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Repertoriul arheologic al epocii avare târzii 
(secolul al VIII-lea – începutul secolului al 

IX-lea) din Banat nu este chiar atât de bogat în 
descoperiri precum cel din Câmpia Panonică. Cu 

toate acestea, există câteva așezări și necropole cer-
cetate de către arheologi, la care se adaugă obiecte 
găsite întâmplător, care dovedesc faptul că regiu-
nea a fost populată atât în zona de câmpie joasă, 
cât și în cea colinară. Descoperiri funerare sunt 
atestate arheologic în zona de câmpie mai ales în 
apropierea râului Tisa, dar apar și în zona Begăi, 

CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA O APLICĂ DE FALERĂ DIN EPOCA 
AVARĂ TÂRZIE DESCOPERITĂ LA TIMIŞOARA-PODUL MODOȘ

Daniela Tănase*

Cuvinte cheie: epoca avară, războinici, morminte, falere, Timişoara – Podul Modoş
Keywords: Avar period, warriors, tombs, phalerae, Timişoara – Podul Modoş

Considerations upon a Late Avar Phalera Applique Found at Timişoara-Podul Modoş
(Abstract)

In the necropolis from Timişoara – Podul Modoş, dated to the Late Avar period, in Tomb no 4, next to the peak of 
a dagger, an anthropomorphic/zoomorphic gilt bronze phalera was found. This is actually a fragment of a harness 
phalera, reused as a scabbard applique. Phalerae with the same type of decoration were discovered in the warrior 
tombs from the north-western part of the Carpathian Basin, in Komárno, Bratislava, Smolenice (Slovakia) and 
Mikulčice (Czech Republic).   

Some researchers believe that on this type of phalerae is represented the head of a dog or a lion. In my opinion, 
it is the representation of a stylized human head that has animal features: heavy raised eyebrows, resembling the 
ears of a dog or of a wolf, a canopy that resembles a lion's mane, perhaps embodying a mythological character 
(whose representation could require livestock attributes). Its identity had not been yet deciphered. The prototype 
of the decorative pattern of these artifacts must be sought in the Asian world, within the repertoire of Iranian art 
of the Sassanid and post-Sassanid era.

During the Avar era, images of men were mostly represented on amulets, pendants and belt pieces, ornamental 
placards on horse saddles or bells decorating the harness. Al these played an apotropaic role.

The bronze harness phalerae with human or animal representations were produced by Avar craftsmen in the 
Carpathian Basin during the 8th century AD; their spreading range covered mostly the north of the Khaganate. 
Since the closest analogies are to be found in northwestern Carpathian Basin, not just for the anthropomorphic 
figure from Timisoara-Podul Modoş, but also for other items found in the necropolis, there may have been close 
links between these border regions of the Avar Khaganate. I do believe that the phalera applique arrived in the 
Banat region via a carrier, a warrior and not as a result of activity itinerant craftsman.

Associating certain attire sets and jewelry (perforated belt straps, decorated with vegetal motifs: stylized lilies) 
with weapons and harness parts (phalerae, bells), may reveal a warrior's emblematic style, of the one that had the 
mission to oversee and defend the borders of the Avar Khaganate. Unlike for the previous centuries, in the Late 
Avar era, graves of horsemen or armed men tombs are to be found only in borderlands.

In light of the above, in my opinion that given the funerary discoveries from Timișoara-Podul Modoş, one 
can prove the existence of a defensive line of the eastern the Avar Khaganate border in Banat. Here, warrior 
tombs were discovered only west of the two earth waves crossing the region from north to south, built in the late 
Roman era, and constituting a border between the 6th and 8th c AD. A concentration of military objectives was 
also identified in the southern flank of the Khaganate, relevant in this respect being the cemeteries with graves 
of armed horsemen discovered in the Belgrade region. So, the graves of Timișoara-Podul Modoş, containing 
weapons and horse bones, prove the presence of a military elite watching and defending the south-eastern flank 
of the Avar Khaganate border.  

* Muzeul Banatului, P-ţa Huniade nr. 1, 300 002 Timișoara, 
Romania. E-mail: danielaetanase@yahoo.com.
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a Bârzavei și pe Dunăre1. În acest context, necro-
pola de la Timișoara – Podul Modoş, situată pe râul 
Bega, ocupă un loc aparte pentru că se datează în 
a doua jumătate a secolului al VIII-lea – începutul 
secolului al IX-lea2, fiind astfel unul dintre cele mai 
târzii cimitire, dar și pentru că printre piesele des-
coperite se află unele rare, cum este cazul celei care 
face obiectul prezentului studiu.

