
MARIA COMŞA 

ELEiIlENTE "BARBARE" IN ZONA LIMES-ULUI DUNARII 
INFERIOARE IN SECOLELE AL III-LEA ŞI AL IV-LEA 

Cercetările din ultimii ani, organizate in diferitele obiective din Do
brogea, datind din secolele I-VII, au contribuit la îmbogăţirea documen
telor arheologice, pe baza cărora se pot trage concluzii noi, referitoare la 
dezvoltarea economică, socială şi culturală a teritoriului cuprins între Du
năre ş i Marea Neagră în epoca romană şi bizantină timpulie. 

Datorită acestor cercetări au putut fi sesizate totodată unele schim
bări intervenite în componenţa etnică a d iferitelor centre romana-bizan
t ine precu m şi în a unor aşezări mai modeste din preajma lor. 

Deocamdată ne vom opri atenţia doar asupra acelor elemente noi 
etnice care au pătruns în imperiu în secolul al III-lea şi al IV-lea , cu pre
cădere asupra acelora care pot fi sesizate în zona l im,es-ului Dunării in
ferioare. 

In cele ce urmea7.ă ne von1 referi in primul rind la o serie de ma
teriale scoase la iveală în ultimul timp care se leagă de prezenţa pe 
teritoriul Dobrogei a unor elemente carpice . Astfel de materiale (mai ales 
ceramice) sînt amintite de către Gh. Bichir la Dinogeiia, Niculiţel punctul 
"Drumul Bălţii" şi la Horia Jud. Tulcea, într-un studiu de sin teză asu
pra cu lturii materiale a carpilor 1. 

Datele amintite sumar de către Gh. Bichir se completează cu altele 
publicate de C. Scorpan, descoperite in diferite complexe de la Caraibil, 
Horia 2 şi Visterna 3. 

1 Gh. Bichir, La civilisation des Carpe.s (J[(!-IIle siecle ele n.e.) it la leumierc 
des jouilles archeologiques de Poialla-DuLceşi i, ele HutllăTeşti et de Pc1dureni. în 
"Dacia" N. S. XI, Bucurest, 1967, p 223. 

2 Este vorba de aceeaşi localitate pe care a amintit-Q şi Gh. Bichit·, op. cit., 
p. 223. 

3 C. Scorpan, Contribuţi i arheologice la p"oblemele et-nice ale Dobrogei antice. 
în "Pontice", I, Constanţ,a, 1968, p. 341-364. Dintre materiale le publ icate, de certă 
factud'i. carpică, considerăm fragmentele de fnlctieră (fig. 1 a -b) $i căn i ţa de culoare 
ro?: cu decor lustruit (fig. 2 a -b) de la Car aibil, ceramica cenuş i e (cănîţa, vasul 
amforoiclal, fragmentul de cană cu corpul bitronconic) cu decor lustrui t de la Horia 
(f ig. 7 a -b, 10 a -b, 12 a -b (?) , 13 şi piciorul scund. de ft-ucticl'ă de la Vistem8 (fig. 
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Prezenţa carpilor pc teritoriul ţării noastre poate fi sesizată mai 
ales pe baza anumitor tipuri ceramice (fructiere cu piciorul scund, că
niţe, vase de tip urnă sau de tip amforoidal care îşi găsesc analogii iden
tice in mediul carpic de la nordul Dunării Inferioare. Desigur că grupu
rile de carpi trecute în imperiu au adus cu ci nu numai ccramica lucrată 
la roată, ci şi vase (borcane, ceşti afumătoare) lucrate cu mîna. Intrucît 
însă ceramica lucrată cu mîna poate fi şi o r·eminiscenţă getică locală, 

1n s tadiul actual al cercetărilor, este greu să precizăm cîncl avem de-a 
facc cu o continuitate autohtonă geti că Dobrogeană ş i cînd o astfel 
ele ceramică se leagă de elemente carpice venite din afară, care aăuc 
cu ele aproape aceleaşi forme. 

Ţinînd cont de această situaţie este greu să atribuim vasele lucrate 
cu mîna ele la Horia şi Caraibil ". 

După formă şi proporţiile sale mici ceaşca afumătoare de la Horia 5, 
noi înclinăm ca şi C. Scorpan a o atribui unor elemente carpice. In 
ceea ce priveşte vasele-borcan însă problema este mai compl icată. 

Avînd în vedere raptul că în complexele din care provin aceste vase 
se află şi ceramica lucrată la roată de factură car pică, e posibil ca cel 
puţin în parte acestea să se lege de prezenta noilor veniţi în imperiu, 
dar avînd în vedere mediul local ele pot reprezenta şi o continuitate au
tohtonă . 

In consecinţă pentru a se putea face atr ibuiri etnice pc baza cera
miciI lucrate cu mîna este necesar să se ajungă la studierea evoluţiei 
acestei ceramici atît ln complexele carpice şi dacice din nordul Dunării 
cît şi din provincia l'1oesia Inferior, ajungindu-se la precizări de detalii 
pe baza unor situaţii str ati grafice clare şi a unor datări precise. 

In eeea ce priveşte aria geografică, observăm că elementele de tip 
carpic ,înt răspîndite (cel puţin pînă acum) numai în nordul Dobrogei. 
(fig . 1). 

Se pune problema cînd şi in ce împrejurări au ajuns diferitele gru
puri de carpi pe teritoriu1 Dobrogei în Pl"ovincia Moesia In,feri07'? 

