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ARGUMENT

Fără îndoială, teritoriul Dobrogei bene-
ficiază de o încărcătură arheologică deosebită, 
deseori afirmându-se că oriunde ai săpa te 
aștepți să descoperi o dovadă a vremurilor tre-
cute. Cel mai bine „promovate” sunt perioadele 
greacă și romană, aceasta și pentru că zidurile 
puternice ale cetăților construite atunci au reu-
șit cumva să dăinuie peste veacuri și să încânte 
privirea „călătorului în timp” până astăzi. Arte-
factele acestor societăți puternice, dovadă a  
gradului cultural atins și a unei economii în 
general prospere, se alătură cetăților, reușind 
să-și fidelizeze admiratorii.

Tocmai de aceea, tema aleasă pentru 
volum și expoziție reprezintă o provocare pen-
tru autori. Să încerci să contrapui lumii civili-
zate o perioadă „barbarizată” pare o sfidare, dar 
suntem convinși că deosebirile dintre cele două 
nu se vor dovedi grotești, ci mai degrabă inte-
resante și incitante. Vom prezenta o lume mai 
puțin cunoscută, vom scoate la lumină aspecte 
ale unei perioade „întunecate”, epitet potri-
vit mai degrabă datorită slabei cunoașteri a ei, 
decât comparației cu epoca „luminată” poste-
rioară.

Secolele VI–XIII însumează în Dobrogea 
partea de final a antichității, perioada 
migrațiilor și partea de început a Evului 
Mediu. Aflat în granițele Imperiului bizantin, 

ARGUMENT

Beyond doubt, the territory of Dobruja 
benefits from a quite particular archaeological 
load, oftentimes being asserted that in any place 
you would dig you’d expect to find evidence 
of the old times. The best “advertised” are the 
Greek and Roman periods, due to the strong 
walls of the fortresses built in those times that 
managed somehow to last through the ages and 
to delight the eyes of the “time traveler” to this 
day. The artifacts of these mighty societies, proof 
of the cultural achievement and of an overall 
prosperous economy, join the ancient cities, 
succeeding to keep their admirers faithful.

For that very reason, the topic chosen 
for this catalogue and exhibition is a challenge 
for the authors. Trying to oppose the civilized 
world to the “Barbarized” period seems a 
defiance, however we are convinced that the 
differences between the two will not prove to be 
ludicrous, but rather interesting and exciting. 
We will present a less known world and we will 
bring into the light features of a “dark” period, 
fitting epithet due to its poor knowledge, 
instead of the comparison with the previous 
“enlightened” age.

The 6th–13th centuries sum up the end part 
of the Antiquity in Dobruja, the age of migra-
tions and the early time of the Middle Ages. 
Located within the borders of the Byzantine 
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teritoriul istro-pontic intră, în a doua jumătate 
a secolului al VI-lea, în atenția populațiilor 
venite din regiunea nord-pontică, care, aflate 
la începutul procesului de migrație, vor copleși 
cu amploarea acțiunilor lor aproape întreaga 
provincie. Sfârșitul antichității a fost urmat de 
o lungă perioadă de amalgamare a populației
existente cu noii migratori, proces ce s-a încheiat 
spre finalul intervalului cronologic propus, 
cu marea invazie mongolă. Cu staționări mai 
lungi sau doar în trecere, fiecare populație 
migratoare (slavi, kutriguri, avari, utriguri, 
bulgari, maghiari, varego-kieveni, pecenegi, 
uzi, cumani, tătari și alte seminții antrenate 
de aceștia) și-a lăsat, mai mult sau mai puțin, 
amprenta asupra populației, culturii și istoriei 
provinciei. În acest context, nu ne surprind 
mențiunile cronicarului bizantin Mihail 
Attaliates, care, încercând să prezinte realitățile 
nord-dobrogene din veacul al XI-lea, semnala 
așezări „multe și mari” locuite de o „populație de 
toate limbile”1. Această „populație pe jumătate 
barbară care locuia la Istru”2 era, în parte, și o 
moștenire a perioadelor anterioare secolului 
al XI-lea, putând spune că a reprezentat, în 
fapt, o realitate a întregii perioade abordate. 
Expunerea noastră dorește a evidenția, cu 
ajutorul descoperirilor arheologice, existența 
populației multietnice a cărei viață își urma 
cursul în provincia străjuită de apele Dunării 
și ale Mării Negre, cu urcușuri și coborâșuri, 
specific istoriei sud-est europene.

„Mixobarbaroi”/mixobarbari este ter-
menul prin care cronicarul Mihail Attaliates 
desemna populația din spațiul paristrian, ter-
men tradus de Alexandru Elian și Nicolae-
Șerban Tanașoca prin expresia „populație pe 
jumătate barbară”. Prin el bizantinii desemnau 
pe străinii bizantinizați (prin adoptarea limbii 
grecești și a religiei creștin-ortodoxe), precum 

