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BANATUL ÎN SECOLELE VIII–IX ÎN LUMINA 
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Abstract. The Banat during the 8th and 9th Centuries in the light of Archeological findings. 
The presence of migratory population in the Banat region and their military and political power 
did not impede the continuous evolution and organizing of local communities into superior 
forms such as unions or commune confederation, in the outskirts of the power centers of the 
Huns, Gepidae and Avars. The destruction, at the beginning of the 9th century, of the Avar 
state meant that, for two centuries, a powerful political and military force that could impede 
the development of local communities disappeared. The Hungarian feudal period, beginning in 
the 11th century will pursue the replacement of the local structures with its own system.  
After two centuries of European conflicts ended, the Banat is less mentioned in the historical 
records. However, the archaeological discoveries indicate a habitat and a demographical 
growth specific to a early feudal state; the archaeological findings (dwellings, annexes and 
inventories) indicate that the settlements were permanent and the population practiced agri-
culture, crafts, mining and metalwork, commerce and the growth in the number of fortified 
settlements and defense works at the end of the first millennia is another proof of feudal style 
organization system.  
 
Keywords: dwelling, agriculture, crafts, fortified settlements, defense works. 
 
 

“Noile structuri de putere apărute atât la Dunărea inferioară, cât 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 cultural-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”1.  

“Odată cu sfârşitul culturii Sântana de Mureş a încetat şi evoluţia culturală 
uniformă a spaţiului intra- şi extracarpatic al României - şi aceasta pentru mai bine 
de 1500 de ani”2. 

Acceptând cele două afirmaţii, considerăm că este de analizat mai în profun-
zime în ce măsură apartenenţa, pe o anumită perioadă de timp, a anumitor zone din 
spaţiul românesc (în acest caz ne referim la spaţiul bănăţean) la centre de putere 

                                                      
1 Harhoiu, Spânu, Gáll, 2011, p. 51. 
2 Ibidem, p. 38. 
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politică aflate în arealul Dunării Mijlocii, este sau nu în măsură să rupă evoluţia 
comunităţilor bănăţene de teritoriul etnogenezei româneşti şi de procesele istorice de 
la nordul Dunării de Jos3.  

1. Secolele III/IV–VII 
Intervalul cronologic dintre retragerea aureliană şi apariţia hunilor având 

caracteristici distincte, a fost numit de către cercetători “epoca daco-romană târzie”4. 
Cercetările arheologice din centrele urbane – pentru teritoriul bănăţean, cazul 
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 Imperiu5. 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 ofensive a acestuia în bazinul dunărean. 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 finan-
ciară, astfel încât dispariţia autorităţii centrale nu a produs disfuncţionalităţi majore 
la nivel local. Se constituie centre conduse de elite locale, care acţionau în numele 
Imperiului, iar prin colaborare ei puteau acoperi împreună zone întinse locuite de 
populaţie romanică, dând teritoriului respectiv o evoluţie unitară6.  

Comunităţile daco-romane, romanice şi apoi româneşti din spaţiul fostei 
Dacii preromane se relevă pe parcursul primului mileniu dHr ca având o organizare 
teritorială, socială şi instituţional-juridică proprie. În acest sens, putem vorbi şi de o 
componentă instituţională. Organizarea populaţiei daco-romane şi apoi româneşti s-a 
îndreptat spre nuclee rurale7, comunităţi de agricultori şi crescători de vite, ai căror 
membri, indiferent de modalitatea de obţinere a subzistenţei, se raportau la aceeaşi 
valoare perenă ‒ pământul, ca principal mijloc de producţie de care se leagă indiso-
lubil satul. Obştea (satul), ca realitate demografică specifică epocii postromane şi 
feudal-timpurii, a reprezentat o comunitate de muncă constituită iniţial pe baza legă-
turilor de rudenie şi ulterior pe baza criteriului teritorial. După retragerea aureliană, 
în fosta provincie a urmat o perioadă caracterizată prin ruralizarea treptată a oraşelor 
şi implicit revenirea la modul de organizare anterior cuceririi şi păstrat parţial, zonal 
şi în timpul provinciei. 

Datorită situării sale între nord-vestul Peninsulei Balcanice, Câmpia Pannonică 
şi restul teritoriului românesc de astăzi, Banatul a avut, încă din preistorie, un rol 
istoric deosebit8. El a reprezentat zona de sud-vest a Daciei preromane9, fiind încă 
înainte de cucerirea romană unul din traseele prin care civilizaţia romană a pătruns 

                                                      
3 Bejan, 2013, p. 884-886. 
4 Pentru conceptul de “epocă daco-romană târzie” a se vedea Diaconescu, Opreanu, 1989, p. 
578-589. 
5 Diaconescu, 1996, p. 83. 
6 Ibidem, p. 99-101. 
7 Hanga, Marcu, 1980, p. 31; Teodor, 1999, p. 103-106. 
8 Bejan, 1995, p. 11-14. 
9 Benea, 1996, p. 183-188; Măruia, 2005, p. 55-96. 
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în Dacia intracarpatică, iar apoi integrat Imperiului şi aparţinând, în întregime sau 
parţial, provinciei Dacia10. 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 şi inferior al Dunării, realizându-se 
un sistem complet de fortificaţii; acum se refac drumurile, se restabileşte viaţa eco-
nomică. Are loc reintegrarea măcar parţială a Banatului în cadrul Imperiului şi exis-
tenţa unui control imperial, dovedite prin viaţa intensă economică efectuată prin căile 
de comunicaţie din Banat, atestată de circulaţia monetară şi schimburile economice, 
dar mai ales prin pătrunderea, răspândirea şi organizarea creştinismului daco-roman 
şi a instituţiilor sale. 

În ceea ce-i priveşte pe sarmaţi, cercetările au avansat pe mai multe direcţii. 
Una dintre ele viza evaluarea ponderii prezenţei dacilor pe teritoriul bănăţean şi rela-
ţiile lor cu sarmaţii iazygi înaintea cuceririi romane11. O a doua direcţie a avut în 
vedere identificarea limitelor sud-vestice ale provinciei romane Dacia, iar în context, 
apartenenţa totală sau parţială a Banatului la Imperiu12. Este necesară constatarea unor 
nuanţe zonale particulare. Problema este în ce măsură aceste caracteristici constituie 
particularităţi definitorii având 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 vechi13 emiteau ipoteza (la care subscriem şi noi) 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. 

În cadrul reperelor generale ale relaţiilor dintre romanici14 şi migratori sunt 
de edificat raporturile de putere între băştinaşi şi “statele” (de fapt, mecanismele de 
autoritate) create de unii din migratori. 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 schim-

                                                      
10 Benea, 2013, p. 13-17. A se vedea controversele privind apartenenţa Banatului la Imperiu 
şi a părţii de vest la provincia Dacia la Gudea-Moţu, 1983, p. 152-153; Discuţia este reluată 
de Doina Benea (Benea, 2013, p. 77-80) cu privire la intenţia lui Marcus Aurelius de a crea 
în barbaricum provincia Sarmatia.  
11 Din păcate, majoritatea cercetărilor privind această perioadă nu au fost publicate, printr-o 
tragică succesiune de decese ale celor care le-au efectuat: Marian Gumă, Florin Medeleţ, Liviu 
Măruia. Pentru istoria sarmaţilor iazygi a se vedea teza de doctorat a lui Bogdan Muscalu, 
îndeosebi cap. II, Istoria sarmaţilor iazygi (Muscalu, 2009, p. 51-98). De asemeni, recent, 
teza de doctorat a Laviniei Grumeza (Grumeza, 2013). 
12 Daniela Tănase privind Câmpia Banatului în epoca romană:“... această regiune nu a fost 
înglobată în provincia Dacia, ci s-a aflat în afara graniţei de sud-vest a acesteia situată nu 
departe de ultimele castre spre vest şi de-a lungul drumului Lederata-Berzobis-Tibiscum” 
(Mare et alii, 2011, p. 54). 
 13 Sâmpetru, 1992, p. 135-157. 
14 Bejan, 2013, p. 883-886; Privitor la enclavele entice ale populaţiei autohtone şi ale migra-
torilor şi la raportul între continuitate şi discontinuitate culturală şi etnică la Madgearu, 1997, 
p.197.  
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bări structurale în viaţa şi organizarea comunităţilor locale cu care vin în contact şi 
asupra cărora îşi exercită puterea politică. 

În Oltenia, Banat, vestul Transilvaniei şi Crişana, prezenţa goţilor nu este 
înregistrată. Până în secolul al IV-lea dHr 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 Impe-
riu. A existat ipoteza localizării Caucaland-ului în Banat, dar nu a rezistat analizei 
ştiinţifice15. 

Populaţia care a urmat goţilor în migraţia spre Europa, pătrunzând în înain-
tarea lor şi în spaţiul românesc de astăzi, au fost hunii. Există mai multe etape în 
evoluţia hunilor spre Europa16. În cazul Banatului, acesta a fost integrat probabil 
centrului de putere hun aflat în Câmpia Pannonică17. Nu există suficiente dovezi 
arheologice care să indice existenţa unui centru de putere hun pe teritoriul bănăţean.  

