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Abstract 

The main difficulty witnessed by scientifically synthesis studies concerning Banat for post 

Roman period and early middle Ages were that of a relatively small number of archaeological 

findings belonging to this area positioned in the scientific circuit by their publication, new findings 

being mostly unpublished. 

With the reevaluation of archaeological and documentary information concerning the south 

western Romania during the 8th and 9th centuries (beginning of the 10th) new possibilities of a 

better integration of this area within the Romanian history of that period appeared. 
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Banat – denumire sub care este cunoscut, începând din secolul XVIII, teritoriul cuprins între 

Dunăre la sud, Tisa la vest, Mureş la nord, CarpaŃii Meridionali la est. In anul 1919, la ConferinŃa 
de la Paris, Banatul a fost împărŃit astfel: Ungaria a primit sectorul din faŃa oraşului Szeged, 
România aproximativ două treimi din teritoriu, iar regatul sârbo-sloven restul de aproape o treime 
[1]. Principala dificultate întâmpinată de studiile ştiinŃifice de sinteză care au inclus, pentru perioada 
postromană şi feudal-timpurie, Banatul în sfera lor de cercetare, a constituit-o numărul încă relativ 
mic de descoperiri arheologice aparŃinând acestei zone intrate în circuitul ştiinŃific prin publicarea 
lor în literatura de specialitate, descoperirile mai noi fiind încă în mare parte  inedite [2]. 
 Reevaluarea informaŃiei arheologice şi documentare privitoare la sud-vestul României în 
secolele VIII-IX (început de secol X) oferă posibilitatea integrării mai eficiente a acestui spaŃiu în 
contextul istoriei româneşti a perioadei, prin următoarele aspecte: 
 1. Majoritatea descoperirilor arheologice ale perioadei sunt reprezentate şi în Banat de 
aşezările rurale [3]. Caracteristicile acestor aşezări [4] reflectă sedentarismul şi principalele 
preocupări ale locuitorilor: agricultură (cultivarea plantelor şi creşterea animalelor) şi meşteşugurile 
(îndeosebi prelucrarea metalelor şi olăritul), circulaŃia monetară ilustrând revitalizarea treptată a 
comerŃului. 
 Elementul fundamental de cunoaştere arheologică a aşezărilor bănăŃene îl constituie 
ceramica [5]: locală, lucrată cu mâna (în curs de dispariŃie) şi la roată, derivată din olăria romană 
reflectând – credem noi – două aspecte fundamentale: apartenenŃa orizontului cultural pe care îl 
reprezintă la cel românesc al epocii, dar şi integrarea sud-vestului României în procesul de 
uniformizare a culturii materiale central-europene a perioadei, ca urmare a contactului mai direct 
(faŃă de alte spaŃii româneşti) pe care acest teritoriu (Banatul) l-a avut cu realităŃile din Europa 
Centrală. 
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 2. Concentrarea descoperirilor [6] mai ales pe văile râurilor şi în depresiuni, detaşându-se 
net (probabil şi datorită cercetărilor arheologice mai recente, mai ample aici) Câmpia Timişoarei, 
cursul inferior al Mureşului, Valea Cernei, depresiunile Nerei, Caransebeşului şi OraviŃei. Aşezările 
perioadei se suprapun adeseori sau se înşiră alături de aşezări din perioada anterioară (sec. III/IV-
VII), în cadrul aceluiaşi obiectiv. Ele sunt mai restrânse decât cele anterioare dar mai numeroase, 
plecând dintr-un punct iniŃial şi înşirându-se una după (din) cealaltă, de-a lungul unui curs de apă 
(Valea Vrani, jud. Caraş-Severin) sau se mută din loc în loc, în jurul unei vetre iniŃiale (aşezările de 
la Gornea – Caraş-Severin). 
 3. Consolidarea şi dezvoltarea comunităŃilor săteşti, numeroasa lor răspândire, continuitatea 
din aşezări mai vechi, romane şi post-romane, concentrarea în zone distincte, toate dovedesc 
prezenŃa relativ densă a factorului uman în zonă, organizat în obşti teritoriale săteşti [7]. 
 4. CirculaŃia monetară bizantină [8] în Banat constituie o continuare în timp a monedei 
romane târzii, ea demonstrând legături de comerŃ (bazate pe monedă) cu lumea sud-dunăreană, 
întreŃinute îndeosebi de populaŃia autohtonă. 
 5. Chiar dacă studiile mai recente infirmă prezenŃa în spaŃiul românesc a episcopului Ursus 
