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Rezultatele_;cercetărilor paleolitice din staţiunea
de la Cotu Miculinţii (jud. Botoşani)
M. BRUDIU

Cercetările
litică de la

de salvare din sta\iunea paleoCotu Miculinţi (com. Cotuşca, jud.
Botoşani), punctul "Girla l\iare", au continuat
şi în 1980, ca urmare a colaborării dintre Muzeul
judeţean di-n Galaţi şi Universitatea "Al. I. Cuza"
din Iaşi 1 . In această campanie arheologic[t s-a
urmărit adîncirea casetei :\. deschis[t in 1U78
şi 197!!, precum şi cleschiderPa casetei B, situată
la est ele caseta A, pentru a cunoa~le extinderea
sau limitarea unor niveluri de locuire paleolitică,
pe latura ele est a slaţ.iunii.
CASETA A

.

Slraligrafia. Toale cele şapte niveluri ele locuire
se află în depozitul de loess 2 , nivelurile IV- V- VI aflîndu-se cfttre mijlocul acestuia. Spre parte a inferioar[t se află un strat argilos,
cu pete wrzui, avînd o înclinare de la nord-vest
la sud-est. Sub acest strat argilos este un slrat
de loess, gros de 1 m, spre partea lui superioară
aflîndu-se cel de al VII-lea nivel arheologic, iar
în partea inferioară stînca de calcar recifal. La
contactul dintre stîncă şi baza depozitului de
loess este un strat sub,'re de 5-7 cm de loess
glizat, de culoare roşie ~:ig. 1).
Săpătura a fost restrînsă la suprafaţa ele 3G m 2
deoarece nivelurile arheologice inferioare nu se
întind spre latura de vesL a casetei A. S-a continuat cercetarea nivelului IV, unele au ap[u·ut
şapte ateliere, precum şi numeroase fragmente
de oase sparte, provenind de la cabaline, şi,
mai ales,, de la ren (fig. J ). A fost descoperit şi
un corn intreg de ren - prost conservat.
S-au descoperit douft vetre: una rotundă, cu
un bogat depozit de cărbune (gros de 10 cm),
găsită la limita vestică a nivelului de locui re;
alta, în formă de semilună, a apărut spre !alura
sudică a nivelului de locuire. In apropierea acesteia din urmă s-au descoperit mici ateliere de
prelucrat silexul şi două lespezi de gresie, cu
numeroase oase sparte în apropierea lor.

paleolitică

1 Mulţumim şi pc această cale prof. dr. doc. ;\J. PetrescuDimbovita şi dr. V. Chirica pcntm sprijinul acordat în efectuarea acestei campanii arheologice.
2 Referiri asupra depozitului de locss din această staţiune
au fost făcute anterior: M. Brudiu, l\latcriale, Oradea, 1970,
p. 7-8; idem, SCIVA, :31, 1980, 1, p. 14; idcm, Materiale,
Tulcea, 1980.

La aproximativ 1 m de vatră a apărut încă
o bucată de lemn, care a fost ridicată in condiţii
speciale pentru a fi conservată. Această bucală
de lemn, ca şi cele descoperite in cursul săpHtt urilor din 1978 şi 1979, a suferit la inceput un proces
de putrefacţie; ulterior acest proces a fost oprit
datorit[t impregnării cu carbonat de calciu (rezultat din descompunerea oaselor şi coarnrlor
din niH!urile suprrioare). Fragmentul descoperit
în acest an are o stare proasHt de conservare
datorită masei sale reduse şi unei
deranjări
recente (crotovină).
Materialul litic este reprezentat de de~eurile
de atelier. Ca piese tipice menponăm: trei burine
de colţ, pe trunchiere oblică retuşată, un dublu
burin pe trunchiere oblică retuşaUt ţ,i o lamă
cu creastă (fig. 2/4-8).
Nivelul V a fost descoperit la -3,50 -:).~U m.
In decursul săpăturilor a apărut o vatr[L o~1sc
intregi şi sparte de la bovidee şi reni, coarne şi
lespezi de gresie, precum şi deşeuri de la atelierele
de prelucrare a silexului. Uneltele de silex sînt
puţine şi apar!in următoarelor tipuri: un gratoar
concav pe cap[tl de lamă, trei burine pc a~chii
trunchiate lateral şi retuşate, un psrudo~lră
pungător pc <t~chic (fig. 2/9-12).
1\'ivelul VI a fost descoperit la -3,70 -3.~.0 m.
In acest nin·l arheologic au apărut dou[: mici
complexe: unul format din două lespezi de gresie,
1 în jurul căruia se aflau citeva fragmente dl' nasc;
cel de al doilea grup reprezintă un mic atelier
de prelucrat silexul, cîteva oase sparte ~i două
piese din corn de ren, cu urme de prelucr;~re.
Una dintre acestea reprezintă prăjina cornului
de pe care a fost îndepărtată una din ramuri
cu ajutorul burinului, metodă folosită în atelierele din niYC!urile II şi III ale acestei 5taţiuni3. Menţionăm că piesa are şi alte llr!1ll' de
prelucrare prin şlefuire, situate în exteriorul
curburii cornului. Cea de a doua piesă prezintă
un procedeu de Utiere a oaselor prin loviri pe
direcţie transversală, pe o jumătate din circumferinţa cornului (fig. 4j2b), după care se frîngPa
(fig. 4j2a).
Materialul litic tipic lipseşte.
Nhelul \'11. Acest nivel a apărut la adîncimea
de -4,30 -4,50 m. Săpăturile din 1USO au
mai scos la iveală în acest nivel noi complexe.
a Ibidem
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Fig. 1. Cotu Miculinţi. A. schiţ. ă carto g ra fică a s ta ţiunii paleolitice din punctul "Girla Mare", cu planul săpăturilor; B. profil stratigrafic in caseta A; C. hart::t
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cum ar fi două ateliere pentru prelucrarea silexului şi o vatră puternică, precum şi unele
oase întregi sau fragmentare provenind, probabil,
de la acelaşi bovideu identificat in 1978. Este
prezent şi renul, de la care provine un fragment
de corn care prezintă urme de lovituri perpendiculare in zona unei ramificaţ~, date cu scopul
detaşării unei raze (fig. 4/1).
Materialul litic nu este prea numeros. Uneltele din silex sint de asemenea puţine: un gratoar,
pe o lamă avînd forma ovală, realizată prin
retuşare oblică; alte două exemplare pe capete
de aşchii lamelare, una dintre ele avînd o scobitură retuşată pe latura stîngă. Este prezent
şi burinul pe aşchie trunchiată. Pe capătul unei
aşchii late se găsesc două scobituri retuşate,
iar pc latura stîngă uşoare urme de folosire
(fig. 2/13-16).
CASETA B

Fig. 4. Cotu Miculinţi. "Girla Mare". caseta B. 1,3 coarne de
ren prelucrate din nivelul II; 2 coarne de ren din nivelul VI.

Fig. 5. Cotu Miculinţi. "Girla Mare". Caseta A. 1-3 coarne
de ren cu urme de prelucrare din nivelul IV.

Aşa după cum arătam, aceasta a fost deschisă
la est de caseta A, unde suprafaţa promontoriului prezintă o înclinare mai mare, fapt care
ar putea să determine fie limitarea nivelelor de
locuire, fie o deranjare a lor de ewntuale procese
criogene.
Dimensiunile casetei sînt de 10 m X 5 m.
Stratigrafia. Caseta a fost adincit ă pe latura de
'est pînă la 2,30 m, iar pc latura estică pînă la
1,40 m. De-a lungul profilului de 10 m se constată o schimbare în structura stratigrafică, in
sensul că odată cu accentuarea coborîrii pantei
se îngroaşă stratul de tranziţ.ie care are o culoare
galben roşcată, prin urmare este vorba de reducerca grosimii depozitului de loess. Faptul acesta
se pare că a determinat şi limitarea nivelelor
1 şi II care nu mai ating latura de est a casetei.
Nivelul 1. Spre deosebire de caseta A, unde
acest nivel de locuire avea o adîncime mai mare
în caseta B, datorită înclinării terenului, adîncimea este ceva mai mică. Datorită crotovinelor,
o parlc din inventarul litic a fost deranjat, iar
oasele şi coarnele au fost dizolvate prin iluvionare.
Materialul litic provine de la atelierele de
prelucrare a silexului, dar nu reprezintă o cantitate
prea mare. Ca piese tipice au apărut: un burin
pc lamă trunchiată oblic şi retuşată, un burin
lateral pe aşchie retuşată, un gratoar pe capăt
de lamă (fig. 2/1-3).
Nivelul al II-lea este bogat numai în zona
veslicft a casetei, unde se concentrează două
vetre de la partea superioară a nivelului. Alte
trei ntre se află la baza acestui nivel. Intre
aceste vetre se află numeroase fragmente de
oase şi coarne, precum şi un atelier pentru prelucrarea silexului. In exteriorul acestei zone se
află resturi dispersate de coarne, maxilare, şi
aşchii de silex.
Inventarul utilajului de silex cuprinde următoarele tipuri (fig. 3/1-20):
-----1. gratoare pe capăt de lame .. . .. . .. . .. .
5
2. gratoare pe aşchii .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . 10
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3. gratoare burin . . . .. . . . . .. . .. . .. . ... .. . ... .. .
2
4. burin pe lamă trunchiată şi retuşată . . .
5
5. burin pe aşchie trunchiată şi retuşată .............................................
2
6. burin pe lamă retuşată lateral (trunchiată)
.......................................
4
7. burin pe lamă retuşată lateral, trunchiată oblic şi retuşată abrupt .. . .. . .. .
1
3
8. burin diedru dejete .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. ....
9. burin transversal .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .
6
2
10. burin pe aşchie .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .
11. burin lateral .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .
2
12. lamă retuşată parţial abrupt . .. .. . .. . .. .
1
13. lamă a dos (retuşată abrupt). .. .. .. . ..
1
14. lamă a crete (cu creastă) .. . ... ... ... ...
2
1
15. corp de burin .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . ..
16. lamă cu retuşe de uzură ......... ......
1
Inventarul pieselor din corn de ren cuprinde
piese tipice, dar în stare fragmentară: un harpon
din corn despicat, care este de tipul celui descoperit în 19784 , cu deosebirea că pe latura stîngă
are trei colţi, iar pe latura dreaptă numai doi.
Virful este rupt, de asemenea şi colţii. A fost
frint transversal la jumătate. O piesă importantă,
apărută pentru prima dată in staţiune, este
un dublu tîrnăcop, lucrat din corn de ren. Prin
forma sa se aseamănă cu ciocanele tîrnăcop
descoperite anterior, dar funcţional se deosebeşte prin faptul că Ia ambele capete avea cite
o piesă anexă din silex, fiind folosit la extragerea
silexului.
O altă piesă este un fragment de lance din
corn de ren, despicat logitudinal şi avînd ţesutul
spongios îndepărtat pentru crearea canelurii.
Fragmentul de lance reprezintă capătul proxima!.
Considerăm
important să prezentăm unele
observaţii cu privire la tehnica de prelucrare a
coarnelor, ca şi a unor utilizări pe care acestea
le-au avut, probabil, în epoca respectivă.
Se observă că pentru a obţine secţionarea
transversală a cornului provenind de la un individ
matur se aplicau lovituri perpendiculare cu o
unealtă tăioasă, pe aproximativ o jumătate din
circumferinţa cornului, cu scopul de a produce
micşorare a rezistenţei,
după
care se frîngea.
Aşa s-a procedat la detaşarea lancei.
Pentru a se desprinde ramurile laterale de
prăjina cornului se proceda la tăierea cu burinul,
care crea cîte un şanţ de o parte şi de alla a
fiecărei ramuri, şi, în cele din urmă, se frîngea.
Şlefuirea este una dintre tehnicile larg folosite
pentru finisarea unei unelte din corn de ren. Se
şlefuiau marginile lănciilor, harpoanelor şi impungătoarelor.

Numeroase fragmente de coarne ca şi unele unelte
pe suprafaţa exterioară striaţiuni dispuse
neordonat. Este posibil ca acestea să provină
fie de la unele utilizări ale ·pieselor la anumite
activităţi (pe care nu le putem reconstitui cu
uşurinţă), fie de Ia roaderea lor de către animale
carnivore. Se mai pot observa şi unele cioplituri
poartă

• M. Brudiu, SCIVA, 31, 1980, 1, fig. 5/3.

făcute

cu unelte tăioase ce au desprins aşchii
din corpul cornului.
Cercetările din 1980 efectuate in staţiunea
paleolitică de la Cotu Miculinţi au îmbogăţit
patrimoniul arheologic cu noi vestigii privind
epoca paleolitică din ţara noastră, unele marcate
de o concepţie originală in realizarea lor. Astfel
de staţiuni arheologice, ca şi cele din zona Nistrului Mijlociu 5 sau din Cîmpia Rusă6 ori din
Cîmpia Panonică7 pot arunca retrospectiv puternice fascicule de lumină asupra etap'elor paleoliticului european şi pot uşura înţelegerea procesului de muncă şi vieţuire a omului 'in epoca
paleolitică.

Materiile prime folosite in paleoliticul superior
au fost: lemnul, cornul şi osul. Acesta din urmă
a avut o mai largă utilizare fiind folosit la vînă
toare, pescuit şi minerit, in timp ce utilajul litic
a fost întrebuinţat la prelucrarea lemnului,
osului şi a cornului şi mai puţin în realizarea
uneltelor necesare pentru vinat şi pescuit.
Vestigiile arheologice de la Cotu Miculinţi
reprezintă nu numai documente necesare cunoaş
terii anumitor ocupaţii ale omului paleolitic pe
teritoriul ţării noastre (cum ar fi cele privind
procurarea hranei: vînătoarea şi pescuitul), dar
mai ales o confirmare a unui stadiu avansat
de însuşire a progresului tehnic nemaiîntîlnit
in alte staţiuni din Europa. Ne referim la numeroasele tipuri de lănci cu caneluri, la tipul de harpon
din corn de cerb despicat. Pentru prima dată
avem confirmarea unui sistem evoluat de ataşare
a piesei active de tija de lemn pentru a se obţine
o unealtă sau armă eficientă. Subliniem această
tehnică a asamblării unor piese diferite, lucrate
din materiale diferite, pentru a obţine o unealtă
cu funcţionalitate nouă şi eficienţă sporită.
Poate cea mai concludentă realizare tehnică
din acest punct de vedere este ciocanul tîrnăcop,
sau dublu tîrnăcop, folosit ca unealtă pentru
extragerea silexului (obţinută prin asamblarea Ia
cornul de ren a unei piese active din silex), piesă
reprezentînd cea mai veche unealtă de minerit
descoperită pe teritoriul României.
Prin rezultatele obţinute pînă in prezent staţiunea paleolitică de la Cotu Miculin~i se situează
printre cele mai importante - nu numai din
ţara noastră, dar şi de pe continentul european.
1 A. P. Cernys, Paleo/ilicno stojanka Molodova V, Kiev,
1977; idem, M nogoslojna paleollliceskaja Stojanka Kormanl
IV na sredne Dnestre, Kiev, 1977, fig. 22/1.
1 P. 1. Koriskovski, Paleolil Ukrajny, MIA Leningrad,
40, 1953; 1. G. Sovkoplias, Mefinskaja stojanka, Kiev, 1965.
7 M. Gabori,
A Kesoi paleolilikum magyarorsz6ogon,
Regeszeti Tanulmanyok, 1964.
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(DEP. DE BOTOSANI)

MICULINŢI

13

Par Ies vestiges areheologiques qu'elle a livres, la station
de cotu Miculinţi atteste des occupations
complexes de la part de ses habitants: extraction <lu silex
(exploitation miniere), industrie du silex, du bois de renne
et du bois, chasse, pcche, etc. ·

pal~olithique

RIO:SUME
EXPLICATION DES FIGURES
Les recherches archcologiqucs faites dans la station paleoJithique de Cotu Miculinţi en 1980 se sont deployees dans la
cassette A ( 1977 -1980) et la cassette B (1980). Dans
la premiere on a fouille les niveaux IV, V, V 1, et V Il, dans
la seconde les niveaux 1 et II.
Dans tous les niveaux, les groupes d'outils qui predominent sont les burins et les grattoirs. De m~me, on a trouve dans
tous les niveaux des ateliers de !'industrie du silex et du
bois de rennc. Parmi les pieces de bois de renne il convient
de mentionner la decouverte d'un nouvel harpon et d'un
pic double a picce annexe en silex, destine a extraire le silex
de la falaise du Prut.
Le bois de renne Hait soit coupe au burin, soit frappe
par des coups transversaux sur la moitie de sa circonference, puis rompu. Une autre technique Hait ceHe du polissage. On a egalement decouvert un morceau de bois.
Les communaut~s humaines de la station ont employe
les outils en silex pour !'industrie du bois de renne, de l'os
et du bois, en vue d'en obtenir des outils pour Ia chasse, la
p@che et l'exploitation miniere.

Fig. 1. Cotu Miculinţi. A. releve cartographique de Ia
station palt~olithique de lieu-dit "Girla Mare", les fouilles
pratiquees; B. profil de Ia scction .\; C. localisation de Ia zone
sur la carte de la R. S. Roumanie.
Fig. 2. Cotu Miculinp. "Girla Mare". Section A. 1-3
picccs en silex du niveau 1; 4-8 pieces en silex du niveau
IV; 9-12 pieces en silex du nivcau V; 13-16 pieces en silex
du niveau \'11.
Fig. 3. Cotu Miculin~i. "Girla Mare". Section A. 1-20
pieces en silex du niveau II.
Fig. 4. Cotu Miculinti. "Girla Mare". section B. 1,3
branches du corn de renne, avec les traees de incisions nivcau II 2. branchcs du corn de renne du niveau VI.
Fig. 5. Cotu MiculinP. "Girla Mare". Section A. 1-3
branches du corn de renne avcc les traces des incision niveau IV.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Principalele rezultate ale

cercetărilor

de la Ciuperceni- Tr.

Măgurele

\',\SILE BOHONEANT, 1. VLAD, (arheologi), ELENA TERZEA, TH. NEAGU, V. SERINI
(paleontologi), P. COTET, D. POPESCU (geologi), TATIANA POSTOLACHE, H. AZVADUROV
(pedologi), ŞTEFANIA ROMAN, M. ClRCIUMARU (palinologi)

In vara anului 1980 au fost continuaLe lucr[trile în complexul de aşezări paleolitice de la
Ciupcreeni 1 . S-a lucrat la obiectivele: Carieră,
Vii 1, şi într-un punct situat aproximativ la 1 km
vest de Carieră, denumit "La tir" sau "La poligonul vechi".
fn punctul Carieră s-a continuat adîncirea
secţiunilor începu te în anul 1979, făcîndu-se
spargeri cu pichamerul a nivelelor consolidate
cu carbonat de calciu, spre a se crea spa~iul de
lucru pentru anii viitori. Piese arheologice s-au
recollat puţine din cauz[t că s-a lucrat mai mult
în depunerile inferioare, fără urme de locuire
umană. Citeva piese s-au găsit in sec\iun<'a
1 - prelungire sub placa consolidată cu carbonat
d<' calciu. Ele constau din aşchii şi nucle<' retuşate.
Ca rezultate mai deosebite privind pal<'<mlologia vertebratelor din depozitul cu silex maroniu
roşcat, pentru anul 1980 menţionăm confirmarea
prezenţei unor specii determinate în anii lrecu ţ.i
ca Jiimomys slhelini; Ocolonoi des csarnolan us;
Paracernilus auslralis eLe. Din anul 1\180 mentionăm Priospolo.r prisws - form[t înrudi 1ft , c11
orbetele, Trogonlherium minus -- caslorid, Pliopcnlaurisla dehneli - Yeveriţ[t zburătoare, Jlimornys ocilanus, ccrvide arhaice, suidae mici şi o
sprcie neidentificată de chelonian. ln urma studiilor de laborator şi a documentării bibliografice,
vrrl<'brala men\ională anul trecut ca Desmana
sp .. nouă pentru istoria conlinenlului, a fost
descris[t şi denumi Lă Desmana yeli ca.
În ceea ce priYeşte paleontologia nevertehratelor se evidenţiază faptul cft în baza aflorimentului din cariera din nisip de la Ciuperc!'ni, sub
niHiul de pietri~ grosier cu gale!i mari de silex
şi lentile de nisipuri mai fine, Yărgalc. gros de
1,80 m, se aflii un banc de argilft kaki gros de
circa 0,20 m, iar sub acesta, p<' circa 1 m, nl'loreazft o crcl[t gftlbuic compael[t argiloasft, rare
S<' continu[t in profunzime pe o dislan\[t inci'i
neslabilită. Analiza preliminari't micropal!'onlologică efectuată asupra bancului de argmt a ari'tt aL
di elin acest punct de V<'clere esle slerilii.
1
Y. Boronean!, 1. Vlad, i\lalcriale, Oradea, l!l~!l, p.
21-27; Y. Eoroncan( şi 1. \"Iad - arheologil', Elena TcrZl•a
- palcontologic vcrtclnatl', Tit. Neagu - pnlcontologic
ncYertcbratc, 1'. Coteţ - pall•og~ografic, D. Popescu geologie, H. Azvadurov şi Tatiana l'ostolache - pcdologic,
~lateriale, Tulcea, 1980, p. ()52-G:J/.

S-au analizat şi trei probe din nivelul bazal
cretă. Acestea au scos în evidenţ.ă o bogată
faună de foraminifere şi oslracode din care cităm:
Gaudryina cretacea, Pleclina ruthenica, Orbignya
variabilis, Luluola nautiloidea, Tritaxia lricarinata,
numeroase nodosariide, Ramulina novawleata,
Helerohelix globulosa, JJoliuina incrassala, Pullenia qualernaria Cibicides volzianus, Cibicides
beaumonlianus, Gavalinella elcmcnliana, Stensioina allisima, Gyroidinoides globosus, Globolruncana con/usa etc.
de

Fig. 1. Ciupcrccni - "La tir". Piese de silex descoperite în
statiunea arheologic:i.
Această asociaţie atesU"t clar virsta Campinian
superior (Senonian superior) a acestor depozite.
Importanţa deosebită a accslui punct constă în
primul rînd în aceea că este singurul loc unde,
în toatft Cîmpia Homână, pe malul Dunării,
apare la zi faciesul de cr<'trt, facies care se aflorează
în malul bulgăresc. In felul acesta, fauna sus
citală este o faună nouă pentru această zonl"t a
ţării. Prin datarea acestui orizont de cretă se
poate afirma cu certitudine faptul că galeţii de
silex din partea superioară sînt proveniţi din
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partea terminală a acestor formaţiuni erodate
de apă, care a înlăturat, sub forma de mii fin,
creta argiloasă şi a depus-o la mică distanţă,
după ce forţa de transport a scăzut, accidentele
silicioase aflate în masa rocii, şi care aşa cum
apar, arată că au suferit un transport foarte
mic (pe distanţe drstul de reduse).

*

*

întinderea sa (fig. 2).

•

La Vii 1 s-au continuat lucrările pentru a se
delimita întinderea aşezării pe partea de nord
şi nord-vest. Spre vale, în acest sector, s-a făcut
o secţiune. Materialul arheologic provine din
stratul de pămînt purtat, ca grosimi ce variază
între 0,25~0,30 m şi din stratul galben, fără
acumulări de calciu sub formă de granule. ln
acesta din urmă s-a găsit materialul in situ.
Stratul de cultură este anevoios de delimitat
din cauza lucrărilor de amenajare a pantei în
treptr, în vederea plantl'trii vi\ri de vie . .-\ccsle
lucrări au deranjat stratul de cultură, iar pe
unele părţi I-au inversat. Piesele găsite sînt
aşchii sau lame apar\inînd facirsului aurignacian
prezentat în anii trecuţi din secţiunile 1, 2 şi 3.
Piesele găsite în anul acesta, relativ puţine la
număr, nu aduc schimbări în tipologia sau datarea
aşezării.

Pentru Vii 1 s-au lucrat o parte din probele de
recoltate anul trecut. Rezumînd studiul
paleopedologic al depozitelor solificate din partea
superioară, menţionăm că ele au evidenţiat pe o
grosime de 5 m o secvenţă de soiuri formate pe
depozite loesoide, Iuta-prăfoase. ln cadrul acestor
soiuri, considerate ca formaţiuni dezvoltate în
condiţiile unui climat de silvostepă, se remarcă
trei perioade relativ mai umede care corespund
unor soiuri de pădure. Acest caracter este alest at
de analiza la microscop a probelor de sol, care
indică la rîndul său prezenţa proceselor de iluviere
(spălare, acumulare) a argilei, fenomen caracteristic unui climat de pădure.
Prezenţa în secţiune a trei maxime de acumulare
de argile şi a trei maxime de acumulare a carllonaţilor de calciu confirmă din punct de vedere
pedologic, al alternanţei climatice trei perioade
mai puţin umede şi reci cu trei perioadr mai
umede şi calde.
ln cazul cînd alternanţele climatice ar corespunde într-adevăr stadialelor şi intcrstadialelor întreaga secvenţă de soiuri îngropate pot
fi" atribuite ultimei glaciaţiuni Wiirm iar nisipurile din baza solurilor ar corespunde probabil
interglaciarului Riss - W iirm.
ln obiectivul "La Tir" a fost identificată o
locuire de tip nou. Staţiunea a fost reperată
încă din 1971, dar săpăturile s-au putut efectua
doar în anul 1980. Staţiunea este situată pe
malul stîng al unui piriu care ocoleşte localitatea
Ciuperceni, pe la nord, avînd direcţia wst-est,
pentru ca la o distanţă de aproximativ 1 km
de sat să-şi îndrepte cursul în unghi drept, pe
direcţia nord-sud. Locul aşezării se plasează în
exteriorul unghiului, pe latura de est, la extre-

pămînt

sudică a cîmpiei Burnazului. De sub
aşezare începe panta erodată (paleovalea Dunării). Marginea cîmpului Burnazului în această
zonă prezintă eroziuni în trepte de caracter
restrîns. Pe o asemenea primă treaptă se situează
aşezarea. S-a practicat o secţiune de 20 >< 2 m,
orientată vest-est, urmînd ca în viitor să treacă
peste aşezare spre a se verifica stratigrafi a şi

mitatea

LEGENDA
[]] 1

([]];

IC]J
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Fig. 2. Ciuperceni - "La Tir". Profilul şan! ului 1 .
Legenda: 1 - Sol in formare; 2 - Gal hen cafeniu. l'alcolilic 11; :l - Galben albicios prăfos. Paleolitic 1; 4 - :\"e,ăpat.

Straligrafia se prezintă astfel: la supral'a\ă
(0,05-0,07 m) - un strat vegetal (orizontal),
sub acesta stratul gălbui cafeniu loessoid (0,40 m),
care suprapune stratul galben albicios bogat în
nisip (O,HO m). ln acestea două din urm[t se
află
cantonate locuirile paleoliticului. Silexul
utilizat la facerea uneltelor arc o patin[t alb
gălbuie, mai rar maron crnuşiu. ln ~p[trlură
poate avea culoare galben-cafenie, cenu~ill-\ erzuic sau nuanţe de brun. Ocazional sînt folo~ite
şi alte roci, printre care şi cuarţul. Materia primă
se procură din deschidrrile naturale din znn ă
şi de pc albia Dunării. In nivelul inferior, ea
tipuri de u ne !te se întîlnesc: aşchii de tip lev allois eu talon netrd, neretuşate sau retuşate,
raeloarc simple sau duble, aşchii pedunculate,
retuşate, gratoare a mouseau, gratoare alipire
pe aşchii de tip lcvallois, piese cu encoche, burine,
microaşchii, lame non levallois. In nivrlul ~upe
rior: aşchii levallois cu talon neted sau pu ~in
retuşat, cu talon spart sau degajat (enh-ve),
vîrfuri lcvallois, simple sau retuşate, racln~1re
transversal-convexe şi eonvexe, piese cu enroche,
burinr, microaşchii fin retuşate, gratoare pe
aşchii de lip levallois, nuclee levallois (fig. 1(1-2).
Cantitativ domină materialul microlitic. După
cum s-a văzut, în prrpararea tipurilor principale
întîlnite, domină elementele de trhnică levalloi~.
S-ar putea ca această cultură de tradiţie levalloiso-mustcriană să stea Ia baza aurignaeianului
din Cîmpia Română, diferit ca tipologie de rrstul
aurignacianului din ţară, dar mai ales dr cel
din Moldova 2 • Urmează ca cercetările viitoare
să aducă noi lămuriri şi date care să contureze
Păunescu, Evoluţia unc/lclor şi armelor de piatră
pe teritoriul României, Bucureşti, 1970; Maria Bitiri, l'alco/iticu/ in Ţara Oaşului, Bucureşti, 1972; M. Brudiu,
Palcoliticu/ superior şi cpipa/co/iticu/ din Moldova, Bucurrşti,
1974; FI. J\Iogoşanu, l'alco/iticul din Banat, Bucureşti, 19"72.
1

AI.

cioplită
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caracteristicile acestui nou facies al paleoliticului mijlociu de pe teritoriul ţării noastre.
Fără a aparţine unui strat cultural, în săpătură
sau periegheze, s-au găsit materiale aparţinînd
probabil primei epoci a fierului dar şi secolului
al X 1II-lea e.n.
S-au prelevat de asemenea noi probe pentru
analize de polen sau chimice. ln ce priveşte
cercetarea in general a complexului de locuiri
paleolitice de la Ciuperceni facem precizarea
că unele date privind cercetările de laborator
sint în curs de prelucrare şi vor fi comunicate
in viitor.
In timpul săpăturilor s-au făcut cercetări de
teren in perimetrul comunei Traian, recollîndu-se
din partea de nord-vest a satului (din perimetrul
locuit) materiale paleolitice şi din epoca daco-romană.

PRINCIPAUX RESULTATS DE
RECHERCHES DE CIUPERCENI-TURNU
MĂGURELE

şi

colab.

cette occasion, les fouillcs degagerent d'autres pieces remontant a l'aurignacien. Un autre secteur de travail a et~ ouvert
au Jieu-dit "La tir", situ~ a cnviron un kilometre vers le nordonest par rapport a In carricre. La, les fouilles ont localis~
deux couches culturelles du paleolithique, ainsi qu'une industrie de type levalloisien-mousterien. Il se peut que cette
industrie se soit trouvee a la bnse de l'evolution aurignacienne
de la Plaine roumaine. L'etude pah!ontologiquc vient confirmer la presence des especes deja localisees au cours des
annees pr~cedentes, ainsi qu'une serie d'espcces nouvelles,
a savoir: d'ordre du CHELONlEN - une espece de poisson
a carapace, de petite taille; une taupc de grandc taille, Talpa
csarnotnna; le lapin archaique - Trischizolagus dumitrescuac ct un espece de mustelide de la taille d'unc martre.
Par nillcurs, l'espcce denomee l'annee dernicre Dcsmana Sp.
a pris maintenant le nom de Desmana getica. Pour ce qui
est des invertebres, la couche de craie a livre une scrie de
formainniferes et d'ostracodes nouvclles pour la zone en
question, dont nous citons ci-apres quelques unes: GAUDRYNA cretacea, PLECTINA ruthcnica, ORBIGNYA variabilis, ainsi quc des nodosaires commc: RAMULINA novaculeata, HETEROHELIX globulosa, PULLENIA quaternaria etc. Les specialistes ont etudie aussi des echantillons
de pa!eopedologie prelev~s a Vii 1, ce qui les a amenes A constater qu'il s'agit d'une succcssion inintcrrompue de depots
parmi lesquels figurc egalement un dcpOt aurignncien.

EXPLICATION DES FIGUHES

RESUl\IE
L'cxploration du lieu-dit "caricni" a mis au jour d'aulres
pieccs se rattachant a une facies de la pcbble culture. Les
travaux ont et~ poursuivis dans le scctcur Vii I afin de rclevcr les limites de !'habitat nu nord-oucst ct au nord; a

Fig. 1. Ciuperccni - "La Tir". Pii·ccs en silex decouverts
dans la station.
Fig. 2. Ciuperceni - ,.La
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Profil de la trnnchee 1.

Cercetările

arheologice de la Ostrovu Mare km. 87 3
Porţile de Fier II
VASILE BORONEANT

Di n cauza nivelului ridicat al colelor apelor
Dun ă rii în vara anului 1980 la km 875 nu s-a
putut lu cr a . Săpături s-au practicat numai la
km 873 de la marginea satului ş i s-au efectu at
de asemenea cercetări de teren în zona d e fri şată
şi de amenajare a zidu lui de p ă mînL ce urmeaz ă
să protejeze insula pe par tea de vest: . dinspre
Iugoslavia .
La km 873 s-au t rasat secţiunil e 8, 9 şi 10 .
Secţiunea 8 este orientat ă p aralel cu malul, în
continuarea secţiunii 6 de anul t recu t , cu dimensiunile de 2 x 3,60 m. Secţiunea 9, cu dimensiu nile 2 x 2 m, ş i 10, cu dimensiunile de 6 x 2 m ,
sînt p erp endi cu lare p e Dun ă re ş i pe secţ i u n ea
a 8-a . dinco lo de drum , şi au fost f ăcute cu sc opul
de a se v erifi ca straligrafia şi întindere a staţiuni i
sp re est, spre inleriorul insul ei.
Stratigrafic s-a observat existe nţ<1 a Lre i
niv eluri de locui re 1 . In se cţi unea 8- a, n i velu 1
inferi or se a fl ă depus peste un strat de ms1p
flu via lil o-eo li a n ce aco p e r ă prundi ş ul a lbi ei vec hi
a Dun ă rii . In toate ce le t rei niveluri s-au g ăsit
agl ome r ă ri de pietre, dispuse în form ă recla ngul a r ă sau c ir cu l a r ă , care par a repreze nta cont ururi de lo c u in ţe . In preajma u nora dinlre acestea
se a fl ă vetre de foc.
S-a pu tut face observaţia că în ni\·elul I lipsesc
v e t rel e de foc cu gard in ă de pi a tră de form [t
rec ta n gu l a ră , fiind p reze n te num ai l oc uinţ e ş i
v etre de f o rm ă ci r c ul a r ă sau chi ar rec ta ngula rft,
p av a te cu pi e tre de rîu. În nivelul a l doil ea se
amt ve tre de foc cu ga rdin ă de pi alr ă, de f o rm ă
rec tangu l ară, amena jate în in te ri oru l unor locuinţ e de tipu l semib ordeielor . In ni ve lul al treil ea
vetrele de foc au forme recta ngul are , cu sau
făr ă ga rdină de pi atr ă sau num ai cu pie lre di stan ţa te între ele,
avînd form ă r ect a n g ular ă .
În aces t ullim ni ve l îşi face apariţia şi cer ami ca,
o ce r a mică n eag r ă în sp ă rlur ă, a r să rudimen tar,
în a că rei com pozi ţ i e se observă resturi vegeta le.
A ceas t ă cera mic ă este în general corodată ş i
afe c l a tă de rep etatele infi ltra ţii, ca urmare a
vari a ţi e i a nuale de ni ve l a apelor Dun ării.
Caracle rul industri ei silexului ş i în genera l a
pielre i, es te diferit faţ. ă de aşez ă rile aparţ inînd
cu lLurii Schela Cladovei - Lepenski Vir din
V. Boro n ea nţ, G. Crăciunescu, I. Stingă, Materiale, 11 ,
1979, p . 17, 19; V. Boron ca nţ, Drobeta, 4, 1980, p . 27-42.
1

~

-

Ce rcetări

zo na Caza nelor 2 , în sensul că procenta jul de
un elt e de si lex este m ai m a re, iar între acestea
apar unelte de t ipul trapezelor. N um ă rul mi crogratoarelor (cir culare un ghiforme sau p e capăt
de lame le) est e mai mare decîL în zona Caza nelor.
La melele s'i nt n e re t u ş aLe, r e tu ş at e denlicul a t: sa u
fin. H e l e Y ă m num ă rul lor m a re. N u au luciu de
uzurft ca urmare a folosi ri i lor ca pi ese compu se

Fi g. l. Ostrond Mnn·, km 873. 1 p ia tr ă ş l e fu i tă ş i cu orn am ent e ge om et ri ce u tili za t ă foa rte pro iJ aiJ il ca nico va l ă: 2 -3
bo lo ,·ani care a u se rv it la ascu (it ş i ş l ef u it tJn clte d e os ş i
corn: l bolo va n care a folosilla p isat g ră un (c ş i semin( e.

(eleme n te de se ce ră e tc.) . Pi esele a ecaille se
în num ăr m are at ît printre pi ese le din
silex cît m ai ales prin lre cele din cuarţ it ş i r oci
c uarţitice, dar şi în rîndul uneltel or din c uarţi t
se observă unele difer e nţ e f aţă de zona defi-

menţ. in

1 \' . Boroneanţ , Daci a N.S., 17, 1973, p. 5-40; Dragoslav
Srejovi c, Lepenskt vtr, Beograd, 1969; Dragoslav Srejovlc,
Zagorka Letica, Vlasac 1, Beogra d , 1978.

arheologice
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leului prin prezenţa în număr mai mare a aşchi
ilor cu talon şi bulb, dar mai ales a unor piese
care tipologie nu se deosebesc cu nimic de cele
din paleoliticul cuarţitic. In industria cornului
de cerb şi a celor din colţ de mistreţ., relcYăm
numărul mai mic de unelte pc m 2 •
Din punctul de vedere al manifestărilor de
artă menţionăm faptul dt în niYelul I, la baza
sa, s-a găsit un fragment dintr-o carapace de
broască ţestoasă pe a cărei parte interioară se
află incizate linii şi benzi de linii par alele, nchaşurate, iar în nivelul al treilea un obiect din
piatră, un şist verzui, bine ~Jefuit şi lustruit.
Acesta are form[t tronconică aplatizată, cu o adîncitură de formă semicirculară în partea superioară a piesei. Este alterată, poate de foc sau
de condi\iile de zacere în slral, ori a îndelungatei
folosiri. Credem că a sen·it drepl nicova)[t pentru
prelucrarea uneltelor din os, corn sau chiar de
piatră de dimensiuni mai mici. Partea de bază
pe care sta piesa în pozi Pe normală - suprafaţa de aşezare este netcdrt şi foarlc bine
lustruită spre a da stabilitate piesei atunci cînd
era aşezată pe o suprafa\[t plan[t. Prezinl[t pe
una din laturile aplatizalc, in partea mijlocie. uu
ornament în reţea ~i din zigzag. iar în partea
superioară spre Yîrf, o band[t în semispiralft
nehaşurată (fig. 1/1). Este po~ibil ca piesa să
fi fost ornamentată şi pe partea opus[t, ornament
care să fi dispărut în timp. Ornamentarca este
foarte caracteristică culturii Schela CladoYei Lepenski Vir şi ne ofer[t posibilitatea de a paraleliza acest nivel cu descoperiri asemănătoare
din etapa finală a acestei culluri găsindu-i
analogii la Vlasac şi la Lepenski Vir. Nu sîntem
încă în măsură s[t cmitcm pftreri în leg[ttură cu

paralelizarea niYelurilor de locuire de la OstroYU
Mare cu cele din Defileul Dunării de pe ambele
maluri ale fluviului 3 •
LES RECHERCHES ARCHtOLOGIQUES
D'OSTROVU MARE
(km. 873 - Portes de Fer Il)
RESUME

Les fouilles d'Ostrovu Mare, km 873, onl confirme cn
1980 la stratigraphie precisce au cours des anncrs preccdentes. D'autres habitations ont He dcgngces dans les trois
horizons explores. En ce qui concerne l'horizon 1, on a eonstate l'abscncc des foyers i1 bordure de pierre; les scub attestes sont ceux de forme circulnire ou rectangulairc, paves
de galets. Les foyers il bordure de pierre sont attestes dans
les habitations t\ demi cnfouics dans la terrc de l'horizon II,
cepcndant que l'horizon III comporte des foyers, a\Tl" ou
sans bordurc de picrre, de forme rectangulaire. Par ailleurs
ce dernier horizon comporte nussi des fragments ccramiques
se rattachant au ncolithique infcrieur. Les outils de. silex
sont plus nombreux par rapporl il ceux trotl\·es dans les habitats de la culture Schela CladoYci - Lepenski Yir de Cazane. Parmi les documents archcologiqucs rccupcres it l'oecasion de ces fouilles l'on compte aussi quelques picccs il
ornemcnts. 1\'otons en ce sens le fragment d'une carapace
de tortuc, dont l'inhricnr est decorc de traits incises ct de
bandcs paralli·lcs, ainsi qu"un fragment de roclte yerdâlre,
polic ct de forme tronconiquc - sortc d'enclumc aycc l'unc
des faces ornec de motifs zigzagants l'l de handcs it dcmi
spiralces.

EXPLICATION DE LA FIGUHE
Fig. 1. Ostrovul 1\Iare, km 873. 1 picrre polie el i1 omcments geometriques utilisce fort prohablcment commc enclume; 2-3 galets ayant servi il affiler et il polir des ou tils
en os et en corne; 4 galcts ayant fait o fiice de meules i1 hroycr
des grains et des scmcnces.

• Ibidem.
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Săpăturile arheologice de la Cladova (jud. Arad)
VASILE

BORONEANŢ,

În a nul 1980 săpături le de la Cladova , jud.
Arad a u continuat prin prelungirea sec(.iuni i 4,
spre nord-vest, pentru a se obţi n e date privind
valul de p ă mîn t de pe latut'a de nord-vesL a
cetăţi? şi prin trasarea secţ iunii 7 , pe di recţ.ia
nord-est - sud-vest cu scopul ca, în viitor,
străb ii tî nd întreaga întindere a a ş ez ă ri i, Lrecînd
pes te marele val de apă r a r e de p e latura de nordnord-est, să se obţină o s tratigra fi e co mpl etă a
aşe zării , chiar în zona sa cen L rală.
În secp un ea 4 s-a se cţionat şa nţul de ap ă rare
şi s-a co nstalat d., la marginea tera să rii v ec hi,
probabi l din e pocă dacică, făcut [t pînă la ni,·e lu l
slîn ci i, sub um ărul terasei, se a f l ă un ş an~ puţ.in
adin c. P e um ă rul terasei slratul de c ul tu r ă daci că
şi d aco- roman ă este nede r anj at. Valul a fost
r e fă e ut, probabil , după dezafectarea aşeză r ii din
secolele XI -X II , sau cu pu ţ in timp înainte
de drz::tfecta re. În umplutur a şanţu lui s-au obse rYat do u ă niwluri , unu l mai Yechi, în ca re, pc
lîn g ă materialele din se co lele XI - XII se a flă
şi fr agm ente daco-romane şi din seco lele VI - VII.
iar a ltul mai nou, în ca re d o mină m ate rialel e
din secolele XIV - XVI , cînd aşeza rea cunoaşte
o nouă perioad ă de înflorire . Pămîntul rezultat
din săpa rea şa nţulu i credem că a fost a run cal
p e um ărul terasei, spre în ălţarea pan lri . Sub
val au fosl aruncate pi etrele r czu llate din să 
parca în stîn cii a fundului şa n ţ. ului. P e um ~t rul
ter asci, la aproxim aliv 0,80 m de Ya l, s-a găsit
groapa unui stîlp cu diamelrul de 0, 30 m, adîncită
în slincă Ia - 15 - 20 em. GrQapa er a p lin[t cu
arsu r ă, ceea ce de mon st r ează că în tă ri t u r a a
fos t distru sft prin incendiu . Deoarece gro apa
nu a pu tut fi obs e rvată de cît puţ.in deasupra
stî ncii n u ne putem da seama că r eia di n p eri oadele
de locui r e îi p oate fi a tribuită for tifi ca \ia de
lem n. Suh val, In li mita dintre nivelul inferior
şi cel superior, s-a gă sit o mon e dă ungure asdt
em isii înlre 1272 - 1290 (den ar cu s igl ă s l avonă ,
din vrem ea lui Vl adislaY Cumanul).
In secţi un e a VII s-au făc ut ob se rvaţii foar t e im portante şi s-au re co ltat -noi mat eri al e ar heologice
fig. 1/ 1; 4 . In sLratul de loess s-au identificat două
din ce le t rei nive luri de lo cuire paleol i tică. Ele
ap a r~in paleoliti cului cuarţitic. S-a săpat foarte
pu ţ.in în str atu l propriu-zis, aproximativ 3,5 m~,
1

V.

Boroncanţ,

Zi rida va, 10, 1979, p. 139-158.

M. ZDROBr\ , P. HUREZAN

Fig . l. Cladova, jud. ,\ra d. 1 yccl cre g.: ncra ! ă a şan\ ului
Vll unde a u fo st gă s ite schelete ş i o groapă dH cicii; 2 mormintu l nr. 6, secţion a t d e o groapă eli n secolul al X Il !-lea;
· 3 mormintul nr. 4.

!*
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din cau ză ca m s tratul acesta sînt săpate ş i gropile mormintelor din cimitirul secolelor XI - XII.
Materi alele găsite în anul acesta aduc date noi
şi extrem de interesa nte pentru paleoliti cu l de
Ia Cladova şi din ţara noastră, prin faptul că
în nivelul inferior, chiar pe stî n că, s-au găsi t

a continua tradiţia nivelului 1 şi a se lega cultura
cu m aterialele găsite de noi la Zăbr a ni , la aproximativ 5 km sud peste apa Mureşului 7 •
In carourile 11-12 s-au găsit mai multe fr agmente ceramice de tip Baden-Coţofe ni, f ără a
putea fi at ribuite unui strat de cultur ă .

2
'

'

1

6 ..

Fig. 3. Cladova, jud. Arad. 1, 4-6 unelte de cuarţit ; 2- 3,7
unelte de silex apar~inînd paleoliticului.

Fig. 2. Cladova, ju d. Arad. l m(lrgelc elin mormintul n r . 2;
2 in el ele s ticl ă din degetu l scltelctului elin mormîntul nr. '> •
3 -4 in el e d e b ucl{l găs i te la sch elete ; 5 cu titoaie rle fier descoperită in groapa dadcă; G fi g urină dacici"t; 7 olărie din
secolul a l Xli i -lea gibită în g ro"p a t:a rc sec \io na morm intul
nr. G; 8 fo a rfcci\ g:is iti\ în m urea lot:uin\ă săpată in s tî n că .

vîrfuri de tip fo li aceu (B iattspitenze n) din cua rţit
(fig. 3/ 1, 4, 6), de ace l aşi tip cu cele găsite în
Bulgaria la Samoi l iţa 2 , în Grecia la Kakinopilos 3 ,
la Zeleta4 în Unga ri a şi în unele loc a li tăţ.i din
Cehoslovacia5 , dar făcute din silex. La Iosăşcl,
tot în judeţul Arad, dar pe malu l Crişului, s-au
găsit de asemenea, cîteYa piese de acest tip,
făcute din si lex6 . Cele din nivelul al doilea par

Şi în anul acesta, s-au găsit num eroase fragmente ceramice din epoca hallstattiană, care
nu p ot fi atribuite, în această secţiun e, unui
strat de cultură. Se pune problema da că nu cumva
în această zonă terasarea a afectat stratu l ha lstattian, ca, dealtfel, şi pe cel Coţofeni, urmele
de locuire găsite put înd să fi r ămas acolo în
gropi sau deni ve l ări de teren.· Pentru epoca daci că,
în secţiunea VIII, s-a identificat un nivel subţire
de locuire, iar în carourile 10 -12 o groap ă de
3,90 m lungim e şi 0,90 m l ăţi me , ad înc ă de
aproxim ativ 0,70 m, care a fost deranjat ă parţi a l de groapa unui mormînt şi de o groap ă din
secolul al XIII-lea. In umplutura gropii dacice
s-au găsit numeroase fragmente de vase de t ipul

V. Boroneanţ, Ziridava, 11, 1979, p. 109-116.
Tipul d e cercei întllnip In cimitir s-a mai descoperit
In tezaurul de la Sî mb ăteni (C. Stirbu, C ercet ări numi smatice, 2, 1979, p. 47), In cimitirul d e la Vladimirescu -Arad
din interiorul ce t ăţii d e pămint (M. Barbu, M. Zdroba, Z
ridava, 10, 1978, p . 110 -111 ) ş i Intr-un cimitir d e la Cuvin,
Valea Danciului - toate In judeţul Arad - Analogie de
epocă p entru aşezare şi cimitir avem In Ungaria la T iszaesul ar-Bash alom (Iulia Kovalovski, T e/ep u/esolasok Tisza esz/ar-Basha/om, Fontes Areheologici Hungariae, Budapest a,
1980) ş i la Peteni, jud. Covasna (Szekely Zoltan, Materiale
Tulcea, 1980, p. 504- 508).
7

8

~ Paul Haesaerts, Svoboda Siraco vn, Prace Archeologicze ,
28, 1979, p. 35-63 .
a E. S. Higgs, S. I. Dakaris, R. W . H ey, PPS, ·1965, 30,
p . 191, 226, 228.
' L. Vertes, Foli a Arch, 9, 1957, p. 3 - 23.
' K. Valoch, Casopis Mor avskeno Muzea, 58, 1973, 5 -76;
M. Oii va, Casopis Moravskeno Mu zea, 64, 1979, p. 45 -78.
6 C. S. Nicol aesc u-Piopşor In Istoria Romdniei, I, 1960,
p . 18.
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căţuielor,

urnelor sau fructierelor, precum şi un
de fier (fig. 2/5). Alături de această
a cărei funcţionalitate nu putem
să ne dăm încă seama, s-a dezvelit, în caseta
VIII, o vatră de o formft aproximativ circulară,
cu diametru! mediu de 0,30 m. Pe ea şi în jur
s-au găsit fragmente ceramice dacice. In caseta
VI, în stratul dacic, s-a dezvelit un cuptor deteriorat, în construcţia căruia s-a folosit piatră. In
carourile 14-15 secţiunea prinde parţial o movilă
de pămînt de formă circulară, cu diametru! de
7,40 m, înaltă de 0,85 m, pe care noi o credem
a fi un turn legat de fortificaţia de piatrft. Cu
cuţit curb,
groapă, de

Ff~PF~~~~q=~+4~1
2
j

--~--~----'---L---16

7

Fig. 4. Cladova, jud. Arad. Schi\ft de profil al ~an[ului \"11,
carou! 13; 1 strat brun-negricios, pe calc de formare; 2 strat
negru spre brun de epocă feudală; 3 strat brun inchis, din
a doua epocă a fierului; 4 strat brun din prima cpoc~i a rierului; 5 strat brun-deschis, fără sp:irturi de rocă - paleolitir
III; 6 strat brun deschis cu spărturi de rocă, foarte tasatpaleolitic II; i strat llrun cu pic:i(cle ruginii - pa!('olitic 1;
S stînc:l degradată - steril.
această ocazie s-a făcut observaţia dt pe locul
respectiv a existat o construc~ic, la a cărei fundaţie
s-au folosit piatra şi cărămida. Problema care se
pune acum este aceea a datei cînd a fost construit
zidul. Deocamdată a fost găsită doar temelia
zidului, nu şi partea sa superioară, în care
piatra să se impletească cu dtrămida. În d[trimăturile care provin din această construc(ie se
află numeroase fragmente de cărămidă, dintre
care unele cert de factură romană. O cărămidă
spartă poartă pe ea urma unei inscripţii ştampi
late, pe care se poate citi doar COH (cohors).
Aceasta ar fi o primă dovadă în zona Mureşului
inferior că în partea nordică a existat o fortificaţie in care a sălăşuit poate o cohortă romană.
Alături de cărămizi, s-au găst şi fragmente de
ţiglă romană. La suprafaţă se află un strat de
cultură de epocă feudală, dar in care se intilnesc şi materiale din secolul al VI-lea.
Aşa cum deja am arătat, in stratul loessoid
s-au identificat şi dezvelit mai multe morminte
orientate creştineşte, cu capul spre apus şi picioarele spre răsărit. Gropile mormintelor sînt
săpate pe dimensiunea scheletului (fig. 1/3). Unele
perforează stratul de loess, avind o adîncime
Intre 0,60-0,90 m. Ele aparţin unor subiecţi
de toate virstele: copii, tineri, adulţi şi bătrîni.
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Unele dinlre morminte au inventar, constînd
din inele de buclă, din bronz, inele din sticlă,
mărgele de sticlă şi monedc (fig. 2/2). Intre
acestea, cel mai bogat a fost mormîntul nr. 2,
aparţinînd unei copile în vîrstă de aproximativ
12 ani, care, pc degetul inelar al miinii stîngi,
purta un inel de sticlă verzuie (fig 2/2), sub cap
o pereche de inele de buclă din bronz (fig. 2/3, -1),
pc piept şi în jurul gîtului 285 de mărgele de
sticlă, întregi sau fragmentare (fig. 2/1), iar pe
una din vertebrele lombarc a fost găsită o monedă
mică de argint din \Temea lui Ştefan al II-lea
al Ungariei (1116-1131).
Aceste morminte alcătuiesc cimitirul asezftrii
din secolele X 1- X II 1 (fig. 1/3). În apr~picre
credem că se afla şi biserica. In mormintul 4 s-a
găsit o altă monedă din vremea lui Kalman
(1095-116). Aceste morminte sînt suprapuse de
locuirea din secolul al XIII-lea. Momentul acesta
de trecere de la aşezarea din secolele X 1- X II
la cea din secolele XIII-XVI a fost bine surprins, datorită faptului că mormîntul nr. G din
cimitir este tăiat, în zona cocsofcmurală, de o
groapă, pe fundul căreia s-a găsit o monedă de
bronz cu urme de argint la suprafa!ă, din accraşi
\Teme cu aceea descoperită in şanţ.ul de ap[trarc
(1272-1290). Aceasta înseamnă că la sfirşilul
secolului al XII-lea sau la mijlocul secolului
al XIII-lea, după datele pc care le avem pînft
acum, a avut loc distrugerea cetăţii ~i. în consecin\ă, uitarea cimitirului. Distrugerea a putut fi
cauzată de nflvălirca tătară sau poate de un
evcnimen l necunoscut nouă, ceva mai înainl1·.
Cert este că, la sfîrşitul secolului al XIII-IPa ~i
în secolul al X IV-lea, acest loc este ocupat el<' o
puternică aşezare medievală identificată pc cale
arheologică ~i datalft cu ajutorul monedclor. In
anul 1980 s-au dcznlit parţial mai multe locttin\c din această vreme, între care cea mai importantă este o locuinţă de mari dimensiuni,
săpată în stîncă, a cărei întindere nu am putul-o
determina prin săpăturile efectuate. Probabil,
locuin!a a servit drept atelier de topit fier ~au
chiar fi{'rărir, dupft cum atestă numftrul mare de
turle de fier găsite în interiorul ci.
RAPPORT SUR LA CAl\lPAGNE
DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
EFFECTUl~ES A CLADOVA
DEP. D'AHAD

Les fouilles cffcctut"cs cn 1980 a Cladova ont precise quP.
le paleolitique de celtc station se rattache :"t une facies utiIisant des pointcs foliacees en quartzilc. Par la mcmc o"casion on a Mgagc des frngments ceramiqucs de type Co(ofcni et Kostolac, rcmontnnt :\ la periodc de transition vers
l'âgc du llronze. A ccs restes, succCdaicnt des vcstigcs du
premier âgc du fer, de l'cpoquc dacique et daco-romaine.
Notons encore Ia prescncc dans ccttc station de quelques
fragmcnts de tuilcs et de briques romaines portant Ia marquc d'une cohorte. Enfin, on a recupcre sur Ies Iieux des
fragments de potcric datcs des VI"- VIII• siecles. D'unc
t"poquc ulterieure, x•- X II• siecles, s'avcre en outrc Ia necropole misc au jour par Ies fouilles. A retcnir parmi Ies oh-
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jets composant le mobilier funeraire de ses tombes des bagues
en verroterie, des anneaux de tempe en bronze, des perles
de verre et quelques monnaies de Kalman (1095-1116) et
d'Etienne II (1116-1131). Fort probablement, les Tatares
detruisirent cette agglomeration qui, apres une breve periode
d'abandon, sera repeuplee, la necropole y compris, comme
l'attestent les monnaies de Vladislav IV (1272 -1290).

EXPLICATIONS DES FIGURES
Fig. 1. Cladova, dep. d' Arad. 1 vue generale de la trancMe
VII oii ont ete trouves des squelettes et une fosse dacique;
2 tombe n° 6, sectionne par une fosse du XIII• siecle; 3 tombe
n° 4.
Fig. 2. Cladova, dep. d' Arad. 1 perles de la tom be n° 2;
2 bague en verroterie pasee au doigt du squelettc de la tombc

n° 2; 3-4 anneaux de tem pe trou ves sur les squelettes
5 serpe de fer livree par la fosse dacique; 6 figurine dacique;
7 poterie du XIII• siecle trouvee dans la fosse sectionnant
la tombe no 6; 8 ciseau trouve dans la grande habitation
creusee dans le rocher.
Fig. 3. Cladova, dep. d'Arad. 1, 4-6 outils en quartzite;
2-3, 7 en silex appartenant au paleolithique.
Fig. 4. Cladova, dep. d' Arad. Ebauche de profil de la
tranchee VII careau 13: 1 couche d'un brun-noirâtre, en
train de se former; 2 couchc d'un noir tirant sur le brun
d'epoque feodalc; 3 couche d'un brun fonce, du second âge
du fer; 4 couche brune du premier âge du fer; 5 couche d'un
brun clair, sans eclats de roche - paJeolithique II 1; 6 couche
d'un brun clair avec des eclats de roche, trcs tassee - paJeolithiquc II; 7 eouche brune mouchetc de roux - pah!olithiquc 1; 8 roche alte re - sterile.
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Săpături arheologice în aşezarea neolitică de la Grădinile (jud. Olt)
MARIN NICA, AURELIA MINCĂ

culturii Vftdastra existenţa unui nou comp lex
de aşezări Starcevo-Criş din sud-estul Olteniei
descoperit încă din anul 19771 • Aşezări le neolitice
de la Grădinile şi Vlădila par să fie cele mai vechi .
Pentru delimitarea aşezării de la Grădinil e , pune-

Zona de cîmpie cup rin să între oraşu l Caracal
Corabia, pe o distanţă de 40 km, este brăzdată
de văile nu prea largi ale pîrîiaşelor ce curg prin
satele: Deveselu, Vlădila, Studina, Grădinile,
Cruşovu şi Vădaslra. Condiţiile naturale favo r a-

şi

·f,f5

,,--.,...
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,

~

\ • • Il."-_

.··----"

o. 70",

-1.40m

·.•.....-.

••• •:
·····~~

#'......

'-.

·------~-Fig. 1. Grădinile.

1 "La Islaz ". Profilul

şi

planul Jocuin~ ei nr. 3 (faza Starcevo II); 2 "Fîntîn a lui
bordeiului nr. 2 (faza S tarcevo 1Il).

bile de silvostepă cu păduri bogate în vînat cît
cernoziomul puternic levigat pe care- I oferă mai
cu seamă luncile apelor au atras comunităţi l e
um ane încă din primele etape ale neoliticului.
Numai aşa se poate exp li ca în această zonă a
şi

8

Duţu" .

