CONTRIBUŢII PRIVIND PATRUNDEREA ŞI STABILIREA SLAVILOR
lN TERITORIILE EXTRACARPATICE ALE ROMANIEI
de DAN GH. TEODOR

In cadrul desfăşurării complexului proces istoric al definitivării
popom1ui pomân o importanţă aiparrre , î'Ile
ld oselbi pentru secolelle VI
VII , o prezintă pătrunderea unor noi grupuri de populaţii migratoare,
dintre care slavii vor j uca, mai ales din punct de vedere politic, un
anumit rol.
După cum se ştie, pînă în anii de după al doilea război mondial,
arheologia privind epoca migraţiilor din a doua jumătate a mileniului
I e. n. nu înregiiSrtrase încă în mod concret vestigii ale ·culturii materi.,ale
aparţinînd populaţiei s'larve pătmns•e pe te·ri,toriull ţării noastr,e în
această vreme, singurele informaţii pe care irstoridi le aveau l'a înde
mînă fiind doar izvoarele scrise, îndeosebi acelea bizantine.
Aceste izvoare destul de rare, lapidare şi echivoce în ceea ce pri
veşte informatiile relativ la prezenţa slavilor pe teritoriul de la nordul
Dunării de Jos şi a raporturilor acestora cu populaţia autohtonă, pre
zintă în schimb o mare valoare ştiinţifică în ceea ce priveşte relaţiile
Bizanţului cu slavii si avarii.
Este ştiut doar faptul că pe baza studierii operelor unor scriitori
bizantini s-a încercat, în repetate rînduri şi de multă vreme, prezen 
tarea evolutiei evenimentelor desfăşurate în cursul secolelor VI-Vll
la graniţa dunăreană a imperiului bizantin, dar maj oritatea lucrărilor
de sinteză apărute nu au putut clarifica unele din problemele esenţi
ale legate de prezenţa unor noi populaţii ( în speţă acelea slave) în
acest spaţiu al Europei de sud-est, cum .ar fi de exemplu căile şi epoca
pă.trunderii şi stabiHrH lo r efectirve aici, -cronologia şi oalflacteristicele
cuJ.turH lor mafber1i,aJle etc .
�rţiral sau total, ume,le di:n probleme:le amintite au putut fi în
schimb eluddate prin contribuţia i·InJport,allltă a ceTJcetări'lor arheologice
din ultimele deoenii, ceocetălfi care prin boqăţia date1or Diferite S�pecialiş
tilor au facilitat înţelegerea deplină a fenomenelor istorice petrecute
în a-c•eastă perioad ă de .timp, sub'J.i. niindu-s'e astfel, în ohiip colliCret şi ve
ridic, canicrerul şi rolul istoric al migra-tiei sl,a!Ve în această parte a
Europei.
Datorită informaţiilor oferite de cercetarea arheologică s-a putut
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r ediscuta în ultimul timp de pe o bază nouă, mai largă şi unele din
problemele legate de pătrunderea şi stabilirea slavilor în regiunile
extracarpatice ale României1.
Importanţa cercetărilor arheologice întreprinse este evident sub
liniată şi de constatarea că pentru multe din problemele privind migra
tia slavilor la Dunărea de Jos, informaţiile izvoarelor scrise s-au
do'Vedit a fi în ma•re parte în contradicţie cu rea.il.iil:ăţHe arheolog-ice do
cumentate aici. Tocmai asupra unora din aceste probleme ne vom opri
suocint îm. cele ce urmează.
După cum este bine cunoscut, informaţiile transmise de izvoarele
narative bizantine vorbesc despre prezenţa şi aşezarea slavilor în re
giunile dunărene încă de la începutul secolului al VI-lea ( după unele
illltel1Pretări chiar şi mai îna-inte) , cînd sub dornnii'le lui Justin şi mai
a:les JULSibi!ltian , Imperli·Ull. bizamim. eiSite neconotlen!iil: artaloalt şi 1pusti.it de că:t:re
aceşti noi şi primej dioşi barbMi.
LocaUmrea antBor şi sd81Vini�or, cele două mari ramuri slave,
transmisă de opera lui Jordanes2, problemă deosebit de dificilă şi care
a dat naştere unor numeroase ( şi uneori ciudate) interpretări timp de
aproape un secol, nu poate fi rediscutată astăzi decît în strînsă legă
tură cu descoperirile arheologice din regiunea Dunării de Jos.
Pe baza realităţilor arheologice documentate aici, sintem con
strînşi să admitem şi noi că la j umătatea secolului al VI-lea încă .,li
milta sudică " 'trla5oattă de Joroames :pe.rut·ru terdlbori'llll SICiLaJVIindlllor se alfila
undeva prin Moldova de sud şi nord-estul Cîmpiei dunărene, lacul
Mursianus şi cetatea Noviodunensis plasîndu-se desigur în această
zonăl.
Dar această .,graniţă sud ică" pare să fi fost reală şi fără îndoială
temporar ă, doair penif.ru 11.11le
lel g.rup.urt miJai de sil!alvd , mJa!i aO.es .petllltru
-aOOlea •dare Î!IliOelpuseră să 'Sie depl.aseze treip'balt în J"e91ÎI\Jirrlile de la
vest de Nistru în R.S.S. Moldovenească şi care treceau de regulă prin
vadurile Prutului din centrul şi sudul Moldovei româneşti, marea ma
să a ti'H:mrilor ante şi sdavillle aflîndu-se încă în territO!J'·i Lle ucl'1ain iene
de dincolo de Nistru unde, aşa cum a presupus Ion Nestor, îşi aveau
în 'acea v-reme �ă111�le stabHe, de la care im/ilţliau acţj.UIIlHe ră�boim.dce
in regiu'lllile rvord dunărene, trall1Sfio1'111lalte ald-hoc tm baZJe md.llilbare tem
porare împotri'Va lm:per·illlcrlll1 4.
1. N e st or , L'etablissement de Slaves en Roumanie ci la lumierc de quelques
decouverles archeologiques recentes, in Dacia, V, 1 961, p. 429 şi urm. ; idem,
La penetra/ion des slaves dans la Peninsule Balkanique el la Grece conllnenlale.
Considera/ion sur les recherches hislorlques et archeologiques, I, in RBSEE, 1,
1 963,1-2, p. 41 şi urm. ; idem, in Istoria poporului român, Bucu reşti 1970, p.
102-107 ; M. Co mş a Sur /'origine el l'evolullon de la civillzation de la populalion
romane el ensuile prolo-roumalne aux VI-e-X-e siecles sur le lerrlloire de la
Roumanle, Dacia, XII, 1 968, p. 355 şi urm. ; Dan Gh. Teodor, Les plus anciem
�laves dans J'Est de la Roumanie (Moldavie), in Berichte iiber den II Internallo
nalcn Konqress tur Slawlsche Archdologie, III, Berlin, 1 972, p. 201-21 1 .
2 Jorda n es , Getica, 33, in Ponles Historiae Daco-Romanae, 11, Bucureşti, 1 970, p . 413.
3 1. Nestor, op. cit., tn Dacia, V, 1961. p. 43().......433. De asemenea, opi niile prezen
tate in Istoria României, 1 , Bucureşti, 1960, p. 729-730.
•l 1. Nestor, op. cit., p. 431 .
,