În Timișoara, pe malul râului Bega, în apropi-
ere de Podul Modoș, situat în partea de sud-vest 
a orașului, au fost descoperite în luna februarie a 
anului 1976 patru morminte. Trei dintre acestea 
au fost deranjate de muncitorii de pe un șantier de 
construcţii, doar unul fiind cercetat de către arhe-
ologi, mormântul nr. 43. În acest mormânt a fost 
descoperită o piesă din bronz aurit4, care este foarte 
rară în arealul necropolelor de epocă avară târzie 
din bazinul carpatic, cu toate că au fost descope-
rite mii de morminte databile în această perioadă. 
Piesa a fost publicată împreună cu inventarul celor-
lalte morminte încă din anul 1983, însă calitatea 
ilustraţiei a determinat rămânerea sa în anonimat. 
Ulterior, aceasta a mai fost amintită și chiar ilus-
trată, însă ca o copie a ilustraţiilor publicate în anul 
19835, iar recent a fost publicată o fotografie a sa6.

Necropola de la Timișoara – Podul Modoş a fost 
probabil mult mai întinsă, restul de morminte fiind 
distruse în mod cert de clădirile construite anterior 
anului 1976, care aparţineau aceluiași combinat 
chimic aflat în construcţie și la data la care au fost 
semnalate descoperirile funerare în discuţie. 

1. Condiţii de descoperire
Piesa a fost găsită în mormântul 4, orientat 

V–E, cu groapa dreptunghiulară, având lungimea 
de 200 cm, lăţimea de 85 cm și adâncimea de 
110 – 130 cm; scheletul, cu lungimea de 173 cm, 
aparţine unui bărbat, care era întins pe spate, cu 
braţele de-a lungul corpului7.

Inventarul constă în: deasupra craniului, în 
dreapta: o cataramă din fier;   în dreptul coatelor: 
câte o cataramă dreptunghiulară din bronz; de 
o parte şi de alta a bazinului: alte două catarame 
dreptunghiulare din bronz (Pl. I.2 – 3); sub cotul 

1 Pentru repertoriul descoperirilor de epocă avară din Banat, 
vezi Szentpéteri 2002, 20 – 25, 43 – 44, 60, 90, 93,138, 142, 
147, 161, 209 – 210, 216 – 217, 229, 231, 244 – 246, 250, 
261, 264, 273 – 274, 279, 282, 286, 299, 302, 310 – 311, 
315 – 316, 376, 391 – 392, 410 – 416, 419, 424, 437.
2 Bejan 1983, 496.
3 Bejan 1983, 489 – 490.
4 Bejan 1983, 498, Fig. 2.1.
5 Mare 1997, 305, Pl. IX. 15.
6 Cosma et alii 2013, 89, Fig. 64.6.
7 Bejan 1983, 489.

drept: o cataramă de bronz dreptunghiulară cu 
placă (Pl. I.4), o agăţătoare de curea (Pl. I.5) cu 
verigă de agăţat (Pl. I.6); în dreptul femurului stâng: 
o limbă de curea din bronz, triunghiulară, ajurată, 
decorată cu motiv vegetal (pare a fi un crin stilizat) 
(Pl. I.1); de-a lungul femurului drept: un pumnal 
din fier, cu urmele tecii de lemn (Pl. I.8), lângă 
vârful acestuia se afla o aplică antropo-zoomorfă 
din bronz (Pl. II.1 – 3); lipite de pumnal erau 
două amnare, unul întreg și celălalt fragmentar; la 
picioare: resturile unui vas mic de lemn cu două 
cercuri de fier, foarte corodate. Deși starea de con-
servare a vasului era precară, s-a putut totuși stabili 
că este vorba despre o cofă de formă tronconică, 
având gura mai îngustă și fundul larg, al cărui cerc 
superior avea două urechiușe de prindere și era 
înalt de aproximativ 20 cm (Pl. I.7).

