
SFÎRŞITUL LUMU ANTICE ŞI "BARBARII" 

ION NESTOR 

PreZ'entul raport * îşi propune să reamirntearscă pe 1scurt daJteile princi
pale ale problemei privirnJd rolrul juc.at de .popoar·eile zise "bar!b~e" în 
cursul procesului, pe dt de lung pe 1artît rde ~oomplicat, al dirspar:riţiei im
periului r01man, pe deoparite, iar pe de .altă parte, a:l naiŞter:rii lurrnii me
die'Vlail:e .care i-a urm131t. 

Că erste vorba de o problemă, adioă de o ~ahestiiUlil!e care nu a fost 
încă rezoLvată înitr-un fel car'e să coreiSpundă oer1nţelor:r Ş'tiinţiei istorice, 
sau Clare să obţină cel puţin .adeziunea pmcip:al'ill:or r€!pl1eZJentanţi ai 
ştiinţei am.intitte - acestJa este prilmul rflalpt raar.e lt1'ielbuie sltJabiililt aa o rea
litate demrnă de a fi a:nalimtă. Intui.ţia (ni rse rva rarcorida, rsperăm, că nu 
putea fi vorba de :altrceV!a) hurrn1anri.1ştilor italieni din S·ec. XV-XVI şi ai 
reprezentanţilor francezi ai ISeooluiJ.ui luminii, dUJpă .care ,1barlbarii" t~e
buiau a fi consirdenaţi ca răspnnzăltori de rutoo. !Şi disitrugerea dviUzaţiei 
antice, n-:a rămas fără a fi ccmteiSitată ; - şi ea a !liost, mai întîi de spe
cialişti în imoare1e Htemr.e, chiar într-o perioad~ care a premers avin
tull.ui modern ~al :studiilor llsltori1ce : Du Calrlge '(11678), Edw. Gilbbon (·1776 
şi urm.) 1. 

Dar a1lalcul ceil mai puternk ~i opoctun împotrilva dodtrinei menţio
nalte a v·enitt - într-un ·Chip fora!'lte ~explina!bil - dinitr~o direcţie care nu 
putea ISă nu-l declal11Şeze. ,E)sii;e l\1loriba de arheologie (ip!'lapriu Q:ÎSă, şi nu de 
·istoria artei monumentale), ~aare la stfîrşilbul s·eco[ulrui trecutt şi 1a ânoepu
tuJ. secolucr:u!i no'Stru a reallizalt rpTirmele JSa1e ,oeflcetări a!Slllpna Umas-urillior 
pe Rin şi Dunăre. 
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Dacă un istori:c de af!tă a fost acela care a dat în aceas1ă împreju
rare primul semnal {Alois Riegl în 1889 şi 1901), este pentru ~că el se 
ocupa de industria de a11tă. Nu este totuşi mai puţin adevărat că ofen
siVIa declarată in favoarea doctrinei continuităţii civilizaţiei antke şi îm
potriva •teo·riei "catastrofei" pe care ar fi •produs-'O "invaziile barbare" 
se leagă .de opera lui Alfred Dopsch (1918/19, 1923/24), aJ1e cărui prind
paie argumente se sprijineau de asemenea pe datele arheologice. Şi tot 
folosind într-un chip şi rrmi amănunţit ace:ste date, Hermann Aubin (1920, 
1922) a putut supune concepţia lui Dopsoh 2 unei critici amănunţHe. 
Cklul controvemei a fo:st de a1tunci reLuat, cîşttgînd în adîncime pe 
măsură ce cer•cetarea arheologkă ea însăşi şi-a lărgit şi :aprofunda:t re
zultatele -şi aceasta m1ai ales după ce Andre Pigani.ol a făcut să răsune 

(în 1947) fraza sa ajunsă celebră : "Ci·vi1izaţia romană n-a murit de 
moartă naturală. Ea a fo•st as.aJSinată" 3. 

Di·s:puta pentru iSau contra "barbarilor" eSite înca m cm1s de desfă

şurare, întemeindu-se mereu din ce în ce ma:i manifest şi mai decLarat 
pe datele :arheologice - ele 'Înşele devenirte din ce în ce mai minuţioase 
şi cuprinzlÎnd atî1t lumea romană dt şi pe cea "barbară" - dar determi
nînd de asemenea tot ma:i mult o reconsiderare a izvoarelor scrise în lu
mina faptelor arheologice. 

