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Ion Ioniţă, arhf'olog şi cercetător ieşean, este cunoscut în literatura
arhC'ologică românească şi europeană ca un specialist al epocii post-romane pe teritoriul României, cu precăderf' pe tl'ritoriul românesc cstcarpatic. în anul 1966 a publicat studiul clC' sintC'ză Contribuţii cu privire la cultura Sîntana de Mureş - Cerneahov pe teritoriul '/?epublicii
Socialiste România', căruia i-a urmat, peste cinci ani, o lucrare' specială
dedicată analizei unui monument din cultura Sîntana ele Mureş Ccrneahov, cimitirul ele la Independenţa, clin Muntenia. Se supune unl'i
analize - după metode arheologice moderne - întregul sistem ele date
deţinute asupra acestui cimitir, pc>ntru a se stoarce din ele maximum
de informaţii (v. B. Die Analyse der Grăber: I. Typologie der Beigoberz;

II. Bestatrungssitten; III. Beigabensitten; IV Trachtsitten; C. Auswcirtung: I. Frauen-, Mănner- und Kindergriiber; II Zur relativen Chronologie; III. Religiose Komponenten in der Kultur des Gruberfeldes von Independenţa; IV. Soziolo9ische und ethnische ProblemeF.
Ion Ioniţă a efectuat cercetări şi săpături arheologice în numC'roasc
staţiuni arheologice, singur sau în colaborare, dintre acestea remarcînclu-sC' prin importanţă şantierele de la Văleni, Băiceni, Miorconi şi Iaşi.
La Văleni a fost cercetat un întins cimitir de epocă romană. Materialele
şi informaţiile obţinute pe acest şantier i-au permis cunoaşterea directă,
deci nemijlocită, a realităţilor arheologice clin Moldova în epoca romană.
I-au îndreptat şi mai vîrtos atenţia spre cercetarea întregii problematici
a arheologici c>pocii romane în Moldova.
Astfel, după două decenii de cercetări arheologice de teren, ele investigare a descoperirilor din muzee şi studierea atentă a întregii literaturi româneşti şi europene cu referire la epoca romană în teritoriul
est-carpatic, Ion Ioniţă a publicat sinteza Din istoria şi civilizaţia dacpor
1
2

Arheologia Molclorei, IV, Bucureşti, 19(iG, p. 189-259.
I. Ioniţă, Das Grăberfelcl von Inclepenclenţa, Bonn, 1971, p. 14-Gl.
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Volumul cuprinde cinci capitole: I. Introducere; II. Consecinţele n'îzboaielor daco-romane; III. Perioada stăpînirii romane în Dacia (106-275);
IV. Perioada dintre retragerea stăpînirii romane din Dacia şi invazia hunilor (275-376); V. Concluzii. La rîndul lor, cuprinzînd tratarea materialului istoric, arheologic, epigrafie, numismatic, a realităţilor istorice cunoscute în perioada romană şi postromană, Capitolele III şi IV sînt compartimentate astfel incît să înfăţişeze obiectiv şi nuanţat istoria teritoriului est-carpatic în întreaga dimensiune permisă de documentarea existentă în prezent, oferindu-ne o selecţie adecvată a celor mai reprezentative probleme ridicate de cercetarea arheologică contemporană. Cu
toate acestea ne dăm seama - prin structura şi materialul prezentat
de autor - că în analiza pe care o face sumei tuturor descoperirilor
respective operează o depăşire a punctelor de vedere anterioare, ducînd
mai departe cercetarea printr-o nouă judecată istorică şi mai ales prin
puterea de pătrundere în intimitatea proceselor istorice respective. Pe
alocuri, într-o manieră cu totul nouă, ni se înfăţişează prin realul concret al materialelor arheologice, deci pe temeiul izvoarelor istorice ce
ne stau la îndemînă, fapte istorice bine conturate pe care cercetarea
arheologică va fi obligată să le ia în considerare, cu toate posibilele corecturi de nuanţă ce se vor putea aduce în viitor. Şi acest lucru nu e
puţin.

