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BANATUL ÎN SECOLELE IV-VI. RELAȚIILE SPAȚIULUI 
BĂNĂȚEAN CU GOȚII, HUNII ȘI GEPIZII 
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Abstract. The province of Banat between the 4th and the 6th Centuries. The relations 
with the Goths, Huns and Gepidae. The historical evolution of what is the North Danube 
area in between the 4th and the 6th Centuries is regarded as the Dacian Roman phase of the 
Romanian ethno genesis. Written sources (St. Sava's Sorrows, Priscus Panites and others), 
along with the archaeological discoveries are a certain proof that after the Aurelian's with-
drawal in the former province followed a period characterized by a gradual ruralization of 
towns and as a consequence the return to the organization known before the conquest 
(community, rural settlement), kept partially in the area during the existence of the province.  
Within general landmarks of the relations known by the Romans and migrators, the power 
relations between the locals and the states created by some of the migrators need to be stated. 
The political existence created by the migrators, found in the phase known as tribe confede-
rations (as political migratory power centers) which had no capacity to perform structural 
changes in the life and organization of the of local communities they came in contact with 
and on whom they impose their political power. 
 
Keywords: Banat, autochtonous population, migrators, rural community, Goths, Huns, Gepidae. 
 
 

Datorită situării sale între nord-vestul Peninsulei Balcanice, Câmpia 
Pannonică şi restul teritoriului românesc de astăzi, Banatul a avut, încă din preisto-
rie, un rol istoric deosebit1. El a reprezentat zona de sud-vest a Daciei preromane2, 
fiind, încă înainte de cucerirea romană, unul din traseele prin care civilizaţia romană 
a pătruns în Dacia intracarpatică3, fiind apoi integrat Imperiului şi aparţinând, în 
întregime sau parţial, provinciei Dacia4. Procesul de romanizare a continuat şi după 
retragerea aureliană, prin relaţiile cu Imperiul roman reintegrându-se regiunea dintre 
Dunăre şi dealurile subcarpatice, iar pe tot cursul mijlociu al Dunării, de la Gornea 
(Caraş-Severin) până la Dinogeţia, realizându-se un sistem complet de fortificaţii, se 
refac drumurile și se restabileşte viaţa economică. Are loc intergarea măcar parţială 
a Banatului în cadrul Imperiului şi controlul imperial, dovedite prin viaţa intensă 
economică efectuată prin căile de comunicaţie din Banat, de circulaţia monetară dar 
                                                      
1 Bejan, 1995, p. 11-14. 
2 Benea, 1996, p. 183-188; Măruia, 2005, p. 55-96. 
3 Bejan-Mare, 1993, p. 222. 
4 A se vedea controversele privind apartenenţa Banatului la Imperiu şi a părţii de vest la pro-
vincia Dacia la Gudea-Moţu, 1983, p. 152-153. 
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şi a schimburilor economice, dar mai ales prin pătrunderea, răspândirea şi organi-
zarea creştinismului daco-roman şi a instituţiilor sale.  

I. Intervalul cronologic dintre retragerea aureliană şi apariţia hunilor, având 
caracteristici distincte, a fost numit de către unii cercetători “epoca daco-romană 
târzie”5. Cercetările arheologice din centrele urbane (pentru Banat - caz Tibiscum), 
dovedesc că viaţa continuă aici fără ameninţare externă. Mai mult, se poate constata 
o solidaritate între romanitatea carpatică şi cea sud-dunăreană (rămasă în Imperiu)6. 
Legăturile cu Imperiul ale spaţiului fostei provincii au fost mai intense îndeosebi la 
primele două generaţii după retragere şi în perioada lui Constantin cel Mare, efect al 
politicii dunărene a acestuia. Ca urmare, în secolul de după retragere, comunităţile 
locale şi-au menţinut o parte din funcţiile anterioare, continuând formele romane de 
organizare bazate pe autonomie administrativă şi financiară, atfel încât dispariţia 
autorităţii centrale nu a produs disfuncţionalităţi majore la nivel local. În aceste 
centre se constituie elite locale, care vor aborda însemne de rang şi autoritate, predi-
lect obiecte de port (fibule de argint, inele de aur sau argint, centuri bogat ornament-
tate). Ele reprezintă piese cu rang de prestigiu, insigna unor honestiores comparabile 
cu ornamenta dignitatis din Imperiul roman târziu şi constituie dovezi ale conti-
nuităţii autohtonilor după retragere, ilustrând existenţa unor fruntaşi politici şi 
militari ai comunităţilor daco-romane, care acţionau în numele Imperiului, iar prin 
colaborare ei puteau acoperi împreună zone întinse locuite de populaţie romanică7, 
dând teritoriului respectiv o evoluţie unitară. 

Evoluţia istorică a spaţiului nord-dunărean în sec. IV-VI este considerată ca 
etapa daco-romană a etnogenezei româneşti8. Comunităţile daco-romane, romanice 
şi apoi româneşti din spaţiul fostei Dacii preromane se relevă pe parcursul primului 
mileniu d.Hr. cu o organizare teritorială, socială şi instituţional-juridică proprie. 
Organizarea populaţiei daco-romane şi apoi româneşti s-a îndreptat spre nuclee 
rurale9, comunităţi de agricultori şi crescători de vite ai căror membrii, indiferent de 
modalitatea de obţinere a subzistenţei, se raportau la aceeaşi valoare perenă - 
pământul, ca principal mijloc de producţie de care se leagă indisolubil satul. Obştea 
(satul), ca realitate demografică specifică epocii postromane şi feudal-timpurii, a 
reprezentat o comunitate de muncă constituită iniţial pe baza legăturilor de rudenie 
şi ulterior pe baza criteriului teritorial. Izvoarele scrise (Pătimirea Sfântului Sava, 
Priscus Panites şi altele) precum şi descoperirile arheologice dovedesc că, după 
retragerea aureliană, a urmat în fosta provincie o perioadă caracterizată prin rurali-
zarea treptată a oraşelor şi implicit revenirea la modul de organizare anterior cuce-
ririi şi păstrat parţial, zonal şi în timpul provinciei. 