Empire, the Istro-Pontic territory comes in the 
second half of the 6th century to the attention 
of the populations that came from the north-
ern Pontic area and that at the beginning of the 
migration process will overwhelm the whole 
province with the magnitude of their actions. 
The end of the Antiquity was followed by a long 
period of amalgamation of the existing popula-
tions with the newly arrived migrators, a pro-
cess that concluded by the end of the proposed 
time-frame with the great Mongol invasion. 
With longer stays or just passing through, each 
migratory population (Slavs, Kutrigus, Avars, 
Utigurs, Bulgarians, Magyars, Kievan-Varangi-
ans, Pechenegs, Oghuz, Cumans, Tartars, and 
other kindred driven by these mentioned pop-
ulations) has left more or less its mark on the 
population, culture and history of the province. 
Against this background, we are not surprised 
by the mentions of the Byzantine chronicler 
Michael Attaliates, who, by trying to present 
the north–dobrujan realities of the 11th century, 
reported “many and large” settlements inhab-
ited by a “population of all the languages”1. This 
“half barbaric population that lived on Istros”2 
was, partly, also a heritage of the periods prior 
to the 11th century, thus we are able to say that 
basically it represents a reality for the entire 
period that we approached. Our exhibition 
aims to highlight through the archaeological 
findings, the existence of a multi-ethnic popu-
lation whose life runs its course in the province 
shielded by the waters of the Danube and of the 
Black Sea, with highs and lows, typical for the 
Southeastern European history.

“Mixobarbaroi” is the term through which 
the chronicler Michael Attaliates designated 
the population living in the Paristrian area, a 
term which was translated by Alexandru Elian 
and Nicolae Șerban Tanașoca into “half barbar-
ian population”. By this term, the Byzantines 
named the Byzantinezed foreigners (by embrac-
ing the Greek language and the Greek-orthodox  

1  FHDR III, 73.
2  FHDR III, 73.



9

și pe bizantinii care aveau străini în linia de 
rudenie ascendentă3. Este dificil de stabilit 
care și câți dintre autohtoni și migratori au 
fost „bizantinizați” și în ce măsură acest pro-
ces a fost de durată sau doar o oportunitate 
a momentului. Tocmai de aceea, ne-am per-
mis să alocăm termenul tuturor acelora care 
în intervalul cronologic propus au locuit în 
Dobrogea, chiar și pentru o perioadă scurtă. 
Moștenirea acestora, parte a istoriei spațiului 
paristrian, sperăm să se dovedească impor-
tantă și fascinantă.

Realizarea volumului și expoziției nu ar 
fi fost posibilă fără colaborarea cu conducerea 
și colegii de la muzeele de istorie din București 
și Tulcea: Ernest Oberländer-Târnoveanu, 
Cristiana Tătaru, Silviu Oța, Rodica Oanță-
Marghitu și Mihai Gabriel Vasile de la Muzeul 
Național de Istorie a României; Sorin Cristian 
Ailincăi, Aurel Daniel Stănică, Adina Ailincăi, 
Marian Mocanu, George Nuțu și Florin 
Topoleanu de la Muzeul de Istorie și Arheologie 
al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale 
„Gavrilă Simion”. Sprijin deosebit ne-au fost 
și arheologii constănțeni Valentina Mihaela 
Voinea, Tiberiu Potârniche și Gabriel Mircea 
Talmațchi, precum și arheologul Bartłomiej 
Szymon Szmoniewski de la Institutul de 
Arheologie și Etnologie al Academiei de Științe 
a Poloniei, care, prin descoperirile lor, au adus 
importante și frumoase contribuții demersului 
nostru. Nu în ultimul rând, amintim implicarea 
colegilor Dan Ionescu și Luiza Ionescu, de 
la Laboratorul de conservare și restaurare, 
precum și Ada Marcu, inginer IT, de la Muzeul 
de Istorie Națională și Arheologie, Constanța. 
Tuturor le adresăm cele mai calde sentimente 
de colegialitate și mulțumiri.

Cristina Paraschiv-Talmațchi
Muzeul de Istorie Națională și 

Arheologie Constanța

religion), as well as the Byzantines who had for-
eign relatives in the ascending line of kinship3. It 
is difficult to determine which and how many of 
the local people and migrators were “byzantin-
ezed” and to what extent this was a lengthy pro-
cess or just a momentary opportunity. For that 
very reason, we allowed ourselves to assign this 
term to all those who in the proposed time-frame 
used to live in Dobruja, even for a short period 
of time. We hope that their heritage, part of the 
Paristrian area history, turns out to be important 
and fascinating.

The realization of the volume and of 
the exhibition would not have been possible 
without the collaboration with the management 
and the colleagues from the history museums 
from Bucharest and Tulcea: Ernest Oberländer-
Târnoveanu, Cristiana Tătaru, Silviu Oța, Rodica 
Oanță-Marghitu and Mihai Gabriel Vasile from 
the National History Museum of Romania; 
Sorin Cristian Ailincăi, Aurel Daniel Stănică, 
Adina Ailincăi, Marian Mocanu, George Nuțu 
and Florin Topoleanu from the Museum of 
History and Archaeology of the “Gavrilă Simion”  
Eco-Museal Research Institute. A particular 
support was provided by the archaeologists of 
Constanța Valentina Mihaela Voinea, Tiberiu 
Potârniche and Gabriel Mircea Talmațchi as 
well as by the archaeologist Bartłomiej Szymon 
Szmoniewski from the Institute of Archeology 
and Ethnology of the Polish Academy of 
Sciences, who, through their discoveries 
have made significant contributions to our 
initiative. Not least, we would like to mention 
the involvement of our colleagues Dan Ionescu 
and Luiza Ionescu, from the Conservation and 
Restoration Laboratory, as well as of Ada Marcu 
IT specialist, all of them from the Museum of 
National History and Archeology of Constanța. 
To them, we address our warmest feelings of 
good fellowship and gratitude.

Cristina Paraschiv-Talmațchi
Museum of National History and 

Archeology Constanța3  FHDR III, 73, n. 25.