Împrejurarea că, pe de o parte interesul pentru problemă, profun
zimea analizei şi precizia observaţiilor pe de alta, iSe manifestă ·cu o deo
~ebită vigo.are printre savanţii germani, aUistrieci şi englezi, găseşte o 
explicaţie în nivelul atins în aceste ţări de cer,cetarea arheologică, atît a 
lumii romane, cît şi a celei .,barbare". Sperăm ~că în ch~p mai general, 
întorsărtura luată de studiile de care ne ocupăm aici, justifică şi faptul 
că un arheolog este acela c:are înc·earcă a o reaminti atenţiei dumnea
voastră. 

* 
Bste neapărat necesar a ·sublinia, în pragul oricărei încercări de a 

formula puncte1e de vedere pe care noua cercetare le-a pus în evidenţă 
cu privire 'la raporturile istorioe r eale dintre lumea romană şi "barbari" 
-- ca şi reLativ la 1soartă dvilizaţiei anitice după dispariţia imperiului, -
că este vorba de o cercetare care se află în plină desfăşurare ; 'Il!U se 
poa:te chiar spUJne, prilvind lucrurile dintr-o ;per.spedtivă crnai -în1artă, di ea 
se găseşte î1ncă la începutrurHe sale. Nu putem deci decît semnala prob
lemel·e şi unele rezul!tate parţiai1e, acestea din urmă avînd ele inşile, în 
cea mai mare parte, un ca!'lacter regional. 
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Deja în oeea ce priveşte p~~bLema i!'.:tporturilor Roma - "barbari" în 
timpul imperiului în curs de ·constituire sau în perioada !Sa de înflorire, 
concepţia unei .confruntări rigide - moş1tenite de la greci - a tre:buit să 
se schimbe, loomai datorită marei expansiuni politice, militare si comer
ciale a imperiului dincolo de fronttie1 ele :sale, şi pe 'care de1scoperirile şi 

studiile arheologice au sublinia't-o puternic, - înrtr-o viziune .caracteri
zată de formule din ce în ce mai nuanţate şi mai precise. Formulele: 
"Frontierele invizibile ale imperiului roman" (E. Kornemann), sau "Roma 

de dincoLo de fronrtierele imperiale" (M. Wheeler, 1954) :se precizează în 
formularea :J:ui Karl Chrirst 4 ca "front ier·ele invizibi1e ale influenţei ro
mane" (s111blinierea noastră), - cu nuanţe teoretice, din Clare ia'tă cîteva 
spicuiri (traduceri din textul german) : "Şi mai eSite vorba încă de e ·Con-

frunta forţa de atracţie magkă pe care frontierele fluviale au dobîndit--o 
în cercetarea modernă, ca ·o consecinţă a unei interpr·etări exagerate a 
maximei augusteene "coercendi intra terminos imperi'i" (Tacit, Ann.) 
-- cu realitatea descoperirilor arneologice. După indioaţiille acestora din 
mmă, nu poate fi vorba de faptul că - aşa cum A. Alfăldi a s'babilit -
sistemul fortificaţiilor ridicate de Domiţian de-a lungul fluviilor de fron
tieră a izolait aproape complet lumea romană faţă de "barbari" (Idem, 
ibid.). Sau : " ... in faţa frontierelo'r imperiului roman din Europa se afb 
o zonă i:argă de influenţă romană, de o intensitate variind de ·1a caz la 
caz" (Id., ibid.). Şi încă, în sf.îrşit : "reprezentarea uniLaterală şi negativă 

a unui contrast constant şi de nedepăşit, în sensul vechei formule Ro
mani-Barbari, este de fapt de nestUsţinut ; ( ... ) pentru perioada veche a 

imperiului, o separare absolută, polară între romani şi ba:r:bari , cores
punzînd binomului contr.aditCtoriu helleni~ba:r:bari, nu a fost istori'ceşte 

efeotivă". (Id., ibid.). Aceeaşi concepţie esrte eXipusă în .alte studii într-un 
mod destul de amănunţit, ca de exemplu la Gerhard Wirith 5, pentru im
periul tîrziu, care vorbind de popoarele federate, din afara frontierelor 
romane, ntU :se srfieşte să J.e caracterizeze ca : "independente, cum păreau 

şi supuse cum erau" şi care stabileşte : "Astfell, n-a existat niciodată 

efectiv rvreun gen de fronrtieră imperi,ală •În sensul modern, în faţa acestor 
populaţii grămădi:te dincolo (de frontieră), iar conceptul de limes n-a 
avut niciodată ,sensul unei zone ,politice marginale". 

