vebster
(1969) 475 , I. Koenig (1970) 476 , A. Piganiol (1971) 477 , M. Grant (1974) 47 s,
H. R. Robinson (1974) 4rn. 1n anumite decade mai mult de o monografie
de sinteză pe an se adaugă numeroaselor studii şi articole ce acoperă
bibliografia acestui capitol a isloriei romane.
Din vasta bibliografie a istoriei politice a Imperiului roman, domeniu predilect pentru cercetătorii de pretutindeni, ca şi pentru opinia
publică mai puţin receptivă la aridele uneori domenii ale demografiei
sau economiei cantitative, vom trece în revistă cîteva din monografiile
împăraţilor romani sau altor înalţi funcţionari ce au legătură directă cu
istoria Daciei romane: S. Gsell (reed.) 480 , R. Paribeni (reed.) 481 , B. \N. Henderson (reed.) 4112 , G. Lacour-Gayet (reed.) 48 1, M. Platnauer (reed.) 41H,
G. L. Cheesurnn, T/Jc Auxi/in of Ilic Roman Imperial Army, recd. a lucrării
în 1914
m K. Miller, Itineraria romuna, Romil, IQG!J, QQ2 p.
2QS ii. (Rced. a volumului
apărut la Stuttgart, t!Jl6)
16
·
K. Kraft, Zur Rckruticrung der Alen uncl Kolwrten an Rhcin 1111cl Donan,
Bcrn, 1951
ir,,; D. van Bcrchcm, L'armfe de Dioclclicn el 1n reforme constanlinicnnc, Paris,
l!J52, 130 p.
m G. Forni, // rcclutumcnto de/Ic Iegioni clei Augusta c1 Dioclczi(lno, MilanoRoma, 1953
468
Manuel Marin v Pcfia, Instituciones militares romanos, Madrid, WS6
46
~ G. Ch. Picilrd, L~s llophces romains, Pilris, 1957
470 L. Casson, The Ancien/ Mcuiners, London, 195!1
471 H. M. D. ParkN, Thc Roman I.cgions 2 , Cambridqc, t!J61
1 ' 2 A. v. Doma~zc\r~ki, 13. Dobron, Dic Rangordnung clcs rcimische Heeresz, 1967
(Recei. a lucrării cu acelt1şi titlu de A. v. Domaszewski, apărut[1 la I3onn in 1908).
473
G. Ulbert, Rămisclic Walfen des I Jcihrh. 11. Chr., Stuttgart, 1968
474
G. R. Watson, The Roman Soldicr, 196!J
m G. Webster, T/Jc Roman Imperial Army ol Ilic l ,\/. nnc/ li ncl. Cent. a. D.,
London, l!J6!), 382 p.
82 ii.
476
I. Kocnig, Die Meilensleinc des Ga/lia Na1bo11cnsis. Studien Z. Slrassenwesen
der Provincia Narbonensis, 1070, 301 p.
477
A. Piganiol. La conquiste dci Romani, Milano, 1971, 6Q6 p. (reed.?)
m M. Grant, Thc Army ol lhe Caesars, New-York, l!J74, 365 p.
700 ii.
m H. R. Robinson, The Armour ol Imperial Rome, London, 1974, 200 p.
460
S. Gscll, Essai sur Ic regne de J'cmpereur Domilien, 18!J4 (reecl.), 392 p.
161
R. Paribcni, Oplimus Princeps, I-II, 348+324 p., 1926-1927 (reed.).
m B. W. Henderson, Thc Lile and Principale ol lhc Emperar Hadrian, 69-117,
1!J23, 304 p., reed.
483
G. Lacour-Gayat, Anlonin le Pieux el son temps. Essai sur J'hist. de l'Empire Romain au milieu du 2-e siecle, 138-1612, (1888], 500 p. recd.
16
~ M. Platnaucr, The Liie unei Reign ol lhe Emperor Lucius Seplimius Scverus,
Hll8, 232 p. reed.
463

apă.rute
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G. Pi laum ( 1950, 1960-1961 ) 481 1, \V. flortl-.c ( 19.5 l ) 411 ;,