                                                      
5 pentru conceptul de “epocă daco-romană târzie” a se vedea Diaconescu-Opreanu, 1989, p. 
578-589. 
6 Diaconescu,1996, p. 83. 
7 Diaconescu, 1996, p. 99-101. 
8 Zaharia, 1967, p. 165-168. 
9 Hanga-Marcu, 1980, p. 31; Teodor, 1999, p. 103-106. 
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Referindu-ne la ruralizare strict sub aspectul declinului vieţii urbane, este 
revelator pentru Banat cazul Tibiscum10. Refacerile constructive târzii constatate la 
unele din clădirile degajate în vicusul militar demonstrează folosirea şi locuirea în 
continuare a acestor spaţii de către populaţia daco-romană11. Şi la Tibiscum, ca şi în 
celelalte centre urbane ale provinciei Dacia, se confirmă faptul că ruralizarea nu a 
însemnat o încetare a existenţei oraşelor, ele continuându-şi existenţa ca aşezări care 
îşi pierd treptat atributele urbane. În cazul castrelor, refacerile ulterioare au menirea 
de a crea un cadru de siguranţă locuitorilor din interior, conferindu-le un caracter 
defensiv. În secolele următoare retragerii protecţia oferită de zidurile castrelor a 
oferit posibilitatea construirii de locuinţe în interiorul acestora, în general de tipul 
bordeiului puţin adâncit, precum şi amenajarea de instalaţii pentru foc indispensabile 
unei vieţi zilnice. Aşezările de pe teritoriile fostelor centre urbane şi castre primesc 
treptat caracterul de aşezări rurale. 

Existenţa comunităţilor rurale pentru secolele ulterioare retragerii aureliene 
este atestată arheologic dar şi documentar la nord de Dunăre şi implicit în spaţiul 
bănăţean12. 

II. Fenomen de ample proporţii, migraţiile reprezintă peregrinarea, între 
secolele III-IX d.Hr., în diferite zone din cadrul spaţiului fostei lumi romane şi în 
afara sa, a numeroase populaţii din Europa şi Asia, aflate în stadiul de organizare 
tribală. Dintre acestea, unele au contribuit masiv la procesul european de etnoge-
neză, altele, având o existenţă limitată, sunt curând asimilate sau împrăştiate, impri-
mându-şi amprenta în mai mică măsură sau deloc în structura etnică şi culturală a 
Europei13. 

De menţionat faptul că migratorii sunt de obicei concentraţi în grupuri mici, 
în arii restrânse, de-a lungul unor artere principale de circulaţie, în vecinătatea (ală-
turi) de populaţia băştinaşă, fără însă a duce o existenţă comună14. În aceste zone are 
loc o cezură, o discontinuitate în cultura materială. Se crează enclave etnice ale 
populaţiei autohtone şi ale migratorilor15. În condiţiile prezenţei migratoare în 
spaţiul de etnogeneză românesc, se încearcă stabilirea unui raport între continuitate 
şi discontinuitate: discontinuitate culturală şi etnică la nivelul întregului teritoriu 
cuprins între Carpaţii Meridionali, M-ţii Balcani şi Marea Neagră, continuitate în 
interiorul acestui spaţiu, în acele zone de existenţă a populaţiei romanice, care au 
devenit ulterior nuclee ale expansiunii românilor16.  

                                                      
10 Benea-Bona, 1994, p. 119-123. 
11 Protase, 2000, p. 232-233. 
12 Bejan, 1995; Mare, 2004; ambele cu bibliografia problemei. 
13 Giurăscu, 1984, p. 52. 
14 Bârzu, 2001, p. 712-713 cu referire la gepizi, dar situaţia este generală pentru migratori. 
15 Bârzu, 2001, p. 715-717. 
16 Din aceste nuclee s-ar fi răspândit românii şi pe cuprinsul teritoriului ocupat de slavi în 
sec.VII, reromanizându-l. Mai pe larg privind raportul continuitate - discontinuitate la 
Madgearu, 1997, îndeosebi p. 197. 
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Dacă pentru primul secol de după retragere elitele locale daco-romane îşi 
manifestă prezenţa prin însemne de rang şi autoritate, la rândul lor, conducătorii 
migratori locali vor acţiona şi ei ca reprezenanţi ai puterii imperiale, fapt reflectat de 
asemeni prin portul unor obiecte de prestigiu. Pe de o parte devine evident că 
Imperiul nu renunţase la idea că spaţiul nord-dunărean rămăsese pe mai departe sub 
autoritatea sa, pe de altă parte, categoria suprapusă a conducătorilor locali are nevoie 
de o recunoaştere oficială şi în unele cazuri, de imitarea fastului şi autorităţii impe-
riale. La adăpostul acestei autorităţi, populaţia locală atinge un anumit grad de 
uniformizare culturală17 şi evoluează pe drumul propriu al etnogenezei. 

Utilizarea anumitor elemente de cultură materială (ex. un anumit tip de 
fibule), care se constituie ca şi stiluri emblematice, reprezintă forme ale identităţii de 
grup (o formă de “etnicitate”)18 constatate atât la gepizi cât şi la slavii timpurii19. 
Între Dunăre şi Tisa se surprind două “stiluri” ale utilizării fibulelor, preferinţa în 
utilizare a unui anumit tip de fibule de către gepizi spre deosebire de longobarzi 
(fapt constatat îndeosebi în mormintele femeilor aparţinând aristrocraţiei celor două 
comunităţi) în condiţiile evoluţiei tot mai tensionate a relaţiilor dintre gepizi şi 
longobarzi şi a conflictului dintre aceste populaţii la mijlocul sec. VI20. În cazul 
slavilor timpurii dar şi a altor migratori se poate stabili o relaţie directă între identi-
tatea de grup (etnicitatea) şi utilizarea publică a unor astfel de artefacte. Ele reflectă 
accederea la putere a unor căpetenii care vor reprezenta interesele colective ale 
comunităţii21.  

