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I. Capitol introductiv 

Această teză de doctorat a fost elaborată cu 

scopul de a analiza câteva aspecte ale relațiilor dintre 

populațiile care au locuit în bazinul Bahluiului în 

perioada cuprinsă între sfârșitul secolului al III-

lea/începutul celui de-al IV-lea și finalul veacului al IV-

lea/începutul celui de-al V-lea d. Hr și mediu. Studiul de 

caz a fost gândit ca o bază și un prilej pentru discuții pe 

teme mai ample. 

Înainte de a aborda o astfel de problemă, a fost 

necesar să explic modul în care diferiți termeni au fost 

înțeleși și utilizați în lucrare. Bineînțeles, aceasta nu a 

presupus vreo intenție de a rezolva vreuna din 

problemele intens dezbătute, ci doar dorința de a 

prezenta de la bun început punctul de plecare al tezei. 

Astfel, conceptul de cultură arheologică – aflat în 

centrul a numeroase discuții – a fost acceptat ca valid în 

lucrarea de față, nu – însă – ca o manifestare a unei 

anumite populații. În privința culturii Sântana de Mureș - 

Cherniakhov, aceasta este văzută în lucrarea de față drept 

una (relativ) unitară, iar nu ca două culturi arheologice 

distincte. 



Demn de menționat este și un alt concept, cel de 

„identitate materială”, care a început recent să fie utilizat 

în istoriografie, ar putea conoferi noi valențe noțiunii de 

„cultură arheologică”. Folosind argumente care țin mai 

ales de psihologie și sociologie, acesta ilustrează modul 

în care individul se raportează la posesiunile sale 

materiale și felul în care relaționează indivizii și 

comunitățile, pe baza existenței unei baze materiale 

comune. 

Având în vedere tema lucrării, a fost utilă o 

discuție referitoare la impactul factorilor naturali asupra 

societății. Dacă o perioadă consensul general a fost că 

mediul modelează comunitățile umane (ajungându-se 

până la  determinism), ulterior această idee a fost 

acceptată din ce în ce mai puțin (mai ales printre 

geografi), nu în ultimul rând din cauza utilizării ei pentru 

justificarea unor ideologii rasiste. Recent, și sub 

impactul numeroaselor discuții purtate cu privire la 

schimbarea climatică, impactul factorilor naturali a 

început să fie subliniat mai des în diverse lucrări. 

Aceeași influență a spiritului timpului a fost 

observată și în cazul istoriografiei culturii Sântana de 



Mureș - Cherniakhov. De la primele descoperiri 

(Vikenty Vyacheslavovich Khvoika și István Kovács) și 

primele încercări de a le înțelege (Eduard Brenner, 

Constantin C. Diculescu) și până la situația din 

istoriografia contemporană, cercetarea culturii Sântana 

de Mureș - Cherniakhov a suferit transformări. 

Uneori, acestea au avut la bază noi descoperiri, 

iar alteori cauza a fost alta: politizarea istoriografiei a 

fost vizibilă și în cazul Germaniei naziste (goții și 

perioada în care ei au deținut supremația politico-

militară la nord de Dunăre putând oferi un „argument 

istoric” pentru expansiunea spre est), și în cel al Uniunii 

Sovietice (căutarea „elementului slavic”, repercusiunile 

suferite de cei care îl contestau și scăderea interesului 

după ce acesta nu a fost găsit), și – într-o măsură mai 

mică – în cel al României. 

Bineînțeles, istoriografia problemei nu trebuie 

privită doar în această cheie. Grație eforturilor unor 

generații de arheologi, a fost depistat un număr mare de 

situri arheologice (între patru și cinci mii), o parte dintre 

acestea fiind cercetate prin săpături. În România, 

accentul a căzut mai ales pe zona aflată în nord-estul țării 



(în mare, județele Botoșani – Octavian Liviu Șovan, Iași 

– Ion Ioniță și Vaslui – Vasile Palade, Mircea 

Mamalaucă), cea în care se află și cea mai mare 

concentrație a descoperirilor. 

Din această zonă face parte și bazinul Bahluiului, 

cadrul geografic al studiului de caz prezentat în cel de-al 

treilea capitol al lucrării. 

 

II. Cultura Sântana de Mureș - Cherniakhov. 

Contextul istoric 

Așa cum am menționat, teza nu a avut în vedere 

doar studierea unui singur aspect legat de relațiile dintre 

om și mediu. Astfel, pentru o mai bună înțelegere a 

comunităților umane și a modului în care acestea 

relaționau cu spațiul înconjurător, în al doilea capitol am 

prezentat pe larg contextul istoric în care s-au creat 

aceste legături. 