A. Degrassi
A. Birley (1966, 1971) 489 , I. htz (1966) 4! 10 , P. Petit
1
4
(l967) n , \V. l:ck (1970) 1' 1~, A. II. 1\1. Jones (1970) 4 !1\ \V. \\'e/Jer (1973) 4! 14 ,
B. Thomas (1975)rn:; şi R. Syme (1975) 496 •
(1952) 488 ,

de instituţiile politico-militare şi administrative romane,
cum esle cunoscut, o dezvoltare istoriografică şi şliintifică ne sine
stătătoare a cunoscut cercetarea dreptului roman. La fel ca studiile clasice s-a constituit în disciplină aparte cu o problematică complexă şi o
bibliografie uriaşă care nu face obiectul acestor rînduri~!•~. Această realilale a implicatiei dreptului roman în istoria dreptului în genere şi a
celui modern în special ne dă din nou una din dimensiunile zestrei pc
care lumea modernă a moştenit-o din antichitatea de expresie latină.
Religia romană tradiţională (păgînă), creştinismul apoi (paleo-creş
tinismul), ca clement constitutiv important a ideologiei romane, rostuite în concepţia suprastructurii politice să consolideze statul, Imperiul roman, şi care a avut rădăcini adînci în viata socială a locuitorilor
de rînd din Roma, Italia şi provinciile din cele trei continente şi implicaţii de durată în istoria întregii umanităţi se cer(' cerc('tată profund în
lumina materialismului istoric. Realitate incontestabilă, religia romană,
creştinismul, la fel ca şi dreptul roman şi studiile clasice s-au constituit
într-o disciplină ştiinţifică de sine stătătoare, capitol important din isloria religiilor în genere. Nu stă în menirea acestor note să analizeze sau
cel puţin să treacă în revistă bibliografia imensă ce s-a format din
antichitate pînă azi. Cîteva referiri bibliografice, pe care le facem, şi
care trebuie privite cu toată rigorea critică în ce priveşte interpretările
istorice, conţin date documentare indispensabile şi oferă analogii de
studiu comparatist pentru cultele romane şi paleo-creştinismul din provinciile dunărene ca parte a romanismului în genere. Autorii ce-i vom
aminti în continuare sînt specialişti în diferite aspecte ale acestei proAlături

după

485 L. Homo, Essai sur Ic rcgnc de J'empcrcur Aurelic'n, 1904, 392 p., reed.;
idem, Le sicc/c d'or de l'Empire Romain. Les Antonins (96-192 ap. J. C.). 1969, 455
p. (Ed. revctzutJ); idem, LC' istitutzioni polilic/1c romane, Milano, HJ75, 372 p. (lrad.)
4
~lj H.
G. Pflaum, Les procura/curs i-questrC's sous le Jfoul-L111pi1C' Parh, 1950,
357 p.; idem, Les carricrc.\ proulfutoriC'nncs cqucstTc~ sous Ic J-laut Lmpirc, l-111, Paris, 1960-l!J61
187
·
W. Harlke, R6mischc l\.imicrkaiscr. Line Strukturanalysc romischcn Danhens
un<i Doscins, Berlin, 1951, 488 p
48 1
' A. Uirley, Marcus Aurelius, 1966; ic/cm, Septimus Se,·crus, thc Alricull Lmpc1u1, HJ71
,no .I. Fill, /ngC'nm1s t'/ Rcgalianus, Bruxelles, l!JG6
11
"
P. Pelit. La paix romainc, Paris, l!J67
4
n, W. Lck, ScnarorPn ,·on \"espasian bis Jlaclrian, 1970.
m A. H. M. Jones, Augustus, 1970, 196 p.; idem, ,\uguslo, 1974, 270 p
4 11
r \V. \Ve>bc>r, ll11tC'rsuclwnge11 zur GC'schichte cler Knisc1s HaclriaI1us, l!J73, :ma p.
4
n:, B. Thomae, SC'1wtorcs procurntorcsquc Romcrni, Goleborg, 1975
4
'"; R. Sym0, l,u ri1·0/uLi<>nC' ronwno, Torino, 1!175, 559 p
1 17
'
Cf. A. UcrqC'r, l'ncyc/opec/ic Dictionwy ol HonH111 Urn, PhilMlc•lphic1, Ht53,
(%fi'
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bleme şi sludiile lor făcute cu reală onestitate în ce priveşte documentaţia ştiinţifică, pot contribui la înţelegerea mai adecvată a subiectului
nostru: J. Beaujeu ( 1955)-rns,