al avariŃienilor, participant în 787 [9] la Sinodul de la Niceea, existenŃa sa în cadrul statului avar 
îngăduie posibilitatea existenŃei aici – inclusiv pe teritoriul Banatului – şi a altor comunităŃi 
creştine. Se poate deduce astfel, indirect, continuitatea organizării bisericeşti din Banat în perioada 
de regres a Patriarhiei de Constantinopol. Peste nouă ani, în 796, Carol cel Mare desfiinŃează statul 
avar, care se împarte între franci şi bulgari. 
 6. Descoperirile arheologice constată raritatea urmelor care atestă prezenŃa populaŃiilor 
migratoare. Obiectele descoperite întâmplător nu pot constitui singure indicii ale prezenŃei 
migratorilor în zonă, fiind demonstrată generalizarea utilizării lor (îndeosebi obiectele de metal – 
podoabe, piese de harnaşament, arme) în cadrul culturii materiale a epocii. În ceea ce priveşte 
descoperirile arheologice efective, ele sunt sporadice, rezumându-se la grupul de morminte de la 
Valea Mureşului, cel mai important fiind mormântul de argintar de la Felnac (jud. Arad) [10] şi 
descoperirile de la Pusta Bukova (între Sânnicolau Mare şi Dudeştii Vechi), unde materialele 
arheologice au cuprins un larg interval cronologic, din neolitic până în feudalism [11]. Departajate 
pe categorii (Bukova I-VI) [12], ele conŃin un număr de morminte de înhumaŃie, parte din perioada 
avară, parte maghiare timpurii. Iar descoperirea de la Timişoara-Podul Modoş [13] este şi cea mai 
târzie cronologic (probabil sec. IX). 
 7. InformaŃiile documentare (confirmate şi de descoperirile arheologice) demonstrează 
necesitatea pentru conducerea politică migratoare a creării unor condiŃii optime pentru existenŃa şi 
apărarea populaŃiei autohtone [14]. Succesiv, după încheierea operaŃiunilor militare s-au luat măsuri 
ca agricultorii (băştinaşii) să se întoarcă la munca pământului şi pentru ca turmele şi vitele să pască 
în linişte pe păşune. Relativa bunăstare a localnicilor este surprinsă de documente, care vorbesc de 
bogăŃia satelor şi numărul mare de locuitori existenŃi în perioada avară pe teritoriul Banatului. 
 8. Studiile de demografie constată numărul mic de indivizi ai grupului etnic avar în cadrul 
armatei conduse de aceştia (un avar la patru luptători), raport ce demonstrează existenŃa unei 
numeroase populaŃii de alte etnii (supuse sau aliate), predominantă fiind cea băştinaşă din cadrul 
teritoriilor încorporate în cadrul statului avar. PopulaŃiile supuse au obligaŃia muncii forŃate şi a 
tributului periodic (în produse, îndeosebi), ele evoluând în cadrul organizatoric pe drumul propriu, 
răsfrângându-şi în schimb elementele de cultură şi civilizaŃie superioară asupra noilor veniŃi [15]. 
 9. Legătura cu sudul Dunării în această perioadă de regres a Imperiului Bizantin trebuie 
privită diferenŃiat. Pe primul loc s-au aflat probabil contactele cu comunităŃile romanice de aici – de 
unde şi evoluŃia paralelă a comunităŃilor româneşti (vlahe) sud dunărene (comunităŃi persistând 
până în secolul al XII-lea, de-a lungul perioadei primului Ńarat bulgar şi apoi a stăpânirii bizantine 
din secolele XI-XII) [16] de înŃeles în accepŃiunea vehiculaŃiilor reciproce, spirituale îndeosebi – 
între nordul şi sudul Dunării în contextul coridorului cultural european. În ceea ce priveşte 
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stăpânirea bulgară la nordul Dunării [17], în Transilvania, Crişana şi Banat, cercetările recente 
impun o reconsiderare a acesteia pentru secolele IX-X. 
 
Concluzii 

 Se constată astfel, pentru secolele VIII-IX e. n., în Banat [18] o realitate demografică 
reflectând prezenŃa masivă a factorului uman în zonă, grupat în colectivităŃi capabile să dezvolte o 
viaŃă economică şi social-politică proprie şi să se implice cu participare activă în desfăşurarea 
evenimentelor politice europene. 
 O dată mai mult este infirmată de descoperirile concrete şi în sud-vestul României teza 
"vidului demografic" de după retragerea aureliană şi se demonstrează că şi pe acest teritoriu 
procesul etnogenezei şi al înaintării spre organizarea statală a românilor este un act legic, firesc, de 
evoluŃie şi maturizare a unor condiŃii social-politice locale în contextul european în profundă 
transformare. 
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