C. Scorpan considera descoperirile de caracter carpic din secolul 
al nf-lea ca o confirmare arheologică a izvoarelor literare care atestă 
repetate invazii şi colonizări ale acestora in inlperiu (i. 

17 a-b). Alte vase sau fragmente aparţin epocii Latene, ca de e x emplu căniţa de 
la HoJ'ia (fig. 8 a-b), fl'uclicra de la Histria (fig. 1 B a-c), căniţ.a cenuşie de la Rasova 
(fig. 21 a-c) . Castronul cenuşiu (fig. 20) cu care a fost descoperit aceasta din urmă 
es te din aceeaşi epoc,,'. re prczentînd probabil O imitaţie locală după forme grece!şti. 

Vasul care avea pl·obsbil t r ei toartc (elin care s-a păstrat doar una) de la 
Caraibil (fig. 3 a-b) H"'prc%intă fie o imitatic local;1 după forme romane. fie. a'1a cum 
Ci presupus autorul, trebuie pusă în legătură CU grupul Chilia-Militari din Muntenia. 

Castronul de la Hori~ cste o imitaţie l ocală după forme l·omanc. Fragmentul 
ele V!lS cu decor Iustl·uit ele la Rasova (fig. 19) estc posteriOl· sccolului al III-lea 
şi vom reveni asupl'a lui in cele ce urmează. 
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1, C. SCOI.-pan, 01'. cir., p . 356 şi p. 35î fig. 16. 
[) Ibidem, p. 351-352 şi p. 353, fi g. 9 a -c. 
G I bidem , p. 364. 
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Fig. 1. Dobrogea 1'Omană in secolul aL III-lea. 1. Cetate romană. 2. Cetate romană 
în care s-au găsit f ragmente ceramice carpice. 3. Aşeză.ri sau necropole în care 
a fosi descoperită ceramică de tip carpic. 4. Necropolă romană în care au fost 

descoperite morminte sarmaticc. 

Gh. Bichi," avînd în vedere descoperirile de la Dinogetia, Niculiţel 
(Drumul Bălţii) şi Horia (Măcin) , pune prezenţa acestor elemente pe 
seama unei colonizări a Carpilor in Dobrogea după victoria lui Galeriu 
asupr a lor în anul 297 "-

După cum se ştie elin prima jumătate a secolului al III-lea pînă la 
începutul secolului al IV -lea earpii, independent sau împreună "u goţii, 
au organizat incursiuni in imperiul roman, devastind oraşele provinciei 
Moesia Inferior şi ajungînd adesea pînă În Tracia. 

i Gh. Bichir, op. cit., p. 223 nota 2. 
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Dintre aceste atacuri cele mai puternice, amintite şi de iz\"oarele 
scrIse la care se adaogă .oi cele epigrafice şi nwnismatice, sînt cele din 
anii 238, 242, 245-247, 248, 253 (în ultimele două cazuri rolul conducător 
avîndu-l goţii) 8. 

Pentru a frina atacurile repetate ale carpilor, Imperiul Roman a 
dus mai multe războaie impotriva lor. 

In urma unor războaie terminate cu consecinţe negati\-e pentru 
carpi

J 
romanii au colonizat grupuri d'e populaţie carpică în imperiu. 

Despre o primă colonizare a carpilor jn imperiu se vorbeşte în \Te

mca lui Amelian 9. 
O in tensă colonizare a avut loc în anul 298 în urma răzhoaielor din 

295-297 terminate cu o strălucită victorie a romanilor. Izvoarele vremii 
amintesc desigur cu exagerare de trecerea tuturor carpilor in imperiu 10. 

Este cert însă că această colonizare a avut o amploare mai mare in COln

paraţie cu celelaltc. Despre carpii strămutaţi de impăratul Dioclctian în 
imperiu se ştie că au fost colonizaţi in sud-estul Provinciei Valeria in 
preajma oraşului So!1ianae (~ Pecs) 11 

Eutropius ş i Orosius amintesc şi ei de prizonieri carpi şi bastarni 
colonizaţi de către Diocleţian şi Galeriu la graniţele imperiului tot la 
sfîrşitul secolului al III-lea 12. 

Este fără îndoială că astfel de transferări de populaţie carpică au 
avut loc şi în alte provincii romane de la Dunărea de Jos. Amintirea de 
către Ammianus Marcellinus a unui vicus carporum în anul 368 in apro
piere de Carsium (Hîrşova) ne dovedeşte că unele colonizări s-au făcut şi 
în provincia Moesia In ferior, pe teritoriul Dobrogei de azi 13. 

Din păcate acest virus carporum nu este incă atestat arheologic. 
Elementele carpiee documentate în diferitele complexe din Do

brogea, pot fi puse în legătură atît cu unele infiltrări sporadice care au 

8 B. MUrea în Istoria României, I, Bucurcşti, 1960, p. 639-647 ; Radu Vulpe in 
Din istoria Dobrogei, II, Bucureşti, 1968, p. 220 şi 230-494 passim. 

!l Aurelius Victor, De Caesaribus, 39, 43, afirma ... cuius /carporlt1n/ fere pars 
iam tum ab Attreliano erat" (= o bună parte dintre accştia (= dintre carpi) se 
găsea aici (în imperiu) încă de la Aurelian) Fontes Historiac Daco Romanac, 
(= FHDRl, II, Bucureşti, 1970, p. 24-25. 

