ROMANITATEA SPAŢIULUI CARPATO·NISTRIAN
DAN GH.

TEODOR

Cercetarea evolu�ei locale din regiunile vechii Dacii rămase în afara posesiunilor
romane de la începutul secolului al ll-lea d.Hr., prezintă o deosebită importanţă istorică,
multiplele şi profundele transformări social-economice, culturale şi nu în ultimul rând
de ordin etn<?lingvistic neputând fi separate de desfăşurarea generală a procesului de
etnoge11eză românească.
In acest context o atenţie sporită s-a acordat regiunilor Dac iei răsăritene cuprinse
între Carpa� şi Nistru, care au avut un rol cu totul aparte în ansamblul evenimentelor
determinate de marile migra�i de popula�i din mileniul 1 d.Hr.1
Intrucât, cu anumite excep�i vizând unele zone geografice şi secvenţe temporare
limitate, cea mai mare parte a spa�ului carpat<?nistrian nu a fost integrat în posesiunile
imperiului roman, în istoriogr<lfia română şi străină s-a încercat mereu să se cerceteze în
ce măsură procesul de romanizare s-a putut totuşi implementa aici, care au fost limitele
lui teritoriale şi ·cronologice şi mai ales care au putut fi căile reale ale apariţiei şi
persistenţei romanităţii în regiunile respective.
După cum se ştie, asemenea probleme au fost dezbătute de mai multă vreme, cu
rezultate diferite, unele eviden�ind corect realităţile istorice, altele, dimpotrivă, cu totul
eronate, acestea din urmă apărute mai ales de când o parte importantă din acest spa�u a
fost integrat în limitele altor state. Pentru a justifica situa�a politică teritorială s-au emis
de-a lungul timpului o serie de ipoteze privitor la originea populaţiei din unele părţi ale
acestui spa;ţiu, ipoteze care, în realitate, nu s-au sprijinit pe nici un argument ştiinţific
temeinic . De aceea, nu le vom relua aici în discuţie, inutilitatea demersului lor fiind cât
se poate de elocventă.
Ne vom opri însă, fie şi succint, asupra părerilor exprimate de istoriografia
română, singura care a abordat consecvent şi realist, cu un interes pe deplin justificat,
aspecteJe fundamentale ale unui proces de o deosebită complexitate şi semnificaţie.
Inainte de a stărui asupra concluziilor formulate de unii cercetători români, se
cuvine să eviden�em, doar în treacăt, afmnaţiile făcute. de mulţi dintre autorii antici,
potrivit cărora întregul teritoriu carpatl?dunărean, care a făcut parte din regatul lui
Decebal, ar fi fost ocupat efectiv de imperiul roman. Desigur, realitatea istorică a fost
alta. După cum este îndeobşte cunoscut, unele din zonele arealului geografic locuit de
getl?daci nu au fost integrate în posesiunile statului roman, între acestea numărându-se

1 Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1 973; D .G h . Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile
V-XI e.n., laş� 1 978; idem, Romanitatea carpat!Hiunăreană şi .Bizanţul în veacurile V-XI e.n., Iaşi,
1 98 1 ; S. Sanie, Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei, Iaşi, 1 98 1 ;
1. Ioni(ă, Din istoria ş i civilizaţia dacilor liberi, Iaşi, 1982.
2 T.L Zlatovskaja, Nekotorye problemy etnogeneza vlachov o svjazi s romanizaciej Balkanskogo
po1uostrova v antii!noe vremja, în Istoriografii!eskie aspecty slovajono-volosskich svjazi, Chişinău,
1 973, p. 5-1 0; O. Timo�uk, Slov'jane Pivii!noj Bukoviny V-IXst, Kiev, 1976; idem, Davn'orus'ka
Bukovina (X perSa polovina XIVst), Kiev, 1982; N.D. Raevski, Contactele romanicilor răsăriteni cu
�'avii, Chişinău, 1988; Istoria RS.S. Moldoveneş� Chişinău, 1 988, p. 1 82-235.
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şi cea mai mare parte a spa�ului carpato-nistrian. Doar wnele din sudul Daciei
răsăritene au intrat de timpuriu în componenţa provinciei Moesia Inferio�.
O wnă relativ întinsă din această Dacie răsăriteană, situată în imediata vecinătate
a imperiului, în care se aflau şi cetă�le de la Piroboridava, Tamasidava, Petrodava,
Zargidava şi altele, se pare că ţinea totuşi şi ea de aceeaşi provincie Moesia Inferior,
popula�a din teritoriile respective fiind considerată aliată a Romei, ca şi aceea care
vieţuia mai la nord.4
Limitele efective ale stăpânirii romane în spa�ul men�onat erau probabil marcate
de valurile dintre Ploscuţeni-Stoicani şi Vadul lui Isac-Tatarbunar, fortifica�i pe care
unii cercetători le-au pus, fie pe seama go�lor, fie pe a carpilor sau bulgarilor. Aceste
valuri, primul având şanţul spre sud, al doilea spre nord, în pofida orientării lor diferite,
se încadrează, după părerea noastră, în ansamblul strategiei militare romane, aplicată Ia
fel ca pretutindeni în teritoriile stăpânite de imperiu, cu remarcabile succese, cu
deosebire în wnele cele mai ameninţate de atacurile popula�ilor barbare. Asemenea
fortifica�i făceau parte dintr-un sistem de apărare mai amplu, care încadra şi valurile
dintre Şerbeşti şi Tuluceşti, având menirea de a proteja wna castrului de la Barboşi,
precum şi valul dintre Leova şi Copanca, aflat între Prut şi Nistru, acesta din urmă
marcând probabil o wnă de supraveghere de Ia limita aproximativă dintre podiş şi
stepă.
Castrele de Ia Poiana (?), Barboşi, Carta!, lsmail, Chilia, Tiras şi altele,
numeroasele gamiwane militare dislocate Ia nord de Dunăre, fortifica�ile existente pe
limes, ca şi trupele prezente în centrele de la sud de fluviu, alcătuiau o importantă forţă
militară, suficientă pentru a apăra posesiunile respective. Toate aceste teritorii aflate sub
directă administra�e romană au fost intens colonizare cu elemente Iatinofone civile, care
coabitau cu geto-dacii, apărate de trupele sta�onate permanent aici.
Această stare de lucruri s-a men�ut până către s@rşitul secolului al ill-lea, deşi
unele descoperiri arheologice, precum cele de la Barboşi6 sau Tiras7 dovedesc limpede
refaceri ale întăriturilor romane şi în prima jumătate a secolului al IV-lea, datorate
desigur ac�unilor energice întreprinse de Constantin cel Mare şi succesorii săi în
întreaga wnă a Dunării de Jos şi pe litoralul de nord-vest al Mării Negre, teritorii care au
3 R. Vulpe, La