M. J. Vermascrcn ( 1956-1960, 1963) 4\1!1,
J. Kajcrnto
II. Grcgoire (1964)·-•01 , M. Berchcm, L:'. Clouzot
0
( 1965j."; ", F. Cumot ( 1966)"03 , C. tepelley ( 1970)·'0 4. S. Pezzella ( 1972)"0 ".
\1/. Den-Boer (1973) 506 , M. Le Glay (1973) 307 , P. Boycrnce (1973) 308 ,
R. A. Marlrns (1974) 50 !1, F. J. Doelgcr (1974)·-• 10 , J. Le Ga/1 (1975)·' 11 ,
N. Gauthier ( 1975) 512 şi vV. F. Deichmann ( 1977) 513 • La aceste studii monografice şi sinteze adăugăm lucrarea învăţatului român D. M. Pippidi
( 1969);; 14 cu contribuţii esenţiale Ia cunoaşterea religiei romane şi paleo-

( 1963) 500 ,

creştinismul

la

Dunărea

de Jos, în Moesia

romană,

pe teritoriul vechii

Dacii.
Realizările arhitecturale romane, arta romană, deşi mimează pe
alocuri pe cea greacă, rămîne un domeniu de interes artistic major constînd în originalitatea artei romane, provinciale şi a marilor construcţii
te mai uimesc încă lumea modernă peste tot unde arheologii şi arhitecţii au redat circuitului contemporan amfiteatrele, forurile, apeductele„
şoselele, templele şi şoselele romanc-. Domeniu al istoriC'i artei c0 interc-scază deopotrivă pe erudit, istoric şi artist. arta şi arhitectura romană.
sînt un capitol al istoriei Imperiului roman. Redăm cîteva din cercetă
rile mai recente, care nouă ni s-au părut indispensabile în creionarea
acestor note bibliografice privind lumea romană: P. G. Hamburg

.,iis J. Beaujeu, La rcligion ronwine a /'apogee de /'Lmpirc, I: La politique rcligieusc des Anlonins (96-192), Paris, 1955, 425 p.
499 M. J. Vermaseren, Corpus lnscriplionum ci Momme11torum Religioni.'> Mii hriacae, I-II, Haga, 1956-1960; idem, Milhras the Secret God, London, 1963; el. şi L. A.
Campbell. Milhraic Iconography and ldeology, Lciden, Hl68; II. Internalional Congress of Milhraic Sludics, 5 sept. 1975 în Teheran
:;oo J. Kajanto, Onomastic Stuc/ies in the eorly Christinn Inscriplions of Roms
and CarthC1go, Helsingfors, 1963
01
"
H. Gregoire, Les perscculion dans J'empirc ronwin, Bruxelles, 1964, 265 p
:;o 2 M. Berchem, E. Clouzet, Mozaiques chrelicnnes c/u IV -me au X-me siccle,
Roma! 1965, 253 p. (Reeditare a lucrării apărute la Geneva în 1924)
JOJ F. Cumont, Recherches sur le symbolismc iuncraire c/es Romains, Paris, 1966,
543 p
:;o~ C. Lepelley, L'lmpero romano c ii Cri.~lioncsimo, Milano, 1970
500
S. Pezzella, Cristianesimo c pagancsimo romano. 'Ferlulliano e Minucio Fclice,
Ilari, 1972
06
"
W. Den-Boer (ed), Rorhanitas et Chrislianilos, 1973, 382 p
507
M. Le G!ay, La religion romainc~, Paris, 1973, 352 p
08
''
P. Boyance, Etudcs sur Ia rc/igion romaine, Roma, HJ73, 440 p
509
R. A. Markus, Chrislianity in the Roman 'vVorkl, London, 1974, 192 p
51
F. J. Doelger, Anlike und Christentum: K.ultur und Re/igion gesch. Studien
(1929-1930), I, II, Munster, 1974
.
.
511
J. Le Gall, Ln r&Jigioi1 romaine ele J'cpoque ele Cci/011 l',\ncicn nu rcgne ele
J'cmpereur Commodc, Paris, 1975, 236 p
512
_
N. Gauth_ier'.. Rccueil c/cs Inscriplions chrclicnncs cle Jn Gaulc anliquc a fo
renc11ssancc caro/111g1cnnc, I, 1975, 640 p
13
~
W. F. Deichmann, L"infiihrung in dic c/1ristlichc11 J\rclineo/oqic, 1977
1
.>1
D. M. Pippicli, Studii ele istoric a religiilor ontice, Buc., 1!)69