.
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Aceste constatări se bazează în primul rînd pe faptul că pînă i n
prezent, c u toate cercetările arheologice intense întreprinse nu numai
în regiunile extracarpatice ale României, ci şi î n alte părţi ale Europei
de sud-est, nu a putut fi documentată nici o urmă slavă care să datezc
din primele decenii ale secolului al VI- lea e.n.
Concluzia aceasta de ordin cronologic este deosebit de importan
tă, ea limitînd într-o anumită măsură, se înţelege, epoca în care în mod
real se poate vorbi pentru teritoriul României de începutul migraţiei
slave î n toată amploarea sa.
Astfel, descoperirhle de origi.ne slavă identificate la Şip-ot-Suce•ava 5,
Botoşana-Suceava6, laşi-Crucea lui Ferenţ7, Cucorăni-Ipoteşti8, Săbă
oani-Neamţ9, Bacău-Curtea Domnească1D, Dodeşti, Zorleni, Vădeni, j ud
Vas'lui 1 1 etc . , în Moldorva, la care se adaugă acelea de la San3:ta Mon
teom 12,
Gîau:leşbi şi Budureasca13,
Ciurelu 14,
Străuleşti15,
Milita
ri16, Dulceanca 17 şi altele din Cîmpia dunăreană sînt l imitate cronolo
gic în a doua jumătate a secolului al VI-lea şi în primele decenii ale
secolului al VII-lea.
Pentru precizarea limitelor cronologice ale acestor descoper i r i , în
unele ţări din această parte a Europe i , s-a luat în consideraţie în primul
r înd situaţia stratigrafică a fiecărei descoperiri, ca şi unele elemente
precise de datare cum ar fi de exemplu, fibulele digitate, aplici de tip
Martinovka, fibule, aplici şi cătărămi de tip romano-bizantin, precum
şi monediele de woz birzJalilltlin�e, emiJSiiu!nli ddn epooa OUipriniSă îJlltre dom
ni<Îlle lud Jmtilniam 1 şi Herak[diUIS.
ln ceea ere ·prhneşrte regiiUJilli.1le ex1rrialccmpaltiioe a•le României , elementul
pr·ind:pa.J a'l culturii ma.teria�e slarve timtpuri i , ca de a1·t>fel şi pentru
alte teritorii, îl constituie ceramica. In acest sens, este cunoscut fap
tua C ă slaVIi�or le sîn t pToprii unoe�le tipuri cerarni1ce prtmitive î nrudite
5 M. D. Matei, Cont rlbuţiJ la cunoaşterea ceramicli slave de la Suceava, SClV, X,
2, 1 959 , p . 409 şi urm. De asemenea, rapoartele de sllpllturi din, Materiale, VIII,
H i62, p. 741-745 şi Materiale, IX, 1 970, p. 375, 377, 379-382.
6 Si'ipături D. Gh. Teodor şi Gr. Foit, 1 962-1972 (inedite).
7 D. Gh. Teodor, Descoperiri din secolele V /-V II e.n. de la laşi-Crucea lui Fercnţ
ir. Cercetări Istorice, Il, Iaşi, 1971, p. 1 1 9-128.
'l S. Teodor, Săpdturile arheologice de la Cucordni-lpoteşll, in Arheologla Moldo 
vei, VIII, ( ln manuscris).
9 V. Ursachi , Cercetări arheologice efectuate de Muzeu/ de istorie din Roman,
Catplca, I, Bacllu, 1968, p. 184-185.
1 0 1. Mitrea şi Al. Artimon, Descoperiri preleudale de la Curtea Domnească Bacău,
Carpica, IV, 197 1 . p. 233 şi urm.
1 1 Gh. Coman, Cercetări arheologice cu privire la secolele V 1-X, 1n sudul Moldovei,
in Arheolog ia Moldovei, VI, 1 969, p. 298-299.
12 1. Nestor, La necropole slave d'epoque ancienne de Sdrata Monteoru, Dacia, 1.
H l57, p. 289 şi urm.
13 V. Te odo rescu, Despre cullura /poteşli-C1ndeşll ln lumina cercetă rilo r arheolo
gice din NE Munteniei, SCIV, 1 5, 1 964, 4, p. 487, 494,497.
14 S. Morintz, Săpdturlle de pe Dealul Clurel, Materiale, VII, 1 961, p. 658 şi UlDl.