Valachie et Ia Basse Moldavie sous Ies Romains, în Dacia, N.S., V, 1961, p. 3777393;
C.C. Petolescu, Dacia şi imperiul roman, Bucureşti, 2000, p. 47-50.
4 N. Gostar, Vechimea elementului roman Ia răsărit de Carpaţi, în lstros, 2-3, 1981-1983, p. 226-227.
5 C. Schuchhardt, Wiille und Chaussen
e in siidlichen und iistli.chen Daden, în Archăologisch
epigraphische Mitteilungen aus Oesterreich, 9, 1 885, p. 202-232; R. Vulpe, Vallum de la Moldavie
Inferieur et le ''mur'' d'Athanarich, Haga, 1 957; idem, Les valla de Ia Valachie, de la Basse Moldavie
et du Boudjak, în Actes du IX""" Congres International d'Etudes sur les frontieres romaines
Mamaia, �13 IX. 1972, Bucureşti, Koln, Wien, 1 974, p. 267-276; M. Brudiu, CercetAri arheologice in
zona valului lui Athanaric, în Danubius, VIII-IX, 1 979, p. 1 5 1 - 162; idem, Alte consideraţii referitoare
Ia valul antic zis al lui Athailaric, în AdevArul omeneşte posibil, Oradea, 200 1 , p. 257-278; 1. loniţă,
op.cit., p. 35-59.
6 N. Gostar, I.T. Dragomir, S. Sanie, Şeiva Sanie, Casullum şi castru1 roman de. la Barboşi, în Sesiunea
de Comunicări Ştiinţifice a Muzeelor de istorie - decembrie 1961, 1, Bucureşti, 1 97 1 , p. 420422.
7 I.B. Klejman, Stratigraphija kul'turnogo s1oja gorodiRa Tiry-Belgorodo, în Anti�naja Tiry i
srednevekovyi, Kiev, 1979, p. 70-7 1 ; P. Karyshkovskij, 1. Klejman, The City of Tyras. A Historical aod
Archaeological Essay, Odessa, 1994, p. 3 10-323.
-
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8
fost incluse pentru o vreme în posesiunile statului roman • De _aceeaşi atenpe s-a';l pu�t
bucura şi alte centre romane din regiunile de sud ale �<? ld<?':e1, o atare a�ţm�e fimd cat
se poate de firească şi de necesară în ansamblul �teg1e1 m1htare a ��nulm roman..
_ nu ch1ar
Evident, după a doua jumătate a secolului al IV-lea este d1ficd, daca
imposibil, de a dovedi o stăpânire efectivă � imperiului '"?man _ aici p�ă la începutul
_
_
secolului al VI-lea când, odată cu domma lm Anastasms ŞI ultenor ma1 ales �m vremea
lui Justinian 1, aproximativ aceleaşi zone de la nordul Dunării de Jos revin în posesiunile
9
imperiului rornano-bizantin • O atare revenire a fost necesară prin implicarea direcf:1 a
_
Bizanţului în numeroasele evenimente petrecute ca urmare a recrudescenţe! manlor
migra�i de popula�i marcate mai ales de invaziile kutrigurilor, slavilor şi avarilor, care
ameninţau direct graniţa dunăreană.
Fără îndoială, prezenţa efectivă a imperiului în zonele din sudul spaţiului
carpato-nistrian în perioada secolelor II-IV a avut drept consecinţă, aşa cum s-a mai
afrrmat, o susţinută colonizare cu elemente latinofone, alături de numeroasele
detaşarnente dislocate pentru apărare. Acestea au putut contribui efectiv la declanşarea
procesului de romanizare şi chiar la expansiunea lui dincolo de graniţele imperiului, în
teritoriile din imediata lor vecinătate.
Referindu-se la procesul general de romanizare în regiunile locuite de geto-daci,
Vasile Pârvan, în lucrarea sa Dacia - civilmlţiile străvechi din regiunile carpato
dunărene, aprecia astfel realită�le din regiunile de la est de Carpaţi: "Şi mai clară era