Profilul

tul "La Izl az" din imediata ap ropiere a pîrîului,
s-au t rasat, în partea de est şi de vest, secţiunile
1
Primul sondaj de salvare s-a efectuat cu ajutorul elevilor
de la Şcoa la generală din localitate.
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1 şi 3 perpendiculare pe cursul apei. Pîni't în
prezent dimensiunile acestora sînt de 150 m lungime şi 70 m lă\ime. La săpăturile începute de
către l\Iuzeul Olteniei încă din anul 1977 s-a
alăturat, începînd cu vara anului Hl80, şi Muzeul
din Slatina.
Stratul neolitic gros de 0,50 m (fig. 1/l) este
de culoare neagră-cenuşie, culoarea cernoziomului puternic levigal ce s-a format din depunerea
a 3 ni\·eluri de locuire. corespunzătoare, în mare,
fazelor cu ceramică pictatft eu alb şi eu nrgrn
pe roşu, respectiv Starcevo IIA, 1113 (II-III
l\Iilojcic). Stratul neolitic este suprapus de un
orizont foarte subţire al epocii bronzului, pe care
se afJ[t un strat mai gros de 0,10 m de cttloare
neagrii. ru hogatr urme feudal-timpurii (secolul
al ~-•ea) şi cîteva urme daco-romane (probabil
secolele III- IV).
Dintre complexele neolilirului timpuriu descoperite anul trecut în see!iunea I amintim locuin!a nr. 3 (fig. 1/1) şi 3 gropi menajere eu un
bogat şi inter<'sanl material arheologic. Locuinţ.a
neoliticft descoperil[t la 70 m depftrtare de piriu,
adicft la limita de nord a a-:;ezării. era îngropată
pu\in in pi'tmînl (0.50 m). De formftlunguie!-ovalft,
c11 dimensiuni ce nu dcp[t)esc 10 m lungimt' şi
·1 m lit~ime. lorHin!a se prezinl[t sub forma unei
aglomerftri de ciohu ri. oase. pil'l n·. hu crtl. i miei
de chirpiei )i de vatri1. .\st•menea forme w• amin-

Fig. :2. (;riidinill' - La .. hlaz'·. 1 fr:1gllll'lll dt· Yas (ro.u ]ll'
fond alh) din nin~lul 1 (groapa /); :2-·i l'l'l'alllil'ii pidal{t
(aiiJ pe fond nhll) - locuinla n1·. :l din nin•:ul :2.

tese de cele descop(•rite in ni\l'lul 111 .\ de la
Bu6t\ile de valdt rftv[t~ill- s<'
eoncentrau mai aks spre centrul loeuin!ei .. \n·asta
ne-a oferit şi cea mai clar:"t siltta~ie slratigraficit.
O vatr[t pu !in deranjal[t. imprPunft eu mici grupări de cioburi şi pietre de la 0,70 rn adincime.
caracteristice nivelului II 1 (Starcevo II b) suprapuneau locuin\.a nr. :~ cH ceramic[t specificft
L(•pcnski-Vir~.

2

D. Srejovic, Vpcnski

Vir,

1!l6!J,

Dclgrad,

p. :lOii.

nivelului

II de la 1 m adîncime (fig. 1/1). O
mai clară a putut fi observată la marginea de vest a locuinţei nr. 2. Sub
resturile acesteia a fost identificată o groapă
menajeră de formft rotundă, cu diametru! de 1,50m.
Printre fragmentele ceramice culese din groapă
un ciob pictat în culoare şi tehnică specifică
culturii Protosesklo parc să fie cel mai interesant
şi cel mai vechi (fig. 2/1). Pînă în prezent este
singurul complex care poate fi atribuit cu siguran\ă primului nivel de locuire al aşezării neolilice de la Grădinile, corespunzător primului nivel
de la Cîrcea punctul "La IIanuri". Între carourile
·1 -5 ale sec\.iunii nr. 3 (64 x 2 m) au fost identificate resturile de la baza unei vetre neolitice
formali't din pietricele arse, dispuse pe o suprafaţă
ovalft, cu dimensiunile de 1 x 0,85 m. Lîngă
valrft s-au gftsil cîteva pisăloage cilindrice din
piatrft şi un vas iutreg. de dimensiuni mari, ornamenlal cu brîuri ah·rolate dispuse oblic şi
arcui!. Dupft aspectul vasului şi pozitia vetrei 0,20 m mai sus de solul viu -respectind complex
apar(ine nivelului III. Aceluiaşi ni\·el ii apar\in
de asemem·a :..! gropi: una de cult, umplută cu
nunH·roasP oas!' de bovine ce provin de la un
singur indi\·id sacrificat eu ocazia Hnui ospăţ,
şi gro~1pa unui hordei dezHiitft parţial şi care
ne-a oferit un bogat şi interesant matnial ceramic
caracteristic fazei Slarccvo ~1 b.
Pe panta terasei aeeluia~i pîrîu, ROO m mai
spre n•st, in pHndHI nHmit "Fîntîna lui Duţu"
("OPasupra h:-tl\ii"), silual in interiorul satului,
a rost dezwlil. par\ial un bordei (fig. 1/2), cu
cer:nnic~-~ caral'lerislicft acell-ia~i faze
Stracevo
II b. BordeiHI l11ng de :->.;) m ('ra sftpal la 1,5 m
fa\ft <h• nivelul de dlean~ ant.=e, iar pc podeaua
perft'<' t nl'led[t se aflau fragmente ceramice,
bucft!i de chirpici incendiat, pielricele, urme
rare dt• ei"trbHne ~i unl'lte de silex (fig. 1/2).
Pn•zt·ntarea materialului de la Gdtdin=ie. descopni l si in compll':-.;c· inchis!', in corelaţie cu rei
dP la Cirn·a sau elin allc a~Pzitri din Balcani ne
{lrn;~ astfel posibilitatea ineadrării cîL mai aproape
d<· t'<'alilale. a nt·oliticului timpHriu din Oltenia
in contextul neoliticului limpu··iu din Balcani.
Ceea Cl' se ~tie sigur pin[t în prezent este 61 din
punct ele vedt're slratigrafic in a~ezarea de la
(;r[tdini,c eeramiea deseoperiUt în groapa nr. 7
!'Sti' cea mai Yl'che. Puţ.inătaten materia.utui
dc·sropnil in aceaslft groapă nu ne permite să
facem o slalistiei"t comparativă. :\Iajoritate~t fragmentelor cer amin~ ale arcs tu i complex au culu3rea,
oh\inută prin ardere, de la roşu brun pînă la
maroniu, iar dintre forme eviden~icm botul şi
YaS('''' cu buza înaltă, de tradi(ie Prolosesklo.
Onwmenlul cu impresiuni lipseşte poate din
întimplarc. S-a descoperit un singur fragment
ccramic pielal în culorile şi tehnica culturii Prolosesklo (fig. :.!/1). Fragmentul provine de la un
Yas de dimensiuni mari, de formft tronconicft
eu pasLa modelată din humă amestecalft cu
pleavă, iar buza este uşor marcaUt, prinlr-o şăn
ţuire. Vasul este asemănător celor picLate, de
situa~ie slraligrafică şi
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tip Prolosrsklo, de la Otzaki Magula 3 • Pe învelhul
mat nelustruit de culoare albă al vasului descoperil la Grădinile s-a pictat cu culoare groasft,
roşie-brunft (roşu-englezesc) care s-a lustruit apoi
în stare umedă, amestecîndu-se uneori urme de
culoare roşie în învelişul alb (fig. 2/1). Prin cruţarca din fondul alb al vasului a motivelor în
forrnft de arcuri îmbucate s-a ob\inut un moliv
în formă de ciucure, de culoare roşie-brună,
motiv foarle frecvent pe ceramica pictată descoperită în gropile 1 şi 2 de "La Hanuri" Cîrcea 1 • Este un motiv creat de populaţiile neoliticc din zona răsăriteană a Olteniei, avînd ca
sursă de inspiraţie ghinda de stejar - un aliment
obişnuit al omului neolitic.
Cer ami ca descoperi tft în locuinţa nr. 3 a nivelului 2 de la Grădinile ne oferă cele mai bogate
analogii cu descoperirile asemănfttoare din zona
Por!ile de Fier sau din Balcani. Categoriile ceramice sînt asemănătoare cu cele descoperite în
nivelul III A de la Lepenski Vir, pe care descoperilorul le-a descris amănun!it5 • Astfel motiwle
plastice încizate sau imprimate cu unghia sînt
identice cu cele de pe ceramica neleziUt de la
Grftdinile (fig. 3/2-5). Ca şi în nivelul III A de
la Lepenski Vir ceramica ornamentată cu barbatină lipseşte. Unele deosebiri s-au putut observa
numai în procentajul anumitor categorii ceramice.
Astfel în nivelul 2 de la Grădinile ceramica monocromft lustruită este prezentă într-un procent
mult mai ridicat (in jur de 80%), în timp ce categoria netezită ornamentată cu motive plastice
şi impresiuni de unghie nu depăşeşte niciodată
procentul de 5%. Categoria ceramicii pictate
este mult mai frecventă la Grădinile faţ{t de numai
ceil> trei cioburi pictate descoperi te în nivelul
III ~\ de la Lepenski Vir6 • Motivul liniar dispus
în reţea (fig. 3/1) în unghi sau meandru (fig. 2/7),
este foarte răspîndit în toată aria culturilor
Kremiikovci 7 , Karanovo, I 8 , Starccvo II A9 , AnJ .J. :\lilojcie,
Y. Zumi.Jusch, Ol:aki-.Uagula, 11, Uonn,
197\l.
• \1. Nica, SCIY, 28, 1!l/G, 1, p. !18, fig. llfJ,5.
5 IJ. Srcjovic, Fundamenta, III, Yiena, 1!l/5, p. /, 10.
1
1bidem, pl. 11 fl, 6.
7 lfarvcy Gaul, Tlw ncolilhic pcriod in Bulgaria, Cambridge, 1 !l48, pl. 3/3; N. Petkov, Arheologija Sofia, 1!l62,
3, p. 4:1, fig. 5, 6, p. -17, fig. 2/a, I.J; idem,
,\rhcologija
Sofia, 1!l61, 3, p. 70, fig. 7/1-7.
8 G. I. Gcorgicv, L' Europe :'1. la {in de l'clge de la pierrc,
Sofia, 1968, pl. 5/1-:i, 18; Anna Haduni'cva, l'rehisloric
ari in Ru/garia, Sofia, l!l76, pl. 1.
• Draga Arandjelovic-Garasanin, Slari'evacka J(u/lura,
Ljui.Jiiana, 1954, pl. 8/2; 15/4; S. Dimitrijevic, l\fatl·rialy,
10, 1971, pl. 2/11, 12, 14.

2;)

zabcgovo- \'irsnik I 10 • Caracteristic ninlului II
de la Grftdinile este motivul in formă de arc,
oh\inu t prin benzi foarte late de culoare albă ce
cuprind toată suprafaţa vasului (fig. 2/2-6).
Motive asemănătoare dar pictate pe forme de
vase de tip Karanovo 1 se întîlnesc în nivelul
cel mai de jos din a~czarea de la Ceavdarli 11 • Şi
pe <·eramica de la Starcevo faza II A se poate
vedea un asemenea motiv, dispus însă mult mai
organizat, în formă de ghirlandă, ce ornamenteazft obişnuit numai buza vasului 12 • Prezenţa în
continuare a ceramicii ornamentate cu buline de
tip "Gura Baciului" în contextul nivelului II de
la Grftdinile constituie o dovadă în plus cft ceramiea acestui nivel este mai timpurie, cel puţin
cu o rtapft, decît ninlul III A de la Lepenski
Vir ~i Starcrvo II A de la Starcevo.
Comparînd categoriile ceramice ale nivelului
II de la Grftdinile cu cele descoperite în gropile
1 şi :2 de la Cîrcea reiese în mod evident caracterul
mult mai timpuriu al acesteia din urmă. Motivele
curho-liniarc şi mai rar motivele de culoare albft
au fost pictate pe reramira de la Grădinile, pe
înveli~ul de culoare roşie dinainte aplicat. La
Cîrcea în schimb motinlc de tip Protosesklo
de culoare albă sînt pictate direct pc culoarea
lutului obtinută prin ardere.
H.ezultatele cercetftrilor din cele douft aşezări
ne permit aslăzi sft definim două etape clare ale
neolilicului timpuriu în Oltenia: Cîrcea "La
Hanuri" I (groapa 1) cu ceramică monocrom[t şi
pictată, de tradi!ie Protosesklo, şi c;rădinile II cu ceramică pirlatft monocrom, cu motive în formă de
arc de culoare albă pe partea exterioară a vasului
de culoare roşie, constituin((etapa era mai timpurie
a fazei Slarcevo Il A.
Dar ceea ce se desprinde mai clar din prezentarea materialelor descoperite la Cîrcea şi Grădinile
este e{t, în zona de rftsărit a Olteniei, s-a formal
îneft din primele ela pe ale neoliticului grupu 1
cultural Cîrcea, cu elementele sale specifice de
traditie Protosesklo care se vor menţine şi dezvolta
în to~te etapele de evoluţie. In nici o aşezare a
neoliticului timpuriu din Balcani nu a fost atît
de hine conservată tradi\ia culturii Protosesklo
ca în aşezările neolitire de la Circea şi Grftdinile.
10 \larija Gimbulas, Scolilhic .1/acedonia, I.os Angelcs,
1976, fii-(. 49/1, 7, !J; :i0f5; \1. Garasanin şi colab. 1.es civi[isalions prchisloriqucs de la .Hacedoine, Slip, 1!)71, fig. 1.

11 (;. 1. (;corgicv, In Acles du VII 1' Congris
inlcrnaliorwl des sciences prchisloriqucs el prolol!isloriqucs, Belgrad,
1 !Ji:l, p. 267, pl. 1; p. 2:38, pl. 2/a, h.
12

Draga Arandjclovic-Garasanin, op. cii., pl. 13/1.
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"La Isla z". 1-5

ceramică

din nivelul 2
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einzige Scherllc dcr bcrnaltcn Kermuik im Protoacsklo Technik
mit rot auf \vcifJen Hintcrgrund (Abb. 2/1) gchiirt dem
Nivcau 1 und cntspricht dcmsclbcn ~iveau von Clrcca "La Hanuri".

ZUSAMMENFASSUNG
\"EHZEICH~

lm J ahre 1977 wurde in Stidwestoltenien einc neuc Siedlung vom Typ Starcevo-Criş ermittelt. Die Ausgrabungen in
der Zone Starcevo-Criş im Punkte "La Islaz", Dori Grădinile
(Gem. Studina) haben drei Wohnungen (Abb. I, Vorratsgruben mit Friihneolithikumskeramik, friihmittelalterliche Ofen
und Wohnungen (10. Jh) freigelegt.
Dem :-.leolithikumsniveau (Dicke=O,.IO m) gchiirt die
bemalte Keramik mit antropomorphisch-linearen Motiven
aus wciOcr Farbe auf rotem Hintergrund - eine friihzeitliche
Etappe der Starcevo Il A Phase (Abb. 2/2- 7) an. Ei ne

IS DEH

,\J3UILDUNGE~

Abb. 1. Grădinile. 1. "!.a lzlaz". Schnilt und Grundrill
der Wohnung nr. :1 (SLarl:cvo II - Phasc); 2. "Fintlna
lui Duţu". Schnitt der lliittc :-..ir. 2 (Starccvo 111-Phase).
Abb. 2. Gn.tdinilc - "Lrt Izlaz". 1. GcfiiUbruchstiick (rot
auf \vciUcm Ilintcrgrund) aus dcm ~ivcrtu 1 ( Grube 7);
2-7. bemaltc 1\.cramik (wciU auf rotcm Ilintergrund) Wohnung :-.lr. :1 aus dem !\"iveau 2.
Abb. 3. (;riidinilc - "La Izlaz". 1-G. Kcramik aus dem
!\iveau 2 ( \Vohnung :\r. 3).
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Săpăturile

arheologice de la Trestiana, corn.
(jud. Vaslui)
EUGENIA

Jn anul 1980 s-au reluat săpăturile arheologice
in aşezarea neolitică de tip Starcevo-Criş de la
Trestiana, zona B, în scopul stabilirii densităţii
şi dispunerii complexelor de locuirc la periferia
estică a acesteia. Totodată s-a urmărit obţ.inerea
unor precizări cu privire la stratigrafia aşezării
in această zonă.
Pentru realizarea obiectivelor propuse a fost
trasată secţiunea B/S 7, perpendiculară pe B/S 1
(1975) şi pe B/S 6(1978-1979). Secţiunea B/S 7,
lungă de 22 m şi lată de 2 m este orientată nord-sud
şi leagă cele două secţiuni anterioare. Surprinderea
unui complex de locuire in capătul de nord, la
adincimea de 1,60 m, a determinat efectuarea
unor deschideri atit pe latura de est cit şi pc
latura de vest, în dreptul noului complex, pentru
surprinderea laturilor acestuia.
Din punct de vedere stratigrafic o primă observaţie se referă la faptul că în capătul de sud,
pe o lungime de 5,35 m şi pc o grosime de 0,35 m,
se află fundaţia unei construcţii actuale (grajd
al C.A.P.) dărîmat de cutremurul din anul 1977.
Pe restul secţiunii, pînă la adîncimea de 0,25 m,
există o depunere de lut galben-nisipos, rămasă
pe această suprafaţă de la cărămidarii ce-şi efectuau aici munca în anii din urmă. Sub această
depunere a ultimilor 4-5 ani, se află solul actual,
stabilit deja pe terasa mijlocie prin secţiunile
anterioare, gros de 0,50-0,60 m, care suprapune
o depunere neagră-măzăroasă groasă de 0,700,80 m. La interferenţa acesteia cu depunerea
cafenie, urmă Loare, se aflau resturile noului complex descoperit. Depunerea cafenie amintil[t este
groasă de circa 0,25-0,35 m şi suprapune depunerea galbenă fără resturi arheologice.
Locuinţa notată B/L 3, o construcţie simplă
de tipul colibelor de suprafaţ[t, se află la adîncimea de l,G0-1 ,75 m şi are o formă aproximativ
rectangulară indicată de răspîndirea, relativ în
linie dreaptă, a resturilor de cultură materială,
pe latura de sud şi cea de est (fig. 1/1; 2/1).
Remarcăm faptul că pe latura de est pămîntul
apare pigmentat cu sfărîmături de chirpici, găsin
du-se chiar şi citeva bucăţi de chirpici. Peste
limita laturii de est şi de sud apar împrăştiate
rare fragmente din vase şi cîteva bucăţele de
oase. Laturile de nord şi de vest n-au putut fi
delimitate. Remarcăm prezenţa unor fraemente
de vatră împrăştiate spre latura de est a locuinţei.
La circa 1,30 m, de latura de sud a locuinţei, la

Griviţa

POPU~OI

mijlocul acesteia, spre interior, se află construită o
vatră din care s-a păstrat nederanjată o porţiune
de 0,30 x0,20 m, restul fiind spartă şi întoarsă
cu faţ.a în jos. Vatra a fost construită direct
pe sol, din lut in amestec cu nisip şi făţuită cu
un lut galben cu foarte mult nisip, ceea ce a
dat o nuanţă gălbuie-alburie suprafeţei acesteia.
In amestec cu fragmentele de vatră s-au găsit
şi 3 pietre arse de mărime mijlocie. Pe porţiunea
de vatră rămasă nederanjată s-a găsit un fragment
de rîşniţă, cu faţa in jos, a cărei culoare cafenieroşiatică indică trecerea ei prin foc. Sub aceasta
se aflau citeva fragmente ceramice şi o piesă
(fig. 4/8, 7 /1), probabil, de cult. In jurul vetrei
se afla o cantitate foarte mare de fregmente ceramicc şi oase. La circa 0,70 m spre sud de vatră
s-a găsit un alt fragment de rişniţă aşezat, şi
de data aceasta, cu faţa în jos. Nu departe de
aceasta se afla un topor din mamă de dimensiuni
mari. De pe suprafaţa locuinţei s-a adunat o mare
cantitate de fragmente ceramice, fragmente de
oase, unelte din piatră cioplită şi şlefuită etc.
In capătul de sud al şanţului apar, la adîncimea
de 1,75 m, rare fragmente ceratnice şi oase care
pot fi puse în legătură cu complexul B/L 2
(1978-1979).

Obiectele din piatră, os şi lui, Din grupul uneltelor din piatră cioplită menţionăm prezenţa
răzuitoarelor (fig. 3/8; 4/7), a lamelor trunchiate
la unul sau la ambele capete, retu şa te (fig. 4/4-6,
9) şi a celor cu o puternică lustruire pe una dintre
laturi (fig. 3/6; 4/6), considerate piese componente pentru seceri. Hemarcăm, de asemenea,
prezenţa unui vîrf cu peduncul de culoare găl
buie-cafenie (fig. 4/3). Alături de acestea s-au
găsit, destul de mulle, aşchii de silex şi trei nuclee.
Uneltele sînt realizate din silex de diferite culori
(specifice zonei din care provine roca), obsidian
şi gresie silicioasă. Din categoria uneltelor din
piatră şlefuită fac parte cinci topoare, toate obţinute din marnă de culoare gălbuie. Două dintre
acestea sînt de dimensiuni mari; unul de formă
trapezoidală cu feţele uşor bombate (fig. 3/4),
celălalt de tip calapod (fig. 3/7), asemănătoare
celor de la Perieni 1 • Amîndouă topoarele prezintă
spărturi pe ambele feţe şi in dreptul tăişului.
Un alt exemplar (fig. 3/3), de dimensiuni mijlocii,
1

M. Petrescu-Dimbovi\a, Materiale, 3,
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cu mu chi a u şo r rotunfoarte ascu ţit. Al pat rulea, un toporaş
de 4,2 cm, are o formă trap ezo id a l ă cu ambele
fe ţe uş or b ombalc (fig. 3/2). Un ult im exempl ar ,
are o

f o rm ă trapczo idal ă

jit ă şi tăi ş ul

trelor de mo a r ă 2 , în sensul că după un timp de
folosire era ne cesa r ă, pentru a nu p ermite alunecarea boabelor, acest sistem dt! şă n ţuir e a rîş
ni ţelor. Pîn ă în p rezent nu cu no aştem analogii
Fig. 2. Trestiana . 1 locuin\ ă B/L 3;
2 ~secţi un ea B/S 7; 3 m ormintu l
B fi\1 4 .

.~.. ~--.-·--...·-------·~·.,.--....,._...... ,...~·-

2

3

este de fapt doar jum ătate, după ce a fosL rupt
a avut, probabil, o altă uti li tate, partea r uptă
fiind toc i tă (fig. 4/ 1). ln grupul unelte lor din
pia tră includem ş i trei fr agmente de rî ş niţă. de
form ă ova l ă, cu nos cute în întreaga ari e a cul turii
St arcevo-C ri ş. Dintre acestea, fragmentul descop eri t pe , · alr ă ne atrage ate nţi a în mod deosebit.
ln acest sens remarcăm faptul că, pe lîngă culoarea cafenie- roşcată căpăt ată probabil, datorit ă
trecerii prin foc, aceasta p rezintă p e întreaga suprafa ţă linii inciz ate longit udinal, mai mult sau
mai pu\in pa ralele (fig. 7/9) , a căror utilitate
încer căm să o s a gerăm în r aport cu ferecare a pie-

privitoare la Lehnica r espectivă la com uni tăţile
nco litice.
D in categoria obiecte lor din os m e nţionăm
pre zenţa doar a unui vîrf de spatu lă (fig. 3/10)
ş i a u nui obiect relativ cilindri c, tă i at dintr-un
os mare (probabil tibia), cu am bele cape te lustru ite (fig. 3/9) . Nu putem , deocamdată , stabili
util itatea acestu ia.
Din lu t a fost confecţionată o greutate uşor
2

Dictionaru l limbii romiln c contemporane, 1956, II, p -

277.
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Fig. 4. Trestiana. 1 fragment de topor; 2

greutăţi

de lut; 3, 7, 9-11 unelte de silex:; 8
eera mi ce.
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oval[t. plată, eu o
crntrat (Fig. 11/2).

perforaţie

dispus[t

u~or

dl's-

Ccramica. Materialul ceramie din noul complex
cercetat nu se diferenţiază de cel descoperit în
anii anteriori în aşezare. O subliniere trebuie
totusi EtcuUt. în sensul 6t în noul comp!t•x ca-

33

Categoria ceramicft semifin[t esle foarte redusft cantitativ. Pasta este realizată dintr-un lut,
cu grijft ales, amestecat cu pleavă şi bine frămîntat.
Vasele sînt uneori slipuite şi uşor lustruite, alteori
sînt numai netezite, arderea dîndu-le o culoare
cărămizie sau cenuşie pe ambele feţe. Ca forme

Fig. :>. Tn·sli,uw. 1, 2 fragmente eerarnice.

tPgoria ccramicft scmi{inii şi {inil este extrem (k
redus[t în raport cu marca cantitate a celei qrosicrl'. situaţie ce o mai întîlnim doar în B/L 2
(1\l/S-1979?.
În compoziţia pas lei grosicre s-a folosit ca degrcsant pleava şi uneori nisipul cu o granulaţie
finft. La suprafaţa pastei, dar şi în spftrturft, se
observ:t foarte mici paiele de mica. Arderea
vaselor este slabă ceea ce face posibilă men!inerca unui miez de culoare închis~'t. Prin ardere
vasele capfttft o culoare cenuşie-gftlbuie şi dtrfunizie numai la exterior sau pe ambele feţe, ct>l mai
adesea în interior fiind cenuşii. Ca forme se disting l'asele borcan, de dimensiuni mari şi mijlocii,
cu pere!ii aproape întotdeauna de aceeaşi grosime de la fund pînft la buză, cu gîtul scund sau
înalt, eu buza uşor subţiată dinspre interior.
Fundul vaselor este plat de aceeaşi grosime cu
vasul sau înftl!at ca un soclu. Ornamentarea vaselor se faee prin irnpresiuni cu unghia, simple
sau duhle, cu rezen·area pastci pc margine
(fig. 4/12; G/7, 9-12; 7/11) sau prin simpla imprimare a unghiei (fig. G/7) ori prin imprcsiuni
"în spic" (fig. G/1, ti, 8; 7/3). Se înlîlncsc şi alveolele largi (fig. G/5), precum şi gropi ţclc drep l.unghiulare (fig. 4/3) de tipul celor întîlnite în aşezare
în L.11 4 • Barbotina constituie un clement ornamental fiind aplicalft pc întreaga suprafa!ă sau
rez('fvînd gîlul vaselor (fig. 7/7, 8). După aplicarea unui strat subţire de barbotină se ob!ine.
cu degetul sau cu un băţ(?), vîrei oblice (fig. 7/10)
sau în zigzag (fig. 7/4). Nu lipsesc nici proemincnţele conice asociate eu impresiunile eu unghia
(fig. G/2, 8) şi brîurile alveolale.
" Eugenia l'opu~oi, .\latcrialc, 12, 1980.
Idcm, Raport asupra săpăluri/or arheologice de la Trcslia!la, ;us~inut la a X-a Sesiune de rapoarte, Bucureşti, 19/G;
idcm. Cercet lst, 11, 1980.

întîlnim uasul borcan dl' dimensiuni mijlocii, t'll
corpu 1 homba t (fig. 7 /li) sa Il ll)Or arcui l. (fig.
:>fl. 2) ~i fundul plat. Ornaml'nl.area se facl' prin
ineizii largi ~i adînci. Pe douft fragmente rrmarcfnn
n'alizarea prin incizii a spiralei duble, altcrnind
('li unghiuri dispuse cu vîrful în jos (fig. :>fl, 2).
În categoria finft ineludem doar cîteva fragmente
pro\'l'nile de la slnlchini şi cupe bitronconice de
tipul celor întîlnite şi în complexele ct>rcelate
anterior în aşezare 5 • fu compoziţia pastt>i degrcsantul se poate distinge foarte greu. Arderea Mt
\'aselor o culoare cenuşie sau roşie-cărftmizie.
Pe douft fragmente de culoare roşie-dtrămizie
se observă urme ale unui decor pictat cu culoarl'a
neagrft pt' fondul vasului. Acestor dou[t fragmente
li se adaugft alte cîteva pe care s-a aplicat culoarea
roşie. O remardt deosebită o facem păr(ii inferioare
dintr-un vas, de culoare ccnu~ie, de formă ciliudric<-t. cvadrilobat, eu fundul plat şi cu o răsfrîn
gere hrusdt spre partea suprrioar[t (eare însă
lipse~ le).
Plastica. Includem în această categorie o pirsi't
formă aproximativ dreptunghiular[t eu eol~urile rotunjite, plaUt, dreptunghiulară în seeţiune. La partea superioară, pe una din pftr\ile
latrralc, prezintă o prelungire care a fost ruptă
din vechime. Pe corp prezintă trei pcrforapi.
Allc douft perforapi străpung piesa de pe laturi
(fig. C18; 7/1). Pînă acum nu eunoaştem analogii
pentru piesa în discuţie. Fiind a~ezată pe vatră
alftluri de o rî~ni\i't cslc posibil să fi a\'ul un rol
magic, întreaga construeţ.ie putînd fi interpretată
ca loc ele cult.

de

Jlormînlul H/Ji J, dt> copil, se afla Ia circa
·l m depărtare de B/L 3, spre sud de aceasta.
la adincimeclea 1 ,G5 m. Scheletul este slab eon-

~

3-

:::~~cetâri

s U. notele :1

şi

arheoloeice
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Fig. 6. Trestiana. 1-12 fragmente ceramice.
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Fig. 7. Tres tiana. 1 piesă de cult. 2-8, 10, 11 frag mente ceramice; 9 fragment de rişniţă.
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cutia craniană spartă şi îmoasele picioarelor, mîinilor şi urme
descompuse ale cuştii toracice şi coloanei vertebrale. In jur s-au găsit cîteva fragmente ceramice
de factură Starcevo-Criş care nu ne permit însă
să precizăm dacă au fost aşezate intenţionat
sau provin din pămîntul de umplutură. Decedatul a fost aşezat in poziţie chircită, pe partea
stingă, cu capul spre nord-est (fig. 2/3). Neputindu-se stabili nivelul din care s-a săpat groapa
şi neconţinind elemente de inventar nu s-a putut
stabili cronologia acestuia.

servat

păstrîndu-se

prăştiată,

*
Noul complex (B/L 3) descoperit la Trestiana
pe terasa mijlocie (zona B) se alătură celorlalte
locuinţe descoperite, în anii anteriori, care au
fost raportate la cel de al II-lea nivel de locuire
stabilit in aşezare6 •
Din punct de vedere al construcţiei şi al amenajărilor interioare, cu excepţia vetrei din care
se păstrează o porţiune nederanjată şi pe care
se afla rişnita şi o piesă de cult, aceasta nu diferă
de celelalte complexe de locuirc aparţinînd nivelului superior. Poziţia stratigrafică şi componenţa materialului arheologic apropie, cel mai
mult, noul complex de locuinţa BJL 2(1978-1979) 7
aflată doar la 18 m spre sud şi situată in solul
cafeniu, în timp ce B/L 3 este situată la interferenţa dintre depunerea neagră-măzăroasă şi cea
cafenie. Astfel noile cercetări, prin preciziunile
stratigrafice oferite indică faptul că locuinţele
nivelului superior (II) de pc terasa mijlocie de la
Trestiana se află la partea superioară a solului
cafeniu (B/L 2) şi la interferenţa dintre depunerea
cafenie şi cea neagră-măzărată (B/L 3).
In ceea ce priveşte materialul ceramic subliniem
prezenţa, cu precădere, a categoriei grosiere,
componentele semifină şi fină reducîndu-se doar
la citeva fragmente ceramicc, iar specia pictată
fiind prezentă doar prin 4-5 fragmente, situaţie
de asemenea, similară cu B/L 28 . Această caracteristică ne-a permis să stabilim faptul dt din
punct de vedere cronologic noul complex se
include tot in cel de al II-lea nivel de locuire de
la Trestiana, ca şi complexul B/L 2 şi amîndouă
pot fi raportate la începutul celei de a IV-faze
a culturii Starcevo-Criş (VI. Milojcic).
Din punct de vedere al dispunerii complexelor
de locuire subliniem faptul că la periferia estică
a aşezării acestea sînt, se parc, mai dese.

POPUŞOI

Noul complex cercetat la Trestiana conturează
unele elemente ce ar putea fi puse pe seama
unor "credinţe magico-religioase" legate, eventual,
de preocupările ce le aveau comunităţile Slarcevo-Criş in legătură cu fertilitatea pămîntului.
Cercetările viitoare din zona B de la Trestiana
vor aduce şi alte preciziuni asupra cronologiei
şi conţinutului culturii Starcevo-Criş la periferia
sa estică, asupra demografiei primilor cultivatori
şi crescători de animale domestice din zonă in
corelaţia lor cu intreg arealul vastului complex.
şi

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE
TRESTIANA, GRIVIŢA, DEP DE VASLUI
(RESUt>IE)
En 1980, on a reprit les fouilles archeologiques dans !'habitat neolithique de type Stari!evo-Criş de Trestiana par le
tracement d'une nouvelle section notee B/S 7.
A cette occasion on a decouvcrt une nouvcllc ha:Uitation
(B/L 3) de forme aproximativemcnt rectangulaire du type
des cabanes â la surface.
Du point de vue stratigraphique, la nouvcllc lwhitation
s'encadrc au dcuxieme niveau, Habli dans l'habitut. Un a
ramasse un ric!Jc material archeologique (de l'interieur de
l'habitation): des outils en silex et obsidian, des hachcs,
3 fragmcnts de mculc, deux objets en os ct un poids en terrc
cuite, tout comme une grande quantite de ceramiquc.
Du point de vue quantite, la ceramique qu'on y trouve
le plus souvcnt c'cst l'espccc grossiere ct moins la categorie
semifinc ct fine.
A l'cxterieur du complex d'habitations â l'environ de
quatre metres du c6te sud, a 1,65 m, cn profondcur on a
idcntifie une tombe (B/M 4), dans laquelle on a d~pose un
enfant cn position accropie, la tete du cote nord. Un n·a pas
pus Hablir le nivcau d'ou commencait la fosse, ni la chronologic de. cclle-ci, n'ayant au cun clement d'innntaire.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 Trestiana. 1 habitation B/L 3: 2 rclcve B/S i.
Fig. 2. Trcstiana. 1 habitation B/L 3; 2 scction B/~ 7;
3 to:->1be B/M 4.
Fig. ::1. Trcstiana. 1, :.1, 3, 4, 7 haches en marne; 5, 6 outils
cn silex; 8 racloirc; 9 objet en os; 10 point de spatule.
Fig. 4. Trestiana. 1 fragment de hache; 2 poids cn tcrre
cuite; 3, 7, 9-11 outils en silex; 8 piece de culte; 12-13
frngments ceramiques.
Fig. 5. Trestiana. 1, 2 fragments ceramiqucs.
Fig. 6. Trcstiana. 1 -12 fragments ceramiques.
Fig. i. Trestiana. 1 piece de culte; 2-8, 10, 11 fragmcnts
ceramiqucs; 9 fragment de moule.

e Eugenia Popuşoi, Rev Muz, 2, 1965, 4, p. 412- 413;
idem, Materiale, 12, 1980.
7 Ibidem.
e Ibidem.
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Cercetările

arheologice de la Suplacu de

Barcău

(jud. Bihor)

DOINA IGNAT

Săpăturile arheologice efectuate în 1980 pe
teritoriul comunei Suplacu de Barcău au urmărit
două obiective: cercetarea în continuare a aşe
zării aparţinînd culturii Starcevo-Criş (punctul
"Lapiş"); şi dezvelirea locuinţei nr. 5 din aşezarea
datînd din perioade de formare a culturii Tisa III
(punctul "Corău 1").

gropi (riluale?), două avînd formă circula61 şi
una trapezoidală. Numai groapa nr. 3 continea
material arheologic (fragmente ceramice din două
vase mari şi o cană).
Nivelul de locuire apar\inînd culturii Criş
Starcevo este sporadic. Aflat la -0,70 -0.~0 m,
el consl[l din fragmente ceramice şi buc[tti de
chirpici.
Suprafaţa secţiunii nr. 2, ca dea!Lfel întreaga
terasă, a fost afectată de şanţurile unor conducte.
La -0,35 m s-au descoperit fragmente ceramice
lucrate la roată dintr-o pastă cenuşie, un piL'ptene
bilatrral din os şi fragmente ceramice aparlinînd

PUNCTUL "LAPIŞ". Pentru cercetarea aşezării
culturii Slarcevo-Criş au fost deschise
casetele: A-B (3,50xG,50 m); IV A-B-C
(10 x 3,20 m). IV D (2,50 x 2,75 m) - în prelungirea casetei IV B - şi, la o distanţă de 40 m,
a fost trasată secţiunea S2 (27 X 2 m) ..
aparţinînd

o1

20

Fig. 1. Suplacu

de::_Barcău "LapişK.

In castele II A-B şi IV A-B-C-D, sub
stratul vegetal (gros de 0,25-0,30 m), au fost
descoperite fragmente ceramice datînd de la
sfîrşitul epocii bronzului şi începutul primei
epoci a fierului, într-un nivel surprins şi în campania anului 1979. Acestui nivel îi aparţin trei

Profilul Sec\iunii 2.

aceleiaşi faze de tranziţie, fără
cultură propriu-zis.

a exista un strat

de

ln carourile 1-5, la -0,35 m, a fost descoo locuinţă (L 3 ). Caseta (3 X 3 m) deschisă
din carou! 4 al secţiunii a permis stabilirea dimensiunilor aceslei locuinţe: 4,50 x 2,20 m. Din in-

perită
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ventarul acesteia menţionăm fragmente ceramice
de vase mari, lucrate din pastă cărămizie, decorate cu brîu alveolar. Prezenţa acestora datează
locuinţa in perioada de tranziţie de la epoca
bronzului Ia prima epocă a fierului.
Intre -0,45 şi -0,75 m stratul de pămînt
galben-prăfos este steril din punct de vedere
arheologic.
La -0,80-0,85 m au apărut cinci locuin\eplatformă. Deznlite par~ial, ele se prezinl(t sub

uşor profilat, cu pereţii arcuiţi, şi buza
sau e\'azată (unele de dimensiuni mari);
oale cu fundul profilat, pereţ.ii arcuiţi şi buza
evazată; wpc cu picior, mai inalt sau mai scund
gol in interior; străchini cu fundul plat sau uneori
profilat, cu pere~i oblici şi buza dreaptă; tigăi
modelate sumar, din pastă de uz comun, cu fundul
plat, pereţii scunzi oblici sau drepţi, avînd forma

plat sau
dreaptă

rotundă;

,

baluri

şi

vase de

~---

\

dimensiuni reduse.

\·-·-r:
'c•

~-------T~

~

l'ig_ :2. Suplacu de llmc(llJ ,.l.apis".

Ceramică

form;t unor aglomeriiri de chirpici şi fragmente
ccr;Jmict·, înlre ele neexislînd un slrat de cu!Lnrft.
Oril'nl ale cu axele lungi NV- SE, locuinţele au
Irt\imi ce nu depăşesc 1,70 m, fiind dispuse la
dislan\e relativ mici unele de allelr.
Ltilaj ul litic, extrem de siidtcftcios, consUi din
ciLcy;, fragmente de lamc de silex şi ohsidianft
şi un gratoar.
Ct·ramica, mai numeroasft, oferft bunP criterii
de incadrare culturalrt. Este lucratft din pastft
de culoare cafcnie-roşcatft, cenuşie sau cftrfunizie,
cu amestec de plea\'[t şi nisip cu hobnl mftrunt.
Vasele se încadreazft în majoritate, în ceramica
de u: comun; ceramica semi-finii are culoarea
cenuşie şi este lucratft din paslit poroasft, fiind
uneori acoperită cu slip. Dintre formele reconstituite remarcăm: vase mari de provizii, cu
pereţii groşi şi buza evazată; caslroane cu fundul

de tip Slarceyo-Cri'

descoperili\

j

1

[

in

'

locuin!c.

Decorul, aplicat in special pc oale ~i caslroane,
conslrt din ciupiluri, ineizii, butoni în relief, alveole pc buze.
Din acelaşi nivel mai menponhm o groapă
(nr. 1), dispusft în imediata apropiere a Platformei
nr. :) (adincilii de 0):\X m), cu diametru! de 1,20 m
~i adincimea de 0,78 m. La adîncimea de 0,,10 m
a fost l'l'U\ati"i în lut o gardinft de 0,12 m. Groapa
con\inPa fragmente crramice Criş şi resturi de
chirpici.
Anul 1980 ne-a oferit prilejul descoperirii unor
noi tipuri de locuinţe - locuinţe-platformă de
suprafaţ;-t pîn[t acum fiind cunoscute numai
gropi de locuit şi bordeie adîncile. In acest fel
cerccl[trile acestui an au contribuit la cunoaş
terea mai aprofundatft a modului de via\ă a
comunităţilor umane purtătoare ale cu!Lurii Criş
Starce\'o din nord-vestul Homâniei.
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CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA SUPLACU DE BARCAU

PUNCTUL "CORAU I". Cercetările anterioare,
din perioada 1973-1977 au stabilit două niveluri
de locuire, separate între ele printr-o lentilă de
mîl (rezultată dintr-o revărsare a apelor Barcăului).
Spre deosebire de punctul "Corău II", unde aşe
zarea situată în malul pîrîului prezintă niYelul II
ca fiind locuit intens, în punctul "Corău I" locuirea maximă este documentată pentru nivelul
I. Această observaţie ne îndreptăţeşte să afirmăm
că aşezarea din imediata apropiere a apei a fost
strămutată spre interior (punctul "Corău I") din
cauza inundaţiilor.

Jl.1frJ

Toate locuinţele cercetate in acest punct aparţin
niYelului 1 de locuire, materialul arheologic
apărînd sporadic numai în nivelul II.
Locuinţa nr. 5 este situată în imediata apropiere a locuinţei nr. 3, dezvelită în 1977. Surprinsă stratigrafic în şanţul trasat ca limiUt teritoriant între jud. Bihor şi Sălaj, ea a fost afectată
parţial de săparea acestuia.
S-a trasat o casetă (C III, "Corău I") de
9 x 4 m, caroiată cu cifre pe lungime şi litere pe
lăţime. La -0,30 m apare stratul de cultură ce
poate fi sesizat pe întreaga suprafaţă cercetată,

~

c

-0,?5m~

Fig. 3. Suplacu de
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Barcău "Corău

l". Locuin\a nr. 5.

:
1

l;
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1
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1

/
Fig. 4. Suplacu de

Barcău .Corău

1". Unelte descoperite In locuinta nr. 5.
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con\inind fragmente ceramice şi, izolat, chirpici.
Crramica, în majoritate de uz comun, este identică
cu cea descoperită în campaniile anterioare. Remarcăm un fragment de buză de la o oală, lucrată
din pastă semi-fină, de culoare cărămizie, acoperită cu slip cafeniu (corodat pc alocuri), care păs
trează urme de pictură atît în interior cît şi în
exterior.
Locuinţa nr. 5, aflată la -0,45 m, are o formă
drep tunghiulară (aproximativ 6,75 x 2,50 m) cu
colţurile rotunjite şi este orientaLă nord-csl. Sub
platforma de chirpici au fost sesizate urme ale
birnelor aşezate sub pardoseală. Din ir,wntarul
locuinţei menţionăm: unelte de piatră şlefuită,
un topor plat, trapezoidal; o teslă; un fragment
de topor înalt; două Mtlţi trapezoidale şi una
dreptunghiulară. Remarcăm de asemenea un fragment de topor perforat şi un toporaş în secţiune
plan-convex, care are în dreptul cefii urmele unei
perfor[tri. Se parc că piesa a fost distrusă în timpul
încercării
de perforare, deoarece nu prezintă
urme de uzură nici pe tăiş nici pe celelalte suprafeţe. Dup[t ce a fost şlefuită sumar în partea ci
superioar[t s-a incercat o nou[t pcrforare, care a
dat greş.

Cl•ramica descopcriL[t în locuiu[[t este exln•m de
fragmentar[t. Vasele de uz comun sînt lucrate din
pasUt roşie cărămizie sau cafenie, cu amestec de
mic[t ~i nisip. Ca forme menţionăm - vase de
dimensiuni mari şi mijlocii, cu fundul plat, pereţii oblici sau arcui ţi şi fragm<.~nte dl' cu pe w
picior.

Ceramica {inel, cafenie sau g[tlbui-roşcat[t, are
pasta poroasă, cu amestec de mică, fiind um•ori
acoperită cu slip. Din aceasUt categorie remarcftm
fragmente de cupe, cu buza dreaptă sau bombat[t,
unele prevăzute cu mici butoni în relief, pn·cum şi
vase miniaturale cu fundul phtral, ceşti.
La 0.50 m de latura de nord-vest a locuin~ei a
fosl descoperită o va!r[t simplii. de form[t ovant,

cu D=57 cm. AHturi de vatră au apărut fragmente ceramice din trei vase de dimensiuni mari,
lucrate din pastă de uz comun.
-Stratul de cultură, ce se continuă şi sub locuinţă,
conţine în general fragmente ceramice şi deşeuri
de prelucrare a cremcnei şi obsidienei. Intre
-0,65 şi -0,70 m a fost surprins[t şi aici lentila
de mîl galben ce separă cele două niveluri de
locuire ale acestei aşezări. Cel de al doilea nivel
de locuire, sporadic, continuă pînă la -1 m,
adîncime la care apare pînza freatică.
Locuinţa nr. 5 face parte din tipul locuinţelor
cu platformă de chirpici, aşezate pc bîrne de
lemn. ~Ienţionăm acl'sl amănunt, deoarece în ambele puncte au fost descoperite şi locuinţe a c[tror
platformă era aşezată pe un strat de pietre de rîu
bine tasate, care asigurau izolarea locuinţ.ei.

LES FOUILLES AH.CIIEOLOG 1 QUES
DE SUPLACU DE BAHCĂU - BIIIOR

On a fouillc dans les lieux dites "Lapiş" et "Corău I" dans
des agglomcrations appartenant it la culture Criş.
Dans les deux agglomcrations ont etc dccouvertcs des habitation ayant le planchcr-platfonnc argilc soit sur un plancher forme des troncs d'arbrcs fcndus, soit sur 1111 !it de picrres.
Les materiaux recoltes sont rcpresentcs par des fragmcnts
ccramiqucs, ainsi que diffcrcnls outils cn silex, obsidiennc
ou en picrre lustree, tout il fait spccifiques polll' la culture
Criş.

EXPLICAT 101\' DES F I(~U HES
Fig. 1. Suplacu de Barc:iu "Lapiş". Profil de la Scction 2.
Fig. ~- Suplacu de llarc:iu "Lapiş". Ccramique de type
Stari:evo-Criş dccouvcrtc dans les habitations.
Fig. 3. Suplacu de llarcău "Corău I". 1-Iahitation n° 5.
Fig . .t. Suplacu de llardnr "Corău l". Outils dccouvcrts
dans l'habitation n° 5.
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Săpăturile

arheologice de la Medgidia - Satu Nou
(jud. Constanta)
PUIU

!\Iuzeul de istorie naţională şi arheologie Cona continuat anul acesta cercetările arheologice de salvare în aşezarea aparţinînd culturii
Hamangia, situată între Medgidia şi Salu Nou,
în imediata vecinătate a Canalului Dunăre-:\Iarea
Neagrft, la km 21,700 al acestuia.
Din punct de vedere cronologic1 aşezarea este
corespunzătoare primei faze a culturii Hamangiafaza bolovi[a.
Sla\.iunea arheologică a fost afectată de lucrările canalului.
S-au practicat următoarele secţiuni (fig. 1):
- S YI de 30 x2 m, paralelă cu ~ IV, la 1 m
sud de aceasta şi perpedicularft pe S V.
- S \'11, de 20 x 2 m, paralelă şi la 1 m de S V.
- S \'III, de 20 m X 2 m, la est şi perpendicular:t pc capfttul de sud al lui S VII.
- S IX, de 20 m x 2 m, paralelă cu S VIII
şi la 10 m vest şi 3 m sud de aceasta. Am fost
nevoiţi să executăm S IX pe coordonatele mai
sus menţionate datorită unor mari depuneri de
pfuninl făcute de constructorii lucrărilor pentru
canal. Acesle depuneri au determinat, în ultimă
instanţft, întregul plan al cercetărilor.
-- S X de 20 m X 3,75 m, situatft la 5 m Hst
şi :~ m- sud de S IX.
În S IX s-au surprins douft gropi - gR şi
g9 --- in careurile 1-2 şi respectiv R-9. Pentru
a aH'a intregul contur al gropilor mcn\ionate,
s-au practicat pc latura de nord a secţiunii, în
dreptul gropilor, douft lărgiri cu dimensiunile de
2 m 1 m. Faţft de actualul nivel de dtlcare,
gropile sint la 0,95 m (g8) şi la 1 m (gU), avînd
adincimile de 0,52 şi respectiv 0,48 m.
În S X a apărut groapa unui bordei (fig. 2)
cu urm~tloarelc dimensiuni: diametru!= 2,90 m;
adincimea= 1,07 m. Resturile vctrei erau în
parll'a de vest a bordeiului, iar în parlea opusft
au apftrut două pietre aşezate una lîngă cealalUt,
pe fundul gropii bordeiulur, suprafeţ.elc lor, mai
ales cele superioare, fiind relativ plate. Dimensiunile: a) L=35 cm; G=31 cm; 1=28 cm; b)
L=l2cm; G=33cm; 1=27cm.
Aceasta este numai a doua locuinţă-bordei
identificată în aşezarea de la Medgidia- Sa tu
Kou. fapt care conferă locuinţelor aşezării un
stauţa

1

P.

Haşotti,

Pontica, 13, 1980.

HAŞOTTI

caracter risipit, mai accentuat în faza veche
(Goloviţa) a culturii Hamangia 2 •
Cele mai multe d(~scoperiri s-au făcut în interiorul celor două gropi şi în groapa bordeiului.
UNELTELE
A) UNELTELE DIN

PIATRĂ

In cadrul acestei categorii sînt numeroase fragmente de rîşniţe şi frecătoare, cele din urmă
fiind folosi te şi ca percutoare sau zdrobitoare 3
(fig. 3). H.îşniţele au o amenajare sumarft a suprafeţei destinată rî~niLului. Aşa cum se ştie, cele
de mici dimensiuni, aşa cum sînt cele din aşezarea
noaslrft, sînt caracterisLice neoliticului vechi'1 •
Partea dorsală nu era lucrată. Hemarcăm o rîşniţă
de mici dimensiuni, dintr-un calcar dur, primitiv
lucratft şi avînd o formă relativ rotundă, care a
fost descoperită în groapa bordeiului (B2).
B) UNELTELE DIN SILEX

Încă de anul trecut se remarcase marea cautitale de unelte din aşezarea de la Medgidia- Satu
Nou, constituită în mai multe categorii, in cadrul
fiecărei categorii evidenţiindu-se o deosebită vaIiabilitate5.
La cele 220 unelte descoperite în campania
prececlPnU:i se adaugă încă 155 din acest an.
Proporţia după tipul de unelte este cea ştiută
pma acum, adicft grupa gratoarelor ocupînd
aproximativ 12% din totalul uneltelor, urmată
fiind de cea a lamelelor. In cadrul acestora din
urmft cele cu scobitură retuşată (cu "encoches")
sînt cele mai numeroase. Unealta specificft aşe
zftrii - gratorul de mici dimensiuni simplu sau
dublu cu cortex pe suprafaţ.a dorsală - este
bine reprezentat. Remarcăm şi de accastrt dată
mirrolilismul accentuat care se constată la uneltele
din sile-...::. Se cunoaşte faptul că microlitismul
este mai accentuat la începutul culturii Hamangia

2 D. Berciu, D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei, 1, 1965,
p. :H.
3 Eug. Com~a,
D. Galbenu, A. Aricescu, Materiale, 6
1959, p. 116.
4 lJ. Berciu, Cultura Hamangia, 1966, p. 65.
5 Ibidem.
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Fig. 1. Medgldia- Satu Nou. Planul săpAturilor.
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SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA SATU-NO U
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l' ig. 2 . Medgid ia - Sa tu No u. Bo rd ei ul n r. 2.

F ig. G. Med gidia- Sa t u ?\o u. \ ' a s el e provizii a co p erit cu
ba r bo li nii .

F ig. 3. i\lccl gidi a- Salu Nou . Frccii tonrc.

F ig. /. \ Jedg icl ia - Sa lu :-\ou. Strac h i n ă ele mari dimensiuni
cu bu za u ş o r n· aza l ă .

Fig. 4. \1 cdgid ia- Salu :-\o u.

La m ă

F ig. 5. Mcd gicli a - Sa tu Nou.

H a rpun

d e s il ex .

elin os.

Fig. 8. i\lecl giclia - Sa tu Nou.
cu bu za
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ca şi la începutul multor culturi care au intrat
in contact direct, sau prin intermediul altor
culturi neolitice mai vechi, cu fondul tardinoisian 6 •
Ca o descoperire deosebită semnalăm o lamă cu
dimensiunile: L=11,2 cm; 1=2,3 cm-3,5 cm,
care avea rol de cuţit (fig. 4). Ca dimensiuni
această unealtă este cu totul deosebită pentru
aşezarea noastră, pentru că majoritatea uneltelor
au 2-3 cm, foarte rar unele atingînd 5 cm (este
cazul cîtorva lame). La Goloviţ.a, de unde s-au
recoltat puţine unelte, s-a găsit o lamă asemănă
toare ca formă şi dimensiuni (L= 1 J ,5 cm) 7 •
Oarecum surprinzător este faptul că nu s-au
descoperit prea multe piese geometrice (7 în
total) şi unelte componente pentru seceri (12 în
total).
C) UNELTE DIN OS

In afara fragmentelor de

impungătoare reun harpun fragmentar (L=3,6 cm) descoperit pe fundul gropii nr. 9 (fig. 5).

marcăm

CERAMICA

Campania de cercetări din 1980 a oferit la
rîndul ei o importantă cantitate de ceramică,
care se împarte, după clasificarea noastră, în
patru grupe.
1. Ceramica de uz comun acoperită cu barbotină. Pasta este grosieră. Vasul cel mai răspîndit
este cel tronconic cu pereţii arcuiţi (fig. 6),
acesta avînd o mare variabilitate de dimensiuni,
înălţimea maximă ajungînd la 40 cm.
II. Ceramica grosieră acoperită cu slip castaniu.
Cea mai răspîndită formă în cadrul acestei grupe
este vasul piriform cu gît cilindric sau în formă
de "S" alungit şi întors.
III. Ceramica cu decor din registre de triunghiuri încrustate cu materie albă. Pasta acestei
ceramici este mai bine preparată decît pasta
grupelor precedente, iar cele mai răspîndite vase
sînt cele globulare.
IV. Ceramica fină acoperită cu slip lustruit,
negru, mai rar castaniu. Are o mare variabilitate de forme, intre care amintim in primul rînd
strachina cu buza puţin evazată (fig. 7) sau
dreaptă (fig. 8) şi apoi gama vaselor bitronconice.
Decorul ceramicii fine este relativ simplu, el cornpunîndu-se în general din 1-2 linii paralele,
din mici triunghiuri, liniuţe sau puncte care sint
încrustate cu pastă albă. Hemarcărn că Ia unele
străchini această linie dispusă imediat sub buză
este înlocuită cu o alta, trasată cu un instrument
bont, acesta constituind un decor simplu şi primitiv. ln bordei (B2), au apărut numai două
• P. Haşotti, op. cit.
7 Al. Păunescu, Evolutia uneltelor şi armelor de pialrii
cioplitii ducoperlte pe teritoriul Rom«iniei, Bucureşti, 19i0,
p. 35-48.

HAŞOTTI

fragmente ceramice decorate cu caneluri. An~dogii
pentru ceramica fină din aşezarea noastră awrn
la Goloviţa 8 •
Helevăm faptul că descoperirile din acesL an
împreună cu cele de anul trecut se prezintă intr-o
unitate perfectă. Stratigrafia aşezării vine să confirme această afirmaţie prin faptul că gropile
menajere şi gropile bordeielor pornesc aproximativ de la aceeaşi adîncime faţă de actualul nivel
de călcare, iar aşezarea prezintă un singur niYel
de locuire, sub care se află pămîntul steril.
Aşa cum se ştie din studiul uneltelor din silex,
al ceramicii şi în cadrul acesteia in mod deosebit
al formelor şi decorului ceramicii fine 9 , la acestea
adăugîndu-se densitatea foarte mică a bordeielor,
am încadrat aşezarea de la Medgidia-Satu );ou
din punct de vedere cronologic în faza Goloviţ a a
culturii Hamangia şi chiar mai degrabă in l'tapa
corespunzătoare nivelului inferior din aşezarea
de la Goloviţa.
Un lucru interesant ni se pare descoperirea,
la mare distanţă de locul cercetărilor noastre, a
unor resturi aparţinînd culturii Hamangia (ceramică, aşchii şi cîteva unelte din silex, oase de
animale şi scoici). ldentificările de mai sus s-au
făcut la circa 400 m vest şi 500 m nord-est (in
ultimul caz de cealaltă parte a canalului Dun{treaMarea Neagră), faţă de secţ.iunile noastre. Se poate
presupune deci o foarte intensă locuire a purtă
torilor culturii Hamangia în această zonii. Urmează ca viitoarele cercetări să aducă lămuriri
in legătură cu cele expuse mai sus. Bineinţeles
că obţinerea de date cît mai exacte este foarle
mult îngreunată de marile lucrări pentru construirea ca·nalului Dunărea-Marea Neagră, care aşa
cum s-a văzut au distrus o mare parte din complexul de locuire apar!inînd culturii Hamangia.
LES FOUILLES ARCHEOI:.OGIQUES
DE MEDGIDIA-SATU NOU
RESUME
En 1980, la deuxieme campagne de fouilles dans I'Halllissement appartenent a eul turc Hamangia de JllcdgidiaSa tu Nou, on ete pratiquees cinq sections (S. VI-S. X)
totalisant une superficie de 255 m 2 • Ont ete Mcouvertes deux
fosses menageres et la fosse d'une chaumierc. Les rcchrrches
ont mis a jour des outils en pierre (grattoirs, moulins), en
silex (114 pii'ces tres diverses), en os et une importante quantite de ceramiquc, fine et d'usage commun. L'etablisscment
apparticnl li la phasc Golovita de la culture Hamangia.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Medgidia- Salu
Fig. 2. Medgidia- Satu
Fig. 3. Medgidia- Sa tu
Fig. 4. Medgidia-Satu
Fig. 5. 1\fedgidia- Sa tu
Fig. 6. Medgidia- Sa tu
Fig. 7. Medgidia- Sa tu
sions avec le levre evase.
Fig. 8. Medgidia-Satu
le lcvre droit.
B
8

Nou.
Nou.
Nou.
Nou.
Nou.
Nou.
Nou.