1 5 M. Constantinlu, Şantierul arheologic Băneasa-Strduleşli, Cercetări arheologice ln
Bucureşti,/I, 1965, p. 77 şi urm.
11) V. Zi rra şi Gh. Cazimir, Unele rezullate ale sdpăturllor arheologice de pe Clm·
pul Boja, Militari, tn Cercetări arheologice ln Bucureşti, I. 1963, p . 56 si u rm .
1 7 S. Dolinescu-Ferche, Raport asupra sdpăturilor de la Dulceanca (1963-1967), in
Materiale, IX, 1 970, p. 317 şi urm.
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între ele, lucrate exclusiv cu mîna şi neornamentate, cunoscute în
general în Ucraina sub denumirea de Jitomir-Korceak, Pencovka sau
Kolocin, iar în Europa Centrală sub denumirea de tip Praga.
In regiunile extracarpatice ale României pînă acum, contrar unor
afirmaţii 18, nu a fost documentată ceramica de tip Praga, ci doar de
tip Jitomir-Korceak, Penkovka sau Kolosin.
Trebuie m�nţionat de asemenea, că precizarea elementelor cera
mice slave timrpurii. în acest·e teritorii ale ţării noastre s-a putut face
nu numai prin analogiile cu descoperirile similare din Ucraina, Ceho
slovacia şi Polonia, ci şi prin compararea lor directă cu ceramica
autohtonă cu care de aHfel se şi aso•ciază în arprooape toa.te a·şezările
şi necropole le din secolele VI-VII cunoscute în România.
După cum se ştie, cer ami ca autohtonă din secolele VI-VII spre
deos•ebire de aceea a;parţillllîllld sl.a·vi,J.or, este 1u,cra.ltă tn ma:rea ei ma
j ori:ta;te la roată, preZienll:înd. aarte frme şi ornamente. Deosebi•ri vizibile
sînt constatate de asemenea şi între ceramica slavă şi aceea autohtonă
lucrată cu mîna, din acee,a şi vr,eme, oare conser.vă încă elemente de
tehnică, formă şi ornament mai vec hi, de factură dacică ş i care nu
poate fi confundată cu tipurile slave arhaice, aşa cum din păcate s-a
făcut de multe ori.
In ceea ce priveşte cronologia unora din vestigiile slave timput ii.
trebuie să reţinem şi faptul că în regiunile extracarpatice ale României
se cunosc ·C'Îte'Va descoperiri şi anume, la laşi-Cruoe.a lui Ferenţ în Mol
dova, Budureasca III şi Tîrguşor în Muntenia care, după materialele
ceramice autohtone sau obiectele de podoabă cu care sînt asociate, a r
pu1tea H dai!JaJtie chiar ia m�jJ,ocul secolu.�uî au VI-Iea 19.
După datar-ea marii maj orităti a descoperirilor slave cunoscute
rezultă deci că, primele triburi slave s-au putut stabili în regiunile
extracarpatice. al e ţării noastre de-abia în cursul celei de a doua jumă
tăţi a secolului al VI-lea, fără a exclude poc;ibilitatea, asa cum deia
am arătat, că aşezarea mai îndelungată a unor grupuri mai mici de
sl.avi să f.i arvtut l c chiar pe l'a md�aorul •aJoeisltu1 selcol.
Este evidentă, prin urmare, contradicţia frapantă care există între
informaţiile izvoarelor scrise şi realităţile arheologice relativ la epoca
pătrunderii şi stabilirii efective a slavilor în regiunile extracarpatice
ale României, dar această contradicţie este desigur explicabilă.
In acest sens, ar fi ·fără îndoială nimerit să ne referim în primul
rînd la situaţia existentă în regiunile vest niproviene ale Ucrainei
unde, pentru secolele VI-VII sînt a testate numeroase descoperiri slave
timpurii.
Este cunoscut de specialiştii din acest domeniu că, pe baza am
plelor cercetări întreprinse în U .RS.S. relativ la aşa numită cultură
o