situaţia din Moldova Romanii nu au ocupat-o în chip oficial. Totuşi, Traian însuşi a
fost acela care la Barboşi. .. a întemeiat un castru foarte bine întărit, în care jio-ă
instalate nu numai trupe auxiliare, ci şi un detaşament din Clossis Flavia Moesica,
flota care, ca şi în Moesia SUJ!erioară pe Margus, şi aici pe Hierasus, făcea poliţia unui
mare afluent al Dunării. Imprejurul Barboşilor numeroşii colonişti formară un
territorium. De la Barboşi... ducea pe Hierasus în sus, prin vici-i daco-romani de la
Şendreni şi de la Poiana şi apoi pe valea Trotuşului către pasul Oituzului la castrul
roman de la Breţcu în sud-estul Transilvaniei, drumul ce lega în modul cel mai direst
oraşele romane ale &iţiei Minore de Dacia Orientală Dar chiar marele drum, care de
la Olbia ducea prin Tiras peste Basarabia şi peste Moldova drept în Transilvania ..
pare să fi fost nu numai umblat, dar oficial recunoscut: geogrqful din Ravena îi
enumeră toate staţiunile"1 0 . Aşadar, Vasile Pârvan aprecia realită�le din aceste zone, ca
!ntr-o arie de romanitate autentică şi puternică, la fel ca şi aceea din restul Dacie romane.

In acest sens este cât se poate de concludentă concluzia pe care marele învăţat o
eviden�ază cu deplină claritate: "Nu numai Transilvania, Banatul şi Oltenia, dar şi

Muntenia şi Moldova au primit încetul cu încetul prin legătwile de rasă şi de interese
cu Dacia romană, de o parte, cu Moesia getică, de alta, forma romană a vieţii, cu atât
mai mult cu cât aceasta era înainte de toate o viaţă rwală şi cu cât prin mijloacele şi
metodele ei era cu mult superioară vieţii agricole a dacilor libert'1 1 •
Vasile Pârvan a intuit, în pofida puţinătăţii informaţiilor scrise antice şi mai ales a
vestigiilor arheologice, epigrafice şi numismatice din vremea sa, limitele, durata şi

8 C.C. Petolescu, op.cit., p. 331-333.
Teodor, op.cit., Iaşi, 198 1 , p. 1 9.
V Pârvan, Dacia. Civilizaţiile străvechi din regiunile carpato-duniirene, ed. nouă revăzută şi
adnotată de R Vulpe, Bucureşti, 1 957, p. 169.
11
Ibidem, p. 172.
9 D.Gh.
.
10
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consecinţele acestui proces de romanizare care, după opinia sa, era datorat "elementelor
naturii, mişcărilor degopoare, condiţiilor economice şi mişcărilor spirituale din toată
regiWlea danubianâ' . Oprindu-se asupra căilor de legătură dintre Moesia Inferior şi

Dacia Rom�ă existente în regiunile de la est şi sud de Carpa�, Vasile Pârvan eviden�a
încă o dată unportanţa acestora pentru desfăşurarea procesului de romanizare. "Pe căile

Siretului, Buzăului, Ialomiţei, Argeşului, treceau la deal şi la vale trupe romane,
negustori romani, ţărani daco-romani şi viaţa dacică, până în adâncurile ei, fără
zgomot şifărăpompă seface viaţă romanâ'1 3 •