Plan des fouilles.
Hutte no 2.
Grattoir.
Lame cn silex.
Harpon cn os.
Pot.
Ecuelle de grandcs dimen-

Nou. Ecuelle ceramique fine avec

D. Berciu, op. cit., p. 244, fig. 142/2.
Ibidem, p. 255 -2i6.
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Săpăturile

arheologice din

aşezarea neolitică

de ta "Viaductul Cîrcea"

(jud. Dolj)
1\1:\H 1:\ N JC:\

Urmărindu-se obtinerea d1• noi date straligrafice în aşezarea neolitiri"t de la "Viadudul
Circea" s-au trasat trei sectiuni cuprinzînd o suprafaţă de 250 m 2 • În sccţiUJwa nr. 29, lungă de
24 m şi largă de 1.5 m, au fost identificate şase
complexe arheologice: cloui't gropi menajere eu
ceramică
de lip Du de~ ti- Yinca, o groapi't de
bordei din perioada eneolilirh (Gumclni\a), o
porţiune dintr-o locuinţft de suprafaţă Dudeşti
Vinca şi dou[t gropi menajnc eu ceramică dacoromană (secolele 11-- III l'.n.).
Locuinţa neolitică, sub forma unei aglomerftri
compacte de chirpici, rîşnilc ~i ciohuri nu dep{tşea
în lungime 5 m. Ea suprapunea o groapi:'t nPolitică (groapa nr. G), de formi't oYaUt, care dupi't
dimensiuni (4 x 2 m) a aparţinut, probabil, unui
bordei de tip Dudeşti- Vi nea faza timpurie (fig. 1).
Pe fundul neted al aceluiaşi hordei s-au găsit
trei Yase care au putul fi inln·gite (fig. 4/9, 11,

12).
Secţiunea nr. 30, si'tpati"t la 150 m dislanţă
faţă de marginea de sud a a~ezării, ne-a oferit
situaţii stratigrafice şi mai chm•. Aici a fost descoperită, între 0,25-0,80 m adîncime, o parte
dintr-o locuinţ[t neolilici't Dudeşli- Vi nea de dimensiuni mari (fig. 2; 3). Platforma de chirpic
a acesteia, largă de 7,5 m ~i lungă de 10 m, awa
o înclinare uşoară spre marginile de sud şi est.
Marginea de nord-V('St era bine delimitată de
bucăţile de chirpic de dimensiuni mijlocii. Vatra
şi cele şase rîşniţc din apropierea ei, împreun{t cu
groapa de pari ce susţinea acoperişul dclimit au
latura de nord-est (fig. 3). O altă grupare de •1
rîşniţe delimitau colţul de sud al aceleia-;;i locuinle.
Vatra se prezenta sub forma unei crusle puternic
arse şi crăpate şi era situală chiar în apropierea
intrării dinspre colţul de nord-est. Ea s-a mai
păstrat in situ doar pc 0,08 x 0,90 m. i\Iarginca
de Ycst a acesteia indica dimensiunea de 0,~)5 m.
Alte cîteYa resturi, puţin mişcate, se încadrau
împreună cu vatra în dimensiunile de 1,20 m x 1 m
(fig. 3). O piatră penlru rîşni l, situată în apropierea vctrci, arc dimensiuni mai mari şi prezintă o albiere adîncă, folosiUt probahllla pisarea
grăunţelor cu ajutorul unui pisălog de formă
cilindri că.
Ceramica, într-o cantilate redusă, se afla de
asemenea concentrată în jurul vetrei. O situaţ.ie
asemănătoare am intilnit-o la locuinţele neolitice de11coperi le în aşezări)(' aceluiaşi aspect

cultural Dudeşti- \'inca de la Leu 1 şi Padea 2 •
Asemănător locuinţ.ei nr. 2 de la Padea 3 , în
spatele laturii de nord se afla o grupare de chirpici
eu diametru! maxim de 2 m, reprezentînd probabil
resturile unei construcţii anexă (fig. 3). Grosimea
bucă~ilor de chirpic (0,20 m) şi arsura puternică
a vctrC'i sînt dovezi convingătoare pentru a
pr<"supnne că locuinţa a fost locuită timp îndelungat, iar puţinătatea innntarului descoperit ne
indidt o părăsire fără grabă a acesteia. Cele cîteva
fragmente ceramice, provenite de la castroane,
cupe, fruetiere sau de la vase de dimensiuni mari,
drformale de un incendiu puternic, nu ne-au
permis să stabilim căr<"i faze a aspectului cultural
Dudeşti- Vine a apartine locuinţa. Sub platforma
de chirpic, după demontarea acesteia, au apărut
trei gropi dintre care doui't (nr. 2 şi 3) ne-au oferit
un bogat şi interesant material arheologic ce a
aparţinut unor bordeie. Gropi asemănătoare au
fost identificate şi în sccţ.iunca nr. 31. Acestea
au fost dczvelitc numai parţ.ial nepermiţîndu-ne să
cunoaştem funcţionalitalea lor. Materialul arheologic este identic cu cel întîlnit în gropile suprapuse
de locuinţele de suprafaţ[t.
DescrierC'a sumară a ceramicii descoperite în
complexele amintit!• mai sus ne permit<' s[t cu1'

' [2

ur.6

-1.30m

Fig. 1. Cîrcea
"Viaduct".
epoca ncolitică

1
2
3

Locuinta

de

suprafa\ă

(Dudcşti- Vini'a).

1\1. Nica şi T. l'ită, Dacia, 23, 1979, p. 36, fig. 3.
Ibidem, f. 40, fig. G.
Ibidem.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

din

M . N I CA

46
noaştem

mai amănunţit etapele de dezvo ltare a le
aspectului cultural Dude ş ti- Vi nea, în această
aşezare. Cer ami ca de uz comun descoperi t[t în
gropile nr. 2 şi 3 de sub lo cuin ţa d escop erită în

F ig . 2. Circcn -

o

" \ ' inducl " .

co li ticului anato li an - respecliv a culturilor Dud eşti ş i Vinca - cu noua te hnic ă de ornamentare
a lustruirii ş i inciziei , folosindu-se ca motive de
bază, triunghiu l (fig. 4/ 1, 5, 7; 5/ 11), meandrul

f.ocuin\ii din epoca

n colitică - (dcta liu ).

o '•'

I Egen di

Oc"•IP<
.

..~/ti
1'.;

El"'

Fig. 3. Cîrcea - "Vindu ct".

Locuinţă

sec ţiunea nr. 30 prezint ă numero ase ca racteris tici de t radi ţie Criş. Astfel m e nţi onăm barbatina, alveolele de mai multe tipuri - dispu se
anarhic sau organizat (fig. 5/ 1, 3, 4, 5, 6) -,
mo tivele plastice ş i liniile incizate (fig. 5/ 1, 2, 8,
9, 12, 13) care ornamenteaz ă vase le de uz comun,
a căror formă evoluează acum sp re bitronconism
(fig. 5/ 1). Pleava fo l osită ca degresant în p asta
tuturor catego riil or ceramice ne aminteşte de
acela ş i procedeu te hni c folosit pentru ob ţinerea
lu ciului în primele etape a le neoliticului. Pictura
poli cromă este înlocuită acum, sub influ e nţa cal-

d in epoca

n eo liti că (D ud cş li- Vi nea).

(fig. 4/6) ş i benzile haş urate cu linii incizate în
re ţea, de tip Dudeşti (fig. 4/3, 4, 8, 11; 5/7) .
Şiruri le de . t riunghiuri in cizate fin şi haşurate cu
linii simple ornamentează văscioarele şi suporturile de form ă tro nconic ă ş i mai rar vasele de dimensiuni mai mari (fig. 4/ 1, 2, 7). Atunci cînd
ele ornam e ntează măsu ţe l e de cult sî nt ump lute
cu puncte şi încrustate cu p astă albă (fig. 4/5) .
Prin fo losirea a două tipuri paralele de triunghiuri
îmbucate, spaţiu l rămas nehaşurat formeaz ă un
meandru continuu (fig. 4/1, 5). Originea vinciană a triunghiului ha şu rat sau umplut cu punct

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AŞEZAREA ~EOLIT ICA

47

DE LA "VIAD UCT ClRCEA"

ca dealtfel şi a benzilor curbe haşurate cu linii
paralele nu mai poate fi pus ă la îndoială. Gheorghe
Lazarovici încadrează asemenea motive, folosite pe ceramica descoperită în aşezările din Banat

pereţii

m ăsuţelor

de cult (fig. 4/6). Originea
a acestor motive nu mai poate fi de
asemenea pusă la îndoială. Ele au fost folosite
de către comunitatea neolitică de la Cîrcea intr-un
dudeşteană

_·:~~.~~;

b
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Fig. 4. Clroea- " Viaduct". 1-9, 11-13 ceramică n eolitic ă din faz a
10 cană de tip Veselinovo (Karanovo III).
(Zorlenţ, Liubcova-Orniţa ,

Ohaba Mîtni c, Balta

Sărată, Parţa, Timişoara), în faza Vinca B1 4 •

Motive asemănătoare se întHnesc şi Îll ceramica
primului nivel de la Leu 5 • Motivwl benzilor haşu
rate în reţea, dispuse obişnuit pe suprafaţa vasului în unghi şi mai rar în parale1, ornamentează
fie vasele mai mari, fie cele de dimensiuni mid şi
mijlocii, de formă tronconică sau bombată (fig.
4/8, 11; 5/7). Meandrul combinat cu benzile de linii
haşurate este folosit mai rar, uneori apărînd pe
' Gh. Lazarovici, Neoli/icul Banatului, Clu j-Napoca,
1g79, p . 115, 116 (pl. 16).
• M. Nica şi T . Niţă, op. cit., p. 47, fig. 11/1, 4.

Dudeşti-Vinca

B1;

mod original, reuşind astfel să creeze un nou stil
de ornamentare, specific numai acestui aspect
cultural, mai precis aşezărilor situate in apropierea Văii Jiului (Cîrcea, Leu, Padea, Lă criţa,
Şimnic ş.a.). O situaţie asemănătoare s-a observat
şi la specia ceramicii fine lustruite. Castroanele
şi paharele (fig. 4/9, 11, 12) reprezintă o îmbinare
a formelor cunoscute în aDia culturilor Dudeşti
şi Vinca. Cupele cu picior moştenesc ca formă
mai mult p e cele de tip Dudeşti 6 • Forma tron conică
a piciorului (ca un clopot) continuă mai degrabă
8

M. Nica, Historica, 1, 1970, p . 36, fig. 2/6, 7.
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11

l' ig. 5. Cîrcea-

»

Viaduct" . 1 - 13 ceramică neol ilică din faza [)udeş ti-Vinca 81.
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pe cea din faza policromiei, iar partea superioară
in formă de pahar uşor bombat este o redare în
continuare a formei semisferice din fazele anterioare, dar cu gura mult mai strînsă. Forme asemănătoare se întîlnesc şi in cultura Dudeşli, mai
precis in faza Dudeşti 1117 • Ornamenlarea prin
lustruire a acestei categorii ceramice constituie de
asemenea o îmbinare a ambelor stiluri (Dudeşti
şi Vinca). Paharele sint ornamentale cu pliseuri
fine de tip Vinca, iar castroanele cu caneluri largi,
motive asemănătoare celor de pc ceramica culturii Dudeşti. De remarcat că tehnica de modelare
a vaselor înclină mai mult spre cea a culturii Dudeşti. Se intilnesc însă şi pahare cu pereţii subţiri,
modelaţi dintr-o pastă fină, nisipoasă. Nu a fost
intilnit însă nici un vas modelat in tehnica specifică culturii Vinca. Deci nu se poate vorbi in
nici un caz de o prezenţă etnică străină care să
fi adus elementele specifice acestui aspect cullural.
Nici prezenţa unui pahar cilindric prev[tzul cu
toartă şi butoi de tip Veselinovo (Karanovo II 1)8 ,
/ descoperit in groapa nr. 1 din secţiunea 2\l (fig.
4/10; 5/6), nu presupune o invazie sau cel puţin
o infiltrare in Oltenia a purtătorilor culturii
Karanovo din Bulgaria. Paharul in discu \ie esle
identic ca formă cu cele descoperite în aria culturii Karanovo, dar ca tehnică de modelare el
este un produs local (fig. 4/10). Vasele cu ,1 picioare cilindrice au aceeaşi origine sudică. Prezenţa lor in mediul cultural Dudeşti- Vi nea de la
Circea nu se poate explica decit prin nişte simple
influenţe specifice mai cu seamă neoliticului dezvoltat in această zonă. Ele sint însă foarte pre\ioase
atunci cind punem in discuţie cronologia aspectului
cultural de la Circea.
Din nefericire locuinţele de suprafaţă care
suprapuneau gropile menajere nu ne-au oferit o
ceramică suficientă, cu care să putem defini caracteristicile unei etape evolua te ale acestui aspect
cullural. Totuşi, prezenţa a două fragmente
ceramice ornamentale cu spirale şi meandre incizale ne indică o etapă mai tirzie a orizonlului
(probabil de Vinca B2- C). Reprezentările antropomorfe ca dealtfel şi uneltele de piatră se intilnesc foarte rar. Un fragment din partea inferioară
a unui mic idol constituie un element nesemnificativ. Sărăcia reprezentărilor plastice, in special
a celor antropomorfe, se poate pune tocmai pe
seama fenomenului de mixtură a celor două arii
culturale Dudeşti şi Vinca. Comunităţile neolitice de pe valea Jiului, mai precis din zona Craiovei,
au preluat elemente culturale din ambele culturi
amintite mai sus, selectiv, adoptindu-Ie apoi
intr-un mod original. Aceasta se poate constata
mai uşor cind studiem ceramica, locuinţele sau
uneltele, dar cit priveşte adoptarea patrimoniului
spiritual legat mai ales de reprezentările plastice sau
de alte manifestări cu caracter mistico-religios lu-

crurile n-au stat aşa de simplu. Pentru o comunitate neolitic[t cu o stabilitate locală de cel puţin 1000
de ani, aşa cum a fost cea de la" Viaductul" Cîrcea,
a fost foarte greu să renunţe la o lume spirituală care
s-a format din generaţie in generaţie şi de care nu
ne putem rupe aşa de uşor, acceptînd dintr-o dată
un alt panteon mitic, străin de lumea ei spirituală.
Aşa se face că nici in cadrul ceramicii de uz comun
influenţele calcoliticului anatolian nu au fost
totale. Aslfel, ceramica de uz comun cea mai
frecvent folosită continuă să rămînă aproape
neschimbată in forme şi motive ornamentale
de tip Criş (fig. 5). Ea este de fapt cea care ne
indică etnicul local al comunităţii neoliticului
mijlociu din zona văii .Jiului. Folosirea atit de
rară a motivului canelat sau plisat de tip anatolian pe ceramica fină lustruită, comparati\" cu
marca bogăţie a acestui motiv de pe ceramica
din aşezările Dudeşti şi Vinca eonsliluie un alt
element convingător ce caracterizează noul aspect cultural Dudeşti- Vi nea din această zonă.
Tocmai in aceasta constă şi importanţa rezultatelor obţ.inute in urma săpăturilor efectuate in
perioada anului 1980 în aşezarea neolitică de la
.. Viaductul" Circea. Credem că am reuşit cu fiecare
campanie arheologică să definim cit mai aproape
de realitate caracteristicile noului aspect cultural
din această parte a Olteniei. Surprinderea noilor
situaţii stratigrafice Yin să completeze in continuare elucidarea numeroaselor probleme pe care
le ridică cunoscuta aşezare neolitică de la ., Viaduetul" Circea.
DIE ARCHĂOLOGISCHE AUSGRABUNGEN
IN DER NEOLITHISCHEN ANSIEDLUNG
VON .,VIADUCT" CIRCEA, KR. DOLJ
ZUSAMME!.'\FASSUNG
In dcr bei "Viaduct Cîrcea •• durchforschtcn Ansiedlung
wurdcn zwci Vorratsgruben und tcilwcise auch zwei Obcrflăchcnwohnungen, die der Dudeşti- Vinca-Kultur zugcschricben
wurdcn, sowie cine Wohngrubc dcr obcren Gumelni!a-Schiehfrcigclegt. Dic năhcren Analogyen fiir das aus dem Dut
dcşti- Vinca ht•rriihrcndes Material sind in dcn Stationen
Yon Leu und Padea zu vcrzcichncn.

ABBII.DUNGS\"EHZI~ICHNIS

,\LJLJ. 1. Ci reca - "Viaduct". Obcrflăehenwohnung aus
dcm Ncolithikum (Dudeşti- Vinca).
Abb. 2. Circea - "Viaduct". Wohnung aus dcm Neoli·
thikum (Aus~hnitt).
Abb. 3. Ci reca - "\'iaducl". \Vohnung aus dem Neolithikum (Dudcşti- Vinca).
Allb. 4. Ci reca - "\"iaduct ". 1 - D, 11, 13. NcolithikumKcramik aus der Phasc Dudcşti- \'inca B1; 10 Kannc vom
\'csclinovotyp (Karanoyo III).
Abb. 5. Circea - "Viaducl". 1-13. Ncolithikum-Keramik
aus dcr Phasc Dudcşti-Vinca Bl.

Nica, T. Nită, Dacia, 20, 197G.
Gcorgi 1. Gcorgiev, L' Europe d la fin de l'dge de la
pierre, Praga, 11161, pl. 11/5.
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CercetAri arheologica
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Şantierul arheologic lclod (1977 -

1981)

GHEORGHE LAZAHOVICI

In anul 1977 apăreau două articole care defineau importanţa descoperirilor de la lclod pentru
originea şi periodizarea eneoliticului timpuriu,
rolul descoperirilor de la Iclod la precizarea unui
grup cultural din bazinul Someşului Mic1 • De
atunci nu au mai apărut alte materiale despre
acest cimitir.
Noile cercetări începute in anul 1973 au continuat neintrerupt, fiind in prezent la cea de-a

,

Cu acest prilej, zonele in care au fost descoperite materiale neolitice au fost marcate cu
litere mari de la A la C, delimitind un intins
spaţiu din punctul "Pămîntul Vlădicii", loc situat
intre satele Iclod şi Livada, între şoseaua naţio
nală şi rîul Someş (fig. 2/4).
In zona A, a fost semnalat un cimitir numit
Cimitirul A, distrus în cea mai mare parte de
apele Someşului. Materialul arheologic descoperit

~

~~Ci_:~_i_·ED_?--------~----------------------------------------_.__ _o_•___

l.

t,..dntodn

ba'loâ..

1

Ao

.:..._----~--

o

o

G

8
Fig. 1.

lclod.

noua campanie de săpături. Obiectivul principal
al cercetărilor din anul 1976 a fost cimitirul B,
descoperit cu prilejul săpării unei conducte de
apă intre oraşele Cluj şi Gherla (vezi schiţa de la
fig. 1) 2 •
1 Gh. Lazarovici, StCom Caransebeş, 2, 1977, p. 211-230;
idem, ActaMN, 14, 1977, p. 23-28.
• Descoperirea ne-a fost semnalată de dr. Liviu Blaga
şi dr. Vasile Moraru de la Institutul de izotopi din Cluj.

Planul Cimitirului B.

a servit ca bază studiului apărut. Acolo a fost
semnalat şi cercetat inventarul a patruze~i_ de
morminte, cele mai multe aflîndu-se in mal şi cu
inventarul risipit. In zonă mai există un sporadic
strat de cultură neolitic precum şi urme de locuire
de secolele IV- VI e.n., fiind, foarte probabil,
contemporane cu cimitirul prefeudal, cercetat
de Ioana Hica-Cimpeanu, in zona C. Tot in zona
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F ig. 2. Iclod . 1 mormintul 13, Cimitir B; 2 mormintele 38 - 39, Cimitir A ; 3 segment de profil cu stra tigrafi a;
4 schiţa aşezării neolitice d e la Iclod.
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B a fost efectuat un sondaj de r[ltre M. Roska,
in anul 1903~.
In zona B, unde a fost semnalat cel de al doilea
cimitir, numit !;_imilir B, se află şi centrul aşezării
neolitice unde a fost descoperit cel mai timpuriu
material neolitic (nivelul 1). Aici au fost cercetate
25_ de morminte şi 15 complexe neolitice (bordeie
şi locuinţe de suprafaţă). In această zonă, între
şosea şi calea ferată, a făcut cercetări M. Roska
in anul 1903 amintind descoperirea unor complexe cu chirpici 4 • Tot aici, cu ocazia con~truirii
celui de al doilea traseu al căii ferate, au fost
descoperite schelete şi topoare neolitice 5 •
In zona C, unde au avut loc primele noastre
cercetări, au fost semnalate, încă din primii ani,
citeva complexe neolitice (bordeie, gropi şi podine
de locuinţe), un cimitir prefeudal din secolul al
VI-lea e.n.8 precum şi o locuire temporară din
secolele VIII-X 7 •
DESCRIEREA SAPATURILOR -

CIMITIRELE A

ŞI

8

Pentru delimitarea laturilor cimitirului A au
fost deschise mai multe suprafeţe, dispuse paralel
cu conducta de apă, în zonele in care in malul
şanţului conductei de apă se observau urme de
morminte (fig. 1).
Suprafaţa cercetată sistematic este de peste
350 m 2 (fig. 2/4). La baza stratului de cultură
au fost semnalate 25 de gropi de morminte, săpate
de la 0,60 m pînă la circa 1,20-1,40 m. In 23
de gropi s-au găsit schelete cu inventar funerar.
Intr-un caz, M. 13, a fost descoperit doar inventarul funerar, fără urme de oase, fiind, poate,
vorba de un cenotaf (fig. 2/1). In alt caz nu s-a
găsit decît groapa fără urme de schelet sau inventar (fig. 1, S 8, M. 23).
In cimitir se constată două grupări de morminte: una cu schelete orientate E- V - cea
mai timpurie (M. 1-2, 5-7, 10-11, 13-17,
Hl-21) - şi alta cu schelete orientate N- S
mai tîrzie (M. 3, 8-9, 12, 18, 22). Observaţiile
sînt de natură stratigrafică; mormintele cu
schelete orientate N- S taie stratul de cultură
în partea inferioară, iar în inventarul funerar
se constată mai puţine vase şi mai multe unelte
de piatră, silex şi obsidian, oase de animale ş.a.,
depuse ca ofrandă.
Mormintele cu schelete orientate E- Y sint
suprapuse de vetre de foc (cazul M. 10 şi M. 11)
din nivelul al doilea. Mărimea gropilor · variază
in funcţie de cea a scheletului şi bogăţia inventarului funerar. Dimensiunile oscilează între
a :\1. Hoska, Erd1Hu:Evkăn, 1 !J06, p. G·l; idcm,
lorium, 1942, p. 193 -194.

Ucper-

t în Muzeul de Istorie al Transilvaniei, la secţia de istorie modernă, se păstrează 5 scrisori sau cărţi poştale de la
M. Roska către P. Bela, despre săpăturilc de la Iclod. Inv.
C 1 502, 506, 506 a, 506 b, f.n.
6 Informaţii V. Rusu, şeful gării din Iclod.
6 1. Hlca-Cimpeanu,
ActaMN, 15, 1978, p. 287-2114.
' MIT lnv. P. 611. 672.

1,10x0,60 m (M. 8) pînă la 2x0,80 m (M. 18).
Inventarul funerar a fost depus de o partr sau
de alta a corpului, la picioare sau la cap. De multe
ori în morminte a fost presărat ocru roşu (l\1. 16,
M. 13, fig. 2/1), alteori a fost depus în vase.
Morţii erau aşezaţi in poziţie întins[\ pe spate,
cu braţele lîngă corp, cu privirea spre r[1srtrit
sau sud. Intr-un singur caz, în Cimitirul .-\, a
fost descoperit un schelet chircit aşezat pe partPa
sLîngă (fig. 2/2, M. 39). Braţele erau aşezate în
cele mai diferite poziţii: pe umăr, pe piept, pe
abdomen sau lîngă coapse, ori combinaţii ale
variantelor de mai sus. Picioarele erau întinse,
paralele, cîteodată cu labele apropiate.
Vasele au fost depuse cu grijă unele lîngă
altele sau au fost sparte ritual. Intr-un caz au
fost sparte şi apoi defunctul aşezat peste fragmentele ceramice (M 22, fig. 3/4). Citeodată
vasele erau aşezate în colţurile gropii (l\1. 19,
fig. 3/3, 2/2 M. 38) in Cimitirul A. Numărul
vaselor depuse ca inventar funerar variază între
1- şi 12. Numărul şi asocierea formelor de ...-ase
variază de la un mormint la altul. In medic se
găsesc 5-6 vase la un schelet din cele orientate
est-vest şi 1-2 la cele nord-sud. Alături de ...-ase
'se puneau şi topoare şlefuite (fig. 2/1), lame de
obsidian sau ·âşchii, unelte de silex, spatule sau
împungătoare din os, mai rar podoabe.
Formele de vase depuse ca inventar funerar
variază de la un mormînt la altul. Nelipsite sînt
3-4 forme: vasul cilindric sau vaza (tip A, fig. 7),
forma cea mai des întîlnită, urmată apoi de \"USUl
cu profil "S" (fig. 7/3), cupa (fig. 6f6), slrachina
(fig. 6),. ceva mai rar -semnalîndu-se caslrclnul
tronconic sau bitronconic8 • Mai există si unele
forme diferite, amintind de tipuri ce se ~·or drzvolta şi mai tîrziu in alte civilizatii: vasul cu două
tor\i, căniţa etc.
'
In secţiunile 7, 8 şi 9 (fig. 1), spre extremrle
de nord şi sud ale Cimitirului B a apărut un
şănţuleţ care avea din loc în loc nişte lărgiri.
După cite se parc, acest şanţ delimita cimitirul
dar obsen·aţia mai trebuie verificată. Şanţ.ul a
fost sesizat numai de la baza stratului de cull ură
de unde cobora cu circa 40-50 cm (fig. 4/1-·i
Profilul şanţului era in forma literei "U".
Asemenea şanţ.uri, ca dimensiuni şi tehnică, au
fost sesizate şi la Parţa, in campania anului
1960, în aşezarea 5, în săpăturile noastre.
Aşezarea B. Pe parcursul cercetărilor au apărut
şi au fost săpate 15 complexe de locuit. Două
dintre acestea au fost cercetate în întregime
(S 6/1978, locuinţa 4 şi bordeiul 6). Elemente de
construcţ.ie deosebite nu au putut fi observate
deoarece locuinţele aparţ.in nivelului II şi sub
acrstea mai exisl[t strat de cultură de culoare
neagr[l în care nu se pot observa urme de gropi
sau de pari. Un rînd de stîlpi au fost sesizaţi
in secţiunea 9, în zona bordeiului 15, dar acesta
nefiind in intregime cercetat nu se poate preciza exact rostul lor (fig. 4/3).
6 Gh. Lazarovici,
fig. 4/10, 12; 8.
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Fig. 4. Iclod B. 1-2 Secţiunea 8, M. 23, bordei 14 şi şanţul; 3 Secţiunea 9, bordci 15; 4 Sectiunea 8, l\1. 24 şi şanţul;
5 inventarul l\1. 25.
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Cele 15 complexe de locuit nu apartin aceluia~i
orizont cronologic. Dintre acestea li sint locuin\e
de suprafa\ii. 1 semibordei, toale aparţinînd
niwlului II, două apartin fie nivelului I fie unei
etape mai timpurii a nivelului II (locuinţa 4 şi
bordeiul 15), unul aparţine nivelului I (bordei G),
restul fiind din niYCiul Il.
Loeuinţclc
de suprafaţ[t pol fi delimitate
numai după răspîndirile de chirpici, reramH:a, pietre şi oase. Au o formii patrulaleră iar uneori
un ieşind (fig. 3/2). Locuinţele erau parţial spoite
cu lut, fări:t amenajări deosebite, ca în \Temea
culturii Vinca. Cele mai timpurii (locuinţa 4) aveau o cantitate mai mare de lut ~i bîrne masiH'
(lucru observat şi în sondajele efectuate S 10-12),
după cum rezultă din imprcsiunile în chirpici.
Vetrele de foc nu sînl prea îngrijit lunale,
par mai degrabă temporare. A fosl observat insi:'t
un tip aparte de vetre, amenajate din pietre de
rîu, dense, peste care s-au găsit resturi de cărbune.
Un singur cuptor a fost sesizat ~i săpat. A fost
amenajat din pietre a~ezalc pc cant, cîte una pe
fiecare laluri:'t. Vatra cuptorului era din pietn•
de rîu, ca la vetrele de mai sus. Vatra ~.e prelungea
şi la gura cuptorului, unde a fost descoperită o
perlă de bronz amestecat cu argint. Dimensiunile vetrelor nu depăşeau diametru! sau lăţimea
de 1,20 m. Dimensiunile cup torn lui erau de
0,70 X O, DO x O,GO m.
Bordciclc erau de diferite dimensiuni. De fap l
impropriu aceste gropi sînt numite bordeie.
Ele sînt doar parlea din bordei în rare se putea
umbla în picioare. Dimensiunile acestor gropi
sînt între 1,30-1,50 m pînă la 4 X G m (horcleiul 15). Pereţii acestor gropi sînt drepţi sau
înclinaţi.
Suprafeţele
cercetate au fost prea
restrînse iar complexele nu au fost în întregime
delimilale, încît nu există prea multe drtalii,
de altfel nici solul nu era potrivit pentru obţi
nerea unor asemenea date.
MATERIALUL ARHEOLOGIC DIN CIMITIRE ŞI AŞEZARI

Ceramica. Pc baza unor

ami:munţite statistici,
pe materialele din aşezare, în anul l!J7U,
constatam următoarele proporţii: 52% ceramică
uzualli, 30% semifinli şi 18% fin li. ~c. cul~i prrdomină cea cărămizie 5g,5% (din care 31%
uzuală, 17,7% semifină, 9,8% fină), urmată de
cea gălbuie 18,3%. pe adîncimi cantităţilc de
material se grup au astfel: 50,9% la -0,40 m,
13,5% la -0,60, 30,1 % la -0,80 m şi 5,5% la
-1,20 m.
Ceramica uzuală arc în amestec nisip şi pietricele. Ccramica semifină şi fină din nivelul II
conţine nisip, pietriccle mărunte, cioburi pisate.
Ceramica nivelului 1 este mai fină şi are în amestec mîl. Culoarea este mai deschisă şi suprafaţa
mai bine netezită, arderea fiind mai oxidantă.
Ceramica de culoare brun-negricioasă apare mai
rar (7,5%), urmati:'t de cea brună (5,9%) şi cenuşie
(2%). Specia neagră nu trece de 1%. Pe adîncimi,
mai numeroase sînt nuanţele de negru-cenuşiu
la -0,40 m în \Temr ce la -0,80 m predominft

făcute
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specia brună. La ceramica semifinft. amestecată
cu nisip, predomină nuanţa cărămizie, fiind în
procent de 17,2% la -0,40 m şi 12% la - 0.80.
Alte categorii sînt în proporţii mai s6tzu1e:
gălbui 5,7%, brună 3,7% şi sub 1,5% nuantele
de negru, cenuşiu, negru-crnuşiu.
Creamica fină, mai greu de separat de cea
scmi-fină, se întîlneşte în urmfttoarele proportii:
cărftmiziu 9,8%, gălbui 4,6%. Pe adîncimi este
de: 8,2% la -0,80 m şi G,2% la -0,40 m).
Datrle statistice confirmă o observaţie mai
veche: ceramica nin~lului 1 arc factura mai bună
decît cea a nivelului II; constatîndu-se un n•gres
sub aspect tehnic.
Dupft proporţiile în care apare reramica la
diferite nivele observam în anul 197\l că, cantitatea ceramicii creştea la -0,40 m (în niwl
Ilb) şi la -O,GO -0,75 (la baza niwlului Ila).
Creşterea proeentajului ceramicii pnate fi pusft
în legătură cu sporirea numărului populaţiei
sau sporirii acliviti:tţilor economice, a oli:tritului,
ceea ce poate uneori însemna acela~i lucru. Decăderea tehnieii în confecţionarea eeramicii nu
trebuie privită numai sub aspect involutiv ceea
ce ar putea duce la interprrtări eronate; ea se
p oale datora fapt ului dt meştcşugarii an· lor
\Temuri şi-au îndreptat aten\ia în a11e direc\ii,
poate spre prelucrarea metalelor. \"dre!P de
foc cu pietre şi cuptornl de piatră puteau fi folosite la asemene: .1peraţii, lucru ohsnvat -:;i la
cuptoarele medievale de la Dăbîca. de :H't•lcnsi
dimensiuni şi forme, lingi:'t care s-au dc~.t'(l)HTit
şi resturi de zgurft (inf. :\I. Rusu).

Formele. l\Iarca varietate de forme. pentru
analize mai amfmunţite poate fi grupat:·t in
cîteva categorii. Spre deosebire dt· vasele din
cimitire (fig. 6-7), în a~ezarc numftrul formdor
întregi este restrîns. Cele mai rftspindite »Înl
vasele cilindrice (tipul A) atîl în nivelul I cît :;;i
în II. Urmeazft, :1poi, cele cu profil "S" ~i diferite tipuri de oak (fig. /fl). Pc baza unor ~la
tistici făcute p(' fmme de vase în anul 111~0.
:.~vînd în vedere şi dimensiunile. ohscrvfun cft
ta tipul A diametru! vaselor este, in medic. intre
5-7 cm (fig. 5/17). Vasele cu ornamente sint
destul de rare. Proporţia cupelor este mai greu
de precizat şi dalorită asemănării profilului lor
cu al vaselor "S". Ele pot fi deosebite numai după
picioare şi cîteodată după ornamente - vast•le
"S" nefiind niciodată ornamentall'. Cupelt• sînt
mai numeroase spn• baza stratului de culturft
(fig. 5/lD-21). Alte fragmente provin de la
vase cu profil "S" sau de la st ri:'tchini Ioha te cu
fundul concav (tipurile C şi D, fig. 5/15). sou
de la alte forme (tipurile F şi G etc.), marcate
în fig. 8/9 cu X. O formă mai neohi~nuitft, întîlnită în prezent doar în aşezare, în hordeiu\ 1 1
sau în \'ccinătatca lui, este reprezenl aUt de nh le
linguri sau biberoane cu o coadft scurtft, perforal[t,
cilindrică sau conirft. Corpul este semisferic sau
semiovoidal (fig. 5/12-14; 6/5). Asemenea de~co
pcriri mai există la Bădeni 9 , iar în cultura Gumelniţa la Pietrelc 10 , în cultura Lengyel la Aszod 11 .
Mai apropiate ~i intr-un orizont cultural înrudit
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Fig. 5. Iclod. 1-8, 16 unelte cioplite din silex; !l-12 topoare şlcfuite; 13-14 lingurâ-blbcron; 15, li-21 ccraRticA din
aşezarea B.
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Fig. 6. lclod. Cimitir B.

Ceramică

pictată.
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8

Fig. 7

Iclod. Cimitir Il. Ccramic;1 incizat:1.
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lclod, Aşe&area B: 1-3, 6-11, 10-1~, ceramică; 4 apucătoarc; 5 piepten de os; 9 evolutia statlstic4 a formelor
de vase pe adlncimi.
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se intilnesc la Suplacu de Bardtu 12 • Asemenea
linguri sint foarte răspîndite şi caracteristice
pentru cultura Lengyel 13 , prezenţa lor la lclod
putind reprezenta anumite legături cronologice
şi culturale cum de altfel o cer şi alte forme de
vase - cupele largi.
OrnamenteZe. Bogăţia şi varietatea ornamentaţiei nu este prea mare, deşi numerosul inventar
descoperit poate lăsa impresia unei bogăţii.
Ornamentele constau, de obicei, din benzi de
linii paralele formind motiYe în romburi sau
zig-zag (fig. 7/4-8). Vasele cilindrice sînt mai
frecvent ornamentate. Cupele au ornamente pe
corp sau pe picior. Intre corp şi cupă mai există,
uneori, benzi incizate (fig. 7/7, 8/1), benzi umplute
cu puncte, benzi paralele cu buza, benzi formînd
romb uri şi altele (fig. 8/1-3, 6 -7). Amintim şi
o descoperire mai rară, o apucătoare lată.
Ornamentaţia pictată este mai bogată în
cimitirul B. Ornamentele constau din benzi late
(mormîntul=M. 17, vasul=v. 2; M. 21 v. 3;
M. 20 v. 3), pline sau haşurate, dispuse in cruce
în interiorul străchinilor (fig. 7/1b, 3b, 4b). In
spaţiul dintre benzi sînt pictate triunghiuri sau
meandre (fig. 6J1b, 4a, 3b). Cîteodată există
urme de pictură pe buză, în interior sau la exterior, realizată cu negru bituminos. Partea exterioară a străchinilor este mai rar pictată (fig. 6/4b).
Ornamentaţia incizată este mai bogată în Cimitirul A şi în Aşezarea C, în vreme ce pictura este
mai frecventă în Cimitirul B.
Uneltele. In zona B au fost descoperite numeroase unelte din piatră locală şlefuită, silex şi
obsidian. Topoarele din piatră şlefuită cunosc o
mare varietate, de la micile dălţi pînă la topoarele
mari (fig. 5/9-12).
Uneltele cioplite (din silex şi obsidian) au formele
obişnuite neoliticului mijlociu şi tîrziu: lame cu
secţiune triunghiulară sau trapezoidală (fig. 5/1,
3, 4-8), gratoare pe lamă, gratoare discoidale
şi în formă de "D", vîrfuri de săgeţi, aşchii prelucrate etc.
Uneltele din os sînt mai puţin numeroase.
Apar atit în morminte cît şi în aşezări. Acestea
sint confecţ.ionate din oase mari de animale sau
din oase de păsări şi din corn. Tipurile de unelte
întîlnite sînt: ace, impungătoare, sp atu le, dălţi,
răzuitoare.

Alte obiecte din piatră şi lut completează
imaginea despre Yarietatea ocupaţiilor legate de
pescuit, agricultură, tors, ţesut etc.

descoperite în aceste zone, permit precizarea
unei stratigrafii orizontale şi verticale care ne
oferă o imagine mai clară privind evolu \ia comunităţii neolitice de la lclod, şi totoclatft ne
oferă posibilitatea unor comparaţii cu alte staţiuni ale grupului
lclod.
In zona B stratigrafia se prezintă astfel: un niYel
timpuriu, cu puţin material (nivel 1) cu ceramică
mai fină decit în toate celelalte zone. Nu se poate
preciza ce morminte aparţin acestui nivel. Urmează apoi mormintele cu schelete orientate E- V,
fără a se putea preciza, cel puţin deocamdată,
cărei aşezări îi corespund.
Peste morminte se
extinde aşezarea cu două pînă la trei ni H Juri
de călcare, ullimul fiind adeseori distrus de
lucrările agricole. In răstimpul corespunzător
nivelului II are loc un hiatus de locuire sesizat
stratigrafic, acesta mutîndu-se, poate, în altă
parte. In această vreme se practicau înmormîntările orientate nord-sud.
In zona A există, de asemenea, dou[t grupuri
de morminte, unele sînt mai timpurii - cu
schelete orientate E- V - şi altele, mai puţine
- cu schelete orientate N- S. Peste morminte urmează depuneri sporadice ale unui nivel
neolitic tîrziu.
In zona C au fost separate două niYeluri.
Nivelul 1 se poate încadra între nivelul 1 si II
din aşezarea B iar nivelul II este contemp.oran
şi mai tîrziu decît nivelurile II ale aşezftrii B.
Incadrarea cronologică şi culturală. Intr-o serie
de studii apărute intre anii 1975-1977 am analizat, pe baza obserYa \iilor stratigraficc de la
lclod, _alte descoperiri cu asemenea materiale şi
făceam o serie de observaţii cronologice ~i culturale, comparam şi încadram descoperirile noaslre
în raport cu evoluţ.ia culturilor Turdaş, a faciesurilor Tărtăria-Tăulaş, Lumea Nouă, cu descoperirile de la Cluj-Napoca (în mai multe puncte
ale oraşului), Aiton, Viişoara, Zău de Cîmp 14 •
Intr-un studiu ulterior privind noi descoperiri
de la Cluj-N apoca15 incercam o periodizare a
grupului Iclod, definind atunci o etapă timpurie,
una mijlocie şi una tîrzie 16 •
Noile descoperiri de la Cluj-N apoca, Piaţa
Ştefan cel Mare 17 , cercetările lui M. Grozav de
la Zău de Cîmp 18 , analiza unor descoperiri neolitice mijlocii şi tîrzii din nordul Transilvaniei 19 ,
ne permit să definim astăzi grupul lclod ca o
etapă tîrzie a unui complex cultural dezvoltat
în neoliticul evoluat şi tîrziu din nordul şi centrul
Transilvan iei.

Stratigrafia. Observaţiile făcute în diferite
puncte ale staţiunii, coroborate cu materialele
Gh. Lazarovici, StCom Caransebeş, 2, 1!li!!, p. 223.
ldem, Actai\IN, 14, 1977, p. 23-24.
16 Ibidem, p. 26.
17 Gh. Lazarovici Z. Kalmar - R. Ardevan,
Aşe
zarea neolilică din Cluj - Piata Ştefan cel Mare, comunicare făcută la Cluj-Napoca In 1981.
18 M. Grozav, Aşezarea de la Zău de Cîmp, comunicare la
sesiunea de rapoarte, Braşov, 1981.
19 Gh. Lazarovici, Z. Kalmar,
Legături
cronologice şi
culturale intre Iclod şi cultura Tisa, comunicare, Zalău, 1981.
14

16

9 Gh. Lazarovici Z. Milea, ActaMN, 13, 1976, p. 26,
pl. 16/6 piesă aflată In colectia Apaczay din Phieşti.
11 D. Berciu, Materiale, 2, 1956, p. 537, fig. 40.
11 N. Kalicz, Mitteilungen der Archiiologischen
Institut,
3, 1972, fig. 27/7.
1Z Informaţii amabile D. Ignat.
13 E. Rutkay, Fun~berichte aus Osterreich,
15, 1976,
p. 146, pl. 1/6; N. Kalicz, Letenye, In Archaeologischen Forschungen 1958-1968, Budapesta, 1970, p. 109.
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Acest complex cultural in ultima sa etapă
o evoluţie aparte, marcată, la orizonturi
cronologice diferite, de grupe culturale cu faze
sau stiluri care individualizează descoperiri in
genul celor de la Iclod, Suplacu de Barcău 20 ,
Zău de Cimp şi altele.
cunoaşte

DIE ARCHĂOLOGISCHE AUSGHABUl\"GE~
VON ICLOD
ZCSY\Il\IENF,\SSU!':(;
Dic in 1973 im Punktc l'ămîntu/ Vlădicii !Jegonncnen
und ohne Unter!Jrechung fortgesctzten archăologischen
Forschungen hatten zum Gegenstand Retungsgra!Jungen in
der Zone des Gră!Jcrfeldes A und systcmatische Ausgra!Jungen in der Zone des Grăberfeldes B. Bis jctzt wurden untesucht 40 Gră!Jer im Gră!Jcrfeld A und :25 im Grăberfeld B,
sowie 20 Komplexe, davon 15 in der Siedlung B.
Stratigraphische und chrono/ogische Remcrkungen. \Vegen
der sehr weiten Ausdehnung der Station, ist die allgemeine
Stratigraphic das Ergebnis einer Kombination der Heobachtungen vertikaler Stratigraphic in dcn einzelnen Punkten.
Die Bewohnung beginnt in dcr Zone B, wo sich die frlihcsten
Materiale vorfinden. Es folgcn dic Grăbcrgruppen Ost-\Vest
in den Grăberfeldcrn A und B, dencn dic \Yohnschichten
in den Zonen B und C entsprechen. Wciters folgen dic Gră!Jer
Nord-Siid in den Graberfcldern ,\ und B und dic letztcn
Schichten der Zonen A-C.
Die Tonware aus den unteren Schichten ist von bcsserer
Machart als diejenige der oberen Schichlcn. ·Die vorherrschenden Farben sind ziegelrot, in den obercn Schichten
aber sind braune Tiinungen verbreitet und die 1\lischung
ist mehr sandig. Die Gefăf.lformen sind: das Zilindrische Gefăll, das Gefăll mit "S" Profil, die Fu schale, die Schiissel, die Terrine und andere. Die Verzicrung !Jcsteht aus den
von Ritzlinien und mit Punkten ausgcfillltdn Bândern, aus
den rhom!Jen - und zickzackfiirmigen Zeichen In Inneren
sind die Gefăsse mit breiten, vollcn eder schraffiertcn Băndern

10 D. Ignat, ActaMN, 14, 1977, p. 13-21; idem,
teriale, 11, 1979, p. 45-54.
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in dcr Kreuzform bcmalt. Zwischen den Armen des TZreuzes
gibtcs schraffierte Dreiecke eder Măander. Selten ist die
ăullere Bemalung.
Ncben der Tonware wurden zahlreiche
Gegcnstănde
gefunden: Beile und Meillel aus geschliffenem Stein, !\:lingen und Schaber aus Silex und Obsidian, Miihlen unrl Stosscl aus Stein, Nadeln uml Spateln aus Knochen.
Dic Ausgrabungen \'On Iclod in Verbindung mit den
rorschungen von Zaul de Cîmpie, Suplacul de Barc:!u,
Cluj-l\:apoca (in mehreren Punkten) bestimmcn die Gruppe
Iclod als die spăte Etappe eines in der mittlercn und spăten
Jungsteinzeit in Nord - und Mittelsiebenbiirgen t>ntwickeltl'n Kulturkomplexes. Dieser Kulturkomplex hat In
seincr letzen Etappe cine hesondere Entwicklung, gekPnnzeichnet durch Kulturgruppen, Phasen eder Stillarten in
verschiedenen Kulturhorizontcn, welche Entdeckungen in
Art derer von Iclod, Suplacul de Barcău und Zau! de Cimpie
bestimmen.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abb. 1. lclod. Plan des Friedhofes B.
A!J!J. 2. Iclod. l.Grab 13, Friedhof B; 2: die Grăber :lS-39,
Friedhof A; 3. Profilsegmcnt mit Stratigraphie; 4. Skitze
dcr neolithischc Sicdlung von Iclod.
Ahb. 3. Iclod B. 1, 5 Schnit 7 mit Gruben \'On G. 1~-22.
Wohnung 8; 3. Inventar des Grabes 19; -1. G. 22.
Abb. 4. lclod B. 1 -2 Schnit 8, G. 23, WohngruLe H
und Graben; 3 Schnit 9, Wohngruben 15; 4 Schnit 8, r;. 24
und Graben; 5 Inventar des Grabes 25.
Abb. 5. lclod. 1-8, 16. Werkzeuge aus Silex; 9- 1~ gcschiffene Beile. 13-14. Saugliiffel. 15, 17-21. Kcramik aus
der Siedlung B.
Abb. 6. Iclod. Friedhof B. Bemalte Keramik.
Abb. 7. Iclod. Friedhof B. Eingeritzte Keramik.
Abb. 8. Iclod. Sicdlung B. 1-3, 6-8, 10-15. Keramik,
4 Henkel; 5 Beinkamm; 9 statistisches Verhăltnis dcr Gefii.llformen nach der Tiefe.
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Rezultatele

săpăturilor

(jud.

arheologice de la Radovanu
Călăraşi)

EUGEN

Cercetarea complexului neolitic din faza de
de la cultura Boiau la cullura Gumelniţa, din punctul "La Muscalu", situat la capi:itul
de vest al Văii Coadelor, de lingă localitatea
Radovanu (jud. Călăraşi), a continuat şi în 1980,
in două sectoare: in cuprinsul aşezării înalle şi in
zona necropolei.
Tn cadrul staţiunii, activitatea s-a concentrat
asupra zonei de nord-est, unde se află vestigiile
locuinţ.elor de la baza nivelului 3 ';ii cele din nivelul
4 .. \cestea din urmă au fost cercetate pe porţ.iuni
mici de lcrcr. S-a confirmat observaţia mai veche
dt prima comunitate din timpul fazei de tranziţie, cind s-a stabilit pc acest loc, a dal foc yegetaţiei ceea ce a avut drept
urmare formarea
unei dungi sub\iri, negricioasc, pe toată întinderea
aşezării, deasupra stratului de humus slrf1n~chi.
La baza nivelului 4 nu s-a giisil nici o locuinţii, pînă
acum dezvelindu-se in cadrul acestui rivel numai
cilcva aglomerări mici de lipi Lur{t arsă. Pe suprafa\ a aşezării s-a delimitat peste lot 1ivelul ·1,
gros de 15-20 cm. Se pune întrebarea, nerezolvatft încă, unde sînt locuinţele corcspunzfttoarc
niHiului şi dacă ele au fost de acelaşi Lip cu cele
din nivelurile :3-1 ale sta[.iunii. S-au studiai
am;'munţit resturile locuin!l'lor din niwlul 3 şi
s-au slrîus materiale numeroase ~i felurile.
Ocupaţiile sint cele document ale )i în campaniile
precedente, dar la observa[.iile mai vechi s-au
adăugat unele conslatftri noi.
tranziţie

Culth"an~a )Jlantrlor este aleslalft prin marca
canlilate de paie din amestecul lipilnrii, de~i
nu s-au găsit boabe de griu sau mei carhonizate.
In schimb, pe Ufl bulgare de lipitură s-a observai inlipiirilft urma, bine pftstralft, a unui spic
de griu. Faptul cft aslf"l de ampn•nle sîni rare
pc hulgftrii de lipitură arsft. pe care de n•gulft
se vftd nliHH'roase urme de pait•, IH' face sft presupum•m ci't oglinde:;;le un <•hicl'i al acdt·i JH'rio:.tth• --- cum de altfel s-a postulat
de a se
stringe mai întîi spicele de griu ~i de-ahia mai
tirziu dt• a secera paiele. l\len!ionăm ~i constatarea cft pe mai mulţi bulgftri de lipilurft. d~·sco
pt>ri\i in diferite campanii de sftpftturi. s-au gftsil
imprimate urme de frunze de copac.

Creşterea

dtclor juca un rol de seami:i în cadrul
locuitorilor a)ezării. Din analiza făcutft
pe teren luluror oaselor ~i chiar a7chiilor descoperi le rezullft că predomi nft oasele de bovine,
ocupaţiilor

COMŞA

cu precizarea că, de regulă, nu se găsesc oase
lungi întregi, ci numai fragmente sau aşchii,
apoi vertebre, mandibule şi dinţi izolaţi. Oasele
de ovicaprine şi de porc sînt, proporţional, mai
puţine. Remarcăm că mandibulele de porc sint
atil de la indivizi tineri cît şi de la indivizi adulp,
dovadă că nu se făcea o sarrificare seleclivă,
dnpft virste.
S-au scos la iveală mai mulle mandibule de
ciine. Amintim, de asemenea, şi o descoperire
mai puţin obişnuită: pe o hucaUt de lipi turft
arsă s-a păstrat, imprimalft, amprenta unei labe
de ciine.
Prscuitul. Cu prilejul săpftturilor din 1\1~0.
s-au adunat numeroase oase de peşte, mai cu
seamft vertebre, cu diametru! de la mai puţin
de 1 cm pinft la cîţiva cm, dar şi pWruţe, sau
oase subţiri de Ia coaste. Toale acestea dovedesc
cii pc~telc era adesea folosit în alimentaţia comunilăPi, deşi a~ezarea se află la li-7 km de
Argeş şi dt; băl!.ile Dunării.
Alte descoperiri alesUi practicarea unor acliviUt\i variate în cuprinsul aşezării. Astfel, o
fusaiolft masivă "în cruce" şi o greutate rotundă
de Iul oglindesc practicarea lorsului ~i tcsutului.
Numărul uneltelor este relali\· redus. Piesele de
silex s-au făcut, in principal, din silex de tip
"balcanic", alte tipuri de materie primă folosindu-se mai rar (sînt de men[ional numai cîteva
lame late şi rftzuiloare). S-au descoperit citeva
unelle din piatrft şlefuiUt: o teslă, un toporaş
plai de formă trapezoidalft şi un fragment dintr-un
all topor similar. mai mare. Sînt de semnalat
eîtn·a unelle de os: un fel d.: dălli!ft cu partea
acli,·ft latft şi arcuilft. apoi o allft dallă, toL de
os; citeva imJHmg[tloare întregi ~i fragmentare
de os, dintre care una esle lungă ~i subţ.ire. Din
corn de cerh sîni t'Xl'l'lllale două unellc mai
mari. Una arl' partea activă luslruilft puternic
din ,·auza l'ulosirii îndelungate ~i partea opusă
ru dou[t fa!l'le, ca pentru fixarea unui mîner
precum şi un oril'iciu rotund. Cealaltă piesă are
virl'ul !al şi ascuţit, iar spre muchie se păstrează
o parte din marginea orificiului rotund. Uneltele
de corn vor fi serviL ca sftpăligi.
Ct•ramica. La modelarea vaselor s-a folosit
numai paslă amestecaUt cu eioburi pisate
mărunt. Sînl documentate, în procente diferite,
trei categorii ceramice. Majoritatea fragmentelor
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provin de la vase de u: comun cu pereţii groşi
în formă de borcan cu corpul bombat, sau uase
piriforme, ornamentale cu barbolină simplă ori
cu vîrei regulate drepte, alteori arcuite, cu brîuri
alveolare în relief şi cu proeminente felurite.
Cîteva fragmente de vase au decorul alcătuit din
linii incizate subţiri, radiare. S-au descoperit şi
capace plate, cu marginea alveolalii.
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Fig. 1. HadoYanu.
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t;ncltc de silex.

Fig. 2. Hadovanu. Unelte de os
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de corn.
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Fig. 3. Radovanu. Fragmente ceramice: 1 cu decor canelat; 2 cu decor exciznt

Cea de a doua categorie ceramică este iluslrală
de fragmente cu decor excizat. In m ajoritale ele
aparţin unor vase mari cu corpul cilindric, cu
prag (pînă Ia 2 cm J[tţime) în jurul gurii şi prevăzute, sau nu, cu un picior înalt, cilindric. Decorul lor este alc[tluil din suprafe~c mari cxcizate
şi încrustatc cu materie albă, mărginind benzi
înguste sau mai late, cruţate, uneori în formă
de "ferăstrău". S-au găsit şi fragmente de capace
masive, cu partea inferioară scundă cilindrică
şi cea superioară în formă de calotă sferică,
ornamentale tot prin excizie şi prevăzute cu
cîte o apucătoare masivă.
A treia categorie este reprezenlal[t prin vase
din pastă fină, cu pereţii subţiri, de obicei de
culoare neagră. Avem în vedere mai ales un gen
de pahare, cu partea superioară cilindrică iar cea
inferioară puţin bombată, cu suprafaţa de culoare
neagră sau cenuşie, lustruită cu grijă. Ele au
buza teşită în interior şi vopsită cu ocru roşu,
crud. Mai rare sînt suporturile cilindrice cu marginea lăţită. Prin forma marginii ele se deosebesc
de suporturile caracteristice descoperite în nivelurile superioare ale aşezării de la Radovanu.

şi

lncrustat cu materie

albă.

Cioburile cu decor pictat cu grafit sînt relativ
rare. Pc unul din acestea remarcăm o serie de linii
Jale şi dese. Hemarcăm şi cîteva fragmente de
vase din paslă fină, cu buza îngroşată, pe care
nu le-am întîlni l în nivelurile superioare ale
complexului.
Amintim şi o descoperire cu semnificaţie parliculară: un fragment dintr-un vas din pastă fină,
care la exlcrior a fost ars, astfel încît o parte
a lui să capete culoarea roşie şi o altă parle,
culoarea neagră. Este o metodă specific[t de
ardere a vaselor, din faza mijlocie a cullurii
Vinca. Fragmentul poate constitui un indiciu
al unor contacte, sau cel puţin al unei influenţe
indirecte dinspre vest, dinspre aria culturii amintite.
Tot din lut ars este şi o placă plaUt, de form[t
ovală, neornamentată. In cursul săpăturilor, în
locuinţa nr. 3 a nivelului 3, sub dărîmăturile
perePlor, s-au drzvelit citeva vase sparte pc loc,
întregibile, şi fragmentele unui suport paralclipipedic.
Nu s-a descoperit nici un obiect de aramă.
O atenţie deosebită s-a acordat resturilor de
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locuin ~e din nivelul 3, dezvelindu-se bucăţile mari
de lipitură din pereţii locuinţei nr. 2. Fiind pră
bu:;;i le într-o adîncitură de aproape 1 m, acestea
s-au păstrat sub formă de fragmente de circa
50 cm diametru. Pe cîteva din ele se păstrează
urme de "zugrăveală" cu roşu închis. Pe două
bucăţi mici de lipitură s-a găsit făţuială vopsită
cu roşu crud, pe care s-a aplicat un decor pictat
cu culoare albă-gălbuie, sub formă de linii paralele de cîţiva mm. Este pentru prima dată cind
in complexul neolitic de la Radovanu s-au descoperit porţiuni din făţuiala interiorului unei locuinţe, făţuială cu decor pictat cu alb pe fond
roşu. Mai mulţi bulgări de lipitură arsă, din
aceeaşi locuinţă, păstrau urme imprimate de
frînghie groasă, cu care au fost legate grădelele
din pereţi. Pe o bucată de lipitură se observă
urme de nuiele pe ambele feţe, verticale pe o
parte şi orizontale pe cealaltă.
Elemente nu tocmai comune se observă în
cuprinsul locuinţei nr. 3, din acelaşi nivel. Pe
poclcaua-platrormă, lîngă latura de est, se aflau
resturi din soclul masiv al cuptorului. Lîngă
colţul de nord-vest al locuinţei s-a dezvelit fă
ţuiala mozaicată a unei vetre rotunde, cu partea
din mijloc puţin bombatrt.
Lîngă latura de nord a locuinţei s-a trasat o
suprafaţă şi s-a realizat un profil. In drep Lui
mijlocului laturii s-a delimitat clar o groapă cu
diametru! de 1,50 m şi adîncimea de 1 m. Apreciem că groapa a fost folosită curind dup{t construirea locuinţei, deoarece o margine a vetrci
amintite s-a "prelins" puţin spre groapă. Ulterior,
aceasta a fosl astupată şi deasupra ci s-a continuat plalforma, dar lipitura în dreptul gropii
are o structură şi o culoare puţin deosebită faţă
de rest. Groapa, care conţine pămînt de culoare
cenuşie, nu a fost încă golită.
Tot în locuinţ.a nr. 3, în jumătatea ei de nord,
pu\in la vest de axul lung, s-a observat o bucată
de lipitură arsă, cu suprafaţa arcuită, ca şi cum
ar proveni dintr-o coloană. Piesa a fost ridicată.
In secţiune ea are forma plan-convexă. Pc partea
opus{t arcuirii sint imprimalc urme de trunchiuri despicate. Credem că pcisa a fost fixată
ca o semicoloan{t pc un perclc.