Trebuie ținut cont de faptul că – după cum bine 

se cunoaște – între „limitele geografice” ale culturii 

Sântana de Mureș - Cherniakhov au locuit populații 

diverse: goți și alți germanici, carpi („daci liberi”), 

sarmați, precum și foști locuitori ai Imperiului Roman. 



Înainte de a fi abordate relațiile între aceste diverse 

grupuri (în măsura în care se poate), am prezentat separat 

câteva informații cu privire la fiecare populație în parte. 

După cum este astăzi în general acceptat, goții sunt cei 

care dețineau dominația militară și politică a zonei în 

perioada de existență a culturii Sântana de Mureș - 

Cherniakhov (ceea ce nu înseamnă, neapărat, și că erau 

principala componentă etnică). 

Originea lor este un subiect în sine, care a fost 

doar parțial atins în teză. Teoria originii scandinave – 

bazată în principal pe contestata lucrare a lui Iordanes – 

nu ar trebui din start exclusă, însă – într-adevăr – 

argumentele nu sunt numeroase. Pe de altă parte, 

prezența goților (sau a „precursorilor” acestora) la sudul 

Mării Baltice ar putea fi probată, măcar parțial, de 

sursele scrise și cele arheologice. De acolo, ei s-au 

deplasat în timp spre Ucraina de astăzi, apoi înspre sud-

vest, după cum o dovedesc descoperirile arheologice ale 

culturii Sântana de Mureș - Cherniakhov. 

În această perioadă, ei capătă dominația politico-

militară într-un spațiu vast, după cum o arată sursele 

scrise, care – în marea lor majoritate – se concentrează 



asupra relațiilor populației de la nord de Dunăre și Marea 

Neagră cu Imperiul Roman. 

Goții nu erau, însă, singurii locuitori în arealul 

culturii Sântana de Mureș - Cherniakhov. Dimpotrivă, 

atât descoperirile arheologice (mai ales cele din 

necropole, unde se observă că multe comunități erau 

formate din persoane cu credințe și tradiții diverse), cât 

și sursele scrise arată aceleași două fapte: că teritoriul 

menționat era locuit de numeroase grupuri etnice și că 

între acestea existau legături foarte puternice. 

Populațiile nord-tracice (carpi, costoboci) au 

pierdut supremația asupra zonei, însă ei – fără îndoială – 

nu au dispărut. De asemenea, prezența sarmaților este 

bine documentată, mai ales în anumite zone, iar în 

arealul culturii au locuit și alte populații germanice în 

afară de goți. 

Nu în ultimul rând, ar trebui menționată prezența 

populației romanizate. Relațiile dintre locuitorii de la 

nord de Dunăre și Imperiu a fost multifațetată, 

perioadele de conflict alternând cu cele de pace, iar 

influența romană este de netăgăduit. 



O parte a acesteia a fost de natură religioasă: 

răspândirea creștinismului la nordul Dunării de Jos a 

căpătat un avânt în această perioadă, deși generalizarea 

sa s-a petrecut mai târziu. Este greu de precizat care este 

gradul de răspândire al acestuia în perioada la care se 

face aici referire: există păreri conform cărora exista un 

procent relativ însemnat al creștinilor printre locuitorii 

de la nord de Dunăre, dar și opinii opuse. 

Tot pe filieră religioasă vine o informație 

importantă: în arealul culturii Sântana de Mureș - 

Cherniakhov se aflau nu doar „romanizați”, ci și 

persoane din Imperiu, după cum se menționează în 

sursele care vorbesc despre viața lui Ulfila. Dacă le dăm 

crezare, el este urmașul unor persoane răpite din 

Imperiu, care au rămas ulterior la nord de Dunăre sau al 

acestora și al unor goți. Prin urmare, se observă din nou 

faptul că existau profunde relații între diversele populații 

conlocuitoare. 

Și din punct de vedere arheologic se observă 

această „unitate în diversitate”. Ceramica este făcută mai 

ales la roată (în special la est de Prut și mai ales în 

necropole), iar în această categorie între două treimi și 



trei sferturi din vase sunt din pastă fină, cenușie. S-a 

observat o contopire a „tradițiilor carpice” și a celor 

„alogene”. 

Metalurgia a cunoscut o largă răspândire, dovadă 

fiind fibulele și cataramele descoperite. În privința 

obiectelor de metal, o problematică aparte este cea a 

relativei absențe a armelor. 