Valoroasele concluzii emise de Vasile Pârvan au fost preluate şi argumentate
de-a lungul vremii de mai mul� cercetători români. Radu Vulpe, printre primii, a adus
interesante contribuţii şi lămuriri necesare prin adnota�ile pe care le-a făcut opiniilor lui
Vasile Pârvan înserate în lucrarea men�onată mai sus, bazându-se mai ales pe noile
descoperiri arheologice înregistrate, între timp, dintre care multe îi aparţineau. De
asemenea, într-o serie de lucrări speciale el a reluat şi analizat problema romanizării în
spaţiul est-carpatic, aducând noi argumente privitoare la multitudinea raporturilor dintre
dacii liberi şi romani, subliniind îndeosebi importanţa Moesiei Inferior ca centru
14
principal de iradiere a romanităţii în regiunile din imediata ei vecinătate •
Problema romanită�i din zonele de la est de Carpaţi a continuat să fie cercetată
şi, fără îndoială, mai temeinic sus�ută prin argumente, pe măsură ce şi investiga�ile
arheologice s-au intensificat, extizându-se nu numai în fostele posesiuni romane, ci şi în
teritoriile din imediata lor vecinătate locuite de dacii liberi, dar intrate direct şi plenar sub
influenţa civiliza�ei romane.
Noi şi importante contribuţii privitoare la problema rom�ităţii din regiunile de la
5
est de Carpa� a adus, acum câteva decenii, Nicolae Gostar1 . Intemeindu-se pe o serie
de informaţii transmise de izvoarele scrise antice, precum şi pe unele vestigii
arheologice şi epigrafice, profesorul ieşean precizează câteva din căile posibile ale
desfăşurării procesului de romanizare în spa�ul carpato-nistrian. După Nicolae Gostar
un atare proces, deosebit de complex şi de lungă durată, a putut să se desfăşoare şi în
zonele aflate dincolo de limitele posesiunilor romane de la est de Carpaţi, mai întâi prin
legăturile directe stabilite între dacii romaniza� din provincia Dacia şi dacii liberi, între
acestea eviden�ind mişcările de transhumanţă păstorească dinspre sud-estul
Transilvaniei către păşunile montane şi submontane ale Carpa�lor răsăriteni. La acestea
el adăuga prezenţa numeroşilor captivi latinofoni luaţi de sarmaţi, carpi sau go� ca
urmare a conflictelor cu armatele romane de la sud de Dunăre şi, nu în ultimul rând,
rolul prizonierilor creştini aduşi de go� din imperiu. Aşa cum am mai menţionat, în
argumentarea opiniilor sale N icolae Gostar s-a sprij init şi pe o serie de descoperiri
epigrafice şi arheologice, precum şi pe atestarea circula�ei monetare romane, cu o
semnificaţie aparte pentru moneda de bronz în ceea ce priveşte includerea comerţului
local în economia imperiului.
1 2 1bidem.
1 3 ldem, Începuturile vieţii romane la Gurile DunArii, Bucureşti, 1923, p. 223.
1 4 R. Vulpe, Les Getes de Ia rive gauche du Basse Danube et les Romains (1 960) şi La Valachie et
la Basse Moldavie sous les Romains ( 1 96 1 ), studi i repulicate în Studia Thrachologica, Bucureşti,

1976, p. 1 24- 1 50.
15 N. Gostar, op.cit., p. 225-234.
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Contribuţii deosebite privind romanitatea spaţiului de la est de Carpaţi a adus

cercetătorul Silviu Sanie care, într-o temeinică sinteză, a valorificat numeroase, inedite

16
şi importante descoperiri arheologice . Pe baza lor Silviu Sanie formulează limpede
concluzia potrivit căreia amplu! proces de romanizare a zonelor de sud dintre Carpaţi şi
Nistru s-a desfăşurat cu aceleaşi rezultate ca şi în provincia romană Dacia şi că
civiliza�a romană a influenţat considerabil evoluţia societăţii dacilor liberi din teritoriile
vecine de la nord. După cercetătorul ieşean, numeroasele aşezări romane, existenţa
trupelor şi a negustorilor din Imperiu, importurile, circulaţia monetară, strânsele relaţii
clientelare din zonă, creştinismul, captivii latinofoni, ca şi numărul sporit de populaţie
latinofonă colonizată au constituit principalele elemente care au contribuit la
implantarea modului de viaţă roman aici.
Pornind de la argumentele juste ale autorilor menţionaţi mai sus, cercetătorul Ion
Ioniţă reia problema romanizării spaţiului carpato-nistrian în câteva lucrări de
specialitate aducând noi precizări între care şi sublinierea rolului important pe care
17
Moesia Inferior l-a jucat în desfăşurarea procesului de romanizare de la est de Carpaţi •
Analizmd totodată datele cunoscute, Ion Ioniţă reuşeşte să distingă anumite etape ale
evoluţiei acestui proces din prima jumătate a mileniului I d.Hr., subliniind printre altele
rolul misionarismului creştin în aceste regiti.ni şi condiţiile propice instaurate aici în
prima jumătate a secolului al V-lea prin relativa linişte politică asigurată de uniunea
tribală a hunilor.
La căile principale de pătrundere a romanismului în regiunile de la est de Carpaţi
admise de autorii menţionaţi, am adăuga şi constatarea că în perioada secolelor IV-VI
multe din izvoarele scrise ale vremii vorbesc constant de transfugii veniţi de la sud de
Dunăre în regiunile de la nordul ei forţaţi să se stabilească în lumea barbară din cauza
grelelor impozite pe care trebuiau să le plătească administraţiei romane, a multiplelor
obligaţii sociale şi militare împovărătoare şi nu în ultimul rând, ca urmare a situaţiei
nesigure instaurată în provinciile romane ale Peninsulei Balcanice, provincii afectate
decenii de-a rândul nu numai de acute crize economice, ci şi politice şi militare,
18
determinate de catastrofalele invazii ale populaţiilor migratoare .
Trebuie să remarcăm şi faptul că, deşi argumentele cercetătorilor amintiţi în
legătură cu problema în discuţie sunt, fără îndoială, convingătoare, ele se înscriu mai
curând în ceea ce numim, îndeobşte, fenomenele de aculturaţie care, deşi implică
anumite grupuri umane în relaţii multiple cu civilizaţia romană, manifestate direct sau
indirect, nu explică totuşi, pe deplin, desfăşurarea şi mai ales generalizarea procesului de
romanizare din afara posesiunilor romane. Desigur, privitor la implementarea unui
asemenea proces istoric s-ar putea invoca părerile unor cunoscuţi s
ialişti ai
problemei, precum E. Komeman, M. Wheeler, G. Wirth sau K. Christ 9 care văd