°
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(1945) 515 , G. Becatti (1957) 516 , W. F. Volbach (1958) 517 R. Kaehler
(1959) 518 , M. Bieber ( 1961 )510 , .M. Mande/ ( 1966) 520 , R. Brilliant ( 1963,
1967) 521 , A. M. Mc Cann (1968) 522 , S. Reinach (1968, 1969)'-m, G. Bordenache (1969) 524 , G.M.A. Richter (1971) 52 5, /. A. Richmond (1971) 526 ,
L Rossi (1971) 52 i, Vertet/Vuillemont (1972) 5 ::? 11 , M. Rotili (1972) 5:rn, A von
Heintze ( 1974)" 30 , A. Vostchinina ( 1974) 531 C. V crmeule ( 1974) 532 ,
J. B. \Vard-Perkins ( 1974) 533 şi A. G. Mc Kay ( 1975) 534 . Puţine sinteze
s-au scris despre ştiinţă şi tehnică în epoca romană, deşi acest capitol nu poale lipsi dintr-o istorie completă a unei societăţi, cu atît mai
multe a celei romane. Studiile nu lipsesc cu desăvîrşire cum ne-o demonstrează sintezele lui V. H. Stahl ( 197 4)":i;; şi F. Kretzschmer ( 1958)·;::ir..
Pentru literatura latină, domeniu prin excelenţă a studilor clasice,
amintim excelenta lucrare tradusă în I. română a lui Jean Bayet
( 1972)&3 7 , urmată la fiecare capitol de o judicioasă şi selectivă biblio:,1., P. G. Hamburg, Studics in Roman TmpC'rial Art: ,1·ilf1 Spcc, 1<'f. to Ilie State
Reliefs of the Second Ccntury, Cppsala, 1945, 204 p
.,rn G. Becatli, La Colonnu di Marco, Milano, 1957
;;t 7 \V. F. Yolbach, Friihkristlichc Kunsl, Miincl1c11, 1958
5 • 8 R. Kaehler, Dic Augustus slnluc ,·on Prima Porta, Berlin, 1959
~19 M. Bieber, T/Jc Jiistory ol lhc Grcck and Roman Thealcr~. Princeton 1961,
343 p.
865 il
;, 2o G. Menctel, Catalogue des sculptures g1ecqucs, ronwincs el byzw1li11cs, I-III,
1966, 1900 p. (reect. Iuc-ri'\rii clin 1914)
:,~, R. Urillianl. Gest wc ancl Remi,: in Rom un 1\rl, l\'c11"-Haven, 1!'163, 23B p.
idem, Thc Arc/1 of Seplimius Sc,·crus in Ilic Ramon Forum, Roma, 1967, 271 p
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A. M. Mc. Cann, The Portraits ol Seplimius Sen•ru.s, Roma, 1%8 222 p
S. Reinach, Repertoirc des relicfs grccs ct romains, I-III, Roma, 1%8,
idem, Repertoire de peinlures grecques el romaines, Roma, 196D, 437 p + 2720 ii
(reect. a lucrării api'\rute Ia Paris în 1922).
m G. Bordenache, Scullure greche e romane ncl Museo Naziono/c cli Anlicl1ita
:, 23

di Bucarest, I,

Bucureşti,

1!)6!)

