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conturarea unui tablou cultural general cât mai adecvat al neo-cncoloticului românesc.
Precizarea conţinutului fazelor Vinl!a C 1 şi C2, definirea grupelor vin�ienc bănăţene
şi a grupului PetreştiA/grup Foeni {pc care îl plasează într-o etapă anterioară celor mai
vechi descoperiri Petrcşti A), precum şi noua cronologic mai joasă a culturilor Boian,
Vădastra, Hamangia şi Prccucutcni propusă pe baza r eintcrprctării importurilor "No
tenkopf' descoperite în locuiri vin�icnc târzii şi a importurilor Precucuteni I în
locuirile neolitice din Transilvania, sunt contribuţii originale şi esenţiale ale cercetăto
rului timişorean.

Ovidiu COTOI

Doina Benea,
DACIA SUD-VESTICĂ Î N SECOLELE 111-IV,
Timişoara, Editu ra de Vest, 1 996, 306 p. + 65 fig. + V pl.
Lucrarea cercetătoarcj timişorene Doinca Benea reprezintă o contribuţie impor
tantă la cunoaşterea spaţiului bănăţean în perioada secolelor III-IV d.. Chr., fiind de
fapt prima sinteză de acest gen pentru această parte a ţării.
Începe cu un Cuvânt Înainte (p. 5-7) în care autoarea face un scurt istoric al
cercetărilor, aminteşte sursele documentare folosite şi vorbeşte despre utilitatea pu
blicării unei astfel de lucrări.
După Cuprins (p. 8- 1 0) şi A brevieri (p. 1 1 - 1 4), urmează Introducerea (p. 1 5-42)
împărţită în trei subcapitolc: 1 . Situatia generală a Imperiului roman la mijlocul
secolului al III-lea; 2. Organizarea de către A ure/ianus a retragerii romane din nordul
Dunării şi 3 . Retragerea administratiei romane din Dacia. Autoarea încearcă să
surprindă, pe baza analizei izvoarelor literare, epigrafice, numismaticc şi arheologice,
situaţia internă a Imperiului Roman, condiţiile care au determinat retragerea aureliană
şi situaţia Daciei după părăsire. Legat de acest ultim aspect, D. Benca afirmă că "în
primele decenii după abandonarea provinciei până la sfârşitul secolului al III-lea nu
poate fi dovedită prezenţa pc teritoriul provinciei Dacia a goţilor şi nici a vreunei
seminţii barbare, aşa cum a încercat, mai nou, să demonstreze E Chrysos".
În capitolul I
Cadrul geografic şi căile de comunicatie (p. 42-46), autoarea
prezintă pe scurt geomorfologia regiunii, localizând, pe baza izvoarelor scrise, şi
câteva râuri.
Capitolul al II-lea - Imperiul roman târziu şi Dacia sud-vestică În secolele III-IV
(p. 47- 1 1 3), cuprinde cinci subcapitole: 1 . Situatia internatională; 2. Constantimts
Maguns şi epoca sa; 3 . Războiul cu gotii din anul 332; 4. Contantinus Il şi limiganţii
şi 5 . Limesul roman târziu În regiunea Portilor de Fier. În primele trei subcapitole D.
Benea analizează situaţia politică şi militară a provinciilor Imperiului Roman până
după Constantin cel Mare, refcrindu-sc mai ales la evenimentele petrecute în zona
Dunării. Al patrulea subcapitol se referă la conflictul militar al lui Constantinus II cu
limiganţii, autoarea concluzionând că "revolta limiganţilor reprezintă . . . prima şi poate
singura manifestare militară, politică colectivă a populaţiei daca-romane, după părăsi-
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rea Daciei". În ultimul subcapitol sunt prezentat� pe scur. 38 de fortificaţii dispuse
de;a lungul Dunării, cercetătoarea timişoreană afirmând că retragerea aureliană a avut
ca urmare "reorganizarea administrativă a lui Diocleţian, căreia i-a corespuns şi o
reorganizare militară".
Capitolul al III-lea, intitulat Aşezările daco-romane din Dacia sud-vesitcă în se
colele III- V (p. 1 1 4- 1 82), este şi el împărţit în �aj 'llu lt.e i:.\t·)Cj 'lr le: 1 . Terminologia;
2. Stadiul cercetărilor; 3 . Aşezări/e di:ii: ! ..ro:tzane din'Dacia sud-vestică; 3a. Locuirea
romană târzie de la TiE :-tum; ::�b. Aşezări daco-romane cu caracter agrar păstoresc;
3c. Aşezări/e daco-roma71e cu caracter complex; 4. Ocupaţiile documentate în aşe
zările daco-romane şi 5. Datarea aşezărilor daco-romanc. Astfel, în primul subcapi
tol, autoarea analizează istoriografia referitoare la aşezări le din sec. IU-IV, afirmând
că "în ceea ce priveşte terminologia de aşezări sarmatice pentru aşezările aflate în
zona de câmpie a Banatului, până în apropierea Tisei pe teritoriul sârbesc, o găsim ca
neadecvată, în condiţiile în care toate elementele de habitat sugerează, evident, o
populaţie sedentară, cu caracter agraro-păstoresc". În al doilea subcapitol sunt "min
tite puţinele cercetări sistematice, care însă sunt suplinite de numeroase descoperiri
perieghetice ( 1 06 aşezări în 1 984). În subcapitolul al III-lea, D. Benea împarte cele
455 aşezări cunoscute în zona sud-vestică a fostei provincii Dacia, în funcţie de
materialul arhe0logic, în "aşezări cu un pregnant caracter agrar păstoresc" şi "aşezări
cu caracter cor:·plex agraro-meşteşugăresc". Referitor la locuirea romană târzie de la
Tibiscum (3a), autoarea spune că � c e s t a "a reprezentat cel mai puternic centru
roman de iradiere a culturii materiale şi spirituale romane târzii pentru întreaga zo.11i
de sud-vest a fostei provincii şi, chiar, pentru Dacia".
În privinţa aşezărilor cu caracter agrar-păstoresc, autoarea analizează condiţiile
naturale, tipologia locuinţelor, vetre lor de foc, cuptoarele menajere, gropile de provizii
şi fântânile. Un fapt interesant îl reprezintă lipsa urmelor de fortificare cu caracter
defensiv, cercetătoarea considerând că "aceasta constituie un indiciu că populaţia ce
locuia satele se simţea în siguranţă şi, deci, nu simţea. nevoie unor astfel de amenajări".
În categoria aşezărilor cu caracter complex, sunt discutate cele în care se practica
metalurgia şi olăritul.
Referitor la ocupaţii, autoarea se opreşte asupra culturii plantelor, creşterea vitelor,
torsului, ţesutului, tăbăcăriei, prelucrării lemnului, metalurgiei fierului, olăriei iar în
final, asupra circulaţiei monetare. În privinţa metalurgiei, analizând descoperirile de
până acum, D. Benea consideră că "producţia metalurgică daco-romană se integrează
unei politici întn;prinse de Imperiu pentru a suplini nevoile proprii prelucrând metalul
din aceste teritorii no!'·:!-dunăre:1e". ·Ceramica est� împărţită în couă tipuri. - A. Ce
ramica lucrată la rq�.. ;ă Ş.: B. Ceramica lucrată cu mâna, ambele cu subtipuri.
În privinfa dhtării, în ;uncţie de materialele arheologice descoperite, autoarea
îm;adrează aşezările la care face referiri în prima jumătate a sec. al III-lea şi până în
cea de< a doua jumătate ·a sec. IV d.Chr.
În ultimul capitol ' - Consideraţii finale (p. 1 83 - 1 88), D. Benea trece în revistă
legăturile spaţiului bănăţean cu Imperiul roman. Legat de habitatul rural, autoarea
arată că acesta s-a -aflat în contact direct şi permanent cu Imperiul Roman, relaţiile cu
sarmaţii iazigi sau cu alte populaţii manifestându-se "în funcţie şi de rolul deţinut de
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Imperiul Roman, în contextul dat de controlul asupra teritorii lor în discuţie". În
concluzie, cercetătoarea afirmă că în sec. III-IV "s-a întărit romanitatea nord-du
năreană şi s-au pus bazele trainicci religii creştine".
Lucrarea se încheie cu Note (p . 1 89-22 1 ), cu Anexa 1 (p. 222-3 00) în care sunt
prezentate 1 8 8 de aşezări din sec. III-IV de pe teritoriul României şi Serbiei, cu Anexa
2 (p. 30 1 -302) în care sunt trecute în revistă descoperirile monetare de pe teritoriile
celor două state, cu Lista ilustra(iilor (p. 303-306),. cu 65 fig. şi V planşe.
Aşadar, lucrarea cercctătoarci timişorene prezintă situaţia socio-politico-econo
mică a Banatului în perioada sec. III-IV d.Chr., pe baza analizei izvoarelor literare,
epigrafice, arheologice, numismatice şi istoriografice. Singurul lucru care i s-ar putea
imputa este nepotrivirca trimitcrilor la ilustratie din text cu cele de pe planşe. De
asemenea, poate că s-ar fi impus adăugarea mai multor hărţi care să ilustreze realităţile
pol itice ale zonei. Dar, trecând peste acestea, lucrarea reprezintă un bun instrument
de lucru pentru specialişti, mai ales dacă ţinem cont că în ea se regăsesc şi descope
ririle de pc teritoriul Serbiei.