Odată cu năvălirea hunilor18, 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 resim-
ţit în părţile înalte din sud-vestul fostei Dacii şi nu va afecta în mod substanţial exis-
tenţa localnicilor. 

Stăpânirea hunică asupra unei părţi a spaţiului daco-roman (îndeosebi Banat) 
a fost efemeră19. În totalitate, sau măcar sudul Banatului, se află din nou sub contro-
lul efectiv al imperiului pe vremea lui Iustinian, care, datorită incursiunilor slavilor, 
refortifică limesul dunărean. Sunt menţionaţi acum în sudul Banatului soldaţii ‒ 
ţărani, “limitaneii”, stabiliţi aici de către Iustinian din raţiuni de apărare şi contribuind, 
prin organizarea lor militară, la generalizarea culturii romano-bizantine la nordul 
Dunării. Cu toată modestia cercetărilor, faptul este confirmat de descoperirile arheo-
logice20.  

Izvoarele documentare 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 

                                                      
15 Bârzu, 2001, p. 697. 
16  Ibidem, p. 700-701. 
17 Mai recent, mai nuanţat, la D. Tănase: “În intervalul de timp cuprins între ultima treime a 
secolului IV-lea şi prima jumătate a secolului al V-lea se disting schimbări majore în peisa-
jul arheologic al bazinului carpatic, marcate de migrarea hunilor spre vest. Prima perioadă, 
durează până la începutul secolului al V-lea, fiind caracterizată de sosirea populaţiilor de 
neam iranic şi germanic, care au fugit de huni. În cea de-a doua perioadă a avut loc invazia 
propriu-zisă şi aşezarea acestora în Câmpia Pannonică, marcată şi de schimbarea puterii 
politice” (Mare et alii, 2011, p. 85)  
18 Bejan, Mare, 1993, p. 223. 
19 Bejan, 2013, p. 878-888. 
20 Ibidem, p. 887-888, cu bibliografia pentru descoperirile arheologice. 
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pericol interesele Imperiului la nordul fluviului. Chiar şi în timpul stăpânirii hunice, 
autoritatea imperială se manifestă (chiar dacă mai timid) pe teritoriul bănăţean, aces-
ta păstrându-şi statutul de zonă în care se semnalează doar sporadic prezenţa migra-
torilor, nesemnalându-se în Banat descoperiri gotice şi hunice. 

După moartea lui Atilla statul hun dispare, înfrânt de o coaliţie condusă de 
gepizi. După anul 454 gepizii vor ocupa parţial teritoriul stăpânit de huni, stabilindu-
şi centrul puterii în Cîmpia Tisei, formând, în coaliţie cu alte triburi, un stat ce va 
dispărea în 567, ca urmare a atacurilor unor noi veniţi, avarii aliaţi cu longobarzii. 
De 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 pen-
tru expediţii împotriva Imperiului21. 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)22 şi cele din Transilvania23. 

Se confirmă astfel informaţia lui Iordanes pentru Transilvania nordică şi cen-
trală, Crişana şi Banat că gepizii se stabilesc ca federaţi în Dacia24 precum şi numele 
de “Gepidia” pe care acelaşi autor îl dă Daciei25. 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, cons-
tatându-se aşezări nefortificate, necropole cu un mare număr de morminte, dar dispă-
rând mormintele princiare26. 

Descoperirile de factură gepidică de pe teritoriul Banatului27 sunt puţin nume-
roase, limitându-se la morminte sau obiecte izolate. Ele 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 

                                                      
21 Bejan, 2013,  p. 889. 
22 Nagy et alii, 2000, p. 165-189. 
23 Două morminte princiare la Apahida şi tezaur la Someşeni (Bârzu, 2001, p. 713-714 cu bib-
liografia), mormântul princiar de la Turdaş (Bărbulescu, 2003); Spre răsărit de Tisa, în Crişana, 
morminte de luptători sau de membrii ai aristrocraţiei la Valea lui Mihai, Oradea, Socodor şi 
Andrid (jud. Satu Mare) mormântul unei femei de condiţie modestă (Bârzu, 2001, p. 713; Băr-
bulescu, 2003, p. 190-192). 
24 Ibidem, p. 191. 
25 Bârzu, 2001, p. 712. 
26 Bărbulescu, 2003, p. 191. 
27 Bejan, 2013, p. 889-890 cu bibliografia. 
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aşezări “gepide”28 aflate în timpul unei sărbători băştinaşe. Sunt ucişi 30.000 de 
“gepizi şi alţi barbari”, cifre evident exagerate29, chiar dacă la sărbătoare au venit şi 
locuitori din alte sate. Pe baza acestei informaţii ar rezulta că în Banatul de astăzi, la 
începutul sec. VII, aşezările erau destul de mari şi de apropiate şi cu o populaţie des-
tul de numeroasă30. Este greu de făcut aprecieri de natură etnică privitor la locuitorii 
acestor sate. Gepizii au fost creştini arieni (sub influenţa realităţilor din Imperiu)31. 

Etapa istorică a “migraţiilor târzii” în ţinuturile nord-dunărene este inaugu-
rată de stabilirea avarilor în Pannonia şi a slavilor în spaţiul extra-carpatic (Mun-
tenia, Moldova). Mormântul de orfevreu de la Felnac (jud. Arad) şi mormântul de 
călăreţ de la Sânpetru German (jud. Arad) se leagă de necropolele avare timpurii din 
Câmpia Maghiară32, 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 car-
pato-dunărean a unor grupuri mai importante de slavi. Criza imperiului romano-bi-
zantin 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 inva-
datori 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 guri-
lor Dunării, situaţie ce va dura până la sfârşitul mileniului, agravată şi de trecerea 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 

                                                      
28 Theofilact Simocata şi Theophanes Confesor, în Fontes, II, 1970, p. 549 (Teofilact), p. 615 
(Theophanes). 
29 “...dacă admitem că cifrele au fost mărite de zece ori...” (Rusu, 1977, p. 180). 
30 Idem, 1975, p. 147; Idem, 1977, p. 179-180. Se pare că sub aspect arheologic lucrurile sunt 
diferite, cf. Harhoiu, Spânu, Gáll, 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 până la 50 de indivizi”. Referitor la spaţiul est-carpatic al 
României în secolele VI‒X, Ioan Mitrea  apreciază: “... se poate aproxima numărul aşezări-
lor din spaţiul est-carpatic al României ca fiind în secolele VI‒VII de minimum 300‒350, iar 
în secolele VIII‒X de minimum 400‒450. Un calcul, cu totul aproximativ, permite să 
estimăm în stadiul actual al cercetărilor populaţia din spaţiul est-carpatic, la un moment dat 
din etapa secolelor VI‒VII, la minimum 30.000‒45.000 locuitori, iar în secolele VIII‒IX la 
minimum 40.000‒50.000 de locuitori.” (Mitrea, 1989, p. 334-335).  
31 O opinie particulară privind creştinarea gepizilor din Transilvania are Coriolan Opreanu 
(Opreanu, 1995, p. 247-249). 
32 Harhoiu, Spânu, Gáll, 2011, p. 55. 



 

471 
 

Sirmium33, nu numai aşa cum s-a presupus de cele mai multe ori, între Baziaş şi 
Orşova34, la 602 sau pe timpul lui Constans II (641‒648). 

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. Con-
secinţa va fi păstrarea unui permanent control roman şi romano-bizantin asupra teri-
toriului bănăţean, efectiv militar în zona de pe malul stâng al Dunării35 şi cel puţin 
nominal în teritoriul de până la Tisa şi Mureş. 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, pentru a 
stăvili invaziile barbare, refortifică limesul dunărean36. 

În ceea ce priveşte zona de câmpie a Banatului, dacă sistemul defensiv din 
vestul Banatului a fost construit în timpul lui Constantin cel Mare37, înseamnă că s-a 
creat astfel o frontieră romană cu teritoriul din faţa sa, zonă cu particularităţi specific 
determinate de un control roman bazat pe interese reciproce, control care a dus în 
timp la formarea unui teritoriu unitar economic, politic şi spiritual38. 

Intensa circulaţie monetară de pe teritoriul Banatului în sec. IV constituie o 
dovadă importantă a strânselor relaţii ale teritoriului nord-dunărean cu Imperiul39. 
Pentru secolele următoare circulaţia monetară40 indică un declin al raporturilor cu 
lumea romană, scăzând mult cantitatea monedelor de circulaţie din bronz, cunoscând 
o oarecare creştere doar monedele de aur, ca urmare a subsidiilor primite de migra-
tori din partea imperiului. 