Printre materialele ceramice se afla şi o apucă
toare fragmentarii, in formă de căsuţă. Acoperişul era re dat în două ape, cu înclinare de 45°.
In cursul săpătnrilor s-a scos la iveală o singură
figurinft feminină de lut ars, fragmentară, din
care s-a păstrat numai corpul, fără cap, cu o
porţiune de mină. Menţionăm şi un picior de
vas sau de figurină, deformat de foc. Este partea
de jos a piciorului, cu laba.
Săpăturile din cuprinsul nivelului 3 au dus
şi la o altă descoperire interesantă. In intervalul
dintre locuinţele nr. 1 şi 2, la -0,90 m, sub
nivelul celei din urmă s-a dezvelit un schelet
de copil micuţ, chircit pe partea stingă, fără
inventar.
In cadrul necropolei s-a găsi L încă un schelet
de adult, probabil de femeie bătrînă, lot în poziţie chircită, pe partea stîngă, fără inventar.
După cum am arătat, aşezarea în discuţie
datează din timpul fazri de tranziţie la cultura
Gumelniţa, iar dacă ţinem seama de clrmentele
specifice menţionate, complexul poate fi atribuit
etapei Spanţov.
HESULTATS DES FOUILLES
AHCHEOLOG I QUES DE RADOVANU
HESu:\t:E
Ă Hadovanu ou a continue d'ctudier les restes des habitations, qui se trouvent a la basc du niveau no 3. Une de ces
habitations a eu les parois peintes avec des lignes blanches
sur un rond rouge. Les boulcs du collage provenant de cette
habitation portent sur le dos les cstampages des cordes
avec lesquelles ont etc liecs les branches aux picux qui ont
constitue le squelcttc des parois. Dans unc autrc habitation
on a lrouve une dcmicollone en argile.
Entre les habitations no 1 et 2 du 3 cme niveau a Ht!
decouwrt le squelettc d'un pc tit enfant ( Infans 1). Dans la
necropole ncolithique a He trouve cncore un squelette appart!'nant probablemcnt :i. une [cmmc hicn ag6e, accroupi
sur la partie gauchc.

EXPLICATlON DES FIGUHES
l:ig. 1. Radovanu. Outils cn silex.
Fig. :!. Hadovanu. Outils en os ct cn corne.
Fig. 3. Radovanu. Fragmcnts ccramiques: 1 ti d~cor cannclc; :! ~~ decor excisc ct incrustc avec maticre blanche.
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Rezultatele

săpăturilor

de salvare de la
EUGEN

"~I ăg ura

Cu ne şti lor", o aşezare de t ip te l! , se
pe marginea ter asei Du n ăr ii , la
periferia sud i că a satu lui Cuneşti, com . Gră
di ştea, jud. Că l ă r aş i .
l\1ăgura a atras atenţ i a arheologil or cu şase
decenii în urm ft, cîn d, în cursul primului război
mondial , Leo Frobeniu s a efectuat săpătur i în
cuprinsul aşezării. Materialele descoperi te a tun ci
au fost expediate la Berlin şi ni ci pînă az i nu au
află

aşezată

Fi g. 1.

"Măgura Cuneşt il or" .

Cercetă ri

COMŞ _-\

ei. D at fiind faptu l ca 111 margine a tellului , în
nord , incepe cimitirul actual al satu lui , nu am
putu t executa un sondaj pentru verif icarea
ipoLezei mai sus formulate, la suprafaţa solu lui
neobservîndu-se urme de şanţ .
În urma buldozerului s-au putut observa
două profile neregul aLe, paralele cu axul lung al
staţ.iunii. l\'Ialul drept, ceva mai drept şi mai
lung, a permis, prin îndreptarea sa, realizarea

Vedere ele sud -est .

vftzul lumina tiparu lui . 1n 1930 cerceHtri lc au
fosl re luate de Dorin Popescu , care a publi ca t
un studiu cu privire la rezultatele săpătur il or.
Cu aproximativ doi ani în urm[t aşezarea a
re,-e ni t în atenţia spec i a li ştilor , cu ocaz ia unor
lu crări de interes obştesc ce au distrus o mare
parte din măgur ă. T ellul avînd o formă ova l ă
(70 X 40 m), cu axu l lung orientat est-vest,
p aralel cu marginea terasei, buldozerul a distrus
în lungime o mare porţiun e din pantă. Au r ămas
neatinse numai marginile latera le de sud ş i nord
precum şi partea de est a ob iectivu lui arheo logic.
Am Yizitat staţiun ea în 1979 ş i am pr opus efectuare a unei săpături de sa lvare, care s-a ş i executat în 1980 .
Spre deosebire de alte aşezări de tip t ell, mă
gu ra s-a format treptat, nu p e o prelungire a
terasei sau p e o ridicătură, ci pe panta lin ă a
ter asei Dunăr ii, în aprop ierea unui priva!. Este
posibil ca locu l s[t fi fost ales în funcţie de vreun
izvor aflat în pr eajmă . Terenul staţ iunii era
accesibil din toate părţi le, de aceea considerăm
că aşezarea a fost fortificată , probabil printr-un
şanţ ele apărare, ce trebuie să se fi afl at la nordul
5-

"Măgura Cuneştilor"
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ţ·:
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Fig. :2.

" \lă g ura Cuneştilor" .

Unelte de silex
turii Gumelni ţa.

aparţinînd

cul-

unui prof il straligr afic cît mai lung posibil. La
capătul vestic buldozerul pătrunsese pînă la
pămîntul viu , în t imp ce spre est profilul se
îngu sta, a jungînd la capătu l carierei pîn ă la
limita superioară a te ll ului. In prim a etapă s-a
reuşit taluzarea unei porţiuni de 14 m , săpîndu-se
apoi în lungul malului, la bază , pentru a se completa profilul. Dealtfel, în porţiunea cercetată,
pînă la pămîntul viu mai r ămăsese un strat de
pămînt destul de subţi re. Ulterior, p entru com-

arheologice
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pletarea profilului spre est, s-a săpat in trepte
o nouă porţiune, paralelă cu axul lung, pînă
aproape de extremitatea răsăriteană a tellului.
Menţionăm că in partea de mijloc a complexului

COMŞA

şi compoziţia solului. Pe teren se observă clar
că in partea inferioară a depunerilor arheologice
nivelurile sint subţiri şi se caracterizează printr-un
sol cu multă argilă. Din cauza ei sau datorită

--~--

3

5

Fig. 3.

":\lăgura

Cuneştilor".

Fragmente ceramice aparPnlnd culturii

fusese săpat un şanţ, larg de 3 m, perpendicular
pe axul lung al staţiunii, de către Leo Frobenius
sau Dorin Popescu.
Analiza profilului realizat a permis precizarea
stratigrafiei aşezării. Stratul de cultură, cu
grosimea maximă de 3,70 m, a fost împărţit in
11 niveluri după resturile de lipitură - arsă
sau nearsă - din diferite locuinţe suprapuse,
de vetre, de dungi de lipitură şi după culoarea

Gumelniţa.

vegetaţiei din acea vreme, pe fragmentele ceramice adunate din nivelurile respective se păs
trează un fel de crustă galben-verzuie specifică,
aşa cum se găseşte şi pe materialele din alte
aşezări similare (de ex. Glina). Nivelurile superioare sint mai groase şi pămîntul corespunzător
lor conţine multă cenuşă. Stratul de cultură
descris, in funcţie de elementele specifice materialelor arheologice strînse, aparţine in intre-
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gime, mai mullor aşez{tri suprapuse, toate din
timpul culturii Gumelniţa.
Trebuie menţionat că prin grija directorului
şcolii din sat, de pe măgură şi de la poalele ei,
copiii au strîns numeroase fragmente ceramicc
păstrate în colecţia şcolii. Între cioburi sînt şi
cîteva mai vechi. Unul provine dintr-un capac
cu decor excizat, cu dungi înguste şi datează
sigur din timpul fazei Vidra a culturii Boian.
Un alt ciob similar din acelaşi complex a ajuns
la muzeul de la CăUtraşi. În săpătura noastră
nu am găsit astfel de materiale. Trebuie însă
să admitem că pe terenul ocupat de staţiune se
pot afla slabe urme de locuire din timpul fazei
Vidra. Alte cîteva cioburi, tot cu decor scobit,
provenite din cîteva capace mari, indică şi existenţa
unor vestigii din faza de tranziţie de la cultura
Boiau la cultura Gumelniţa.
În cele ce urmează ne vom referi la observaţiile făcute în cursul săpăturilor noastre.
Şanţuri le au fost adînci te pînă la pămîntul
viu-lut de culoare galbenă. La partea lui superioar{t se observă clar un strat nu prea gros de
pămînt de culoare cafenie deschisă (sol de pădure),
steril din punct de vedere arheologic în porţiunea
cercetată. Un strat asemănător se înlîlneştc,
de regulă, în diferite aşezări formale în cursul
fazei Vidra a culturii Boiau (de ex~ Boian A).
Prima comunitate gumelniţeană stabilită pe
locul măgurii a dat foc vegetaţiei de pe terenul
respectiv şi de aceea la limita dintre pămîntul
viu şi stratul de cultură se vede o dungă subţire
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că Ia baza nivelului 4 pe o anumită porţiune din
profil, numărul fragmentelor din astfel de Yalve
este foarte mare.
Uneltele sînt reprezentate prin piese de: silex,
piatră, os, corn şi metal.

2

negricioasă.

Întrucît materialele încă nu au fost prelucrate pe niveluri, fiind vorba de aceeaşi cultur[t, vom expune în acest raport numai datele
ele ansamblu.
Observaţiile referitoare la ocupaţii sînt încă
puţine. Sînt indicii privind: cultivarea plantelor,
creşterea vitelor, vînătoarea, pescuitul şi culesul.
Practicarea cultivării planlelor este oglindită
prin marea cantitate de paie ce se observă în
lipitura de lut arsă şi nearsă. Nu s-a găsit nici
un bob de grîu sau de altă plantă. Sînt fragmente,
se pare, din unelte de corn folosite ca săpftligi şi
bucăţi din cîlcva rişniţe.
S-au adunat toate oasele de animale. Intre
ele predomină cele de bovine (amintim un corn
nu prea lung, gros la bază), urmează într-un
procent ridicat cele de porc, apoi de ovicaprine.
In legătură cu oasele de porc s-a făcut constatarea că toate mandibulele g{tsite provin de la
indivizi adulţi. Este deci evidentă o sacrificarc
selectivă a lor. S-au găsit şi o scrie de oase de
cîine.
Indiciile referitoare la practicarea viniilorii sînt
mai puţ:ine. S-au adunat cîteva mandibule masive
şi colţi mari pe care-i atribuim mistreţilor. Cîteva
oase mari de la un icrbivor deosebit sînt probabil de cerb. ln general, oasele şi coarnele de
cerb sînt rare. Mai amintim oasele unui rozător
:;;i bucăţi din carapace de broască ţestoasă.
ln cursul săpăturilor s-au strîns şi cîteva oase
ele peşte şi numeroase valve de scoică. Menţionăm

Fig. 4.

":\lăgura Cuneştilor".

Profile de vase apartinind culturii Gumclnita.
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Fig. 5. ":\!ăgura Cuncştilor". 1, 3 figurine antropomorfc de
lut; 2 figurină antropomorfă prismatică de os; 4, 5 pandantive de lut.
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:Yiembrii comunităţilor gumelniţene de la Cudocumentate in nivelurile inferioare, au
folosit mai ales silex de tip "balcanic". In schimb,
cei din nivelurile superioare au utilizat, de obicei,
un tip de silex deosebit, de culoare cenuşie şi
mai rar silexul "balcanic". S-au strîns din săpă
tură şi din malurile aşezării citeva zeci de piese
diferite. Majoritatea sint lame, unele pînă la
15 cm lungime. Urmează seria răzuitoarelor,
lucrate pe aşchii alese anume sau pe extremităţi
de lame late. Mai amintim cîteva dăltiţe şi un
percutor. S-a găsit şi un vîrf de suliţă, de formă
triunghiulară, aproape echilateral, retuşat neglijent. O singură piesă provine, probabil, din
muchia unui topor ciocan de rocă dur[t.
Cele cîteva unelte de os, în principal suie, s-au
lucrat din aşchii sau din oase mai mari. Cornul
de cerb a fost folosit Ia realizarea citorva unelte,
găsite fragmentare, din piese perforate, utilizate
poate ca săpăligi. Tot din corn este şi un fel
de suvac.
La baza nivelului superior, in partea de rst a
tellului s-a descoperit o sulă masivă de aramă
şi puţin mai adinc, in al treilea nivel, resturile
unui alt obiect mic, măcinat aproape in intregime.
Este un fragment mic verde, poate dintr-o sulă
din care a rămas un fir subţire de metal pe mijloc.
Rîşniţele sînt puţine şi provin din piese mari.
Piatra pentru confecţionarea lor se aducea de
Ia sud de Dunăre.
In cursul săpăturilor s-au adunat numeroase
fragmente ceramice. La modelarea vaselor s-a
folosit, în general, pastă amestecată cu cioburi
pisate mărunt. Sînt documentate două categorii
ceramice: de uz comun şi din pastă fină. Procentual ele sînt aproape egale.
Din prima categorie fac par le: borcanrle cu
corpul bombat şi cu buza răsfrîntă sau in prelungirea pereţilor. Ornamentarea lor este felurită: prin briuri alveolare, in relief, prin vîrei
neregulate sau regulate (verticale sau oblice),
paralele, prin proeminenţe. Atrage atenţia un
fragment cu adîncituri "în fagure" ca pe vas~Ie
culturii Sălcuţa. Amintim şi castroanele cu dinmetru mare. Mai rare sînt vasele cu partea de
sus tronconic[t, prevăzute cu cite două torţi
masive, de la buză la mijloc. O formă curioasă
este reprezentată de un fel de castron adînc
tronconic cu un fel de prag în interior, pentru
sprijinirea capacului.
Sînt şi o scrie de fragmente de capace masive,
în formă de calotă sferică, cu apucători, similare
celor din faza Jilava.
Forma reprezentativă pentru categoria de vase
din pastă fină este strachina scundă şi largă, cu
numeroase variante, cu suprafaţa lustruită. Pe
cîteva cioburi s-au păstrat urme de decor pictat
cu grafit. Din aceeaşi categorie sînt vasele cu decor
din caneluri largi. Merită o atenţie deosebită un
ciob de vas bitronconic, cu partea de mijloc arcuită, ornamentat cu paranteze făcute cu o valvă
de scoică.
ln şanţurile săpate au fost secţionate sau
numai atinse resturile mai multor locuinţe, toate
neşti,

suprafaţ[t. O caracleristieă a lor este acPra
ele nu au fost distruse prin foc ci fiind pftr[tsite
s-au ruinat. Din rle s-au păstrat podinP!e de
pămînt bătătorit, alcătuite din mai multe straturi subţiri de lut, alternînd cu cenuşă şi bucă
ţele de cărbune. Deasupra podinelor, în fiPcare
caz, s-a găsit un strat de 15 cm grosime de lipitură de lut, nearsă, de culoare verzuie, amestecată eu multe paie. La baza celui de al doilea
nivel (de jos în sus), pe o porţiune midt, au fost
atinse reslurile unei locuinţe, tot de supraf:~!ă,
dar distrusă prin foc. Rămăşiţ.ele ci mt s-au
secţionat, ci s-au lăsat pe loc pentru a fi cercetate.
Două apucători
de capac, fragmentare, în
formă de căsuţă, indică unele caractere specifice
ale locuinţelor neolitice. Acoperişul era în două
ape, cu pantele de 45° şi cu căpriorii de la margine cu extremităţile de sus prelungite. Dispunem
şi de unele date despre mobilierul vremii. Intîmplător s-a găsit un scăunel miniatura!, cu
patru picioare, cu tăblia pătrată şi speleaza
ruptă. Se cuvine subliniat că în dreptul celor
două margini laterale ale tăbliei, în spate, puţin
mai jos este redată cîte o proeminenţă mică,
dovadă a îmbinării părţilor componente ale
scaunului prin metoda "cepului". In marginea
aşezării s-a găsit şi un alt scăunel micuţ, redînd
unul masiv, din butuc, cu partea de jos aproape
cubică şi cu speteaza la partea superioar~t în
unghi.
In profilul mare se vedeau părţi din mai multe
vetre izolate sau suprapuse. Este vorba de vetre
simple! compuse dintr-un strat de lipitur[t de
lut fin cu suprafaţa făţuită, f[tră alte amenaj{tri
în jur.
Plastica este slab reprezentată printr-un fragment de figurină, înfăţişînd o femeie îmbrăcată
într-o rochie lungă pînă la glezne şi Iarg{t la
poale. Tesătura era ornamentată cu benzi wrticale, late, cu suprafaţa haşurată, alternînd cu
benzi netede. Amintim şi un fragment de figurină zoomorfă, din care s-a păstrat numai o
labă cu trei degete.
Materialele descoperite cu prilejul săpăturilor
de salvare şi strînse din malurile "Măgurii Cuneştilor" permit să ajungem Ia concluzia că pe
terenul aşezării sînt slabe urme de locuire din
timpul fazei Vidra şi a fazei de tranziţie. Locuirea
propriu-zisă esle reprezentată prin cele 11 niveluri aparţinînd cu!Lurii Gumelniţa. Cele mai
vechi urme ale culturii sînt indicate prin cîteva
cioburi cu decor de tradiţie Boian şi prin fragmentul ornamentat cu paranteze, care doYedesc că începuturile tellului s-au infiripat în
cursul fazei Sultana (= Gumelniţa A 2). Alte
fragmente ceramice găsite în săpătură, constituie argumente pentru datarea sfîrşitului aşe
zării în timpul fazei Jilava (= Gumelniţ.a B 1),
printre altele ne referim la fragmentul de figurină feminină cu rochie lungă şi la figurina de
os găsită de Dorin Popescu, ambele fiind specifice fazei menţionate. Se cuvine făcută pre-
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cizarea că locuirea pe măguri't a incetat inainte
de pătrunderea in regiune a comunităţilor culturii Cernavoda 1. Pc măgură s-au mai găsit,
cu totul izolate, citeva fragmentr ceramice getodacice şi un cimitir feudal tîrziu.
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nivcaux. Les habitations ont plancher en tcrrc fraye. A la
base du nivcau no 2 on a repere des restcs d'une habitatioD
qui :1 ete dHruitc par un incendie.
D"apres les matcriaux rccoltes ce complexe appartient a
la culturc Gumclnitza.

EXPLIC\TIO:\' DES FlGURES

Rl~SULTATS DES FOUILLES

DE SAUVETAGE DE

"MĂGURA CUNEŞTILOR"
RESUI\fE
Pour sauver une partie des materiaux ct pour preciscr la
stratigraphie du te li "Măgura Cuneştilor", on a reali se un
profil du 14 m, dans la partie centrale de cette agglomeration. La hauteur du profil mesure 3,70 m. On a observe 11

Fig. 1. "1\Iiigura Cuneştilor". \"uc du Sud-Est.
Fig. 2. "l\Iăgura Cuncştilor". Outils cn silex appartenaDt
a la culture Gumelnitza.
Fig. 3. "1\lăgura Cuneştilor". Fragments ceramiques appartenant il la cullurc Gumelnitza.
Fig. 4. "Măgura Cuneştilor". Profils des Yascs appartenant :1 la culture Gumclnitza.
Fig. 5. ":\Iăgura Cuncştilor". 1, 3 figurines anthropomorpbes
en argilc cuite; 2 figurine anthropomorphc prismatique
en os; 4,5 pendantifs en argile cui te.
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Săpăturile

arheologice din aşezarea cucuteniană de la Beresti
,
"Dealul Bulgarului" (jud. Galaţi)
ION T. DRAGO:\IIH

In vara anului 1980 colectivul ştiinţific al
.Muzeului judeţean de istoric Galaţi a întreprins
săpături arheologice pc teritoriul oraşului Bereşti,
în punctul numit "Dealul Bulgarului", intr-o
aşezare
eneolitică
specifică
culturii Cucuteni,
faza A1 • Staţiunea arheologică fusese descoperită de către subsemnatul încă din anul Hl60, cu
prilejul săpăturilor efectuate la "Bizanu", punct
situat pe raza aceleaşi localităţi 2 • Sub aspect
geomorfologic, aşezarea cucu teniană de pe "Dealul
Bulgarului" se integrează structural în podişul
Birladului inferior, fiind situaUt la extremitatea
sudicft a dealurilor Tutovci 3 , mai exact, la periferia nord-vestică a oraşului, in imediata apropiere a drumului ce duce de la Bereşti la Pleşa-Bir
lad.
La piciorul "Dealului Bulgarului", orientaL aproximativ N- S, unde piriu! Chincja îşi adunft apele
din mai multe izvoare cristaline, se aflft un adevftrat zftvoi, pitoresc împădurit cu salcie şi salcîm,
reprezentind 'condiţii naturale deosebit de prielnice pentru dezvoltarea acelor populaţii eneolitice cucuteniene, care au dăinuit pe aceste
meleaguri cu mai hine de 5000 de ani in urmfl
(fig. 1/1).
Vatra aceslei aşezftri a fost afeclalft de lucrările
agricole, in afarft de coasta vcslidt a dealului
care este plantatft cu vi!ă-dc-vie. Dt' mcn!ional
este faptul că în aceastft zonft staliunea arheologică a fost aproape complet distrusft din cauza
arălurilor adinci cu tractorul.
J>e baza trftsăturilor sale structurale, aşezarea
se înscrie in categoria aşezărilor de tip cucu tenian,
caraclPrizate prin plasarea lor in locuri dominante,
cu vizibilitate la mari distan\e, situate in apropier~a izvoarelor şi apftrale natural de pantele
relativ abrupte.
Sftpflturile arheologice de la Bereşti, punctul
"Dealul Bulgarului", din vara anului 1\IRO, au
1
Siipiilurile arheologice de la Bcreşti, punctul .,Uealul
Bulgarului", au fost conduse in anul1980 de către Ion T. Dragomir. muzeograf principal la Muzeul judclean de istoric
c;ala\i, responsabilul şantierului. Cu prilejul acestor săp:l
turi am primit un real sprijin, atît din partea tov. Cristofan,
directorul liceului din Bercşti, cit şi a tov. Ion Trif Plc~a,
directorul Casei de cultură - Bcrcşti, cărora ţinem ·să
le aducem mullumirilc noastre şi pc aceast:l calc.
2
Ion T. Dragomir, DanulJius, 1, 1967, p . .J.8 -·19.
" .Uonogra{ia gt'ogra{icâ a Republicii Populare Romdne,
I, 19GO, p. 6/G.

urmăril

un dublu scop şi anume: verificarea
ariei de răspîndire a culturii Cuculeni, faza A,
în regiunea de sud a ;\loldoni - ~i îmbogăţirea
patrimoniului cullural na\ional al l\Iuzeului judeţean de istoric Galaţi cu noi şi interesante obiecte
arheologice de csen!ft eucutrnian[t, rnre, după
cum se ştie. au darul de a face' ciL mai atractive
expoziţiile muzcaJ, ..
Sftp [tlu riie au constal din trasare a a dou[l
sec\iuni (S 1 şi S2 ), paralele cu spalierul viţei-de-vie,
la un metru distan\[t de el, axate longitudinal
călrc pcrifnia n~stieit a aşez[trii, pe coama dealului şi orientate 1\,"N\'- SSE. Sini lungi de
CIO m şi Jale de 2 m, in suprafa\.ft toLai[t de 200 m 2
(fig. 1/2-3), la care trebuie adăugate şi micile
casetl' afectate celor trl'i gropi menajere (a, h, c),
in suprafaţ[t de 1,~:i m~. surprinse tangent în
profilclc celor doui't sec!iuni (fig. 1/2--1). AdinrimPa sPc\iunilor a pătruns pin[l la stratul de
piuninl. galben, steril din puncL de vedere arheologic, oscilind intre --0,Î5 m -0,\l:i m, hineînţ.e
les în afara gropilor menajere, unde s-a atins
-1,3;) m -1,7:) m adincime.
Straliyrafia. Profilul stratigrafic al săpăturilor
întreprinse in cadrul aşezării cneolitice de la
Bl·re.)t.i se prezintă astfel:
1) La suprafaţa solului arabil, negru-cenuşiu,
gros de 0,25 m-0,40 m, se găsesc numeroase
urml~ de locuire umani't str[tvcche, reprezentate
de bolovani de ehirpic ars, cu impresiuni de
păioase şi de multă arsurii, de fragmente ceramice
cucuteniene, arse la roşu-cări'tmiziu, de pietre de
riu şi de fragmente de rîşniţ[t primilivi't de mînă,
de oase de animale domestice şi sălbatice, precum
şi de alte materiale arheologice, dislocate de
muncile agricole, întrucît stratul de culturi't
materială se găseşte relativ la mică adincime
fa~ă de nivelul actual al solului.
2) La baza solului wgetal se află stratul de
pămînt cafeniu-argilos, gros in medie de 0,35 m0,10 m, reprezentind stratul arheologic de culturft materială eneolitic, specific culturii Cuculcni, faza A.
3) Urmează stratul de păminL galben cu concreţiuni ealcaroase, steril din punct de vedere
arheologic, evident, in afară de existrnţa celor
trei gropi menajere cucuteniene (a, b, c), care
au pătruns adinc în pflmintul galben.
Lowinfele. ln stadiul actual al cercetărilor
nu putem aminti decît de descoperirea parţială
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AŞEZAR E A CU CUTENIANĂ DE L A BEREŞTI

F ig. 1.

Bercş ti

" Dea lul

B ul ga rului" . Aspect e foto grafice de p e şa ntierul arheologic. 1 vedere
tcni, faza A ; 2 tra seul şa nţului 1 ; 3-4 traseul ş anţ ului 2.

a unei l ocuinţe cu culeni ene de suprafaţă (Loc.
nr. 1) , surprins ă în capătul de NNV al S2 , pe o
lungim e de G m (fi g. 1/3). Este Yorb a de descoperirea a num e r oş i boloYani de chirpici a rşi,
mas aţ,i cu imprcsiuni ele p rtioase în co mp oz i ţ ia
p astei ş i urm e evid en te de l e mn ăr i c , reprezentînd resturi de p o m ostea l ă din p e reţii l ocuinţei ,
precum ş i de multe fragmente cer amice cucuteni ene, arse la ro şu - cărăm iziu , sa u la ce nu ş iu
de diferite nu a n ţe, amestecate printre chirpici,
dar m ai ales, r ăspîndite în afar a aces lora , fapt
ce ne determin ă să cmi tem ip oteza potrivit
căreia aceste urm e ar reprezenta lat ur a de Yest
a suprafeţei l ocuin ţe i sus amintite. 1n spri jinul
acestei ip oteze pl e dează nu num ai m aterialele
citate, ci însăşi prezenţa acelor fragmente de
vase cerami cc ele uz comun , a vasului cucutenian
întreg, r ăsturna t cu gura în jos, av înd evidente
urm e de picturii, precum şi uneltele de silex şi
de pi atră şi-n sp ecial, frecătoare le ş i fr agmentele
de rîşniţă primi LiYă de mînă , g ăs ite în jurul
locuinţei (fig . 1/3). Desigur, aceste obiecte descop erite in situ fac parte din inventarul lo c uin ţei de
suprafaţă nr. I, s itu a ţi e perfect identi că cu majoritatea locuinţ.elor de tip Cu cuteni , faza A,
fără să putem preciza deocamdată d acă avem
de-a face cu o l ocuinţ. ă prevăzută cu platf ormă
sau nu , deoarece suprafaţa de chirpi ci degajată
este de mi ci dim ensiuni (fig. 1/3).
Ve tre. De ş i pe traseele celor d ouă mari secţiun i
nu s-a descop erit nici o vatră de foc sau de cuptor
in situ , t o tu ş i , astfe l de fragm ente sau buc ăţ i

ge nerală

a

aş ezării

Cucu-

de vetre de foc, cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de "mozaic de vatră"
avînd partea superioar ă albicioasă şi cea inferioară roşie-cărămizie, s-au găsit destul de multe
atît izolat , cît mai ales , depozitate în cele t rei
gropi menajere cucuteniene, ş i-n deosebi în groapa
C. Aici num ărul lor era neobişnuit de m are, iar
unele dintre buc ăţi l e de m ozaic se îmbinau ,
re co nstituindu- se, ceea ce în sea mnă că aparţ-in eau
aceleiaşi vetre de foc.
Gropi menajere. Pe tr aseele celor dou ă secţiuni
( S1 - S2 ) s-au descoperit trei gropi menajere
numerotate cu literele A, B , C. Groapa A a fost
surprinsă p e traseul S 1 , între m etrul 18 - 20
(fig . 1/2) , iar gropile B ş i C, p e t raseul S2 , către
cap ătul de SSE (fig. 1/4). Groapa B este situată
între m etrul 44,60 -46,15, iar gro apa C, între
met rul 41,35 - 44,70. Privite în profil, acestea au
forma unor a lv eo l ăr i de m ari dimensiuni , gura
circulară sau ov a l ă, lar g deschis ă, în diametru,
de 1,50 m , 2,20 m ş i 3 m şi fundul u şo r concav.
Sînt săpate de la baza solului vegetal ş i pătrund
în stratul de p ămîn t galben, la -0,75 m - 1,20 m
-1,60 m , de la nivelul solului actual. Pămîntul de
umplu tur ă al acestor gropi men a jere, de cul oare
cafeni e în c his ă, un eori de aspect compact, alteori friabil, am estecat cu mult ă ce nuş ă, conţine
o întrea gă vari etate de obiecte car acteristice
culturii Cu cuteni , faza A, rep reze ntînd veritabile depozite de materiale arheologice, bine
conser vate, n e referim în special la ca lităţil e de
păstrare ale ceramicii pictate cu cu t eniene , mult
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Bereşti "Dealul Bulgarului". Unelte cucuteniene: 1-16 de silex;
17-19 de piatră; 1-4 lame ; 5-10 gratoare; 11-12 aşchii; 13-16 săgeţi ;
17 -19 topoare de marnă alb-gălbuie (Scara : 1/1).

Fig. 2.

Fig. 3. Bereşti "Dealul Bulgarului". Unelte cucuteniene de piatră ş i os : 1 topoare Intregi şi In ~tare fragmentară de marnă; 7-8 suie de os.
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6

~'Fig. 4. Bereşti "Dealul Bulgarului". Diferite obiecte cucuteniene. 1-2 fragment e

de topoare de marnă; 3-7 frecătoare de rişniţă primitivă de mină; 8-9 coarne
de cerb cu urme de utilizare; 10 -15 colţi şi dinţi de mistreţ.

F ig.- 5 .r.::Bcreşti "Dealul Bulgarului". Ceramică tricromă de bună calitate, specifică
culturii Cucuteni, faza A.
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I. T. DRAGOMIR

superioare

faţă

locuinţelor

de

de cele descoperite în mediul
suprafaţă,

aparţinînd

aceleiaşi

culturi.
L·neltele. Referitor la situaţia uneltelor, acestea
s-au descoperit in număr destul de mare, variate
ca material, tipologie şi dimensiuni, comparativ
cu inventarul uneltelor ce aparţin celeilalte
aşezări cucuteniene contemporane situată în punctul "Bîzanu", de pe teritoriul Bereştiului 4 • Din
categoria uneltelor amintim în primul rînd pe
cele de silex de Prut, de culoare fumurie, alburie
sau cenuşie-negricioasă, de mici dimensiuni: şase
gratoare frumos retuşate (fig. 2/5-10); patru
fragmente de lame sau cuţitaşe (fig. 2/1-4);
patru săgeţi - două întregi, retuşate bifacial
(fig. 2/13-14) şi două în stare fragmentară,
retuşate unifacial (fig. 2/15-16) -, precum şi
o serie de aşchii rezultate de la prelucrarea silexului (fig. 2/11-12). Numeric urmează uneltele
de piatră: nouă topoare - dintre care cinci
intregi, cu unele mici aşchieri (fig. 2/17-19;
3/1-2) şi patru în stare fragmentară (fig. 3/3-6),
prelucrate din marnă alb-gălbuie, de formă trapezoidală şi dreptunghiulară, cu muchia arcuită
şi tăişul convex, bine ascuţit -, mai multe
fragmente de rişniţă primitivă de mînă; şase
frecătoare întregi (fig. 4/3 -7) şi două fragmentare; o cutie de formă ovală, puternic lustruită
pe una din feţe; două suie de os (fig. 3/7- 8),
precum şi două coarne de cerJ, cu urme de utilizare; unul de căprior, cu vîrfurile ramificaţiilor
retezate şi altul reprezentînd un vîrf de corn
arcuit, ambele descoperite în groapa menajeră
c (fig. 4/8-9).
Ceramica. Ceramica cucuteniană descoperită
in cadrul aşezării eneolitice de pe "Dealul Bulgarului" ocupă primul loc din punct de vedere
cantitativ, ca dealtfel în majoritatea aşezărilor
ce aparţin acestei culturi. Totuşi, puţine sint la
număr vasele descoperite întregi sau cele ce
pot fi reconstituite, restul materialelor ccramice
prezentindu-se în stare fragmentarii, disparate
şi corodate, bineînţeles, datorită faptului că stratul
de cultură materială se află la mică adîncime
faţă de suprafaţa solului actual. De obicei, materialele ceramice cucuteniene cu pictură bine
conservată se păstrează numai în gropile menajere,
la mari adîncimi, amestecate în straturile de
cenuşă, aşa cum s-a constatat în groapa C, care
a dat la iveală o bogată gamă de forme şi de
motive decorative cucutenienc cu pictură lricromă. După compoziţia pastei, tipologia vaselor
şi tehnica de lucru, ceramica poate fi împărţită
in: A) ceramică fină cu pereţii subpri şi fragili,
arsă la roşu-cărămiziu sau la cenuşiu, sonoră la
lovire şi tăioasă în spărtură, pictală aproape
în exclusivitate (fig 5/3-4); B) ceramicii bunii
ce conţine uneori în compoziţ,ia pastei cioburi
pisate, caracteristică îndeosebi vaselor de proporţii mari şi mijlocii, cu pereţii relativ groşi,
pictaţi de cele mai multe ori pc ambele suprafeţe
' Ion T. Dragomir, op. cit., p. 43, fig. 3/1.

(fig. G) şi C) ceramica de uz comun cu multe irnpuîn compoziţia pastei, lucrată grosier, hine
arsă, de aceeaşi culoare roşie-dirămizie evidenţiată în cazul vaselor de mari dimensiuni
cu
pereţii groşi, atingînd uneori 2-3 cm, fol~sită
cu prioritate la bucătărie sau la păstrarea proviziilor (fig. 7).
Hepertoriul formelor cer amice, deosebi L de
bogat şi variat este concretizat în numrroase
recipiente, începînd cu cele miniaturale si terminind cu chiupurile pentru păstrat proviz'iile (fig.
5- 8). Astfel, pe "Dealul Bulgarului", sînt bine
d?cumentate cupele de diferite mărimi (fig. 5/3),
dmtre care unele prevăzute cu picior; vasele
piriforme, paharele şi ceştile cu peretii fracrili ·
vasele sferoidale, cu gitul înalt, cilindric sau"' cu'
buza evazată (fig. 5/1-2); vasele cu corpul
relativ turtit şi gîtul înalt, delimitat de o canelură largă, orizontală, situată pe umăr, sau cele
sferoidale, cu gura larg deschisă (fig. 5/6-8).
Altele sint de formă tronconică, bitronconică
şi bo~~~tă ocupî.nd un. loc însemnat în tipologia
ceramiCu cucutemene (frg. 6); vasele de tip suport,
de mari dimensiuni, prevăzute cu două orificii
laterale; fructierele cu picior; urmează vasele
plate sau întinse; străchinile şi farfuriile (fig. 5/5);
capacele cu buton circular, uşor concav, perforate
central (fig. 5/10), precum şi un mare număr de
linguri şi polonice (fig. 8/3-7). ln ceramica
de uz gospodăresc se încadrează tipologie o serie
de vase cu pereţii aproape verticali (fig. 7/1-2);
vasele tronconice (fig. 7/3, 8); bitronconicc (fig.
7/6-7) şi cele sferoidale cu gîtul scurt, cilindric,
(fig. 7 /9) şi în special, chiupurile de diferite forme
cu aripioare şi toarte puternice, unghiulare şl
arcuite, ·dispuse etajat (fig. 7/4-5, 10-11).
ln ceea ce priveşte realizarea ornamentaţiei
acestei specii ceramice, privită atît sub aspect
tehnico-material şi chimic, cît mai ales sub aspectul complexităţii şi bogăţiei motivelor picturale, axate aproape exclusiv pe tricromie, acestea
reprezintă desigur problema cheie, sau altfel
spus, concepţiile şi esenţa gîndirii purtătorilor
culturii Cucuteni, faza A, de o mare însrmnă
tate documentar-ştiinţifică şi de o elevaţ.ie artistică, depăşind în gîndire, măiestrie, acurateţe
şi rafinament artistic, toate culturile materiale
neolitice şi eneolitice ce s-au dezvoltat şi s-au
suc~edat cont~nuu, nu numai în spaţiul carpato-danubrano-pontrc, am putea zice chiar pretutindeni în restul lumii străvechi.
In general, pictura se aplica pc vaselt' din
pastă fină şi de bună calitate, uniform netezite,
pregătite cu multă atcnţ.ie înainte de ardere,
după ce acestea erau bine uscate. Vasele plate
sau cele cu gura larg deschisă, cum sînt spre
exemplu cupele, străchinile, farfuriile, capacele,
p~lonic:Ie, lingurile ş.a. sînt acoperite cu pictură
tncroma pc ambele suprafeţ.e. Ceramica de culoare
cenuşie şi cea de uz comun, lucrată grosier, nu
e~te pic~ată, !n .schimb este decorată cu gurguie
ŞI butom plaţr (frg. 7/4- 5); cu aripi oare şi ah cole
dispuse în şiruri orizontale pe umărul vaselor
(fig. 7/2- 3) sau cu diferite lor ti ţe false, uşor
rită!.i
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Fig. 6.

Bereşti

.,Dealul Bulgarului". Fragmente ceramice cu
specifică culturii Cucuteni, faza A.

pictură tricromă,

Fig. 7.

Ber cş ti
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.,Dealul Bulgarului". Fragmente ceramice aparţinlnd unor vase
de uz comun, caracteristice culturii Cucuteni, faza A.
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Fig. 8 . ~ Bereş ti "Dealul Bulgarului". Diferite obiecte apar ţinlnd culturii (;ucuteni,
faza A : l - 2 protome de va se; 3-7 fragmente de cozi de linguri ş i de n olonice ;
8-11 fragmen te ceramice de tip "Cucuteni C".

....

Fig. 9. Bereşli "Dealul Bulgarului". Fragmente de statuete feminine, de ln l a rs,
ornamentale cu incizii spiral-meandricc, specifice culturii Cucuteni, faza A
' (Scara: 1/1).
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reliefate, prrforale orizontal sau wrlical îndrplinînd mai muiL un rol decorativ (fig. 7JG-K) şi
crrstăturile aplica le pc suprafaţa buzelor vase lor
(fig. 7/H) rlc. Ceramica de uz comun este ornamentată de obicei eu harholină, trasă cu degetele
pe pereţii vaselor în dungi şi caneluri wrlicale
sau oblice (fig. 7jl, '1-5).
l\Iolivele ornamentale afeclale picturii lricrome cu alb, roşu şi negru sînl reprezentate
prioritar în spiralc simple şi în form[t de
(fig. 5-G) sau binecunoscutele meandre, uneon
îmbrăţişate, de o rară frumuseţ.e, dispusl' sub
forma unor registre etajate (fig. G/1). Cîteodată
in interspaţiul alb al spiralelor apar haşuri şi
reţele de linii fine cu scopul de a reduce cît mai
mult cu putin\[t spa\iile rămase libere de pc
suprafa!a vaselor "horror vacui" (fig. G/8-9).
Totuşi, nota earaeterislieă, dominantă, a întregii
ceramici pictate cuculeniene din aşezarea de
pe "Dealul Bulgarului" ca dealtfel şi din aşe
zarea de pe "Dealul Bîzanu" 5 , de pe raza aceleiaşi Iocalită~i, este reprezentaUt de banda îngustă, spiralică, ca la Fedeleşeni 6 , Pleşa 7 , Puricani8 şi Brăili!a 9 , unde s-au descoperit cîteva
fragmente de acest fel. ln repertoriul elementelor de esenţă decorativă, specific ceramicii
cucuteniene de la Bereşti se înscriu şj protomele
zoomorfe şi chiar cele antropomorfe (fig. 8/1-2).
Acestea îndeplinesc uneori funcţia de toarte,
pentru anumite forme de vase cu caracter magico-religios, fiind strîns legate de ocupaţia
creşterii vitelor. Protomele zoomorfe reprezintă
plastic, in mod stilizat, trăsăturile anatomice
ale capetelor de bovine sau de ovine, in special
ale animalelor domestice rumegătoare cornute
(fig. 12/1-3). Referitor la situaţia protomci
antropomorfe, aceasta este mult stilizată, reprezentînd un cap de bărbat, prevăzut cu "mărul
lui Adam". Faţa protomei umane este realizată
plastic din doi lobi ovaii concavi, despărţiţi
de o nervură mediană simbolizînd nasul, la baza
căruia se află gura, schiţată de o mică incizie
orizontală. Ochii sînt redaţi de două adînciluri
uşor arcuite, iar sexul este reprezentat de un
guler proeminent, situat sub bărbie, înUt!hînd
"mărul lui Adam", tdisălură caracteristidt sexu-

"s·:

6

Ibidem, p. 54-55, fig. 4-5.
s 1. Nestor, 22 BerRGK, 1939, p. 39, pl. 2/3.
7 Cu prilejul unei pericgheze intreprinse cu mulţi ani In
urmă de către tov. Ion T. Dragomir, de la :'\luzeul judeţean
de istoric Galaţi, pc teritoriul satului Pleşa, pendintc de
oraşul Bereşti, s-au descoperit dou:l aşezări eneolitice cu
ceramică pictată, specifică culturii Cucuteni, faza A 3 •
s Staţiunea arheologicii de In Puricani, jud. Gala[i, a fost
identificată de către tov. Ion T. Dragomir, de la ?lluzeul
judeţean de istorie Galaţi, incă din anul 1962, cu prilejul
unei perieghcze intreprinse în mai multe sate şi comune
din Imprejurimile oraşului Bereşti. Aşezarea se află situatii
pe un proeminent bot de terasă din imediata apropiere a
clădirii şcolii generale, orientat către valea largă şi mănoasă
a pirîului Horincea. Săpăturilc arheologice !ntreprinse de
către subsemnatul In acest punct, au dat la iveahl urmele
materiale ale unei aşezări cneoliticc, cu două niveluri de
Iocuire: unul specific aspectului cultural Stoicani -Aldeni
şi altul aparţinînd culturii Cucuteni, faza A.
~ Materiale, 3, 1957, p. 135, fig. 8; 9/1-2; 12/3.
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lui bărbătesc. In literatura de specialitate nu
cunoaştem încă nici un exemplar de prolt~mă
antropomorfă feminină sau masculinft spPcifică
culturii Cuculeni, faza A. Credem 6t prezenta
protom[t antropomorfft bărbătească, descopnită
la Bereşli, pc "Dealul Bulgarului", consti luie o
interesantă descoperire arheologică cucuteniană
cu amprentă de unicat, afectată tezaurului
patrimoniului cultural naţional (fig. 12/4).
Analizînd întregul material ceramic pictat,
specific culturii Cucuteni, faza A din Moldova,
nu esle exclus aşa cum dealtfel s-a preciza l de
către anumiţi cercetători 10 ca în cadrul ariei de
răspîndire a acestei culturi, să sesizăm mai multe
variante sincrone, sau anumite centre străvechi
de meşteri olari cucutenieni, care s-au manifestat artistic în variante oarecum deosebite,
de la o zonă geografică la alta, practicînd tehnici şi metode specifice, atît în domeniul arderii
şi tipologiei ceramicii, cît mai ales, in acela al
motivelor ornamentale şi al nuanţării coloristicii
piclurale.
Desigur, discutarea variantelor regionale sau
zonale ale ceramicii culturii Cucuteni, faza A,
intr-o fază incipientă, pune o serie de intreb[tri
care coroborate in complexitatea lor pot duce
la rezolvarea eficientă a acestei probleme de
către specialişti,
deşi implicaţiile sînt dintre
cele mai mari. Oricum ar fi privită această problemă recent angajată în discuţie, cert este că,
cercetările întreprinse în domeniul ceramicii cucuteniene ne dau posibilitatea să afirmăm cii se
poate vorbi de existenţa anumitor variante
regionale sau zonale afectate culturii Cucuteni,
faza A, reprezentate nu numai de tehnologia
avansată a procesului de ardere a ceramicii şi
de varietatea formelor vaselor cît mai ales. de
caracterul dominant al anumitor motive ornamentale precum şi de măiestria şi nuanţarea
cromalicii picturale, caracteristice unor centre de
meşteri olari specializaţi pe arii microzonalc.
In cele ce urmează prezentăm un interesant
vas ccramic, în formă de crater de lip "Cucutcni
C", fragmentar, dPseopcrit în groapa menajeră
C, aparţinînd culturii Cucuteni, faza A, din
aceeaşi aşezare de pe "Dealul Bulgarului" Bereşti. Obiectul păstrîndu-şi partea sa superioar[t,
în proporţie de aproximativ 1/3 este similar
altui exemplar, descoperit în HJG5, pe "Dealul
Bîzanului" de pc teritoriul aceleiaşi localită\i 11 •
Vasul, de culoare cenuşie închisă, cu nisip ~i
scoici pisate în compoziţia pastci, prezintă unele
pete negricioase pc suprafaţa sa. Decorul este
realizat de o succesiune de incizii fine, orizontale,
ce cruţă suprafeţe triunghiularc, neornamentate,
aplicate pe umărul şi pîntecul vasului, iar partea

Vladimir Dumilrescu, SCIVA, 25, 19/4, 4, p. 54G-5.i4;
::\lov~a,
SAI\Joskvn, 1!l71, 3, p. 228-233; Fugen
Comşa, SCI\'A, 2'7, 19/G, 1, p. 23-33.
11
Cf. Ion T. Dragomir, Elemente stepice "Cucutcni C",
descoperite la Bereşti, în regiunea de sud a J!o/dovei, SCIYA,
3:~, 1 \J82, 4.
1o

T. G.
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F ig. 10. Bereş ti, "Dealul Bulgarului ". Picioru şe de statuete feminine, de lut ars,
decorate cu inci zii spiral-meandrice, specifice culturii Cucuteni, faza A (Scara 1/1 ).

F ig. 11.

B e reşti,
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"Dealul Bulgarului". Diferite tipuri de statu ete feminine, de lut
a rs, Cucuteni, faza A (Scara: 1/1 ).
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a buzei este decorată cu un ş ir ele
(fig. 8/8-11).
In mod obişnuit, pînă nu de mult, aşa-z i sa
ceramică de t ip Cucuteni C, de ese n ţă stepi că
nord-pontică , era cunoscutl't f'xclusiv în
contextul aşezărilor specifice culturii Cucuteni, faza
A-B, la Corlăţeni ş i Hu~i , la Traian şi Cucuteni-Dîmbu Morii , sau în descoperiri mai recente,
la Voiniceni- Ib ă n eşl i , la Mîndreşti- U ngureni,
Scutari-Mileanca, Dr ăguşeni-Ocoale şi Sărata-Drăsuperioară

liniuţe încru ci şate

A
.

1

.
1
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de arh eo logi e de la Iaşi 1 3 , atestau prezenţa cer am icii de tip cucuteni C, la F e deleşeni, în aşe
zarea cneo litic ă cu ceramică pictat ă în bandă
îngu stă specifi că culturii Cucuteni, faza A. Mai
tîrziu, Aristote l C rî şma ru atestă descoperirea
altor vase similare la Drăgu şeni-Ostrov, judeţul
Bacău 14 •

În lumina re centelor cercetări arheologice se
p oate ap re cia că, ceramica cu scoic ă pisată in
compoziţia
pastei , decora tă cu mi ci alveole,

A

A
u
:
:

1

1
1

10
F ig. 12.

Bereşti,

mărgel e ş i

guşeni 12 •

"Dealul Bulgarului". Proto mc de va se zoomorfe ş i an tropomorfe,
con uri de lut ars, specifice cult urii Cucuteni , faza A (Scara: 1/1).

Cu timpul, datorită intensificării cercearheologice, ceramica de t ip Cucuteni C
a fost descoperită şi în complexe arheologice
mai timpurii, şi anume, în aşezări cu ceramică
pictată, aparţinînd culturii Cucuteni, faza A,
aşa cum dealtfel s-a dovedit a fi prezentă şi-n
aşezările cucuteniene, faza A, de la Bereşti,
din sudul Moldovei . Cea m ai veche mărturie
arheologiCă care
confirmă prezenţa
ceramrcu
Cucuteni C în mediul culturii Cucuteni, faza A,
aparţine prof. Ion Nestor şi Eugeniei Z~haria,
care în 1967, cu prilejul conferinţei naţionale
tărilor

13

Ibidem.

st.riuri şi incizii orizontale sau în valuri , poate
fi ocotită "mai timpurie" decît aceea orn amentată
cu şn urul. Acest fapt argumentează din plin că,
elementele culturale stepice nord-pontice , specifice triburilor nomande de păstori, concretizate
arheologic de ceramica de tip Cucuteni C, s-au
infiltrat pe teri Loriul Moldovei în mod treptat,
începînd cu părţile de NE, în cazul de faţă, de
la Drăgu ş eni-Ostrov către zona de SV, la Mitoc
şi Bereşti fiind descoperite cele mai timpurii
13 Ion Nestor et Eugenia Zaharia, D acia, NS, 12, 1968,
p. 17-43.
a Aristotel Crîşmaru, Drăgu şeni - contribuţii la o monografie arheo/ogică, Bacău, 1977, p. 62.
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elemente culturale stepice c\·idcnţiate pînă acum
pc teritoriul Moldoveiv;. In această situaţie
elementele ctnoculturale stepice, relativ puţin
numeroase, reprezentate de către ceramica de
tip Cucuteni C, au dăinuit intr-o strînsă convieţuire cu triburilc cucuteniene, păstrindu-şi individualitatea lor etnidt, dovedită in acest caz de
insft:;;i structura ccramicii Cucuteni C, cu nisip
şi scoici pisate in compozi~ia pastei, iar in etapele
urmftLoare ale culturii Cucuteni A-B ~i B,
aceste elemente stepice au fost asimilate treptat
printr-un proces de evidentă "cucutcnizarc",
ilustrat atit de restructurarea compozipci pastei,
cit mai ales de varietatea formelor, a dccorului
şi a tehnicii de ardere a speciei ceramice Cucutrai C.
Plus/iru. Plastica sau sculptura in lut este
deosebit de hoga t ilustrat ft în cadrul aşezftrii
cucutcnicnc de pc "Dealul Bulgarului" - Bere~ti. Săpftlurik au scos la ivcalft un număr
insemnnt de slatul'lc antropomorfe evidcn [iind
anumik atribute magico-rl'ligioase ~i ilustrînd
dczvollart·a societăţii umane sLrftvechi. Figurinele antropomorfe masculine sînt rar înlilnite
ca deallfcl :;.i l'llitul phallusului. Figurinek feminine sînt amplu pn;;:~·n:ali• ~i ;u·tistic moddale:
fie integral, fie din părţi componenll' ~i apoi asamblate dintr-o pastă omogenft, hint· fri"imintat:'t
şi bine arsft, de culori diferite (de la cenu~iu,
la gftlbuie, şi-n deosebi, la roşie-cărămizie) asemănătoare in general pastei vaselor de hunft
şi foarte bună calitate. După modelare, figurinele
erau acoperite cu o făţuial{t subţire de lut fin,
necesarft, in egalft măsurft, atit pentru acoprrirea
porozitft[ii pastei, cit mai ales penlru pregătirea
suprafc\ei statuetelor in wderea aplicării decorului, de ohicri adinc ineizal. spiralic şi mcandric
şi uneori ineizal ~i piclat, cu culoare ro~ie eruMt
(fig. ~l-10). Figurinelc sint reprezentate plastic
in donft ipostaze şi anume: I) figurine înfă
ţ.i~ate in picioare (fig. 9--11); şi II) figurine in
pozi\ir ~rzind (fig. ~Jjti). Dimensiunile lor variază
dL• la cî(iva cL·ntiml'lri la prsll' 0,30 m inftl[ime.
In majoritat<'a cazurilor au partea superioarft a
corpului plată, de multe ori fftră sîni, capul putnnic stilizat, eu faţa rcalizatft "cn bec d'oiscau".
Citeodată capul statuetclor are în dreptul urechilor nişte proeminente lalrrale, in formă de
lobi. prevăzute cu cîte trei găuri fiecare (fig.
11, ;)). Braţele sint redate sub forma unor cioturi
ronice (fig. 11/2 -G), sau prin simple arcuri uşor
proeminente (fig. 11/1, 7); şoldurile puternic
rclidatc (fig. 11/1, 12); sll'atopigia r~lativ moderat[! (fig. 9/1 -li), iar picioarele lipite şi dL·Iimitalc
Yirlnal printr-o linie adînc incizată (fig. 11/12)
sau sudate, de aspect fusiform, terminale printr-un mic postament (fig. 11/2). Nu rareori se
intilnesc slatuctc de mici dimensiuni, mult simplificalc plastic, cu capul ~i braţele exprimate
de minuscule proemincnţc conice, fără sîni şi
unghi sexual. cu fescle reliefatc, delimitate de
o simpl<"'t incizie (fig. 11/2).
1'

Ion T. Dragomir, op. cit.