10 Aurelius Victor, afirmă ... "Carparumque natia translata omnis in nastrum. 
salum, ... ". De caesaribus. 39, 43, în FHDR, II, p. 24-25. De asemenea Eusebius 
din Caesarea afirmă că .,In anul 295 d. ; în timpul olimpiadei 268 Neamurile 
( = gentes) carpilor şi bastarnilor au fost strămutate pe pămîntul roman" in FHDR, 
II, 11. Obţinerea in continuare a titlului de Carpicus şi Carpicus Maxim·us de 
către împăraţii Diocletian şi Maximian 'in anul 301, de către Constantius ş i Gale
rius, între anii 301-305, Diocletian fiind amintit din nou cu titlul de carpicus in 
anul 302, iar Galerius în anul 311 şi in sfirşit Constantin cel Mare care este amintit 
cu titlul de Carpicus lvlaximus într -o inscripţi-2 databilă între anii 315-319 (ef. 
Paulys, Wissowa, Real-encyclopădie, III, Stuttgart, 1899, p. 1610), atestă rămînerea 
unei numeroase populaţii carpice în nordul Dunării. 

11 Ammianus Marcellinus, XXVIII, 1, 5. in FHDR, IT, 127. 
12 Eutropius, IX, 25, 2 în FHDR, II, p. 39; Orosius, VII, 25, 12 în FHDR, II, 

p. 195. 
13 Ammianus Marcellinus, XXVTI. 5, 5, jn FHDR. II. p. 127. Se pare că acest 

ViCl1S carpoTum ar fi luat naştere în anul 273. cind în urma bătăliei dintre Aure
lian şi Carpi de la Carsium, romanii ar fi colo nizat linii supravieţuitori in apro
pierea acestei cetăţi. 
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avut loc cu ocazia diferitelor atacuri şi incursiuni in imperiu~ cit şi cu 
colonizări de mai mică sau mai mare amploare efectuate după unele 
războaie în urma cărora victoria a revenit romanilor. 

IncJinăm a crede însă că în aşezările de pc limes-ul din nordul Do
brogei (Dinogetia eventual şi la Niculiţel) avem de-a face cu infiltrări 
sporadice H, sau cu eventuale colonizări de grupuri mici. Credem (ş i cer
cetările arheologice efectuate pînă acun1 o confinnă) că cel puţin in 
acea regiune in care limes-ul roman se afla in apropierea teritoriului 
locuit de carpi nu au fost făcute colonizări de o amploare mai mare, 
în asemenea caZU1~, romanii preferind transplantări ale carpilor in alte 
regiuni mai îndepăl1:ate de teritoriul lor de baştină, cum este de exemplu 
colonizarea din preajma oraşului Sopianae în Sud-estul provinciei Valeria. 

Colonizări, credem de o amploare mai mică, au fost făcute în a!)e
zările din spatele lin1es-ului şi mai in interiorul provinciei Moesia In
ferior, de care s-ar putea lega eventual materialele carpice de la Horia, 
Caraibil şi eventual Vistema. Desigur că pentru moment este greu de 
stabilit cărora dintre colonizările menţionate mai sus aparţin sau even
tual este vorba de altele care nu sînt amintite de izvoarele scrise. Dacă 
în interiorul provinciei Moesia Inferior au pătruns claci liberi din Mun
tenia, deocamdată este greu de răspuns . 

Ţinînd însă cont de situaţia specială a Munteniei, faţă de imperiu 
ca şi de faptul că o fîşie de pămî!1t se afla sub controlul romanilor, cre
dem că infiltri\rile dacilor liberi din această regiune nu pot avea decît 
un caracter cu totul sporadic. 

Victoria romanilor asupra carpilor din anul 297 şi transplantarea 
unui mare număr de populaţie in imperiu a insemnat de fapt începutul 
declinului puterii politice a carpilor. Sfîqitul puterii lor politice însă are 
loc două decenii mai tîrziu în vremea domniei împăratului Constantin 
cel Mare ultimul care deţine titlul de Carpicus Maxim"s 15. 

Slăbire a puterii politice a carpilor la sfîrşitul secolului al III-lea 
şi dispariţia ei la începutul secolulu i al IV-lea (între anii 315-319) a fa
vorizat expansiunea spre vest a goţilor, care au înglobat în uniunea lor 
tribală diferite populaţii din Muntenia şi Moldova (carpi, da ci , 5ar
maţi) IH 

Goţii ajunşi în preajma limes-ului împreună cu populaţiile pe care 
le-au supus continuă să organizeze noi incursiuni în imperiu, urmele lor 
materiale putînd fi sesizate într-o serie întreagă de aşezări şi necropole. 

il, Izvoarele scrise atestă astfel de infiltrări în timpul atacurilor şi incursiu
nilor fn imperiu. Cităm in acest sens un pasaj care afirmă că mama lui Maximia
nus Herculius colegul lui Dioclcţian era originară din regiunile de dincolo de 
Dunăre care cu prilejul invaziei carpilor a trecut fluviul şi s-a refugiat in noua 
Dacie (de la suci de Dunăre) ef. Lactantius IX, 2, FHDR, II, p. 5. 