2. Descrierea piesei
Piesa a fost realizată din bronz, prin turnare și 

a fost aurită în întregime, în prezent păstrându-se 
parţial urme ale auririi (Pl. II.3a-c). Forma sa este 
ovală, este goală la interior și reprezintă un cap 
uman înconjurat de o ornamentaţie care sugerează 
coafura personajului, deși ar putea fi interpretată 
și ca o coamă de leu sau ca o aureolă. Sprâncenele, 
pomeţii și nările sunt puternic reliefate. Sprâncenele 
au o formă ascuţită ceea ce poate duce la interpre-
tarea că ar fi urechi de animal, câine sau lup. Faţa 
este evidenţiată de un chenar profilat. În partea 
inferioară a feţei pare că aceasta se sfârșește cu linia 
nasului, poate chenarul semnificând barba. Pare a 
avea gura deschisă. (Pl. II.1 a–b, 2 a–b).

Coronamentul care înconjoară fruntea este 
rupt în partea inferioară, ceea ce poate sugera că 
avem de-a face cu o piesă refolosită.

Dimensiuni: L: 2,5 cm, l: 1,5 – 2,4 cm, grosime: 
1,7 cm.

Nr. inv. 8471, Muzeul Banatului Timișoara.

3. Funcţionalitate şi simbolistică
Piesa descoperită la Timişoara-Podul Modoş a 

fost considerată pandantiv de către descoperitor 
şi unii autori8, cu toate că nu are nici un orificiu 
pentru agăţare, iar forma sa actuală este mai degrabă 
potrivită pentru a fi fixată pe un suport din mate-
rial textil sau piele. Din condiţiile de descoperire 
observăm că aceasta a fost găsită lângă vârful ascuţit 
al pumnalului, spre exteriorul gropii9. Ruptura 
sesizată pe revers sugerează faptul că această piesă, 
turnată în relief, pare să fi fost parte componentă 

8 Bejan 1983, 490; Mare 1997, 292; Mare 2004, 126; 
Cosma et alii 2013, 89.
9 Bejan 1983, 490.
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a unei piese mai complexe, respectiv o faleră, ea 
având iniţial un suport metalic, respectiv o plăcuţă 
rotundă, pe care a fost fixată cu nituri. Această 
ipoteză este susţinută de analogiile foarte apropiate 
din necropole situate în nord-vestul bazinului carpa-
tic. Astfel, trei falere cu chenar perlat şi patru falere 
cu chenar profilat, turnate în bronz, aurite, pe care 
sunt reprezentate într-o manieră naturalistă figuri 
în relief înconjurate de un coronament ondulat 
sau fără acesta, aproape identice cu cea prezentată 
de noi, au fost descoperite în sud-vestul Slovaciei la 
Komárno-Schifftswerft – mormântul 130, mormânt 
care a aparţinut unui bărbat îngropat împreună 
cu calul său, falerele și plăcuţele împodobind har-
nașamentul10. O altă faleră turnată în bronz, cu o 
figurină umană în partea centrală, a fost găsită în 
același areal, la Komárno – Váradiho-Gasse – mor-
mântul 1611. Piese cu același tip de decor au mai 
fost descoperite în Cehia la Mikulčice și în Slovacia 
la Bratislava şi Smolenice12. Falerele și plăcuţele, rea-
lizate prin turnare, se fixau cu nituri de cureaua din 
piele a harnașamentului13. 

În legătură cu reprezentarea în relief de pe fale-
rele și plăcuţele găsite în mormântul 130 de la 
Komárno-Schifftswerft, cercetătorul slovac A. Trugly 
consideră că este vorba despre un cap de câine14. 
În necropola de la Komárno-Schifftswerft s-au mai 
descoperit falere pe care apar în relief capete de lei15 
și capete de grifoni16, motiv pentru care autorul a 
considerat că are de-a face mai degrabă cu o repre-
zentare animalieră și în cazul obiectelor din  mor-
mântul 130, respectiv cap de câine, mai ales că, 
într-adevăr, sprâncenele ar putea fi considerate 
urechi de animal. Același cercetător a emis recent o 
nouă ipoteză, cum că ar fi vorba despre reprezenta-
rea unor capete de lei și nu de câini17. 