Vitală pentru existenţa romanicilor bănăţeni a fost păstrarea contactului per-
manent cu lumea romano-bizantină. Faptul este dovedit de circulaţia produselor ate-
lierelor romano-bizantine, de circulaţia, mai redusă dar neîntreruptă, a monedei bizan-
tine, 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 răspândeau în 
egală măsură pe ambele maluri, mărturie în acest sens (sec. VI) fiind produsele ate-
lierului romano-bizantin descoperit la Drobeta-Turnu Severin41. 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 pro-
duse de import (ceramică, în special vase şi opaiţe, aflate cu predilecţie tot în sudul 
Banatului) şi de moneda bizantină, au constituit elementul fundamental al schimbu-
lui comercial dintre nordul şi sudul Dunării. 

                                                      
33 Răuţ, Ioniţă, 1977, p.16.  
34 Comşa, 1974, p. 96. 
35 Comşa, 1974, p. 85-96; pentru Gornea vezi Gudea, 1977, p. 68-75. 
36 Fontes, II, 1970, p. 461-463 (Procopius din Cesareea). 
37 Benea, 1996, p. 56-69, îndeosebi p. 58 şi nota 44, p. 61 şi nota 58, p. 67 şi nota 93.  
38 Ibidem, p. 183-188. 
39 Protase, 2000, p. 55-68. 
40 Velter, 2002, p. 287-323, 357-489. 
41 Bejan, 1976, p. 257-297. 
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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, inte-
grate în organizarea ecleziastică a Imperiului Bizantin sau al Romei42. 

Prin procesele menţionate, desfăşurate unitar în tot spaţiul românesc, comu-
nităţile daco-romane din spaţiul bănăţean, trăind în forme proprii de organizare, evo-
luând în cadrul procesului de etnogeneză românească, se integrează totodată în repe-
rele organizatorice ale societăţii europene ale epocii, inclusive cele de la Dunărea 
mijlocie. 

2. Reevaluarea unor descoperiri arheologice de sec.VIII–IX din 
Banat43 
2.1. Aşezarea de la Remetea-Mare-Gomila lui Pituţ44 
Între anii 1973–'76, în cadrul cercetărilor arheologice de la Remetea Mare, 

punctul “Gomila lui Pituţ” (conducător de şantier Florin Medeleţ45, membru în 
colectivul de cercetare pentru anii 1975‒'76, muzeograf arheolog Adrian Bejan) au 
apărut elemente atestând în această zonă urme de locuire aparţinând secolelor VIII‒
IX. În anul 1973 au fost sesizate urmele a două locuinţe46, ambele distruse de ară-
tură, recuperându-se din zonă fragmente ceramice lucrate la roată şi ornamentate cu 
linii orizontale şi în val executate prin incizie. În anul 1975 s-au depistat, în sectorul 
“A” al “gomilei” urmele a două locuinţe: locuinţa nr. 3 (semibordei), cu latura de 
3,20 m şi adâncă până la 0,40‒0,60 m, având spre centru o vatră ovală şi locuinţele 
nr. 4 (bordei), şi L5 (atelierul)47. Locuinţa nr. 4, dreptunghiulară şi cu colţurile puter-
nic rotunjite, cu dimensiunile de 1,60 × 2,50 m şi 1 m adâncime. Vatra, supraînălţată, 
se afla în colţul nord-vestic, iar pe latura estică s-a degajat un prici din pământ 
cruţat, cu dimensiunile de 0,80 × 1,20 m, uşor supraînălţat faţă de fundul locuinţei. 

                                                      
42 Zugravu, 1977, p. 296-297. 
43 Intenţia noastră este să readucem în circuitul ştiinţific descoperiri arheologice bănăţene 
mai vechi, majoritatea rezultate în urma cercetărilor arheologice proprii, apărute în publicaţii 
(reviste, cărţi) cu o circulaţie mai redusă sau epuizate astăzi. Sperăm ca reactualizarea  aces-
tor descoperiri, care au deja trei-patru decenii de la efectuare, să permită integrarea lor (cu 
actualizările şi corecturile de rigoare) de către noua generaţie de cercetători în cadrul celor 
mai recente ipoteze ştiinţifice, dar şi de către cercetătorii consacraţi, vezi Catalogul descope-
ririlor la Harhoiu, Spânu, Gáll, 2011, p. 79-139, din care lipsesc necropolele de la Timişoara-
Podul Modoş şi Sânandrei. 
44 Bejan, 1985-1986, p. 223-224. 
45 Medeleţ, 1983: “Vestigii arheologice şi date istorice privind satul Remetea Mare”: ...Între 
1968 şi 1976 se efectuează cercetări arheologice la „Gomila lui Pituţ”... Tot la „Gomila lui 
Pituţ” a fost cercetată şi o aşezare românească din secolele VIII-IX e.n., compusă din locu-
inţe, un atelier de olar şi unul de bijutier.” (p. 2, nenumerotată). 
46  Cunoscute de noi doar din informaţia ulterioară a şefului de şantier, motiv pentru care  în unele 
descrieri ale aşezării nu sunt menţionate, numerotarea începând cu complexele descoperite în 
anul 1975.  “Au fost degajate cinci locuinţe, apărute în secţiunile practicate în anii 1975-
1976...” (Bejan, 1983, p. 355).  
47 Idem, 1995a, p. 775-776; Idem, 1984, p. 5-10 şi planşe. 
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Intensa folosire a locuinţei este dovedită şi de grosimea stratului de cultură de pe 
podea, gros de 0,25 m. În imediata vecinătate a locuinţei nr. 4, la 2‒3 m sud de 
aceasta, a fost descoperită o mare vatră pe care s-au găsit resturile unei vetre por-
tabile. La 1 m nord de vatra mare s-a degajat un grup compact de ceramică, printre 
fragmente fiind şi două creuzete de lut de mici dimensiuni, puternic arse secundar, 
precum şi un tipar de lut fragmantar, cu ajutorul cărora se puteau turna lingouri mici 
de patru dimensiuni diferite. Pe vatra mare se aflau fragmentele unei vetre portabile. 
Se pare că cele două locuinţe formau un complex arheologic unitar, atelierul consti-
tuindu-se ca o anexă a locuinţei propriu-zise.  

Cele două creuzete mici sunt ambele puternic vitrificate. Unul este de 3,4 
cm înălţime şi 3 cm diametrul exterior, adânc de 2,5 cm şi cu diametrul interior de 
2,3 cm, având gura uşor trilobată (deformată de căldură); al doilea, de aceeaşi 
înălţime, puţin mai gros în diametru (3,4‒3,5 cm) are pereţi mai groşi decât primul şi 
gura ovală. 

Fragmentul de tipar recuperat are lungimea de 5,5 cm, lăţimea de 3,7 cm, 
grosimea de 2,7 cm. Barele care se puteau turna pe cele patru laturi, fără a le putea 
aprecia lungimea, ar fi avut aproximativ dimensiunile de 0,8 cm, grosime şi respec-
tiv 2 cm; 1,5 cm; 0,9‒1 cm; 0,6‒0,7 cm lăţime. 

De asemeni, s-au găsit două mici fragmente de cute, mult subţiate la mijloc, 
dovadă a îndelungatei lor folosiri. Tot în cadrul atelierului s-au găsit fragmentele 
unei vetre portabile, de formă dreptunghiulară, cu marginile rotunjite. Trei fragmen-
te reconstituie una din laturile scurte ale vetrei, de forma unei tipsii cu marginile 
supraînălţate. La bază, vatra are o bordură, care iese cu mult în afara pereţilor. 
Dimensiuni: grosimea fundului 1‒3 cm, înălţimea 15 cm, lungimea laturii între 
pereţi 60 cm, iar baza 66‒68 cm.   

În anul 1976, în sectorul “B” al “gomilei” au fost degajate: două gropi mena-
jere, prima cu dimensiunile de 1,10 × 1,40 m şi adâncă de 1,05 m, a doua, ovală, cu 
axele de 2 × 1,10 m şi adâncă de 0,95 m; locuinţa nr. 6, degajată parţial, adâncită în 
sol până la 1 m, având două vetre, una la nord-est, a doua la nord, cea de-a doua 
făţuită şi mai mult folosită; locuinţa nr. 7 (bordei) cu dimensiunile de 3,25 × 2,80 m, 
de formă dreptunghiulară cu colţurile puţin rotunjite, având pe latura nordică un 
cuptor de tip pietrar, integrat locuinţei. Un cuptor de olar48, de tipul cuptoarelor 
circulare cu grătar, format din camera de acces, camera de foc şi camera de ardere, 
ultimele două fiind despărţite de un grătar având şapte orificii (şase dispuse circular 
şi unul central), peste camera de ardere ridicându-se cupola de lut ars. Camera de 
ardere are forma circular-ovală cu axele de 0,90 × 0,70 m şi înălţimea de 0,30 m. 
Grătarul, de aceeaşi formă şi dimensiuni, are grosimea de 0,20 m. Orificiile, dispuse 
circular, sunt rotunde, de 0,08‒0,10 m diametru, orificiul central fiind dreptun-
ghiular, cu laturile de 0,10 m. Grătarul se afla la adâncimea de 0,50‒0,70 m de nivelul 
de călcare actual, cuptorul fiind plasat la 1,50 m de locuinţa nr. 7. În interiorul său 
nu s-au găsit fragmente ceramice, ele aflându-se de jur-împrejurul său. Ceramica 
este identică cu cea din aşezare. 