15 ef. mai sus nota 10. 
16 Gh Diaconu, Tirgşo1', necropole din secolele III-IV, Bucureşti, 1965; 

Bucur Mitrea şi Constantin Preda, Necropole din secolul al IV -lea e.n. în Munt e
nta, Bucureşti, 1966. 
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Astfel la Dinogetia, in diferite puncte d in interiorul dar mai ales 
din exteriorul cetăţii, alături de o mare cantitate de materiale ron1ane 
- provinciale, au apărut sporadic şi fragmente ceramice aparţinînd cul
turii Sîniana de Mureş-Cel'neahov, atribuită populaţiilor care au făcut 
pal'te din uniunea tribalA gotică care cupri ndea un vaSt teritoriu în re
giunea norddunăr~ană şi nordpontică. 

Dintre categoriile ceramice aparţinind acestei culturi la Dinogetia 
este atestată eera mica cenuşie (castroane, ulcioare, borcane în stare 
fragmentară) cu decor lustruit 1/. 

Dintre acestea merită a fi amintit În chip deosebit un fragment din 
corpul unui ulcior ornamen tat prin imprimare cu cercuri concentrice 
dispuse in triunghi incluse in triunghiur i form ate din linii lustruite şi 
altele execu tate prin imprimare cu roti ţa jp:. Ornamentul imprimat se În
tilneşte mai rar pe ceramica specifică culturii Sîntana de Mureş-Cernea
hov. iar combina\ia dintre ornamentul obţinut prin Iustruire şi fignr ile 
executate prin imprimare este deocamdată unică . 

O allă categorie ccramică specifică cu lturii SÎntana de lVrureş-Cer
neahov întîlnită în aşezarea ron1ană de la Dinogetia este reprezentată 
prin diferite tipuri d e borcane lucrate ClI mîna H! dintr-o pastă ameste
cată cu n isip fin , concrctiuni de calcar .ş i cioburi pisc-te. pietricele sau 
şist rnărunţit. Tot în această categoric includem î ncă un mic fragmc'nt 
din gura unui borcan, lucrat se pare la roata înceată, avînd pc partea 
interioară a buzei o faţetă apl~oape orizontală, iar pe partea exterioară al
veole ad incite cu lln bcţişor :20 . 

Este curios că borcanele lucrate la roata rapidă din pastă de culoare 
cenuşi e, amestecată cu nisip şi pietriccle - aşa-numi ta "specia ciment" 
- care se întîlnesc de obicei in complexele de tip Sîntana de l\1ureş-Ccr
neahov alături de cel'amiC3 cu decor lustruit şi de cea lucrată cu 111îna, 
la Dinogetia pînă acum nu au apărut. Probabil că această categorie a fost 
repede înlocuită cu ceramica romană ::dc bucătărie", apropiată ca factură 
şi cu aceeaşi desti naţie. 

Din specia ceran1icil cenuşi i lucrata din pastă an1estecată cu nisip, 
cunoaştem doar fragmente de chipuri, cu buza lată, teşită orizonta1, ime
diat dedesubt incepind un decor incizat; format din benzi de linii în val. 

Chiupurile cenuşii cu decor de linii în va1 2l, frecvente în aşezările 
de tip Sîntana de Mureş-Cerneahov , nu par ar fi caracteristice culturii 
romane provinciale d in Scythia Minor. Inclinăm mai degrabă să le soco
t im de origine romană provincială nord-dunlireană, fii nd transmisă apoi, 
pri n intermediul populaţi ei locale daco-romane şi purtătorilor culturii 
Sîn tana de Mureş-Cerneahov, veniţi în zona Dunării de jos din regiunile 

1; Maria Comşa, Contributions au procleme de la composition ethniqlle de 
la Scythw Mineurc att IVe siecle de notre err:. ,.Dacia", N.S. XI , Bucureşti , 1967, 
p . 339-~41. 
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18 Ibidem, p. 340, fig. 1/5. 
tfl Ibidem, p. 342, fig. 2/1-6, 8-10. 
:10 ibidem, p . 342, fig. 2/7. 
:!! Maria Comşa, op. cit., p . 340, fi g. 1/ 11, 12. 



nord-pontice. Prezenţa lor în aşezări le romane din secolul al IV-lea din 
sudul Dunării poate fj pusă în legătură Cll populaţiile venite din nordul 
Dunării şi aşezate in imperiu. 

Ceramica apartinînd culturii Siniana de Mureş-Cerneahov, specia 
cenuşic, lucrată din pastă fină cu decor lustruit este documentată ~i la 
Ulm,etll1n. V. Pîrvan a publicat două fragmente, ulIul provenit de la un 
fel de borcan şi altul din parteCl. superioară a unei căni sau a 11l1ui 
ulcior 2:!. Fragmentul de borcan are pe umeri un decor format dintr-o linie 
lustruită in zigzag. trasat3 pe un fond mat şi inclusă Între două dungi 
in reliei. Gîtul şi partea exterioară a gurii vasului sînt lustruite in sens 
urizontal. Al doilea fragmcnt are buza pUţin ~'ăsfrintă în afară şi îngro
şată în formă de colac. Sub buză. de jur imprejur, gitul se bombcază 
spre ex terior, forma sa fiind obţinută În timpul fabricăr ii vasulL1 i prin 
apăsare dinspre interior. De la aCl~astă parte bombat§. a gitului a pornit 
şi tom'ta, care nu S-2 păstrat însă a lăsat urme ce se pot foar te bine ob
sen'a in locul de prindere. Gitul \'asului este bine lustruit prin freC':1re 
în sen., orizont3.l. La baza gîtului se află o dungă în relief. de la care. în 
jos, porneşte umărul înclinat pe care alternează benzi lustruite în sens 
vertical cu altele maie. peste care este trasat, tot prin lusiruire, decorul 
forma t elin brăduţ cu vîdul în jos. 