În cadrul reperelor generale ale relaţiilor dintre romanici şi migratori sunt de 
edificat raporturile de putere între băştinaşi şi “statele” create de unii din migratori. 
Conceptul politologic de “stat” cuprinde caracteristici şi funcţii distincte, neacope-
rite decât în mică măsură de înjghebările politice migratoare. În plin proces de 
restructurare de la viaţa nomadă la cea sedentară, puternic influenţate de către 
Imperiul roman târziu şi apoi bizantin, organismele politice create de migratori, 
aflate în faza de confederaţii de triburi (centre de putere politică migratoare), nu au 
capacitatea de a efectua schimbări structurale în viaţa şi organizarea comunităţilor 
locale cu care vin în contact şi asupra cărora îşi exercită puterea politică. În cazul 
Banatului, acesta a fost integrat probabil centrului de putere hun aflat în câmpia 
Pannonică iar în timpul stăpânirii gepide puternicului centru de putere gepid de la 
Sirmium. Nu există suficiente dovezi arheologice care să indice existenţa unui 
centru de putere hun sau gepid pe teritoriul bănăţean. Sirmium reprezintă el însuşi 
un puternic focar de civilizaţie romană, influenţându-i masiv pe noii veniţi (ex. creş-
tinarea gepizilor). Este de analizat în ce măsură apartenenţa pe o anumită perioadă 
de timp a spaţiului bănăţean (integral sau parţial) la centre de putere politică aflate în 

                                                      
17 Bârzu, 1979, p. 74-76. 
18 Curta, 2006, p. 297. 
19 Paliga-Teodor, 2009, îndeosebi cap. 6, Breviar de arheologie a slavilor timpurii, p. 113-
175. 
20 Curta, 2006, p. 175-177. 
21 Curta, 2006, p. 297-299. 
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arealul Dunării Mijlocii22 este sau nu este în măsură să rupă evoluţia comunităţilor 
bănăţene de teritoriul etnogenezei româneşti şi de procesele istorice de la nordul 
Dunării de Jos (Inferioare). 

Izvoarele documentare (Anonimus Valessi23) referindu-se la evenimentele 
din prima jumătate a sec. IV îi aduc în discuţie pe limiganţi, populaţia daco-romană 
de pe teritoriul Banatului de astăzi şi relaţiile lor cu sarmaţii iazigi24. Cele două 
seminţii de limiganţi, picensii şi amicensii25, aveau o organizare socială şi un mod de 
habitat diferite de ale migratorilor: satele lor constau din case sărăcăcioase (bordeie 
şi case din bârne), avînd totuşi o stare materială relativ bună; comunitatea avea o 
organizare internă bazată pe sfatul celor bătrâni ca şi factor decizional; armata, pe 
care au constituit-o pentru a face faţă evenimentelor militare, era compusă din 
pedestrime şi cavalerie. Deci, menţionarea în izvoare a limiganţilor ar constitui prima 
atestare documentară a prezenţei unei comunităţi daco-romane în spaţiul fostei 
Dacii, urmată de menţionarea satului din zona Buzăului, din a doua jumătate a sec. 
IV (“Pătimirile sfântului Sava Gotul” din anul 37226), un sat tipic dacic27 (daci 
liberi) prin modul său de organizare şi de decizie. Abordarea în măsură mai mare de 
către istoriografia românească a ultimelor două decenii a problemei sarmaţilor iazigi 
aduce inevitabil îmbogăţirea informaţiei ştiinţifice privitoare la realităţile epocii care 
vin să completeze cunoaşterea existentă. Este necesară constatarea unor nuanţe 
zonale particulare. Problema este în ce măsură aceste caracteristici constituie parti-
cularităţi definitorii avînd ca efect diferenţierea zonală a evoluţiei civilizaţiei dacice 
şi daco-romane. La est de Tisa, în zona de câmpie a Banatului şi în Crişana, studii 
mai vechi28 emiteau ipoteza unei simbioze daco-sarmate de amploare (măcar sub 
aspectul culturii materiale) desfăşurată sub efectul unificator al civilizaţiei romane, 
civilizaţie care îi va conferi caracteristicile majore. 

Seria migraţiilor este demarată în spaţiul daco-roman în a doua jumătate a 
secolului al III-lea - secolul al IV-lea, în contextul migraţiilor germanice, de către 