                                                      
48 Idem, 1986, p. 263-265. 
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Principalul inventor arheologic, ca şi element fundamental de datare al aşe-
zării îl constituie ceramica49, în următoarele categorii: 
1. Ceramică lucrată la roată înceată, reprezintă partea cea mai însemnată a ceramicii 
recuperate. Încadrându-se în acelaşi tip de oală-borcan de dimensiuni mici şi mij-
locii, ea prezintă o mai mare varietate de forme şi decor. Multe vase păstrează pe fund 
urmele beţişorului sau lopăţicii cu care au fost desprinse de pe roată. Pasta vaselor 
este mai puţin fină, având în compoziţie pietricele mărunte. Majoritatea vaselor au 
urme de puternică ardere ulterioară, uneori până la înnegrirea totală a pereţilor reci-
pientelor. Forma lor reprezintă îndeosebi două variante: 
a. ceramică de culoare cărămizie, aparţinând unor vase de dimensiuni mijlocii, foarte 
asemănătoare cu cele lucrate la roată rapidă. Buzele lor sunt scurte şi mai drepte, 
unele terminate teşit, altele rotunjit.  
b. oale-borcan de mici dimensiuni, cu înălţime cuprinsă între 10‒15 cm, diametrul 
fundului şi al gurii nedepăşind 8‒10 cm. Pasta lor este de culoare cărămizie, diferind 
de la cărămiziu-roşiatec până la brun-cărămiziu, cărămiziu-cenuşiu şi cărămiziu-negri-
cios. Au puternice urme de ardere ulterioară. Ca forme, prezintă două subdiviziuni: 
‒vasul cu corpul mai zvelt, cu buza scurtă şi mai îngustă, mai puţin răsfrântă în 
exterior; 
‒vasul cu corpul mai rotunjit, cu buza îngroşată şi răsfrântă în exterior, sau cu buza 
îngroşată la bază şi subţiată la extremitate, răfrântă în exterior şi înfăşurată. 

Decorul vaselor lucrate la roată înceată, executat prin incizie, în partea supe-
rioară a vaselor, constă din: 
1. registre de valuri largi, destul de neregulat trasate, intercalate de registre de linii 
orizontale, aranjate în combinaţii; 
2. două linii în val incizate pe corpul vasului despărţite fiecare de câte o linie 
orizontală; 
3. tot umărul vasului este decorat doar prin linii orizontale, formând o bandă lată; 
4. sub buză, vasul este decorat cu 1‒2 valuri ascuţite şi largi; 
5. vasul este decorat în partea superioară cu rânduri de împunsături făcute cu 
beţişorul, despărţite de câte o linie orizontală; 
6. fragmente ceramice aparţinând unor vase care au un decor de scurte linii oblice, 
pornit de sub buză, linii trasate de jur împrejurul vasului în acelaşi sens şi constând 
din împunsături mărunte. Sub acest decor, pe umărul şi corpul vasului, decorul se 
continuă probabil cu linii în val sau orizontale; 
7. rar, în partea superioară a vasului, între buză şi umăr, apare decorul  executat prin 
imprimare în pastă a unui beţişor, constând dintr-un rând de împunsături de jur 
împrejur. 
2. Ceramica lucrată la roată rapidă. Constă din fragmentele unor vase (parte întregi-
bile) de tipul oalei borcan, de dimensiuni mijlocii (20‒30 cm înălţime), cu gura largă 
faţă de fund, din pastă de bună calitate, cu mult nisip în compoziţie, de culoare cără-
miziu roşietică sau cărămizie. Decorul, executat prin incizie pe corpul vaselor, este 

                                                      
49 Idem, 1986,  p. 265-268; Idem, 1993, p. 118-120 şi pl. I-X. 
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plasat în partea superioară a vasului şi constă în registre de linii orizontale paralele şi 
linii în val mărunt. Alternanţa acestor registre dă câteva variante de decor: 
1. decorul porneşte de la aproximativ cinci cm sub buză şi constă din trei benzi de 
câte şase linii orizontale, intercalate de două benzi de linii în val mărunt şi des; 
2. vase cu pereţi mai groşi, decorate pe umăr printr-o bandă de linii în val, urmată de 
un registru de 12‒14 linii orizontale imprimate în pastă; 
3. fragmente ceramice nedecorate, aparţinând părţilor inferioare ale unor vase. Prin 
modelarea la roată sunt lăsate la exterior denivelări orizontale paralele, de forma unor 
striuri late de aproximativ 1 cm, realizându-se astfel o uşoară văluire pe verticală a 
pereţilor vasului. 

Ceramica lucrată la roată rapidă este puţin numeroasă (aproximativ 20% din 
totalul fragmentelor ceramice), aparţinând unor vase asemănătoare tipologic. 

Decorul predominant al ceramicii lucrate la roată (ambele categorii) este li-
nia orizontală sau linia ondulată. Realizarea valului este foarte diferită, de la valul 
lăbărţat şi neregulat sau simpla linie puţin ondulată. 
3. Ceramica lucrată cu mâna. În cantitate foarte redusă, fragmente ceramice predo-
minant atipice, nedecorate, probabil aparţinând tot unor vase borcan de dimensiuni 
nu prea mari. Se remarcă două-trei fragmente de buze de vase, cu gât relativ înalt şi 
puţin evazate spre exterior. 

Inventarele locuinţelor de la Remetea Mare-Gomila lui Pituţ atestă existenţa 
unei comunităţi sedentare, membrii colectivităţii având ca preocupări fundamentale 
agricultura şi creşterea vitelor, dar practicând totodată diferite meşteşuguri (olăritul 
şi prelucrarea metalelor îndeosebi). Aşezarea atestă existenţa unei comunităţi (obşti) 
rurale cu un nivel de viaţă destul de evoluat şi cu o economie complexă şi se datează 
în secolele VIII‒IX. Ceramica lucrată la roată rapidă se află  în cantitate mai redusă 
şi se mai păstrează încă ceramica lucrată cu mâna, pe cale de dispariţie. 

2.2. Sânnicolaul Mare-Selişte50 
Şantier complex, cuprinzând mai multe etape de locuire din preistorie şi până 

în feudalism. În cercetările din anul 1996 a apărut singura descoperire putând fi 
încadrată în a doua jumătate a mileniului I dHr (sec. VIII‒X)51. Este un complex de 
locuire compus din mai multe etape de locuire suprapuse parţial:  

Locuinţă-bordei (L4 - 1996), cu vatră. Locuinţa se suprapune parţial peste o 
groapă52 ovală cu axele de 1,30 × 0,90 m, adâncime 2,05 m. De jur împrejurul gropii 
– o încăpere de acces dreptunghiulară, aproape ovală prin rotunjirea puternică a col-
ţurilor, cu dimensiuni de 2 × 1 m, adâncime 1,80 m. Conţine cenuşă şi arsură în 
umplutura sa. Ipoteză – cuptor cu cameră de acces distrus de locuirea ulterioară. 

Locuinţa este dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite şi orientată NE‒SV. 
Fundul său este la adâncimea de 1,65 m faţă de nivelul de călcare. Dimensiunile 

                                                      
50 Şantier arheologic organizat de către Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie, Teo-
logie, secţia Istorie între anii 1995‒2007. Conducător ştiinţific al şantierului – Prof. univ. dr. 
Adrian Bejan, Universitatea de Vest Timişoara.  
51 Bejan et alii, p. 53-54. 
52 Iniţial, noi am considerat această groapă ca pe o primă fază de existenţă a locuinţei (Ibidem). 



 

476 
 

locuinţei: 2,80 × 3 m. În colţul nord-vestic se află vatra, de formă simplă, deschisă, 
înălţându-se cu 10‒15 cm deasupra fundului bordeiului. Vatra nu a mai putut fi sur-
prinsă deoarece peste ea, în urma nivelării, locuinţa a fost refăcută. 

Într-o fază ulterioară are loc o lărgire spre sud a locuinţei şi nivelarea locu-
inţei anterioare (refacere surprinsă şi în profilul secţiunii), de aproximativ 1,5 m. 
Noua fază a locuinţei coboară până la 1,5 m adâncime faţă de nivelul de călcare 
actual şi aproximativ 20‒30 cm sub stratul de cultură, rezultând astfel o încăpere 
orientată N‒S, cu dimensiunile de 3,40 × 2,60/2,70 m. Vatra se suprapune parţial 
peste cea anterioară, despărţite de un strat gros de pământ şi arsură, gros de 0,45 m. 
Vatra este ovală, făţuită, cu axele de 1,25 × 1 m. De sub făţuială s-au recuperat frag-
mente ceramice de sec. VIII‒IX. Pe latura nordică, la aproximativ 0,40 m de vatră şi 
scobită parţial sub peretele locuinţei se afla o groapă de provizii cu acces din interi-
orul locuinţei, ovală, cu axele de 0,85 × 0,75 m şi adâncă până la 1,50 m faţă de nive-
lul de călcare actual. Ceramica locuinţei (ambele faze) se datează în secolele VIII‒IX.  