'?f

16 S. Sanie, op.dL.
17 1. Ioniţă, op.dt; idem, Romanizarea Daciei rAsAritene în prima jumAtate a mileniului 1 d.Hr., în
Limba română, 5-6 (29-30), Chişinău, 1996, p. 1 80-1 87.
1 8 Mentiuni despre transfugii din imperiu la nordul Dunării de Jos se îniâlnesc în izvoarele scrise din
secolele IV-VI d.Hr. cf. Fontes Historiae Daco-Romanie, II, Bucureşti, 1 970, p. 146, 249, 263-269, 44 1,
561 etc.
1 9 K. Christ, Rămer und Barbaren in der hohen Kaiserzeit, în Saeculum, 10, 1959, p. 273-288; G. Wirth,
Zur frage der foederirten Staten in der spateren romischen Kaiserzeit, în Historiae. Zeitschrift for
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fenomenul posibil desf'aşurat şi în zonele din imediata vecinătate a frontierelor
imperiului. Expresiile formulate de aceştia privitor la ideile menţionate, precum "Roma
de dincolo de frontiere", "Frontierele invizibile ale imperiului ronum" sau ''frontierele
irTVizibile ale influenţei romane" şi altele nu sunt suficient de clare în a dovedi concret
desfăşl.!f'U"ea procesului de romanizare.
In legătură cu fondul acestei probleme unii lingvişti sunt de părere că

"ronumizarea nu a rezultat din deplasarea masivă a W'lei populaţii romane în provincii,
ci din ÎrTVăţarea de către provinciali a limbii latine în situaţia în care populaţia era
inclusă efectiv în limitele teritorial-administrative ale imperiulut .20 . De asemenea.
romaniştii opinează că: "durata procesului de romanizare şi supravieţuire a limbii
autohtone nu depinde atât de vechimea cuceririi sau de durata �iej romane, cât în
primul rând de interesul şi voinţa populaţiilor de a ÎrTVăţa limbd .z . In cazul dacilor

liberi de la est de Carpaţi, ca şi a acelora din alte regiuni, învăţarea limbii latine era de
strictă necesitate, ea impunându-se ca o limbă comună de civilizaţie, ca un mijloc
important de a accede la bunurile societăţii romane, de a se integra mentalităţilor
imperiului şi de a accepta spiritualitatea lui (în speţă creştină).
Prin urmare, pot fi urmărite mai multe căi prin care romanitatea s-a implementat
treptat şi în zonele care nu au făcut efectiv parte din provinciile imperiului, dar care,
aflându-se în imediata lor vecinătate şi în condiţii politice aparte au receptat, totuşi,
direct bunurile civilizaţiei romane.
Aşa cum s-a mai subliniat în reptate rânduri, în lipsa unor clare informaţii ale
autorilor antici sau a absenţei unor descoperiri epigrafice lămuritoare, investigaţiile
arheologice întreprinse în regiunile de la est de Carpaţi în ultima jumătate de secol au
atestat pentru perioada secolelor II-VI, în spaţiul aflat în discuţie, evoluţia unei culturi
materiale şi a unei vieţi spirituale cu numeroase şi defmitorii elemente romane.
Amprenta civilizaţiei imperiului este pretutindeni prezentă la nivel rural, inexistenţa aici
a unor pute1pice centre urbane nefiind un impediment în desfăşurarea procesului de
romanizare. In fond impoJtanţa strategică militară a spaţiului de la nordul Dunării de Jos
pentru posesiunile sud-e�ropene ale statului roman a fost permanent actuală, ea sporind
considerabil mai ales după constituirea provinciei Dacia şi ulterior după crearea oraşului
Constantinopol, transformat în capitala imperiului de răsărit, ca şi pqn nevoia de
protecţie a numeroaselor centre economice din Peninsula Balcanică. In acest larg
context politic, militar şi economic elementele etno-demografice din spaţiul nord
d� în special, capătă pentru imperiu o importanţă aparte.
In lupta sa susţinută contra invaziilor barbare eforturile statului roman de a apăra
şi menţine graniţa dunăreană, trebuiau fără îndoială, în chip necesar, să se sprijine, în
afară de armatele şi fortificaţiile sai� şi pe populaţia din vecinătate, care era ea însăşi
ameninţată de diferitele migraţii. In temeiul unor mai vechi tradiţii şi legături şi
conştientă de puterea şi prestigiul unui mare imperiu, această populaţie din vecinătate
încerca să se protejeze integrându-se lingvistic, cultural şi spiritual în contextul
civilizatiei statului roman. Avantajele erau, prin urmare, reciproce şi imperiul a acţionat
confo� acestora. Aşa s-ar explica poate şi misionarismul creştin desfăşurat cu
alte Geschichle (Wieslxuien), XIV, 1967, p. 23 1 -25 1 , cf. L Nestor, Sfărşitul lumii antice şi barbarii, în
Aluta, Sf. Gheorghe, 1 97 1 , p. 1 2 1 .