o

1 8 Pinl in anii din urmă majoritatea cercetătorilor români care s-au ocupat de
ccramica slavi din secolele VI--VII, au folosit denumirea de tip Praga. In sta
diul actual al cercetărilor această denumire nu mai corespunde, deoarece există
d!ferenUeri de ordin tehnic intre diversele categorii ceramice slave din centrul
Europei şi din Ucraina. Tipul Praga poate fi deci considerat ca o variantl vestică
a ceramicei slave, in general.
1 �� V. Teodorescu, op. cit., p. 497 ; D. Gh. Teodor, op. cit., In Cerceldri Istorice,
II, Iaşi 1 971 . p. 1 2 1 --1 23.
,

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

STABILIREA SLAVILOR lN TERITORIILE EXTRACARPATICE ALE ROMÂNIEI 1 09

Cerneahov din secolele III-IV s-a constatat că aria de răspîndire a
acestei culturi materiale, de evident caracter germanie, este limitată
în nord-est de rîul Pripet şi regiunea sudică a Niprului Superior. l n
teritoriul care se întinde de l a sud-vestul acestei limite şi care înglo
bează aproape întreaga Ucraină de la vest de Nipru nu a fost documen
tată, pentru secolele III şi IV nici-o urmă de cultură materială slavă2D.
Apariţia slavilor în aceste teritorii este aproape sigur că nu a
avut loc nici măcar in prima j umătate a secolului al V -lea, după retra
gerea unei importante părţi a populaţiei gotice, în condit iile invaziei
hunice, după cum pare să o dovedească unele date de ordin istoric şi
arheologic.
ASJtfel, Jordam.es ne informează, e aldevă,mllt destuJ de v.a.g, că spre
sfîrşitul secolului al IV-lea şi poate şi în primele decenii ale secolului
al V-lea, o parte din ostrogoţii supuşi hunilor, voind să se sustragă
de sub autoritatea politică a acestora, vor întreprinde sub conducerea
lui Vinitariu un război victorios împotriva anţilor, care aveau in frun
tea lor pe regele Boz 21 . O astfel de a�c ţiune militară a os.trogoţHor în
răsărit, îndreptată împotriva anţilor este menţionată ca avînd loc şi
mai înainte sub conducerea lui Hermanaric22•
Regiunea în care ostrogoţii lui Hermanaric şi Vinitariu au purtat
luptele victorioase cu slavi i anţi este desigur încă greu de precizat,
dar unele descoperiri ren�nte din Ucna•ina, care pot fi atribuite ostro
goţilor tîrzii, par să indice aproximativ graniţa sudică a teritoriului pe
care îl ocupau atund slavii23.
Astfel pe baza descoperirilor amintite, graniţa teritoriului lor în
raport cu aşezarea geografică a unor grupuri de ostrogoţi, plasate aici
poate intenţionat de către huni, nu depăşea către sud-vest decît pu ţin
mlaştinile Pripetului şi regiunea nord-0stică a rîurilor Uj , Teterev şi
Ros din dreapta Niprului Mij lociu, unde slavii începuseră să se înfil
treze după retragerea goţilor de la sfîrşitul secolului al IV-lea.
După prăbuşirea imperiului hunic, cu începere din a doua j umăta
te a secolului al V -lea, slavii se vor deplasa din nou în grupuri res
trînse spre sud-v�st, deplasările lor fiind însă limitate într-o mare mă
sură si oentru o anumită vreme de mişcările de populaţii din stepe·
nord-pontice, care se intensificaseră tocmai în perioada secolelor V
VI e.n. De altfel. descoperiri slave din secolele V-VI şi chiar de mai
tîrziu, din secolele VII-VIII, nu sînt cunoscute mai la sud de granita·
silvostepei cu stepa, deoarece aceste regiuni au fost permanent sub
con'tmlul popula·t ii�or n omadle 24.
De aceea, noi sîntem întrutotul de acord cu ipoteza formulată de·
I. Nestor potr-ivi.t căreia, migr.aţia slavă în toată am�oarea ei s-a pu20 E. V. M ah no , in MIA, 82, 1 960, p. 9-83 ; E. A. Simon ov i c i , in MIA, 1 1 6, 1 0fl4,
p. 7-23.
21 Jordanes, Get/ca, XL VIII, ed. Fontes Historiae Daco-Romanae, Il, 429.
22 Jordanes, Getlca, XXlll, Fontes Hlstoriae Daco-Romanae, Il, 427.
23 V. D. Baran, in MIA, 1 16, 1 964, p. 241-249.
24 lu. V. Kuharenko, in S/avia Antiqua, Vll, 1960 p. 1 1 1 -1 24 ; 1. P. R u s anova in
MIA, 176, 1 970, p. 1 3-94 ; 1. P. Rusanov11. in .�Joviane i Rusi, Moscova, 1 968, p.
1 43 şi 1 50. Pentru perioada mai tirzie secolele VIII-IX vezi : 1. 1. Leapuschin in
i\1fA, 1 52, 1 968, harta de la fig. 4.
,
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tiut desfăşura de abia îrn a doua jumă'Î!ate a vearcllltl.u.i al VI -lea, în arcest
sens un r o l deosebit revenind avarilor care, prin invazia lor, au des
chis calea unei deplasări slave masive şi pe un front mult mai larg.
dictată î n condiţiile istorice de atunci de însăşi politica şi pozi \ i a geo
grafică a primului caganat avar în raport cu Bizanţul25.
Această concluzie, c are este î n deplină concordanţă cu cronologia
descoperiri lor arheologice slav e din regiunile extracarpatice ale Româ
niei şi care începe să fie acceptată de tot mai mulţi specialişti, este
întrucîtva confi r m ată chiar şi de izvoarele scrise, dacă se are în vede
re pe de o parte c omplexitatea raporturilor dintre bizantini şi avar i .
iar pe de arl,tă parte f,aip'tu1 că abia către sfîrşi tul secolului al VI-lea iz
v oarele consemnează pentru prima oară numele unor şefi militari slavi
care erau aşezaţi stabil şi acţionau în regiunea Dunării de Jos- Este
cazul şUr1lor traJliSimise de Theophylactos Simokat1:es şi Theophanes
Confessor, care ne informează printre altele şi de luptele purtate de
de biz.amti:ni lra siîflŞHutl secolulu i a·l VI-!lea cu unii oonducă.tori militari
s'larvd de ,}ra Il!OTIClUJ Dulnă11iri rea A:r"dra:g ars't , MUSIOkJirOIS, P.i!TograJSrt, şi Daunitas 26 .
Relativ r·ecent, s-a ill1lliea-rprert:rart că numele ·aJceiSftro r dOIIlldrurcă:trori
slavi ar putea indica rregiunea în care aceştia î ş i exercitau suzerani
tatea lor politică şi militară asupr a unor grupuri de slavi stabiliţi vre
melnic aici ( Ardagast pe Argeş, Musokios pe Buzău şi Pirog ast pe
Prut) 27.
O problemă importantă în ceea ce priveşte prezenţa slavilor tim
purH în regiunile extraroal'1Patirce ale României este şi arceea a direcţiei
şi căilor l or de pătrundere.
Pînă î n prezent, descoperirile slave din secolele VI-VII se repar
tizează geografi c , în raport di rect cu numărul lor, î n mai multe regi
uni şi anume : nordul şi estul Moldovei, precum şi î n nord-estul şi
C'stul Cîmpiei dunărene .