2.3 Timişoara-Fratelia53 
În cadrul săpăturilor de salvare efectuate de Muzeul Banatului la aşezarea şi 

necropola preistorică s-au descoperit în acest punct şi urmele unei aşezări prefeu-
dale54, distruse în cea mai mare parte. Bordeiele degajate aici sunt dotate cu vetre de 
foc libere, ovale. Săpăturile, recuperând doar o mică parte din aşezare, nu au desco-
perit cuptoare sau alte anexe de locuinţe. Ceramica recuperată, care reprezintă majo-
ritatea materialului arheologic al aşezării, este de două categorii: 
a) Fragmente de vase lucrate cu mâna, din pastă de proastă calitate, arsă incomplet, 
de culoare cărămizie şi cenuşiu negricioasă, categorie ceramică aflată într-un procent 
redus.  
b) Ceramică lucrată la roată înceată, din pastă zgrunţuroasă, de culoare cărămiziu 
roşiatecă, aspră la pipăit, având uneori în compoziţie nisip cu granulaţie mare sau  
pietricele, executată îngrijit şi bine arsă oxidant. Aparţine unor vase de tipul oalei-
borcan, de mărimi mijlocii, cu umărul pe mijlocul vasului sau în partea superioară a 
sa, cu buza răsfrântă spre exterior. Unele din ele sunt decorate în partea superioară 
cu linii orizontale şi linii în val. 

2.4. Timişoara-Podul Modoş55 
În anul 1976, pe unul dintre şantierele de construcţii ale municipiului s-au 

descoperit urmele unei necropole de inhumaţie. S-au recuperat de la muncitori mate-
riale provenind din trei morminte, iar un al patrulea mormânt a fost degajat de arhe-
ologi. Scheletele erau orientate cu capul spre vest. Din primele două morminte pro-

                                                      
53 Săpături de salvare conduse şi organizate de către arheologul Florin Medeleţ (Muzeul Bana-
tului Timişoara)  începute în anul 1977. În cadrul necropolei preistorice s-au depistat câteva 
locuinţe prefeudale la degajarea cărora a participat şi subsemnatul, primind din partea condu-
cătorului de şantier acceptul pentru publicarea acestor complexe. Evenimente ulterioare au 
făcut ca această descoperire să rămână la stadiul de comunicare succintă în contextul analizei 
descoperirilor arheologice ale epocii. 
54 Idem, 1983, p. 355. 
55 Idem, 1983a, p. 489-498. 
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vin: două scări de şea fragmentare din fier, o sabie ruptă în două, o zăbală din fier, 
piese mărunte (accesorii de curea) din bronz, fragmentele unui vas de tip oală-bor-
can, două fragmente de garnituri de centură din bronz, două fragmente ale unui cuţit 
din fier, o monedă (denar imperial roman) din vremea lui Commodus56. 

Din al treilea mormânt s-au recuperat57 oase umane şi de cal precum şi frag-
mente dintr-un borcănaş de mici dimensiuni, nerestaurabil, din pastă de culoare 
roşu-cărămizie, decorat în partea sa superioară, de la umăr în jos, prin incizie cu linii 
în val şi linii paralele, orizontale.  

Mormântul nr. 4 ‒ mormânt de bărbat, cu scheletul orientat cu capul spre 
vest. Adâncimea mormântului: 1,10‒1,30 m. Groapa mormântului avea lungimea de 
2 m şi lăţimea de 0,85 m. Lungimea scheletului era de 1,73 m. Scheletul, întins pe 
spate, cu braţele de-a lungul corpului, era lunecat spre stânga.  

Mormântul conţinea următorul inventar: 
‒o cataramă din fier, plasată deasupra capului, spre dreapta; 
‒câte o cataramă dreptunghiulară din bronz, în dreptul coatelor; 
‒de o parte şi de alta a bazinului, în dreptul centurii, alte două catarame dreptun-
ghiulare din bronz; 
‒sub cotul drept, o cataramă din bronz dreptunghiulară şi agăţătoarea de la curea, cu 
cele două nituri de prindere; 
‒în dreptul femurului stâng, spre genunchi, o aplică de bronz de formă triunghiu-
lară;  
‒de-a lungul femurului drept un pumnal din fier cu urmele tecii; 
‒lângă vârful ascuţit al pumnalului, spre exteriorul gropii, un pandantiv din bronz cu 
decoraţie antropomorfă; 
‒la picioarele scheletului, plasat pe axa longitudinală a mormântului, resturile unui 
mic vas de lemn cu cercuri din fier, foarte corodate. Lemnul fiind putrezit, s-au putut 
recupera fragmente din cele două cercuri, restaurându-se în întregime cercul superior 
cu urechiuşele de prindere. Vasul avea formă tronconică, cu fundul larg şi gura mai 
îngustă (cofă) şi era înalt de aproximativ 20 cm; 
‒un amnar întreg şi un fragment de amnar, ambele lipite de pumnal58.    

Pe baza analizei inventarului, se poate constata că necropola de inhumaţie 
de la Timişoara-Podul Modoş se poate data în secolul VIII (a doua jumătate a sa) ‒
începutul secolului IX, tipurile de obiecte din aceste morminte fiind cu predilecţie 
atribuite slavilor şi avarilor târzii. În cimitirele de inhumaţie în care s-au cercetat un 
număr mare de morminte se constată prezenţa în mediu avar sau slav a populaţiei ro-

                                                      
56 Datarea monedei a fost efectuată de către arheolog Doina Benea (Bejan, 1983a, p. 489, nota 
2). Pentru a avea certitudine privind datarea monedei (monedele cunoscute de noi din necro-
pole avare nu sunt mai timpurii de sec. VI dHr), ar fi necesară depistarea sa în depozitul 
muzeului, dar la solicitarea mea mi s-a spus că întreg complexul de la Timişoara-Podul Modoş 
este plecat din muzeu la o expoziţie în ţară.  
57 Al treilea mormânt era deja distrus şi ce s-a recuperat provine de la muncitorii care l-au 
găsit, deci apartenenţa inventarului este destul de incertă. 
58 Bejan, 1983a, p. 489-490. 
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manizate. În cazul necropolei de la Timişoara-Podul Modoş, ca de altfel şi în cazul 
altor cimitire de inhumaţie din Banat, unde s-au descoperit doar unul sau câteva 
morminte, uneori în condiţii de descoperire fortuite, o apreciere etnică mai precisă 
este foarte greu de realizat. Ipotetic, cele patru morminte descoperite la Timişoara -
Podul Modoş ar putea fi atribuite unuia din grupurile avaro-slave prezente la sud-est 
de Tisa îndeosebi după marea înfrângere din anul 796 e.n. şi care s-au contopit cu 
masa populaţiei autohtone59. 

2.5. Sânandrei (jud. Timiş) 
În anul 199260, în cadrul şantierului arheologic de la Sânandrei, pe un tell 

neolitic, s-a descoperit un mormânt de inhumaţie. În spaţiul degajat de secţiune au 
mai apărut trei gropi ovale (menajere) şi două gropi dreptunghiulare, asemănătoare 
gropilor de mormânt, din care s-au recuperat fragmente ceramice. 

În anul 1993 s-au extins cercetările în zona centrală a tell-ului, apărând şi un 
mormânt de inhumaţie. M.2 avea ca inventar doar fragmente ceramice de sec.VII‒
VIII. Aproximativ la acelaşi nivel s-a surprins conturul unei locuinţe dreptunghiu-
lare (bordei?) de dimensiuni modeste. 

M.1 (1992). Mortul a fost depus într-o cutie (sicriu?) de lemn a cărui laturi 
au fost prinse cu scoabe de metal (fier). Scheletul aparţine unui bărbat în etate, 
lungimea sa este de 1,65 m. A fost aşezat cu capul la nord-vest, culcat pe spate şi cu 
braţele paralele pe lângă corp. Oasele antebraţului împreună cu falangele mâinilor 
sunt desprinse de corp şi depuse de o parte şi de alta a picioarelor. Între picioarele 
mortului, în zona coapselor, s-au găsit aplicele care împodobeau cureaua şi limba de 
curea. Piesele sunt din bronz turnat, ornamentele reprezentând animale fantastice şi 
motive vegetale; 
‒limbă de centură. Cureaua din piele a harnaşamentului se îngusta spre extremităţi şi 
se termina prinsă de limba de metal. Are formă dreptunghiulară, cu laturile lungi 
care sunt uşor concave, o latură scurtă dreaptă, a doua fiind vârful limbii de curea, 
aflat pe axa longitudinală a piesei. În interiorul unui chenar, există două decoraţii cu 
motive florale. 
‒două limbi de curea de mici dimensiuni. Erau prinse de o cureluşă ce atârna de 
centura propriu-zisă. În chenar au ca decor central o spirală vegetală; 
‒două aplici cu balama. Sunt piese formate din două bucăţi distincte; o aplică drept-
unghiulară prinsă de curea în cele patru colţuri cu câte un nit şi o parte mobilă, deco-
rată prin turnare în forme spiralice. Cele două piese sunt unite printr-un sistem de 
prindere de tip balama. Pandantivul folosea la fixarea unui obiect (cuţit, sabie etc.) 
de curea, cu ajutorul unei curele secundare. Aplica dreptunghiulară este decorată 
prin integrarea într-un chenar a unui animal fantastic (grifon?); 
‒trei aplici simple care se prindeau de centură cu câte un nit central, la distanţe egale, 
în scop decorativ. 