20 1. Fischer, Latina dunăreană, Bucureşti, 1985, p. 14.
21
Ibidem, p. 15.
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tenacitate şi dirijat anume din centrele ecleziastice ale Scitiei Minor, care s-a constitut
astfel în una din căile principale ale răspândirii romanită�i în regiunile de la est de
Carpa�, ca şi în restul altor zone rămase în afara provinciei, ca de pildă cele ale
Munteniei.
Aşa cum am mai men�onat, în aprecierea corectă a ponderii romanită�i de Ia est
de Carpa� o contribu�e importantă o au descoperirile arheologice care, prin numărul
considerabil al vestigiilor scoase la iveală, au confirmat multe din concluziile enunţate
pe alte baze.
Existenţa unor centre militare şi economice, ca cele deja men�onate de la
Barboşi, Cartal, Ismail sau Tiras, unele construc�i sau complexe meşteşugăresti
-:!622 s bari23 De .
24 Chili" 25
romane, precum ce1e de 1a Komarovo , o
,
rusoe ,
a ŞI d "m a1te părţi ,
ca şi aşezările rurale destul de numeroase cu vestigii preponderent romane, atestă
prezenţa considerabilă a elementelor care au vehiculat constant bunurile civiliza�ei
latine.
Prin intermediul acestor vestigii s-a putut stabili că în arealul de locuire al dacilor
liberi din veacurile II-IV, civilizaţia romană se răspândise pretutindeni transformând
încetul cu încetul aspectul culturii tradi�onale get<Hiacice. Generalizarea ceramicei
lucrate cu roata vădind forme specifice lumii sud-dunărene, apariţia unor noi unelte de
tip roman în special în agricultură, unele cu un randament economic superior, prezenţa
unor numeroase importuri şi după acestea a diverselor imitaţii locale, la care se adaugă
circula�a monetară, rudimentele de scriere latină şi altele sunt dovezi suficient de
concludente despre consecinţele benefice ale multiplelor contacte existente permanent
dintre dacii liberi şi lumea romană. La acestea, aşa cum s-a mai arătat, s-a adăugat
ampla operă de încreştinare a populaţiei locale, în acest sens un rol de prim ordin
revenind instanţelor religioase din Scitia Minor. Misionarismul creştin susţinut cu
fervoare şi anume orientat a constituit, neîndoielnic, una din principalele căi ale
răspândirii romanismului la nordul Dunării de Jos, în general. Noţiunile de bază ale
27
28
creştinismului românesc , informaţiile transmise de izvoarele scrise antice şi
•

-

22 M.l. Smi�o. Poselennja 3-4 st n.e. iz slidami skljanogo virobnichva bilja s Komariv, Cemivec'koi
oblasti, în Materiali i Dostidiennja z Archeologii Prikarpatja i Vo/ini, 5, 1964, p. 67-80, pl. 1-V.

23 A. Popa, Die Siedlung Sobari, Kr. Soroca (Republik Moldau), în Germania, 75, 1997, p. 1 19-1 3 1 .
24 Gh.I. Năstase, Bugeacul în antichitate, în Buletinul Societăţii Române de Geografie, 5 5 (1936), 1937,
p. 146-14 7; 1. Ionită, op.cit., Iaşi 1982, p. 35-36.
25 Ibidem
26 N. Gostar, op.cit., p. 232 aminteşte ruine romane (?) la Siret De asemenea, cu ocazia unor cercetări de
,