G. M. A. Richter, Engraved Gems ol thc Romans, Loncton, 1971, 307 p + 783
526 I. A. Richmond, The City Walc ol Imperial Rome. An A.ccount of its architectural Development lrom Aurelian la Narscs, College Park, 1971, 27!) p. (reed. a
lucrării api'\rute la Oxford în 1!)30).
:,n L. Rossi, Tf(ljn11's Colum11 nnd 1/Je Dacian \\'a1s. re,·. by Toynbce, !!)71, 244
p + 157 il
:, 2 R Vertet,\'uillemot, Figwincs gollo-romaincs c11 argile d'Autun, Antun,
1!'172
,w M. Rotili, /,'Arco di Troiano a Renevenlo, 1!)72, 264 p + 135 ii + 141 pl
530
H. von Heintze, Romiscl1e Portrats, Darmsladt, 1974, 473 p.
31
'
A. Vostchinina, Musee de J'Ermitage, le portrail romai11, Leningrad, t!J74,
20!) p + 300 ii
m C. Vermeule, Thf' Goddess Roma in thc Art ol /he Romnn Empirc~, Boston,
t!J74, 137 P·i idem, Greck a11d Roman Sculplure in Gold a11d Silvcr, Boston, t!J74
533
J. B. Ward-Perkins, Archilellura romana, Venezia, 1974, 365 p
jH A.
G. Mc. Kay, Houses, Villas and Palac,es in /he Roman World, London,
t!J75, 288 p + 153 il
m W. H. Stahl, La scicnza dci RomC111i, Bari 1974 3!)8 p
m E. Kretzschmer, Rilddokumcnlc rămischc; Technik, Dusscldorl, 1958
m J. Bayct, Lilcrnlurn latină, Bucureşti, l!J72, 846 p.
525
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grafie. O altă traducere în româneşte a lui R. Etienne ( 1970)·•:Js se referă.
la viaţa celebrului în tragism oraş Pompei, tratată în maniera savantului J. Carcopino, ca un crimpei de viaţă romană, cuprinsă pînă în detaliile cele mai evocatoare.
Dintre sintezele întregului amintim numai trei, fiecare tratînd istoria generală a Imperiului roman dintr-un anume unghi de referinţă:
N. A. Maskin (1951)'':rn, P. Grima] (1974):;~o şi P. Petit (1974)·'~ 1 • De o
structură aparte, tratînd întregul dintr-un anume punct de vedere, irnplicînd însă întreaga civilizaţie şi cultură romană, sînt monografiilesinteză, caleidiscopice, despre
viată romană, publicate de:
P. Grimai
( 1953)·•~:!, T. Kleberg (1957)-H:i, N. E. Paoli ( 1958):;H, J. Andre ( 1961 ):;~5.
1'. R. Cowe/l ( 1962)"~ 6 şi de eruditul român N. Lascu ( 1965)" 47
Sfîrşitul

imperiului roman, criza ce a cuprins lumea romană, Imperiul roman tîrziu, romano-bizantin, în condiţiile restrîngerii structurilor politice şi administrative ale vieţii romane im peria le şi a migraţiei
popoarelor germane, turce, a arabilor, continuitatea populaţiilor, civilizaţiei, culturii şi ideologiei, a paleo-creştinismului în Imperiul bizantin
şi stalele europene, asiatice vestice şi nord-africane ale evului mediu
de început constituie probleme istorice de anvergură ce aparţin altor
domenii ale istoriei universale, din care face parte mereu, sincronic, în
condiţii istorico-geografice date şi Dacia pînă la aparaţia celor patru
state feudale româneşti - Moldova, Transilvania, Dobrogea şi Ţara
Românească, România evului mediu.
Considerînd apusul lumii romane ca pe un sfîrşit politic, aşa cum
a fost în realitate, cu continuitatea sa firească în epoca romană tîrzie
şi bizantină amintim cîteva lucrări referitoare la aceste două subiecte.
Din 1927, de la aparaţia lucrării cunoscute a lui F. Lot 348 şi cu tot mai
mare intensitate apoi lumea savantă s-a aplecat spre cercetarea acestei
epoci de tranziţie în structurile sale superioare, superficiale uneori, d~
profunde transformări istorice în adîncuri, în viaţa populaţiilor Imperiului roman şi noilor veniţi, dînd naştere majorităţii popoarelor europene. Lucrări sînt numeroase, noi amintim cîteva sinteze şi monografii
alese selectiv şi subiectiv semnate de: G. vValser - Th. Pekâry
R. r-:tienne, Viatu cotidiană la Pompei, Buc. 1910, 422 p
N. A. Maskin, Istorija starog Rima, Beograd, 1951; în acelaşi an s-a publicat
şi o traducere în I. românii
:,rn P. Grimai. La civilisation romaine (Les grandes civilisation), 1974
,,u P. Petit, J-listoire general de /'Empire romain, Paris, 1974, 800 p
542
P. Grimai, La vie a Rome clans /'antiquite, Paris, 1953
13
:,
T. Kleberg, 1-Iotcls, restaurnnts el cabarets dans J'anliquile romaine, Uppsala,
Geneva, 1957
,,H U. I:. Paoli, Vila romana, Firenze, 1958
15
"
J. Andre, L'alimenlation el la cuisine ci Rome, Paris, 1961
,,iG F. R. Cowell, Everyday Lile in the ancient Rome, London-Ncw-York, 1962
517
N. Lascu, Cum trăiau rom<111ii, Bucureşti, 1965
5 8
~ F. Lot, Lu lin du monde unlique el le debut du Moyen-Age, Paris, 1927
3
:, B
''
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(1962) 5 ~9 ,E. Stein (1949-1959); 1968-1969 2 ) 550 , R. Remondon (1964f'51 ,
B. Bianchi-Bandinelii (1970, 1971) 552 , A. J-J. M. Jones, J. R. Martindal,
J. Morris ( 1971) 1972)·;" 3 , M. T. W. Arnheim ( 1972) 55 ~, J. Stryzgowski
(1973) 335 , A 1/. M. Jones (1973-1974) 556 , R. Soraci (1974) 551 , O. J. Macnchen-He/fen ( 1975)·;58 şi J. H. Diesner ( 1975) 559 •