Stratigrafia mormântului arată că ulterior s-a săpat o a doua groapă, care o 

                                                      
59 Idem, 1983, p. 496. 
60 Idem, 1995, p. 80-83. 
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penetrează pe prima până deasupra cutiei din lemn, unde, în partea dinspre picioarele 
scheletului, este depus un ovideu, probabil în scop ritual. 

Groapa mormântului degajat în anul 1993 este ovală, cu axele 1,50 × 1,35 m. 
Scheletul aparţinea unei femei şi era aşezat în poziţie chircită, culcat pe partea dreaptă, 
cu picioarele adunate şi cu mâinile pe genunchi. Este lipsit de inventar, doar câteva 
fragmente ceramice de sec. VII‒VIII, ajunse probabil în umplutura mormântului din 
zona înconjurătoare. Adâncimea mormântului: 1 m de la nivelul de călcare actual61. 

În anul 1992 au mai fost degajate:  
Două gropi dreptunghiulare asemănătoare gropilor de mormânt, dar fără sche-

let. Au orientarea NV‒SE, asemeni mormântului; dimensiuni: G4 = 1,90 × 0,60 m, 
adâncime 1,05 m; G5 (nedegajată integral) partea degajată 1,30 × 0,40 m, adâncime 
1‒1,20 m. Au fost considerate cenotafe. În ambele s-au găsit fragmente ceramice, nu 
foarte numeroase, plasate îndeosebi spre extremitatea sud-vestică, în zona în care în 
M1 se aflau picioarele mortului. 

Trei gropi de formă ovală (menajere): G1 = 0,90 × 0,50 m şi 1 m adâncime 
maximă; G2 = 1,20 × 0,60 m, adâncime maximă 1,50 m; G.3 = 1,40 × 0,90 m, cu 
fund albiat coborând până la 2 m adâncime. Sunt orientate N×S pe axa longitudinală. 

În anul 1993 s-a descoperit locuinţa L.1, de formă dreptunghiulară, aproape 
patrulateră, din aceeaşi perioadă cu inhumările. Dimensiuni: 2,20 × 2,40 m, adâncime 
0,90‒0,95 m. În trei dintre colţuri s-au descoperit gropile unor stâlpi ce susţineau 
probabil un acoperiş (lipsind stâlpul din colţul nord-estic). Pe latura sudică se găseau 
fragmente ceramice şi pietricele.  

Ceramica descoperită în secţiunile practicate dar şi pe suprafaţa tell-ului 
aparţine vaselor de dimensiuni mijlocii (oale borcan), corespunzând perioadei de 
datare a inventarului  M1., sec. VIII‒IX.  

Necropolele de la Timişoara-Podul Modoş şi Sânandrei se încadrează prin 
caracteristicile lor (inventar, rit de înmormântare) în cadrul necropolelor de inhumaţie 
din secolele VII‒IX de pe o întinsă arie geografică. 

III. Aşezări, necropole şi morminte izolate de sec. VIII‒IX din Banat 
Pe parcursul anilor s-au întocmit mai multe repertorii cu descoperiri ale 

perioadei celei de-a doua jumătăţi a mileniului I dHr şi în acest context al secolelor 
VIII‒IX(X) din Banat62. Menţionăm doar cercetările lui Mircea Rusu63 (Institutul de 

                                                      
61 Până în momentul publicării de către noi a descoperirilor (1995), nu s-au efectuat analize 
antropologice asupra scheletelor. 
62 Îndeosebi pentru Banatul românesc, mai puţin descoperiri din Serbia şi Ungaria. În ceea ce 
priveşte caracteristicile aşezărilor (modul de organizare internă, sistematizarea lor, tipurile de 
locuinţe etc.) nu există o modalitate de diferenţiere a aşezărilor de sec. VIII‒IX de cele de 
sec. X‒XI doar pe baza indicaţiilor arheologice, majoritatea dintre acestea fiind descoperiri 
fortuite, necercetate sistematic. În cazul celor cercetate pe cale sistematică (şantier arheo-
logic), diferenţierile sunt date de rezultatele şi amploarea cercetării. (vezi Idem, 2004-2005, 
p. 268-285. 
63 Rusu, 1975, p. 134, 142 (cu hărţi de descoperiri); Idem, 1977, p. 202-207. 
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Arheologie Napoca-Cluj), A. Bejan64 (Universitatea de Vest Timişoara), Mircea 
Mare65 (Muzeul Banatului Timişoara), precum şi reluări ulterioare ale descoperirilor 
comunicate de către cei citaţi66. 

Pe teritoriul Banatului, ca urmare a dispariţiei, după secolele IV‒V, a comu-
nităţilor de tip urban, aşezările rurale constituie majoritatea descoperirilor arheologice 
ale epocii. Satul reprezintă celula de bază a desfăşurării şi organizării vieţii econo-
mice, sociale, locul de apariţie a instituţiilor medievale67. Multe din aceste aşezări se 
suprapun direct peste altele mai vechi, continuându-le, sau constituie punctul de 
plecare al vechii vetre a satului feudal. Durata unei aşezări din această perioadă 
poate fi apreciată pe parcursul a două-trei generaţii. Ele erau abandonate organizat, 
de către întreaga obşte (comunitate), pendulând pe un perimetru restrâns, mutări 
determinate de nevoia de obţinere a unor noi pământuri arabile dar şi de teama 
pericolului extern (migratorii care înaintau de-a lungul cursurilor de apă). Se adaugă 
factorii naturali distructivi (calamităţile): inundaţii, incendii etc.68.  

Majoritatea așezărilor se găsesc în apropierea unor surse de apă permanente, 
pe cursurile principalelor râuri care străbat Banatul: Mureş, Tisa, Bega, Aranca, Timiş, 
Caraş, Nera, în clisura Dunării, un coridor navigabil cu rol economic şi comercial, în 
zonele mai înalte ale câmpiilor, pe grindurile din apropierea zonelor mlăştinoase69, 
în depresiuni. În depresiunea Oraviţa au fost identificate mai multe puncte de locuire 
din secolele VIII‒IX la: Ilidia, Socolari, Vrăniuţ, Broşteni, Oraviţa şi Milcoveni70. 
Sunt acoperite toate tipurile de relief: câmpie, deal, zone submontane. 

Aşezări depistate în zona de câmpie a Banatului la: Felnac, Sânnicolau 
Mare, Remetea Mare, Sacoşu Mare, Pradej, Pancevo. În zonele colinare numărul de 
aşezări cercetate este mai mare, cel puţin pentru perioada secolelor VII‒IX, fiind 
identificate 45 de aşezări, situate pe prima sau a doua terasă a râurilor, la: Lugoj, 
Ilidia, Gătaia, Caransebeş, Moldova Veche. Pentru aceeaşi perioadă se adaugă 11 
aşezări în teritoriul montan din sudul Banatului, pe văile şi terasele din preajma 
Dunării: Gornea, Orşova, Sviniţa (Mehedinţi)71. Pe teritoriul Banatului se detaşează 
două nuclee mai importante sub aspect demografic: 10 aşezări situate în apropierea 
Dunării, între Orşova şi Moldova Nouă, precum şi 6 aşezări înşirate pe Bega, în 
zona actualului oraş Timişoara72 . Câteva aşezări izolate se situează pe apa Timişului 
sau în zona minieră a Ocnei de Fier. În partea de nord a regiunii bănăţene s-au 
identificat 26 de aşezări, grupate în special pe linia Mureşului, de-o parte şi de alta a 

                                                      
64 Bejan, 1985-1986, p. 230-238; Idem, 1993, p. 150 (cu tabel sinoptic şi hartă); Idem, 1995, 
p. 195-206;  
65 Mare, 2004, p. 151-214.   
66 Exemplu: Cosma, Gudea, 2002, p. 101-121. 
67 Iambor, 1983, p. 499. 
68 Cosma, 1996, p. 264. 
69 Mare, 2004, p.85. 
70 Ţeicu, 1987, p.320. 
71 Mare, 2004, p.85. 
72 Comşa, 1974, p. 93; Rusu, 1977, p. 198. 
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acestuia73. Pe lângă zonele de concentrare umană menţionate mai sus, există una 
importantă în depresiunea Oraviţa. Se observă gruparea aşezărilor pe micro-zone, de 
obicei în depresiuni intramontane sau pe văile râurilor. Grupate teritorial, satele au 
stat la baza revitalizării şi a perpetuării unor organisme cu caracter politic, econo-
mic, religios ale populaţiei romanice şi apoi, româneşti, obştile teritoriale74. 