În opinia noastră, inclusiv pe exemplarul desco-
perit la Komárno  –  Váradiho-Gasse, citat de autor 
ca analogie pentru piesele din mormântul 130, 
este reprezentat mai degrabă un cap uman stilizat 
și nu un cap de câine. Aceasta rezidă din trăsăturile 
umanoide ale figurii, din forma nasului și redarea 

10 Trugly 1993, 223; 274, Pl. XXXVII.5 – 7; 275, Pl. XXXVIII. 
1 – 4; 299, Pl. LXII.1 – 7.
11 Čilinská 1982, 378, Pl. VII.9.
12 Csuthy 2015, sub tipar. Mulţumesc domnului András 
Csuthy (Universitatea Comenius Bratislava, Slovacia) pentru 
amabilitatea de a-mi pune la dispoziţie manuscrisul lucrării 
aflate sub tipar.
13 Trugly 1993, 207.
14 Trugly 1993, 224.
15 Trugly 1993, mormântul 109–244, Pl. VII.1 – 3; 245, 
Pl. VIII.1 – 3.
16 Trugly 1993, mormântul 114–257, Pl. XX.1 – 6.
17 Csuthy 2015, nota 39, sub tipar.

nărilor, care nu se aseamănă nicidecum cu un bot 
de animal. Sunt clar reprezentaţi ochii și pomeţii 
obrajilor, doar sprâncenele sunt puternic reliefate 
și au o formă triunghiulară, ceea ce a dus probabil 
la concluzia că ar fi urechi de câine. Totuși, putem 
lua în considerare și ipoteza că anumite trăsături 
pot fi animaliere, cum este coronamentul care 
înconjoară capul și care poate fi interpretat ca o 
coamă de leu, sau sprâncenele care sunt ascuţite 
și pot fi asemuite cu urechi de câine sau de lup. 
De aceea, considerăm că avem de-a face cu o piesă 
compozită antropo-zoomorfă, un personaj mitolo-
gic masculin care avea și atribute animaliere, fără 
ca identitatea sa să fie deocamdată descifrată. 

În epoca avară, reprezentări antropomorfe, în 
special chipuri de bărbaţi, apar mai ales pe amulete, 
pandantive, piese de centură şi pe plăcuţe care orna-
mentau șaua calului sau pe clopoţei ce decorau har-
nașamentul. Clopoţei pe care erau înfăţișate chipuri 
umane au fost găsiţi nu doar în morminte de călăreţi, 
la harnaşamentul calului, ci şi în morminte de copii 
şi de femei, purtate la centură sau la gât, rolul lor 
fiind acela de apărare împotriva spiritelor rele18. 

Obiectele pe care sunt reprezentate chipuri 
umane, cel mai probabil cu rol de protejare a 
purtătorului, au în lumea popoarelor din stepă o 
tradiţie îndelungată. Piese pe care apar reprezentări 
cu mască umană au fost descoperite încă din 
epoca timpurie a migraţiilor în mediul stepic, în 
complexe funerare în care domină componenta 
războinică, toate măştile fiind masculine, inclu-
siv în morminte de copii19. În legătură cu origi-
nea acestor măşti cu înfăţişări umane, s-au luat în 
considerare pe de o parte influenţele răsăritene, 
legate de lumea nomadă, mai ales în cazul pieselor 
pe care apar şi figuri de animale, iar pe de altă parte 
influenţele bizantine, care ar decurge din tehnica 
de execuţie şi stilul ornamental20. 

Reprezentările umane de pe clopoţei conferă 
acestora rolul de apărare a purtătorului nu doar prin 
redarea figurii în sine, ci şi prin zgomotul făcut, 
sunetul lor îndepărtând forţele răului. Există chiar şi 
relatări scrise cu privire la această credinţă a popoa-
relor din stepă. Istoriograful Menander Protector 
povesteşte că ambasada bizantină trimisă la vechii 
turci (anul 568), condusă de Zemarchos, a fost 
„curăţată” de către un şaman cu sunet de clopoţei şi 
incantaţii de îndepărtare a spiritelor rele21. 

Dacă în cazul clopoţeilor rolul apotropaic 
este indubitabil, în ceea ce priveşte alte tipuri 

18 Rácz 2012, 427, Fig. 13; 435.
19 Carnap-Bornheim, Anke 2008, 265. 
20 Rácz 2012, 434, 436.
21 Racz 2012, 435.
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de piese care decorau centura şi harnaşamentul 
(plăci, aplice, falere), se poate lua în considerare 
şi rolul pur decorativ, dacă ne gândim la imita-
rea de către artizanii metalelor din kaganatul avar 
a unor motive ornamentale din arta bizantină, 
fără ca acestea să aibă neapărat aceeaşi conotaţie 
simbolică22. Însă aceste aplice de falere, pe care apar 
reprezentări antropo-zoomorfe redate în relief, par 
mai degrabă a simboliza personaje mitologice spe-
cifice populaţiilor din lumea stepei, probabil tot cu 
rolul de ocrotire a purtătorului şi de îndepărtare a 
spiritelor rele, influenţele stilistice venind dinspre 
lumea iraniană23 şi nu dinspre cea bizantină. 