Ca arv[nd o excepţională greut:a'te trebuiesc apreciate ~conduziile J'n
ţelept dntărite şi atent nuanţate ale unui 1sbuidiu de oa:mdter "'tehnic" -
dacă ni se permite !termenul - tratînd ·despre limes-ul german, dar care 
pune în relief fapte ~evident val1abile in 1chip general, s·tUJdiu datorit lui 
H. Sc:ho:niber.ger 6 • . El se ooruside:ră îndr·eptăţirt de a stabili drept concluzie : 
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"Astfel limes-ul, în această arie şi [n alte regiuni de .asemeni, nu tre
buie prirv:it ·oa un obstacol fortifitOalt, rirlioa!t Sm!potriva unui duşman in
staLat imedilart Îln faţa [ui, ci mai degrabă oa o linie de demaJroaii'Ie refLec
tînd situaţia strategkă. Limes-ul era .probalbil apărat [ntr-o manieră re-
lativ puterntcă prin forturi şi turnuri de suprave~here, în vederea desco
peririi orilcărui inattni'c poten ţi.al" . 

Consider[nid aceste >dîteiVa ex·emple - alese tla voi1a unor leeturi deloc 
sistematice şi .care nu pr·etinid în nid un fel a face :dreptarte tulturor efor
turi~or deplilse în ac-est d01meniu - dv€1I)t .oaracterirstke pentru tendinţele 
şi pentru poziţia 'Ceflcetării actuale in ceea ce prilveŞite I'laportul dintr·e 
imperiu şi ,;barbari" în rtfunpu1 exi!Stenţei efeotirve a 'oeiui dintîi, ni se 
pare a 1sU'blinia doar evidenţa, constatind că o astfel de concepţie tr.ebuie 
ne'aparnt să influenţeze asupra orientărui cercetării şi asup11a felului 
de a privi rolul "barbanilor" cu pr:illejul studiiilor referitorare la 
dispariţia imperiului şi lla chestiunea de a şti dacă civilizaţi:a anltkă a :Dost 
sau nu distrUJsă, sau dacă to'tal s1au numai în parte. 

Nu .credem a ne înşela prea muH, dacă s'În'tem de rpărer.e 'că 'în această 
privinţă se poate lăsa la o parrte prolblema aflzătoare a momrentului cînd se 
poate plasa sfîrşitul - să spunem definitirv ! - al lUJmii ootice şi ~înce-

putul a oeea ce s-a obişnuit să se numească :BNuJ. M~ediu. A1ceasrta e;ste 
o schestiune suhsidiară în rra!port cu aceea ~care ne p~eocupă pentru mo
ment . 

Or, în ceea .ce priveşte problema rolu'lui - exdusirv şi roon:damna:bil, 
.sau parţiall. şi eventual progresist - pe oare "barbarii" 1--ar fi jrucat cu 
prilejul d~spariţiei imperiului voman, conside~at ca o strUJdtură de stat, 
socială şi economi·că, arpare destul de cLar :că ultimele ceflcetări şi dis
cuţiile oar~e continuă, au Teuşiit cei puţin :să lărmu~ească 10Î'teva puncte, 
nu prea bine sesizate înaiiilte. Oricît ar fi de greu, din mulrte puncte de 
vedere, de a sepaT!a fâlp'bele majoil'e din mulţimea .asperdtellor ,ilstorioe în 
cauză, nu este poate prea inoportun de a pune .în primul Ifu:d faprtrul că 
nu mai :poate fi vorlba de o tratare globală a proWemei. Dacă nu ar f:j 
deoît împrejurarea împărţirii imperiului ~ncepî.nd de La moartea iui Teo
dosiu I şi aceea că cele două părţi au avrut, 'Şi din punctul de v~edere al 
sfirşitului lor, o ,soartă diferită, şi înrcă acest oonrsirderent 11şi gălseşte jus
tificar·ea. AvânJtul ~continuu a1 studiilor astlipr.a imperiului bi,zanltin şi criS
ta.Uzarea 1aproape v·ertirginoasă a unei arheo1ogii !bizantine n--au lipsilt de 
a se impune co!l!ştiinţei i:storidlor de după rărzJboi. S--;au putut astfel în
regi,stTa studiille adinJci ale lui A. H. M. Jones, mai ales Îlll legătură cu 
soarta difedtă a ~celor două p;irţi ale imperiului 7• Dar s-a rmers chiar mai 
departe; ohia1r în cadrul fiecărei jumăltăţi a imlperiului, considerate se-
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par.at, o cercetare orientată pe regiuni se impune din oe în ce mai mul:t. 
Numai la capătul unei .astfel de cencetări, rolul şi efectul local .ca şi ge
neral .al invaziilor vor putea fi determ~narte în mod sati1s:făcăJtor. 