Pe lângă formele clasice de locuire, populaţia autohtonă îşi face simţită pre-
zenţa şi în aşezările sezoniere în zona montană. În Munţii Banatului, cea mai mare 
zonă carstică din România, cu o suprafaţă de 780 km2, cu aproape 1.500 de peşteri, 
grote, avene, din cele 300 de peşteri cercetate de-a lungul anilor, în 81 dintre ele au 
fost identificate urme de locuire, 49 fiind cercetate sistematic din punct de vedere 
arheologic75. Ele serveau ca adăposturi pe perioada desfăşurării unor activităţi 
sezoniere: păstorit, păşunat, tăiatul lemnelor, strânsul fânului, suplinind rolul unor 
sălaşe. Peşterile din zona de Clisură au fost folosite şi ca refugii ale populaţiei autoh-
tone în condiţiile unor incursiuni făcute pe valea Dunării de către forţe militare aflate 
în conflict în a doua jumătate a mileniului I dHr. Semnificativ, din punct de vedere 
arheologic, este că unele aşezări aveau vatra pe văi colaterale faţă de firul văilor 
principale, în zone restrânse şi împădurite76.  

Până acum, în Banat nu a fost dezvelită integral nici o aşezare de secolele 
VIII‒IX, astfel încât nu dispunem decât de indicii relative asupra organizării interne 
a aşezării. Structura internă a aşezărilor este dificil de reconstituit dar, de obicei, 
constă din vatra satului cu locuinţele propriu-zise (locuinţe răspândite în grupuri sau 
la oarecare distanţă unele de altele), anexele şi dependinţele aferente. 

Locuinţele, reprezentate tipologic prin bordeie adâncite în pământ până la 
adâncimea de aproximativ 1 m de la nivelul de călcare al vremii, semibordeie şi locu-
inţe de suprafaţă sunt aproape toate de formă patrulateră cu colţurile rotunjite, mai 
rar găsindu-se însă şi locuinţe de formă ovală. Aproape toate locuinţele sunt dotate 
cu una sau mai multe vetre deschise, ovale sau circulare, plasate îndeosebi spre col-
ţuri sau cuptoare de tip pietrar. Un loc aparte îl deţin în cadrul acestor aşezări ame-
najările cu destinaţii speciale: ateliere de fierărie, cuptoare de redus minereu, cuptoare 
de olar, gropi de provizii etc.  

Din inventarele arheologice ale aşezărilor, cât şi din anumite elemente tipo-
logice constructive se desprinde atât sedentarismul locuitorilor cât şi principalele 
îndeletniciri ale acestora77: agricultura (cultivarea plantelor şi creşterea animalelor), 
meşteşugurile (olărit, metalurgie, ţesut etc.), comerţul dovedit de modesta circulaţie 
monetară a epocii sau schimburile comerciale cu zonele învecinate. 

Repertoriul descoperirilor cu caracter funerar de secol VII‒IX78, la care se 
adaugă morminte izolate sau piese cu caracter funerar79: Alibunar, Cenad, Denta, 

                                                      
73 Rusu, 1977, p. 147-152.  
74 Mărghitan, 1985, p. 194. 
75 Rogozea, 1987, p. 347. 
76 Mare, 2004, p. 86-87. 
77 Bejan, 1985-1986, p. 225-229.  
78 Mare, 2004, p. 116-130. 
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Dudeştii Vechi, Majdan, Orşova Veche, Periam, Sânnicolaul Mare, Aradac, Sâm-
petru German, Felnac, Sânnicolaul Mare (descoperiri 1992), Sânandrei, Timişoara- 
Podul Modoş din Banatul românesc şi sârbesc. Nu sunt menţionate descoperirile de 
pe teritoriul Ungariei, îndeosebi cele din jurul oraşului Szeghed. 

În majoritatea lor, descoperirile sunt necropole de inhumaţie plane80, dar şi 
tumulare (la Dudeştii Vechi)81, cu morminte lipsite de inventar sau cu inventar con-
stând din piese ce au aparţinut defunctului (piese de podoabă, unelte şi ustensile, piese 
de harnaşament, arme) şi ofrande depuse de membrii comunităţii (monede, vase din 
ceramică sau lemn, oase de animale ‒ îndeosebi cal) depuse fie în zona capului, fie la 
picioarele defunctului. În Banatul românesc lipsesc mormintele de incineraţie data-
bile în această perioadă82.  

Atribuirea etnică a necropolelor şi mormintelor, realizată pe baza analogiilor 
de inventar, rit şi ritual funerar indică:  
a) prezenţa populaţiei locale creştine. Mormintele creştine pot fi relativ uşor deose-
bite de cele ale alogenilor păgâni, prin orientarea defunctului V‒E, lipsa ofrandelor, 
uneori poziţia braţelor (mâinile împreunate pe piept) şi au putut aparţine fie popu-
laţiei romanice, fie slavilor creştinaţi (din sec. X). Crucile descoperite în mormânt, la 
Deta şi Denta83, certifică apartenenţa defunctului la creştinism. Existenţa populaţiei 
romanice se surprinde prin elemente ale culturii Keszthely în cadrul necropolelor 
avare şi ale culturii Kötlach în cazul necropolelor slave, romanicii convieţuind în 
spaţiul fostului Imperiu Roman alături sau împreună cu noii veniţi84;  
b) necropole aparţinând populaţiilor alogene 
1. avari târzii (Timişoara-Podul Modoş şi Sânandrei) ajunşi aici din Pannonia după 
înfrângerea lor de către franci, concentraţi în zona nord-vestică (aria oraşului Szeged), 
în nord (cursul Mureşului şi zona Mureş‒Aranca), de-a lungul cursului inferior al 
Tisei şi Timişului (zona Pancevo) şi în sud, în jurul localităţilor Vârşeţ şi Biserica 
Albă85; 
2. descoperiri de factură slavă, care îşi au maximum de concentraţie la sud de Dună-
re, penetrând însă, prin câteva descoperiri, şi în Banat86. De semnalat raritatea mor-
mintelor populaţiei romanice, în timp ce în aşezări migratorii nu sunt semnalaţi87. 

                                                                                                                              
79 Cercetarea istorico-arheologică a Banatului impune luarea în considerare a informaţiei sub 
multiple aspecte: 
1. reevaluarea cercetărilor de până la 1918 (Bejan, Mare, 1997, p. 139); 
2. istoriografia românească a secolului XX, îndeosebi ultimele trei decenii (Bejan, 1993, p. 
273-294; Idem, 1995, p. 209-224); 
3. istoriografia maghiară şi sârbă a Banatului. 
80 Idem, 1995, p. 200-202. 
81 Bejan, Mare, 1997, p. 140. 
82 Mare, 1998, p. 294. 
83 Bejan, Mare, 1998, p. 328. 
84 Bejan, 1995, p. 95. 
85 Idem, 1983, p. 489-490; Idem, 1995, p. 95-99. 
86 Jancović, 1990, p. 37, harta nr. 8. 
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Este o problemă pe care cercetările viitoare vor trebui să o abordeze spre a-i găsi un 
răspuns. În stadiul actual al cercetării, descoperirile cu caracter funerar de factură 
alogenă indică trecerea migratorilor prin Banat, fără a se stabili aici. Aceste necro-
pole şi morminte sunt situate îndeosebi pe valea Mureşului şi a Dunării, cât şi în 
câmpia joasă din vest, stabilindu-se aici pe o linie care coincide cu trecerea spre zona 
colinară,  piemontană şi montană din estul şi sudul Banatului88.  