Pe baza intregului material plastic descoperit
acum la Bereşti, pe "Dealul Bulgarului", se
poate aprecia că statuetele antropomorfe sînt
aproape în egală măsură ornamentale şi neornamentate (fig. 9 -11). ln majoritatea cazurilor,
decorul este ilustrat de motive spiralicc şi mcandrice. adînc incizale, ce acoperă în întregime
suprafaţa slatuetclor (fig. \l-10).
Plastica zoornorfft este rar intilni tă, excepţie
făcînd protomele animaliere, de bovine şi de
ovim·. aplicate ornamental pe unele forme eeramire eucutenienc, probabil de caracter rilual
magiro-rcligios şi legate de cultul creştrrii Yitelor
(fig. 12/1-3). In concluzie se poate spune că
am prt•zentat succint atît eanoanele cît şi variantele plasticii antropomorfe, precum ~i motivele
decorative specifice fazei Cucutcni A din sudul
l\Ioldovei.
Obiecle de podoabă. Dintre obiectele de podoabă
amintim deocamdată descoperirea a donft mărgele
tubulare, de lnl ars. de culoare cftrftmizie (fig.
12/3-G).
Afle obiccle. O alen[.ie deoscbitft merită desigur
şi cele palru conuri miniaturale de lut, arse la
gălbui-c{trămizin. cunoscute in literatura de specialitatL~ clrepl juc{trii (fig. 12/7-10). Nu este
exclus ca astfel de obicde, descoperite în număr
man· aproape in toale aşezările specifice culturii Cucull'ni. faza .\, de pc teritoriul ţării
noastre, s[t aihrt o allft semnificaţie. Arheologii
francezi consideră că astfel de obiecte, descoperitr in ultima \Teme la Susa, in Mesopotamia, la
nordul Golfului Persic, - mici conuri în asocien~ cu baslonaşe şi turtiţc de lut ars, pot fi
identificate drept instrumente de caracter contabiliel'S('.; datatL• cu 3 500 ani i.e.n. Piesele sint
perfect identice cu cele descoperite în aşezările
ariei de răspîndire a culturii Cuculcni, faza A.
Prin urmare şi conurile de lut ars din aşezarea
cucuteniană de la Bereşti, jud. Galaţi, ar putea
sft nu fie străine semnificaţiei de semne sau de
instrumente cifrice afectate contabilităţii popula~iei umane străvechi, ca ~i cele de la Susa,
din }fcsopotamia.
Ocupaţii. Tinind seama de multitudinea materialelor arheologice descoperi te, şi, în special,
de varietatea şi de bogăţia uneltelor, se pot
determina anumite ocupaţii, îndeletniciri şi meş
te~uguri primitiw, caracteristice aşezărilor cucuteniene in general, şi aşezării culturii Cucuteni,
faza :\, de la Bcreşti punctul "Dealul Bulgarului"
în special. Acestea sint strins legate de cultivarea
primitivă a plantelor şi de creşterea vitelor, de
vînătoare, pescuit şi culesul din natură, dar mai
ales de meşteşugul olăriei, care, după cum se
~tie. in epoca respectivă a atins apogeul, atît
in domeniul tehnicii arderii ceramicii şi al varietăţii formelor vaselor, cît şi în acela al inventivităţii motinlor ornamentale, al nuanţării picturii tricrome, precum şi al măiestriei, al sensibiliUtţîi şi rafinamentului artistic nemaiîntîlnit
pînă atunci. În continuare amintim de prelucrarea lemnului, a pietrei, a osului şi a cornului, de
tors, ţ.esu t, de prelucrarea pieilor de animale e te.

pînă
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CUCUTENIANA DE LA

Procesul dez,·oltftrii mullilaterale a comunieneolitice cucutenicne de la Bereşli "Dealul
Bulgarului" a putut fi realizat în mod armonios.
în funcţ.ie de acumulările tehnico-economice şi
cultural-artistice anterioare, generate şi sporite
pc baza potenţialului creator, specific purlfttorilor culturii Cuculeni, Faza A, care au rru~it
să stimuleze dezvoltarea societăţii umane strftwchi din spaţiul carpato-danubiano-pontic.
Sftpftlnrile arheologice întreprinse la Brrcşti,
punctul "Dealul Bulgarului" în vara anului Hl80,
şi, indeosebi, rezullatrle obţinute aici de o reală
valoare documentar-şt.iinpfic{t şi muzeistic[t ne
dau posibilitatea sft afirm[nn c[t aceasUt aşrzare
eneolitic{t cu ceramică pirtată tricrom[t se încadreaz[t în marea arie de rftspîndirc a cullurii Cuculeni-.\riu~d-Tripolie, faza A 3 . datat[t cronologic
într,· anii :3 300 -:3 300 i.e.n. 11;. AYînd in wdere
ornamentica acest<'i ceramici cuculrniene, ilustrat ft
predomi nan l de mo lintl spi ratie, realiza l în
band,-t ingusUt, artistic ornamental de paleta
unl'i nomatici vii tricrome, puternic nuan(al{t,
idenlic[t cu C('a a ceramicii crlor cinci a~ez[tri
cuculeniene contemporane, descoperite pin[t acum
în cuprinsul jude[ului Gala[i, se poate delimita
conturul unei noi Yariante regionale cucutcniene
~i in sudul l\IoldoYci.
S1wrfun că vii loarelc s[tpftluri arheo(f!gicc de la
Bere-;li "Dealul Bulgarului" vor avea darul de a
ne cumplela cunoştinţele cu noi date documcnlar~liin!ifice
despre această excepţ.ionalrt cultură
şi in acelaşi timp, de a îmbogăţi patrimoniul
cultural naţional al Muzeului judeţean de istoric
Gala!i cu interesante şi valoroase piese arhcologi n•.
tă(ii

LES FOUILLES ARCHEOLOG I QUES DU
SITE DE TYPE CUCUTENI Ă BEHESTI"DE \LUL BULGARULUI" (DEP. DE GALATI)
RESU:'ILE

I.'equipe de spccialistes du :llusce d'hisloirc de Galaţi
prodila pendant l'Hc de 191l0 :\ des fouillcs archeologiqucs
dans le.> limites lerritoriales de la viile de Bere~ti, au licu dit
"Dealul Bulgarului". Il s'agissait d'une agglomeration em~o
lilhiquc de typc Cucutcni, phasc .\. Sous le rapport gcomorpholo!{iquc, le site apparticnt par sa structurc au plateau
du COU[',; inferieur du Birlad, dressc au bou t meridional des
collincs de Tutova. Pour plus d'cxactite, disons quc l'endroit
se trouve situe il la peripheric nord-oucst de la viile, dans
le vobinagc irnmediat de la routc qui va de Bereşti il Plcşa
Bil'lad, ~~ la jonction des sources du ruisseau Chiajna. Le
milicu nalurcl se rcvcle par la particulicrement propice au
developpt•mcnt des conununautes hurnaincs, dont la communaulc cuculcnil'nnc qui s'y ctait cpanouic il y a plus de
cinq millcnaircs.
Au stade actucl de la recherche, on pcut parlcr de la
misc au jour, t'n partie, d'unc habitation cucutenicnnc cn
surface du sol, de la phasc A (no 1), ainsi que de trois fosscs
mcnagcrcs, le tout s'accompagnant de vcstigcs archcologiques aussi richcs qu'interessants. Ces vcstiges se composent
de blocs de torchis calcines, d'une importante quantite de
tcssons ceramiques peints en trois couleurs, d'outils de silex,
pierrc, os et cornc, de statuettcs anthropomorphes ct de
bijoux en tcrre cuite etc.
Ce qui s'imposc avant toutc chose, c'est l'ornement de
16 Vladimir Dumitrescu, Apulum, 12, 1974, p. 23-39,
tabel 2.
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cctte cspcce cermuique, tant au point de vuc technique et
materiei, quc - ct surtout - par la complcxite et la rit·hessr des motifs peints, prcsquc toujours en trois couleurs.
Ct•tle complexite, cettc richessc traduiscnt la conccption,
l'e'5ence mi'mc de la pensce de l'lmm:mitc cucutenicnne,
de la phasc A de cette culturr, aussi lcur portec scientifiquc
est-clic rxceptionnelle, de mcme que lcur grand art, dont
la maitrise, la preeision et le raffinement depassent tout ce
(]tiC les autres cultures encolithiqucs devcloppers cn vagncs
succt•ssin•s non sculement dans l'espace carpato-dnnuhio-pontiquc mais aillcurs aussi dans le monde archaiquc.
Comme nous l'avons dcjit mcntionne, les fouillcs ont mis
au jour, cgalemcnt, bon nombrc de statucttes anthropomorphrs. Ces statucttcs feminincs rcvetcnt ecrtains attributs
m:1giques et n'ligieux, tout l'll ref!Ctant le stadc du devcloppcmenl 'ocial de l'humanil(• qui les a modelecs. Par contre,
la plastiqm· zoomorphe est moins frequcntc.
l'arlanl de ces vcstigcs archeologiquc ct notammcnl de
la gamn1c des outils, on est 1\ mt'mc d'induire ccrtaincs activill's dt• ccttc humanitc primitiw. Les quclqncs mcticrs
d(·wloppes 1\ l'cpoque daient cn Ctroitc relalion avcc la
cultun· primitive des plantcs et l'clcvagc, la chassl', la pccht>
et la cut>illdlc. Ces meticrs Ctaicnt celui du polier, anmt
toul autre, mais aussi le travail du hois el de la pierre, de
!'os. dt> la corue, celui de la filcusc ct du tisserand, le lravail
de,., peaux etc. Le dcveloppcnwnt plural de la commmHHitc
de lkre.,li ful un processus du aux aecumulations anlcrieun·s d'ordn· technico-economiquc et cultural-arlistiquc,
mab fl-comli' el amplifie par le polentiel crcalif de l'humanile
cuculcnienm· de la phase A. C'est clic, l'll fin de romplc,
qui dcvail slimuler l'epanouissement ulll·rieur de la socicl(•
archaiqul' vivant dans l'cspacc carpato-danu!Jio-ponlique.
'\olons, pour finir, quc les vcsligcs arch(•ologiquc,; rclcv(·s
:i lkn•)li - .. llealul Bulgarului·' placenl le si le rcspectif dans
le conlcxle de la vaste ai re cullurellc Cucutcni -,\riuşd -Tripoljl', phasl' ,\:l, que la chronologic fait dalcr des annces
:J:,oo -:uoo a\·. n.i·.
EXPLICATION DES Fl(;nH-:s
Fig. 1. llcrcşti- ,.Dealul Bulgarului": 1 vue d'cnsemhlc
de l'agglomcration Cucuteni, phase A; 2 tracc de la lranchce 1; :J- 3 trace de la trancMe 2.
Fig. 2. Bercşti- "Dealul Bulgarului". Divers outils cucutenicns: 1-lG silex; 17-1\l de picrre; 1-·l lamcs; 5-10
grattoirs; 11-12 eclats; 1:J-1(i flechcs; 17-19 haches,
marnc d'un blancjaunatre (Echcllc: 1/1).
Fig. :J. Bcreşti- "Dealul Bulgarului". Outils cucutcniens,
picrre et os; 1- G hachcs, entieres ou fragmcntaires, marnc;
i-!; poin<;ons, os.
Fig. ·1. Bereşti -"Dealul Bulgarului". Divers olljets cucuteniens: 1 -2 fragmcnts de hachcs, marne; :l- 7 rapes de
moulin a main, primiti[; Il- 9 i.Jois de cerf prcsentanl dl's
traces d'usurc; 10-15 dCfcnscs et dcnts de sanglier.
Fig. 5. Bereşti -"Dealul Bulgarului". Ceramique cn lrois
coulcurs de qualitc supericurc, typiquc de la phasc Cucuteni .\.
Fig. G. Bere~ ti-" Dealul Bulgarului". Fragmcnts de ceramique pcintc en trois couleurs typiquc de la cultun· Cucutcni .\.
Fi!{. 7. Berc~ti -"Dealul llulgarului". Fragmcnts ceramiqucs provenant de vaissclle d'usagc menager, caraclcrislique de la phase Cucuteni A.
Fig. Il. Bcrcşti -"Dealul Bulgarului". Differenls olljcls
de type Cucuteni A: 1-2 protomcs ayant dccorc des pots;
:J- 7 fragments de manchcs de cuillers ct de louches; H-11
fragments ceramiqucs de type Cucutcni C.
l'ig. 9. Bereşli-"Dcalul Bulgarului". Fragments de stalucttcs feminincs en lcrre cuite, ornes d'incision spiralees
me:mdriques, typiqucs de la culturc Cucuteni, phasc ,\.
(Echcllc: 1/1).
Fig. 10. Bcrcşli- "Dealul Bulgarului". .J ambes des statueltes fcminincs cn tcrrc cuite decorecs d'incisions spiralecsmeandriques, typiques de la culture Cucutcni, phase A.
(Echclle: 1/1).
Fig. 11. Bcrcşti -· "Dl·alul Bulgarului". Divers types de
statueltcs feminincs cn terre cuite, Cucuteni, phasc A. (Echcllc: 1/1).
Fig. 12. Bereşti- "Dealul Bulgarului". Protomes zoomorphes ct anthropomorphes ayant decore la poterie, perles,
cOnes en terre cuite, typiques de la cult•tre Cucutcni, phase
A (Echellc: 1/1).
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Cercetările

de Ia

Drăguşeni

(jud.

Botoşani)

SILVIA MARINESCU-BILCU

Aşa

cum am arătat şi cu alt prilej, în Cîmpia
- situată la est de depresiunea Botoşani- Dorohoi şi la nord de dealurile Cozancea-,
intr-o zonă supusă unor puternice procese de
eroziuni şi alunecări, datorate in principal lipsei
de vegetaţie, pe valea Podrigăi (unul din cei mai
leneşi afluenţi ai Başeului), se află aşezarea cucuteniană din Ostrovul comunei Drăguşeni.
Ca şi în anii precedenţi, din motive independente de voinţa noastră, ne-am iimitat la o cercetare modestă în zona nord-vestică a aşezării.
Astfel, la nord-est de şanţul XXI şi paralel
cu el, au fost trasate tranşeele XXII şi XXIII,
precum şi o tranşee perpendiculară pe ele, cu ajutorul căreia urma să sondăm şi spre nord-estul
staţiunii pentru a stabili dacă locuirea (în această
zonă) se extinde pînă în marginea Ostrovului.
Ca prim rezultat al cercetărilor noastre notăm
descoperirea în şanţul XXI II, la adîncimi ce
variau între 0,13-0,20 m, a celei de a paisprezecea locuinţe din Ostrov. Degajată complet,
cu ajutorul unei casete destul de mari (6 x 8 m ),
ea avea (ca şi locuinţele descoperite anterior), o
formă rectangulară bine conturată. Resturile ei
incendiate erau concentrate pe o suprafaţă de
8,10 x 5,25 m - locuinţa va fi avut probabil în
jur de 40 m 2 •
Cu excepţia unei zone limitate din partea de
nord-est, ea avea aspectul unei mase compacte
de chirpic, bine ars de la roşu-cărămiziu la brunroşcat, care provenea de la pereţii incendiaţi
şi prăbuşi ţi; peretele nord-vestic al locuinţei a că
zut în aşa fel încît păstra perfect conturul spaţiului dintre furcile de lemn folosite la scheletul
construcţiei, putîndu-se astfel preciza că distanţa între furci fusese de 0,60-0,70 m, acestea
din urmă fiind deci mai dese decît acelea ale
locuinţelor de la Ghigoeşti- Trudeşti, de exemplu,
care avuseseră între ele de regulă un spaţiu de
1-1,10 m. Nu ar fi exclus ca şi grosimea furcilor
să fi fost diferită - acelea de la Ghigoeşti (zonă
împădurită) vor fi fost mai solide decît cele de la
Drăguşeni, unde lemnul (mai ales cel de dimensiuni mai mari) se procura mai greu şi sigur de
la distanţe mai mari.
La aproximativ 1,90 m de latura nord-vestică
a locuinţei se afla vatra acesteia, acoperită parţial de dărîmăturile pereţilor. Intrucît vatra
fusese amplasată în jumătatea nord-vestică, nu
ar fi exclus ca intrarea în locuinţă să se fi făcut
Başeului

dinspre est-nord-est. Deocamdată nu anm alt
indiciu pentru precizarea accesului in locuinţă.
Inspre marginea de nord-nord-est a ei se găseau
diverse fragmente ceramice, precum şi o apreciabil{t cantitate de pietre, unele de mari dimensiuni (variind între 28 x 23-43 x 31 cm), care
nu fuseseră însă folosite la construcţie. Printre
ele patru erau rîşniţe, celelalte vor fi fosl aduse
poate pentru a fi transformate în unelte. Intre
ele se afla un vas-binoclu aproape întreg şi cîteva
fragmente ceramice.
Chirpicul, ars destul de puternic, a m·ut în
compoziţie multă pleavă şi paie tocate; adeseori
duritatea lui rivaliza cu aceea a unor 6trămizi
de bună calitate. Incendiul puternic duce la concluzia că atît lemnăria cît şi stuful au fost folosite
la construcţie în cantităţi destul de mari. Numeroşi bulgări păstrează amprentele nuielelor pe
care fuseseră lipiţi, nuielele al căror diametru
fusese de 3-4 cm. Lemnăria întrebuinţal{t la
schelet avusese în general 10-12 cm diametru,
dar destul de des se folosiseră lemne cu diametru
de 20-22 cm. Lipitura avusese o grosime de
10-12 cm în zonele cu lemnărie mai soliMt, în
timp ce peste nuiele fusese aplicată în straturi
de 6-7 cm. De menţionat că de cele mai multe
ori lemnele întrebuinţate fuseseră fasonate, iar
pereţii neteziţi şi vopsi !i cu culoare albft ( dCYenită acum alb-gălbuie).
Această locuinţă nu a avut platformă şi nici
locuri special amenajate pentru dormit. ln schimb,
sub şi printre dărîmături, am descoperit fragmente
de mobilier confecţionat tot din chirpic: este
vorba de picioare de măsuţe joase, unul dintre
ele păstrînd şi o parte din tăblia mesei, lucrată
tot din chirpic. Dimensiunile ei nu par a fi ale
unui altar de cult.
Vatra locuinţei, pftstrată pc 0,4G x0,35 m, se
prezenta sub forma caracteristică vetrelor cuculenicnc. Albicioasă şi mozaicată, ca fusese intens folosită, lipitura depăşind de rcgul{t 2-3 cm
grosime şi atingînd adesea (lucru destul de rar
la vetrele cucutenicne) 5 cm grosime. În lutul
întrebuinţat se adăugase ca degresant numai
nisip foarte fin. Vatra, care nu fusese amenajată
pe suport de pietre sau fragmente ceramice,
avea pămîntul de sub ca înroşit de foc pc o adîncime de 4-7 cm, din pricina folosirii îndelungi.
Spre deosebire de majoritatea locuinţelor de la
Drăguşeni, inYenlarul ceramic al acestei Iocuin!e
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Fig. 1.

[)răguşeni.

1- 4 fmgmcntc

ele stalucte;

5-7

era destu l de sărac, dar s-au descoperit numeroase
toporaşe de piatră , multe deşeuri de silex şi perculoare. Toate aceste materiale, precum şi marea
cantitate de piatră amintită mai sus, pot constitui
un indi ciu al meşte ş ugului practicat de ocupanţii
l ocuinţei - ei vor fi avut aici un atelier de co nfecţ i onar e a uneltelor de piatră ş i silex.
In teresa nt ă era însă şi groapa de ofrandă a
lo cuinţei, amenajată în partea de sud-est a ei,

ceramică;

8-9 unelte de

83

piatră;

10-13 un elte de os

şi

corn.

la 0,90 - 0,95 m adîncime. Pe fundul gropii, al
cărei diametru nu depăşea 1,10 m , fusese pusă o
piatr ă peste care se depuseseră două vase, dintre
care unul umplut cu ce nu şe, cărbune, mult ă
arsură, un os ş i o unealtă de os. Peste aceste Yase
aşezaseră o altă lespede de piatră de mari dimensiuni (35 x 35 x 9 cm). Destul de probabil în afara
locuinţei se practicase un anumit ritual poate
de purificare, sau de ofrandă adusă unei divini-

6'
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chtonienc - rest urile fiind depuse in Yas
mai apoi in groapă. Dealtfel vasele, ca şi pirtrele din groapă, aveau urme de ardere secundară
(unul dintre vase fiind chiar deformat), dovadrt
certă a trecerii lor prin foc. Astfel de gropi de
ofrandă, sau de fundaţie, au mai fost descoperite
şi sub podinele altor locuinţe de la Drăguşeni,
ele fiindu-ne cunoscute şi din mediul culturii
Precucuteni, dar mai ales din acela al fazei Cucuteni A-B (de la Traian - Dealul Fîntînilor);
ne referim la vasele-gohlet pictate în stil IX şi
găsite adesea ca vase de fundaţii in locuinţe al
căror inventar aparţine adeseori şi stilurilor tîrzii
şi

y şi

s.

Nu excludem nici posibilitatea ea ofranda sft
fi fost adusă divinităţii chtoniene care poate era
in acelaşi timp şi divinitate protectoare a locuinţei. Problema este însă prea complexă pentru a
fi discutată intr-un simplu raport de săpături.
Se cuvine menţionată însă la Drăguşeni şi situaţia resturilor din afara limitelor locuinţei 14.
In colţul de vest şi nord-vest, la aproximativ
0,60 m distanţă de baza pereţilor (şi îmbrăcînd
colţul locuinţei) se găseau masate diYerse fragmente ceramice, oase, pietre şi cîteva bucăţele
de chirpici, constituind sigur resturi menajere
aruncate de ocupanţii locuinţei. In schimb, pe
latura sud-estică şi de data aceasta aproape lipite de baza peretelui, pe o lungime de 5,80 m
şi o lăţime de 1,60 m se aflau o serie de alte resturi (oase, fragmente ceramice, pietre şi o Yatră
de 1,10 x0,57 m). Toate acestea ar putea proveni,
după părerea noastră, de la o anexă, făcută din
material perisabil (beţe şi stuf) în scopuri gospodăreşti şi folosită desigur în anotimpurile mai
călduroase. In favoarea unei astfel de interpretări pledează atît vatra exterioară, a cărei lipitură groasă de 2 cm fusese aşezată (ca şi aceea din
locuinţă) direct pe sol, precum şi materialele
descoperite în preajma ci.
In cursul aceleiaşi campanii au mai fost săpate
(par~ial) patru gropi de dimensiuni şi forme diferite şi au fost identificate în capătul nord-vestic al şanţului XXII resturile unei alte locuinţe
ce urmează a fi degajată in campania acestui an.
Aşa cum am menţionat mai sus, in cuprinsul
locuinţei nr. 14 s-au descoperit numeroase topoare de piatră (întregi şi fragmentare) unele
aflîndu-se în diverse stadii de prelucrare (o dovadă in plus a confecţionftrii lor de către membrii
familiei care locuia aici). Intilnim toate tipurile
de topoare, de la cele trapczoidale şi drrptunghiulare, plate, bi- sau planconvexe (lucrate din
roci relativ moi), la acelea perforate (lucrate din
roci dure).
In cadrul pieselor litice, pe lîngă topoarele amintite, în această locuinţ.ă s-au descoperit numeroase
unelte de silex, percutoare, nuclee fragmentare
şi peste 100 aşchii, pledînd toate în acelaşi sens.
Cit priveşte ceramica rezultată din întreaga
săpătură, ea nu se deosebeşte de aceea descoperită în anii precedenţi. Menţ.ionăm in primul
rind categoria fină şi foarte fină lucrată dintr-un
lut ales cu grijă şi amestecat cu nisip, arsă la

roşu sau roşu-roze, apoi o alta lucraHt dintr-o
pasUt omogenă bine frămîntată, arsft atîl la roşu
cît şi la roşu-cărămiziu, cenuşiu deschis sau
brun-gălbui. Aici ar fi de inclus şi ceramiea in a
cărei pastă s-a amestecat o apreciabilă canlilalc
de caolin (tehnică întîlnită numai într-o ari<' limitată în cadrul zonei mari de difuziune a culturii Cucuteni- Tripolie). Urmează apoi o crramică lucrată dintr-o pastă cu impurit~qi, arsft
la mai toate nuanţele; roz, gălbui, roşu, ro~u-crt
rămiziu, cenuşiu şi chiar negru-cenuşiu.
Formele sînt şi ele tipice acestei sta!iuni. care
(aşa cum s-a mai arătat) face parte dintr-un important grup regional situat de o parte şi de alta
a Prutului, dar alingînd (ca în cazul staţiunii
de la Polivanov Iar) şi teritoriile Ucrainei. Pe
primul loc par a se situa cupele, străchinile. capacele, castroanele, vasele cu etaj, acr!ea cu
picior (în egală măsură fructierc, rupe sau chiar
vase etajate), vasele globulare, binoclurile de.
Decorurile, ca şi tehnicile decoratiw, dovedt•sc
·o inepuizabilă fantezie a meşterilor de la Dr{tguşeni: incizii, caneluri, crestături, scobituri. pictură bi- şi tricromă (executată atît inainte cit
şi dupft ardere), adeseori combinate cu ingeniozitate remarcabilă pe acelaşi vas.
Inainte de a încheia se cuvine aminlil[t atît
categoria intrată în literatura de specialitate
sub numele impropriu de ceramică "C", categoria pentru care, poate cu un anumit lemei,
cercetătorii sovietici au început să folosească
termenul de "ceramică de uz gospodăresc", deşi
nu considerăm că este cazul să discutăm acum
şi aici multiplele şi delicatele probleme ridicate
de aceste materiale, cît şi materialele ale cftror
elemente indică zorile fazei Cucuteni A- B.
Ceramică similară aceleia la care ne referim a
mai fost dealtfel publicată. Pc baza formelor
şi decorurilor ei, profesorul Vladimir Dttmitrescu
a putut urmări şi demonstra cum din ultima etapl't
a fazei Cucuteni A (4) a luat naştere tn'ptat,
fărft salturi, fără intreruperi şi intervenţii din
afară, noua fază A-B a culturii Cucuteni. Awm
în vedere în principal tipicele vase-goblcte (eu
gîtul ceva mai scurt decît in obişnuitul A- B),
pictate într-un incipient stil IX, folosirea benzilor
late de culoare neagră-ciocolatie, num<·roasele
forme de vase cu corpul bombat şi turtit ~i gîtul
inalt cilindric (variantă întîlnită în aceea~i fază
A-B), apariţia decorului pictat în formă de X-uri,
generalizarea decoraţiri tcctonice a vaselor ele.,
toale dezvoltate în aceeaşi fază A-B.
Am insistat asupra acestor ultime mal<•rialc
deoarece, destul de recent, în studii de specialitate, staţiunea de la Drăguşeni este atribuită
de unii inexistentei etape A3a, iar de alţii etapelor
A2-A3 şi plasată de acelaşi autor odată într-un
grup de aşezări în care este inclus şi Truşeştiul
şi mai apoi înaintea staţiunii de la Truşeşti,
încadrată la rîndul ei şi în etapele A2-A3 şi
etapa Cucuteni A3.
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Subliniem din nou că staţ.iunea din Ostrov
este caracteristică ultimei etape 4 - a fazei
Cucutcni A, alăturindu-se numeroaselor staţiuni
similare aflate de o parte şi de alta a Prutului.
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n° 14 a ete completement degagee. Sa supcrficic ctait approximativement de 40 m 2 • Dans l'cnecinte de la maison. ,;m1s
les dceombres des parois, on a trouve: le foycr. des meu les
a grain, des outils, el de la ceramique speeifiquc ]JOlll' ccttc
station, Cucuteni A4 •
D'un intcret particulicr: la fosse d'offrandc de l'ha!Jitation, amenagee dnns la zone sud-est, it O,!JO-O,!J5 m de profondcur.

EXPLICATIO:-\ DE 1..\ FIGURE

L'auteur prt\scntc Ies resultats de la campagne de fouilles
executee cn 1980 dans la commune de Drăguşeni, au licu-dit
Ostrovu. Dans le cadre de cette campagnc, l'habitation

Fig. 1. Drăguşeni. 1- ·1 fragments de staluettcs; ;) -7
eeramique; 8-9 outils de pierrc; 10-13 outils d'os et de
cornc.
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Aşezarea eneolitică din turbăria de la Lozna (jud. Botoşani)
PAUL

ŞAD U RSCI-II

P e p antele care în conjoară turb ă ri a de la Lozn a,
se cunosc mai multe aşezări e neolitice, elin faz e
neprecizate ale culturii Cucu teni 1 . Se credea dt
mlaş tin a eutrof ă aflată p e valea numit ă Bahnft
exist a în timpul înfloririi acestei culturi materi ale, lacul cu r esursele sale, ocupînd un loc
imp or ta nt in economia societ ă ţii r cspeclin.
D eş i z ă c ă mîntul ele turb ft de ai ci se expl oatea z ă de mai mult timp , ia r din 195 2 ex tra c ţ. i a

În iuli e 1978, cu pril e jul sftpălurii unui al doilea
can a l de drcnare, p e parlca slîngă a canalului
principal , la cir ca 100 de me lri nord-vest de pod eţul pes te pîrîul L ozna , muncitorii de la exploat a rea de turbă au găsit la adîn cimea de - 2,80-3m,
sub pînz a Jrea ti dt actu a lft, o podinft de lut ars,
sco \înd din ap ft hu c ft ţ i m ar i de lipitur ă, fragmente
ce rami ce ca racl e ri s li ce cul turii Cucuteni şi căr
bune . Cun oscînd din ce r ce l ă ri a nterioare, efec-

Fig. 1. Lozna . \"ed en· din turbiiri c. Sub ,.lralul d e Lurbi'i , la circa -2 m , se
de căl ca r e a l a ş ezlir i i Cu cul eni A -B.

s-a orga nizal si s lemalic. p111 a 111 HJ7~ nu a u
ap ă ru L în z ăc ămînt mate ri a le a rh eo logice r neoliti ce . De abia , cînd , prin adîn cirea can a lului
de clrc na re a mla ş lin e i , exploata rea turb ei s-a
putu L face mai complet, de sub stra tul de tur brt
au început să apar ă materiale aparţ i nînd cull urii
Cu cute ni (fig. 1).
1
'· Za haria , SCl\", G, 1955. :l- 1. p. 90/: ~- Za h a ria .
M. P e lresc u-Dimbovi ţa ş i E m. Za ha ri a, A.ye:llri din .1/o/dova ... ,
p. 290- 291 ; Alexandru Păun e scu , Paul Şa dursc hi , \" as ile
Chirica, R epertoriul arheologic aljudefu /u i Botoşan i , 1, 19/G ,
p . 109- 111.

află

niyclul

luat e de geologi . dt dcpozilul de turbă ele la
Lozna a în cepuL să se formeze în urmă cu 9000 8000 de a ni 2 • nu am pa l u! găsi atunci o explicapc dcscop c r;rii. inlcrpre lîncl după c onsultări
cu a lţ. i arh eo log i, că mate ri a lul se afl a acolo în
p ozi( ie sPc u nd ar[t, adus de pe pantă cu solul
aluviona r. ap oi scufundat treptat pînă a ajuns
la adîn cimea de aproxim a tiv 3 m. O altă explic a ţi e interpret a aceste vestigii ca fiind aduse în
2 N. l\laca ro vici, CSR, 40- 41 (1952 - 1954),
1961, p.
143 - 1H; Lcon a rd Olaru, i\.ş ul aş i , S ecţiunea 11 ( Ştiinţ e
natural e), 1.>, Geologie-geogra fi e, 1 1, 19G8, p. 93- 98.
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turb ă ri e

prin a lun ecări masive de teren, ca re,
oda trt cu blo cul respectiv de pămînt , au adus
şi loc uin\.a cu culenian ft d e scoperită .
1n ur m a t rece rii exp l oatării de turb ă Lozna
la Mini s terul Minelor, în subordinea minei Cam ăne ş ti . s-a trecu t la exploatarea mai intens ă
a nă că mînt ului de tu rb ă , cu mijlo ace m eca niz ate .
ln ţ rep rinderea de pre stă ri se rvicii şi producţi e
indu s tri a lft din D oro hoi a prelu at în v ar a anului

Fi g . -1 . l.ozna.

Locu in ţa

Il.

197 9, pc b aza unei înţe l ege ri cu min a Com[me~ Li,
o supra[aţă de te re n de pc p a rtea drea ptă a ca nalul ui de drena re a ml aş Linei (fig. 2).
In noiembri e 197H , Muze ul jude\;ea n B o to şa ni
a fosl înştiinţaL Lelcl'o ni c asupra unor descoperiri
de mate riale ar heo logice. cu pri le jul sftpării can a le lor sec und are de dren a re de pe p a r tea drea pLă
a ca na lului prin cip a l3 . D cplasîn du-rnft la l" a \a
locu lui . am co ns l alat dt pc Lraseul c::t nalului
secundar nr. fi , la circa 40 de met ri vest de pun c tul
de jonc \iunc cu c::t na lul prin ci pa l, la a dîncimea
de pe s te 2 m, sub stratul de turb ă , se a fl ă o
pl alformă de l ocuinţ. ă cu culenian ii , care , pe o
lu ng im e de 8 m ş i pe o l ftţim e de apro ape 1 m
(cit ana şa n\ul pc fund ), era acope rit ă cu un
b ogat maLeria l ar heologi c (fig. G). Au fos t scoase
p esLe 20 de v ase înlregi ş i fr agmentare , ce le m a i
mul le d intre e le miniaturale. lntru cîl timpul
er a foa rLe rece ~ i nu se mai pulca lucra , mai
a les că ni ve lul l oc uinţe i se afl a su b pînz a fr ca li că,
am sta bilit să ce r c elăm punctul în vara a nului
1980. dupft ce, prin săpare a ş anţurilor de dre na re,
pînz a fr eali c[t va coborî.
Adus la mu zeu , materialul arheologi c descoperi t acc idental in l oc uinţ a pe care am num ero t a t-o
pc acea s t ă cal c tova r ăş ului Petru Rapaacestui punct al ex ploatării, care ne-a an unţ a t
im edi a t ce s-a făc ut descop erirea.
3

lag ă,

Mulţ umim şi
şe ful

I a fos t tratat şi res taurat, întregindu -se 21 de
vase. (fig. 9).
Chi ar în cazul acestei descoperiri f ă cută accidental, am observat că sub pl atforma l ocu in ţei,
pe întreaga porţiun e afectată, se afl a p ă mînt
viu , lut de cu loare ga lb e nă - vin eţ i e . Acest fapt
a fo st comuni cat de n oi la sesiunea o rgan iz ată
de Muze ul judeţe an Boto şa ni , în lun a februari e,
1980.
La relu area ce r ce t ă rii , în vara a nului Hl80 ,
au fost depi state ş i carLa te 11 lo cu in\ e, Loate
din faza A - B a culturii Cu cuLe ni (fi g. 2). Cîteva
locuinte, num er ota te de noi cu cifre le V III ,
IX ş i XI , se a [l au în sp a (iul de ja exp loatat,

l: ig . 5. l .ozna . Alta rul elin Lo c uinţ a Il.

d eas UJ~ ra fiind arun ca l so lul a lu\'i o na r. considerat sLe ril pentru exp loata re. Cu toa le acesLea,
au pulut fi id en tificate l o c uin~e l e, une le dinlre
ele oferindu-n e chi a r m ate ri a l a rh eo logic. Din locuint a YIII a u fosl. recuprrat e d o u ă Yasc fr agm ent a re pi c tate : un ,·as s up or l ş i un ca p ac,
amb ele cu resturi de p ictur{t (f ig. 11 / 2).
S tudi erea locului de a mpl asa re a l f i ecă re ia
dintre ce le Il locuin\ e, nu las[t ni ci o înd o i a l ă
c ă acestea a u fost const ruil e direct pc so l, p e
p od ine de bu ş t e ni orie n taţ i pe dircc \i a nord-sud ,
pe s te ca re s-a apli cat un straL gros de lut. Materialul arheo logic se află in situ . O sc ufundare
a unor l oc uinţ e lac us lre ar fi f ăc ut ca mate ri a le le
să r ă mîn ă su spendate la dife rite a dîn cimi ş i să
se di spe rseze . Nici o a lunecare în blo c nu poate fi
a dmi să , materialul
ne fiind rulal ş i aj un gînd
aproape de a xu l Y ă ii cir pe ambe le pante.
Jn toat e cazuril e l ocu inţe l e au fos t dist ruse
de foc, une le fragm e nt e cer a mi ce au fost \'it rifi ca tc şau num ai deformate , prin a rderea sec und a r ă. In\'entare lc co mplexelor de habitaţi e
a raUt cft ocupaţi a pr incip a l ă a locui tori lor er a
culti varea primitiv ft a plantelor: aproape în toate
lo cuin\cle s-au descop erit urm e de cereale (grîu
sau orz) ,carbonizate . Vase mari de proYizii , a l
căror co nţinu t a fost carbonizat, s-au descop erit
în l ocn inţe le Il, V, VII. Rî ş niţe primitive , de
gresi e, s-au descoperit în fiecare lo c uinţă .
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Fig. 6. Lozna. Vase intregi descoperite in Locuinţa I (1979) : 1 strachină pictată in interior; 2 pahar ; 3
rotund; 4 cupă cu fundul rotund şi gltul tronconic.

Fig. 7. Lozna. 1 Vas cu protome

tnfăţişlnd şerpi

sau peşti (Locuinţe VI); 2 Vas sub
fond alb (Locuinţa I).
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formă
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Un loc aparte în cadrul acestei aşezan, îl are
II, descoperită la adîncimea de 1,601,65 m, cu o pardoseală groasă de lut ars, avînd
o suprafaţă de aproximativ 40 m. p.(fig. 4)1nventarullocuinţei este mai complet, aflîndu-se fragmente
locuinţa

Fig. 8. Lozna.

Toporaşe

In

de vase diferite ca manme , formă şi categorii
ceramice. Intr-o poziţie aproape centrală, pe pardoseala locuinţei, s-a descoperit o vatră-altar
de formă dreptunghiulară (fig. 5), cu colţurile
rotunjite, înălţată cu circa 5 cm faţă de suprafaţa

de gresie marnoasă, descoperite
II şi III.

Locuinţele

Fig. 10. Lozna. 1-3 piese de silex: 1-2 Locuinţa III;
3 Locuinţa V; 4 Vas-capac din Locuinţa X; 5-6 fragmente
ceramice din vase "C", descoperite In Locuinta 1.

avînd laturile orientate pe punctele
cardinale. P e parcursul existenţei aşezării cucuteniene se constată o refacere şi o lărgire a vetrei
altar.
Intr-o aglomerare de materiale aflate în vecinătatea acestui altar, s-au descoperit două figurine antropomorfe feminine, în stare fragmentară (fig. 12/1-2), două toporaşe din gresie
marnoasă calcinată, (fif'. 8/1- 2), un percutor
din silex, patru piese din silex, între care un
gratoar (fig. 10/2), un frecător din gresie, fragmente de vase mari de provizii, şi pe pardoseală,
o cantitate de cereale carbonizate. Tot aici se
aflau oase ~parte, calcinate, provenind de la
animale mici şi păsări (fig. 3).
Şi în alte locuinţe s-au descoperit materiale
asemănătoare, în afară de altar, care r?.mîne
singular în partea cercetată a aşezării. Jn locuinţa
III s-au descoperit încă două toporaşe de gresie
marnoasă în formă de calapod, (fig. 8/3-4), în
locuinţa V un frumos gratoar din silex (fig. 10/3),
in locuinţa VI un vas-borcan de o formă mai
puţin obişnuită, deformat în timpul uscării, cu
locuinţei,

Fig. 9. Lozna. Vas cu

boltire din

Locuinţa

1.

faptul că după scurgerea apei
In turbă (prin săparea canalelor secundare
de drenaj), grosimea stratului de turbă a scăzut foarte mult.
La descoperire, In toamna anului 1979, nivelul locuinţei
1 se afla la -2,35 m, iar In iulie 1980, după scurgerea apei,
aceeaşi locuinţă se afla la -1,60 -1,65 m.
' Trebuie

lnmagazinată

să remarcăm

dublă
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patru protome înfăţişînd peşti sau poate, mai
curind, şerpi. Vasul este lucrat din pastă comună,
cu impurităţi (fig. 7/1; 12/3). In locuinţa X s-a
descoperit un capac, redus ca dimensiuni, cu
pictura mai bine păstrată. Un alt vas pictat,

91

*
Observind imprejurimile LUrbăriei de pe valea
Bahnei5 , ne dăm seama că dealul Broscăria, aflat
in partea de sud-est a tur·.oăriei, prezintă clare

J
.

.

.

.

.

.

1. ··:

[j

' .

3

.

Fig. 12. Lozna. 1-2 figurine antropomorfe descoperite in
II; 3 vasul Impodobit cu protome, descoperit In
Locuinţa VI.

.

Locuinţ a

~

Fig. 11. Lozna. 1 vas suport din pastă cu cioburi arse secundar, pisate - pe faţa superioară se păstrează urme de
pictură -; 2 fragment ceramic dintr-un vas-suport, pictat
cu brun pe fond alb, descoperit in Locuinţa VIII; 3-4
miniaturi din lut fragmentare; 5 fragment de figurină antropomorfă din Locuinţa IV.

sub forma unui crater de manme mijlocie (fig.
7/2), descoperit in locuinţa 1, este acoperit cu
benzi de linii paralele spiralice, cruţate cu brun
din fondul alb al vasului.
In general, culorile folosite la pictarea ceramicii
sînt brunul şi albul. S-a folosit mai mult pictura
crudă, incit s-au conservat mai bine porţiunile
care au suferit o ardere secundară. In locuinţele
1 şi II s-au descoperit şi fragmente ceramice
avind in pastă cochilii bine pisate şi nisip, ornamentate cu alveole imprimate cu unghia în pasta
moale, aşa-numita ceramică "C" (fig. 10/5 - 6).
In pasta vaselor de uz comun, obişnuite, se constată cioburi arse secundar, pisate, care dau o
structură aspră, zgrunţuroasă, suprafeţei multor
vase. Există şi vase din pastă fină, mai ales
vasele miniaturale, care procentual sînt mai
multe decit în alte aşezări cucuteniene. Descrierea acestora însă, cere mai mult spaţiu decit
cel de care dispunem pentru raport.

urme de alunecări în trepte, produse în vechime,
iar in prezent, terenul stabilizat folosindu-se
pentru culturi agricole 6 •
O astfel de alunecare trebuie să fi barat cursul
pîrîului Bahna în zona şoselei Lozna-Călineşti,
producînd o mare acumulare de apă, care a acoperit
aşezarea cucuteniană la puţin timp după distrugerea ei prin incendiu. Prin aceasta nu respingem constatările făcute de către geologi cu
ajutorul analizelor de polen referitoare la începuturile turbăriei de la Lozna. Aceştia arată că
in existenţa sa, turbăria a trecut prin trei faze;
dacă prima fază, constatată din analizele de polen,
începe în preboreal, ea încetează la adincimea de
-2,50 m faţă de nivelul actuaf. Aşezarea situată pe malul drept al Bahnei a fost acoperită
prin urmare de turbă în a doua fază a turbăriei,
fază în care flora specifică preborealului se moÎn lucrarea lui Nicu Filipescu-Dubău, intitulată Dicgeografic al judeţului Dorohoi, tipărită la Iaşi In anul
1981, această vale este denumită sugestiv, Valea Scursurilor. Denumirea nu mai este cunoscută In prezent de localnici.
0 Referitor la acest gen de alunecări, constatate In mai
multe locuri din judeţul Botoşani, a se vedea V. Tufescu,
Judetul Botoşani, 1977, p. 22-23.
' Leonard Olaru, op. cit.
5

ţionar
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difică. Această a n~ma fază, în care s-au mai
depus încă 1,5 m 'ie turbă, calitativ deosebită
de depunerea anteri ,ară, ar putea fi pusă In legătură cu bararea n:~turală a Bahnei şi creşterea
nivelului lacului, prea-plinul scurgindu-se de
această dată in sen:; invers direcţiei obişnuite,
prin pîrîul Buhai şi ,tPOi prin Jijia, in alt bazin
hidrografic, cel al Pr-~tului.
Asupra acestei pr bleme ne va putea edifica
pe deplin analiza sr ctrului polinic al depunerii
realizată deasupra ;· ~zării cucuteniene din turbăria de la Lozna,
in comparaţie cu analizele
efectuate anterior
publicate în anul 1968.

1.':ETABLISSEMENT ENEOLITHIQUE DANS
LE DEPOT DE TOURBE DE LOZNA
DEP. DE BOTOŞANI
RESUME
Â l'occasion des r~centes fouilles pour l'extraction de la
tourbe a la connue exploitation LOZNA, sous le depOt de
tourbe on a trouv~ des traces d'habitation de l'epoque en~o
lithique.
La recherche de surface de l'automne de l'an 1979 et
puis le sondage de l'ete de l'annnee 1980 faites sous la direction
de l'auteur ont conduit a la decouverte de 12 habitations de
la phase CUCUTENI A-B.
La recherche contredit les apreciations faites jusqu'a
present selon lesquelles les depOts de tourbe de Moldavie
ont commenc~ se former pendant le Periglacier, il y a 80009000 ans. Les 12 habitations construites directement sur le
sol, ont ete inond~es par les eaux du lac forme par le barrage
naturel du terrain. La couche de tourbe s'est donc formee
par le d~veloppement d'une vegetation aquatique abondante
dans les conditions favorables de clime apres une habitation
CUCUTENI A- B il y a environs 5000 ans.

On a decrit le materiei archeologique decouvert, qui documente Ia culture primitive des plantes comme principale
occupation des habitants ă c6te de l'elevage des animaux. Du
mobilier des habitations nous mentionnons Ies connus moulins prlmitlfs en gres, grains de gramine calcines, ceramique
peinte, statuettes antropomorphes, haches en mame, quelques
pieces en silex. Une attention particuliere est accordee au
demeure-sanctuaire (L2), plus grand que Ies autres, ayant
aproximativcment au centre un autel en argile ă Ia forme
d'un âtre carre aux coins arrondis et Ies cOtes orientes vers
les points cardinaux et Ieve de 5 cm au-dessus du plancher.
EXPLICATION DES FlGURES
Fig. 1. Lozna. Vue du depOt de tourbe. Sous la couche
de tourbe a 2 m environ, se trouve le niveau des habitations
de la phase Cucuteni A.
Fig. 2. Lozna. Plan des fouilles effectuees en 1980.
Fig. 3. Lozna. Plan de L'habitation II avec de l'autel.
Fig. 4. Lozna. L'habitation II.
Fig. 5. Lozna. L'autel de l'habitation Il.
Fig. 6. Lozna. Vaisselle appartenant a l'habitation 1
(1979): 1 ecuelle peinte a l'interieure; 2 verre; 3-4 coupes.
Fig. 7. Lozna. 1 vase avec des protomes representant des
serpents ou des poissons (l'habitation VI); 2 vase ayant une
forme cratere peinte brun sur fond blanc (l'habitation 1).
Fig. 8. Lozna. Outils en pierre (l'habitations II et III).
Fig. 9. Lozna. Vase a epaule etagee (l'habitation I).
Fig. 10. Lozna. 1-3 outils en silex: 1-2 l'habitation
II; 3 L'habitation V; couvercle (l'habitation X); 5-6 fragments ceramique de vase "C" decouverts dans l'habitation 1.
Fig. 11. Lozna. 1 vase-support - sur la surface elle conserve des traces de peinture -; 2 fragment de vase-support
pcintre en brun sur fond blanc (l'habitation V III); 3 -4
miniatures fragmentaires en terre cuite; 5 fragment de figurine anthropomorphe (l'habitation IV).
Fig. 12. Lozna .1-2 figurines anthropomorphe decouvertes
dans l'habitation II; 3 vase ornee de protome (I'habitation
VI).
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Şantierul

arheologic Boiu
ION

Deschiderea unui şantier arheologic în vara
anului 1979 pe dealul "Măgulic'ea" de la Boiu,
înălţime proeminentă cu pante abrupte, parţial
împădurite, aflată la est de sat, a fost determinată
de apariţia întîmplătoare de-a lungul anilor a
unor importante materiale arheologice; ceramică
de tip Coţofeni şi Wietenberg, cunoscuta sabie
de bronz de tip Boiu şi un vîrf de lance din bronz.
Tot aici , la o dată n ep recizată, sint amintite
cîteva piese din bronz apărute într-o descoperire
întîmplătoare. Se impunea clarificarea caracterului şi intensităţii locuirilor succesive de pe
această înălţime, ce domină teritoriul din jur şi
valea largă a Mureşului.

Fig. 1.

Boiu-Măgulic ea.

Vedere

generală

dinspre sud .

Localitatea Boiu (corn. Rapoltu Mare) se află
la poalele ultimelor ramificaţii de dealuri
ce coboară din Munţii Apuseni,. pe malul pîrîului
cu acelaşi nume ce se varsă în Mureş lîngă localitatea Folt.
Cercetarea efectuată în anii 1979-1980 a vizat
vîrful înălţimii "Măgulicea" care se constituie
într-un platou alungit (100 x 35 m) înconjurat
de terase longitudinale (fig. 1). Terenul, cindva
arabil, este astăzi lo c de păşune. In 1979 au fost
deschise 4 secţiuni : S I, orientată est-vest (46 X
1 m), S II plasată la capătul vestic al lui S I,
perpendicular ·pe acesta, orientată nord-sud (22 X
1 m), S III aflată la capătul nordic al lui S II
şi paralelă cu S I (10 x 1 m) şi S IV în continuarea
acesteia, cu o translaţie de 2 m spre nord (10 x
1 m). In anul 1980 s-a trecut la dezvelirea de
suprafaţă în spaţiul.cuprins intre S II şi S IIIaşezată

ANDRIŢOIU

IV. Au fost astfel trasate 8 carouri cu laturile
de 5 x 5 m, păstrîndu-se între ele martori de control de 0,50 m. Suprafaţa cercetată în cele două
campanii de cercetări însumează aproximativ
280 m 2 (fig. 2). Secţiunile şi carourile au fost
săpate pînă la adîncimi variind între -0,50 şi
- 0,80 m, la care apare stratul de pămîn t steril
sau stînca nativă. In S II- IV, ca şi în C1 _ 2 a
putut fi urmărită stratigrafia pe verticală prin
suprapunerea celor două straturi de cultură aparţinînd perioadei de tranziţie (cultura Coţofeni) şi
epocii bronzului (cultura Wietenberg).
Stratigrafia aşezării este următoarea : O- 0,15 m
pămînt vegetal, O, 15 - 0,35 m strat de cult ură
Wietenberg de culoare brun-negricio asă, 0,350 ,80 m strat de cultură Coţofeni de culoare cenuşiu-negricios. Sub această adîncime apare un
pămînt argilos, de culoare maroniu-g ă lbui e, steril
din punct de vedere arheologic. In S I şi S I A a
fost observat doar un singur nivel de cul tură
aparţinînd culturii Coţofeni. In stratul de pămînt
vegetal din S II- IV şi C1 _ 3 , se găsesc amestecate, datorită terenului în pantă, materiale arheologice, în special ceramică, aparţinînd celor
două culturi. Din urmărirea răspîndirii pe suprafa ţă a vestigiilor arheologice se poate constata că locuirea Coţofeni a cuprins aproape
întreaga arie a platoului, pe cînd aşezarea din
epoca bronzului se concentrează în special în
partea nord-estic ă a înălţimii.
Stratul de cultură aparţinînd culturii Coţofeni,
avînd grosimea de 0,30-0,45 m conţine materiale arheologice variate: ceramică (care domină
numeric), fusaiole , greutăţi de lut, resturi de
locuin ţe, gropi menajere, vetre de foc, o groapă
rituală şi o piesă de cupru.
In S I A a fost dezvelit un semibordei de
formă oval-rotundă (1,55 x 1,30 m). Pentru amemajarea lui a fost practicată o adîncitură în strat ul de stîncă friabilă. Pe vatra bordeiului, păs
trată doar par ţial, se observă bucăţi de chirpic,
cărbune, arsură şi ceramică. Fundul gropii semibordeiului se află la -0,69 m adîncime. In S IV
şi el a fost dezvelită o locuin ţă de suprafaţă,
slab conservată, a cărei formă şi dimensiuni nu
au putut fi stabilite. Vatra locuinţei era formată
dintr-un str1;1t_ gros _de pămînt ars, netezit la suprafaţă . Se păstrează şi fragmente de chirpic ce
provin - din-- pereţii locuinţei, - p'ăstrînd urmele
parilor şi nuielelor ce .constituiau scheletul con-
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strucţiei. Pe
citeva pietre

vatră

se aflau fragmente ceramice,
o greutate de lut de formă tronconică, păstrată fragmentar.
La 3 m vest de semibordei, în S 1 A a fost
surprinsă o groapă menajeră, săpată în stîncă,
de formă circular-ovală în plan, cu pereţii uşor
oblici, fundul concav, conţinînd un bogat material
ceramic printre care şi o ceaşcă de mari dimensiuni.
Jn c7-8 a fost dezvelită, la 0,30 m adincime,
o altă locuinţă de suprafaţă de formă circular-rotundă cu diametru! de 2,30 x 2,10 m (fig. 3).
Vatra locuinţei, relativ bine conservată, are o
grosime de 4,5 cm. Ea este bine arsă, Htţuiti't
superficial, de culoare variind de la negru-cenuşiu
la maroniu-roşiatic. Aproximativ în mijlocul locuinţei apare o amenajare din pietre de formă
circulară (diametru! 0,60 m) ce poate constitui
resturile unei vetre de foc simple. Pe vatra locuinţei a fost descoperită o mare cantitate de
material ceramic şi un topor din piatră perforat,
păstrat fragmentar.
Stratului de cultură Coţofeni îi aparţine şi
groapa ri tu ali't descoperită la capătul vestic al
secţiunii S IV. De formft circular-rotundă, groapa
(0,74 x0,72 m), pornind din stratul dr cultură
Co\ofeni, se adînceşte pînft la -0,7~ m. Pe fundul
gropii şi pc margini budtţi mici de ci:'trbune o dclimilcază în stratul de pfunînt argilos. Groapa
este umplută cu fragmente ceramice pron~nind
de la 6 vase care au fost sparte ritual în allft partc.
Printre ele se află şi fragmente provenind dintr-un
vas mare de provizii a cărui buză, spartă, se
află clădită lîngă fundul Yasului aflat într-o poziţie inversă. Pe fundul gropii a fost observat :;;i
un fragment osteologie carhonizal.
Ceramica aparţine celor donft categorii: arosienl şi fină. Prin forme, paslrt :;;i ornamente produsele ceramice aparţinînd cullurii Co~ofcni se
încadrează in faza finală de evoluţie a acestei
culturi (fig. 4).
Inventarul litic, relaliY sftrae. esle compus din
cîteva nuelee şi lame de silex. precum <;i două
topoare fragmentare.
In S II a fost descoperilft la O, 1X m adincime
o sulft de cupru (1-12,4 cm) eu src\iune romboi<ialft.
În compara\ie cu locuirea Co\ofeni, aşezarea
\\"ietcnberg cslc mai restrînsii. Slralul de cultură
gros de O, l;) -0,20 m dondcştc o locui re care nu
S(' intinde pc o perioadă de timp prea îndclungatft.
Ac,•stui ni vr 1 îi aparţin resturile a dou ft locui n ţc
de suprafaţă descoperite in C1 _ 2 • Locuin~ci din
C2 , datorită slabei sale conservări, nu i s-au putut
stabili forma şi dimensiunile. Încadrarea ci eronologiC:t şi culturală s-a putut cfectua pc baza
matcrialului ceramic. Locuinţa din C1 , de form~t
dreptunghiulară, are conturul marcat de un număr
de pietre de riu şi de stîncă. Vatra acesteia nu
eslc arsft. Dimensiunile ci sînt de 4,20 X 2,70 m.
Axul lung al locuinţei este orientat pc direcţia
est-vest. In exteriorul ei a fost surprinsă o vatri't
de foc de formă rotundă, cu diametru! de 0,60 m.
şi

ln C3 , 5 a fost surprinsă o aglomerare de pietre
dispuse pe un rînd, avind lungimea, cu unele
întreruperi, de 6,30 m şi lăţimea de 0,65 m, ce dă
aspectul unui "zid". Este greu de precizat rostul
acestei amenajări. In colţul nordic al caroului
5 a fost descoperită o mică platformă de formă
dreptunghiulară cu colţurile rotunjite, din pietre
de rîu şi stîncă, la adîncimea de -020 m cu dimensiunile de 1,20 x 1,0 m, pc care nu a fost
aflat nici un material arheologic.
Ceramica, numeroasă, în marea ei majoritate
păstrată fragmentar, aparţine celor două categorii: grosi eră şi fină, nume' ic predominînd cea
din urmă (fig. 5). Datorită caracterului ci fragmentar, puţine forme au putut fi reconstituite:
vase de dimensiuni mai mari confecţ.ionatc în
special din pastă grosieră, străchini care domină
numeric (apar şi străchini lobate), (fig.G), castroane,
căni, ceşti şi capace. La ornamentarca acestora
au fost folosite motive in relief (brîuri simple,
crestate sau alveolare, proeminente alungite),
incizate (incizii simple, benzi umplute cu haşun
sau in reţea). caneluri oblice, şiruri de alveole,
crestături pe sau sub buză etc.

J
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Fig. 5. Boiu- :\lăgulicca.

\

Ceramică

JI)J

frl,lrll

de tip Wietcnbcrg, faza

a II-a.

Materialul !ilie variat este compus din silexuri,
topoare perforate, topor de luptă fragmentar, vîrf de săgeată, cuţit curb (Krummesser)
fragmentar. A fost recoltat de asemenea un bogat material osteologie.
daltă,
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P e b aza materi a lului ce rami c aşezarea aparepocii bronzului p oat e fi în ca drat ă în faza
a doua de evoluţie a culturii Wieicnberg. Acest
m ateria l co nfirmă justa încadrare f ăcul ă de J.
N estor să bi e i d e s cop r ri tă aici , în perioad a mijlocie a epocii b ron zu lui .

LE .CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE BOIU

ţinînd

Fi g. G. Bo iu -

M ăg uli<; cn .

S tr ac hin ă

RESUME
L' et ude de !'habitat qui est situe sur la colline " Măgulicea"
a ete determine par la decouverte de l'ep ee, connue de t y pe
Boiu , dans ce v illage, p endant la deuxiem e moitie du siecle
passe.
P endant les deux campagnes a reheolo giques (1979-1980) a
ete et udi e une surface approximativement 280 m 2 • La couche
ele culture trouve immediatement sous la terre vegetal, a
deux niveaux : celui qui est inferieur caracteristique de la
culturc C oţofeni , la phase t ardi ve et celui qui es t superieur
atri bue ~\ la culture Wi et enberg, la phase II
Les , ·cstiges archeolo giques qui app a rtiennent a la culture
Coţ ofcni , se composent d'un se mihutte
et une habitation
de surface, qui a un c form e, approximativement, circulaire,
une fosse rituelle, et au ssi un riche et varie materiei ceramique.
Parmi elles, il est sign ale un grand va se pour provisions et
un e ta sse avec une gran de dimen sion. A la culture Wi eten berg appartient deux habitations de surface, un riche
mat eri ei ceramiqu e spccifique a la deux iem e phase de cette
cul t ure, des pieees lithiqu es (l a hache, les objets en silex tailles,
Krumm esser) et les os des anim aux. Le m at eriei eeram ique
confirm e l'eneadrcment de l'epee de bronze en peri ode moyenne
ele J'(·poque du bronze ct son a ttribution aux porteurs de la
culturc \Vict cnberg.

de Lip V\i ctenbcrg
EXPLlCAT IO NS D ES F IG U RES

in situ .

Ce r cela rea într eprinsă la Boiu pe dea lul "Mă
guli cea" ad uce noi d ate cu pri vire la sisLemu1 de
l ocuinţ e, la tipologia materialului ce ramic practicate el~ către purtătorii celor dou ă culturi.
B ogăţia şi varietatea materialului dovedesc în
acelaşi timp intensa locuire a zonei lVIur eş ului
mijlociu în perioada de tranziţie şi în epoca
bro nzului.

7-
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F1g. 1. Boiu-Mă guli cea. Vue general e du sud.
Fig. 2. Boiu-Măgulicea. P lan generale des fouilles a rcheolo giques entreprises dans le 1979 -1980.
Fig. 3. Boiu -Mă gu li cea . Pl an de l'habita tion n° 4,
appar ti ent it la culture Coţofeni.
Fig. 4. Boiu -Măgulicea. Ceramique de t yp e Coţol eni,
la phase tardive.
Fig. 5. Boiu -Măgulicea. Ceramique de type ·wietenb erg,
la deu xieme phase.
F ig. 6. Boiu- Măgulicea. L'ecuelle de type Wietenberg,
in situ.

arheologice
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Săpăturile

arheologice de la Grojdibodu (jud. Olt)
ION CHICIDEANU

In anul 1980 au fost reluate cercetările arheologice începute in 1978 in localitatea Grojdibodu 1 •
Noile săpături s-au făcut tot pe "Coasta lui Cuzma",
dar pe culmea falezei şi la o distanţă de circa
200 m spre vest de punctul săpat in 1978. Aici
fusese descoperită in cursul unei periegheze o
staţiune preistorică 2 , a cărei limită de sud o constituie chiar marginea falezei fostei bălţi Potelu.
Staţiunea se află pe unul dintre punctele inalte
ale falezei, dominind albia bălţii, astăzi secată.
N

La 500 m spre est se află satul Hotaru, astăzi
inglobat localităţii Grojdibodu.
Săpătura a inceput prin trasarea unei secţiuni
sl, orientată nord-sud, perpendiculară pe ruptura falezei, cu lungimea de 17 m şi o lăţime de
1,5 m. Pe toată lungimea săpăturii a fost atins
solul viu.
Situaţia stratigrafică, înregistrată prin desenul
profilului de est al secţiunii (fig. 1), este urmă
toarea:

GRQJD/BODU- 1980,,.Coasfa lui Cuzma",
~!'-plan şj_p_rofil.

Le9!1ilJQ.·
J:d arabil

'i<:Zl

cenuşiu

~

- .. - pătat cu galben
(]]] - .. -Închis
O ciob
~cenuşe

~os

~lut galben bătut

4

piatră

<)

o-0,67

'

o<:/.. <>o
o
rr~

Fig. 1. Grojdibodu, jud. Olt. Planul
În anul 1978, In cadrul Şantierului de salvare Turnu
au fost efectuate săpături la Grojdibodu, punctul
"Coasta lui Cuzma" conduse de Ion Chicideanu şi C. Buzdugan. Tot la Grojdibodu, dar In capătul de est al satului,
a mai săpat şi George Trohani. Pentru rezultatele din 1978
vezi Leahu şi colab. 1979.
1 Staţiunea de pe "Coasta lui Cuzma" a fost identificată
In cursul unei periegheze de către G. Trohani şi 1. Chicideanu. Din colectivul de periegheză care a cercetat zona
dintre Corabia şi Bechet au mai făcut parte Liviu Petculescu
şi D. Drăguş.
1

Măgurele

şi

profilul

.- ·

secţiunii.

Deasupra solului viu, reprezentat printr-un loess
galben nisipos, se întinde o depunere groasă de
circa 0,20 m, de culoare cenuşie închisă, cu materialul arheologic constînd din cioburi, cărbune,
cenuşă, oase de animale, cochilii de scoici şi de
melci de apă dulce. Din această depunere a fost
săpată groapa unui bordei (Br. 1). Peste această
primă depunere urmează un strat de pămînt
cenuşiu pătat cu lut galben şi care are o prosime
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de O. L) m.