Urmărind şi comparînd repartiţia geografică şi din regiunile ves
tice ale Ucrainei, se poate presupune că prima pătrullldere de amploare
a slarvHor s-a pr.oduiS prin nord-estul Moldovei UI'1IIl înd probabi� ca
l ea cunoscută din regiunile occid entale niproviene spre sud-est, peste
cursurile superioare ale rîurilor Bug, Nistru şi Prut, iar de aic i pc va 
l ea Siretulu i , în estul Munteniei.
A doua pătrunder e s-a produs desigur dinspre regiunea cuprinsă
între cursurile mij l oc i i ale Bugului, Nistrului şi Prutului prin R . S . S .
Moldovenească, în partea centrală ş i de s u d a Moldovei româneşti şi
de aici , de asemenea spre sud, î n estul şi centrul Cîmpiei dunărene.
Este, de asemenea, important de arătat că în legătură cu deplasa
rea grupului slav de pe valea S i retului, poate fi pusă şi pătrund erea
unui număr limi.ta1: de slavi , p r illl pasuri1le Carpaţi·lor RărSăriteni î.n sud25 1. Nes l o r, in
·2G Theophylact

Istoria poporului român, Bucureş ti. 1 970, p. 1 03-104
Simokattes, Istorii, VI. 7, ed. Fontes Historiae Daco-Romanae, I l , p.
543 ; Theophanes Confessor, Cronologia, anul 6085 (593) şi anul 6089 ( 597), ed.
Fontes Historlae Daco-Romanae, p. 60�7, 609.
27 1. Ne!.tor, op. cit., p. 104.
28 Desc operiri le de factur� slavă de la Poian şi Cernatu au fost comunicate d<>
Z. Sz('kely la Conferinţa Naţională de arheologie de la Iasi. 1 069.
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estul Transilvaniei, aşa cum rezultă din descoperirile de la Poian şi
Cernatu, care sînt de tip Jitomir Korceak sau Penkovka şi nu de tip
Praga 28, Ce le la'lte deSicoperiri din Transilvania puse pe seama slavi-l or,
nu p ot fi luate deocamdată în consideraţie deoarece atribuirea lor etni
că e6te neconvingătoare, iar datarea fără îndoia.lă posterioară mijlo<:ului
secolului al VII-lea 29•
Pentru alte regiuni extracarpatice ale României , datori tă în parte
şi caracterului încă restrîns al cercetărilor din acest domen iu, proble 
ma pătrunderii şi stabilirii sJavilor nu este pe deplin elucidată.
Astfel, este posibil ca în Oltenia, Banat, Crişana şi Maramureş
pătrunderea şi stabilirea slavilor să se fi petrecut dinspre vest şi cu
cel putin o j umătate d� veac mai tîrziu.
ln ceea ce priveşte teritoriul Dobrogei, datele arheologice sînt
încă insuficiente pentr-u a putea admite o stabilire slavă aici înainte
chiar de mij locul secolului al VII-lea. Cele cîteva descoperiri ceramice
atr-ibui.te slavilor se dovedesc a fi la o analiză ma i atentă a tehnidi lor
de lucru şi a forme·l or, mai <:urî111d produLSe ale p-opu�aţiei looale 30. Fap 
tul că în stadiul actual, destul de avansat al cercetărilor arheologice
din Dobrogea, nu este cunoscută aici nici o urmă sigură slavă timpurie
datînd din secolele VI-VII , poate fi o dovadă convingătoare că slavii
nu s-au stabilit în această regiune a ţării decît mai tîrziu, pătrunzînd
probaibi·l mai intii din SJpTe sud.
Inexistenţa urmelor slave timpurii în Dobrogea confirmă şi ea dru
mul UIIma·t de slaJVi către Imper.i ul Bdzam.,biln, pr•illl Moldova şi MUlll.teni1a,
un important număr dintre aceştia trecînd în imperiu prin vadul de la
Popina-Silistra, unde concentrarea descoperirilor slave din secolele
VI-VII nu poate fi deloc întîmplătoare.
In această ordine de idei, analiza atentă a vestigiilor slave timpu
rii cunoscute în regiunile extracarpatice ale României aduce în discu
ţie o serie de probleme noi , deosebit de importante referitoare la
conţinutul culturii materiale slave. Cunoaşterea reală a acestui con
ţinut, precizarea trăsăturilor esenţiale care îl caracterizează, poate
constitui un factor hotă·rîtor în general, în atribui rile de ordin etnic.
Pe baza unui studiu comparativ îndelungat şi minuţios s-a ajuns