Continuînd şi viaţa politică a Romei în provinciile estice ale vastului Imperiu roman, Imperiul bizantin a continuat în matricea istorică
modc>lată de condiţiile specifice ale răsăritului acestuia, civilizaţia şi
cultura romană, creştinismul, făcînd legătura nemijlocită dintre lumea
antică, evul mediu romanic şi gotic şi renaştere, deci cu Europa modernă. Redăm fugar cîteva lucrări privind Imperiul bizantin semnate de:
R. Janin ( 1964) 3 G0 , R. J. H. Jenkins (reed) 561 , A. Lombard (reed.) 562 , \V.
Wroth (reed.)" 63 , A. L. V. Gasquct (reed.) 56 \ H. \V. Haussig (197l)j 6 ",
519 G. Walser Th. Pekiiry, Dic Krfac des riîmiw·hcn Rcichs Reric/1/ iiber clic
Forschungcn zur Geschicl1tc clcs c/rillcn Jahrhunc/crts (193-28.J) von 1939 bis 1959,

Rerlin, 1962
~.;o E. Slein, 1-fistoirc c/u Ras T:mpirc, I-III, Ilrugges, HJ4!J-l!J59; Amslcrclam,
1%8-19692
51
''
R. Remoncton, ta crisc de J'cmpirc 1omnin de Marc-Aurc/c ci Anasta.5c,
Piuis, 1964
Y,~ n. Rianchi Ranctinelli, Roma. ta line dc/l'm/c antica. l,'A.rtc dell'lmpcro 10mano cla S<'llimio Scn:-ro a Tcoc/o.5io, 1970, 470 r +429 fig. 1 iclem, Rom<' - Thc 1.atc
l:mpiH', Loncton, 1971
.
,,.-,J A. H. M. Jones, J. R. Martindal, J. Morris, The Pro.~opography ol thc UItcr
Romon lempire (I, A. D. 260-395), Cambridge, Hl71; A. H. M. Jones 11 tramonto clei
momlo antico, nari, 1972, 014 p
5 "l M. T. \V. Arnheim, The St>1wtorial Aristocrcicy i11 the Lotcr Roman Empire,
Oxford, 1972
53
"
J. Stryzgowski, Origin ol Christian Clwrch Art, 1973, 266 p (reect. lucrării
publicate în 1923)
;.;r; A. H. M. Jones, 11 Tare/o Impero Romano (284-602). lndc1gi11es socia/t', economica, ammi11istrnth·a, 1-11, Milano, 1973-1974, 607 + 575 p
7
,,:,
R. Soraci, Richcrche sui conubia tra Romoni e G!"rmani nl'i secoli 1\-'--\'l,~
1974, 240 p
:,.-,s O. J. Maenchen - Helfen, Dit' Well cler llu1111c11, 1075, 600 p + 75 ii
,,.-,n J. H. Diesncr, Rom unei clic V olkerwa11derung, Leipzig, 1975, 176 p
:,uo R. Janin, Co11stanti11opole byzr1111i11e. Dc\·cloppemcnt urbain t't inventairc topogr.2, Paris, 1964, 542 p. (în colecţia Archţves de !'Orient Latin, 4)
,,,a R. J. H. Jenkins, Stuc/ies on Byzantinc Jlistory of /he 9 th and 10 th Ct•nturies, 1970, 386 p (reed.)
502 A. Lombard, Etucles cl'hi.5toirc byza11ti11c: Constantin \', ('fllf)ereur des Romain'> (740-775), New-York, 175 p. (reed. lucriirii ap,irute la Paris în 1902)
5 3
u W. Wroth, \Vcstcrn an Pro\•i11cicll Hyzantine Coi11s ol Ilic Vc111dals, Ostrogolh'> CI/ICI Lombards, 344 p. (reeditare a lucriirii apJ.rule la Londra, in l!ll 1)
561
A. L. V. Gasquet, rtuc/cs byzantincs: I'Empire Byzantin el la Morwrc/1ie lrc,nquc, New-York, 488 p. (reeditare a lucrării apărute la Paris in 1888)
su:, H. W. Haussig, A llistory ol Byzanlinc Civilizatio11, 1971, 448 p
169 ii.
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P. Lcmerlc ( 197 l)·i 1i6 , A. Bon (1972)·-• 1;,, P. D. "\Vhitting ( 1973)·;1; \ N. Oikonomides ( 1973) 56 !!, G. Ostrogorsky ( 1973)--,,u, D. Obolenslii ( 197 4)·;", C,.
Ostrogorsld ( 1974) 5 î:?, A. Vogt ( rePd.)"•: 1 şi care adaugă noi faţete rc>zultatelor cc>rcetărilor marelui savant român N. lorgff;;~ asupra Imperiului