Intre timp, este de oel mai mare interes de a înregi:stra pentru mo
ment progresele reallizate în studierea cauzelor şi Îirrlprejurări1or căderii 

imperiului de apus. Dacă discernem bine mensul discuţiilor, se pare că 
făcînd ,abstracţie de cauzele interne de decădere, care nu se pot nega, 

<:tvînd în vedere ·că probabil nu există fenomene istori·ce care .să aibă cauze 
t:rjlaterale, în afară de cel puţin peninu trecut, catastrofele natuara1e -

este astăzi relativ general ,admis că tri1burile şi regatele gerrrnanice au 
avut un rol bine determinat în procesul de diSipari•ţie .a imperiului roman 
de .apus. Dar această concluzie nu mai are astăzi nimic de a f:ace cu tdeea 
unui "asasinat". Chiar dacă nu putem accepta în întregime concepţia lui 

Henri Pirrene, oare pune în relief :pe de o parte elementtele de continui
tate .antică din statele germanice fonm.ate ;pe teri1torii ale imperiului şi, pe 
de .altă partte, rolul Islamului arab în prălbuşire.a lurrnii antic-e, rămîne că 

ideea unei continuităţi antice în noile formaţiuni ale E:vu1ui Mediu de 
început ,a fost bine întemeiată, în ultima vreme, prin studii complexe, 
clar pornind mereu de la datele arheologice. ffisrte tsu:fkient, în limitele 

acestui raport de orientar·e, de a trimite pentru problemele de ordin ge
neral ca şi peniru istoricul cercetării la studiiile temeinice ale lui Karl 

Friederich StroheckerB. Cît priveşte studierea detaliată, pornită de la fap
tele arheologd.oe, a dispariţiei structurilor romane şi a continuităţii aivili-

zaţi·ei anti1oe în regiUJnile imperiului înconpomte in imperiu!l franc şi ger
manizate, ea a fost dUJSă cel mai departe, pe de o parte în regiunea Rhi-

nului şi pe de arta 1a Dunărea mi'}lode. Dacă ltrirrnitem aid numai 1a 
cîţiva autori, este pentru că socotim pe de o parte, că acestea reprezintă 

mai bine, atJîlt din punct .de vedere al metodei, dt şi din acela al rezul
tatelor concrete, ultimul stadiru al cer,cetării şi .că pe de altă parte ei dis
cută, ,şi massa princ:iJpală a li,ter,aturii recente Teferitoare IJJa subiect 9• 

Trebuie asttJ:f.el să evocălm în mod special s'tUJdiile arlheologioe foarte 
minuţioaJSe referitoare la Tegiun:ile bazinului renan şi pe care 1e-a sinte
tizat ·în ul1timă instanţă Kurt Bohner 10• Regreilîn!d că nu pu1tem expune 

în mod mai amănunţit metodele arheo:logiee f.oarlte si,s;tematice :Dolosi'te 
în cunml acestor studii (adunare a tutul'or descoperirHor maii Jmpor.ante 
';li cartogoocfierea lor eXJaotă şi diferenţi.ată la maximUJm), nu ni se pare 
lipsi't de inter.es de a reaiillinti pe scurt conduziile pri·ncipale ale lui K. 
Bohner. 
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Reiese din e1e că a avut loc în primul rînd o modifiroare .a 2tr-~1cturii 

orga~1izaţiei sociale ; trecerea dominaţiei politice din mî inile puterii de 
stat centraliz:ate în mîinile unei unităţi etnice orientată spre marea ţără
njme şi a cărei regalitate se întemeia pe legăturile ancestrale de clep~ll

denţă reală şi pc proprietatea funciară împrăştiată. "Prin aceasta toa:te 
instituţiile care se dezvoltraseră plecînd de la necesităţile imperiului au 
fost smuLse din contextul lor originar, na•tural". Pentru multe dintre ele, 
ca de exemplu, pentru armata permanentă, fortificaţi le de frontier[l.. şi 

chiar pentn:. anume forme specializate de agricvltură. acPasta a î•--.se:11n at 
sfîrşitul. Altele, ca rămăşiţele Yechei administraţii , persistînd în o:·:-1se 
şi în fol,tăreţe (şi din care o mare parte vor deveni centre ale noilor cle
partame:.lte), numeroa\Se meserii (olăritul, sticlăria, orfevreria), viticnlturq 
şi mai ales comerţul "internaţional", "LS-au putut integra pl'in ele însele, 
chiar după disrt·rugerea cadrului lor originar, în noile struct1..ri de viaţă, 