la concluzia, acceptată de tot mai multi specialişti că, în general, slavii
au vehiculat în noile regiuni în care s-au s-tabHit t·emrpor·ar sau deHnitiv
cu incepere din a doua jumătate a secolului al VI-lea, o cultură mate
rială foarte putin evaluată deoarece se aflau pe o treaptă de dezvoltare
inferioară faţă de populaţiile din regiunile din sud-estul şi centrul
Europei, unde era prezentă sau din plin simţită civilizaţia romana
bizantină.
De asemenea, studiul descoperirilor slave din această vreme relevă
2:1. St. Ferenczi. O descoperire s/avd timpurie ln Transilvania, în Acta Musei Na
pocensis, VII, 1 970, p. 565--672.
30 M. D. Mate i . op. c/1., p. 429, fig. 8 ; 1. Barnea. L'lncendie de la cite Dinogeţia au
\' li-e sU!c/e, in Dacia, X. 1966, p. 251-259.
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faptul că slavii practicau, contrar celor afirmate3 1 , o agricultură primi
tivă, cunoşteau foarte puţin prelucrarea fierului şi foloseau o ceramică
arhaică lucrată exclusiv cu mîna. Locuitori ai întinselor zone pădu
roase din regiunea Ni:prului Swperior şi a Podişului Valdai, sJ,avii crea 
seră şi vehiculaseră î n timpul migraţiei lor, aşa cum p e drept cuvînt
o aprecia acum aproape o j umătate de secol marele istoric slavist
Liubor-Nider.le, do·a r "o cultură primitivă, puţin evolu�ată " 32•
In orice caz, este sigur constatat faptul că pînă la apariţia lor în
regiunile sud estice şi centrale ale Europei, slavii nu avuseseră co� 
tacte cu civilizaţia romană care să-i fi influentat într-un vreun fel m
cultura lor materială şi spirituală.
In directă legătură cu unele particularităţi, care pot fi precizate
în domeniul ceramicei slave timpurii, este posibil de asemenea, să se
aducă unele contribuţii valoroase cu privire la problema pătrunderii
şi stabilirii slavilor în' regiunile extracarpatice ale României .
Astfel, pe baza analizei ceramicei slave din secolele VI-VII cuno
scută în România se poate constata că slavii, încă de la i nceputu l
deplasării lor din teritoriile iniţiale în care se aflau în pragul secolelor
V-VI e.n. , au fo!Jt influenta ti cultural, ca urmare a unor co ntacte pc
care ei le-au avut, fie vreme mai îndelungată, fie accidental în timpul
migratiei lor, de unele populaţii neslave din imedi<�tn lor vecinMat<:>.
ASJemenea corutad·e S-laiU mat:eri,arHZia•t pr<in. preluarea în ceramk!
de către sl·a vi a uruor elemem1·e de tip Tuşemlea grwp clllltura•l aparţinînd
balţilor, răspîndit în regiunea de la nordul Niprului Superior, inter
fluviul Volga-Dvina de Vest şi Podişul Valdai33.
Din estul acestui teritoriu, mai cu seamă din regiunea rîurilor
Oka, Ugra şi Kama şi-au putut slavii însuşi în ceramică elementele
specifice populaţiei ugro-finice, creatoare a culturii de tip Nevolino34.
In sfîrşit, în conţinutul culturii materiale slave timpurii mai con
semnăm prezenta unor elemente ceramice germanice de tip Przeworsk
tîrziu, caracteristice regiunilor cursului superior şi mijlociu al Bugului
de Nord şi pînă în bazinul superior/, şi mij lociu al Vistulei35,
As·emenea e'lem€'1lte cu.J.tura•le "neslrave" în esemţl(l lor, dar preiu.a te
de către slavi în ceramică, au fost descoperite la Şipot-Suceava, Cu
corăni-Ipoteşti, Bacău-Curtea Domnească în Moldova, în cîteva cazuri
ca Ciurelul şi Mi-litari în Muntenia şi chiar în sudul Dunării printre
antichitătile de la Popina, Tîrnovo şi Haskovo în Bulga.fia. Şi pe baza
lor se pot deci runmă·rli că:He de părtnmdere ale saa'V'i,lor îm regiruiJlile
31 B. A. Riba:wv, in SA, XVII, 1 953, p. 23-104 ; N. P. Tretiakov, Vostocinoslavianschie
plemena, Moscova, 1 953, 260--296 ; V. 1. Dov j a n ok, Zemlerodslvo v drevnioi Rusi
Kiev, 1 96 1 ; A. V. K i ri a nov , Voznicnovenie i razvllie zemledelia, Moscova, 1967,