Piesa de la Timişoara – Podul Modoş are analogii 
apropiate în ceea ce priveşte redarea figurii umane 
la Komarovo, în regiunea Perm din Rusia, pe o far-
furie de argint din perioada post-sassanidă, datată 
în secolul al VIII-lea p.Chr.24, precum şi pe o 
aplică de aur găsită în regiunea de la sud de munţii 
Ural, în Başchiria (Rusia), la Ufa – Novoturbasly, 
într-un mormânt datat larg în secolele VI – VIII, 
pe care apare un cap uman înconjurat de un 
chenar perlat25. Tot la Ufa s-a mai găsit o aplică 
discoidală, din aur, pe care apare un cap de bărbat 
înconjurat de o corolă perforată, ornamentată cu 
perlură pe margini; această aplică a fost datată 
în secolele  V – VI26. Aşadar, mai degrabă dinspre 
această zonă central-asiatică şi lumea iraniană a 
venit prototipul acestui tip de reprezentare cu 
anumite trăsături faciale puternic reliefate. De 
altfel, legăturile cu lumea iraniană şi arta sassanidă, 
în redarea unor teme animaliere şi vegetale, au fost 
remarcate în cazul falerelor descoperite în nordul 
bazinului carpatic, pe care apar capete de lei27.

În ceea ce privește perioada de timp în care au 
fost la modă falerele ornamentate cu așa-numita 
reprezentare „cap de câine” (în opinia noastră cap 
antropo-zoomorf), aceasta a fost estimată în prima 
treime a secolului al VIII-lea, iar în morminte ar fi 
putut ajunge pe la jumătatea acestui veac28. În cazul 
descoperirii de la Timișoara-Podul Modoş, nu este 
exclusă producerea falerei la jumătatea secolului 
al VIII-lea, dar pentru îngroparea sa în pământ se 
poate accepta și o datare mai târzie, în a doua jumă-
tate a secolului al VIII-lea sau în jurul anului 800, 
având în vedere faptul că este o piesă refolosită.   

Aceste falere au fost realizate de meşteri avari din 
bazinul carpatic, producţia lor fiind caracterizată 
22 Nagy 1999, 305. 
23 Trugly 1993, 224.
24 Daim 2011, 4, Fig. 1.
25 Mazhitov et alii 2008, 43.
26 Mazhitov et alii 2008, 57.
27 Trugly 1993, 223 – 224.
28 Trugly 1993, 223.

prin folosirea bronzului ca materie primă şi lipsa 
fineţii tehnice29, fapt ce se observă şi din realizarea 
aplicei de la Timișoara-Podul Modoş. Aceasta are 
trăsăturile destul de grosolan redate, nu a fost bine 
finisată şi are urme de la turnare, mai ales în partea 
sa inferioară. Piesa a fost mai apoi aurită, astfel că 
aceste defecte au fost estompate.

Clopoţei şi plăcuţe de centură sau harnaşament 
cu reprezentări umane apar în epoca avară târzie 
mai ales în partea nordică a kaganatului doar în 
morminte de războinici30. În acelaşi areal geo-
grafic au fost descoperite şi falere, în morminte 
de bărbaţi înarmaţi din zona liniilor de apărare 
a frontierei avare31. Având în vedere că în nord-
vestul bazinului carpatic există cele mai bune ana-
logii nu doar pentru figurina antropomorfă de la 
Timişoara-Podul Modoş, ci şi pentru limba de curea 
ajurată decorată cu un crin stilizat, găsită în acelaşi 
mormânt nr. 432, este posibil să fi existat legături 
strânse între aceste zone de graniţă ale kaganatu-
lui avar (cea de nord-vest şi cea de sud-est). Pe de 
altă parte, prezenţa mai frecventă în aceste zone 
a anumitor piese şi chiar asocierea lor (limbi de 
curea, ajurate, decorate cu motiv vegetal, falere de 
harnaşament decorate cu figuri umane sau anima-
liere, arme) pare să contureze un stil emblematic 
al războinicilor care aveau misiunea de a veghea şi 
apăra frontierele kaganatului avar. 