                                                      
22 Harhoiu et alii, 2011, p. 50-58; “Noile structuri de putere apărute atît la Dunărea 
inferioară, cît şi la cea mijlocie după mijlocul secolului al V-lea au dus la cristalizarea unor 
noi şi diverse expresii arheologice. Tipologia materialului arheologic este neuniformă şi 
exprimă structuri formale deosebite, determinate de diferitele arii culturale geografice: 
Transilvania, ca parte a bazinului Dunării mijlocii, Moldova, Muntenia şi Oltenia, ca părţi 
ale bazinului Dunării inferioare. Diversitatea şi nu uniformitatea sunt de fapt caracteristici 
ale imaginii habitatului, ale repertoriului formal sau decorativ” (Harhoiu et alii, 2011, p. 51). 
23 Fontes, II, 1970, p. 49. 
24 Pentru istoria sarmaţilor iazygi a se vedea Bogdan Muscalu, Cultura materială şi spiri-
tuală în teritoriul dintre Dunăre şi Tisa. Sarmaţii iazygi şi relaţiile cu Imperiul Roman, Teză 
de doctorat, manuscris, Timişoara, 2009, îndeosebi cap. II, Istoria sarmaţilor iazygi, p. 51-
98. De asemeni, recent, teza de doctorat a Laviniei Grumeza, Necropole şi morminte sarma-
tice de pe teritoriul Banatului (sec. I-IV p. Ch.), Alba Iulia, 2013, Manuscris. 
25 Benea, 1996, p. 59-69 cu bibliografia. 
26 Olteanu, 1983, p. 332-333. 
27 Madgearu, 2001, p. 69. 
28 Sâmpetru, 1992, p. 135-157. 
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triburile gotice29. Goţii vor fi atestaţi în Câmpia Munteană şi Moldova în jurul anului 
300, dar se va constata (diferenţiat de la zonă la zonă) prezenţa lor până spre 
sfârşitul secolului al IV-lea (375-385), când ultimele grupuri de goţi trec la sudul 
Dunării. În teritoriul din jurul localităţii Pietroasa-Buzău, de unde provine şi cunos-
cutul tezaur “Cloşca cu puii de aur”, a fost localizată “ţara Caucaland”, unde s-a 
retras regele vizigot Athanaric la sfârşitul secolului al IV-lea din cauza invaziei 
hunice. A existat ipoteza localizării Caucaland-ului în Banat, dar nu a rezistat anali-
zei ştiinţifice30. 

În Oltenia, Banat, vestul Transilvaniei şi Crişana, prezenţa goţilor nu este 
înregistrată. Până în secolul al IV-lea d.Hr. controlul roman, efectuat prin capete de 
pod aflate pe malul stâng al Dunării, a constituit, în special pentru sudul Banatului şi 
Oltenia, continuarea în timp a modului de viaţă similar sau apropiat celui din 
Imperiu. 

Populaţia care a urmat goţilor în migraţia spre Europa, pătrunzând în înain-
tarea lor şi în spaţiul românesc de astăzi, au fost hunii31. Există mai multe etape în 
evoluţia hunilor spre Europa32.  

Invazia hunică, episodică şi fără consecinţe privind configuraţia etnică a 
populaţiei daco-romane, limitează şi restrânge contactele acesteia cu Occidentul 
latin, direcţionând-o îndeosebi spre lumea romano-bizantină de la sud de Dunăre, 
chiar şi în această direcţie legăturile economice devenind tot mai anevoioase de la 
sfârşitul sec. IV până spre mijlocul sec. V, îndeosebi în Transilvania.  

Centrul puterii hunice se stabileşte în Câmpia Pannonică33 pe vremea condu-
cătorului Rua. Acum vor fi intergraţi în confederaţia hunică gepizii, constituindu-se 
probabil în NV Transilvaniei o zonă destinată aristrocraţiei militare gepide (certifi-
cată de existenţa a numeroaselor tezaure), ca aliaţi ai hunilor34. În vremea lui Atilla 
uniunea de triburi hunice cunoaşte apogeul, atât ca întindere cât şi ca forţă militară. 
Odată cu năvălirea hunilor35, Depresiunea Pannonică devine un adevărat bazin 
receptor în care, peste Carpaţi, se vor acumula una după alta numeroase populaţii 
migratoare. Fiecare nou şuvoi se va scurge spre sud, către limesul (graniţa) impe-
riului romano-bizantin şi va pricinui violente convulsii demografice. Şocul deter-
minat de aceste valuri va fi amortizat de regiunea de mlaştină de pe malul stâng al 
Tisei şi de imensele păduri din zona de câmpie. De aceea, el va fi slab sau deloc 
resimţit în părţile înalte din sud-vestul fostei Dacii şi nu va afecta în mod substanţial 
existenţa localnicilor care, în condiţii mai mult sau mai puţin precare, vor reuşi să-şi 
păstreze încă timp îndelungat, până la sfârşitul secolului al VI-lea - începutul 
secolului al VII-lea, un mod de viaţă asemănător celui din Imperiu. 

                                                      
29 Ioniţă, 2001, p. 685-693; Bărbulescu et alii, 1998, p. 108-111. 
30 Bârzu, 2001, p. 697. 
31 Bârzu, 2001, p. 700-706. 
32 Bârzu, 2001, p. 700-701. 
33 Bârzu, 2001, p. 700-701. 
34 Bârzu, 2001, p. 705. 
35 Bejan-Mare, 1993, p. 223. 
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III. Informaţii privind teritoriul daco-roman, prezenţa şi modul de viaţă al 
populaţiei autohtone. Pentru secolul al V-lea relatările lui Priscus Panites, corelate şi 
cu alte izvoare documentare, permit efectuarea unor observaţii referitoare la exerci-
tarea controlului roman în stânga Dunării (în Banat sau cel puţin sudul acestuia) 
după părăsirea Daciei de către romani şi până în timpul lui Atilla. În scrisoarea 
trimisă împăratului Teodosius, Atilla pretinde îndepărtarea pe viitor “a romanilor 
care erau puşi să cultive pământul cucerit de el”36. Acest pământ - care până la 
cucerirea lui Atilla a fost pământ roman - se întindea de-a lungul Dunării, din 
Pannonia până la Novae, în Tracia, şi avea o lăţime “cale de cinci zile”37.  

Textele scriitorilor antici (Procopius din Cezareea – referitor la fortificaţiile 
graniţei dunărene a imperiului înainte şi în timpul împăratului Iustinian)38 ca şi 
descoperirile arheologice şi numismatice atestă statutul Banatului de zonă romană, 
sau aflată sub control roman, în care se semnalează doar sporadic prezenţa 
migratorilor. În acest context, probabil că teritoriul pe care Atilla promite că-l va da 
înapoi romanilor se referă şi la sudul Banatului iar întregul teritoriu cucerit de la 
romani la nordul fluviului şi de-a lungul acestuia, poate reprezenta întregul Banat, de 
la linia Mureş - Porţile de Fier ale Transilvaniei şi coborând până în sud, în dreptul 
localităţii Gornea (Caraş Severin)39. 