suprafaţă din anii 1%5-1966 s-a reţinut informaţia că, înainte de cel de-al doilea război mondial s-ar fi
descoperit la Vetrişoaia-jud. Vaslui, pe malul Prutului, aproximativ în dreptul valului din Basarabia, care
porneşte de la Leova, zidurile unui turn roman (?). În preajma acestor ruine a apărut şi un depozit de
arnfore romane din secolele II-III d.Hr. cf. Şeiva Sanie, DouA mici depozite de amfore romane
descoperite în Moldova, în SCN, 19, 1968, 2, p. 345-350.
27 V. Pârvan, Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman, în V. Pârvan, Studii de
istoria culturii antice, Bucureşti, 1992, p. 202-284.
28
N. Gostar, op.cit., p. 227-23 1 .
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descoperirile arheologice29 relevă cu claritate şi pentru regiunile de la est de Carpaţi
existenţa unei vieţi creştine strâns legată de spiritualitatea romană de la sud de Dunăre.
Numărul foarte mare al obiectivelor aparţinând culturii Sântana de Mureş, mai
ales în secolele IV-V, atestate în toate formele de relief ale acesnii spaţiu, arată o
densitate fără precedent şi puternice trăsături provincial-romane ale conţinutului ei30 . La
generalizarea acestor trăsături a putut contribui şi populaţia gotică stabilită timp de
aproape un secol aici, ea însăşi beneficiară directă a civilizaţiei romane.
După deplasarea goţilor, spaţiul nord-dunărean, în general, rămas sub dominaţia
doar nominală hunică, va cunoaşte o perioadă de relativă linişte politică, care a permis
uniformizarea culturii materiale locale şi a vieţii spirituale, caracterul lor romanic
păstrân�u-se nealterat.
In perioada secolelor IV-VI are loc constituirea unor nuclee zonale de romanitate
evidenţiate de o mare densitate de sate apărută în anumite subunităţi geografice
distincte, cu structuri proprii, pe care Nicolae Iorga le intuise cu a� trei sferturi de
1
veac în urmă şi pe care le defmise cu numele de romanii populare . Ele vor avea un rol
hotărâtor în conservarea trăsăturilor definitorii, culturale şi spirituale, ale populaţiei de la
., · 3 2
est de r.,...,.
�puţi
In acest larg context nu trebuie omisă nici pcisibilitatea ca anumite pătrunderi de
populaţie romanică aici, dinspre Transilvania, în secolele V-VI, mai ales, după
destrămarea dominaţiei hunice şi instaurarea celei gepidice, să se fi produs în mai multe
etape, străbătând pasurile lesnicioase ale Carpaţilor Orientali, sporind astfel numărul
romanicilor deja ex.istenţi şi hotărând defmitiv ponderea şi trăsăturile elementelor etno
lingvistice, culturale şi spirituale din spaţiul carpato-dunărean.
Noile pătrunderi de populaţii migratoare în regiunile carpato-nistriene în care
rolul principal îl vor juca kutrigurii şi slavii �or determina importante modificări în
dinamica locuirii din teritoriile respective33. Incă din prima jumătate a secolului al
VI-lea, când raidurile kutrigure şi slave se vor intensifica şi grupuri mai mici sau mai
numeroase de alogeni vor începe să se infiltreze urmând căile marilor ape moldave,
unele dintre romaniile populare îşi vor restrânge, probabil, arealul sau se vor deplasa în
zone mai ferite, cu predilecţie în cele de podişuri acoperite cu păduri. Cultura materială
atestată în arealul acestor romanii, denumită de tip Costişa-Botoşana-Hansccf4 îşi va
păstrn preponderent caracterul romanic, produsele venite din imperiu (amfore, unelte,
obiecte vestimentare, de podoabă şi de cult creştin), ca şi intensa circulaţie a monedei
bizantine din bronz vădind inconstetabil, strânse legături cu teritoriul de la sudul
Dunării, cu deosebire cel al Scitiei Minor. Contactele diverse cu numeroasa masă slavă,
.