E necesar să redăm schema cuprinderii problematicii cap. III,
Perioada stăpînirii romane în Dacia (106-275), în tratarea făcută, cu
acribie şi serioasă pătrundere în intimitatea fenomenelor istorice ce s-au
împlinit în spaţiul est-carpatic în secolele II-III e.n. Primul subcapitol A. Teritoriul dacic aflat sub stăpînirea romană tratează pe zone sistemul de apărare roman din sudul Moldovei: 1. Zona Barboşi (între rîurile Siret şi Prut); 2. Zona Orlovka (între rîul Prut şi
lacul lalpug); 3. Zona Ismail (între lacurile Ialpug şi Catlabug);
4. Zona Chilia (între lacurile Catlabug şi Sasîc) şi 5. Zona oraşu
lui Tyras (între lacul Sasîc şi limanul Nistrului). Fiecare din aceste
subcapitole cuprinde o expunere succintă a istoricului cercetărilor efectuate şi în paragrafe distincte, acolo unde a fost cazul, tratarC'a adecvată a descoperirilor arheologice respective (Construcţii şi fortoficaţii
militare, Aşezări civile, Morminte şi necropole). Al doilea subcapitol,
B. Teritoriul dacic aflat sub supravegherea romană, ne prC'zintă situaţia
spaţiului geografic din vecinătatea teritoriului roman din sudul Moldovei, în care autoritatea romană s-a impus în funcţie de situaţia generală a imperiului şi în funcţie d0 politica romană la Dunăn'a de Jos.
Discutarea acestei situaţii conturează cu claritate o zonă clientelară în
C'stul Carpaţilor situată între teritoriul roman din sudul Moldovei şi cel
al dacilor liberi din nordul provinciei. Cel de-al treilea s;,ibcapitol,
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C. Teritoriul dacic liber, prezintă sintetic numeroasele antichităţi descoperite în teritoriul dacic liber, unde, conchide autorul: ,,fără excepţie
toate asezările sînt de factură dacică, iar necropolele, aproape în totalitatea l~r, aparţin de asemenea dacilor. Doar un procent redus de morminte, constituite şi ele în grupe foarte mici, au fost lăsate de către
nomazii sarmaţi", în timp ce „Elementele de civilizaţie romană, de o
frecvenţă şi o varietate de forme şi de domenii încă prea puţin cunoscute, nu mai apar concentrate în complexe pe care să le putem defini
ca romane. în schimb, vestigiile romane propriu-zise, ca şi elementele
imitate sau inspirate după acestea, se regăsesc în toate aşezările şi necropolele dacice, iar uneori şi în mormintele sarmatice" (p. 59). Aceste
descoperiri se constituie şi în teritoriul liber în dovezi ale impactului
puternic roman în lumea dacilor est-carpatici, ca peste tot în Dacia.
Desigur, cu durata şi nuanţele respective în fiecare din cele trei zone
- sub stăpînirea romană în sud, în zona clientelară din centru-sud şi
în zona liberă din nord.
Capitolul al IV-lea, Perioada dintre retragerea stăpînirii romane din
Dacia şi invazia hunilor (275-376), cuprinde, la rîndul său, cinci subcapitole. A. Retragerea aureliană; B. Migraţia goţilor pe teritoriul dacic;
C. Revenirea stăpînirii romane la nordul Dunării de Jos; D. Dacii,
daco-romanii, goţii şi sarmaţii; E. Invazia hunilor, ce se constituie în tot
atîtea probleme ale epocii post-romane. E meritul lucrării că epoca postromană înfăţişează istoria teritoriului dacic în situaţia sa istorică reală,
deci atît descoperirile populaţiei autohtone, dacice şi daco-romane, cît şi
descoperirile nou apărute în urma migraţiei goţilor şi hunilor. Menţinerea descoperirilor dacice şi daco-romane în tot răstimpul pătrun
derii, convieţuirii şi după retragerea goţilor şi hunilor defineşte sensul permanenţei civilizaţiei şi culturii autohtone în regiunile est-carpatice şi a continuităţii populaţiei dacice şi daco-romane. Mişcările de
populaţii (goţii, hunii) au făcut ca populaţia dacică şi daco-romană din
Moldova să se alăture stăpînirii romane de la Dunărea de Jos, ca peste
tot în provinciile sau fostele provincii romane, sau în teritoriile din
imediata lor vecinătate: ,,Plecarea în masă a goţilor şi sarmaţilor din
aria culturii Sîntana de Mureş, ca şi stăpînirea mai dură a hunilor, au
determinat populaţia autohtonă să fie legată mai strîns de lumea romană" (p. 117).