La Ulmet1.un - ca şi la Dinogetia. alătur i de ceramica cenusie fină 
cu decor lustruit, a cxist2t, după toate probabilităţile, şi spcda ceramică 
lucrată cu mîna :2:3 . 

Datele de la Dinogetia sint completate în chip fericit ele e!escopcri
rile făcute în marea necropolă de la Berhoe (Piatra Frecăţei ). Aici, prin
tre mormintele de caracter !'oman provincial din secolul al lV-lea, au 
apărut (mai ales în '3cctorul .-\, iar sporadic şi in celelalte sectoare 
(B, C, D) şi morminte cu scheletele culcatc pc spate, a"înd mîinile în
tin se d0-a lungul corpului sau în poziUe chi rcită pc partea dre:lptă, care 
se deosebesc total de cele romane, atît prin ritualul funera r elt şi prin 
inventar . Pe baza invcntarului, din care fac parte fibu1c cu piciorul :în
tors pe dedesubt (.,mit umgeschlangencm Fuss" ), cercei de diferite ti
puri, între care ş i unii lucraţi din sîrmă tOI'sionată, avînd la capăt plă
cuţe rotunde şi lăţite, aşa-numiţi ele tip ).sarmatic". mărgele din con:a~ 
lină opacă sau transluciclă, din sticlă albastră cubo-odoedrice sau in 
formă ele disc. de co rnalinfi sau pastilate ele tip "sarmatic" J ceramică de 
tip Sîniana de MUI'e5-Cerniahov-specia lucrată din pastă fină cenusie, 

22 Vasile P âr·V3n. Cetatea Ul.metulIl .. l. Descopel'ÎrHe primei cam panii de să
pături (lin vara antdui 191.L. Bucl'reşti. 1912. p1. XXI I I. fig. 24 ; iclcm . Cetaiea 
Ulmelwn Il. 1. Descoperiril e campaniei a dOlta Si a treia ele slipătHri elin al/ii 19/2 
şi 1913, Bucureşti. J91:l. pl. XXIX. fig. 21. CclC' două fragmente sînt grc~it consi 
derate eh·cpt terra nigra. op. cit., I. p. H şi IL 1, p. 66, cL şi l'vL Comşa, op. cit., 
p. 340 fig. 1 ·10 şi p . 343 fig. 3 1. 

:::J V. Piirvan. in lucI'al'ca sa Celalea Ulm(>tllnt, r. p. 73 aminteşte de .. vase 
primitive, de pămînt rău ars sau chiar neal's din epoca barlnră (sau şi conilO'mpo
ran c cu celelalte, dar făcute de locuitori. nu de meşteri olari"), care din p5cate 
nu s-au păstrat. Printre 3cestea au existat foarte probabil ~i vase lucrate cu mîna 
din secolul al IV-lea. 
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cu decor lustruit, autorul săpăturilor atribuie lTIormintele neromane de 
la Pialra Frecăţei unei populaţii sarmat ice 2', . El semnalează totodată că 
în mormintele în Care apare ceramica cenuşi e, mărgelele sînt în nmnăr 

m ic 2", ceea ce s-ar putea explica după pă rerea noastră şi prin unele 
deosebiri etnice între grupurile de "barbari" înmormîntaţi aici. 26 

Fragmentul de \'a5 cenuşiu cu decor lustruit format elin benzi ver 
ticale alcătuite din linii oblice aplicate alternativ spre dreapta şi spre 
stînga despărţite între ele de linii verticale de la Runcu 27 . isi găseşte 
analogii apropiate pe o cană de la Tirgşor 2$~ ceea ce ne face să-I atribuim 
culturi i Sîn tana de Mureş-Cerniahov şi să-I daiăm în secolul al IV-lea 

De as.elî1enea cu -ocazia unei vizit e la şantierul arheologic TTopaeum 
Tmiani (Adamclissi) :!'J, am găsit la suprafaţă în preajma Bazilicii mari de 
marmură şi un fragn1ent din partea inferioară a unu i castron cenuşiu, 
de tip Sint ana de Mureş-Cerneahov . Fragmentul poartă decor format 
d in linii orizontale sau usor oblice atît în interior cit si în exterior . 

În ceea ce priveşte' aria de răspînd ire geografică , faţă de situa ţ:ia 
din secolul al III-lea, observăm cel puţin pentru moment o răspîndire 
teritorială mai mare a elementelor de tip Sîntana-Cerniahov- decît a celor 
carpice. Ele sînt cunoscute în mai multe localităţi pe li11les-ul Dobro
gean (Dinogetia , Berhoe - Piatra Freeătei) ea şi în unele cetăţi şi aşe
zări din in terior (U l1net1l1n-Pantelimon Runcu şi Tropaeu1n TTaiani -
Adamclissi) . Deocamdată astfcl de materiale nu se eunose din cetăţile 
şi aşezările de pe litoral (fig . 2) . 

Izvoarele scrise referitoare la secolul al IV-lea, amintesc repetate 
infiltrări, incursiuni de pradă şi chiar colonizări a unor grupuri mai mici 
sau nlai 111 2.1'1 de goţi, veniţi elin nordul Dunări i . 