Amintim că în necropola de la Timişoara-Podul 
Modoş s-au găsit alte trei morminte ale unor bărbaţi 
înarmaţi, dintre care unul înmormântat împreună 
cu calul, ceea ce poate însemna că prezenţa aces-
tora aici poate fi legată de existenţa unui punct de 
apărare a frontierei de sud-est a kaganatului avar. 

Se cuvine să menţionăm aici faptul că la est 
de valurile lungi de pământ din Banat, construite 
probabil în timpul Imperiului Roman târziu33, care 
străbat câmpia bănăţeană de la nord la sud, nu s-au 

29 Daim 2011, 12.
30 Rácz 2012,  435.
31 Csuthy 2015, sub tipar.
32 Limbi de curea ajurate asemănătoare au fost găsite în 
necropole mai ales din nord-vestul bazinului carpatic: în 
Austria: Schwechat (Mitscha-Märheim 1941, Pl. 24. 3 – 5), 
Zwerndorf-Dornparz (Winter 1997, 248, Pl. 22.16/1, 284, 
Pl. 58.16/1); în Slovacia: Nové Zámky – mormântul 360 
(Čilinská 1966, 166 – 167, 298, Pl. LVI. 10 – 11), Želovce – 
mormântul 30 (Čilinská 1973a, 191 Taf. VI: 4); în Ungaria: 
Üllő – mormântul 132 (Horváth 1935, 19 – 20, Pl.VII.3).  
O limbă de curea ajurată a fost găsită şi în partea centrală a 
kaganatului, în Ungaria: Öskü – mormântul 47 (Rhé, Fettich 
1931, Pl. XV.38).
33 Pentru discuţia cu privire la datările în diferite epoci 
a valurilor de pământ din bazinul carpatic și regiunea 
extracarpatică a României, din sudul Basarabiei și din 
Bulgaria, vezi Fiedler 1986.
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descoperit până în prezent morminte de războinici 
avari, inclusiv necropola de la Timişoara-Podul 
Modoş fiind amplasată la apus de valul lung de 
pământ situat mai spre vest. 

Morminte de bărbaţi, databile în secolul al 
VIII-lea, au mai fost descoperite în partea centrală 
a câmpiei Banatului la Sânandrei34 şi Denta35, 
dar acestea nu au în inventar arme, ci doar piese 
de centură turnate în bronz, ornamentate în 
stilul specific secolului al VIII-lea, cu modelul 
lujeri-grifoni36. 

4. Câteva concluzii
În lumina celor expuse, piesa descoperită la 

Timișoara-Podul Modoş, în mormântul nr. 4, este 
o aplică de faleră de harnaşament, care a avut la 
origine şi un suport discoidal de metal. În cazul 
nostru, fragmentul de faleră a fost refolosit încă 
din vechime drept aplică pentru ornamentarea tecii 
unui pumnal, fixată fiind probabil de o cureluşă de 
piele care făcea corp comun cu teaca din lemn şi 
care putea să fi avut diverse aplicaţii din piele. Nu 
luăm în considerare ipoteza că ar fi putut decora 
harnaşamentul calului deoarece în mormântul nr. 4 
nu au fost descoperite şi oseminte de cal. Aplica nu 
a avut doar un rol decorativ, ci şi unul de apărare 
a purtătorului împotriva spiritelor rele, precum şi 
de protejare în luptă, având în vedere faptul că a 
fost prinsă de teaca pumnalului. În morminte din 
epoca avară au fost descoperite plăcuţe de spadă pe 
care apar diverse simboluri, aşezate lângă mână, cu 
rol de protejare a proprietarului armei37.

Prototipul modelului decorativ al acestor falere 
trebuie căutat în lumea asiatică, în repertoriul artei 
iraniene din epoca sassanidă şi cea post-sassanidă. 
Dar, atelierele care produceau astfel de piese se 
găseau în nord-vestul bazinului carpatic, unde au 
apărut mai multe falere cu reprezentări umane şi 
animaliere. Din această regiune în care aceste falere 
sunt mai numeroase, piesa de la Timişoara-Podul 
Modoş a ajuns în partea de sud-est a kaganatului 
prin intermediul unui războinic şi nu ca rezultat 
direct al activităţii vreunui meşter itinerant care să 
fi lucrat în zonă. 