Stăpânirea hunică asupra unei părţi a spaţiului daco-roman (îndeosebi 
Banat) a fost efemeră40. În totalitate sau măcar sudul Banatului se află din nou sub 
controlul efectiv al imperiului pe vremea lui Iustinian care, datorită incursiunilor 
slavilor asupra imperiului, refortifică limesul dunărean “zidind din nou în partea 
opusă oraşele şi cetăţile dărâmate, nu cum fuseseră înainte, ci mult mai puternice, şi 
pe foarte multe le-a dres şi le-a înnoit tot el, construindu-se acum noi fortificaţii: 
Litteratta, Recidiva, Teodora şi altele” (Procopius din Cezareea)41. Sunt menţionaţi 
acum în sudul Banatului soldaţii - ţărani, “limitaneii”42, stabiliţi aici de către Iusti-
nian din raţiuni de apărare şi contribuind, prin organizarea lor militară, la generali-
zarea culturii romano-bizantine la nordul Dunării. 

Cu toată modestia cercetărilor, faptul este confirmat de descoperirile arheo-
logice43. Aşezările se suprapun peste habitate mai vechi, romane sau postromane, 
sesizabile îndeosebi pe locul fostelor oraşe (Tibiscum, Dierna) şi aparţin unei popu-
laţii sedentare, continuând tradiţionalele îndeletniciri: agricultura (cultivarea plantelor 
şi creşterea animalelor) şi meşteşugurile (atelier de olărit la Tibiscum, prelucrarea 

                                                      
36 Fontes, II, 1970, p. 291. 
37 Fontes, II, 1970, p. 291; În vremea tetrarhiei s-a constituit dioceza Tracia avînd integrată 
provincia Tracia. 
38 Fontes, II, 1970, p. 461-465; Fontes, II, 1970, Procopius din Cezareea, Despre zidiri, p. 
459-475. 
39 Bejan-Mare, 1993, p. 225-226; Rusu, 1977, p. 200-201 şi nota 90. 
40 Bejan-Mare, 1993, p. 224. 
41 Fontes, II, 1970, p. 461-463. 
42 Rusu, 1977, p. 200-201. 
43 Bejan, 2004, p. 380-389. 
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metalelor în sudul Banatului)44. Continuitatea de viaţă a romanicilor în sud-vestul 
fostei Dacii este dovedită şi de izvoarele documentare45. În drumul parcurs în anul 
449 până la curtea conducătorului hun Atilla, solia bizantină din care Priscus făcea 
parte trece Dunărea cu monoxile de-ale localnicilor, urmează călătoria pe drum de 
şes, bine întreţinut şi întrerupt de mai multe râuri navigabile, cu denumiri preluate de 
la populaţia autohtonă (Drecon, Tigas şi Tifisos). Drumul străbate sate în care solilor 
li se aduce mâncare şi anume “în loc de grâu, mei, iar în loc de vin, mied, cum îl 
numesc localnicii”46. Locuitorii satelor, dependenţi faţă de stăpânitorii huni, sunt o 
populaţie sedentară, de altă origine decât cea hunică, organizaţi în obşti şi având cu 
puterea politică doar relaţii de dependenţă tributară. Rezultă pentru Banat existenţa 
comunităţilor de obşte locale care aveau un caracter mixt47 de agricultori şi crescă-
tori de vite (vite mari şi păstorit); relaţiile dintre comunităţi (propietatea comună 
asupra unui lac din care se aprovizionau cu apă mai multe sate); relaţiile cu stăpîni-
torii huni, “stăpîni” ai satelor în schimbul unui tribut colectiv plătit de întregul sat 
(probabil produse agricole şi meşteşugăreşti), precum şi deosebirile etnice dintre 
autohtoni, care vorbeau limba ausonică şi migratorii huni48. 

Deci, cu toată violenţa migratorilor, necesară îndeosebi în faza primelor 
contacte, pentru a putea ţine sub ascultare un număr de supuşi mult mai mare decât 
al cuceritorilor, populaţia din teritoriile ocupate asigura bunăstarea economică a 
alogenilor. Izvoarele documentare49 permit constatarea stăpânirii şi controlului 
roman la nordul Dunării, cu certitudine în sudul Banatului, posibil până spre zona de 
câmpie, precum şi inexistenţa până la huni a unor puternice forţe militare care să 
pună în pericol interesele Imperiului la nordul fluviului50. Chiar şi în timpul stăpâ-
nirii hunice, autoritatea imperială se manifestă (chiar dacă mai timid) pe teritoriul 
bănăţean, acesta păstrându-şi statutul de zonă în care se semnalează doar sporadic 
prezenţa migratorilor, nesemnalându-se în Banat descoperiri gotice şi hunice. 

În acest context, promisiunea lui Attila, că “va păstra pacea şi se va retrage 
de pe teritoriul roman ce se mărgineşte cu Istrul”51, se referă probabil şi la sudul 
Banatului. 

După moartea lui Atilla statul hun dispare, înfrânt de o coaliţie condusă de 
gepizi. După anul 454 gepizii vor ocupa parţial teritoriul stăpînit de huni, stabilindu-şi 
centrul puterii în Cîmpia Tisei, formând, în coaliţie cu alte triburi un stat ce va dis-
părea în 567, ca urmare a atacurilor unor noi veniţi, avarii aliaţi cu longobarzii. De 

                                                      
44 Bejan, 1995, p. 198-200 cu bibliografia. 
45 Fontes, II, 1970, p. 247-301 (Priscus); interpretarea documentului la Dolinescu-Ferche, 
1975, p. 95-97. 
46 Fontes, II, 1970, p. 261. 
47 Bejan, 1995, p. 68. 
48 Bejan, 1998, p. 55. 
49 Fontes, II, 1970, p. 463-465 (Procopius din Cesareea). 
50 Bejan, 1995, p. 62-63. 
51 Fontes, II, 1970, p. 285. 
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aici vor face incursiuni de-a lungul râurilor, incursiuni sesizate mai ales în zonele 
Someş - Târnave, Mureş, Crişuri. 