Se pune problelna cînd şi în ce 'împrejurări au ajuns aceste ele
mente "barbare" in Scythia MinoT h1 general, şi în centrele de care am 
amintit lnai sus în specia1. 

La D'inoget ia, fragmentele ceramice de tip Sîntana de Mures-Cer
neahov care au putut fi surpri nse în condiţii strat igrafice clare aparţtn 

~r, Petre Al.Il"c lian, SăpăLllriZe ele la Piatra Ji'recc1ţei, in Materiale şi cercetări 
'::irheo!ogice (= Mate riale ... ), VTn, 1962, p . 565-579; ic!em. Preâva1'it elnîe svedenia 
v sv w zi s hronologici tJlogUaika v Pi.atra F1'ccăţei , Dacia, N.S. VL 1962, p . 215-228; 
ic1cm. SIC'dî ]{ulturî 1'cherniakhov - Sfntana ele J\11lreş t.: Maloi Skiffii. Dacia. N.S., 
VI, J9(;2. p . 235-255 ; iele-m. Citeva mărturii ale culturii Sini"ana d e iHureş-Cenwa
I10V 111 Scythia Minor, SCJV, XV. 1, J96 .. 1. p . 60-80. 

;!.") Idem, Sleclî Kulturî Tcherneakhov-Sintana ele Mureş. . p. 240 ; idem, Cî
teva mărtuni ... , p . 66. 

~4; Morminte sarmatice s-au mai găsit în D obl"Ogca ş i la Histda şi Tomis ef. 
H . Nubm', Cont1'ibuţii la top091'alia cetăţii Histria în epoca 1·omano-bizantină. Con
siderarH generale awpra necropolei din sectorul Bazilicii "exLra muros", S CIT.!, 
2 ~ , 2, Bucureşti. 1971, p . 199-215; Gh. Bichil", Les $etnnaies sur le territoire de la 
Roumanie, "Actes du VIIle Congres Inte rnational de Sciences Pl'ehîstoriques et 
Peotoistoriq1..l eS", I, Beograd, 1971, p . 277, şi fig. l. 

'n C . Scorpan, op. cit., p. 361 fig . 19. 
:?s Gh . Diaconu. O]). cit., p . 282, pl. CXXXTI/ l. 
2!1 Din informaţii le primite de la P . Diaconu, respon sabilul ~eljUl~ C~ al ~an~ 

ticndui, n~zultă că astfel ele fragm ente cCl'amice au fost descopcl"It c Şl 1l"l cursul 
sk'ipăturiJor. 

230 



----,--~,-~.____r--------~---_,____, 

5. 

• 1 

l] 2 

L, 3 

• 4 

u. R. 

, 
r]O/IlOGElfA 

!1DV/OOVIIVM 

s. 

• • ""-"'_:"-'S-"",,:---._...) ARRVB/VM . \ 
TROESH/S 

, . 
DVR05TORY!!. _ _ .~. CIV/TAŞ AVSOECfN5IVM 

...... -.--. r ., 
\ 

\ -. - '- o 
- '- '_. 

50km. 

I,' ig . ~ . Dobrogea romana m secolul a~ IV-lea. 1. Cetate romană. 2. Cetate romană 
in care s-a descoperit ceramică de tip Sîntana de Mureş-Cerneahov . 3. Necropole 
romane în care s-au descoperit morminte sarmaticc din secolul al IV-lea. 4. Locali-

tăţi in care a fost descoperită c(;I'amică de tip Sîntana de Mureş-Cerneahov. 

l1ivelurilor de locuire din a doua jun1ătatc şi 111ai ales de la sfîrşitul se
colului al IV- lea. Prezenţa lor aici - după părerea noastră - poate fi 
pusă in legătură fie cu trecerea. În masă a goţilor declanşată de invazia 
hunică (376), fie, mai degrabă cu colonizarea goţilor p e linia Dunării, 
care a avut loc în timpul domniei împăratului Teodosiu I (379-395) , în 
urma tratatul ui încheiat cu aceştia (329), prin care ei deveneau federaţi :10, 

30 Istoria României, L 1960, p. 595; Ernest Stein, Histoire du Bas-Em.pire, 
t Onle premier, De l'Etat Nomain it l'Etat Byzantin (284-476), I, Paris-Bruxelles, 
1000, p. 193- 195. 
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Desigur că nu au rămas fără ecou la Dinogetia nici evenimentele petre
cute în vremea împăratului Valens, care a dezarmat şi colon izat de-a 
lungul Dunării pe goţii trecuţi în imperiu, foştii aliaţi ai uzurpatorului 
P rocopius (365) şi a întreprins apoi cunoscutele sale campanii împotri,'a 
goţilor din nordul Dunării (367-369) 31 

Tot din a doua jumătate a secolului al IV -lea datează şi mormintele 
.,barbare" de la BeThoe (Piatra Frecăţei) , pe care Pctre Aurelian le pune 
în legătură cu campaniile întreprinse de impăratul Valens contra gaţilor 
din nordul Dunării) socotind că în urma păcii dintre romani şi goţi a 
putut avea loc o aşezare a barbarilor pe li mes 32 Nu ar fi exclus însă 
ca unele din mormintele barbare ale aceste i întinse necropole să aibă 
legătură şi cu evenimentele petrecute eeva mai t îrziu, către sfîrşitul se
colului al IV -lea, 