Urmează

apoi imediat un strat de
dPschis, cu mult material arheologic - fragmente ceramice, bucăţi de chirpic
şi de vatră, oase de animale în cantitate considerabilă, cochilii de moluşte, pietre. Grosimea medie
a acestui strat este de 0,45 m, în dreptul gropii
bordeiului, pe care îl şi "căpăeuieşte", prezentînd
o îngroşare datorită tasării umpluturii bordeiului.
Ullimul strat este cel arabil, ţlros de 0,25-0,28 m,
corespunzînd adîncimii la care a intrat fierul
plvgului şi în care se găsesc materiale arheologice
antrenate de arătură.
In cursul cercetării au fost descoperite un bordei,
trei gropi şi un complex de suprafaţă.
Bordei ul 1 (Br. 1) a fost secţionat oblic de şanţ.
Pe grund s-a putut înregistra astfel numai jumă
tatea de vest a bordeiului. Deşi surprins parţial,
planul bordeiului poate fi reconstituit cu relativă
uşurinţă. De formă aproximativ rectangulară cu
coltuiile rotunjite, bordeiul avea intrarea printr-un girlici lung de 1,00 m şi aflat pe latura de
sud. Latura de vest a avut o lungime de circa
:~.5 m. Girliciul se află la circa 1 m de colţul de
sud-nst şi, dacă socotim că lăţimea intrării a
fost de 1,5 m, atunci planul bordeiului este un
pătrat cu laturile de 3,5 m. Terenul fiind în pantă
de la nord spre sud, adică coborînd spre marginea falezei. adincimea la care se află fundul
gropii bordeiului nu este uniformă. Astfel, pentru
a obţine o suprafaţă interioară plană, constructorii bordeiului au săpat în partea de nord pînă
la circa 1,80 m, iar în partea de sud, pe unde se
făcea şi intrarea, numai pînă la 0,70 m. Accesul
în bnrdei se făcea prin girliciul amintit, coborîndu-se uşor pînă pe fundul locuinţei. Pe fund,
bordeiul a avut o podină din lut galben bine
bătut, din care s-au mai găsit cîteva porţiuni
întregi, grosimea podinei fiind de 0,05 m. Podina
de lut urca în girlici, oprindu-se în dreptul pragului. ln partea de bordei care a fost cercetată
nu s-a găsit nici o vatră, în schimb, cantitatea
mare de cenuşe, cărbuni şi oase trecute prin foc,
nu las[l nici un fel de îndoilală asupra faptului că
în bordei trebuie să fi existat o astfel de instalaţ.il:', care este foarte posibil să se găsească în
partea rămasă necercetată.
Umplutura bordeiului se compune din cenuşă,
îngrămădită în colţul de nord-vest, cenuşă în
care se găsesc multe bucăţi de cărbune şi oase
arse de animale, toate zăcînd direct pe podina
bordeiului, apoi din pămînt cenuşiu-inchis, peste
care se găseşte dunga de pămînt cenuşiu pătat
cu galben, cu ceva mai puţin material arheologic,
aceasta reprezentînd o lentilă de pămînt scursă
în bordei după abandonarea sa. Bordeiul este
"căpăcuit" de stratul cenuşiu deschis, constituind
astfel un complex bine asigurat stratigrafic.
pămint cenuşiu

Groapa 1 (Gr. 1) a fost descoperită la 0,50 m
nord de groapa bordeiului, aflîndu-se pe jumătate
sub peretele de est al secţiunii. Săpată din stratul cenuşiu deschis, groapa are un diametru la
gură de 1,16 m şi este adîncă de 0,20 m. In umplutura ei s-au găsit fragmente ceramice şi oase de
animale.
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Groapa 2 (Gr. 2) a apărut în capătul de nordvest al secţiunii, fiind săpată tot din stratul cenuşiu deschis. Diametru! gurii este de 1,00 m,
iar adîncimea de 0,50 m. In umplutura gropii
s-au găsit doar cîteva cioburi atipice.
Groapa 3 (Gr 3), săpată din depunerea cenuşie
închisfl se află în colţul de sud-vest al secţiunii.
In umplutura de pămînt cenuşiu s-au găsit eiahuri, foarte multe oase de animale, valve de scoici
şi o grămadă de cochilii de melci.
Complexul 1 (Cp1. 1) este constituit dintr-o aglomerare de cioburi, oase de animale, valve de scoici,
bucăţi de chirpic şi pietre, care zăceau în stratul
cenuşiu la o adincime de 0,60-0,75 m, pe o lungime de circa 4 m. In aceeaşi aglomerare au mai
fost găsite şi cîteva fragmente de lipitură de
vatră, groase de 0,05-0,07 m, arse la alb-gălbui.
Din fragmentele ceramice ce aparţineau acestui
complex au putut fi reconstituite parţial unele
vase. Nu esle exclus ca aglomerarea aceasta să
reprezinte resturile unei locuinţe de suprafaţă,
al cărei plan nu este destul de clar, dar care suprapunea bordeiul 1.
Observaţiile stratigrafice
consemnînd raporturile dintre complexele cercetate în secţiunea
deschisă, depunerile existente, probează că în
aşezarea de pe "Coasta lui Cuzma" există două
niveluri de locuire. Primului nivel, reprezentat de
stratul de pămînt cenuşiu închis îi aparţin Br. 1 şi
Gr. 3 , iar celui de al doilea formal din stratul mai
gros de pămînt cenuşiu-deschis îi aparţin Gr. 1
şi Gr. 2 • Între acestea două se intercalează dunga
de pămînt ce reprezintă o scurgere, ulterioară
încetării locuirii în bordei. Această scurgere, ca
şi absenţa primului strat în partea de nord a
secţiunii, se explică prin alunecarea de-a lungul
pantei a depunerilor antropogene antrenate de
apele pluviale. Dealtfel şi în nivelul al doilea, materialul arheologic este mai abundent spre sud,
tot datorită aceleeaşi cauze.
Ceramica din ambele niveluri se poate împărţi,
după amestecul pastei şi ardere, în trei specii.
Prima specie este cea fină, lucrată dintr-o pastă
amestecată cu nisip cu bobul foarte mic, bine
frămîntată şi arsă fie la negru sau brun, fie la
cărămiziu. A doua specie, semifină, este lucrată
dintr-o pastă in care, alături de nisip fin, a intrat
ca degresant şi scoica pisată. Frămîntarea şi
arderea pastei sint ceva mai proaste decît la
prima categorie, cea ce face ca vasele din pastă
cu multă scoică să fie ceva mai friabile. Arderea
s-a făcut, de regulă, în mediu reducător astfel
că cele mai multe recipiente au culoarea brună,
existînd şi unele exemplare arse la cărămiziu.
Datorită cantităţii mari de scoici pisate în pastă,
vasele au un aspect aparte care a făcut ca această
specie să fie denumită "mozaicată" (Roman
1976a). Olăria grupei a treia, de factură grosieră,
este lucrată dintr-o pastă foarte proastă, in al
cărei amestec intră scoica pisată şi nisip necernut,
iar arderea este cît se poate de neglijentă, ca atare
vasele neavînd o culoare uniformă, fiind şi foarte
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friabile. Jn ansamblu, predomină numeric Yasele
din specia mozaicată.
Chiar de pe fundul bordeiului au fost strînse
cîteva fragmente ceramice, putînd fi reconstituite
şi unele forme. Din specia fină, arsă la negru, remarcăm castronul cu buza lăţită spre exterior
şi teşită oblic spre interior, cu corpul aproximativ
emisferic. Decorul este constituit din două şi
ruri de incizii scurte, verticale, aşezate imediat
sub buză, de la care pornesc striuri oblice ce se
imbină în unghi, în fîşii alternative. In punctul
in care striurile se îmbină au fost executate cîteva
incizii scurte (fig. 2/2). Acest motiv, unghiular
frecvent pe ceramica de la Grojdibodu, se mai
întîlneşte şi pe alte materiale provenite din zona
invecinată şi care au fost atribuite complexului
cultural Orlea-Sadovec (Roman 1976a). Altă
formă ceramică descoperită pe fundul bordeiului
este vasul, de dimensiuni mari, cu gura evazată,
lucrat din pastă mozaicată. Ornamentaţia constă
din crestături verticale pe umăr dispuse în şir şi
intrerupte de mici proeminenţe plastice verticale (fig. 2/3). Un fragment ceramic aparţinînd
speciei grosiere pare să provină de la un vas
pîntecos cu torţi pe pîntece. Vasul este decorat
cu straiuri oblice pornind de sub toartă, sau verticale pornind de deasupra torţii. Toarta, în bandă,
este ornamentată cu un şir de incizii scurte dispus pe fiecare margine şi flancat de un şir de împunsături (fig. 2/1). Tot pe fundul bordeiului
s-au mai găsit cîteva fragmente, mai mici dintre
care notăm aici un fragment de buză de ceaşcă,
cu marginea zimţată, din pastă cu scoici pisate,
apoi un ciob de culoare neagră, puternic lustruit,
cu o linie orizontală incizată. In rest ceramica
din bordei (de pe fund) cuprinde ciob uri atipi ce,
între care cele mai numeroase sînt cele din specia
cu multă scoică în pastă.
Ceramica din nivelul superior, mai numeroasă,
a permis reconstituirea a mai multe forme. Din
categoria fină fac parte: ceaşca de dimensiuni mici,
cu fundul ascuţit, umărul marcat de un prag,
marginea uşor evazată şi zimţui Lă, cu o toartă
în bandă supraînălţată, exemplarele găsite neavînd decor (fig. 2/5); vase askos din pastă foarte
bine frămîntată şi arsă, de culoare cenuşie sau
neagră, cu o toartă în bandă şi decorată cu motivul unghiular amintit, iar pe toartă cu incizii
pe mărgini (fig. 4/3; 5/6); castron cu marginea
lăţită şi teşită oblic spre interior, cărămiziu la
culoare, cu două şiruri de incizii scurte, dispuse
oblic sub buză (fig. 2/6); vas cu profil în "S",
de dimensiuni mari, cu pereţii groşi, cărămiziu
la culoare, cu urme de ardere secundară decorat
cu striuri pe pîntec (fig. 3/3). Mai adăugăm un
vas cu gît scund, buza lăţită mult şi perforată
vertical, cu striuri la exterior şi un şir dublu de
pastile aplicate pe partea interioară a buzei (fig.
4/1). In. chip special se disting cîteva fragmente
cu decor plastic (fig. 5/2, 5).
Din specia mozaicată se remarcă vasele cu
profilul în "SH, cu marginea evazată, avînd crestături pe buză (fig. 3/2), împunsături pe buză
(fig. 3/1) sau buza crestată şi cu proeminenţe

(fig. 2/4). Este tipul eri mai frecvent întîlnit,
vasele ce-i aparţin avînd dimensiuni mari. Decorul este completat cu şiruri de cresHtturi pe
umărul vaselor (fig. 3/1; 4/2).
In nivelul II se întîlneşte procedeul incrustaţiei cu substanţă albă ca şi urme de picătură
roşie. Pe două fragmente au apărut pastile în
formă de boabe de linte aşezate pe umărul vasului.
Torţile sînt în bandă lată şi în general decorate
cu diferite motive incizate. Pe cîteva exemplare
se mai păstrează încrustatia cu substantă albă
iar un exemplar poartă ~rme de pictur'ă roşie:
In stratul arabil, la -0,15-0,20 m, au apărut,
în număr mai mic, fragmente ceramice datînd
din epoca bronzului. Dintre acestea notăm un
fragment de ceaşcă cu două torţi supraînălţate,
cu secţiunea triunghiulară, prezentînd un decor
constituit din două linii orizontale incizate, deasupra cărora se află patru triunghiuri cu virful
în sus, haşurate, realizate în tehnica impunsă
turilor succesive, întregul ornament fiind a~ezat
sub toartă. Fragmentul este lucrat dintr-o pa'stă
foarte bună, arsă la negru (fig. 5/1).
Sporadic au mai apărut şi cîteva cioburi romane.
Industria litică este documentată de mai multe
aşchii şi fragmente de lame, ca şi de un răzuitor
pe lamă şi un virf de săgeată, cioplite dintr-un
silex gălbui-deschis. Activitatea de confectionare
a uneltelor este atestată de prezenţa a dot;ft perculoare şi a cîtorva nuclee.
Un interes aparte îl prezintă două unelle din os
pentru decorat ceramica. Primul, lucrat dintr-o
coastă de bovină, prezintă la un capăt cinci
zimţi tăiaţi cu grijă (fig. 5/4), iar cel de al doilea
lucrat dintr-o aşchie de os lung, prezintă la capătul activ trei zimţi (fig. 5/3). Ambele instrumente au folosit pentru trasarea striurilor de
pe corpul vaselor şi poate şi a altor motive.
Dacă în Br. 1 şi în stratul cenuşiu-închis s-au
găsit puţine şi foarte mici bucăţi de chirpic, în
nivelul II chirpicul este prezent, uneori în bucă\i
mari. In acelaşi nivel s-au mai găsit şi fragmente
de lipitură de vatră.
In cantitate foarte mare, mai cu seamă în nivelul II, s-au găsit oasele de animale. Hrsturile
osteologice provin de la ovicaprine, porcine şi
bovine. In cantitate de asemenea apreciabilă
sînt şi cochiliile de moluşte de apă dulce, procurate desigur din balta de la piciorul falezei 3 •
O diferenţ.iere tipologică a materialelor din
cele două nivele evidenţiate stratigrafic nu poate
fi încă sesizată cu precizie. Menţionăm doar lipsa
în nivelul 1 a decorului plastic din brîuri verticale sau ghirlande verticale crestate. Desigur
cercetarea întrrgului bordei în campania viitoare
va aduce clarifieările necesare în această privinţă.

In ceea ce priveşte încadrarea cultural-cronoo serie de elemente de formă şi decor
apropie ceramica de la Grojdibodu de cultura

logică,

3 După prelucrarea intregului lot, materialul' arheologic
de la Grojdibodil urmează să fie depus la Muzeul orăŞenesc
din Corabia.
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Fig. 2. Grojdibodu, jud. Olt. Ceramică: 1-4 din nivelu 1
1; 5-6 din nivelul II.
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Fig. 4. Grojdibodu, jud. Olt.

Ceramică

din nivelul II.
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Fig. 3. Grojdibodu, jud. Olt.

Ceramică

din nivelul II.

Fig. 5. Grojdibodu, jud. Olt. 1 fragment ceramic Verbicioara;
2, 5, 6 fragmente ceramice din nivelul II; 3, 4 unelte de os,
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Coţofeni,

de aspectele sale timpurii (Berciu 1961;
Roman 1976b), deşi faza de început a acestei
culturi este mai puţin cunoscută in sudul Olteniei (Roman 1976b). In schimb alte trăsături mai precis vasele askos cu decorul unghiular,
decoraţia torţilor - îşi găsesc corespondenţe în
recent definitul aspect cultural Orlea- Sadovec,
documentat in zona in care se găseşte şi aşezarea
noastră (Roman 1976a). Pentru moment ne limităm la aceste concluzii, aşteptînd ca in campania
din 1981 să sporim documentarea pentru o mai
precisă incadrare.
In ceea ce priveşte materialul din epoca bronzului, din stratul arabil, acesta se încadrează cu
uşurinţă in faza a patra a culturii Verbicioara
(Berciu 1961; idem 1976; Morintz 1978), aşezări
alt• aceslei culturi existind şi pe cîteva grinduri
din fosta albie a fostei bălţi Potelu. Unul din
obicctiYele campaniei viitoare va fi şi acela al
sporirii documentării privind locuirea Verbicioara.

Contribuţii arheologice ta istoria traci/or timpurii. I. Epoca bronzului In spaţiul
carpalo-balcanic, Biblioteca de Arheologie,
XXX IV, Bucureşti.
Roman 1976 a = P. Roman, Complexul Orlea-Sadovec,
SCIVA, 27, 2.
ldcm 1976 b = P. Roman, Cultura Cofo(eni, Biblioteca de
Arheologic, XXVI, Bucureşti.

Morintz 1978 = S. Morintz,

ARCHEOLOGICAL INVESTIGATION AT
GROJDIBODU, OLT COUNTY
ABSTRACT
In 1980 a prehistoric scttlcmcnt was invcstigated near
the village. The settlement lies on the top of the cliff wich
dominantes the Potelu pool dried-up today.
The settlement has two levcls. In thc first one a pit-dwelling
was discovered (fig. 2/1-3, pot-sherds from the pit-dwelling).
To the second level belongs a surfacc dwelling where two
bone implcments for pottery adorning were found (fig. 5/3- 4).
Both levels scem to belong to an carly phase of the Coţofcni
culture.
Above, some pot-shcrds of thc IVth phasc of the Verbicioara cult urc werc found (fig. 5/1 ).

BIBLIOGHAFIA
D. Berciu, Contribuţii la problemele ncot(
lieului din Romcinia in lumina noilor cercr/ări,
Biblioteca de arheologic, V, Bucureşti.
Idcm 1976 = D. Berciu, Dale noi prioind s[irşilu/ Cllllllrii
Verbicioara, SCIVA, 27, 2.
Lcahu şi al. 1979 =V. Lcahu, G. Trohani, C. Buzdugan,
A. Ulanici, I. Chicidcanu, D. Drăguş, llaport
Bcrciu 1961

EXPLANATI0:--.1 OF THE FIGUHES

=

asupra cercetărilor arheologice din anul H 78
la Turnu Măgurele, în Materiale şi cercl'tiiri
arheologice. A XI II-a Sesiune anualil de rapoarte, Oradea.

Fig. 1. Grojdibodu, Olt county. Plan and profil of the
section.
Fig. 2. Grojdibodu, Olt county. Pottcry: 1-4 rrom the first
lcvcl: 5- 6 from thc second le vei.
Pig. 3. Grojdibodu, Olt county. Pottcry from the second
le vei.
Fig. 4. Grojdibodu, Olt county. Pottcry from the second
levcl.
Fig. 5. Grojdibodu, Olt county. 1 pot-sherd Verbicioara-culturc; 2, 5, G pot-shcrds from the second level; 3, 4 bone tools.
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In primăvara anului 1980, un colectiv condus
de Radu Popa de la Institutul de Arheologie
din Bucureşti, a întreprins o periegheză în nordul
judeţului Gorjl. Cu această ocazie a fost descoperită o staţiune preistorică aflată pe valea superioară a Motrului, în zona localităţii Călu
găreni, comuna Padeş, pe locul denumit de localnici "La morminţi". Locul "La morminţi" se gă
seşte pe un bot al terasei din dreapta Motrului,
avînd o lungime de circa 400 m şi o lăţime de
100-150 m, îngustîndu-se treptat către capătul
de vest pe care îl înconjoară apa rîului. Spre
vest, botul de terasă este străjuit de un deal
stîncos de calcar numit "Piatra". La circa 300 m
de la poalele Pietrei, terasa este tăiată de şoseaua
Padeş- Valea Mare, partea dinspre asfinţit purtînd numele de "Morminţii mari", iar cea dinspre
răsărit, de dincolo de şosea, numele de "Morminţii
mici". Localitatea Călugăreni începe imediat de
Ia nord de botul de terasă. Spre sud terasa se
ridică brusc cu circa 15- 10 m deasupra luncii,
avînd aspectul unei "bariere" care opreşte accesul spre izvoarele Motrului. Aşezarea de la
"Morminţi" se găseşte de fapt chiar în capfttul
de nord al depresiunii Padeş- Apa Neagră, aYind
o altitudine medie de 350 m.
In momentul identificării sale staţiunea se
afla într-o stare relativ precară, datori Lă atît
eroziunii naturale, cît şi activităţii localnicilor
care obişnuiesc să sape gropi pentru lut, mai
mult de un sfert din aşezare fiind în acesl fel
distrusă. Această situaţ.ie a impus efectuarea unei
săpături arheologice chiar în cursul anului 1980.
Săpătura a avut un caracter de salvare, restrîns,
urmărindu-se in principal obţinerea de date privind limitele, stratigrafia şi durata aşezării 2 •
A fost trasată o secţiune S1 , perpendiculară
pe marginea de nord a botului de terasă, orien1 Colectivul de pcriegheză a fost alcătuit din dr. Radu
Popa, conducătorul colectivului, şi Ion Chicideanu de la
Institutul de Arheologie Bucureşti, Venera Rădulescu de
la Muzeul de Istorie al RSR, Petre Gherghe şi Gheorghe
Calotoiu de Ia Muzeul Judeţean Gorj din Tirgu-Jiu. Un
sprijin deosebit l-am primit in cursul perieghezei ca şi al
săpăturilor, din partea tovarăşului dr. Ion Mocioi, preşedin
tele CJCES Gorj şi a tovarăşei Elena Udrişte directoarea
Muzeului Judeţean Gorj. Le aducem şi pc această calc mulţumirile noastre.
• Finanţarea săpăturilor arheologice a fost asigurată de
către Muzeul Judeţean Gorj, instituţie la care se păstrează
materialul arheologic şi d·ocumentaţia de săpătură.

şi

Călugăreni

(jud. Gorj)

PETHE GHERGHE

tată NVN -ESE, cu dimensiunile
segmentată in patru suprafeţe

de 17,50 >~ 4 m,
de 4 x 4 m cu
martori intermediari de 0,50 m intre ele şi notate
cu siglele S1 A, B, C şi D (fig. 1). S-a căutat în
acest fel ca, alături de săpătura în adincime. să
se poată efectua şi o cercetare în suprafaţă a
eventualelor complexe. Datorită unor condiţii
obiective - forţa de muncă redusă, duritatea
solului - săpătura nu a atins pămîntul Yiu,
ajungîndu-se numai la adîncimea de 0,40-0,45 m.
Pentru acest motiv nu a fost desenat profilul
secţiunii, urmind ca acest lucru să se facă în campania următoare. Observaţii stratigrafice an fost
făcute însă şi, conform acestora, situaţ.ia se prezintă în felul următor:
- sol vegetal, gros de circa 0,05 m, in care
se găseşte material arheologic antrenat de arftt uri;
- pămînt negru-cenuşiu cu pietriş mftrnnt,
cioburi, bucăţi de cărbune, pietre, gros de circa
0,15-0,20 m;
- pămînt negru cu mult chirpic, cioburi,
cărbune, urme de arsură, pietre mari, gros de
circa 0,10-0,15 m;
- pămînt brun închis, mai afînat, cu multe
cioburi, oase de animale, pietre.
In cursul săp[tturii au fost identificate o serie
de complexe după cum urmează:
Locuinţa nr. 1 (Loc. 1 ) A apărut în S1 C la
-0,28 m şi se adînceşte în solul brun inchis,
aparpnînd probabil tipului de locuinţă bordei.
In S1 C s-a surprins latura dinspre nord şi colţ.ul
de nord-est, locuinţa fiind orientată aproximativ
est-vest. Planul pare să fie rectangular, cu colţurile rotunjite. In umplutură s-au găsit numeroase fragmente ceramice, pietre şi oase de animale. Cercetată parţial, urmează ca in campania
din anul 1981 să fie dezvelită şi cercetaUt in intregime.
Groapa nr. 1 (Gr. 1) - A apărut în S1 B ca o
pată de culoare închisă. NiYelul său de săparc se
află la
-0,10 m şi este reprezentat printr-o
dungă de arsură prezentă pe toate profilele sccţ.iunii. Fundul gropii se află la -0,32 m. Diametrul gurii este de 0,40 m. Gnapa se gftseşle
parţ.ial sub profilul de vest al secţ.iunii. Umplutura constă din pămînt negru, cenuşă, pietriş
trecut prin foc, bucăţi de zgură, cărbuni şi doar
citeva cioburi dintr-o pastă caram1z1e, zgrunţuroasă, provenind de la un vas borcan lucrat
la roata de mină.
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Groapa nr. 2 (Gr. 2) - A apărut în S1 A la
-0,32 m, nivelul său de săpare aparţinînd stratului de pămînt negru cu mult chirpici. Umplutura gropii constă din pămînt negru, bucăţi de
chirpici, cărbune, cioburi, pietre. Diametru! gurii
este de 1,25 m. Deasupra gropii se afla un complex
alcătuit dintr-o aglomerare de cioburi hallstattiene
şi pietre cu bucăţi mari de chirpici. Groapa nu a
fost cercetată complet, fiind numai trecută in
plan.

Groapa nr. 3 (Gr. 3 ) - A apărut tot în SIA şi
are aceeaşi poziţie stratigrafică ca şi Gr. 2 , umplutura fiind de asemenea identică. Aflată parţial
sub martorul dintre SIA şi SIB, Gr. 3 are un diametru al gurii de 0,60 m.
In afara locuinţei nr. 1 şi a celor trei gropi, în
cursul săpăturii au mai fost surprinse şi cîteva
grupuri distincte de fragmente ceramice, pietre
şi chirpici, pe care le-am considerat de asemenea
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Fig. 2. Călugărcni, jud. Gorj. 1-3 ceramică Sălcu\a;
4 -11 ceramică Vcrbicioara.

"
Fig. 3.

Călugăreni,
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jud. Gorj. 1-2 ceramică Verbicioara;
3 -11 ceramică Vlrtop.
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ca fiind complexe, dar dr
Acestea sînt următoarele:

suprafaţft,

deschise.

Complexul nr. 1 (Cp1. 1 ) Aflat în S1 A la
-0,30 m, complexul era constituit din fragmente
ceramice de culoare neagră şi cftrămizie. decorate cu caneluri, provenind de la dou[t vase mari,
precum şi din fragmente de străchini eu marginea
arcuită spre interior. Impreună se mai găseau
citeva pietre mai mari şi bucă!:i masive de chirpici.
Parţ.ial, complexul suprapunra Gr. 2 •
Complexul nr . .Z (Cpl. 2 ) - A fosl descoperit
în S1 B la -0,20 m şi era alcăluil din pielre şi
cioburi dintr-o paslă cenuşie, zgrunţuroasă, cu
mult nisip. din care unele provin de la un vas
borcan lucraL la roala de mînă.
Complexul nr. :J (Cpl. 3 ) - Se ghsPa în S 1 C la
-0,24 m şi era constituit dintr-un grup de pieire
şi cioburi, între care se remarcă o ceaşcft cu dou[t
torţi suprainălţalP, lucrată dintr-o pasUt neagră
cu nisip fin.
Jlaterialul arheologic cuprinde in principal
c~ramică. Aceasta se găseşte într-o stare deosebit
de fragmentară şi este foarte corodată, probabil
da torit{t acidi tă~ii solului, fiind uneori relativ
dificil de reconstituit formele.
fn stratul brun închis au apftrul, sporadic,
citeva fragmente ceramice provenind de la stră
chini sau castroane lucrate din past{t neagră
amestecată cu un nisip cu bobul mic (fig. 2/1-3).
Analogii pentru formele respective găsim în ceramica Sălcuţa IV (Berciu 1961a; Roman Hl71).
Cea mai mare parte a cioburilor descoperite în
sulul brun-închis şi în locuinţa nr. 1 aparţin
culturii Glina. Se remarcă vasele lucrate din
pastă grosieră, de culoare cărămizie, cu marginea
uşor evazată (fig. 2/5), cu marginea dreapUt
(fig. 2/4) sau cu marginea uşor lăţită spre exterior (fig. 2/6). Decorul este constituit din şiruri
de grmri-buton, dispuse sub margine (fig. 2/5-6),
sau brîu organic alveolat şi împunsături semicirculare în pastă, aşezate imediat sub marginea
vasului (fig. 2/4). Apar şi brîuri organice crestate, aşezate pc umărul vasului (fig. 2/7). Tot
din past[t de culoare cărămizie, cu mult nisip în
amestec, este şi un castron cu corpul aproximativ
emisferic, cu marginea simplă (fig. 2/10). O altă
categorie ceramică este cea lucrată dintr-o pastă
mai bună, amestecată cu nisip cu bobul mic,
arsft la brun închis sau negru. Pentru această
specie s-a putut reconstitui doar o singură formă
şi anume castronul cu corp globular şi marginea
arcuită spre interior (fig. 2/8-9). Un singur
exemplar este decorat cu un şir de împunsături
circulare, aşezat sub marginea vasului, acoperit
cu un slip brun cu urme de lustru mecanic (fig.
2/H). Atît pentru forme cît şi pentru ornamentare
găsim analogii bune şi numeroase în olăria culturii Glina (Nes tor 1927 -1932; Roman 1976).
La partea superioară a stratului brun inchis
a fost descoperit Cpl. 3 • Din fragmentele ceramice
CL' intrau în alcătuirea acestuia s-a putut reconstitui parţial o ceaşcă din pastă neagră amestecată
cu nisip foarte fin, cu corpul bombat, gîtul scund,
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marginea dreaptă şi cu două torţi supraînălţate,
trase din buză (fig. 3/2). Mai notăm, tot din
acelaşi slral, un fragment de fund inelar, provenit
de la o ceaşcă asemănătoare, tot din pastă arsă
în mediu reducător (fig. 2/11), precum şi un
fragment din pasl[t de culoare cărămizie, amestecată eu nisip cu bobul fin, aparţinînd unui vas
~u corp globular, marginea scurtă şi dreaptă, cu
două tortiţe laterale (fig. 3/1). Formele, în special ceaşca cu douft torţi supraînălţate, sînt caracteristice pentru ceramica culturii Verbicioara,
mai precis unei faze tîrzii a acesteia, cînd se fac
sim!ile influenţ.ele grupului cultural ZimniceaPlovdiv (Berciu 1~lli1b; 1976; Morintz 19/R).
Ccramica din depunerea neagră cu mult chirpic,
foarte numeroasă, a apărut atît în strat, cît şi în
complexul de suprafa!ă amintit (Cpl. 1). Din punctul de vedl're al tehnicii de lucru se poate deosebi
o specie de u.: comun, amestecată cu mult nisip
cu bobul mare în pastă, arsă de regulă la cărămi
ziu, cu pete, şi o alla fină, în amestecul pastei
intrind pu\ine cioburi pisate şi nisip cu bobul
mărunt, arsă fie la negru şi cu un luciu metalic,
păstrat doar pe unele cioburi, fie acoperite cu un
slip fin de culoare cărămizie deschisă. Pentru
categoria fină formele sînt: vas mare, pîntecos,
cu git tronconic şi marginPa lată răsfrînt:t, uneori
faţetată (fig. 3/3-4; 7 -12). Ornamentaţia constă din caneluri înguste, dispuse în benzi orizontale sub marginea vasului sau în ghirlande pe
git (fig. 3/7 -10), iar pc pîntec caneluri scurte,
JaLe, aşezate oblic (fig. 3/11); strachina, cu marginea arcuită spre interior, simplă (fig. 3/6) sau
cu caneluri oblice (fig. 3/'J). Ceramica de uz
comun cuprinde vase de dimensiuni mari, cu
pereţii groşi. Recipientele au gura dreaptă (fig.
4/1-2) sau uşor strînsă (fig. 4/3,5). La un exemplar marginea este faţetată la exterior (fig. 4/5).
Vasele acestei categorii sînt ornamentale cu brîuri
organice, duble, crestate (fig. 4/1), brîuri organice alveolate, simple (fig. 4/2, 4-5), sau duble
(fig. 4/3), trăsătura principală constituind-o puternica reliefarc a briurilor. O altă form[t a categoriei de uz comun este castronul cu corpul
aproximativ emisferic, cu toartă groasă supraînălţată şi cu un brîu simplu, alveolat, aşezat
sub buză (fig. 4/6). Cele mai bune analogii le
găsim în cer ami ca grupului Vîrtop (Berciu 1939;
1961 ; Hansel 1976) pentru ambele categorii şi
în ceramica grupului Susani (Stratan, Vulpe
Hl77) pentru vasele pîntecoase şi str[tchinile
din categoria fină.
Ceramica aparţinînd nivelului negru cu pietriş,
din care face parte şi Gr. 1 , se împarte în două
categorii din punctul de vedere al tehnicii de
lucru şi anume, în categoria lucrată la roata de
mînă, dintr-o pastă zgrunţuroasă, cu mult nisip,
acoperită cu un strat fin de lut şi arsă la cărămiziu
închis sau la cenuşiu-gălbui, de culoare neagră
în spărtură şi categoria lucrată la roata rapidă,
dintr-o pastă de buni:! calitate, amestecată cu
un nisip fin, arsă foarte bine, de culoare cărămizie.
Pentru prima categorie forma care s-a putut
reconstitui este vasul-borcan, cu umerii ridicaţi,
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riale se cunosc deja' la Baia de Fier (Berciu 1961b),
Ceplea- Broşteni (material în Muzeul Judeţean
Tîrgu Jiu) şi B[trbăteşti (materiale în Muzeul
judeţean Tîrgu Jiu, aparţinînd fazei Verbicioara
111)4 •
4. Locuire hallstattiană timpurie (Ha.A) de
tip \'irtop- Susani. Deocamdată în Gorj nu au
fost încă semnalate şi alte aşezări, se cunosc însă
depozite din scria Cinci-Suseni, ca cel de la Socu
(Berciu 1939; Pclrescu-Dîmboviţa 1977).
5. Locuirc medievală timpurie documentată
prin materialele din nivelul negru cu pietriş şi
Gr. 1 datînd din secolele XII-XIII, în epoca
la care se refer[t cunoscuta Diplomă a cavalerilor
ioani(i. adică în vremea lui Litovoi (DnH, B, 1,
doc. nr. 1).
6. Locui re medievală datînd din secolele X VX\'1. adidt din vremea primelor alestări documentare ale localit{t~.ii Padeş (DRH, B. 1, doc. nr.
122 elin 12 nov. 1463 şi doc. nr. 129 din 5 nov.
11.65).
Caracterul restrîns al săp{tturilor, precum şi o
serie de dificultăţi obiectiYC, nu au permis o
detaliere a cercetării, multe din problemele ivite
urmind a fi soluţionate odată cu reluarea campaniei cu mijloace sporite în anul următor.
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AHCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT
CĂLUGĂRENI,GORJCOUNTY
ABSTRACT
In autumn 1980 a scttlement from thc upper Motru valley
was invcstigatcd. Six dwclling Ievcls were discovered as
follows:
1. Lcvcl hclonging to thc Să leu la IV cult urc (only potsherds) - fig. '2/1-:l;
2. Lcvcl of thc Glina III culture with a pit-dwclling (fig.
'2/4-10);
3. Lcvcl belonging to thc fourth phasc of the \' crhicioara
culturc (fig. 2/11; 3/1-2);
4. An Early lron Agc (Ha.A) level of Vlrtop-Susani
type (fig. 3/3 -12; 4/1- 6);
5. An Early Medieval Level dated in the XII'"-XIII'"
centurics (fig. 5/1-2);
6. ,\ 1\lcdieval lcvel datcd in the XV'"-XVI 10 centuries
(fig. 5/3 -6).

EXPLA:-:ATION OF THE FIGURES
Fig. 1. Călugărcni, Olt county. Plan of the excavations.
Fig. 2. Călugărcni, Olt county. 1-3 pottery - Sălcu(a
cult urc 4-11 pottcry-Verbicioara culture.
Fig. 3. Călugăreni, Gorj county. 1-2 pottery-Verbicioara eul turc; 3-11 pottery-Vlrtop culture.
Fig. 4. Călugăreni, Gorj county. Pottery- Vlrtop culture.
Fig. 5. Călugăreni, Gorj county. 1-2 pottery from the
XII-XIII centuries; 3-6 pottery from the XV-XVI
centurics.

vreme,
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Săpăturile

arheologice de la Odaia Turcului (jud. Dimbovita)
ERSILIA TUDOR

In anul 1980, in aşezarea din perioada timpurie
a epocii bronzului, aflată in satul Odaia Turcului,
comuna Mătăsaru, jud. Dîmboviţa, s-au efectuat
săpături arheologice in colaborare Institutul
de Arheologie cu Muzeul judeţean Dîmboviţ.a,
din Tîrgovişte.
Ca şi in anul 1979 săpăturile s-au plasat in
jumătatea dinspre terasă a aşezării, jumătatea
aflată spre vîrful pintenului de terasă fiind plantată cu pomi fructiferi. Săpăturile au constat
din: prelungirea secţiunii 1/1979 (orientată longitudinal pe aşezare), deschiderea a trei casete
pe latura de nord-est a secţiunii 1/1979 (pentru
degajarea complexelor apărute), deschiderea secţiunii III, perpendiculară pe aşezare in zona
şanţului de apărare.
După cum s-a observat încă din 1979, în secţi
unea 1 aşezarea are două straturi de locuire.
Stratul inferior (cu trei niveluri) este cuprins
intre -0,50 -1,10 (1,20 m) şi aparţine culturii
Glina. Stratul superior, aflat între 0,30 -0,40
(0,45 m), aparţine unui aspect cultural nou,
surprins la Odaia Turcului.
Ca rezultate obţinute în săpăturile din 1980
menţionăm: degajarea resturilor a şapte locuinţe (colibe) de suprafaţă, aflate în diferite
stadii de conservare; secţionarea unui bordei;
degajarea a două gropi menajere; secţionarea
pînă la bază a şanţului de apărare. Cinci dintre
locuinţele descoperite apar ţin stratului inferior.
Celelalte două locuinţe, gropile menajere şi şan
ţul de apărare aparţin stratului superior.
Locuintele. Ca şi în alte aşezări ale culturii
Glina, din cauza lipsei gropilor de pari folosiţ.i
la construcţie, nu s-a putut stabili planul exact
al locuinţelor. Suprafeţele pe care se aflau resturile acestora indică dimensiuni aproximative
de 3 x 4 m -3,50-5 m. In ambele straturi
podelele locuinţelor erau amenajate dintr-un
strat de lut galben, gros de 5-10 cm. Podelele
erau foarte puţin arse de incendiile care au distrus locuinţele şi erau parţial afectate de locuirile
ulterioare şi de gropile săpate din stratul superior.
Pe podele şi in jurul acestora s-au descoperit:
o cantitate redusă de chirpici, cărbune, cenuşă,
numeroasă ceramică fragmentară, unelte, obiecte
de lut, oase de animale, rişniţe, frecătoare, vetre
deranjate sau păstrate parţial in situ.

Vetrele din stratul inferior erau construite
direct pe sol. In stratul superior ele erau înălţate
pe o substrucţie din pietre mărunte de riu.
Gropile menajere degajate aveau forma de
clopot. Ambele au secţionat podeaua unei locuinţe din stratul inferior. In pămîntul de umplutură al acestora au apărut o însemnată cantitate de fragmente ceramice, cenuşă şi oase
de animale.
Şanţul de apărare amenajat în zona de legă
tură a pintenului de terasă cu terasa are profil
in forma literei "V", cu deschiderea de 8 m şi
adîncimea de 2,25 m.
Unelte. In ambele straturi, ca unelte de silex,
s-au descoperit cuţite curbe lucrate din silex,
cu plachete calcaroase. Ca unelte de piatră menţionăm: rîşniţe, frecătoare, cuţite curbe, topoare-ciocane şi toporaşe cu muchea cilindrici't,
fragmentare.
Deşi în aşezare a apărut o însemnată cantitate
de oase 'de animale, ca unelte de os s-a descoperit doar un număr redus de străpungătoare,
dintre care unele au putut servi şi ca pumnale.
In stratul inferior a apărut muchea unui topor
sau a unei săpăligi din corn de cerb. In şanţul
de apărare, s-a descoperit un pumnal miniatura} din metal.
Definitorie pentru aşezarea de la Odaia Turcului este ceramica. Deşi fragmentară, în majoritate, ceramica este numeroasă şi variată în
ambele straturi. De asemenea, o însemnată
cantitate de ceramică s-a descoperit în şanţ.ul
de apărare. Aceasta aparţine exclusiv stratului
superior şi provine din alunecarea în şanţ a resturilor din complexele aflate în apropiere.
In ceea ce priveşte ceramica culturii Glina,
din stratul inferior, se remarcă faptul că in afară
de categoriile principale bine cunoscute ale
acestei culturi - ceramica grosieră, intermediară
şi de bună calitate apare şi o categorie de
ceramică fină, cu
degresant alcătuit dintr-o
mică cantitate de nisip bine ales. Arderea acesteia
este completă, culoarea căpătată fiind cenuşie,
neagră sau roşcată. Slipul este moderat lustruit.
Ca forme principale de vase, in stratul inferior,
menţionăm: castroane cu umăr şi margine evazată sau în formă de pilnie, străchini şi cupe
tronconice şi mai rar bitronconice, fragmente
de căni şi oale cu toartă în bandă care nu depă-
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Fig. 1. Odaia Turcului. 1, 2, 4-7, 9-16, 18-21 stratul inferior (cultura Glina); 3, 8, 17 stratul superior.
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Fig. 2. Odaia Turcului. 1-22 s tratul sup erior.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA ODAIA TURCGLUI

şeştc ninlul buzci, pahare de diferite forme.
fragmente de amfore cu torţi tubulare, fragmente
de strecurători şi foarte rar capace de vase.
Decorul ceramicii consl ft din: butoni "au repousse",
impresiuni alveolare şi mai rar crestături scurte
executate pe buza sau pe corpul vaselor, briuri
alveolare în relief ~i mai rar crestate, butoni şi
nervuri scurte, dispuse izolat sau în grup. impresiuni circular dispuse pe corp. Într-un singur
caz a apărut decorul executat cu ~nurul rftsucit.
Asociată cu descoperirile aparţinînd cullurii
Glina, uneori in acelaşi complex, a apărut o
categorie ceramică deosebită ca factură şi decor.
Aceasta este ornamentată cu benzi de şăn\ule\e
adînci te sau de incizii "în reţea", ullimele fiind
însoţite uneori de triunghiuri excizate. Analogii
mai apropiate pentru această ceramidt se întîlnesc în faza Schneckenberg B ~i în culturile
Kostolac şi Vucedol.

Ceramica slratului superior. Ca paslă şi aceasla
poate fi împărţită în 3- 1 categorii. Ceramica
grosierii şi inlermediarâ deşi conţine acelaşi degn•sant ca şi respectivele categorii ale ceramicii
Glina, se deosebeşte de aceasta ca ardere ~i forme.
De asemenea ccramica de bunc1 calitate şi finei
se deosebeşte calitativ, ca forme şi decor de
respectivele categorii ale ceramicii din stratul
inferior.
Ca forme principale de vase menţionfun:
strachina sau castronul tronconic ori cu pereţi
arcuiţi, avînd buza lăţită şi profilată, în diferite
variante; cupa sau castronul tronconic cu umăr
arcuit şi cu toartă în bandă uşor supraînălţată,
formînd o creastă transversală la partea superioară; cana şi oala cu profil în formă de "S"
prevăzute cu toartă, similară celei menţionată
mai sus; ceaşca cu corp scund; vasul cu marginea
mult arcuită în afară; paharul cu profil în formă
de" S" şi fundul profilat; amfora cu torţi tubularc.
Decorul constă din: brîuri alveolare sau crcstate
dispuse sub buză ori în jurul gîlului sau al corpului, impresiuni alveolare sau crestături scurte,
nervuri crestate dispuse vertical pe corp, butoni
mici, conici, dispuşi dens pe corp. Ccramica
fină este deobicei neornamentată. Ca decoruri
rar întîlnite apar: ~irul de găuri care perforează
marginea vasului mult evazată, nervuri transversale dispuse pe buză sau pc corp, banda de
şănţuleţe adîncite.
Pentru ceramica din stratul superior nu am
găsit analogii care să ne permită atribuirea accsh·i
descoperiri unui anumit grup cultural cunoscu l,
de aceea o considerăm ca aparţinînd unui grup
cultural aparte.
1

111

Ca ubiccle de lui, în ambt'le slraluri s-au ('escoperit fusaiole de diferite forme. ·gr,·ul~-di. roţi
minialurale cu bucşft, linguri de lui ele diferite
dimensiuni.
Plastica de lut esle reprezenlal{t do<lr în slralul
inferior printr-o figurin~t zoomorfft ~i printr-o
pl[lcU\[t de lut care ar putea fi socolilh figurină
antropomorfă preYăzulft cu orificiu pentru cap
mobil.
In concluzie, pc baza obserYa l,ii lor sl ra l igrafice
şi a materialelor arheologice prowni le din s[tpă
turile arheologice de la Odaia Turcului. considerăm ră aşezarea are o deosebitrt irnportanţ.ă
pentru cercetarea perioadei timpurii a epocii
bronzului din Muntenia. Descoperirile din stratul
inferior pe lîngă faptul ră îmbogă\ese datele
existente aduc şi date noi priYitoare la ft'lul de
viaţă şi la evoluţia culturii Glina. pnmi~înd
totodată stabilirea unor reia \ii cu alte arii culturale. Descoperirile din stratul superior documcnlează stratigrafic că cultura Glina în ~Inn
tcnia nu este sucredată nemijlocit de cullura
Tei ci de un aspect cultural bine eonturnt aeum
prin descoperirile de la Odaia Turcului.
LES FOUILLES ARCHEOLOGIQCES
D'ODAIA TURCULUI DEP. DIMBOVITA
RESUMI~

Cinq des sept habitations de surface onl el(, <kga~<·es:
ellcs apparticnnent a la couche infcricurc (avec lroi ni\Taux).
Dcux autres habitations appartienncnt :"1 In couchc superieure
de l'Hablissemcnt. Dcux fosses ă detritus on t (·galcnwnt He
miscs au jour. La fosse de defense de l'habitation de la couche
supericure a etc sectionne en sa base.
Les dcux couchcs ont line un nombrc restrcint d'outils de
silex, picrrc etos (fig. 1/16-19; '2/20-21) et d<'s objds en
tcrre cui te fig. 1/20-21; 2/12, 19, 22). Dans la foss~ de dcfcnsc est apparu 1111 poingard miniaturc de metal.
La couchc infericurc, en dehors de Ia ccramique typiquc
pour la civilisation de Glina (fig. 1/1 -2, 4-5, i, 11- L)) ,·ontcnait egalemcnt uu petit lot de fragments qui onl de:< anaIogics dans Ia cadre de !'aspect :\"ăieni- Schncckcnberg
B ct dans les civilisations de Kostolac ct Yucedol (fi.t;. 1/6,
9, 10). Du point de vue culturel, l'habitation de 18 couche
supericure, avcc de Ia ceramiquc typique (fig. '2/1-11,
1:!-18), qui se supcrpose directement a l'habitation Glina,
est :1 attribuer, pen~ons nous, a un aspect culturel indL'pcn~
dant.

EXPLICATIO;o..; DES FIGUiES
Fig. 1. Odaia Turcului. 1, 2, 4-i, 9-Hi, 18-'21 rouche
in feri<• urc (civilisation Glina); :l, 8, 17 couchc 'uperieure.
Fig. 2. Odaia Turcului. 1-22 couchc supericure.
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Cercetările arheologice de la Cîndeşti-Coasta Banului
corn. Dumbrăveni (jud. Vrancea), în perioada 1976- 1980
(necropola aparţinînd purtătorilor culturii Monteoru, aşezarea de la sfîrşitul epocii
bronzului- cultura Noua şi resturi de locuire hallstattiene)
MARILENA FLORESCU, ADRIAN FLORESCU

După

cum se ştie un aport deosebit la cunoaşterea culturii Monteoru a fost adus de cercetările efectuate în ultimul deceniu în zonele de
curbură ale Carpaţilor răsăriteni, zone locuite
intens şi îndelungat de către comunităţile tribale
montcorene. Fără a minimaliza aportul altor
cercetări, trebuie totuşi să subliniem că sftpă
turilc de la Cîndeşti se detaşează nu numai printr-o cercetare complexă desfăşurată fără întrerupere, începînd din anul 1952 pînă în 1980 inclusiv, ci şi prin valoarea excepţională a rezultatelor1. In acest sens, prezintă un deosebit interes
săpăturile efectuate pc terasa adiacentă cetăţuii
Nacu, care a constituit nucleul central al staţiunii
montcorcne, unde a fost semnalatft necropola
aşezării. Fără nici o umbră de exagerare, trebuie
de asemenea să subliniem că atît prin numărul
de morminte descoperite pînă acum, 758 (la
sfirşitul anului 1981), ciL şi prin observaţiile
referitoare la rit şi ritualuri, dar mai ales prin
observaţiile privind structura socială şi economică a comunităţilor tribale montcorenc, aceastft
necropolă nu numai că este cea mai mare din
ţara noastră (semnalată şi cercetată), dar ea
constituie totodată şi unul din cele mai importante
obicclive specifice epocii bronzului din sud-estul
Accsl raport amplu cuprinde o sinlez{t a rczultalclor
ob\inutc intre 1976-1 !l80, inclusi\· ~i cele prezcnlalc in
cele :; comunicări ţinute in cadrul rapoartelor anuale de
s{tpături, fiind subliniate datele referitoare la nccropola
mon tcorcană, la aşezarea caractcristicli fazelor tirzii 1I a11 h- :\Ionteoru şi la aceea spet"ilică culturii Noua. întrucît,
incl•pind din anul 1978 au fost reluate cercetările şi în alte
trei obiective, respectiv cctă\uilc l\'acu, Coasta Nacului si
Corhca, pentru elucidarea problemelor referitoare la aş~
zărilc hallstattiene şi sistemul de fortificaţie al aşezării geto-dacc, staţiunea complexă de la Gîndeşti va Ii prezentată
prin două rapoarte de sine stătătoare: unul cu referiri la
sectorul Coasta Banului (necropola, a5czarca Noua) şi un
altul ce va cuprinde rezultatele privind aşczările hallstattienc
şi geto-dacice. Pentru elucidarea unor probleme referitoare
la Cullura :\'oua şi la sistemul de fortificaţie geto-dac a fost
solicitată colaborarea lui Adrian Florcscu care este coautor
al prezentului raport ~i al celui unde sint inserate rezultatele
săpălurilor efectuate pc cctă~uilc Nacu şi Coasta Nacului.
1
Unele date referitoare la staţiunea de la Cindcşti şi
implicit la problemele complexe pc care le suscită cercetarea
acesteia vezi: l\1. Florescu, B.C., ASSP, 1976; idem, in Dictionar de Istoric veche a Romclnici, 1977; idern, Carpica, 10,
19/H; idcm, Carpica, 11, 1!l79, p. 93-132 şi p. 47-143;
idern, ArhMold, 11 (sub tipar); M. Florescu şi A. C. Florcscu, AM:\1, 5, (sub tipar); l\1. Florcscu, RMM, 50, 1981,
1, p. 26 -3'1.

Europei. Nu este de asemenea exagerat dacă
o comparăm, prin problemele de ordin economic,
social, pc care le relevă, cu necropolele de Ia
Micene (păstrînd fireşte proporţiile în ceea ce
priveşte bogăţia de material arheologic şi mai
ales varietatea obiectelor prcţ.ioase precum şi
cadrul cronologic al celor două obiectivr).
Deşi cu alte prilejuri s-au făcut unele precizări
asupra caracterului complex al stapunii de la
Cîndeşti, este necesar să revenim aici pe scurt
pentru a înţelege problemele pe care le suscită
cercetarea unui astfel de obiecti\·~. În acesL sens,
menţionăm că la începutul fazei Monteoru lea•
o mică comunitate tribalft şi-a întemeiat o aşe
zare pc aceste meleaguri, avînd ca nucleu central
promontoriu! cu pante abrupte, denumit astăzi
Cetăţuia Nacu. Chiar în cursul fazei lea aşezarea
a fost extinsă, fiind construite locuinţe şi pe
platoul cetăţuiei din imediata vecinătate -Coasta
Nacului - şi apoi în cursul fazelor Ic 2 - Ia pe
terasele Corbea şi Recea. In acelaşi timp terasa
Coasta Banului din vecinătatea de vest a celor
două cctăţ.i a fost rezen'ată pentru necropolă.
Aici, au fost depuşi toţi cei ieşiţi din viaţă în
îndelungatul timp cît a dural aşezarea, (respectiv
fazele lc3 - 1 Ib). Reamintim cu acest prilej că
s-a putut urmări extinderea în etape succesive
a suprafeţei necropolei, începînd cu marginile
de nord-\·est ale terasei, către zonele centrale
şi de sud-vest. Cum era şi firesc necropola corespunzătoare fazei lc3 a cuprins zona marginală
de nord-vest atingînd puţin şi zona centrală
şi cea de sud-est. Jn cursul fazei lc 2 au fost folosite mai ales spaţiile libere dintre mormintele
Ir 3 şi concomitent suprafaţa s-a mărit, extinzîndu-se către marginile de sud-vest şi est-centrale ale platoului Coasta Banului. Incepind cu
faza Ia mormintele se concentrează de predilecţie
în zona de vest şi est-centrală a terasei, fiind
folosite doar întîmplător şi numai pentru depunerea celor incineraţi, interspaţiile dintre vechile
morminte. In mod cu totul excepţional a fost
deranjată partea superioară a unor gropi de
morminte corespunzătoare fazelor lc3 - lc 1 , la
care nu se mai păstrau construcţiile din piatră
de la suprafaţa lor, prin depunerea aici a celor
ce au părăsit aşezarea în cursul fazelor Ib- Ia

!

Vezi Indeosebi
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In sfîrşit, o nouă extindere a suprafeţei necropolei s-a făcut la începutul fazei IIa, prin folosirea mai ales a zonei de sud-vest şi sud-est a
terasei Coasta Banului. Trebuie de asemenea să
atargem atenţia că deşi platoul terasei însumează circa 12 ha, purtătorii culturii Monteoru
au căutat să folosească la maximum zonele de
vest nord-vest, care se aflau mai aproape de
cetăţuie şi aşezările adiacente. Este de asemenea
important să precizăm că la începutul fazei
IIa s-a trecut la o nouă reorganizare a aşezării
creindu-se încă una, adiacentă cetăţuiei, pe
Coasta Banului, în zona est-centrală şi de sud-est
a platoului, marginile ei atingînd doar întîmplă
tor limitele vechilor necropole corespunzM.oare
fazelor le,- Ia.
Prin extinderea acum a aşezării şi pe terasa
Banu s-a modificat şi suprafaţa necropolei, înregislrindu-se o tendinţă de concentrare a mormintelor .. \stfel, dacă în cursul fazelor le,- Ia exista
tendinţa de mărire a suprafeţ.ei prin folosirea
gradual[( a zonei est-centrale, cum era şi firesc,
ea fiind mai aproape de cetăţuie, acum, prin
crearea aşezării noi, zona de maximă concentrare a cimitirului se deplasează către marginile de Yest, sud-vest şi sud-est ale platoului,
la circa 300 m distanţă de li mi tele locuinţelor
construite aici. Această parte a terasei va fi
folosilft la maximum în tot cursul fazelor IIa- Ilb.
Prin mftrirea succesivă a suprafeţei necropola a
căpftlal forma unui arc de cerc cu deschiderea
către nucleul central al aşezării şi a celor adiacente ei.
Începînd din anul 1968 săpături le de pe Coasta
Banului s-au concentrat în vederea cunoaşterii
cît mai amănunţite a ritului şi ritualurilor folosite
de cftlre purtătorii culturii Monteoru începînd
cu faza le, şi pînă la sfîrşitul fazei Ilb. Cum era
şi firesc intre anii 1968-1975, s-au efectuat săpă
turi in zonele de maximă concentrare a mormintelor corespunzătoare fazrlor le,- le, şi parţial
Ia- II,,, iar din 1976 pînă în 1981, inclusiv în
zona unde fuseseră semnalate urmele aşezării
Monleoru tîrzii şi ale necropolei din imediata ei
vecinfttate.
În acelaşi timp au fost extinse sftpălurile şi
în zona de sud şi sud-est a platoului, datorită
faptului că aici fuseseră semnalate trei, din cele
şapte cenuşare (grupuri de locuinţe) corespunzfttoare culturii Noua. Identificarea şi cercetarea
acestei noi aşezări într-o zonă de maximă concentrare a comunităţilor tribale monteorene permite
o cunoaştere mai aprofundată a procesului de
constituire a culturii Noua şi deci a transformărilor petrecute la sfîrşitul Bronzului mijlociu
şi începutul celui tîrziu 3 •
Cercetarea în cursul celor şase campanii de
săpftluri, respectiv 1976-1981, a 468 de morminte (de la 300 pînă la 768 la sfîrşitul anului
191H) ne-au permis cunoaşterea îndeosebi a
rillll·ilor şi ritualurilor folosite de către rnonteo3 t:nek date şi observaţii au fost
1981, !, p, 30-31.
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reni începînd cu faza Ia şi mai ales în etapa finală
Ha- Ilb.
Cu toate acestea, nu este lipsit de interes să
subliniem că s-au completat datele referitoare la
necropolele corespunzătoare fazelor Ie,-Ic, cu
noi observaţii şi descoperiri inedite. Menţionăm
că prin cercetarea sectorului de nord-vest a terasei CoasLa Banului s-a identificat un grup deosebit
de morminte, în gropi cu cotlon, în care înhumaţii erau depuşi în poziţie chircită cu capul
la E, SE, ESE, ENE. Acest grup se găsea în
zona limitrofă a necropolei corespunzătoare fazei
le, şi era situat la 60 m distanţă de celelalte
morminte aparţinînd fazei respective. Este de
asemenea important să mai amintim că inventantl lor este sărac; astfel, din cele 15 morminte,
doar la (j au fost depuse ca ofrande ceşti de tip
le, şi, în două cazuri, s-au găsit o cataramft
din os (un breloc) şi un topor din piatră. Ţinînd
seama de faptul că în majoritatea covîrşitoare a
monnintelor aparţinînd fazei le, înhumaţii erau
depw~i cu capul spre \'est, este de la sine în\eles
că cei orientaţi în exclusivitate la est, au constituit în cadrul comunităţii tribale un grup aparte,
căruia i s-a rezervat apoi şi în cadrul necropolei
un loc deosebit, fixat anume în zona limitrofă
a cimitirului şi la oarecarr dislan\ft de ceilalţi.
Cauzele care au drterminal pe unii din membrii
comuniHtţii
tribale sft adopte unele practici
riluale deosebite, care implicau aşezarea morţilor în groapft cu capul la est, sint mai greu de
deslu~i t. Deocamdată, în cadrul necropolei de
la Cincleşti, este penLru prima oarft cind se semnaleazft un astfel de grup căruia i s-a rezerYat
un loc aparte în cimitir. ln acelaşi timp, dacft
mai ţinem seama de faptul că inventarul acestor
morminte este foarte sf1rac in comparat.ie cu al
celorlalte, atunci ne putem explica, într-o oarecare
măsură, de ce se găsesc tocmai la marginea
necropolei şi nu alături de majoritatea celor ce
alcătuim< comunitatea tribală. În mod deosebit
mai trebuie să atrag~m atenţia că în aria culturii
Monteoru au mai fost semnalate cazuri similare,
în etapele ei mai tîrzii, ca de exemplu la Poiana,
unde in cimitirul corespunzător sfirşilului fazei
Ia şi începutul fazei Da, înhumaţii aşezaţi cu capul
la nord-vest erau grupaţi într-o zonă anumilrt a
ci mi tirului 4 •
Fireşte, studierea tuturor cazurilor semnalate
în aria culturii Monteoru ne va permite cunoaşterea
unor noi aspecte referitoare la concepţiile despre
lume şi viaţă, la existenţa în cadrul comunităţlor
tribale a unor grupuri de indivizi ce vor fi practicat ritualuri deosebite 5 •
In sfîrşit, un caz cu totul aparte 1-a constituit
şi mormîntul 500, unde cei doi indivizi fuseseră
aşeza\i cu faţa în jos, în poziţie chircită accentuată, cu palmele pe obraz şi picioarele foarle
stnnsr. cu genunchii atinpîncl fruntea. Vasul de
t Ecat. Dunăreanu Vulpe, Dacia, 5-6, 1935-36, p.
156-157.
5 Pentru unele date referitoare la rit uri şi ritualuri vezi:
Carpica, 10, şi 11 (nota 1).
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ofrandă, ceaşca, fusese aruncată de pe marginea
gropii, sfărimîndu-se, fragmentele ei aeoperind
capetele celor doi înhumaţi. Groapa mormîntului, foarte adîncă, a fost apoi umplută cu o mare
cantitate de bolovani, iar deasupra s-au aşezat
plăci de conglomerat calcaros, peste care s-a
construit o vatră ale cărei margini se confundau
cu cele ale gropii mormîntului respectiv. Observaţiile făcute cu prilejul cercetărilor ne-au permis să formulăm ipoteza portivit căreia intr-un
anumit moment, de grea cumpănă pentru comunitatea tribală, se practicase un sacrificiu uman,
cei doi indivizi cu mîinile şi picioarele legate,
fiind omorîţi cu pietrele care au umplut apoi
groapa6 •
In ceea ce priveşte necropola aparţinînd fazei
le,. în afară de mormintele de înhumaţie şi
incineraţie obişnuite, pe care le-am consemnat
cu un alt prilej, a fost semnalat şi un mormînt
în care înhumatul, un copil, fusese depus într-un
vas (un borcan de dimensiuni mari) şi apoi aşezat
in groapă în aşa fel, încît capul să fie orientat
către sud-vest, ca majoritatea mormintelor specifice acestei faze. După cum se ştie, în aria
culturii Monteoru, depunerea înhumaţilor în vas
şi apoi în groapă, nu se practica în mod obişnuit;
astfel, la Cîndeşti, din cele 768 de morminte,
acesta este unicul caz semnalat pînă în prezent?.
In aceeaşi ordine de idei mai amintim şi un alt
caz, mai puţin deosebit, dar interesant: astfel,
într-un mormînt de înhumaţie aparţinînd unui
copil, în afară de vasul de ofrandă, ceaşca, aşezată
în dreptul cotului stîng, i se pusese în gura uşor
întredeschisă o mică lingură de lut ars, iar la
gît purta atîrnată de un şiret, o fusaiolă. Am
semnalat inventarul acestui mormînt întrucît
sînt foarte rare cazurile cînd înhumatul, pe lîngă
bijuteriile şi podoabele pe care le purtase în
viaţă, mai lua cu sine şi alte obiecte, folosite în
mod curent.
Dar, aşa cum am menţionat la început, în campaniile de săpături efectuate între anii 1976-1981,
cele mai numeroase morminte aparţin fazelor
Ia şi IIa- IIb. In ceea ce prinşte necropola
corespunzătoare fazei Ia, s-a constatat c[t majoritatea mormintelor de înhumaţie se concentrează către zona de sud-est a terasei. Ele devin
mai rare cu cît ne apropiem de zona centrală,
unde va fi existat probabil, anterior, necropola
purtătorilor fazei Ib. Trebuie de asemenea sft
amintim, că în această etapă, se practica nu
numai înhumaţia ci şi incineraţia, fiind semnalate,
mai ales în campaniile din:anii 1968-1975, mormintele în care fuseseră depuse urne, cu sau fără
capac (pentru urne fiind folosite borcane sau
castroane mari). Cu totul excepţional, resturile
cinerare se găseau pe fundul gropii, iar deasupra

6

Ibidem.
Este cunoscut faptul că ritualul respectiv era practicat
cu predilec~ic in zonele aferente bazinului mediteranean,
de unde se răsplndeşte, lncă de la sflrşitul neoliticului, In
Balcani şi de o parte şi de alta a Dunării mijlocii. Purtătorii
culturilor epocii bronzului din spaţiul carpato-dunărean nu
au practicat decit incidental acest ritual.
7

mormîntului se aşezase vasul de ofrandă (o
ceaşcă sau două), acoperit cu o piatră sau o moYilă
din bolovani.
In mod deosebit trebuie însă să subliniem că
nici unul din mormintele de incineraţie nu se
găseşte in sectorul de sud-vest, unde se concentrează grupul compact al înhumaţiilor. Ele sint
răspîndite în toată zona de vest şi nord-Yest a
terasei, în interspaţiile dintre mormintele le,- le,.
sau, în rare cazuri, deranjîndu-le pe acestea din
urmă 8 •

In aceeaşi ordine de idei remarcăm că, aproape
în exclusivitate, mormintele de incineraţie se
găsesc la circa 300 m depărtare, de limitele grupului de înhumaţie. Cu toate că cercetarea este
încă în curs de desfăşurare (urmînd să se facă
săpături în zona de est şi sud a terasei), putem
totuşi formula ipoteza potrivit căreia, în faza
Ia purtătorii culturii Monteoru vor fi folosit în
mod deliberat anumite sectoare ale terasci:
unul special pentru depunerea urnelor sau numai
a resturilor cinerare şi altul pentru depunerea
celor înhumaţi. N-ar fi greşit să credem că existau,
două necropole corespunzătoare acestei faze, una
cu înhumaţi şi alta cu incineraţi.
In ceea ce priveşte mormintele de înhumaţie
trebuie să menţionăm dt gropile ovale, rareori
rotunde sau uşor rectangulare, erau puţin adînci
(de la 0,80 pînă la 1,60 m maximum, de la suprafaţ.a actuală a solului). Construcţiile de piatră
care să acopere mormintele sînt acum mai rare
şi mai puţin variate tipologie, faţă de acelea
semnalate în fazele le,- Ie, 9 • Astfel, sînt mai
numeroase acum cazurile cînd locul mormîntului
este marcat prin depunerea doar a uneia sau
două pietre mari şi doar arareori se construieşte
cîte o mică movilă conică, din bolovani sau
sfărîmături din plăci de conglomerate.
Inhumaţii au fost aşezaţi în groapă, în poziţie
chircită, cu capul îndreptat spre V, SV, NV şi cu
totul excepţional la SE, NE, N sau S (aceştia
însă nefiind grupaţi separat aşa cum s-a semnalat la Poiana sau în necropola din faza Ic, de
la Ctndeşti).
Inventarul mormintelor este mult mai bogat
decît în fazele anterioare; astfel, sînt numeroase
cazurile în care lîngă inhumat sînt aşezate două
trei vase de ofrandă (de obicei ceşti, predominînd cele cu o singură toartă). Ceştile sînt aşe
zate de obicei una într-alta, după mărime, ~i
sînt depuse lîngă cot, ghenunchi sau călcîi. Podoabele sînt în exclusivitate din bronz, remarcîndu-se preponderent-a inelelor de bucEt cu
utilizare multiplă (cercei, coliere sau pentru a
prinde părul). Intr-un singur caz ele fuseseră
aşezate în lanţ şi prinse de un Halsring folosit ca
diademă. Menţionăm că veriga din bronz, oxidase
puternic osul frontal şi temporal, iar inelele de
buclă oxidaseră nu numai oasele temporale ci
şi
limitele maxilarului şi mandibulei. Aceste
8 Datorită

faptului că zona amintită a fost plnnlală cu
numeroase morminte nu fost parţial distruse.
Vezi unele detalii şi în Carpica, 10.