De remarcat importanţa pentru istoria gepizilor a Sirmium-ului ca bază 
pentru expediţii împotriva Imperiului. Oraşul fusese cucerit de gepizi în 472, dar a 
fost pierdut în luptele cu goţii şi a reajuns la Imperiu în timpul lui Iustinian, de la 
care va fi preluat din nou de gepizi în 536. Va deveni unul din cele mai importante 
centre de putere gepidă, alături de cel din şesul Tisei (Pannonia)52 şi cele din Transil-
vania (cele două morminte princiare de la Apahida şi tezaurul de la Someşeni53, 
mormântul princiar de la Turda54). Spre răsărit de Tisa există descoperiri în Crişana 
(morminte de luptători sau de membrii ai aristrocraţiei la Valea lui Mihai, Oradea, 
Socodor) și Andrid (jud. Satu Mare; mormântul unei femei de condiţie modestă55). 
Se confirmă astfel informaţia lui Iordanes pentru Transilvania nordică şi centrală, 
Crişana şi Banat că gepizii se stabilesc ca federaţi în Dacia56 precum şi numele de 
“Gepidia” pe care acelaşi autor îl dă Daciei57. Mormintele princiare (cu inventar 
bogat) au fost datate în a doua jumătate a sec. V, sau primele decenii după mijlocul 
secolului, reflectând o pătrundere nu prea intensă în Transilvania. Acestui orizont îi 
corespunde şi mormântul cu inventar mai bogat de la Periam, jud. Timiş. Dar abia 
după înfrângerea puterii gepide (567) gepizii se aşează masiv în Transilvania, 
constatându-se aşezări nefortificate, necropole cu un mare număr de morminte, dar 
dispărând mormintele princiare58. 
Descoperirile de factură gepidică de pe teritoriul Banatului sunt puţin numeroase, 
limitându-se la morminte sau obiecte izolate pe teritoriul românesc la: 

1. Izvin (jud. Timiș). Descoperire întâmplătoare din anul 1886, cercel 
din aur cu almandine59; 

2. Micălaca (Arad). Obiecte de podoabă şi port descoperite întâm-
plător, provenind probabil din două morminte60; 

3. Orşova. Descoperiri întâmplătoare, obiecte provenind probabil 
dintr-un mormânt. Tot de pe teritoriul fostei Dierna mai provin o aplică de curea61 şi 
o fibulă de tip “gepidic”62; 

4. Periam (jud. Timiș). Mormânt descoperit în anul 1885. Din inven-
tar: o pereche de fibule din argint, o pereche de cercei din aur, mărgea din aur şi 

                                                      
52 Nagy et alii, 2000, p. 165-189. 
53 Bârzu, 2001, p. 713-714 cu bibliografia. 
54 Bărbulescu et alii, 2008. 
55 Bârzu, 2001, p. 713, Bărbulescu, 2009, p. 190-192. 
56 Bărbulescu, 2009, p. 190. 
57 Bârzu, 2001, p. 712. 
58 Bărbulescu, 2009, p. 191. 
59 Harhoiu, 1997, p. 179 nr. 49; Csallány, 1961, p. 195, pl. 218/4. 
60 Harhoiu, 1997, p 179, nr. 56; Csallány, 1961, p. l44 şi pl. 212/7-8; 215/5. 
61 Harhoiu, 1997, p. 183, nr. 65. 
62 Csallány, 1961, p. 195, nr. 90. 
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mărgele din chihlimbar şi sticlă. De pe teritoriul localităţii mai provin două căni din 
lut, la roată, de culoare cenuşie, una cu o toartă, cealaltă cu două torţi63; 

5. Sânnicolau Mare. În anul 1895 s-au descoperit două morminte la 
locul numit “Fabrica de Ţiglă”. Din inventarul lor se cunosc două inele din aur 
precum şi fibule din argint aurit64; 

6. Timişoara-Freidorf. În anul 198865, în cadrul şantierului arheologic 
de aici, s-au descoperit trei morminte orientate V-E, unul de bărbat, unul de femeie 
şi unul de copil, considerate drept gepide. Bărbatul şi femeia au craniile deformate 
artificial. Inventar -câte o cană cu toartă, lucrată la roată, aşezată lângă cap, la toate 
trei mormintele; bărbatul -un piaptăn din os cu dinţi bilaterali, o cataramă din bronz 
şi o verigă din fier; femeia -doi cercei din argint, o oglindă circulară din metal alb, 
un ac ornamental din argint, şase mărgele, o casetă cilindrică în care se încastra o 
piatră - ornament. În anul 1992 s-a descoperit un mormînt orientat N-S, în anul 1995 
un altul, orientat S-N. În anul 2006 au mai fost descoperite încă patru morminte 
orientate N-S (mormînt deranjat, mormînt de copil, mormînt de femeie şi un 
mormînt cenotaf) şi un mormînt de copil orientat V-E. Necropola a fost datată în a 
doua treime a secolului al V-lea d.Ch., mormintele orientate V-E fiind atribuite 
alanilor, iar cele N-S sau S-N gepizilor66. 

7. Banat67. Din spaţiul bănăţean se cunosc două fibule fragmentare.  
Descoperirile prezentate succint reflectă dominaţia politică a statului gepid 

stabilit o vreme în Câmpia Pannonică, dominaţie exercitată în special asupra malului 
stâng al Tisei, cu penetraţii spre Câmpia Bănăţeană. 