Putem afirma aşadar că elementele de tip Sîntana de Mureş-Ccr
n.iahov Isurprinse la Dinogetia şi Berhoe se leagă de €Ven in1ente1e pe
trccu te în imperiul roman În a doua jumătate a secolului al IV-lea re
flectînd infiltrarea sau colonizarea si stematică a unor grupuri de bar
bari veniţi de la nord de Dunăre, Probabil tot în legătură cu accste e\'e
nimente trebuie pusă şi prezenţa ceram icii de tip Sîntana de l\1Iureş
trecute în imperiul roman în a doua jumătate a secolului al IV-lea re-

O ultimă problemă care merită să fie relevată se referă la compo
nenta etn ică a populaţiilor venite în imperiu în secolul al IV-lea, Iz"oa
rele scrise amintesc în repetate rînduri pC' goţi , datorită faptului că faţă 
de imperi u aceştia jucau un rol politic deosebit. Datele arheologice il1-
firmă însă parţial, completind totodată ştirile transmise ele izvoarele 
scrise, deoarece în necropole (Berhoe) se face simţi t elementul sarma
tic, care a venit în imperiu alături de goţi. FC!.ptui dovedeşte încă o dată 
caracterul eterogen al uniunii tribale gotice, formată în ţinuturile de la 
nord de Dunăre şi în cele nord-ponticc. Nu ar fi exclus ca alături de goti 
şi sarn1ati să fi venit in imperiu şi dal'i sau carpi, intraţi în componenţa 
uniunii tri bale gotice . 

Noii veniţi în provincia Scythia Minor pot fi identificaţi 11\.l1nai un 
timp scurt după sosirea lor in acest teritoriu ) deoarece ei sînt rapid asi
milaţi de masa populaţiei locale romane cu care intră In contact. 

ELEMENTS "BARBARES" DANS LA ZONE DU LIMES DU BAS-DANUBE, 
AU III ET AU IV s. 

Grâce aux J"echerchcs ele CC5 c!"rnieres annecs, an a pu saisir CjuelCjllcs 
changements survenus au IIle et au IVc s. de n.e. dans la composition c ihnîque 
de la Dobl'oudja. Ainsi p.:ll' exemple il Dillogeţia, Niculiţcl (Drumul Bă l ţii), Huda. 

31 A.mmianus Marcellinus. X XVII. 5 . 
. 1~ P etre Aurelian, 'Citeva mcirt'u1·ii.. .. p. 79. 
3.1 Din păcate, pentru fl'agmentelc ceramice descoperite la Ulmetum nu dis

pUll('~m de preciziuni stratigrafice. 
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Caraibil et Vistcrna anl ele mis au jow', dans dcs compl C'xes du IlIe s. (sites et 
necropoles) nombre d'objets (en ceramique surtout) qui ont trait aux elements 
carpcs du nord du Danube, p:lrvenus dans l'Empire il. la suite d'infilh'utions spo
radiques ou par des colonisations en petits groupes. 

Des colonisations c1"tme plus grande ampleur n'curent pas lieu, du moins 
dans la region al' le limes romain se trouvait dans le voisinage du territoil'e 
d'origine des CarpC's. Dans ces occurrences, les Romains preferaient transplanter 
la population des c.:lrpes dans des regions plus cJoignccs, comme fut par exemple 
la colonisation dans le voisinagc de la viile Sopial1ae. 

L'affaiblissement de la fOrce politiquc des Carpes il. la fin du IlIe s. et sa 
totale dispaI"ition au c1t!.;ut du IVe s. (ent1'e les annces :J 15-319) a favorise l"!"x
pansion. vers I'ouest. des Gothes qui, arrives dans la region du Bas-Danube, organi
sent de nouvclles incursions dans l'Empire. A Dinogetia, Berhoe (Piatra FL'(~că
ţei), ULmetu1n, Runcu et Tropaeu1n T1'ajani (Adamclisi) ont etc Siaisis des elements 
"barbal'es", appartenant â. la culture Sîntana-Ccme<'.hov, 

La presence des ,.barbal'€'s·' dans les sitE's et les necropolcs menlionncs 
peut etre misc en rapport avec la calonisation, SUL' le limes, de quclques "barba
res" du nord du Danube, apres le. victoirc de l'empcreur Valens (369) SUI' les 
Gothes; m ais il faut lenir compte surtout de l'entree en massc des Gothes dans 
l'Empire, apn?s l"invasion des Huns (376). Sous l'empereur Theodose 1 (379-305) 
eut lieu la colonisaiion des Gothes SUI' la l'ive du Danube. par suite du traite 
conclu en 392. qui conferaît â ccs "barbares" la situation de foed~rati. 

Quant il. la sh'ucturc ethniquc des populations "barbal'es" entrees dClns 
l'Empire, quoiuqe les sources ccrites ne fisscnt mention que des Gothes, les datcs 
archi>ologiques indiquent aussi la prcsence de certa ins elements sarmatcs (Berhee) 
qui ont pen~td~ dans l'Empire en ffieme temps que les Gothes. 

Ce fait prouve une fais de plus le Cal"8ctel'c heti'rogene de l"union tribale 
gothique. Les nouveaux venus dans la province Scythia Minor ne peuvent etr c 
idcntifies qllc pcndant un cow·t espace de temps, ayant ete rapidemcnt assimiles 
par la massc de la populati an romainc avcc 1aquelle ils sont venus cn contact. 