şi livadă

vie
9

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA

obsen·aţii

ne-au permis să stabilim cu precizie
Halsring-ul fusese folosit ca diademă iar în
dreptul tîmplelor se atîrnaseră inelele de buclă
prinse unul-într-altul pentru a forma un lanţ
ce atingea partea inferioară a mandibulei.
Esle de asemenea interesant să mai amintim
că la un alt inhumat în afară de inelele de buclă
care fuseseră prinse în mănunchi în dreptul
timplL•lor au fost descoperite două ace (unul
simplu şi al doilea cu capul lat, uşor curbate),
a~ezale unul peste altul, in aşa fel încil ele prindeau ,·eşmîntul ca o agrafă. Fireşte, nu socotim
cele două ace, ca piese componente ale unei
fibule. clar credem că nu este greşit să considerăm
că ele aveau funcţionalitatea similară a unei
agrafe şi că ideea de a folosi astfel de podoabe
prinsPse deja contur, încă de pe acum. Tot în
acPsl mormînt, vasul de ofrandft este de un tip
mai pu(in obişnuit: o cupă cu picior şi eu o toartii,
şi reprezintă o copie mai puţin reuşită a prololipurilor semnalatl' in mormintele de la .\Iicene
(Cercul A).
In sfirşil, mai trebuie sii amintim alle două
morminte corespunzfttoare fazei Ia, ce conţineau
doar capul inhumatului şi alături vasele de
ofrandft 10 • În cadrul necropolei de la Cindeşti au
mai fost semnalate cazuri similare în· nccropola
corespunzătoare fazei le,- le,.
Prin urmare, cercetarea necropolei corespunzftlnare fazei Ia ne relevă, în ansamblu, cîteva
aspecte interesante. Astfel, în ceea ce priveşte
ritul constatăm practicarea cu predilecţie a
înlwmaţ.iei,
dar şi folosirea incineraţiei. Deşi
comparativ cu fazele anterioare procentajul de
incirwraţi a crescut, totuşi, ritul nu era practicat
în mod obişnuit. Şi nu este întîmplător faptul
dL toate mormintele de inci neraţie se găsesc
răspîndite pe terasa Coasta Banului, la oarecare
distanţft de grupul compact al celor înhumaţi.
- Observapi absolut identice cu cele consemnate
mai sus au fosl făcute şi cu prilejul cercetării
sectontlui de sud-vest şi sud-est al terasei, unde
a fo~l identificat grupul de morminte de înhuma(ic specifice fazei IIa- Ilb 11 . Ca şi în etapa
anterioarft a existat tendinţa de a se mări suprarafa nccropolei prin extinderea ci către zona
cenlra![t şi de nord-nord-est a plaloului, dar,
odatft cu crearea aici a noii aşezări adiacente
cPtă(uiei, în cursul fazei IIa, ea se va limita
doar la sectorul de sud-vest şi sud-est, unde,
prin săpăturile efectuate începînd din anul
1\"l78 -1981 inclusiv, a fost semnalat grupul
compact de inhumaţi, din fazele IIa- Ilb.
că

10 ,\tragem aten~ia că nu ne-am referit la morminte
<leranjall', ci numai la acelea in situ.
11 Trebuie să subliniem că în cadrul acestui raport ne
referim la întreaga etapă finală a culturii Monteoru, care
are tlll aspect destul de unitar in ceea ce priveşte cultura
materială. Fireşte, sînt deosebiri Intre cele două faze Ila şi
llh, ce se vor reflecta şi în cadrul inventarului din morminte,
dar aici nu avem posibilitatea să ne oprim la toate elementele specifice. Amintim astfel că Ia Gîndeşti au fost sesizate
2 niveluri de locuire - Ila şi două Ilb -, fiecăruia corespunzindu-i grupuri de morminte.
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In ceea ce priveşte mormintele de incineraţie
(aproape în exclusivitate în urne, cu sau fără
capac) caracteristice acestei etape tîrzii, ele
erau răspîndi Le exact în aceeaşi zonă unde au fost
semnalate şi cele aparţinînd purtătorilor fazei
Ia (doar cu două excepţii, cînd s-au găsit la un
loc cu cele de înhumaţie). Unul din aceste morminte ele incineraţ,ic ayea resturile cinerare
depuse direct în groapă şi alături o ceaşcă specifică fazei IIa; cel de al doilea, era însă cu totul
deosebit constatîndu-se că urna cu resturile
cinerare a fost depusă exact pe locul unde se
practicase arderea celui ieşit din viaţă. În prealabil terenul a fost uşor alveolat şi apoi s-a construit rugul, iar după incierare şi depunerea
oasdor în urnă, de pe locul respectiv au fost
îndep~trlate cu grijft resturile de cărbune de pc
între;1ga suprafaţă centrală a rugului. Datorită
arderii intense solul a căpătat o culoare
brun-ro~ialică,
oarecum uniformă cu excepţia
cit on· a por~iuni marginale transforma te într-o
zgur~l ro:jielich albicioash. Exact în centrul acestei
suprafe\e, care avea formft perfect circular~t, a
fosl depus~t urna (un borcan, lucrat din pastft
brunfl uşor zgrun!uroasft), acoperită apoi cu o
lespede subţ.ire din gresie. La celelalle morminte
de incineraţic, resturile cirwrare erau depuse în
urrw, ele obicei - borcane, lucrate fie din pasl[t
finit. eu uşor luciu la exterior, fie din pastft zgrun!uroasi:'t şi ornamente doar cu brîu in relief.
Urnele erau acoperite cu capace rolunde sau cu
o lespede subţire, din pialră. Au fost semnaJale ins[t şi cazuri cind urnele erau depuse in
groapft fftră sft mai fie acoperite.
La suprafaţ.a solului de călcare, locul mormîntului era uneori marcat prin depunerea
citorva pietre sau numai a unui bolovan mai
marl'.
In ceea ce priveşte mormintele de înhumape,
se impune să subliniem cîteva din observaţiile
ob!inute in exclusivitate cu prilejul cercetărilor
din anul 1978-1981,1 2 Astfel, s-a constatat, cft
adincimea gropilor variază între 1,G0-2,30 m
de la suprafaţa actuai[t a solului şi sînt rectangulare, cu colţurile rotunjite sau ovale şi mai rar
rotunde. In cîteva cazuri, la săpara gropii se
cruţase o treaptă, pe care fuseseră depuse resturi de cărbune şi ofrande arse (boabe de grîu
sau mei şi oase de animale) in timp ce se oficiau
unele ritualuri, care precedau înhumarea.
Ca şi în fazele anterioare şi acum înhumapi
sînl aşezaţi în poziţie chircită, cu coatele pe
genunchi sau sprijinite pe bazin, cu palmele
închise şi aşezate sub bărbie sau acoperind unul
din obraji. Doar mai rar, morţii sînt depuşi în
pozi !ie chircită oarecum mai relaxată, cu palmele
pe genunchi sau în dreptul feţei. Într-un singur
mormînt, înhumatul a fost aşezat pe spate, cu
picioarele strînse şi palmele pe ghenunchi.
Aproape în exclusivitate, înhumaţii sînt oricntaţi cu capul spre V, SV, SSV, NV, NNV şi cu
12 Pentru descoperirile din anii anteriori, vezi Carpica,
10, 11.
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Clndeşti-Coasta Banului. Podoabele din
punzătoare aşezării Monteoru

-

bronz descoperite In inventarul mormlntului 666 (necropola coresfaza Ilb, nivelul 2) (se. 1/1).
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Fig. 2. Clndeşti-Coasta Banului. Podoabe din bronz şi
vase descoperite In necropola Montoeru. 1-2 inventarul
mormtntului 595 (faza Ila, nivel, 2), 3-4 colier din bronz
şi ceaşcă (faza Ilb, nivel, 1); mormintul 644; 5-6 castron
şi ceaşcă, mormintul 645 (faza Ila, nivel 2).

12

.. - _j

Fig. 3. Clndeşti -Coasta Banului. Unelte din os (1,3 -9,
11-13) şi vtrfuri de săgeată din os (2, 10), descoperite In
inventarul aşezării corespunzătoare culturii Noua.
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totul incidental cu capul spre N, S, sau E. Este
de asemenea important să menţionăm că doar
arareori mormintele sînt marcate la suprafaţa
solului de călcare. Ca şi în etapa anterioară
vasele de ofrandă sînt mai numeroase şi, în
acelaşi timp, ele sînt acum şi mai variate tipologie (fig. 2). Menţionăm astfel, că în afară de
ceşti cu una sau doui"'t torţi, puse după mărime
una -într-alta, au reapărut pixidele sferice, prevăzute cu patru picioruşe dispuse simetric cîte
două şi acoperite cu capace rotunde, cu ramă
interioară; alături de acestea semnalîndu-se şi
cele fără picioruşe. La Cîndeşti, în mormintele
din fazele Ic3 - 1,2 , pixidele au apărut frecYcnt,
pentru ca apoi din faza lc 1 şi pînă la începu lui
fazei Ilc, ele să dispari"'t complet1a.
Este de asemenea foarte important si suoliniem şi faptul că, nici în aşezările respective
(Ic 1 , Ib- Ia) acest tip de Yas nu înscrie un procentaj care să depăşească O, 1%.
In aceeaşi ordine de idei menponăm ~i reapariţia paharelor cilindrice sau uşor tronconicr, cu
buza îngroşată, acoperi te cu capac conic sau
rotund. Aproape întotdeauna atît paharul cît
şi capacul sînt ornamentate cu caneluri oblice sau
orizontale asociate cu incizii întrerupte, lriunghiuri şi romburi cu cîmpul haşurat, iar pe suprafaţa exterioară a capacelor, decorul este dispus
radial sau în vîrtej. Ca şi în cazul precedent,
acest tip de vas a fost semnalat în complexele de
locuire, începînd cu faza Ira şi apoi mai freC\·enL
în lc 2 14 • Ulterior, trăsăturile lui tipologice suferă modificări, astfel că la începutul fazei Ia
paharele au gura foarte largi"'t, corpul uşor arcuit
şi fundul foarte îngust, cu toate că mai pi"'tstrează
în linii generale forma tronconică. Am ţinu L să
reamintim aceste date, pentru că la Cîndeşti,
în aşezarea corespunzătoare fazelor IIa- Ilb, se
va menţine şi tipul de pahar apărut la începutul
fazei Ia,cu deosebirea că acum Ya fi ornamenlat cu
motivele specif!ce fazelor respectiv('. Alături de
acesta, aşa cum am menţionat mai sus, Ya reapare prototipul cilindric, foarte asemănător celui
semnalat în faza Ira· Forma respectiYi"'t, devine
frecventă în inventarul mormintelor, in timp ce,
în aşezarea corespunzătoare procentajul său deabi a dacă înscrie valori de 0,2.%
Nu mai puţin interesant ni se pare şi faptul
că s-au semnalat vasele cu corpul în două etaje 15
şi castroane sau vase cu corpul în formă de raţă.
13
Nu numai la Clndeşti dar şi in alte necropole nu apar
des pixide In inventarul mormintelor ulterioare fazei le,
(vezi: Poiana, Pădureni, etc).
14 În fazele mai vechi acestea au o siluetă mai zveltă
şi In general sint preferate formele tronconice cu bază Ingustă, in timp ce in fazele mai tirzii sint preferate cele cilindrice sau tronconice, cu diametru! bazei foarte putin
micşorat (faţă de buză).
16 Forma ca atare apare şi in cel de al doilea nivel, lla
şi nivelul I, Ilb, cind vasele au corpul mai zvelt, remarcindu-se
şi o proporţionalitate intre dimensiunile celor dou:'i etaje.
Alături de aceasta apare şi forma mai scundă, la care lnăl
ţimea etajului superior este mult micşorată (faţă de cel inferior). Procentajul prototipului respectiv inscrie o creştere de
5% in cel de al doilea nivel, llb.
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Constatăm,

de asemenea, reapariţia vaselor de
care la Cîndeşti au fost sem nalatr doar
la citeYa morminte din fazele 1, 3 - 1,2 , după
care ele dispar pentru a fi din nou identifil'ate
la începutul fazei 1Ia16 •
Aşadar, inventarul mormintelor din acL'[l~lă
etapă tirzie monteoreană ne apare mult mai
bogat şi variat decît al celor anterioare ei. fn
afară de vase, podoabele sînt acum mai numeroase şi mai diferenţiate tipologie. Inelelr de
buclă din bară (tipul clasic) apar frecnnl in
mormintele din faza IIa. iar cele cu unul din
capete terminat în foaie şi prevăzute cu decor
au repousse încep să fie frecvente la început u 1
fazei Ilb. Halsring-ul din bară cu capetele subţiate şi uneori rulate, se găseşte atît în mormintele
specifice fazei IIa. cît şi în Ilb ca şi bră(ftrile,
din bandă lată sau bară, cu capetele subtiate.
Pandantivele semilunare asociate cu mărgclele
din bronz din sîrmă torsionată sau tubulare,
au fost identificate atît în faza IIa, dar mai ales
în Ilb (fig. 1; 2/3). In schimb, butonii din bronz
în formă de calotă apar numai în mormintele
IJb, în timp ce butonii mici au fost semnalaţi
mai ales în faza IIa.
De o importanţă deosebită ni se pare şi faptul
ci"'t au re apărut, ce-i drept izolat, în cîtrva morminte din faza IIa şi mai ales llb, unele podoabe
din os, care dispăruseră în cursul fazei le 2 (după
ce ele constituiseră principala categorie ele podoabe, în timpul fazei lea)· Ne referim la inl'lele
din os, mărgele din os, cochilii sau din\i perforaţi, col!i de mistreţi perforaţ.i şi într-un singur
caz, un breloc din os (aşa-zisa cataramă). Este
cert că această podoabă împreună cu celelalle,
care vor fi apoi folosite şi de către purtătorii
culturii Noua, au început să fie "la modă" odată
cu infiltrarea elementelor răsăritene, care preferau în mod deosebit aceste podoabe în asociaţie
de multe ori şi cu cele din bronz.
Dar în afară dr aceste date, cercetarea m·rropolei din fazele IIa- Ilb ne-a dezv[tluit ~i alte
aspecte de importanţă deosebită pentru cunoaş
tnea structurii economico-sociale a comnnil[ttii
tribale de la Cîndeşti. În acest sens este sugrstiv
faptul că au putut fi sesizate 10 grupe familiale
de morminte dispuse în cerc, unele lîngă altele.
Fiecare grup cuprinde 4-6 morminte ale c[tror
gropi sînt dispuse fie la distanţe egale unele de
altele, astfel încît ele să închidă o suprafaţă
circulară, fie radial, dar delimitînd cu una din laturile înguste lungimea unui cerc "imaginar".
In cazul în care mormintele erau dispuse u nrle
lîngă altele, atunci înhumaţii erau aşezaţi in
groapă unul după altul. Datorită acestui fapt
orientarea lor este diferită variind de la Y la
SV, SSV, NV, NNV şi eventual SE şi N. L'Yitîndu-se totuşi orientarea cu capul la sud sau

ofrandă

16 Faptul că la Cindeşti ele nu au fost semnalate in f::lzclc
le 1 -Ia se poate <la tora răvăşirii a numeroase morminte,
totuşi nu este exclus ca ele să fi fost preferate de comunitatea tribală de la Cind eşti doar în fazele Il a- Ilb. Arcl'aşi
preferinţă o au şi purtătorii Monteoru din alte obiective
(vezi: Sărata -1\rontcoru, Pictroasl'lc).
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nord printr-o uşoară deviere a poziţiei gropii
de mormînt. Este de asemenea foarte important
sft amintim că vasul de ofrandă, cu corpul în
trei etaje, era pus în picioare, sprijinit de pietre,
exact pe locul ce marca centrul suprafeţei circulan·. La una din grupele amintite, lîngă vasul de
ofrandă se găsea şi o mică Yatră cu lipitura arsă
puternic.
În afară de aceste morminte familiale s-au
semnalat şi cazuri la care vasul de ofrandrt este
pus pe marginea gropii, la suprafaţa solului de
ciilcare. Fireşte observaţiile făcute la Cîndcşti
în ultimele campanii de săpftturi nu reprezintă
dintr-un anumit punct de vedere o noutatc 17 •
Cu un alt prilej am subliniat prezenţa celor
şase ringuri din piatră ce înconjurau mormintele
indi,·iduale sau familiale din faza Ir 3 şi care se
g:tseau aproximativ in zona centrală a suprafeţei
nccropolei respective. Jn jurul lor gravitau alle
morminte cu frumoase construcţii din piatră
cu inventar bogat (vase şi podoabe) în timp ce
m~t.ioritatea covîrşitoare a celorlalte morminte se
gCtscau rnasate către zone periferice ale cimitirului16. Dacli în cazul respectiv apare evidenUi
h•nclin~a ca edor ee aveau un rol important Îll
via~a comunităţii trihale s[t li se rezerve după
ie!:'irea din viaţă zona ePntrală a neeropolri,
deci tot un loc relativ important, grupele ele
morminte mult mai numeroase semnalate L1
fazele IIa- Ilb şi răspîndite pe întreaga snprafa(Ct a necropolci ne relevă dimpotrivă cn•şlerea
rolului şi coeziunii familiei. :;li nu este greşit s[t
credem că pe lîngft leg[tturile mai strînse dintre
membrii fiec[trui grup, înmormîntarea lor in
cadrul unui loc rezervat anume reflect[t mai ales
crc~terea rolului economic al familiei in cadrul
comunităţii tribale, care se bazează acum nu
numai pe aportul fiecărui individ în parte ci
mai ales pc cel adus de fiecare familie re intră
în componenţa sa. Dealtfel chiar în cuprinsul
a~,·z:trii tîrzii au putul fi sesizate micile grupări de
locuinţe ee vor fi apar\inut mPrnbrilor înrndi!i
din·d ai aceleiaşi familii. Cn toaLe acestea aşe
zarl'a mai pftstreaz[t ins[t vt>chile formP ele organizare inlernft, loeuin\rle fiind concentrate aproape
Etrtt inlrrspa!.ii intre elr pe un teritoriu bine
cklimilat. La începutul Bronzului tîrziu, odalft
eu constituirea culturii Noua a*a cum s-a subliniat cu un alt prilej, vom eonslata şi la CîndeşLi
c{t tl'ndinţa care a fost înfiripată în cursul etapelor
tirzii ale culturii Monleoru de grupare a locuinţelor a devenil o realitate ce defineşte una din
trCtsftturilc noii culturi. ln cultura Noua îns[t,
grupele de locuinţe denumite în mod nu·enl
eenuşare sînt siluale la distanţe de 40 pin[t la
GO m între ele. Aceasta doYedeşle eli între timp
s-au petrecut schimbări în organizarea internft
a comuniUtţilor tribale, iar grupele de familii
1 ; Observaţii similare au făcut L Ncstor şi E. Zaharia şi
E. Comşa pentru unele morminte corespunzătoare fazelor
Ia -llb; ele, dealtfel, ne-au ajutat s[t desluşim şi cazurile
semnalate la Gîndeşti. Pentru fazele mai vechi, vezi şi obserYa\ iile noastre consemnate în Carpica, 10, 1 L
10 Vezi Carpica, 10, 11.
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majoritatea bunurilor in preajma locuinpoate fi
de celă
lalt. Fireşte ipotezele care ne sînt sugerate de
observaţiile şi rezultatele cercetărilor efectuate
între anii 1977- 1981 cărora li s-au adăugat şi
datele obţinute prin cercetările mai vechi pun
într-o nouă lumină modalitftţilc de transformare
şi
de organizare internă, specifice culturilor
Monteoru şi Noua 19 •
Aşadar prin săpăturile efectuate la Cindeşti
între anii 1975-1980 inclusiv şi cărora li se adaugă fireşte şi cele anterioare (1968-1974), este
scoas[t la lumină pentru prima oară în ~ara noastră
o neeropolă aparţ.inînd purt[ttorilor unei culturi
din epoca bronzului al cărei început coincide
cu momentul de constituire în forme clasice a
culturii respective (în cazul nostru faza Ic 3 a
cullurii Monleoru) şi al c[trci sfîrşit marchează
etapa finală cu care se încheie c\·oluUa sa îndelun.:;ată. Este de la sine înţeles eă un aslfel de
ohieeliv permi Le en noaş tere a diferi Le lor aspecte
referitoare la concep pile desp rl' lume şi vi aţă,
eliminarea unora mai vechi sau transformarea lor,
adoptarea altora mai noi, etc. fn acelaşi Limp,
cercclarea um1i astfel de obiectiv (necropola şi
aşezarea corespunzătoare) permite şi cunoaşte
rea unor forme de organizare internft a comunităţilor tribale r~·fleclate în contexte bine determina le şi ne sugereaz[t şi formele de stratificare
sociaEt care incep sii se înfiripc în cadrul lor.
Pentru urm[tlorii ani sftpftLurik vor a\·ea ca
scop atît cercetarea in continuare a nceropolci
apar\inînd îndeosebi etapelor tirzii ale culturii
Monteoru . cîL şi a aşezării care succede această
cultură clasidt a epocii bronzului adieit aceleia
apar(inind cullurii Noua şi eventual a necropolei corespunzftloare ci.
Cu toale că acest raport a avut ea scop prezentarea unor dale noi cu privire la ritul şi ritualurile folosite de purLMorii culturii Monteoru,
mai ales în ultimele trei etape din evoluţia sa,
na putem totu~i să nu amintim şi cîteva din
n·zullalcle obţinute cu prilejul cercetării aşe
z:trii corespunzătoare culturii Noua, cu atît mai
mult cu cît în zona situată la curbura Carpaţilor
răs[triLeni ea este singura cercetată metodic şi
intens~ 0 • De asemenea, prin semnalarea unei
aslfrl de aşezftri aici, unde locuiseră timp îndelungat purtătorii culturii Monleoru se puteau
obţine date noi prin care să se cunoască mai bine
ţelor lor, pentru că numai în acest fel
explicată distanţa dintre un grup faţă

1 9 În afară de rapoartele prezentate la sesiunile anuale de
arheologic, vezi observaţiile relativ ample date de noi în
R\1\1. ;,o, 1, 1!l81 (nota 1 ).
211 Cu toate dt au fost făcute diverse descoperiri care
atestau în mod cert prezenta aici a unei aşezări Noua, am
coibitlcrat că nu vor putea fi prezentate date ample decit
dupi"t ce vom fi sec\ionat şi cercetat cel puţin două eenuşare
şi se vor fi oblinul observaţii referitoare la raportul cronologic dintre resturile aşczărilor montcorenc tîrzii şi Noua
şi între aceasta din urmă şi aşezarea hallstattiană. De asemenea, pentru a fixa intr-un context sigur vechile descoperiri au fost amplificate cercetările în zona est-centrală
a tcrasei Banu. De abia după 3 campanii de săpături au
putut fi consemnate observaţiile obţinute aici (vezi RMM,
50, 1!)81, 1.
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transformările surnnite la sfîrşitul bronzului
mijlociu din zonele răsăritene ale Româniri 21 •
In acesl sens, amintim că odală cu cercetările
în necropolă au fost sesizate şi urme (la început
mai sporadice) care atestau prezenţa purtătorilor
Noua aici. De abia mai tirziu. in 1976, au inceput
să fie secţionatc cenuşarele (resturile grupurilor
de locuinţe) nederanjate, obţinîndu-se astfel observaţii stratigrafice de o importanţă deosebită
privind structura cenuşarelor, slabilindu-se că
purtătorii culturii Noua au locuit aici de-a lungul celor douft etape respectiY Noua 1 şi Noua Il 22 •
In acelaşi timp au putut fi obţinute şi dale referitoare la raportul stratigrafic şi cronologic dintre
cultura Noua şi cea Hallstattianft timpurie confirmînd astfel pe acelea consemnate cu prilejul
cercetărilor efectuate la Truşeşti, Andrie~eni,
Corlăteni, Rateşul Cuzei 23 , etc. În sensul celor
afirmate mai sus, ne vom opri la un grup de
date scoase la luminft prin sftparea secloarelor
T2 şi X (stabilite de noi la cercetarea suprafeţei
terasei Coasta Banului). Astfel, secţiunea X3
a interceptat unul din cenuşarele specifice etapei
Noua 1, cu două niveluri de locuire. Plalformele
celor trei locuinţe, (două in niwlul inferior şi
una în cel superior), sccţionate de X3, erau bine
delimitate, una din podini acoperind parţial
resturile celei specifice nivelului inferior. Aproximativ 2/3 din cenuşarul amintit era acoperit la
rîndul său de un strat brun cu multă cenuşă şi
de urmele unei locuinţe foarte mari în care s-au
găsit fragmente ceramice ccracteristice etapei
Noua II. In sectorul Y secţiunile Y2 şi Y3, ecnuşarul Noua II era acoperi! de un sol brun-negricios destul de compact de la baza căruia fuseseră săpate cîteva gropi conţinînd printre altele
fragmente ceramice hallstattiene idPntice cu cele
semnalate la Truşeşti, Corlăleni etc. De asemenea resturile unei locuinte Noua II fuseseră
acope1:ite de o amenajare şi podina unei mici
anexe în care se găseau fragmente eeramicc hallstattiene. Este deei, de la sine înţeles că amplificarea săpăturilor în această parte a terasei
Ba nu se impunea pentru eu noaşterea a 1î t a
conţ.inutului culturii maleriale cît şi a stabilirii
etapelor de evoluţie a culturii Noua şi apoi a
celei hallstattiene timpurii. Nu ne vom opri aici
la datele referitoare la construcţia locuinţelor,
anexelor sau locuinţelor de eul!, etc. ele urmînd
să fie prezentate cu prilejul sesiunilor urmftloare,
ci vom sublinia doar eîteva din caracteristieile

21

Pentru unele date vezi Hl\IM, 50 1981, 1.
Cu prilejul cercetărilor făcute intre anii 1979- oU au
putut fi stabilite limitele celor două aşezări. Astfel s-a constatat că perimetrul aşezării 1\'oua 1 este mai mic, cenuşarele
sint mai dese, in timp ce a~:czarea Noua Il, cuprinde şi o
parte a platoului Corbea (din imediata '.·ecinătate), cenuşa
rele sint mult mai mari şi mai depftrtate unele de altele
(pentru detalii vezi AMM, 5, sub tipar.
23 Vezi pentru resturile de locuire hallstatticne:
1\I. Petrescu-Dîmbovi\a, SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 20 şi urm; Idem,
SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 450 şi urm; A. C. Florescu, 1\lateriale, 3, 1957, p. 210 şi urm.; idem, Materiale G, 1960, p. 121
şi urm; 1. Nestor, SCIV, 3, 1952, p. 81 şi urm; C. Buzdugan,
Cercetări ... , 3, DM, 1979, p. 59 şi urm, ca să ne referim doar
la citeva din descoperirile mai vechi şi una mai recentă.
22
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inwntarului aşezării Noua şi ha!lstal Liene. Astfel,
remarcăm în ambele etape, respccliY Noua l şi
II, o mare cantitate de unelte lucrate din os,
unele finisate altele în curs de prelucrare (circa
400 de piese). Dintre acestea semnifieatin şi
dominante sînt: omoplaţii cresta ţi, secerile-tupik,
cosoarele, dălţile, piepteni-răzuitor, etc. precum
şi impungătoare, ace sau în sfîrşit săpăligi şi
alte obiecte miirunte 24 • În mod deosebit mcn\ionăm dintre acestea, un cosor aproape fi nisa t
din os, care imita pe acela din metal dr lip Sosnovaia-Maza, un cuţit similar celui din dq)()zitul de bronzuri de la Băleni sau l!lmi-Liteni,
precum şi o secere miniatură lucrată din a~chie
de os, identică celor de metal. Prin urm :IJ"I•,
innnlarul pieselor din os din aşezarea Nou:t ele
la Cîndeşti este identic celui semnalat la Girbovăţ., Truşeşti, Lichitişeni sau Bărboasa, obiecliYe
caracteristice culturii Noua (fig. 3). Dintre uneltele din piatră, în afară de cele obişnuite, rem:Jrdtm prezenţa unui mic ciocan din malachit. in
formă de trunchi de piramidă, precum şi un
.,sceptru" fragmentar (se păstra doar p8rlea
superioară prevăzuUt cu 4 protuberanţe).
Un loc însemnat pentru cunoaşterea inventarului aşezării Noua de la Cîndeşti il arc grupul
de piese lucrate din bronz. Cele 2G de obiecte
8p ar ţin unor numeroase prototipuri, de 18 cl'lc
simple, banale, la seceri, cuţit, pumnaL podoabe,
ele. Aşadar, prin numărul mare de piese cii şi
prin gama diversificată de prototipuri, a~rzmea
de la Cîndeşti poate sta alături de cea de Ia (;irbovăţ. (cel mai mare obiectiv cercetat pînft in
prezent, unde s-au săpat integral 3 cenuşarc şi
s-au găsit 54 de bronz uri) înscrii ndu-se astfel
printre cele mai importante staţiuni apar\inînd culturii Noua. Dintre piesele descoperite
merită să remarcăm în mod deosebit cuţit u 1 cu
lama uşor stricată de la întrebuinţare, un fragment de secere de tip Ulm-Liteni, precum ~i
micul depozit constituit din 2 seceri cu ciriig
şi spini şi una cu buton găsite într-un vas in
form{t de sac, lucrat din pastă zgrunţuroasă,
decorat cu brîu în relief (ascuns într-o mică
groapă săpată de la baza cenuşarului 3 apar[inind
elapei Noua II (fig. 4) 25 • Nu putem trece de asemenea cu vederea nici vîrfurile de săgealft elin
os, cu capul conic, unele cu peduncul, semnalate
după cum se ştie şi în unele aşezări Monteoru
tîrzii - ca de exemplu la Tereheşti sau S{trata-Monteoru (fig. 3/5,10). Numai din sumara
enumerare a inventarului aşezării Noua de la
Cîndeşti se observă că acesta este car ac lcristie complexului Noua Sabatinovka. Dupft cum
se ştie, infiltrarea elementelor Srubno-Hvalinsk
în spaţiul earpato dunărean a grăbit declanşarea
aici a fenomenului Noua, iar în zonele de siPpă
24 Vezi mai sus, precum şi A. C. Flm·cscu, Danubius, 1,
p. G:l-!JO; M. Florcscu şi \'. Căpitanu, Carpica, 1, p. :~5 -54.
25 Cu prilejul săpăturilor efectuate in zona de sud-est a
terasci Banu, secţiunile trasate în prelungirea celor din :mii
i970 -74 ne-au permis să stabilim că piesele se găseau în
marginea unui cenuşar 1\'oua II.
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răsăritene

a contribuit activ la constituirea culturii Sahatinovka26 • In ceea ce priveşte ceramica,
constaLrtm pe de o parte continuarea formelor
clasir-<~ montcorene (de exemplu: ceaşca, borcanul
sau castronul) care au căpătat noi trăsături
tipologice, prevăzute cu motive decorative derinte din cele monteorene (fig. 5/8, 10-11). Ală
turi de acestea au apărut şi fragmente ceramice
decorate cu mot.ive caracteristice Costişa-Kom
maro"· similare celor semnalate la Gîrbovăţ,
"" !'rimele date referitoare la această pmblcmă uu fost
consemnate de A. C. Florescu in
Alli ... Congres, H.oma,
1%2: idem, ,\rh\Iold, 2 -:l, 1!)(H; idem, Dacia, NS, Il,
1\Jli;. Referitor la prezenţa acestor elemente Ia Cindeşti,
wzi \1. Florescu RM:\I, ;,o, 1981, 1. În ultima vreme constat,lm tendinţa de a exagera rolul acestor elemente răsăritene,
con,idcrindu-se de exemplu că deja in cursul fazei Ic.,, purl<Hurii culturii !\lonteoru au fost o])Iiga\i să părăsească" unele
u~ezări ce se găseau în zona colinară a \loldovei, datorită
p'Hrunderii unor grupuri de popula\ie răsăriteană, subliniind
pn?en\u lor prin descoperirea de la OsălJi\i (un topor din
meLdJ, pentru ca apoi in fazele Ia şi lla să cedeze chiar
unck a~czări, monteorenii fiind ol!Iigaţi sii-şi intemeieze
allch- in n•ciniitatc. Aceste !(rupuri, SrulJi, Sabatinovka
ar fi determinat creurea aici a aspectului de culturii m~1terială
c:-u·,lcteril.at prin "cimpuri de gropi", a cărui arie \'a fi fost
dc,[ul de mare, incluzînd :\:-1-: \luntcniei, ~E Tran,;iiYaniei si S :\loldo\'ci (\'ezi in spcdal Dada, ~.S., 2~>, 1\HH,
p. u;, -1 !J;); idem, cercetări... ;,, 1\JX2, p ). ;,:1- ;,s, Pentru
a '" face asemenea aserţiuni trelJuie totu.)i ''1 existe un nutni\r
de cel pu! in 200 de descoperiri ~i nu de piese izolate carl'
să alesle prezenţa masiyă a acestor grupuri şi cultura lor
material{t specifici\, pentru a putea do\'edi cii monlt•on•nii,
popula[ie stalJilă cu o organizare internă tribalii ncl supl'riuar~l noilor veni\i (a~ezări mari, fortificate, cu o coeziune
între cei ce locuiesc la un loc, etc), au fost obliga\i să-~i pă
r:l<cascii teritoriile treptat. În legăturii cu aceasta amintim
cii la sfîrşitul fazei le, este păr{tsită si zona depresionani
One-;Li care nu era nici amenin\ată şi nici nu s-au stabilit
grupuri străine aici. Acest fenomen trebuie pus în leglitur{t
cu rcgruparca teritoriahi a comunit.l\ilor tribale ce locuiesc
în centre mari cu un indice demografic ridicat. În et:1pa
rc,pt·ctiY'i s-a trecut la un nou mod de via\ă, la intensificarea ,;cJtimburilor pentru ob\inrrca unor piese mai numl'roa-'e ~i diversificate din bronz sau aur l'lc. fapt dealtfel
bi;t,· documentat prin cercetările făcute pîmi acum. De asemenea, dac'i admitem c'i zonele estice sau sud estice all'
SJW!iului carpalo-dunărcan au fost pur si simplu invadate
de g:·upuri de populal.ic ,;trăină atunci lr,lsiiturile t'·:en!i:.dt'
ail' culturilor l\'oua ~i Coslogcni \·or fi trebuit sft capL·te o
t·oluratunl aparte. În accla~i timp, a admite izgonirea unei
populaţii stabile. bine org:mizatc, t·a montcorrnii, in'il'amn''\
c[t teritoriul lor a fost ocupat de o popula\il' numcroa,;ă sau
cu o cultură materială net superioară lor, ori în spaţiul corespuPz:ttor zonelor limitrofe ale arici monleorcne nu sint sesizate
pin:·: acum descoperiri care să ate~tc prezen\a unei pupula[ii
11u tthToase străine cu aşezări sp,·cificc. Este dcd mult mai
hine ca la formularea unor ipoteze să existe mai multă prudent.-.. Trebuie sit se aibă în yedcn' că tltl asemenea fenomen
ar fi determinat mutaţii pe plan demografic şi etnic c.tr,,
s-ar fi rcsim\it ln etapele ulterioare. Dar atit in 1 Ialbtatt
(cind apar culturi cu trăs:1turi specifice, pe arii lntin.>c, inrudite intre ele) ~i mai tîrziu cînd s-a constituit ci\·iliza\ia
geltJ-dacă constatăm, aşa cum este bine cuno·;cut, o unire
pc intreg spa\inl carpato dunărean, inclusiv zonele r~i<>,lri
tenc- ~i de sud-est. Fireşte aceasta nu înseamnă s'i ignor,im
unele descoperiri, nu inseamnă a ignora că în cadrul cullHrilor :\'oua şi Coslogeni se puteau constitui aspecte zun dt·
und~ procentajul unor elemente de altrt factură putea imprima o coloratuni aparte fără a duce Ia schimbări calitatiYe. Dimpotrivă, adîncirea cunoaşterii tuturor aspectelor
zonalc, f'ir:1 exageniri, va duce la ctmoaşterea fenomenelor
petrecute la sfir~itul epocii bronzului aici, pentru că nu poate
fi ignorată prezenta efectivă marc]tă printr-o so.~rie de descop,·riri tipice, dar nu atît de masivă încît să aibă drept
cotL>ccini{t mutaţii demografice cu implica\ii mult mai adinci.

Lichitişeni, Bărboasa
Truşeşti
sau Corlăteni.
Pc lîngă formele tradiţionale s-au semnalat la
Cîndeşti şi borcane cu corpul drept sau quasi-glo-

bular decorate cu măturiţa, impresiuni de degete
etc .. similare celor aparţinînd grupului Srubi 27 •
Fireşte între cele două etape ale culturii Noua
există deosebiri în ceea ce priveşte ceramica, ea
căpfttînd în Noua II, un caracter mai unitar
dar mai sărac în forme ~i motive decorative 28 •
(fig. ;), 6, 7).
Aşadar, cu toale că acest raport nu a avut ca
scop decît prezentarea principalelor date obţi
nute cu prilejul săpăturilor efectuate în aşezarea
Noua de la Cîndeşti, ale cărei resturi au afectat
adesea mormintele monteorene mai vechi, credem totuşi că amplificarea cercetărilor va aduce
o contribuţie substa nţialrt la cunoaşterea nu
numai a zonei respective ci şi a culturii Noua
de pc teritoriul H.omâniei. Dat[! fiind importanţa
deosebit{t a obiectivului respecliv se impune o
prezentare foarte minuţioasi't ~i în etape pentru
a pune la îndemîna celor ce se ocupă cu problemele
referitoare la Bronzul tîrziu dale corecte ~i diferitele piese semnalate în contextul respectiv
şi nu menţionarea sau afişarea fărft discernftmînt:,
care este inutilii, f~u·ii obiecL~ 9 •
27 in strinS<! lcgiitur{t cu cele afirmate mai sus menţionăm
cft la lacobcni, jud. Iaşi, a fost descoperit un mormînt cu un
yas de factură Sruhi identic cu cel de la Gîndeşti .)i prin
aceasta subliniem c~i nu i!(n<mim descopt•ririlc ce atest'i o
prezt•n\ă l'fectivii a unor elemente nisăritcm·, făr•l a le exagcra ins{t rolul.
~' in etapa l\'oua 11 sînt eliminate numeroase elemente
de tracli\ic montcoreanit (dad ne rl'fcrim ·la \loldova) şi
sint atestate acum intr-un procentaj sporit cc.<;tile cu turti
pn·v~izt~te cu buton. in legăturii cu acest lip de \·as trebuie
să reamintim că in toate a-;ez,irile cercetate apar\inind etapei
:-\oua 1, numărul lor este foarte mic. Astfel, la Truşeşeti de
eXl'tnplu. ln niYclurile 1-11, ele au o frecvcn!~i foarte scă
zubi. O situaţie aproape similară Sl' intilneşte şi în aşezările
Noua Il, chiar dac~i procentajul lor inscrie valori superioare
(fa\ă de etapa preccdcnLI). În st·himb, în inventarul unor
necropole, acest tip de yas esll• frecvent (de exemplu la
TrU''l')li). Dealtfel an•st fapt a fost subliniat în repetate
rinduri pentru că prezenta prototipului respectiv, chiar
dac'i 1i.i o notă caracterislit:<l ceramicii l\'oua, nu înseamnă
şi o prcponderen\ă Yalorică in cadrul aşeziirilor. ~u este
deci surprinzător di la Clndeşti, mai ales în aşezarea Noua 1,
nu au fost semnalate în numiir mare ce~tilc prevăzute cu tor\i
cu crrastă şi buton.
"" in mod deosebit trel!uic să atragem aten\ia că în Studii
Yrincl'IIC, 4. 1982, au apărut unele materiale provenind din
aşczarl'a :\oua, fără specificarea locului de descoperire a
pieselor respective, textul fiind un amalgam de date
eronate atunci cind se referă la aşezarea de la Clndeşti.
,\utornl era obligat să ne con:;ulte în prealabil, pentru a
obi inc date conct·ete referitoare la rezultatele cercetărilor
din ultimii ani (1919 -81), de cînd nu a mai participat la
săpături. Dealtfel autorul a avut unele ocazii de a cunoaşte
noile rezultate şi observaţii cu privire Ia aşezarea Noua.
Aslfl'l, cu prilejul remitcrii materialelor arheologice provenind din campaniile 19G2 -1978, prelucrate în mai multe
etap<· in laboratorul Institutului din Iaşi, i s-a atras aten\ia
asupra unor vase tipice Noua sau similare celor ce se găsesc
in cultura Coslogeni (şi menţionăm că majoritatea proveneau din campaniile cînd Institutul a alocat fonduri substanţiale). LJe asemenea, cu prilejul sesiunilor anuale ultimele
trei comunicări au fost consacrate mai ales prezentării rezultatelor din aşezările ce succed cultura Monteoru, sesiuni
Ia care autorul a participat şi a putut lua cunoştinţă, eventual pentru a-şi nota, de noile date şi observa~ii. În acelaşi
timp, cu prilejul vizitei făcute Ia şantierul Corlăteni, am atras
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tn sfirşit tot atit de valoroase m se par şi
datele. evident mai puţine decit cele de mai
sus. obţinute prin cercetarea aşezării hallstaltiene
timpurii 30 • Dintre acestea, ţinînd seamă de faptul
că ele vor fi prezentate în contextul cetăţ.ilor

atenţia asupra problemelor complexe ce decurg din cerct
tarea unor aşezări ce succed pe acelea 1\lonteoru, aici fiind
necesare săpături int('nsc, o studicre mai serioasă a materialului pentru a se putea stabili dacă ele apar~in unui aspect
detbcbit de ~oua sau reprezintă o variantă regională a
accsteht. În sfîrşit, \inînd scnmă că volumul din Studii Yrinccne a apărut la sfîrşitul anului HJ82 (chiar dacă pc copertă
este indicat 1!)81 ), autorul era oblignt s.l cunoască studiul
publicat in H"il\1, 50, 1 !J81, 1, unde se făcenu referiri nmplc
la a'czarca l\oua. Este inadmisibil ca obiectivul în care s-nu
găsit numcronsc materiale tipice, să fie prezentat în mod
fab. .\stfcl, se afirmă că in contextul ccramic de factură
tirzie .\lontcoru apar clcmcn te de cultură :'\oua-omopla\ i
crestati ... vase cu torţi şi butoni snu creastii. Ori In
aşezarea ce precede pc aceea Noua 1, nu au fost încă descoperite asemenea elemente. Se afirmă apoi că (după opinia sa)
se constatrt o continuitate a culturii .\lontcoru mai all's In
ccramic[t, pc care se grcfcază elemente ah- culturii :'\oua
şi Ct»logcni... l'Xcmplc edificatoare Cind eşti, :Mînăstioara ?.
Sint menţionate sccerilc de bronz de la Clndcşti, fără a se
specifica că ele au fost găsite intr-un vas care se afla in marginea
unui cenuşar ;'\oua II (cf. săpăturilor din anii 1!J/8- i\J
cind au fost fie prelungite fie trasate noi sectiuni pentru
stabilirea exact~l a contextului unor descoperiri printre care
~i dl'pozitul amintit). De asemenea, se mcn\ioncază dt s:'tp~iluriiL' de pc Coasta Banului au început în 19/0 dup~l l'puizarea cL·tătuiei? cînd în realitate odată cu semnalarea unor
descoperiri ce ateslau aici nccropola monteorcană, respectiv
1 \JG/, c-a hotărît efectuarea unui sondaj in anul 1968, care a
conrirmat datele anterioare. În ceea ce priveşte cetăt ni a.
săp~iturile efectuate intre anii 1 !J62- 68 inclusiv s-au limitat
la cercetarea doar a 1f3 din suprafa!a platou lui ci, aşa cum
rci1·se dealtfel ~i din planul expus in Muzeul din Foeşani.
Întreruperea cercetărilor aici şi pc Coasta Nacului a fost dctcnnin:Jt<i de rezultatele foarte importante oh\inutc prin
săpăturile de pc Coasta Banului, In 1968-69, care au impus
pe prim plan cunoaşterea ritului şi ritualurilor practicate
de montcoreni. :'\c oprim doar la mcn \iona rea acestor fapte
care scot în eviden \ă că un obiectiv ca cel de la Cindeşti
nu poate fi prezentat într-o asemenea manieră, iar autorul
er<t obligat să \inft In primul rînd seamă de concluziile celui
ce a studiat fiecare categoric de descoperiri. Este deci regretabil că pot fi f:'icutc ascr\iuni cu totul eronate datorită
ncl·unoaştcrii materialului şi a celor consemnate de cei In
drept. Este de dorit ca pc viitor să nu se mai facă asemenea
gre.;cii pentru a nu fi obliga!i să atragem atentia că cei ce
vor cita Studii Yrinccnc, 4, 1!JI!2, sau vor consulta materiale
din depozitul :\Iuzcului Focşani, unde nu sint specificate
contextele in care acestea s-au găsit (lucru greu de realizat
acum. intrucit s-a încercat să ne fie oprit accesul la depozitul
de matl•riale, fapt cu totul incredibil cu cit acesta a fost
prelucrat 80% in laboratorul Institutului, urmînd ca odată
cu trierca pieselor ce se \·or inventaria să se marcheze din
nou conform noilor date complexele de locuirc) o vor face
pc propria lor răspundere. Dimpotrivă dacă am fi fost consultati relativ la materialele la care ne-am referit am fi apreciat cu plăcere străctuin\a de a da o interpretare ştiin\ifid
rcwltatelor atit de valoroase de la Cindcşti.
311
in legătură cu această aşezare trebuie să subliniem
e~i s-au păstrat relativ nerăvăşilc doar citeva sectoare (unul
din ace,tea fiind cercetat In 1978 -81). De asemenea, trellllic sci mai avem in vedere că resturile de locuire se găsesc
la distan\c relativ mari unele de altele şi din acest motiv
posibilitatea de a obţine o cantitate mare de material este
foarte limitată. Aşa se şi explică de ce in cursul a 4 campanii
de s~ipături descoperirile in situ sint putine, iar inventarul
lor se reduce la un număr mic de fragmente ceramice şi
citeva piese de bronz, fier, os sau lut ars. Nu credem eă greşim dac:'\ socotim importante aceste resturi de locuirc şi le
consemnăm aici pentru a putea fi puse la Indemina celor
ce studiază problemele referitoare la civilizatia hallstattianil.
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hallslaltiene de la Cindeşti, ne vom opri doar Ia
citeva probleme. Astfel, menţionăm faptul că
ea succede nemijlocit aşezarea Noua II aşa cum
s-a constatat mai demult cu prilejul săpăturilor
efectuate la Truşeşti sau Corlăteni. Dealtfel,
cercetările de teren au confirmat faptul că numeroase obiective Noua sint acoperite de resturi de
locuire hallstattienc. Din inventarul acestei aşe-

Fig. 4. Clndcşti- Coasta Banului. Seceri ( 1 fragment; 2-4
un mic depozit, găsit Intr-un vas In formă de sac): 5, cu\it.
1-2, cenuşar corespunzător etapei !\oua I; 3-5 <.:enuşar
corespunzător etapei Noua II.
zări

este necesar sft alragem alen!ia asupra
uneia din categoriile sale şi anume ceramica.
In acest sens se remarcă prezenţa străchinilor cu
marginea înaltă, cu tendinţă de a deveni tronconice, precum şi a celor cu corpul mai scund
cu buza arcuită în interior şi decorate cu caneluri
orizontale sau oblice, precum şi cu apucători
simple sau treflate, cărora li se adaugă borcanele
mari cu corpul globular sau bitronconice şi cu
zona medianft subliniată, decorate cu caneluri
orizontale sau oblice. Pasta din care sînt lucrate
aceste forme este de culoare neagră sau bru n-roş
cală, cu luciu metalic mai ales pe faţa exterioară.
Alîl prin formă cit şi prin decor vasele semnalate
în aşezarea hallstattiană de la Cîndeşti sint identice cu acelea de la Trifeşti, Rateşul Cuzei, Zapodeni, Truşeşti, ele, care sînt specifice celui mai
vechi Ilallstatt din Moldova (fig. 8). Cît priveşte
poziţia cronologică admitem şi
noi că marcheazft o etapă mai tirzie decit aceea din zonele
de vest ale României unde elementele hallstattiene sint deja constituite.
Fii.ră a exagera importanţa obiectivului de
la Cindeşti (sectorul Coasta Banului), unde se
cercetează cea mai mare necropolă aparţinînd
purtfltorilor culturii Monteoru şi unde se poate
urmări ritul şi ritualurile practicate din momentul constituirii lor în comunităţi tribale cu o
cultură specifică şi pînă in momentul in care
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Fig. 5. Cind eşti -Coast a Banului. Fragmente ceramice
descoperite In complexele de locuire din aşezarea aparţinlnd
culturii Noua. 2-6, 8-11 etapa Noua 1; 1, 7 etapa Noua II.

Fig. 6. Clndeşti-Coasta Banului. Fragmente ceramice
descoperite In aşezarea Noua. 2 - 5, 7 etapa Noua I, 1, 6
etapa Noua II.
Fig. 7. Clndeşti -Coasta Banului. Profile de borcane şi vase
In formă de sac descoperite In aşezarea Noua I. 1, 6-7 borcane lucrate din pastă fină de tradiţie monteoreană; 2-5,
8 -13 vase In form ă de sac, lucrate din pastă bună sau proa stă,
specifice inventarului aşezărilor Noua.

ţf3l,

n
.

'

Fig. 8. Clndeşti- Coasta Banului. Ceramică descop erită
In aşezarea Hall sta ttiană . 1 fragment de to artă de ceaşcă;
2, 5 vase miniaturale; 3, 6 -7 s trăchini, prev ă zute cu caneluri
fine, orizontale; 4 fragment, provenind de la un borcan,
decorat cu caneluri orizontale !ntrerupte de apucători.
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vor participa la formarea culturii Noua, credem
că rezultatele obţinute prin săparea complexelor
de locui re Noua şi hallstattiane vor aduce o
contribuţie însemnată la cunoaşterea problemelor
caracteristice bronzului tîrziu şi începutului epocii
fierului.