Informaţia documentară completează descoperirile arheologice privindu-i pe 
gepizi pe teritoriul bănăţean după dispariţia statului lor. Astfel, în contextul luptelor 
dintre bizantini şi avari din anul 601, armata bizantină atacă prin surprindere trei 
aşezări “gepide”68 aflate în timpul unei sărbători băştinaşe. Sunt ucişi 30.000 de 
“gepizi şi alţi barbari”, cifre evident exagerate, chiar dacă la sărbătoare au venit şi 
locuitori din alte sate. Rezultă că în Banatul de astăzi la începutul sec. VII aşezările 
erau destul de mari şi de apropiate şi cu o populaţie destul de numeroasă69. Este greu 

                                                      
63 Harhoiu, 1997, p. 183-184, şi pl. XCV/A:1-2 şi pl. XCV/A / 9-10. 
64 Harhoiu, 1997, p. 187, nr. 79 şi pl. XCV/C; Csallány, 1961, p. 194, pl. 216/6 - 6a. 
65 Mare, 1998, p. 288-289; Mare, 2000, p. 494. 
66 Mare et alli, 2011, p. 85-87. 
67 Csallány, 1961, p. 196, nr. 100 şi 101 şi planşele corespunzătoare.  
68 Theofilact Simocata şi Theophanes Confesor, în Fontes, II, 1970, p. 549 (Teofilact), p. 615 
(Theophanes). 
69 Rusu, 1975, p. 147; Rusu, 1977, p. 179-180 Se pare că sub aspect arheologic lucrurile sunt 
diferite, cf. Harhoiu et alii, 2011, p. 54: “Aşezările transilvănene ale secolelor VI-VII erau 
nefortificate, de fapt mici sate cu 10-15 gospodării contemporane, în care locuiau în cadrul 
unei generaţii cam 30 pînă la 50 de indivizi”. Pentru aspecte privind habitatul bănăţean al 
perioadei vezi şi Bejan, 2000, p. 514-534. 
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de făcut aprecieri de natură etnică privitor la locuitorii acestor sate. Gepizii au fost 
creştini arieni (sub influenţa realităţilor din Imperiu)70. 

Etapa istorică a “migraţiilor târzii” în ţinuturile nord-dunărene este inaugu-
rată de stabilirea avarilor în Pannonia şi a slavilor în spaţiul extra-carpatic (Muntenia, 
Moldova). Mormîntul de orfevreu de la Felnac (jud. Arad) şi mormîntul de călăreţ 
de la Sânpetru German (jud. Arad) se leagă de necropolele avare timpurii din 
Câmpia Maghiară71, fără a indica o prezenţă masivă avară în zonă. Până în a doua 
jumătate a secolului al VI-lea nu există indicii cu privire la prezenţa în spaţiul 
carpato-dunărean a unor grupuri mai importante de slavi. Criza imperiului romano-
bizantin din perioada finală a secolului al VI-lea - prima parte a secolului al VII-lea, 
imposibilitatea acestuia de a face faţă unor atacuri simultane în Orient şi la Dunăre, 
au avut ca efect concentrarea forţelor noilor migratori (slavi şi avari) asupra graniţei 
dunărene a Imperiului şi a Peninsulei Balcanice, teritoriul carpatic fiind folosit doar 
ca bază de atac. La începutul secolului al VII-lea (602 sau 614) este ruptă de invada-
tori graniţa dunăreană, mase mari de slavi revărsându-se în Peninsula Balcanică. Din 
acest moment, legăturile directe dintre Imperiu şi spaţiul carpato-dunărean sunt 
reduse la permanenţa unor puncte de sprijin pe ţărmul Mării Negre şi la controlul 
gurilor Dunării, situaţie ce va dura până la sfârşitul mileniului, agravată şi de trece-
rea în Balcani a bulgarilor turanici (679), care vor constitui aici primul ţarat bulgar 
(681-1018). 

Înaintarea primelor grupuri de slavi spre Dunăre şi prezenţa slavilor timpurii 
nu este surprinsă în descoperirile bănăţene, fapt dovedind că Banatul nu s-a aflat de 
la început pe drumul principal de acces al slavilor spre Imperiu. În aceste condiţii, 
ruperea limesului dunărean a putut avea loc şi pe teritoriul sârbesc de astăzi, în zona 
Sirmium72, nu numai aşa cum s-a presupus de cele mai multe ori, între Baziaş şi 
Orşova73, la 602 sau pe timpul lui Constans II (641-648). 

Informaţiile documentare, confirmate şi de descoperirile arheologice, 
demonstrează necesitatea pentru conducerea politică migratoare a creării unor condi-
ţii optime pentru existenţa şi apărare a populaţiei autohtone. Relativa bunăstare a 
localnicilor este surprinsă de documente, care vorbesc de bogăţia satelor şi de 
numărul mare de locuitori a lor. Mersul firesc al acestor comunităţi este evoluţia în 
cadru organizatoric şi pe drum propriu, răsfrângându-şi asupra noilor veniţi elemen-
tele de cultură şi civilizaţie proprie, superioară prin elementele de factură postromană 
pe care încă le păstra. 