Ta ble efes Jigures 

Fig. 1. La Dobrouclja romaLlle au fIle s. 1. Cite ron13inc. : Cite I'omainc ou flll'Cnt 
trouves dC's fragments cn cCl'amique cal'pes. Sites Oll necl'opoles Ott furent 
decouvel'ts dcs objets en cen:lmique du type carpe. 4. Necropole I'oumainc ou 
1"on a decollvcl't des tombes sarmatcs, 

Fig. ::!. La Dobrouclja. I'omaine aH H!e S. 1. Cite l'omaine. 2. Cite l'omail1c ou furent 
trouves des objets el1 cel'.?.mique du typc Sintana de MW'cş-Cecncahov, 
3. Necropoles rome.ines ou 1'0n a h'ollve des tombes sarmates du IVe s. 
4. Localites oii. l'on a tl'ouve des objcts cn ceramique riu type Sîntana de 
Mureş-Cerne3hov. 

BARBARISCHE ELEMENTE IM GEEIET DES LIMES 
AN DER NIEDERDONAU lM 3. UND 4. JH. 

Zusam m.enJassung 

Durch dic F'orschungen der lctzten Jahre konntcn einigc Anderungen in der 
ethnischen Zusammcnset7.ung der Dobl'uc1scha im 3. und 4. Jh. vvahl'genommcn 
werdcl1. 

So kamen in Dinogetia, Niculiţel (Drumul Bălţii), Horia, Caraibil und Vlsterna 
in \\'ohn- ocler Grabverbănden des 3. Jh. cine Rcihe von Funclgegenstiinden i':utage 
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(besonders Keramik), clic an karpische Elemente zu kni.ipfen sincl, die von nordlich 
der Donau entwedcr durch sporaclische Durchsickerungen odeI' durch Kolonisatio
nen kleinerer Gemein schaften jn das Heich gelangen . 

K olonisationen groneren Ausmal3es - mindestens i n j ener Gegend in der 
der r6mische Limes sich in cler Năhe des Ausgangsterritoriums der K arpel' befand -
\Vurden nicht gemacht, denn in dera rtigen Lagen zogen es dic RomeI' vor, die 
karpische Bcvolkerung in cntlcgene Gebidc zu versetzcn, wie z.B. clie Kolonisation 
um clie Stadt Sopianae. 

Die politischc Schwăchung cler Karper, clie am Ausgang: des 3. Jh. stattge·· 
funden !lat, so wie ihr Untergang zu Beginn des 4. Jh. (zwischen den Jahl'en 315 
und 319) hat dic E xpansion cler Goten ost\vărt s beglinstigt, die sobald s ie an der 
Niederdonau angelangt waren, ncue Streifzlige in das Kaiserreich organisierten. 

Barbarische Sîntana-Tschernjachov-Ktilhtrelemente des 4. Jh. wurden in Di
nogetia, Berhoe (Piatra Frecăţei), U lmetum, R uncu und Tropaeum Traiani (Adam
clisi ) \.vahrgenommen. 

Ihre Hăuf i gkeit in elen obcncnvăhntcn Siedlungen und Grăberfeldcrn kann 
mit cler Ansicdlung am Li1nes von nOl"dlich der Donau stammenden Barbaren 
infolge des Siegcs von Valens (369) liber eli e Goten in Zusammenhang stehen, abel' 
besonders mit der Masseneniwanderung der Goten in das Reich infolge des Hunnen
einfalls (376) uncl sclill.ie[3}ich mit der Ansidelung cler Goten an der Donau, zur 
Zeit des Theodosius L (379-395) infolge des Vertrags (392), c1urch elen sie zu foe
derati werdcn. 

Mit Bezug auf clie ethnische Z usamme nsctzung cler barbarischen Volker
schaften, clie ins Kaiscrreich gekomm en sind, beweisen die archăologischen Daten 
die A nwcsenhcit von Sarmathen (Berhoe), zusammen mit den Goten, obwohl d ie 
schriftlichen Urkunden nul' die letzteren erwăhnen . 

Diese Tatsache be"V"eist ei!! \:vciteres Mal, daS clie gotische Stammesgemein
schaft einen uneinheitlichen Charakter hat. Die neuen Ansiedlcl' konnen bloG eine 
kurze Zeit in cler Provinz Kieinskythien bestimmt werden, \-veil sic von cler Masse 
der einheimischen romischen Devolkenm g, mit der sie in BerLi.hl'ung kommen, l'asch 
aufgenommen \venlcn. 

E1'klărung der Abbildtmgen 

Abb. 1. - Die Dobruelscha in der romischen Zei t , 3. Jh . 

A.hb. 2. 

1, Romischc Festung; 2, Romisc he Festung, in cler karpischc Keramik 
gefunden wurde. 3. Siedlungen oder Graberfelder in denen Scherben 
karpischen Typs gefunden wurden. 4. Romisches Grăberfeld, in dem 
sarmatische GrabeI' gefunden w urden. 
Die Dobrudscha in der romischen Zeit, 4. Jh. 
1, J'omische Fcsiung: 2, Homische F estung, in der Sîntana de Mureş
T schernjachov-Keramik gefunden wurde; 3, Romische Graberfelder, 
in denen sarmatische Griiber des 4. Jh. freigclegt wurden ; 4, Ortschaften, 
in clencn SÎntan8. de Mm'cş-Tschcrnj achov-Kcramik gcfunden wurde. 