bizantin, întărindu-le şi confirmînd marea sa viziune istorică de ansamblu asupra acestui capitol important al istoriei universale şi totodată,
ca parte, a istoriei României medicvale 5 • 5 dintrc> sec. VII-XIV şi mai
apoi.
Incheind aceste modeste şi sucinte note bibliografice ne-am strilduit să arătăm efortul lumii savante contemporane pentru cercetarea şi
explicarea, înţelegerea istoriei romane imperiale, a provinciilor dună
rene în special, pentru elucidarea resorturilor romanizării profunde şi
pentru teritoriul locuit dP poporul român, clef initive, a Daciei şi Moesiei
inferioare (Dobrogea), la care un aport substanţial şi-au adus cercetă
torii şi învăţaţii români.
Acest efort ştiinţific românesc, european şi mondial urmăreşte interesul manifestat de lumea epocii atomo-nucleare faţă de romanizare ca
proces istoric real cu implicaţii adînci în viaţa întregii umanităţi. Romanizarea, de pe urma căreia s-a născut lumea de expresie latină şi neolatină, se constituie istoric şi istoriografic cei un fenomen istoric mondial, prin cuprinderea în evul mediu şi epoca modernă alături de popoarele neo-latine europene, a noi popoare în alte trei continente
- America centrală şi de sud (popoarele de expresie neo-latină în variantă spaniolă şi portugheză, adăugind aici şi vorbitorii de limbă spaniolă din Filipine şi Oceania ca răspîndirii ale aceluiaşi fenomen în
Pacific), în America de nord (canadienii de expresie franceză) şi în
s~,; P. Lcmc>rlc, l,c prcmi1•r /Jumcrnismc byzan/ in; noll'.'l el rcmarques sur c11seiq11cmc111.<; el culliue a Hyswwc c/cs origincs uu X siec/c (13ibl.. llyz., Eludes G), P,nis,
l!J71, 326 p
:.,,, A. Bon, Hyzoncc, Seria Archaeoloc1ia l\tundi, 21, I 072, 44 p
,,Gb P. D. Whittinq, Ryzonlinc Coins, /he Worlcl ol Numismatic, Lon<ion, 1973, 311

p

+

92 pl
:,,;(, N. Oikonomi<ies, Les lisles de presencc byzonlincs c/cs IX. el X siecles (Le