Constantin-Emil URSU

Dan Cih. Teodor,
MEŞTEŞUCiURILE LA NORDUL DUNĂRII DE JOS ÎN
SECOLELE IV-XI D.HR.,
Editura Helios, laşi, 1 996, 1 97 p.
Prezentă activă şi marcantă în câmpul cercetării istorico-arheologice din ţara
noastră din ultimele patru decenii, prof. univ. dr. Dan Gh. Teodor, cunoscut prin
contribuţiile sale ştiinţifice consacrate cu precădere cunoaşterii diverselor aspecte ale
evoluţiei societăţii din epoca formării poporului român, cu un accent explicabil asupra
spaţiului est-carpatic, ne-a dăruit recent o nouă sinteză intitulată Meşteşugurile la
nordul Dunării de Jos În secolele IV-XI d.Hr. , Iaşi, 1 996, 1 97 p., text însoţit de o
bogată ilustraţie.
Lucrarea realizată în cadrul Institutului de Arheologie din Iaşi, şi apărută în
Bibliotheca A rchaeologica lassiensis, VIII, având editor pe dr. Vasile Chirica, este
structurată în patru capitole, prefaţate de o lămuritoare introducere şi urmate de 47 de
planşe, lista figurilor, un substanţial rezumat în limba franceză şi un util indice de
staţiuni arheologice şi autori.
Aşa cum subliniază autorul în introducere, "cercetarea stadiu lui social şi "tconomic
al comunităţilor săteşti daco-romane şi vechi româneşti în perioada cuprinsă între
retragerea romană şi începutul celui de al doilea mileniu d.Hr prezintă, fără îndoială,
un interes aparte, cunoaşterea ocupaţiilor principale ale unei populaţii de-a lungul
secolelor fiind absolut necesară pentru a defini exact" trăsăturile fundamentale ale
culturii 10i materiale, care o caracterizează în conţinut, timp şi spaţiu, deosebind-o de
acelea ale a ltor populaţii, cu care în decursul vremurilor a venit în contact".
·
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