Se cuvine să amintim aici faptul că în Banat, în 
epoca avară, valurile de pământ au fost nu doar o 
limită teritorială, ci şi o cale de comunicare situată 
la marginea unei câmpii mlăştinoase, brăzdate de 
râuri şi bălţi. Între aceste valuri de pământ, dar 
mai ales la răsărit de linia lor s-au descoperit doar 

34 Bejan 1995, 80 – 83; Fig. VII A.
35 Milleker 1906, 274.
36 Daim 1990, 273 – 278.
37 Nagy 1999, 304 – 305.

aşezări caracterizate prin locuinţe de suprafaţă sau 
semibordeie, dotate cu cuptoare amenajate din 
pietre de râu. Ceramica era lucrată mai ales la roata 
înceată, dintr-o pastă semifină cu pietricele în com-
poziţie (care îi conferă un aspect zgrunţuros), de 
culoare cărămizie, brună sau cenușie; predomină 
tipul de oală-borcan, uneori decorată cu registre 
de linii vălurite, drepte sau cu caneluri. Au fost 
găsite și tigăi de lut și rareori, fragmente ceramice 
lucrate la roata rapidă. Asemenea așezări au fost 
cercetate la Jabăr-Cotun38, Sacoșu Mare-Burău39, 
Lugoj-Știuca Veche40 sau la Unip-Dealu Cetăţuica41. 
Aceasta poate însemna că aşezările situate la răsărit 
de valuri aparţin unei populaţii care nu a fost 
înglobată în teritoriul stăpânit de kaganatul avar.

Descoperirile funerare de la Timişoara-Podul 
Modoş dovedesc existenţa unui punct de apărare, 
pe linia frontierei estice a kaganatului, în regiu-
nea Banatului. Faptul că anumite tipuri de obiecte 
(piese de centură, falere, arme) se regăsesc mai ales 
în teritoriile de graniţă, din nord-vestul şi sud-estul 
kaganatului avar, poate fi un indiciu al unui stil 
emblematic al războinicilor din zona de frontieră, 
schiţând totodată liniile de apărare ale acestei 
structuri de putere. Este posibil ca în contex-
tul tulburărilor din ultimele decenii ale secolului 
al VIII-lea, când ameninţarea hanatului bulgar 
era tot mai puternică, să fi fost  dislocate cete de 
războinici din partea de nord pentru a întări graniţa 
sud-estică. Aşa au ajuns în Banat piese de centură şi 
aplica de faleră care au o arie bogată de răspândire 
în zona de nord-vest a bazinului carpatic.

Spre deosebire de secolele precedente, în epoca 
avară târzie, doar în ţinuturile de graniţă se găsesc 
morminte de călăreţi sau de bărbaţi înarmaţi. Nu 
doar în partea de nord-vest, ci şi în flancul sudic al 
kaganatului s-a constatat o concentrare a punctelor 
militare42. Amintim în acest sens cimitirele cu 
morminte de călăreţi înarmaţi, care s-au găsit în 
apropierea „frontierei militarizate” din regiunea 
Belgradului (Sremska Mitrovica, Vojka, Pančevo), 
totodată indiciu al prezenţei elitei avare târzii43. 
Această prezenţă a elitei războinice în zona de sud 
a kaganatului avar este validată şi de mormintele 
descoperite la Timişoara-Podul Modoş, care au în 
inventar arme şi oase de cal44. 

38 Moroz-Pop 1993, 155.
39 Moroz-Pop 1979, 149 – 155.
40 Mare 1992, 109 – 126.
41 Bejan et alii 2012, 160.
42 Pohl 1988, 289, 291.
43 Curta 2006, 93.
44 Bejan 1983, 489. 
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Pl. I. Timişoara – Podul Modoş – inventarul mormântului nr. 4:  1. Limbă de curea 2 – 3. Catarame  4. Cataramă cu placă  
5. Agăţătoare de centură 6. Verigă 7. Cerc de cofă 8. Pumnal. / Inventory of the grave 4: 1. Perforated strap end decorated 
with stylized lilies 2 – 3. Buckles  4. Buckle with plate 5. Climbing belt 6. Link 7. Circle cuff 8. Dagger.
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Pl. II. Timişoara – Podul Modoş – inventarul mormântului nr.  4: 11 a–b, 2 a–b, 3 a–c. Aplică antropo-zoomorfă. / 
Inventory of the grave 4: 1 a–b, 2 a–b, 3 a–c. Anthropomorphic-zoomorphic applique.
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