în aşa fel încît fortele pc care ele le cuprindeau s-au putut infiltra 1n 
mod aotiv în noua ordine". În sfîrşit şi mai ales, Biserica -- a cărei 

atracţie şi necesitate pentru cuceritori se întemeiau pe tr.a.diţi'le patrim·
hale şi de lealit.ate ,,feudală" - s-a menţ.inut, trebuind a se adapta în 
întregime, din punct de vedere economic, noilor împrejurări. Cu totul 
a~t tablou oferă teritoriile atinse ele cucerirea oara.bă, ceea ce dovedeşte 
că nu este vorba în această materie de lucru:-i ce se> întîmplă în mod 
necesar. Aceasta pe~1tru dt : "Toate aceste forme de via',~ă romană tîrzie. 
care este adevărat, s-au modificat, dar care nu au coEtinu.at mai puţin 
să subziste, au avut ca purtător populaţia provincială :roman<\ care nu 
IS-a contopit decît cu vremea cu pe:"·manii"'. 

Numai în parte studii de felul celor deabea menţionate, pot fi Sl 'TI 

Pabte pentru teritoriile, astăzi austriece, ale Raetiei şi Noricului. 
S-a s1tudiat acolo mai .all''S soarta oraşdCJr şi. a 1ocurilor r omane întă

rHe în etapa de trecere spre Evul Mediu, fă.r~ ca, după impresia noastră, 
cercet-area .arheolo.gică să fi putut furniza l_;ină în prezent i'l for:.Tl!aţii care 
să .poat8. egala sau completa în mod hotărîtor. Tablourile vii pe care ni 
lo--a transmis Vita Sancti Severini a lui Eugippius. Herma Thallcr-Stlg
lrtz esrte aceea care, întemeindu-se pe săpăturile şi studiile regretatul~1i 
Rudolf Egger şi ale şcolii sale, a sintetizat rezultatele din punctul de ve
dere care ne interesează 11. Concluziile sale se acoperă în general cu 
cele reţinute deja în cursul expunerii noastre. Nu este continuitate di
rectă a oraşelor medievare cu or·aşele S'au fortifiicaţiile romane, deşi une
ori s-au înglobat construcţii romane care se pre·tau la aceasta. "Pentru 
că evident motivele utilitare erau deteruninante în amplasarea aşezărilor 
medievale, nru se poate vorbi de o tradiţie locală în sensul strict al cu-
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v1ntului. ceea ce devine încă şi mai clar prin faptul că numele staţiunii 

militare r omane nu subsistă in nici un caz. Nu există aşa dar în .acesrte 
1c curi indicii nici externe (construcţii), nici interne (ţinînd de nume, de 
Ctlltură) •pentru o continuitate de locuire"' (traducerea est.e mereu a noas
tră, după textul german). Dar există continuitate de nume la oraşele din 
Noricum Ripense la vest de Enn.,s, dincolo de limita teritoriului ocupa,t de 
rugii germani, ceea ce se explică printr-o ev,acuar e spontană, efectuată 

de Severin ·Şi ~Jrin împrejurarea că un. am.Jme număr de romani .au rămas 
pt> loc. 