De menționat sunt și alte aspecte: prelucrarea 

osului și a cornului (pentru care numeroase informații 

provin din așezarea de la Bârlad – Valea Seacă), numărul 

mare al mărgelelor și cel al importurilor romane. 

Înțelegerea culturii Sântana de Mureș - 

Cherniakhov este necesară pentru că ea este un punct 

pivotal pentru două fenomene: „trecerea” dintre epoci și 

romanizarea spațiului nord-dunărean. 

Desigur, nu se pot pune limite fixe între „epoci”: 

lumea este într-o continuă schimbare, iar societățile se 

diferențiază clar la începutul și la finalul unei „epoci”. În 

plus, evenimentele care – singure – provoacă schimbări 

profunde în toate planurile vieții sunt rare și, atunci când 

ele există, au nevoie de timp pentru ca toate consecințele 

lor să se manifeste deplin. Totuși, în această perioadă se 



observă schimbări majore pe plan social, militar, 

economic, politic, etnic etc. 

 

III. Studiu de caz: Bazinul Bahluiului 

Cel de-al treilea capitol este dedicat studiului de 

caz. Este prezentată o zonă relativ restrânsă (de 2023 

km
2
, din punct de vedere fizico-geografic cuprinsă în 

Podișul Moldovei și divizată în trei zone: cea  nord-

vestică și vestică (parte a Podișului Sucevei), cea nord-

estică, estică și centrală (cuprinsă în Câmpia Colinară a 

Jijiei), respectiv cea sudică - Coasta Iașilor), însă una în 

care au fost depistate numeroase situri, majoritatea dintre 

ele, cunoscute doar prin cercetări de suprafață. 

Prezentarea descoperirilor a fost făcută atât pe 

zone, cât și pentru întregul bazin. S-a observat o 

concentrație mai mare de locuire înspre vărsarea 

Bahluiului în Jijia, mai ales între confluența cu 

Bahluiețul și cea cu Jijia. Desigur, această situație poate 

ține doar de stadiul cercetărilor, însă ea poate fi și o 

consecință a unei încete extinderi spre vest. 

În privința datelor prezentate (orientarea pantei, 

altitudine relativă și absolută, distanța față de apă), se pot 



face două observații. În primul rând, după cum era de 

așteptat, cadrul geografic este cel care determină 

diferențele zonale. 

În al doilea rând, așa cum se cunoștea din 

literatura de specialitate, în general zonele alese erau cele 

cu pante line, orientate mai ales înspre sud și est. Aceasta 

ar putea arăta – deși în nici un caz această observație nu 

trebuie privită ca un fapt sigur – importanța mare a 

agriculturii în viața comunităților ale căror urme 

materiale au fost denumite „cultura Sântana de Mureș - 

Cherniakhov”. Fără îndoială, nu este o surpriză că 

obținerea hranei a avut o importanță uriașă pentru 

societățile umane, însă este interesant că – dacă se 

probează – observația aceasta intră în contrast cu 

imaginea războinicilor „barbari” care prădau constant 

Imperiul și cu cea a migratorilor distrugători de mai 

târziu. 

 

Desigur, toate informațiile obținute trebuie 

privite cu precauție: ele sunt bazate pe datele disponibile 

acum; mai mult, cea mai mare parte a siturilor este 

reprezentată de cele depistate doar pe baza cercetărilor 



de suprafață. Între acestea, unele sunt așezări, unele 

necropole, însă lipsa unor informații certe cu privire la o 

parte din ele poate face ca pe viitor rezultatele să se 

modifice. 

Ceea ce este clar, însă, este că densitatea de 

locuire a spațiului este una foarte mare: 301 puncte într-

un spațiu relativ restrâns. Există mai multe posibilități 

care ar explica acest fenomen: fie a existat un „vârf 

demografic” (posibil pus în legătură cu venirea unor 

comunități în zonă, apoi cu plecarea unei părți a 

populației în anii de după invazia hunică), fie așezările 

erau ocupate o perioadă limitată (poate ca urmare a 

răcirii climei și a încercării de a găsi terenuri fertile), fie 

este o consecință a stadiului cercetărilor. Este posibil, de 

asemenea, ca situația aceasta să fie creată de un cumul de 

factori. 

În concluzie, lucrarea și-a propus să pună în 

discuție – pe baza unui studiu de caz – diferite aspecte 

ale vieții comunităților umane din perioada menționată și 

ale relațiilor dintre acestea și mediul înconjurător.  
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