29 I. Ioniţă, op.cit., p. 17- 1 17; D.Gh. Teodor, Creştinismul la est de Carpaţi, de la origini pânii în
secolul al XIV-lea, Iaşi, 1 99 1 .
30 1 . Ioniţă, op.cit., p . 88- 1 1 7.
3 1 N. Iorga, La "Romanie'' danubienne et les barbares au VI" siecle, în Revue belge de philologie et
d'histoire, 4, 1 924, p. 35-50.
32 D.Gh. Teodor, Aspects ethno-demographiques de la continuite a !'est de Carpates pendant les
V"-XI" siecles apr..J.-C., în lnteracademica, !, Bucureşti, 1999, p. 59-64.
33 Idem, Slavii la nordul Duniirii de Jos în secolele VI-VII d.Hr., în ArhMold, XVO, 1994, p. 223-25 1 .
34 ldem, Conceptul de culturii Costişa-Botoşana. Consideraţii privind continuitatea populaţiei
autohtone la est de Carpaţi în secolele V-VII e.n., în SAA, 1, 1983, p. 21 5-225; idem, Civilizaţia
romanicii la est de Carpaţi în secolele V-VII e.n. Aşezarea de la Botoşana-Suceava, Bucureşti, 1984.
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stabilită temporar în spaţiul răsăritean al Daciei, nu au putut modifica trăsăturile
principale ale culturii autohtone deoarece aceşti alogeni se aflau într-un stadiu inferior
de dezvoltare social-economică.
Părăsirea acestor regiuni de către slavi, odată cu prăbuşirea graniţei dunărene la
începutul secolului al Vll-lea, a schimbat raportul de forţe etno-demografice în favoarea
autohtonilor romanici. Resturile de slavi rămase definitiv aici se vor integra treptat în
sânul obştilor săteşti locale şi vor sfiirşi în cele din urmă prin a fi asimilate, nu � a lăsa
însă şi unele influenţe în cultura materială specifică din teritoriile respective. In cadrul
desfăşurării generale a unui atare proces s-au putut petrece o serie de transformări
economice, sociale, etno-lingvistice şi culturale, cu rezultate interesante, multe dintre ele
fiind evidenţiate de cercetările arheologice cu destulă claritate. Astfel, în unele zone din
bazinele hidrografice ale cursurilor superioare ale Prutului şi Nistrului, elementele slave
par să fi rămas majoritare în secolele VII-VITI, populaţia romanică reducându-se la
unele nuclee de mai mică întindere teritorială şi pondere etno-demografică. Datorită însă
structurii lor superioare din punct de vedere social-economic, cultural şi politic acestea
se vor menţine, întreţinând strânse legături cu restul romanităţii carpato-nistriene. Ele
vor constitui în veacurile următoare punţile de legătură ale refacerii arealului romanic
care, către sfiirşitul primului mileniu va fi împlinit prin ceea ce specialiştii denumesc,
35
îndeobşte, generalizarea culturii vechi româneşti de tip Dridu • Pătrunderea purtătorilor
acestei culturi şi în zonele aflate la nord de Podişul Sucevei şi Podişul Central
Moldovenesc,vor extinde arealul elementelor latinofone în detrimentul grupurilor slave,
într-un asemenea context desfăşurarea unui proces de romliniwre în zonele menţionate,
în periqada secolelor IX-XI fiind pe deplin posibil.
In pofida semnelor de întrebare care mai persistă, caracterul romanic şi vechi
românesc al culturilor care s-au succedat aici timp de un mileniu nu ar fi putut fi
menţinute doar ca o consecinţă a unor simple fenomene de aculturaţie. Fără temelia
etno-lingvistică romană, fără aportul spiritual creştin, lipsiţi de sprij inul economic şi
politic al Imperiului roman şi bizantin locuitorii spaţiului carpato-nistrian s-ar fi topit în
masa alogenilor stabiliţi aici, ar fi vorbit astăzi o altă limbă şi ar fi aparţinut unei alte
culturi.

35 1. Nestor, Contributions archeologiques au probleme des Proto-Roumaines. La civilisation de
DridtL Note prBiminaire, în Dacia, N.S., II, 1958, p. 37 1 -382; idem, Les donnees archeologiques et le
probleme de la formation du peuple roumaine, în RRH, III, 1 964, 3, p. 383-423; D.Gh. Teodor,
Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, în SCIV, 19, 1968, 2, p. 227-278;
idem, Preliminariile culturii vechi româneşti, în Musaios, VI, 2001, p. 89-96; Eugenia Zaharia,
Donnees sur l'archeotogie des IV"-Xr siedes sur le territoire de la Roumanie. La culture Bratei et Ia
culture Dridu, în Dacia, N.S., XV, 1991, p. 269-287.
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Resume

En prenant comme point de depart les recherches de certains specialistes (V. Pârvan, R
Vulpe, N. Gostar, S. Sanie, 1. Ioniţă etc.) et les propres investigations, l'auteur considere que, dans
une partie importante des regions d'entre les Carpates el le Dniestr, on a pu deployer, entre le 2e el
le 6" sie:cles, un vaste processus de romanisation des Geto-Daces.
Les colonisations de population romaine et Ia presence de certaines troupes militaires dans
les zones de sud de cet espace annexe, deux siecles durant, a Ia province Moesia Inferior, les
deplacements de population romanisee provenant de la Dacie romaine, les prisormiers
Iatinophones amenes ici par les Barbares, Ies transfuges de I'Empire et les activites missionnaires
chretiennes ont constitue Ies principales voies d'irnplementation du processus de romanisation.
Ce processus est attesre par les infonnations ecrites antiques, par les decouvertes epigraphiques,
par les debris des constructions romaines, par la circulation monetaire et par les vestiges de facture
romaine chretie�. Dans les regions de la Dacia orientale, la romanisation n'a pas ere un
processus d'acculturation, mais un phenomene complexe deroule concomitamment el avec les
memes resultats tout comme dans le reste des provinces romaines du Nord du Bas Danube.

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