R. Egger îmuşi L'Xplica fenomenul prin instalarea destul de timpurie 
a suveranităţii france în a:cesite regiuni. 

De oel m ai mare interes pare să fie o a1ltă oo1n.cluzie a HeTIITlei Thal
ler-Stigli'tz, care face caz de persistenţa , după încetarea ocupaţiei roma
ne, a numelor de ogoare, de rîuri, de locuri locuite şi poate şi de un fel 
dP "denumiri de districte" -care s-ar lega nu de numiri romane, ci de ace
lea pe care le crease populaţia autohtonă pre-romană. "Tradiţia denu
mirilor pre-ro:mane atrage( . .. ) atenţia asupra faptului ·Că elementul indi
gen a supravieţuit, că pe de o parte el n-a pierit în procesul de roma
nizare, iar pe de alta că el a reapărut după dispariţia acestei înalte civi
lizaţii, devenind prin aceasta purtătorul unei continuităţi". Şi autoarea 
noastră încheie cu un fel de clăkinare din cap foarte seanniHcativă "în 
legătură cu ideile curente prÎ'vind intensitatea romanizării în anumite 
r egiuni". Semnificativă este deasemeni o altă observaţi,e a aceleiaşi 

savante, pe care ne mulţumim .a o cita fără nici un comentariu : "Că 
elementul roman se va fi înmulţit prin fuga din regiunile joase ale RJae
tie;i II şi din Norkum Ripense în munţi, aceasta e:ste o părere în care se 
crede mult, dar care n u este dovedită". 

Socotim că ceea ce aun notat P'înă acum ajunge pentru a da o idee 
-senerală şi despre noile tendinţe ale cercetării şi despre rezultatele deja 
cîştigate, sugerînd în .acela-şi timp o oarecare valoare mai largă .a met·o
delor şi a concluziilor. În plus, nu s~ar pUitea spune că studierea proble
melor care ne interesează .a fost împins, în provinciile romane situate 
la est de N ori·cum, ·tot aşa de departe ca în exemplele pe care ne-am 
socotit datori .a le trata în mod mai insistent, d e-;;i evident totw:,;i foarte 
insuficient. Semnalăm totuşi pentru Pannonia, un început de aliniere 
ce-şi .găseşte expresia în cîteva studii ~ecente12• 

Dar aici regiisim deja problema foarte discutată a .soartei difer ite a 
părţii răsăritene a imperiului roman, care va d ev·eni imperiul bizantin. 
Aceaska este o problemă care cere o tratare specială şi care ne pare a 
depăşi pentru moment oadrul prez·entului rapovt. 
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NOTE 

* Rarport pr€z•enrbat la cel .de-al XIU-lea Congr:es al Ştiinţelor istorice, Moscova, 1970. 

1. LHeraJtur.a SUibi·ectulu[ tr,aJt.at în a·cest. r·a.por:t fiind imensă, est-e explicabil că trimi
.terile no·a:stre, - tinute ÎITI l~mitel1e strictuJui indispensabil, - s.înt în cea rnai 
mare par•t·e La opere de sinteză, despre oave am lua!l: ·cunoştinţă, şi care ·conţin, 
după opinii.a n;oastră, i:n:fornnJatiile nec:es.ar·e. Datel€ ref€rito.are la ist.oricul cerce
if.ărH schit.at aici ma.1i sus S1În•t culese într-un chi!P f·oarte amănunţ~t d·e către Str.o
hecker (v . . nQta ,g ,maiÎ jo.!>). 

2. A. Aubin (uUima culegere de sturl~.i) . Vom Altertum zum Mittelalter, Mlinchem, 
1949. 

3. Andr·e Piganiol, L'Empire chretien {Hi,st. gEm. ed. par G. Glotz ; Hi">•toire ramaine, 
VlOl IV, 2, 1947) . 

.(. K. Chrffit, Romer und Barbaren in der hohen Kaiserzeit, în ,.Saeculum" 10, ( 1959), 
273~288. 

5. Zur Frage der ioederderten Staaten in der spăteren romischen Kaiserzeit, în ,,His
t·oria, Zeitsehr.i~flt flir alte Ges1chid.11te" {Wie.slblaJden), XIV ( 1967), 231-251. 

6. The roman irontier in Germany : an archaeological Survey, în "Journ.al of Ro;mam 
St·tidies", 1969 .(su'b t.i,par; datorăm domnului Scihonlberg·er de .a fi putu•t curw.a:şlf:e 
•aJoest studiu îna.i:nte de ap!ariti1a lui, ;pentr!U car:e tinem să-i muLţumim căldll'ros ). 
(~DJtre timp apăru1t.) 

'i. The Later Roman Empire, 3 v·ol. (IBl.aokweU, 1964), şi versiunea prescurt•ată: The 
decline of the ancient Wodd (Lon!don 1966); rvezi mai .ales Clatpilttolul XXVI: Why 
did the western empire iaU?, 362 urm. 