în Concluzii (Cap. V), autorul însumează succint esenta constatări
lor sale şi stabileşte cîteva criterii - fapte de care cerc~tarea arheologică şi istorică a primei jumătăţi a mileniului I e.n. va trebui să ia
act în viitor. Se impun a fi subliniate trei din concluzii sale: 1. împrejurările prielnice pentru restabilirea unităţii din vatra Daciei; 2. respingerea regionalizărilor excesive (cultura PoienestP 1 Lipiţa Sînta~aArad, etc.), aspectele regionale fiind manifestări ~le civiliz~ţiei şi eula Cf. Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973.
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turii unitare dacice 0i :l. nuanţarea cunoaşterii procesului de romanizarea
a populaţic.>i ele la est de Carpaţi. Precizîndu-se că procesul de romanizare e mai lent şi „durează mai bine de patru secole" (p. 119), se conturează dimensiunile sale reale în spaţiu şi timp: ,,De7voltarea unei socieh1ţi romane la nordul Dunării de Jos şi pînă departe pe ţărmul nordpontic punea civilizaţia romană, cu toate realizările ei tehnice, cu limba
latină şi cu viaţa ei spirituală specifică, în legătură directă cu populaţia
dacică din teritoriul roman şi din afara lui. Rolul acestui teritoriu roman
din sudul Moldovei în procesul de răspîndire a romanităţii este mult
mai mare decît se apreciază în general. Importanţa lui nu se reduce
doar la perioada ocupaţiei romane, şi continuă şi după aceea, cînd populaţia romanizată de la nordul Dunării a asimilat şi a difuzat mai departe
elemente de civilizaţie romană", astfel că „In mod cert, în prima jumă
tate a secolului al V-lea se poate vorbi de o refacere a unităţii culturale de aspect daco-roman pe întreg cuprinsul Daciei de dinainte de
cucerirea romană. Iar unitatea culturii daco-romane precede şi pregă
teşte unitatea şi romanitatea poporului român" (p. 119-120) 4 • O ilustraţie
sugestivă, ce s-ar fi cuvenit a fi şi mai bogată, însoţeşte şi argumentează
lucrarea a cărei valoare şi originalitate se cer a fi subliniate. Deşi se consideră a fi o monografie, studiul arheologico-istoric asupra teritoriului
est-carpatic în epoca romană şi post-romană este o veritabilă lucrarea
de sinteză istorico-arheologică, care prin problemele ce le ridică sau pe
care le conturează sau le rezolvă ocupă un loc nu numai notabil în
istoriografia mileniului I e.n., ci şi în istoriografia românească în genere.
Prin această lucrare, cercetarea şi cunoaşterea istoriei mileniulm
I e.n. est-carpatic se completează cu o nouă realizare, cea a prezentării
epocii romane şi post-romane (sec. II-III şi IV-V e.n.). Avem astfel,
prin rîvna colegilor ieşeni /. Ioniţă, S. Sanie (sec. II-V e.n.), Dan Gh. Teodor5 (sec. V-XI) şi V. Spinei 6 (sec. XI-XIV), o frescă a evoluţiei civilizaţiei şi culturii dacilor, daco-romanilor şi românilor din Moldova în
răstimpul a mai bine de un mileniu, în interinfluenţarea lor permanentă
cu stăpînirea romană,romano-bizantină şi bizantină, a raporturilor lor
cu neamurile migratoare şi în contextul unităţii civilizaţiei şi culturii
dacice, daco-romane şi româneşti.
E ilustrarea unui travaliu ştiinţific calm, temeinic şi onest, dovada
impunerii adevărului istoric ca pîrghie şi scop a oricărei cC'rcetări autentice.
S.
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