(In legltu.ri!. cu această probleml existi!. o bibliografie foarte numero asă).
32 L. N i e derl e, Manuel de l'anliquile slave, Tom . Il, La civllisalion Paris, 1 926.
33 N. P. Tretia.k.ov, Pino-Ug.rl, balll i slaviane na Dne pre i Volghe, Moscova-Lenin
gra d, 1 966, p. 269-277 ; 1. P. Rusanova, op. cit., p. 143-146, 149-150.
34 1. Erdelyi, E. Ojt ozi , W. Gening, Das Grdberfeld von Newolino, Budapesta. 1 96rl.
35 W. Szymanski, S zeligi pod Plockiem na poszlku wczesnego sredniowlecza. Zesp()J
osadniczy z VI-VII, Warşovia, 1 967.
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extracarpatice ale României, deoarece este sigur c ă aceste elemente
1n11.1 .alU putut f.i veihicu1aroe mari Îlllta<irrlme a�d de a!l'be potpllla
l} ţii mig.ratoare 36.
Din cele expuse, fără îndoială succint, relativ la unele probleme
privind pătrunderea şi stabilirea slavilor în regiunile extracarpatice
ale României, aşa cum apar ele ca urmare a centribuţiilor aduse de
cercetările arheologice întreprinse mai recent, pot fi retinute cu rezer
va ce se impune din caracterul încă incomplet al cercetărilor, urmă
toarele constatări :
1 . Ln oontnadkţie cu izvoarele Siorilse •onnoscu"lle care se referă
la acţiuni militare temporare, nu se poate admite o pătrundere şi o
stabilire în masă a slavilor pe teritoriul României în general în prima
jumătate a secolului al VI-lea.
2. Deplasarea în masă şi aşezarea durabilă a slavilor în regiunile
dunărene, ca de altfel şi în cele central Europene, se. petrece de abia
în a doua j umătate a secolului al VI-lea, în acest sens, un rol deosebit
revenind avarilor.
3. Slavii vehiculează în regiunile în care vor pătrunde o cultură
materială primitivă, partial influenţată, ca urmare a vecinătăţii din
teriot-o riile iniţia•le de migra.ţie şi a unor conta·cte , de elemente baUe,
fino-ugrice şi germane orientale tirzii.
4. Pe baza repartiţiei geografice atît a elementelor slave timpurii
cît şi a elementelor culturale neslav-e împrumutate de ei, pot fi stabi
lite drumurile de pătrundere ale triburilor vechi slave.
5. Principalul drum de pătrundere în regiunile ext rarerpatke al•e
României a fost pe valea Siretului şi nord estul cîmpiei dunărene. O
ramură a acestui drum trecea prin pasurile Carpaţi lor Oriental i , în
sud-estul Transilvaniei.
6. Inexistenta urmelor slave timpurii în Dobrogea arată că stabi
lirea slavilor aici s-a petrecut de-abia pe la mij locul secolului al
VII-lea.
7. Datele cunoscute pînă în prezent dovedesc că în restul terito
riului românesc slavii s-au aşezat, de asemenea, mai tîrziu decît în
regiunile răsăritene, probabil în cursul secolu�ui al VII-lea·
Fără îndoială că, în legătură cu pătrunderea şi stabilirea slavilor
pe teritoriul României pot fi încă discutate şi clarificate o serie de
probleme de o mare importanţă pentru cunoaşterea perioadei în care
a avut loc definitivarea procesului de formare al poporului şi a lim
bii române.
36 In ultima vreme referitor la migratia slavilor in sud-estul Europei au fost
publir.ate o serie de ipoteze noi, un interes deosebit prezentind studiile lui
J. Werner : Zur Herkunlt und Ausbreitung der Anten und Sklavenen, in Actes du
VIIl-e Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohisloriques.
voi, 1, Belgrad, 1971, p, 243-252, precum şi in limba rusă, in SA 4, 1972, p.
102- 1 1 4, in care se ocupă parţial şi de teritoriul României. Eroarea unora din
conrluziile formulate de cercetătorul german cu privire la teritoriul ţării noastre
in secolele V-VII (de exemplu Cultura Ipoteşti-Cindeşti, Bratei, Costişa-Botoşana ),
se datorează faptului că nu a luat in consideraţie intreaga bibliografie apărută
in legătură cu această problemă, interpretind evident subiectiv chiar unele din
rc:zullatele pe care le-a folosit.
a.