IV. Concluzii 
Descoperirile arheologice pentru perioada secolelor VIII‒IX  reflectă89: 

a) Satul, comunitatea rurală reprezintă universul de existenţă al unor comunităţi seden-
tare de agricultori şi meşteşugari, organizaţi în colectivităţi bazate pe economie de 
obşte sătească , dar practicând schimburi comerciale (în natură şi mai rar pe bază de 
monedă) cu zonele învecinate; 
b) Uniformizarea culturii materiale a perioadei, îndeosebi ceramica, tinzându-se la o 
pierdere a deosebirilor zonale în favoarea celor comune pentru o arie mai largă geo-
grafic, conţinând atât elemente ale populaţiei romanice cât şi ale alogenilor90. Se 
poate constata existenţa celor două tendinţe evolutive: integrarea culturii materiale a 
perioadei în orizontul cultural al Dunării mijlocii91, dar şi apartenenţa orizontului 
cultural pe care îl reprezintă la cultura veche românească (străromânească); 
c) Continuitatea de locuire pe tot parcursul mileniului I dHr, cu o restrângere a inten-
sităţii de locuire între secolele V‒VIII, fără a înceta însă, obştile săteşti postromane 
şi apoi româneşti continuând să vieţuiască pe locul sau în apropierea aşezărilor din 
epocile anterioare; 
d) Aşezările de sec. X‒XI/XII sunt continuarea celor mai vechi (sec. VIII‒IX)92, con-
statându-se o lărgire a lor, datorată sporului demografic rezultat ca urmare a dezvol-
tării economice mai intensive; 
e) Se poate deduce, indirect, din interpretarea ştirilor documentare existenţa unei orga-
nizări bisericeşti creştine inclusiv în perioada de regres a Patriarhiei de Constanti-
nopol; 
f) Înmulţirea, spre sfârşitul mileniului I dHr a aşezărilor fortificate şi apariţia fortifi-
caţiilor93. Fortificaţia reflectă totodată şi evoluţia socială a comunităţii, stratificarea 
societăţii, constituirea aristrocraţiei conducătoare; 
g) Organizarea comunităţilor locale pe drumul spre organizare instituţională de la 
obştile săteşti teritoriale spre uniuni de obşti prin unirea obştilor dintr-o microzonă 

                                                                                                                              
87 La Unip-Dealu Cetăţuica, jud. Timiş, cercetările din anii 2009‒'13 au descoperit şi “trei 
locuinţe slave” (Micle, 2014, p. 29-30).  
88 Mare, 1998, p. 294-295. 
89 Considerăm că cercetările din ultimele decenii nu anulează, în ansamblu consideraţiile noas-
tre privind Banatul în secolele VIII‒IX (Bejan, 1995, p. 70-103). 
90 Stanciu, 2000, p. 145-150; Stanciu, Matei, 1994, p. 140-148. 
91 Harhoiu, Spânu, Gáll, 2011, p. 51. 
92 Bejan, 1995, p. 99-103. 
93 Ibidem, p. 120-121. 
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(valea unui râu etc.), apoi confederaţii de obşti, acestea constituind nucleele 
voievodatelor din secolele X‒XI (pentru Banat Glad şi Ahtum); 
h) Integrarea comunităţilor bănăţene în realităţile politice ale epocii, iar în acest con-
text cu grupurile migratoare şi cu organismele politice create de aceştia. Noi înţele-
gem aceste înjghebări statale ale migratorilor, neacoperind caracteristicile şi funcţiile 
distincte ale conceptului de stat, ca pe o confederaţie, uniune de “centre de putere” 
migratoare (confederaţii de triburi), participând la viaţa politică a populaţiei respec-
tive. A existat un puternic centru de putere gepid în zona Sirmium, exercitându-şi 
controlul şi asupra Banatului. De presupus că în zona Szeghed a existat un centru de 
putere avar cu penetraţii pe valea Mureşului şi în Banat (eventual un al doilea centru 
de putere în zona Alibunar de azi, din Serbia). Demografia istorică constată numărul 
mic de indivizi ai grupului etnic avar în cadrul armatei conduse de aceştia (un avar 
la patru luptători), raport ce demonstrează existenţa unei numeroase populaţii de alte 
etnii în teritoriile încorporate statului avar, predominantă fiind cea băştinaşă. Popu-
laţiile supuse au obligaţia muncii forţate şi a tributului periodic. Cele două tipuri de 
comunităţi – obştile teritoriale săteşti ale localnicilor şi confederaţiile de triburi ale 
migratorilor ‒ evoluează pe drum propriu. Noii veniţi, în plin proces de restructurare 
de la viaţa nomadă la cea sedentară, puternic influenţaţi de civilizaţia Imperiului Roman 
târziu şi de cel Bizantin, au interesul asigurării unor condiţii optime pentru existenţa 
şi apărarea populaţiilor supuse. 

În momentul dispariţiei puterii politice pe care au creat-o vor dispărea dis-
persându-se sau asimilându-se în masa populaţiei majoritare din zonă. Este şi cazul 
avarilor, după distrugerea de către franci a statului creat de aceştia în campaniile 
militare dintre anii 791‒79794. Dispărând puterea politică avară, în condiţiile în care 
controlul Imperiului Carolingian se exercita de la mare distanță şi probabil inefi-
cient, primul ţarat bulgar intervine la nordul Dunării, inclusiv şi pe teritoriul Bana-
tului. În ce măsură a fost o stăpânire şi un control efectiv sau doar nominal este o 
discuţie veche95 reluată recent, în mai multe studii, legate în principal de geneza şi 
existenţa voievodatelor româneşti şi în condiţiile apariţiei ungurilor în Pannonia şi 
Transilvania, în sec. X‒XI96. Fără a relua discuţia, reluăm informaţiile cercetătorului 
şi menţionăm că Primul Ţarat Bulgar şi-a extins probabil dominaţia asupra Banatului 
(sau a unei părţi a sale) în jurul anului 82497. Banatul, sau zona de câmpie a sa, ar fi 
făcut parte din teritoriul tampon care proteja Bulgaria de direcţia vest. Deci Banatul 
putea fi un fel de provincie de margine (marcă) a Bulgariei98. Cât de efectivă este 
această stăpânire este o altă problemă, având în vedere că şi Salanus99 şi Glad se aflau 

                                                      
94 Madgearu, 1998, p.192.  
95 Vezi Comşa, 1960, p. 69-71. 
96 Vezi trimiterile din bibliografia nostră referitoare la Madgearu. Legat de temă, excelent abor-
dată la Madgearu, 1998 şi Idem, 2005. 
97 Idem, 1998, p. 196. 
98 Ibidem, p. 197. 
99 Mărculeţ, 2011, p. 45-61. 
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în bune relaţii cu ţaratul bulgar100. Glad  iese de sub hegemonie bulgară după moar-
tea ţarului Simeon (927) sau imediat după aceea. Deci voievodatul lui reprezintă o 
desprindere a unui conducător local de sub tutela tot mai slabă a Bulgariei, proces 
similar cu cel petrecut în bazinul Dunării de mijloc prin separarea din conglomeratul 
kaganatului avar a teritoriilor autonome ale slavilor de sud şi de vest101.  
i) În ce priveşte prezenţa slavă pe teritoriul Banatului, descoperirile arheologice 
privindu-i pe slavi sunt puţine, lipsind total pentru slavii timpurii. Cercetările de la 
Unip-Dealu Cetăţuica în Câmpia bănăţeană din anul 2010 par a indica descoperirea 
a “trei locuinţe slave”87, dar până la publicarea complexelor nu ne putem pronunţa 
asupra descoperirii. În condiţiile în care “marea” slavă s-a revărsat la sudul Dunării, 
noi credem că teritoriul nord dunărean a fost folosit de aceştia ca un spaţiu de tran-
ziţie, fără a se ancora temeinic aici. 
j) Legat de contactele cu sudul Dunării într-o perioadă de regres a Imperiului Bizantin, 
de remarcat contactele cu comunităţile romanice sud-dunărene, de unde şi evoluţia 
paralelă a comunităţilor româneşti de pe ambele maluri ale fluviului. 
k) Deci prezenţa migratorilor pe teritoriul Banatului şi forţa politico-militară pe care 
ei au reprezentat-o nu a împiedicat evoluţia şi organizarea continuă a comunităţilor 
locale spre forme superioare de organizare de tipul uniunilor (confederaţiilor de obşti) 
la adăpostul centrelor de putere constituite de populaţiile migratoare (huni, gepizi, 
avari). Distrugerea, la începutul secolului al IX-lea, a statului (caghanatului) avar a 
însemnat dispariţia, pentru aproximativ două secole, a unei puternice forţe politico-
militare care să împiedice cristalizarea şi evoluţia formelor locale de organizare. 
Doar ascensiunea feudalismului unguresc după crearea statului feudal ungar la 
începutul sec. XI va urmări înlocuirea vechilor structuri autohtone cu propriul lui 
sistem de organizare, sau suprapunerea peste cele vechi (ex. districtele privilegiate 
bănăţene, de fapt foste uniuni de obşti) cu propria organizare. 
l) Ieşit pentru două secole de pe linia marilor conflicte europene, spaţiul bănăţean 
este mai puţin prezent în izvoarele documentare.  
m) Descoperirile arheologice indică însă un habitat şi o dezvoltare demografică în 
măsură să răspundă necesităţilor organizării, spre sfârşitul acestei perioade, a unor 
organisme de tip statal feudal incipient, fapt demonstrat prin complexele de habitat 
descoperite (tipurile de locuinţe, anexele acestora, inventarele lor) indicând sedenta-
rismul locuitorilor şi principalele lor îndeletniciri (agricultura, meşteşugurile, exploa-
tarea minereurilor şi prelucrarea metalelor), comerţul dovedit prin pătrunderea 
monedei, contactele economice, politice şi culturale cu vecinii, îndeosebi cu 
Imperiul Bizantin şi, deosebit de important, spre sfârşitul mileniului I dHr se 
înmulţesc aşezările fortificate şi apar fortificaţiile, dovadă a stratificării societăţii 
locale spre forme de organizare de tip feudal. 
 
 
 

                                                      
100 Considerăm că această stăpânire bulgară nu a împiedicat evoluţia comunităţilor locale. 
101 Madgearu, 1998, p. 197. 
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