mon<ie byzantin), Paris, 1973, 404 p
,·,,u G. Ostro~1orsky, Zur byzanlinischc Gcschichlc. Ausgcwăll/1c klcine Schrillcn,
Darmstadt, I !}73, 244 p
:m D. Obolenski, IlCommonweullh bizantino, J'Europu oricnlulc
du/ 500 ul
1453, Ilari, l!J74, 648 p
:,n G. Ostroqorski, Ryzanz und die Welt der Slawen. Beilrăge z. Geschichte d.
Byz, s/<1\1". Rezichungen, 1D74, 1!}4 p
.-,,:i A. Vo~Jt, /fosile , L'mpcror ele Byzance (867-888) el la civili.5ation byzcmlinc a la lin clu 9-c sic.•c/c, Hilclensheim, 1974, 445 p. (reeditarea lucri',rii apărute lil.
P,nis, în 1!!08)
:,,~ Nico/(lc Iorgu-istoric ul /lizon/ului, Bucureşti, l!J71, 251 p.; X/V„ Conyri.·s
lnlc11wtio11"/ ele~ i:luclcs bywnti11cs, Ilucarest, 6-12 septembre 1!)71, Rapports 1--lV,
Bucureşti, 1!}71

:,;:; I. Il,irnea, O. Iliescu, C. Nicolescu, Cui/ura bizantină în Romcîniu (La culture
byzanline en Roumanie), Bucureşti, 1971, 263 p + pi
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Africa (statele cu limba oficială franceză şi portugheză) şi alte două
fenomene mondiale quasi-contemporane şi paralel<:> - de germanizare,
în varianta anglo-saxonă (I. americană în Statele Unite şi în Canada
dP expresie e>ngleză; Australia şi Noua Zeelandă, statele cu limba oficială engleză din Africa şi grupurile etnice ce vorbesc ca element componPnt de bilingvism Pngleza în Asia extrem-orientală şi de sud), şi
de slm·izare (popoarele slave din Europa centrală şi sud-estică şi lumea
de expresie slavă-rusă, în jumătatPa de nord a continPntului euro-asiatic). În 0stul Asiei şi Africa de nord un fenomen similar ce a afectat
şi Spania este cel arab, pe întinderi mai reslrînse însă, cel al popoarelor
turanice (ti:irce) din Asia Centrală şi d(' vest, ca şi cel fino-ugric din
Europa centrală şi septentrională.
Sub acest aspect credem că încercarea noastră bibliografică nu este
lipsită de rost în înţelegerea procesului istoric elno-demografic mondial al romanizării şi romanicizării (sub haină portugheză, spaniolă şi
franceză a lumii noi), a formării actualei configura lii de popoare de expresie latină, printre care un loc şi un rol al său, specific, central şi esteuropean îl are poporul român. De aici imporlanla studierii originii şi
explicării istoriei civilizaţiei şi culturii româneşti, aportul său la dezvoltarea şi progresul umanităţii, în actualul curs general al ştiinţei istoriografice universale.
Rindurile noastre ce se constituie în aceste note se vor şi un modest omagiu adus tuturor învăţaţilor români şi străini, care în decursul
secolelor au clădit istoriografia privitoare la romanitatea Daciei în primul rînd, a provinciilor dunărene, occidentale, asiatice şi africane în
genere, ca părţi ale întregului - lumea de expresie latină, parte vie,
permanentă, a istoriei universale.

ROMANICA (I). BIBLIOGRAPHICAL NOTES

(Summary)
The author revie\\·es some of Lhe sludyes published b~· the experts in the last
decades ( and the republications of some former \l"orks) a boul the roman world, especially of the provincial one. The inlerest taken by the specialists and the contemporary world towards the roman phenomenon, the monumenls and the problems of
history, demonstrales with facts that in our age the roman anliquity should be studyed and appreciated even more.
The aulhor, on the basic of contemporary bibliografhy, insisls especially upon
the roman world from thP danubian provinces and from soulh-eilst Europe mill be
provinces where the easterly roman world will be formed, the world of the provincial latin language from the roman-byzanline and byzantine age and which will last
inlo the middle-age and by the Romanian people unii! the contemporary age.
Underscored is the contribution brought by the Romanian and European historiography to the investigalion of this phenomenon of world-\\ ide proportions which
is the roman worlcl und lhe conlempurary neo-lutin world.
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