-
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ElUJddarea aJCestor probleme poate deveni desigur UIIl fapt împlinit
in viitorul apropiat, dacă pentru realizarea lui se va porni de la ana
liza atentă şi de ansamblu a tuturor datelor cunoscute pe întreg teri
toriul de la nordul Dunării de Jos.

CONTRIBUTIONS

CONCERNANT LA PENETRATION

ET

L'FrABLISSEMENT DES

SLAVES DANS LES TERRITOIRE EXTRA-CARPATIQUE DE LA ROUMANIE
Resume

En s'appuiant sur l'analyse des decouvertes archeologiques slaves, datant des
VI-e-VIl-e silkles, connues dans les regions extracarpatiques de la Roumanie,
l'auteur aboutisse aux conclusions suivantes :
1 . La penetration en masse et l'etablissement effectif des Slaves danr;; les
r�gions danubiennes , aussi bien que dans le centre de l'Europe ont eu lieu pendant
la rle 11Xieme moitie du VI-e siecle et en ce sens un important role etant j oue par
les Avares.
2. On ne peut parler d'une penetration et d'une stabilisation reelle des Slaves
sur le t.erritoire de la Roumanie, en general, au cours de la premiere moitie du
VI-e �iecle.
J. Les Slaves ont apporte dans les regions danubiennes une culture materielle
peu ev oluee, partiellement influence a la suite des certaines contacts avec les
elemcnts baltes, fino-ougriens et allemandes tardifs.
4. D'ăpres la repartition geographique des decouvertes slaves on peut etablir
les chemins principaux des migrations slaves.
5. Le chemin principale de la penetration slave en Roumanie a ete par la
vall�e du Siret et le Nord-Est de la plaine danubienne. Une route secondaire a
pas!>e par la vallee de l'Oituz dans le Sud-Est de la Transylvanie.
1�. L'absence des vestiges slaves du VI-e-VIl-e siecle en Dobroudj a demontre
que l'l�tablissement des Slaves dans cette region a eu lieu probablement dans la
deuxieme moitie du VIl-e siecle, de meme que dans les autres territoires de la
Roumanie (par ex. les regions du NV de la Trasylvanie, l'Oltenie, Banat, etc.)
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1 . - Ceramică slavă lucrată cu mina din
"Şi p o t " ; 3, Botoşana-Suceava ; 4,

Fig.
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1-2, 5, Suceava
secolele VI-VII
Ruşi Mănăstioara-Suceava.

Ceramique slave travai ilce a la main d u VI-e-VIl-e siecles : 1. 2 , 5,
Suceava ,.Şipot" ; 3, Botoşana-Suceav a ; 4, Ru şi-Mănăstioara Suceava.
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2.

Cera m i q u e

slave

lrav a i l l t•e

a la m a i n

,.Crucea lui Ferentz" ; 2, 4-6,

du
S uc e a v a

C r t : r r il

Vl- e-VI l - P s i c c l e s
1 , J a s, y --. , Ş i p o l " ; 3, C u co r ă n i-Boln -, H n i .

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

DAN GH. TEODOR
STABILIREA SLAVILOR IN TERITORIILE EXTRACARPATICE ALE ROMÂNIEI

z

4
��:!l;-=,."o::!P'""'-."',�

-

- - - -:
r
1
1

�
::5
1
1
1

_ _ _

_ _ _ _ _ _

L_

6
1
1

�.
�

.1
1
1
1
1

j -

8

9

Fig. 3. -- Ceramică slavă din secolele V I- VI I l u c r a t ă cu mîna si
ornamentată : 1, 4, 6, Suceava ,.Şipot" ; 2-3, Cucorăni-Botoşani ; 5,
7-8, Dodeş ti- Vaslui.
,

Fi;;. 3.
Ceramique slave du VI-e-VIl-e siecles travaillee il la mai n et
ornamentee. 1, 4, 6, Suceava-Şipot ; 2-3, Cucorăni-Botoşani ; 5, 7, 8
Dodeşti- Vaslui.
-
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Fig. 4. - Obiecte de podo� oă din secolele VI-VII : 1-2 laşi ,.Crucea lui Ferent" ;
3-5, �uceava "Şipot" ; 6, Budeşti-Vaslui.
Fig. 4.

Pieces de parure des VI-e-VIl-e siecles : 1-2 Jassy "Crucea lui Ferentz";
3-'5, Suceava "Şipot" ; 6, Budeşti-Vaslui.
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