Sud-vestul fostei provincii Dacia îşi păstrează importanţa nu doar economic 
ci şi militar-strategic, ca zonă de acces spre Transilvania şi la vest de Tisa. Conse-
cinţa va fi păstrarea unui permanent control roman şi romano-bizantin asupra terito-
riului bănăţean, efectiv militar în zona de pe malul stâng al Dunării şi cel puţin 

                                                      
70 O opinie particulară privind creştinarea gepizilor din Transilvania are C. Opreanu 
(Opreanu, 1995, p. 247-249). 
71 Harhoiu et alii, 2011, p. 55. 
72 Răuţ-Ioniţă, 1977, p. 16. 
73 Comşa, 1974, p. 96. 
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nominal în teritoriul de până la Tisa şi Mureş. Schema strategică a apărării limesului 
impune şi după sfârşitul sec. III păstrarea şi înmulţirea fortificaţiilor, ridicându-se 
noi fortificaţii la Gornea, Dierna, Lederata (Ram-Serbia), Sviniţa74. Sunt refăcute 
totodată castrele de la Mehadia, Pojejena, Jupa, Dierna, aparţinând Daciei Ripensis, 
iar celelalte fiind integrate provinciei Moesia Prima. Dacă trecerea goţilor în imperiu 
(378) a putut marca o întrerupere violentă pentru scurt timp a controlului imperiului 
asupra malului stâng al Dunării (întrerupere nesesizabilă pentru teritoriul Banatului), 
acest control se manifestă cu intensitate aici până în vremea lui Iustinian, care, pen-
tru a stăvili invaziile barbare, refortifică limesul dunărean75. 

În ceea ce priveşte zona de câmpie a Banatului, dacă sistemul defensiv din 
vestul Banatului a fost construit în timpul lui Constantin cel Mare76, înseamnă că s-a 
creat astfel o frontieră romană cu teritoriul din faţa sa, zonă cu particularităţi speci-
fice determinate de un control roman bazat pe interese reciproce, control care a dus 
în timp la formarea unui teritoriu unitar economic, politic şi spiritual77. 

Intensa circulaţie monetară de pe teritoriul Banatului în sec. IV constituie o 
dovadă importantă a strânselor relaţii ale teritoriului nord-dunărean cu Imperiul78. Ea 
demonstrează că Banatul şi parţial Oltenia şi Muntenia reprezintă un puternic cap de 
pod al Imperiului în nordul Dunării în secolele de după retragerea aureliană, desco-
peririle numismatice din Banat integrându-se celor trei etape cronologice ale 
descoperirilor din fosta provincie Dacia şi spaţiul dacilor liberi: 1) anii 324-338; 2) 
anii 348-376; 3) anii 367-38379.  

O amplă sinteză privind Transilvania în sec. V-XII prin prisma descoperi-
rilor monetare (şi implicit spaţiul bănăţean)80 împarte perioada de referinţă în două 
mari etape de circulaţie monetară, prima etapă fiind între (450) 498-886, de la 
reforma lui Anastasios I până la începutul domniei lui Leon VI81. La rândul său, 
etapa se subîmparte în trei faze distincte, în funcţie de evenimentele politico-militare 
majore petrecute în bazinul carpatic şi la graniţa dunăreană a imperiului82; prima 
fază - de la reforma lui Anastasios I până la sfârşitul domniei lui Justinian I (498-
565), când pătrund primele monede bizantine timpurii (cu intervalul premergător 
450-491 de pătrundere a monedelor romane târzii); a doua fază - de la Justin II până 
la sfârşitul domniei lui Constantin IV (565-685); a treia fază - de la sfârşitul domniei 
lui Constantin al IV-lea până la începutul domniei lui Leon VI (685-886). 

Circulaţia monetară indică un declin al raporturilor cu lumea romană, scă-
zând mult cantitatea monedelor de circulaţie din bronz, cunoscând o oarecare 

                                                      
74 Comşa, 1974, p. 85-96; pentru Gornea vezi Gudea, 1977, p. 68-75. 
75 Fontes, II, 1970, p. 461-463 (Procopius din Cesareea). 
76 Benea, 1996, p. 56-69, îndeosebi 58 şi nota 44, p. 61 şi nota 58, p. 67 şi nota 93. 
77 Benea, 1996, p. 183-188. 
78 Protase, 2000, p. 55-68. 
79 Protase, 2000, p. 57-61. 
80 Velter, 2002, p. 287-323, p. 357-489. 
81 Velter, 2002, p. 27-70. 
82 Velter, 2002, p. 28-29. 
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creştere doar monedele de aur, ca urmare a subsidiilor primite de migratori din par-
tea imperiului. 

Vitală pentru existenţa romanicilor bănăţeni a fost păstrarea contactului 
permanent cu lumea romano-bizantină. Faptul este dovedit de circulaţia produselor 
atelierelor romano-bizantine, de circulaţia, mai redusă dar neîntreruptă, a monedei 
bizantine, de limba vorbită, de practicarea creştinismului. Atât în sec. IV cât şi mai 
târziu, produsele atelierelor bizantine de la nordul sau de la sudul fluviului se răs-
pândeau în egală măsură pe ambele maluri, mărturie în acest sens (sec. VI) fiind 
produsele atelierului romano-bizantin descoperit la Drobeta Turnu Severin83. Prin 
producţia lor, atelierele stimulează libera circulaţie a pieselor de factură bizantină 
sau de facies bizantin descoperite pe teritoriul nord-dunărean, circulaţie care, alături 
de alte produse de import (ceramică, în special vase şi opaiţe, aflate cu predilecţie tot 
în sudul Banatului) şi de moneda bizantină, au constituit elementul fundamental al 
schimbului comercial dintre nordul şi sudul Dunării. 

De asemeni, descoperirile paleocreştine şi creştine din a doua jumătate a 
mileniului I d.Hr. indică existenţa pe teritoriul Banatului a unor comunităţi creştine, 
păstorite de clerici proveniţi din sudul Dunării sau din spaţiul creştin occidental, 
integrate în organizarea ecleziastică a Imperiului bizantin sau al Romei.84 

Prin procesele menţionate, desfăşurate unitar în tot spaţiul românesc, comu-
nităţile daco-romane din spaţiul bănăţean, trăind în forme proprii de organizare, 
evoluând în cadrul procesului de etnogeneză românească, se integrează totodată în 
reperele organizatorice ale societăţii europene ale epocii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
83 Bejan, 1976, p. 257-268. 
84 Zugravu, 1997, p. 296-297. 
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