8. Germanentum und Spătantike, Zlirkh-Stu1Jtgoot (Bdittuna Ar,t•eants), 1955. Se poa't'e 
folosi cu fo'los de asemenea .ex:punterea didadttcă a lui He1nr'.i.oh Dannenbauer, 
Die Entstehung Europas. Von der Spătantike zum Mittelalter, voi. I : Der Nieder
gang der alten Welt im Westen, 1959 (d;e la Dio!Cleti,an pînă La moarte·a lui Justi-
'ni.an); vol. TI: Die Aniănge der abendlăndischen Welt, 1962; aminldouă volumel•e 
în edituDa K·oh1Jhammer, Stutt1gart. 

9. Se va găs·i, pen:tru Dest, o sectiune de-1a llllngul discuţi-ei pr·obleme·i. pomind de la 
Dopsah şi ~înă ~a Bohner, în culegerea d€ studlii realizată de :Aaul Bgon Hlibin

ger (ediitor), Kulturbuch oder Kultuirkontinuitii•t im Ubergang von der Antilm zum 
Mittelalter (Wege der Forschung OCI), Dal'lmSitadt, 1968. 

10. lneepînd cu silnt,eza arheologkă : K. Bolhner, Die frănkischen Altertiimer des Trie
rer Landes {R•omisch-Gei1ll1Jan.iJsohe Kommffision ; Germanffi·che Denlkmăler der VOI
kerwanderung,sz•eit), 2 vol., Berlin, editor Gebr. Mann (1958) şi cu s1tuldiul funda
ment,al ,frl aJceluiaşi .auto.r : Die Frage der KontinuHăt zwiscben Altertum und 
Mittelalter im Spiegel der frănkischen Fumle des Rheinlandes (Aus der SlcihaJI:z
kammer des Anltik·en Trier. Neue FoN>·chiUDg'en urud Ausgr.abung;en), ediţia doua, 
195'9, edi,tura p,a:ulinllls, Trier, 85-109 (studiul est.e J"letprodus şi în culeger.ea lui Hli

binger (no:tla precedentă) ; vezd şi de ace]Jaşi autor : Zur historischen Interpretatioa 
der sogenannten Laetengrăber ( 1965), tn "Jahrl'butoh des T·Omffitch germa·Diischen Zoo
tralmuseums", Mainz, v.ol. 10, 196'5 (.sk. !), 139---'16.7 şi, u~t.ima dart:ă, Eisenberg im 
lriihen Mittelalter, în "Jahrlbucih :z!llr Gesd11khte von St.adt- und LaDJd!lrr.eis Kai,sers
Lautem", 1967, 74-83. (V·ez:i în legătură cu lae.U, şi 1a Roosens, Laeti, ioaderati 
und andere spătromische Bevolkemng.sniederschlăge im belgischen Raum, în "Die 
Kunid•e" (M~ttt, d. niedensiilchs. l.JandesVler.eitns f. Urg•eslch.), Hannov-er, N. F., 18, 
1967, 89~109. Of. de asemenea pentru ora:şe, Harald von P·etr·ikowts, Das Portle
ben romischer Stădte am Rheia und Donau im irilhen Mittelalter, în .,Trier•er Zeit
s:chrifit", 19 (1950), 72.--81. 

11. Hertma Thatler, Der Stădte der Vi.ta S. Severiai im Donau.raum, în "Festschrift fiir
Rutdolf Bgg·er", Il, 1953, (KLagemJfurt), 315-32·1 ; Herma StigUtz, Romische Lager 
und iriihmittelalterliche Siedlungen am norischen Umes, în "Ost·errekihitsche Jah-
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reshef:te", XVI, 1961-63, Beifbl.arttt, Sp. 143 şi urm. Vezi ·de asemene:a, pen~rlll apli
oarea meltodei .privind "stuidliu[ nucleelor Ul1bane", Hemiha. Loodenlbauer-Orel, Ar
c:haologische Stadtkernforschung, in Wien, în ,.J,aihnbuch des Vereines ftir die 
Geschicbte der Stadt Wi·en", 21/22, 1965-196·6. 

12. Prmtr:e oare, cartea abea apărută (şi pe care nu am .aJVUJt încă răgaruJ. de a o 

.srtudi·a) a lui L. VimaJdy, Das letzte Jahrhundert Pannoniens, {376-4?16), .Budapesit-a, 
1969 (în ediţiile AJoaidem-iei un:ga.J1e) căr·ei•a i-•arrn aJd·ărug~a studiul sint,etic .al lui Kiss 
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