LES RECHERCHES DE CîNDEŢTI-COAST A
BANULUI, DEP. DE VRANCEA, 1976-1980
(La necropole appartenent a la civilisation de
Monteoru, l'etablissement de Noua-Bronze
Tardif et l'etablissement hallstattien)
Ri':SUME
Les fonilles archeologiqnes cxecutces a Cindeşti, sur la
terrasc Coasta Banului, depuis 1968, attestent en premier
lien que la terr·ase a ete reservee pour necropole a partir de
la phase Monteoru lc 3 (quand a pris naissance la station
situee sur la citadelle Nacn), jusqu'a la fin de la phase Ilb.
Les fouilles entrepriscs pendant les annees 1076 -1080 ont
mis en evidence de nombreux tombeaux appartenant aux
etapcs finales de la civilisation de Monteoru (phases Ila- llb).
Les nombreuses tombes d'inhumation se trouvent au sud-ouest de la terrase. Ainsi, on a constate que l'inventaire funeraire est devenu plus riche, consistant en parurcs en IJronze,
2-4 vases et autre offrandes. II faut aussi souligner que la
plupart des tombes a incineration se trovent ll 300 m. du
grand groupe des inhumes. Une situation similairc. a etc mise
en evidence a l'occasion des recherches pratiquees dans la
necropole apartenant aux porteurs de la civilisation de
:\lonteoru des phases lb- Ia. Les resultats obtcnus par les
fouilles pratiquees pendant les dernieres annees (1976-1980)
apportent une contribution considerable a la connaisance
des rites et des rituels des communautes des tribus Monteoru.
A l'occasion des recherches partiquees dans la necropole
~lonteoru ont ete mis au jour les vestiges d'un ctablisement
appartenant a la civilisation de Noua (Bronze tardif). Pendant les fouilles de 1976 jusqu'en 1980 ont ete identifiees
7 "cendriersw avec de tres riches restes d'habitation avec
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leurs inventaires. Ainsi, on a constate que les habitations
de surface, Haient construites en roseaux et branchages,
sur lesquels Hait applique un enduit superficiel de torchis
melange de crottin. Outils et objets sont pour la plupart
en os et constituent des types specifiques de la civilisation de
Noua. II faut aussi souligner de nombreux objets en bronze,
26 jusqu'a prcsent (faucilles, couteau, aiguilles etc.). La
ceramique presente quelques elements de tradition, remontant a la civilisation de 1\fonteoru et d'autres comme, par
exemple, de type Srubno -Chvalinsk.
En ce qui concerne la station hallstattienne dont les restes
ont He signales dans le secteur situe au milieu de la terrasse
Banu et au sud-ouest de cette terrasse se caracterise par une
ceramique fine ayant un eclat metallique et decoree de cannelures ou de plisses.
Pour la connaissance des problemes concernant le Bronze
tardif et les premiers vestiges hallstattienes, les resultats
obtenus a Clndeşti pendant les dernieres annees ont apporte
de plus amples precisions.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Cînd eşti- Coasta Banului. Parures en bronze, le
tombcau, 66 (la phasc Monteoru II b).
J7ig. 2. Cindeşti -Coasta Banului. Parures en bronzc et
ceramique decouverts dans la necropole de Monteoru (1-2
T. 595; 3-4 T. 644; 5-6 T. 645) (1-2, 5-6la phase Monteoru Ila, 3-4 la phase Monteoru Ilb).
Fig. 3. Cînd eşti- Coasta Banului. Outils en os ct pointes
de fli'che cn os decouvcrts dans I'Hablissement Noua.
Fig. 4. Cîndcşti-Coasta Banului. 1 fragment et depot
des faucillcs en bronze; 5, conleau en bronzc, decoun•rts
dans l'etablissement :\:oua.
Fig. 5. Cîndeşti -Coasta Banului. Fragments ceramiques
decouvcrts dans l'etablissement Noua.
Fig. 6. Cîndcşti -Coasta Banului. Fragments ccramiques
uecouverts dans l'Hablissement Noua.
Fig. 7. Clndeşti -Coasta Banului. Profils des vascs. 1,
6-7 (tradition Montcoru) 2-5, 8-13 (vase faits de pâte
grossiere, sans lustre), decouverts dans l'Hablissement Noua.
Fig. 8. Cînd eşti -Coasta Banului. Ceramique decouvert
dans l'etablissement hallstattienne.
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Cu prilejul săpăturilor şi cercetărilor efectuate
intre anii 1965-1970 şi 1978-1981 la Mănăs
tioara au fost identificate: bogate resturi de locuire neolitice cu patru niveluri de locuire aparţinînd facies-ului Stoicani-Aldeni şi fazei Cucuteni
A; aşezarea din epoca bronzului, cultura Monteoru,
fazele lea- Ilb, precum şi aşezarea geto-dacă
(secolele IV î.e.n.- 1 e.n.) 1 • Obiectivul principal
al cercetărilor 1-a constituit cetăţuia locuită timp
indelungat (neolitic, bronz etc.), dar s-au efectuat
şi sondaje pe cele două terase situate la piciorul
pantei de sud-est a acesteia, care permiteau o
legătură facilă între promontoriu şi zona corespunzătoare albiei pîrîului Zăbrăucior. Aceste cercetări erau cu atît mai necesare aici, cu cit fuCu prilejul cercetărilor de teren efectuate la Milnăstioara
Adrian Florescu, ni s-a atras atenţia că In afară de
de apărare neolitice şi din epoca bronzului, va fi
existat aici şi unul săpat In epoca la Tene (respectiv in timpul
lui Burebista). Aceasta ne-a determinat să prelungim unele
sec(iuni pe panta de nord-vest şi să efectuăm şi un sondaj
pe platoul şi pantele micului promontoriu Poiana-Cetăţuiei
(1969 -1970). Odată cu reluarea săpăturilor de la Gîndeşti
in sectorul Cetăţuia Nacu, au fost realizate pe teren unele din
sectoarele cetăţuiei Mănăstioara (In zonele unde putea exista
şanţul aşezării geto-dace). Aceste noi date împreunft cu cele
obţinute prin săpături ne-au permis să stabilim citeva din
elementele sistemului defensiv geto-dar. În urm:ltorii ani
vom relua împreună cu Adrian Florcscu săpăturile la :\11\năs
tioara pentru obţinerea unor noi dale si clarificări. Complexitatea sistemului defensiv al acestei sta(iuni l-am scos ln evidenţă cu prilejul comunicărilor (inutc la sesiunile anuale de la
Tulcea şi Braşov, redactate împrcuJd cu ,\drian l'lorcscu.
De asemenea, date ample cu privire la sistemul defensiv
aparţinînd aşezării l\lonteoru nu fost prezentate In comunicările ţinute In Congresul de pre- şi protoistorie de In Belgrad,
1971, şi Bucureşti, 19/1 şi s-a elaborat un studiu nmplu (vezi
ArhMold, 11 - sub tipar - ). {1 ncle ela te cu privire la descoperirile de la :\Iănăstionrn vezi: Gh. Constnntincstll si :\1.
Florescu, Danubius, 1, 1967, p. G1-/:l; M. Flon•scu inDictionar de Istorie Veche a României, p. 201-204 precum şi
Gh. Constantinescu in Studii Vrînccnc, 1 (regretăm că dintr-o
eroare In Studii \'rîncene pentru sistemul defensiv gcto-dac
n fost dat ca material ilustrativ fotografii ale S('C\iunilor
trasate pentru determinarea fortifica\iei monteorenc; precizăm acestea pentru că Gh. Constantinescu căruia li datorăm
semnalarea acestui obiectiv, a participat la săpături şi deci
cunoştea foarte bine situa\ia respectivă. Dealtfel in text,
referindu-se Ia fortificaţia de la Mănăstioara, şanţul săpat
de geto-daci este specificat că acesta se găseşte in zona de
legătură cu Măriuţa Petrei, aşa cum şi este In realitate.
1 Împreună cu Gh. Constantinescu şi A. lţcuş, de la Muzeul
din Focşani, au fost efectuate săpături de amploare, Intre
anii 1965-1970. Întocmirea documentaPei a fost făcută de
noi şi 90% din prelucrarea materialului de către Laboratorul
Institutului din Iaşi.
către
şanţurile

de

seseră semnalate resturi de
ţinînd purtătorilor culturii

locuire in situ aparMonteoru 2 •
De asemenea, s-au făcut sondaje şi pe platoul
promotoriului Poiana-Cetăţuiei unde fuseseră semnalate la suprafaţă fragmente ceramice din t'poca
bronzului şi geto-dace (sporadice), precum şi
în marginea terasei denumită Măriuţa-Petrei unde
apăruseră la suprafaţă bogate urme aparţinînd
culturii Monteoru şi sporadice dovezi geto-dace şi
din secolele 1Il- IV c.n. In acest din urmă obiectiv
nu a putut fi efectuat decît un foarte mic sondaj,
şi numai în zona marginală a terasei, întrucît
el este plantat actualmente cu vie şi livadft ceea
ce face impracticabilă orice cercetare sistematică.
In cursul campaniilor de săpături şi a cercetă
rilor mai recente a fost obţinut nu numai un bogat
material arheologic ci s-au făcut şi obsen-aţii
cu totul deosebite, referitoare atît la e\·olutia
fiecăreia din cele trei aşezări semnalate cît şi 'la
caracteristicile sistemului lor defensiv. Inainte
de a prezenta datele esenţiale cu privire Ia sistemul de apftrare al celor trei sta~iuni este necesar
să subliniem caracteristicile fiecăruia dintre ele
aşa cum reies din observaţiile slratigrafice ob~
ţinute cu prilejul săpăturilor. Aceasta este cu
atît mai importanL cu cît ele ne permit sl"t înţe
legem de ce a fost amenajat un sistem de fortificaţie complex ale dtrui elemente principale au
fost adopl a te in func[.ie de caracteristicile gromorfologice ale promontoriului denumit Crtă
ţuia şi care a constituit nucleul central ::d celor
trei asrzftri.
Jn 'epoca neolilică, respectiv facies-ul Stoicani-Aldeni ~i faza Cucuteni A a, a fost locuită
intens doar celă\uia şi sporadic Măriuţa-Petrei.
Cele dou[t niveluri de locuire aparţinînd facies-ului
Stoic::mi-Aldeni au scos la iveală numeroase
resturi de locuinţ.e in situ, unrlte şi vase, pit'sc de
cult, ele. In etapa corespunzătoare celui de al
doilea nivel de loeuire a început să fie săpat
şan~ul de apărare semnalat de noi la piciorul
pantei de sud-est al cetăţuiei.
În faza Cucuteni A, cetăţuia a constituit de
asemenea un loc propice pentru aşezare, iar
Cele două terase nu au apărut In urma dislocării sau aluunei poniuni din platou, ci reprezintă un fenomen geologic natural. Tocmai acest fapt ne-a obligat să efectuăm aici
săpături, Intrucit resturile de locuire semnalate nu erau scurse
de pc platou, ci in situ.
2

necării
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ni veluri iclenlificat e cl on• cl esc o locuire
îndelunga Lă. Este acleYă r a t îns ă că ult imul nivel a fost în parte r [lY ftş it , nu num ai el e
alunecările care s-a u prod us ulterior ci ş i de nivelările făcute ele m onteoreni , atunci cînd ş i-au
întemei at aşezarea pe platou. Datorită faptu lui
că zon a de sud-esl a cetăţui e i era . fo art e nllnerabil ă, panta sa fiind foarte domoa l ă , după
care ea se cont inu [l pîn:I în albi a majo r ă a Z ă bru 
ciorului cu dou ă te rase suc cesive ce perm it e au

int ensă ,
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În epoca bronz ului nucleu l ce ntr al al staţiunii
1-a constitui t cetăţu i a clar au fost lo cuite ş i platouril e Poi a na-C e t5.ţui e i ş i M ftriuţa P etrei. Această
aşezare a fost întem eiaEl la sfirş i t ul fazei Ic4 şi
începutnl fazei !, 3 ş i l oc uit ă pînă la sfîrş i tul fazei
Ib, cînd s-au conslru iL primele l ocuinţe pe terasa
el e acces de la p oa lele ce tăţuiei . În cursul fazei
Ic3 a avut. loc o clispcrsare p e t erasele din jur şi
fireşte şi p e pla toul cetă ţui e i. Tot acum este pă
r ă sită aşezar ea de p e ter asa el e acces datorită

Fig. 1. Mă n ăsti rea-Fiti oneşti , 1-2 secţiuni trasate în zona de s ud -es t unde s-a se mnalat sist emul clcfcn sh ·, n eolitic ş i
din epoca bronzului ; 3 veder e ele a n sa m blu a cetă ţ ui i.

un acces facil pe cetăţ u ie, se impunea de la sine
efectuarea unor lu cr ări care să oprească pătr un
derea pe plat ou. Aşa se exp li că , de ce, încă elin
etapa corespunzăto a r e ulti mului nivel de locu ire
Stoicani-Aideni s-a început aici săp are a şa nţului
de 'apărare (fig. 1/1 -3; 2 şi 3).

faptului că aici a în ceput să fi e amena jat sistemul
defensiv care u rma să transform e întreaga cetăţui e într-u n obiectiv inexp ugn abil. !n acelaşi
ti mp , în cursul f azei Ic3 , au început şi lu crările
de amenajare a pantei ele sud-est a cetăţuiei prin
transformarea ei în trei terase succesive, intercalate de scări de acces, în ve derea construi rii
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a1c1 a unor locuinţe, întrucît platoul ceUtţuiei
avea o suprafaţă prea redusă 3 (fig. 1/1-2; 3).
La sfirşitul secolului IV î.e.n. cetăţuia de la
l\lănftslioara este din nou locuită fiind întemeiată
aici o aşezare care va cunoaşte o dezvoltare intensă mai ales în secolele I î.e.n.- 1 e.n. Deşi,
în comparaţie cu Cîndeşti, de exemplu, unde în
jurul cetăţuiei gravitau trei aşezări, aici, este
locuit de predilecţie doar platoul cetăţuiei şi
într-o oarecare măsură zona marginală a terasei
Mftriu ţa Petrei. Identificarea conform observaţiilor stratigrafice a trei niveluri de locuire, cu un
bogat material, ne-a premis să stabilim cft aşe
zarea a fost locuită pînă la începutul secolului
I.e.n. De asemenea, cu prilejul cercet[trilor efectuate mai recent, s-a putut determina şi sistemul
de fortificaţ.ie construit aici în perioada corespunzfttoare domniei lui Burebista. Acest sistem
de fortificaţie, constînd dintr-un şanţ enorm care
a străjuit zona de nord-vest a cetăţuiei, este identic cu cel semnalat recent la Cîndeşti. Cind getodacii au amenajat aici sistemul lor defensiv, ei
au distrus şi au înglobat vechiul şanţ de apărare
apar[inînd aşczftrii din epoca bronzului (al cărui
taluz a putul fi surprins în două din secţiunile
prelungite pe pantft)1 (fig. 2).
Aşadar, locuirea intens[t, îndelungatft, pe aceste
meleaguri a impus comunităţilor tribale aeolitice, din epoca bronzului şi geto-dace, efectuarea
unor lucrări destul de complicate pentru ca
nucleul central al aşez[trii să fie cît mai bine
apftrat. Cercetările efectuate la l\lănăstioara, în
douft etape, ne-au permis cunoaşterea fiedtrui
sistem defensiv în parte. Datoritft faptului că zonele cele mai periclitate ale cethţuiri au rămas invariabile de-a lungul anilor (adică acelea de sud-est
şi nord-est) era firesc ca sistemele de fortificaţie
s[t se intercepteze succesiv. Din acest motiv, nu
au putut fi stabilite cu precizie unele elemente
mai importante sau date de amănunt. Judecînd
îns[t în ansamblu, observaţ.iile obţinute pînă în
prezent, ne dezvăluie aspecte deosebit de importante cu privire la procedeele adoptate în fircare
epoc[t dal[t, pentru apărarea cetăţuiei.
ln ceea ce priveşte sistemul de apărare caracteristic epocii neolitice, trebuie s[t subliniem dt
el a fost constituit doar dinlr-un singur şanţ,
al c[trui traseu a fost interceptat ulterior de către
monleoreni cînd au săpat la rîndul lor şanţul
(unul din elementele sistemului de fortificaţie
caracteristic noii aşezări întemeiate aici).
Şanţul neolitic se găsea la piciorul pantei de
sud-est a cetăţuiei, care la \Temea respectivă
era foarte domoală. Avînd în vedere că de la baza
pantei se deschideau cele două terasc succesive
pînă în albia majoră a Zăbrăuciorului, aceastft
zonă a cetăţuiei devenea foarte vulnerabilft, ea
fiind totodată singura cale de acces pc platoul
3 Pentru detalii, vezi articolul nostru (Arh~lold, 11 - sub
tipar -).
4 Pentru o mai bună observare a celor două sisteme, au
fost prelungite două secţiuni, pc pantă; ele urmează a fi să
pate integral in anii viitori.

locuinţele. Este de la sine
în această zonă erau necesare unele
amenajări pentru a opri orice pătrundere in interiorul aşezării propriu-zise.
În acest sens, amintim că prin săparea secţiunii
L 2 perpendiculară pe panta de sud-est, s-a constatat că şanţul săpat în cursul fazei Monteoru lc 3
interceptează un altul mai vechi al cărui traseu
era deviat (faţă de cel monteorean) doar cu 4°
mai spre vest şi tăia marginea terasei de acces.
Avind un traseu diferit de cel monteorean, 6-a
putut păstra unul din taluzele şanţului neolitic,
dar problema cea mai dificilă era aceea de a stabili raportul stratigrafic dintre această fortificaţie şi cele patru niveluri de locuire neolitice de
pe platou. S-a putut determina totuşi faptul că
şanţ.ul a fost săpat de la baza unui sol galbenbrun şi că taie stratul galben roşiatic în care se
găsiseră, atît pe pantă cît şi în zona de interferenţă cu prima terasă, fragmente ceramicc caracteristice nivelului 1, Stoicani-Aldeni. Prin urmare, şanţul care taie şi interceptează acest sol,
nu putea fi săpat decît în perioada ulterioară şi
anume, în etapa corespunzătoare nivelului II,
Stoicani - Aldeni. Dad mai ţinem seama şi de
faptul, că în pămîntul de umphrtur[t s-au găsit
fragmente ceramicc Cucutcni A, scurse de-a
lungul anilor după cea a fost părăsită aşezarea şi
s-au produs alunecări domoale sau viituri de pe
platou, care au antrenat la rîndul lor numeroase
resturi de locuire, trebuie s[t admitem că acest
şan\ a fost deschis în tot cursul fazei Cucuteni A.
De asemenea, pe fundul şanţului s-au găsit în cea
dr a doua secţiune C2 şi fragmente de tip Staicani - Aldeni. Ţinînd seama atît de observaţ.iile
slratigrafice cît şi de rezultatele analizei materialului din pămîntul de umplutură al şanţului,
considerăm că el a fost săpat în etapa corespunziitoare eelui de al doilea nivel de locuire Stoieani-Aldeni şi a funcţ.ionat pîn[t la sfîrşitul fazei
Cucuteni A cînd a fost părăsită aşezarea (fig. 3).
Şanţul de apărare era în formă de clopot, cu
virful uşor rotunjit şi adîncimea de 3,50 m (de la
suprafaţa actuală a solului), iar lftţimea va fi
avut aproximativ 4 m (s-a calculat deschiderea
in funcţie de înclinarea taluzului şi de unghiul
care îl face la bază).
In afară de problemele pe eare le suscită cercetarea sistemului de fortificaţie neolitic din acest
sector şi dificultăţile, datorită interceptării şi în
unele cazuri a anihilării acestuia atunci cînd a
fost săpat şanţul monteorean, trebuia stabilit
dacă şanţul neolitic identificat aici, va fi inconjurat întreaga cetăţuie. Observaţiile făcute cu
prilejul cercetărilor ne-au permis să stabilim urmă
toarele:
Latura de nord-est are pante foarte abrupte
încă din vechime (prin erodarea straturilor de
argilă şi cal care de şu voaiele de ape ale căror
izvoare erau in apropiere). In momentul cînd a
fost întemeiată aşezarea neolitică, aici se găsea
deja albia unui mic pîrîu care se varsă in Zăbrău
cior. Din acest motiv nu mai erau necesare lucrări

unde se
înţeles,

construiseră

că
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Fig. 2. Mănăstioara-Fitioneşti. Traseul probabil al celor
trei şanţuri de apărare (neolitic, din epoca bronzului şi gctodacic).

Fig. 3.

Mănăstioara-Fitioneşti.
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suplimentare pentru a fi mărit obstacolul natural
creat prin transformarea pantei domoale într-o
pantă foarte abruptă.
In ceea ce priveşte latura de nord-vest, mei a
existat probabil o pantă mai domoală care făcea
legătura cu terasa Măriuţa Petrei. Nu este exclus
ca, la un moment dat, să se fi săpat un şanţ de
apărare, dar amenajările făcute ulterior in epoca
bronzului şi mai ales de către geto-daci au distrus
in intregime eventuala fortificaţie neolitică. Cu
toate că nu avem nici un fel de date care să ne
permită
cunoaşterea procedeelor adoptate
de
către cei ce locuiau pe cetăţuie pentru apărarea
zonei de nord-vest a platoului, credem totuşi că
datorită configuraţiei geomorfologice a promontoriului va fi fost necesară săparea unui şanţ,
identic probabil cu cel semnalat în zona de sudest.
In sfîrşit, în ceea ce priveşte latura de sud-vest
a cetăţuiei trebuie să subliniem că, datorită izvoarelor ce se găsesc în apropiere, s-au format
torenţi care au fierăstruit pantele pentru a-şi
găsi deschidere către albia majoră a Zăbrăuciorului.
S-a creat astfel, o albie foarte îngustă dar adîncă
incit pantele cetăţ.uiei şi cele ale promontoriului
din vecinătatea ei, chiar şi actualmente, au aspectul unor pereţi drepţi, abrupţi. Esle de la sine
înţeles că străbătînd această albie îngustă nu se
putea ajunge cu uşurinţă pe platoul cetăţuiei.
Prin urmare, in stadiul actual al cercetărilor
putem considera că cetăţuia neolitid1 a avut
numai două din laturile sale fortificate: una,
conform rezultatelor săpături lor şi cercetărilor;
cu un şanţ, iar cea de a doua va fi avut probabil
un sistem de apărare similar. Avînd în vedere

Fragment din profilul secţiunii L2;
cu zidul adiacent.

şantul
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faptul că celelalte douft laluri erau foarte abrupte
(ca urmare a unor procese de erodare şi de transformare a zonei ce desparte cetrtţuia de terasele
înwcinale în albii inguste ale unor mici pîraie)
nu mai era necesar[t efectuarea unor lucrări de
amenajare a unt>i fortificaţii.
Fireşte, în aria facies-ului Sloicani -Aldeni şi
fazei Cucuteni A, sistemul defensiv semnalat la
Mănăstioara nu rt>prezintit o noutate. Dar ţinînd
seama de fap Lui că în aceaslft zonă de curbură a
Carpaţilor răsăriteni aceastft aşezare este singura
cercetată sistematic prin săpftluri de amploare,
datele şi observaţiile obţinute pînft acum aduc
o contribuţie importantă la cunoaşterea sistemului
de apărare folosit de călre purlftlorii Stoicani-AIdeni şi Cucu leni A, din aceaslft zonă.
În ceea ce priveşte aşezarea apar~inînd purtă
torilor culturii Monleoru trebuie srt subliniem de
la inceput că ea a avut un sistem de forlificape
complex, unic pinft acum în aria acestei culturi,
deşi. dupft cum se ~tie, erau folosite numeroase
şi Yariate procedee de aprtrart• a nucleului central
al a~czftrii, cetăţuia.
l'."uclcul a fosl şi aici (ca în toate cazurile cunoscute pinft acum) ccUt\uia, in jurul căreia gravilatt trei aşezftri ndortificalc. Dintre acestea,
în douft s-au putul declua unele mici sondaje
slabilindu-st>, de exemplu c[t, pe tt>rasa Mftriu\a
Petrei, locuirea a înct>pul încft din cursul fazei le,
şi a durat piuă la sfîrşitul fazt>i l).J. Ca şi în epoca
neolitică cele dou[t sectoart• prin care se putea
face accesul pe platou sînt pantele de nord-Yest
şi sud-est, şi din acest moti,- tocmai aici s-au
concentrat şi cercetările noastn·.
~Ienţionfun dt dintre cele trei sceţ.iuni care au
Utiat marginea actualft a platoului în zona de
nord-Ycst, doar una ne-a oft~rit dale şi obscrYa\ii
care ne-au permis să determinCtm stratigrafic cft
baza solului brun-cenuşiu, corespunzfttoare fazei
Ia. este întreruptCt de Lalazul unui şanţ.. În momentul in care gelo-dacii au s[tpat la rindul lor
şanlul de ap[trare au distrus in parte cele dou[t
niY('(uri de locuin· II"~IIb. i:tr taluzul s[tu a intern·ptat într-un punct taluzul ş:m(ului monteorean. in zona unde exista haza niYelului Ia.
Este de asemenea important s[t mt>n\ionrtm eft
taluzul de sud al ~anţ.ului monteorean a putul
fi urmftrit pc o adîncime de liO em. după care el
estP din nou interceptat de Laluzul ~anţulni gctodac (fig. 2). Problema cea mai dificilă era aceea
de a stabili dadt şan\.ul de aprtrare monteorean
fusese săpat de la începutul fazei Ia sau dadt el
a fosl săpat mai înainle 5 • Punctul de interferen\ft
dintre cele douft şan\.uri, care coincide ru baza
ni,·elului I~. nu credem cft poate constitui o dovad[t hotărîtoare eft amena_jarea sistemului ciP
fortificaţie a inceput in faza 14 • Nn este exclus ca

respectiv sft fi fost sftpat odată cu cel semnalat în zona de sud-t>st. adicft în cursul fazei
le,. Prin urmare, datele pe care le avem în prezent ne permit doar să afirmftm dt panta de nordvest a fost amenajatft şi fortificatrt cu un şanţ
care exista deja in faza t,. Este posibil ca el să fi
funcţionat pîn[t la sfîrşitul fazei Ilb, cînd a fost
părăsită aşt>zarca, iar s[tparea lui s[t fi inceput cu
mult mai înainte.
Cea mai complicată situaţ.ie s-a întîlnit cu prilejul cercetărilor efectuate în zona de sud-est a
cetă!uiei, unde se semnalase anterior sistemul
defrnsiv neolitic. Aici, s-a constatat cft la piciorul
panlei, respectiv în zona de interferenţă cu una
din trraselc de acces, montcorenii an săpat un
şanţ stabilindu-se stratigrafic dt el a fost amenajat
la inceputul etapei a doua a fazei le, aşa cum reiese din datele JW care ni lt•-au oferit cercetarea
secţiunilor L 1 - L 3 • Prin urmare, staţiunea Monteoru de la l\Hm[tstioara în prima elapft a eYoluţ.iei sale, care corespund!' momentului cînd comunitatea tribalft s-a a~wzal airi. nu a fost fortificalft. Trebuie însft sh subliniem c[t aeeastft etapă
csle foartt> scurt[t cuprinzînd doar intervalul de
timp care s-a sc·urs de la sfîrşitul fazei le. pînft la
începutul et:lpPi a doua a fazei le, (fig. 3).
Şanţul de apftrare va rfunîne singurul element
defen~i,- al sta\iunii de• la l\lănftstioara pînă in
el'a de a tn·ia etapft le,. cînd i s-a acroşat zidul
de incintrt. Întrucît. între sistemul de fortifica~ie
~i amenajarea în tcrase". de pe panta de sud-est
exisl[t o strînsi't interpedl'IHlc•n\[t este necesar să
prezentCtm în continuare cîtcsa observaţii referitoart~ la el•stl' mari lucrări t>feclualc de monLeoreni .. Aceasta se impum' eu atit mai mult cu
cît nici în aria cullurii :\lonteoru şi nici în aria
cullurilor contemporane ei nu au mai fost semnalate cazuri similare. Astfel, în cursul fazei le,,
au fost tftiate surcesiY trei terase pe panta de
sud-est, separate între elt• de seftri de acces care
f[leeau Jeg[t1ura între ct•i et• locuiau pc platou şi
terasele inferioan· ~i în aec·Iaşi timp permiteau şi
lt•g(ttura între tnase. Înainte de construirea locuiu\elor. pe fiecarl' Lerasft s-a depus un strat de
amenajare, ta!>al pulemic şi construit din pruneli~ ~i resturi ale locuinţelor neolitiee de pe platou.
In unele cazuri. după amenajare, a fost necesar
ca suprafa\.a sft fie placat[t cu piatră. Cele mai
n•chi terase au fost loeuil.e in tot cursul fazei
le,. In fazell' Ic,- Ia. le rasa mediană şi superioari't a fost mftrită şi placală cu piatră, pentru
ca apoi în cursul fazei IIa să se reamenajeze
terasa infcrioarft şi cea superioară prin mărirea
suprafeţ.ei lor. Aeeasl:t extindere a suprafeţei
s-a fftcut prin decaparea ~i impingerca spre interior <t peretelui nrtical. dup[t care, el a fost placat
eu piatră. În patru cazuri s-a putut observa

~ Conform olJscrntt iilor făcu le cit· 1. Nes lor .5i E. Zaharia,
~an\ ul ele apărare a inceput si't fie siipat la sfîrşitul fazei la.
(wzi: SCIY, :Z, 19;ll, 1 p. t:I9~1G9: SC!\', 4, 195;l, 1-'2,

În ceea ce priveşte lucrările de terasare atmgcm atcn~ia
la Sărata l\lontcoru, incă de acum :J decenii, I. Nestor şi
E. Zaharia au determinat pentru prima oară sistemul de
terasare folosit de purtătorii fazei lc 4 (vezi SCIV, 1, 1950, 1,
p. :J:l-3G; SCI\', 1, 1951, 1, p. 1:-J9-19G9). Dealtfel, datele
consemnate atunci au stat la l>aza reconstituirilor făcute de
noi, la Mănăstioara.

p. li\J-90: SCI\', G, 1955, ;;-1, p. ;l\J/-51-t). Fireşte noi
nu cxdudem această ipotez<i, lle.5i t>.>tc plauzibil ca el să fi
fo<t <ipat aici odată cu crearea sistemului complex din zona
de '~l!l-cst.

şanţul
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foarte clar că aceste locuinţe tîrzii au fost construite peste altele mai vechi din fazele anterioare,
după ce în prealabil, resturile lor fuseseră nivelate.
Cu toate aceste modificări, au putut fi semnalate
complexele de locuire in situ (vetre, cu inventarul
adiacent, vase care existau pe podea, etc.). In
acelaşi timp, atît în faza Ia, cît şi IIa- IIb, au
fost redimensionate şi scările de acces, în concordanţă cu modificările succesive ale teraselor.
Este de la sine înţeles că aceste amenajări în
terase şi, implicit, locuinţele construite aici trebuiau apărate cu un sistem de fortificaţie mai complex decît cel folosit de obicei, mai ales că, aşa
cum specificam la început, de Ia piciorul pantei
de sud-est se deschid două terase de acces spre
albia majoră a Zăbrăuciorului, terase ce facilitau
pătrunderea atît pe terasele construite cît şi pe
platoul cetăţuiei.
Cu prilejul săpării şanţurilor L 1 -L 3 s-a identificat, aşa cum menţionam, şanţul de apărare,
săpat de Ia baza solului cenuşiu-gălbui, caracteristic etapei a II-a fazei le •• şi care tăia marginea
primei terase de acces. Şanţul a deranjat o locuinţă construită aici la începu tu! etapei 1-a a
fazei le., adică, în momentul în care comunitatea
tribală şi-a întemeiat aşezarea (fig. lfl-.2; 3).
~anţul are formă tronconică, cu deschiderea
de 1.70--5,10 m şi adîncimea de 4,70 m de Ia
suprafaţa actuală a solului. Concomitent cu să
parea şan ţului se consolidau şi platformele terase lor săpate pe pantă, care, aşa cum arătam mai
sus. încep să fie locuite intens. Datoritft acestui
fapt s-a considerat că şanţul nu mai putea ră
mîne singurul element defensiv şi ca atare s-a
acroşat zidul de incintă. In legătură cu acest nou
elemenl, unic deocamdată în aria culturii Monteoru
şi a celor contemporane ei din spaţiul carpatodunărean, este necesar să facem totuşi unele
precizări. 1n realitate zidul, este o îngrămădire
de bolovani (legaţi între ei cu lut galben nisipos)
căreia s-a încercat să i se dea o formă paralelipipedică. Deşi, distrus aproape în întregime de
lucr:l.rile ulterioare făcu te de geto-daci şi năruit
parţial (in intervalul scurs de Ia părăsirea aşezării
de către monteoreni şi pînă la întemeierea noii
aşezări) s-au putut totuşi determina unele elemente referitoare Ia procedeele folosite pentru
amenajarea sa. Astfel, s-a stabilit slratigrafic că
zidul a fost construit peste nivelul de locuire le,
etapa a doua, semnalat pe terasa inferioară tă
ialft pe panta de sud-est. De asemenea, s-a constatat că locuinţele de pe ultimele terase se găseau
la 1.70-2 m depărtare de zidul de incintă. Acest
inlerspaţiu placat cu piatră asigura nu numai accesul între terase, dar el permitea ca în caz de
primejdie aşezarea să poată fi mai bine apărată.
In aceeaşi ordine de idei mai amintim şi faptul că
şi intre marginea taluzului şanţului şi faţ'l exterioarh a zidului exista un interspaţiu (ce nu depă')ea însă 1,10-1,30 m), de asemenea placat
cu piatră. Cu prilejul săpării secţiunii L 3 au fost
obţinute unele date suplimentare cu privire la
construirea acestui zid. EI avea feţele (interioară
şi exterioară) făcute din bolovani mari aleşi cu
9-
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(ca să se poată îmbina, să nu ră
intre ei şi să nu se năruiască atunci
cînd erau clădiţi unul peste altul). In interior se
depusese în straturi prundiş, pietre şi bolovani
alternînd cu pămîntul galben-nisipos (fig. 3).
Dar fireşte problema cea mai importantă era
aceea de a se stabili înălţimea ce o va fi avut
acest zid de incintă. Din datele obţinute cu prilejul săpării secţiunilor L 2 -L3 şi M şi N, unde
zidul s-a păstrat pe o înălţime ce variază între
0,60 pînă la 1,10 m, iar şanţul adiacent era umplut
pînă la jumătate, adică 2,50 de la bază spre exterior, putem presupune că înălţimea lui totală
va fi atins 3 m-3,50 m. Nu este exclus ca el să
fi fost chiar înalt de 4 m. Chiar dacă datele pe
care le avem, nu ne permit totuşi stabilirea exactă
a înălţimii zidului trebuie să presupunem că el
era îndeajuns de solid, constituind o barieră de
neîntrecut. In acelaşi timp se impunea ca înăl
ţimea sa să fie sporită pentru că el avea menirea
nu numai să protejeze locuinţele de pe terase ci
să constituie un element component al sistemului
de fortificaţie al acestei aşezări.
In sfîrşit, o altă problemă care a stat în atenţia
noastră cu prilejul cercetărilor a fost şi aceea de
a stabili dacă întregul sistem defensiv a funcţio
nat atîta timp cît a existat şi aşezarea, respectiv
pînă la sfîrşitul fazei Ilb. În acest sens reamintim
în primul rînd faptul că nici una din locuinţele
construite pe terasele amenajate nu au depăşit
zidul de incintă de asemenea, unele locuinţe
(ne referim doar la acelea in situ), specifice fazelor
IIa- IIb, au fost construite după ce în prealabil
s-au reamenajat şi redimensionat terasele inferioare şi superioare. In cazul în care s-ar fi urmărit,
sau dacă sistemul defensiv nu ar mai fi fost acum
folosit ca atare, atunci era cu mult mai uşor să
se mărească platforma prin utilizarea spaţiului
între marginea terasei şi zid (care prin umplere
cu pietre putea fi adusă mai uşor la nivelul terasei) decît să se recurgă Ia modificarea peretelui
vertical (ceea ce necesita o lucrare mai dificilă şi
de durată). Totuşi, la începutul fazei IIa constatăm că monteorenii au preferat să sape peretele
pantei şi să evacueze pămîntul şi apoi să placheze
cu piatră suprafaţa nou creată. Prin urmare
este cert că sistemul defensiv funcţiona şi că el
era întreţinut cu grijă pentru a apăra, în caz de
primejdie, aşezarea.
Semnalarea acestui ingenios şi complex sistem
de fortificaţie ne permite să cunoaştem mai bine
metodele folosite de monteoreni pentru transformarea nucleului principal al aşezării - cetăţuia
într-un punct de rezistenţă inexpugnabil. In
acelaşi timp, trebuie să mai remarcăm şi faptul
că zidul de incintă fusese construit în aşa fel
incit să nu fie doar un element component al
sistemului defensiv, ci să aibe şi un scop utilitar
(protejarea locuinţelor de pe terase). ln ace~t
sens amenajările făcute în terase şi mai ales placarea lor cu piatră puteau la un moment dat să
fie dislocate prin alunecare, ori, zidul construit
în zona ultimei terase, reprezenta un obstacol
bine venit. Fără îndoială că purtătorii culturii
oarecare

grijă
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Monteoru au avut in vedere dificultăţile pe care
şi le-ar fi creat prin neamenajarea corectă a teraselor in pantă. Din acest motiv, ei au căutat
ca unghiul pe care il formează peretele vertical
cu cel orizontal să fie de 90°. In acest fel, anumite
pericole, care vor fi existat, au fost înlăturate,
dar au considerat că şi zidul de incintă poate
să fie o stavilă eficace.
Semnalarea sistemului de fortificaţie de la
Mănăstioara Fitioneşti deşi nu constituie un caz
unic in aria culturii Monteoru, în sensul că s-au
semnalat şi in alte aşezări sisteme complexe,
totuşi este unicul caz cînd purtătorii unei culturi
din epoca bronzului au efectuat lucrări de amenajare în terase şi au construit un zid de incintă
şi un şanţ adiacent.
De un deosebit interes sînt însă şi datele şi
observaţiile obţinute cu prilejul săpăturilor efecLU"âf~ în zona de nord-vest a promontoriului unde
a fost semnalat sistemul de fortificaţie al aşezării
geto-dace7 • Aşa cum am specificat mai sus, aşe
zarea geto-dacă a avut trei niveluri de locuire,
cel mai bogat fiind cel corespunzător domniei
lui Burebista. Trebuie s[l menţionăm că prin să
parea şanţului transversal şi II- IIa s-a constatat
că taluzul marelui şanţ, care are o deschidere de
80 m şi o adîncime actuală de 15 m, a fost săpat
de la baza unui nivel corespunzător secolului 1
i.e.n. (fig. 2). Este cert că în timpul domniei
lui Burehista aici, ca şi la Cindeşti şi în alte aşe
zări contemporane, s-au executat lucrări ample
menite să facă cetăţuile să devină centre fortificate, inxpugnabile. Cercetările făcute în această
zonă ne-au permis de asemenea să stabilim că în
etapa ulterioară domniei lui Burebista şanţul
a r{tm as deschis dc~i el işi pierduse fu ncţiouali
tatea destinată anterior. De asemenea, s-a mai
conslatat că nu au fosL modificate taluzele şi
nici nu s-au construit locuinţe sau anexe pe pante
sau pe fundul acestui man~ ~anţ (aşa cum s-a
afirmat despre alle obiective similare) 8 • Din
acest puncl de vedere situaţ.ia de la Mănăstioara
este idenlicii cu cea de la Cîndeşti unde s-au f:tcut
7 Cu prilejul studierii sistemelor de fortifica\ic a cetăţilor
din a doua jumătate a mileniului I l.c.n. Adrian Florescu a
ajuns la concluzia că In vremea lui Burebista a fost cr!'ată,
In mod deliberat, o reţea de obiective fortificate cu şanţ
enorm, a căror menire era să împiedice pătrunderea oricărui
inamic In interiorul arcului carpatic.
s I. Ursache şi V. Căpitanu au făcut unele afirmaţii In
acest sens, dar In majoritatea cazurilor cind se referă la sistemul de fortificape se dă prioritate datelor prh·ind valul şi
şan~ul adiacent cu o structură complexă, atribuit purtăto
rilor culturii Monteoru. Aceasta este !nsă identic cu cel
semnalat la Cotnari şi In alte aşezări contemporane (secolele
IV- III t.e.n.). Cum in cazul staţiunilor respective sint numeroase resturile de locuire din perioada respectivă, ni se
pare mult mai firească atribuirea sistemului defensiv acestor
aşezări, cu atit mai mult cu cit nu a putut fi stabilită stratigrafic vreo legătură Intre fortificaţie şi nivelurile de locuire
monteorene.

observaţ.ii

recenle 9 • Acest fapt ne permite să considerăm că sistemul defensiv creat de Burebista,
deşi nu mai avea funcţionalitatea destinată, a
rămas în continuare un efectiv şanţ de apărare.
Aşadar, cercetările efectuate la Mănăstioara
Fitioneşti ne-au dezvăluit aspecte foarte interesante cu privire la sistemul de fortificaţie folosit
de comunităţile tribale in epoca neolitică, epoca
bronzului şi de către geto-daci. Cu toate că au
fost obţinute rezultate importante cu privire la
evoluţia fiecăreia dintre aşezările semnalate şi la
conţinutul
culturii materiale specifice
lor,
considerăm totuşi că prezentarea sistemului de
fortificaţie şi a problemelor pe care le suscită
cercetarea acestuia sînt de un deosebit interes
pentru cunoaşterea unui important aspect din
organizarea aşezărilor specifice epocilor respective. În următorii ani cercetările vor avea ca scop
obţinerea unor date suplimentare cu privire la
cele trei sisteme de fortificaţie, mai ales acolo
unde pînă acum nu au fost semnalate elemente
certe.
QUELQUES DONNEES CONCERNANT LE
SYSTEME DE FORTIFICATION DE
L'ETABLISSEMENT DE MĂNĂSTIOARA,
DEP. DE VRANCEA
RESU!\tf:
Les recherches intenses pratiquees dans l'Ctablisscment de
ont accorde une attention particulicre au systcme
de dCfense neolithique de l'Âgc du Bronze (civilisation de
Monteoru) et geto-dace, I'Hablissement neolithique a He fortiiie par un simple fosse, situc dans la zone qui facilitait l'acd•s il
l'Hablisscment. En ce qui concerne l'Ctablissemcnt de 1\Jonteoru, le systeme de dcfcnce de Mănăstioara a des elcments
complexes, dCtcrmines par la configuration du terrain. Ainsi
on a constate l'amenagement d'un mur adjacent au fo,se
ct d'nu grand fosse vers le nord de la citadclle.
Dans la periodc gHo-dace un gram! fossc a etc crcu,oe
dans 1:-t zone nord-oucst de la citadelle.
Mănăstioara

E'd'I.ICATlOr\ DES FlGl.HES

Fig. 1. :\1ănăstioara-Fitioneşti. 1-2 deux sections illravers
du zone de sud-est de la citadelle; 3 vuc glmeral de la citadelle.
-1~7:'~.···2. ::llănăstioar3-Fitioneşti. La citadelle ct les travcrs aproximalifs des fosses de dCfcnse (ncolithique, du l'epoquc du
hronzc ct geto-dace).
:;;Fig. :J. 1\Iănăstioara-Fitioneşti. Le talus de la scction L2 (la
fo~s<· nrolilhique, du l'cpoquc du bronzc avcc le mur adjacent).

9 Observaţiile de la Clndeşti din anii 1979-1982 au per~ais
să se stabilească faptul că, anterior epocii lui Burebista, fuseseră arnenajate pe pantele talvegului unui vechi piriu anexe
sau fuseseră săpate gropi. După ce a fost săpat şanţul, taluzele sale au rămas intacte.
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Săpăturile de la Archiud "Hînsuri", corn. Teaca (jud. Bistriţa-Năsăud)
GEORGE M.-\HINESCU -

In vara anului 19(H în punctul "Hinsuri" de
pe teritoriul satului Archiud, corn. Teaca, jud.
Bistriţa-Năsăud
au fost depistate întîmplător
de către săteni mai multe obiecte de facturft celtic[t, ce provencu din morminte distruse. Tinind
seama de importanţa descoperirii. ŞL. Dănilft,
fostul director al muzeului din Bistriţa, a fftcul.,
în luna septembrie a aceluia~i an, un sondaj la
locul semnalat de către săteni. Cu accst prilej,
Şt. Dănilft a dezvelit două gropi rotunde "arse
ritual" în care, la diferite niveluri şi ră\·ăşit, se
afla inventarul funerar al unor morminte de factură celtică (oase umane incineratc, fibule, br[tţ{tri, ceramică lucrată la roată şi cu I_llina etc.).
Pc baza invcntarului recuperat cele două morminte
au fost datate în Latene B 1 . Descoperirea gropilor,
Cl' aveau diametru! de circa 180 cm ~i prezentau
urme de arsură, ne-a permis să credem in posibilitatea surprindcrii în această zonă a unei necropole de epocă Latene care ar putea aparţine, după
ritualul incineraţiei, autohtonilor daci.
fn anul Hl77, Ins ti tu tul de arheologie din Bucureşti, prin VI. Zirra şi Muzeul din Bistriţa, prin
Şt. Dănilă, au reluat cercetările, cu intenţia de
a descoperi noi morminte de tipul celor descrise
mai sus. Rezultatul acestui sondaj a fost descoperirea unei spade fragmentare de firr celticft şi
a unor gropi prefeudale, foarte sărace în material
arheologic. Pentru lămurirea problemelor ridicate la apariţia acestor gropi săpăturile au fost
continuate apoi de către semnatarii acestor rinduri. La capătul a patru campanii sistematice de
sftpături (1977-1980), efectuate pe un platou
orientat E- V şi avind dimensiunile de circa
200/50 m, au fost depistate importante vestigii
arheologice, ce datează din mai multe epoci
(fig. 1). Iniţial, platoul, în special partea sa
wstică (fig. 2), a servit ca loc de înmormîntare al unei comunităţi Noua ce locuia în imprejurimi, după care in Latene B 1 -B 2 întregul platou
a fost folosit ca loc de înmormîntare al unei comunităţi celto-dace. La sfîrşitul secolului al IV-lea
şi începutul secolului al V-lea e.n. întreg platoul
a fost folosit ca cimitir al unei populaţii ce-şi
inmorminta morţii după un ritual deosebit, iar
în secolele VI- VII partea sud-vestică a platoului
a servit ca loc de înmormîntare unei populaţii
de caracter gepidic. In sfîrşit, tot în partea ves-

CORNELIU GAIU

Licft a platoului, au fost surprinse urme de locuirc
feudal-timpurii (gropi, locuinţe-bordei, cuptoare
de pîine etc.).
O atît de îndelungată folosire a platoului a
avut, fireşte, urmări asupra vestigii lor, în sensul
cft multe morminte Noua sau Latene au fost
distruse integral sau parţial, mai ales de înmormintitrile din secolele IV- V, care foloseau gropi
de mari dimensiuni. Socotim că aici este momentul
să precizăm că aşa-zisele "morminte dace de incincraţie" cu "groapa arsă ritual" găsite în 1964
nu reprezintă de fapt decît inwntarul răvăşit
al unor morminte Latene. aruncat. în gropi din
secolele IV- V, care aveau fundul ars superficial.
Aceast{t concluzie este sigură şi a fost verificată
In mai multe situapi similare, ab:;olut clare.
in cele ce urmează, prezentăm cîteva dale
privind descoperirile făcute de noi în cursul celor
patru campanii. Intrucit materialul arheologic
este fragmentar sau in curs de restaurare, acum
vom prezenta doar cîteva din obiectele şi datele
ob\inute, urmînd ca o prelucrare monografică
sft ric făcută la încheierea săpăturilor.
-~

~ecropola

Noua este de înhuma~ie, avînd scheletele depuse, de regulă, în poziţie chircită pe
stinga. Au fost găsite şi cîteva morminte cu scheletul în poziţie intinsft, pc spate. Orientarea tuturor mormintelor era E- V, cu capul spre E.
Dupft dimensiunile şi conformaţia oaselor, apreciem că aici au fost inmormîntaţi, în proporţie de
75-80%, copii şi adolescenţii. Inventarul funerar este sărac şi se rezumă la cîteva ceşti cu
toarta în "muchie", 2 văscioare, un vas-sac şi o
ceaşcă cu buton (fig. 3). Necropola n-a fost cercetată integral, ea continuînd spre sud-vestul
platoului. Au fost descoperite pînă în prezent
2·1 de morminte. In mod sigur, multe alte morminte, al căror număr nu poate fi precizat, au
fost distruse de înmormîntările ulterioare şi de
locuirea feudală timpurie.
:Vecropola de epocă Latene a ocupat întreg
platoul fapt ce ne permite să presupunem cft a
avut, iniţial, cel puţin 50-60 de morminte.
Această presupunere este susţinută şi de faptul
că în majoritatea gropilor ulterioare am găsit
obiecte de factură celtică ce proveneau din morminte distruse. Adăugăm aici că este de presupus
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Fig. 2. Arcbiud .,Hinsuri•. Săpăturile arheologice din 1977-1980: 1 gropi din secolele 1V- V; 2 morminte din secolele
IV- V; 3 morminte din secolul al VI-lea; 4 locuinţe feudale timpurii.
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că o parte din aceste morminte, care erau puţin
adîncite, au fost distruse şi de arăturilc efectuate
cu tractorul.
Nccropola era birituală. In săpături sistematice am găsit 5 morminte de incineraţ.ie şi unul
de înhumaţie. Inventarul este cel obişnuit: fibule,
brăţări de bronz şi fier, ceramică lucralft la roată,
de tip celtic, şi ceramică lucrată cu mîna, dacică
(fig. 4). Ritul şi ritualul de înmormîntare sînt
şi ele comune celor din nccropolele celto-dacice
transilvănene (incineraţie cu oasele şi im·entarul
depuse pe sol şi înhumaţ.ie în pozi~ie întinsă,
pe spate). Săpăturile noastre au depăşit, se pare,
aria de întindere a necropolei Latene, astfel că
descoperirea altor morminte in campaniile viitoare
este puţin probabilă. Pe baza materialelor recuperate în săpăturile noastre, la care trebuie să
adăugăm şi pe cele provenite din sondajul efectuat
in 1964, necropola Latene se datează în jurul
anului 300 î.e.n., adică în Late ne B 1 - B 2 după
cronologia lui Reinccke.

Neeropola din secolele IV- V e.n. Din complexele aparţinînd acestui orizont au fost dezwlite
100 gropi şi 11 morminte de înhumaţic. Gropile
au o formă rotundă, cu diametrele cuprinse între
GO şi 180 cm şi o adîncime ce variază între 80 şi
250 cm. In profil, gropile au o form[t cilindrică
cu fundul uşor albiat sau sînt în formft de buloi.
Umplutura gropilor este constituitft dintr-un
pămînt negru, cu resturi de cărbune şi puţine
fragmente ceramice. Fundul majorităţii gropilor
prezintă un strat, mai gros sau mai sub!ire, de
cenuşă şi arsură, ce trebuie pus in legătură cu
practica rituală a purificării gropii prin ardrre

2

Fig. 4. Archiud "Hinsuri". Vase din morminte La

T~ne.

Fig. 5. Archiud "Hînsuri". 1-2 vase din morminte de
secolele IV- V; 3-5 vase din morminle de secolul al V 1-lea.
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superficială. In 9 dintre aceste gropi au fost depuse unul sau două schelete de cîini, iar în alte
cîteva au fost găsi te scheletele unor păsări ră
pito~m~ (şoimi?). Mormintele de înhumaţie aparţinînd aceluiaşi orizont folosesc acelaşi tip de
gropi rotunde cu fundul ars. Scheletele erau depuse, în majoritatea cazurilor, pe o platformă
amenajată după săparea şi purificarea rituală a
gropii. Din cele 15 morminte cercetate în prezent,
în G dintre ele erau depuse 2 sau 3 schelete. Jn
mormintele duble sau triple nu este vorba de
înmormîntări succesive sau întîmplătoare, ci de
o depunere concomitentă, în care 1 sau 2 indivizi
erau sacrificaţi ritual. In două dintre mormintele
de înhumaţie, alături de scheletele umane, a
fost descoperit şi cîte un schelet de cîine.
Inventarul recuperat, atît din gropi cît şi din
mormintele de înhumaţie, este relativ sărac, fiind
compus din ceramică lucrată la roată (fig. 5/1-2)
şi cu mîna, catarame de fier, cuţitaşe de fier, măr
gele, un pahar de sticlă de formă conid't, fibule
cu piciorul întors pe dedesubt şi cu semidisc, pe
baza c[trora complexele pot fi datate în a doua
jumătate a secolului al IV-lea şi Ia începutul secolului al V-lea e.n.
.\Tt•t•J'O}){)ia de st'eolcle \'1- VII e.n. cupri ade
morminte de înhumaţie in gropi rectangulare cu
colţurile rotunjite, orientate V-E. Din aceastft
necropolă au fost dezvelite 20 de morminte,
pentru care poate fi sesizată o aliniere în şiruri a
mormintelor. Majoritatea mormintelor au fost
deranjate din vechime. Inventarul mormintelor
este sărac, iar la unele lipseşte complet. Au fost
descoperite vase de lut lucrate la roată, din pastă
cenuşie, fină sau zgrunţuroasă (fig. 5/3-5), ca-

tarame ovale sau rectangulare de bronz şi fier,
vîrfuri de lance, mărgele, fusaiole etc. Pe baza
inventarului descoperit şi a ritualului funerar
necropola se datează în a doua jumătate a secolului al VI-lea şi la începutul secolului al VII-lea
e.n.
ARCHĂOLOGISCHE AUSGRABUNGEN VOM

A.RCHIUD "HINSURI" GEM. TEACA,
KR. BISTRIŢA-NASĂUD
ZUSAMMENFASSUNG
In dcn .J ah ren 1977 -1980 ha ben dic arcăologischen
Forschungen von Archiud - "Hinsuri" Komplexfunde freigelegt: 24 spătbronzezeitliche Skelettgrăbcr (Nouakultur);
6 keltisch-dakische Grabstăttcn (5 Brandgrăber und 1 SkeIcttgraiJ); 100 Ritualgrubcn und 15 Skclcttgrăber aus der
zwcitcn Hălftc des 1 . .Jh. -Anfang des 5 . .Jh.; sowie :.w Skelcttgrăbcr die dcr zwciten Hălfte des G. .Jh. angchorcn kt\nntcn.

ABBILUU).!GSVEHZEICI-J).!!S
.\IJIJ. 1. Archiud "Hinsu ri ". Archăologischc Ausgrabungcn
1977-1980; 1 :"louakultlll' Grăber; Latcnezcitliche Brandgrăbcr; 3 Latcnczcitlichc Skclcttgrăbcr; 4 zcrstortc Latcnczcitliche Grăbcr.
Abb. 2. Archiud "Hinsuri". Archăologischc Ausgrabungcn
1977-1980; 1 Grubcn aus dcm 4-5. Jh.; 2 Grăbcr aus dem
4 -;) . .Jh.; 3 Grăbcr aus dcm G. Jh.; l friihmittelaltcrlichc
Hiittcn.
,\IJb. 3. Archiud "Hin:;uri". GcfăOc aus den Nouakultur
Grăbern.

Abb. 1. Archiud "Hinsuri". Gcfiiflc aus Latenczeitlichen
Griibern.
.\IJb. 5. Archiud "Hlnsuri". 1 -2 GcfăOc aus dcm ·l-5
Jh Griibcrl).; 3 - l GcfăDe aus dcm G• .Jh. Grăbern.
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Cercetările

arheologice de la "Stenca" Liubcovei
MARIAN GUMĂ, CAIUS SA.CĂRIN

Staţiunea arheologică de la "Stenca" Liubcovei se află situată, după cum o arată şi numele
pe un promontoriu stîncos direcţionat aproximativ nord-sud, care bara - pînă în momentul
efectuării lucrărilor de excavaţii a şoselei dintre
Moldova Veche şi Orşova - accesul pe valea
Dunării, între localitrtţile Liubcova şi Berzasca
(jud. Caraş-Severin).
Punct de importanţă strategidt mai mult
decît evidentă, dealul "Stenca" a fost amintit ca
loc de provenienţă a unor interesante vestigii
arheologice încă de la sfîrşitul secolului trecut,
de către L. B6hm, B. Milleker şi M. Roska 1 •
Cercetările arheologice sistematice intreprinse
în această staţiunc au fost începute în anul 1fl76,
ele continuîndu-se şi în prezent2 • Cu prilejul efectuării săpăturilor, au fosl puse în evidenţă urmele
unor aşezări fortificate aparţinînd epocii bronzului şi celei de a doua epoci a fierului. Prin observaţiile stratigrafice efectuate şi bogăţia deosebită a materialului arheologic scos la iveală 3 ,
"Stenca" Liubcovei se prezintă ca unul dintre
cele mai importante staţiuni arheologice de pe
teritoriul Banatului, permiţînd o mai bună cunoaştere a epocilor menţionate în aceasUt zonă.
In cursul campaniei din anul 1980 au fost continuate săpăturile în S2 (45 X 2 m, orientaEt pe
direcţia nord-sud, îu centrul plaloului) S5 (14 >, :2 m,
la vest de S2 ) şi C4 (20 X 6 m, la 4 m spn· est de
S2 ), toate fiind începute îndt din campania anului
1979. De asemenea, a fost deschisă C6 (G,;Jt, x
5,50 m, la vest de S2 ), pentru dezwlirea unui
turn cu fundaţie de piatrft prinsă cu mortar 'ii
suprastruclură de cărămidă, aparţinînd unei perioade post-dacice (fftr[t a se putea face îndt alte
precizări, din cauza absenţei unor elemente sigure
de datare).
Stratigrafia şi cronologia staţiunii se prezintă
astfel: stînca nativă; strat de cultură din epoca
bronzului, cu complexe de locuire aparţinînd

1 B. Millekrr, Dt!lm., I, p. 75-76; ibidem, II, p. 43;
1\J. Roska, Reperiorium, p. 20, nr. 61.
2 Un prim raport de săpătură, cu privire la rezultatele
campaniei din 1976 a fost publicat de Mari an Gumă (Banatica,
4, 1977, p. 69 -104). În acest punct s-a executat un sondaj
de informare de către Gh. Lnzarovici şi Marian Gumă in 1976,
săpătura sistemntică fiind im~epută de Marian Gumă în 1977
şi continuată In 1979-1980 de Marian Gumă în colaborare cu
C. Săcărin.
3 Materialul archeologic se află In totalitnte la Muzeul
de istoric al judc\ului Caraş-Severin din Rcşiţa.

unei aşezări fortificate cu şanţ de apărare şi val
de pămînt cu palisadă simplă, în zona nordică a
promotoriului; strat dacic cu două faze succesiYe
de locuire: a) primului nivel (sec. III- II î.c.n.,
cu precădere în ultimul) îi corespunde o primit
fază a fortificaţiei dacice din nordul platoului,
realizaHt printr-un şanţ de apărare ~i un Yal de
pămînt cu palisadă simplă, b) celui de al doilea
ninl (sec. 1 î.c.n.- 1 c.n.) îi corespunde o a doua
şi ultimă fază a fortificaţiei, constînd dintr-un
şanţ de apărare şi un val de pftmînt cu palisadă
dublă umplută cu piatră, de dimensiuni mai impozante decît acelea din prima fază. A doua faz(t
a fortificaţiei dacice prezintft urmrle evidente ;tic
unei distrugeri violente.
Aşezarea din epoca bronzului. In stratul de eultu rit aparţinînd acestei aşezări au fost descoperite
urmele a trei locuinţe de wprafaţ[t, putt rnic
deranjate de complexele de locuire aparl,inînd
aşezării dacice care o ~uprapune. După toatr indiciile, ele au avut o formă aproximatiY dreptunghiularft şi erau prevăzute cu vetre de foc. l\I<Jlcrialul arheologic drscoperit se compune mai ales
din cuamirft, topoare ~i ciocane din piatră, precum
şi diferite obicc1t' din lut ars (fusaiole frumos ( f namcntatr ~i :.~~a numiţii "ciJ.ţci dr V<ltră"). Ct·ramir:! aparţine alîl categoriei uzuale rît ~i u·ki
fine, fiind ernamen t :ti it mai ales pri 11 incizi; si
c:ml'luri oblice sau \ nticale pe corp. Ati L prin
decor, dl şi prii~ tipn·ile cde nwi f!TcHidl' ele
vase (ceşti cu "ansa lunata", cu mici proemiw·n\e
pc toartc, vase globularc cu gît cilinclrie şi h1za
în colţuri, străchini lobate, vase - minialnr[t,
ele.), aşezarea de epoca bronzului de pc "Slcnca"
Liubco\"l'i poate fi încadrată într-o faz{t tîrzie a
culturii Vatina, şi datată în faza Heineckl- B.B 2
(dup[t cronologia central-europeană). Sesizarea
multor elemente comune cu manifestiirilc crramice ale culturii Vcrbicioara scoate în evidt nţă
o puternică întrepătrundere a celor două culluri
din Bronzul mijlociu în zona de sud a Banat ului,
mergînd chiar pînă la crearea unui aspect cultural
de mixtură. Apariţia unor influenţe ale ceramicii
incrusta te sud-pannonice în această aşezare anunUi
de fapt formarea, de-a lungul văii Dunării,a
complexului româna-iugoslav cn crramică încrustată din Bronzul tîrziu şi final, prin preluarea multor elemente de tip Vatina şi Verbicioara.
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Fi g. 1. "Stcnca" Liubcovei.

Ceramică

-cultura Vatina.

Fi g . 2. " Ste nca" Liubcoy ei.

Ceramică

- cultura \"[}Lina.

Fi g. 3. " Slenca '' Liubcovei. Ceramică din:niYclul clacic
inferior (secolul Il l. e.n. )

Fig. 4 . ,.Stenca" Liubcovei. Ceramică elin niv<'lul dacic inferior
(secol ul l l î.c .n .).

Fig. :J . "S l enca " Li ub covc i. Cc r::unicii el in ni Yelul
superi or (seco le le 1 î.c.n. - l e.n.).

d acic

Fi g. 6 "Slenca'' Liubcovei. Ceram i că din ni yelul dacic
superior.
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.1,~e.:area dacică suprapune direct pc cea din
epoea bronzului. După poziţia în teren şi modul
de realizare şi dispunere a elementelor de fortificaţie, sta~iunea de pe "Stenca" LiubcoYei face
parte din categoria aşezărilor dacice fortifieate
in sistemul "promoloriu baral", atît de bine reprezentate în întreaga arie de răspîndire a acestei
civilizaţii, fiind apărată din trei pftrţi de pante
abrupte şi fortificată numai în zona nordică, mai
uşor aecesibilă unui eventual atac.
Continuitatea celor două faze de locuire şi
fortificaţie asigură o existen\ă neîntreruplft a
aşeziirii dacice de la "Stenca" Liubcovei înt re
sfîrşitul secolului al III-lea î.e.n. şi începutul secolului 1 e.n.
ln ambele faze au fost cercetate mai mulle
complexe de locuire, dintre care menţ,ionăm un
num[tr de şase locuinţe de suprafaţă, trei bordeie,
mai multe vetre de foc deschise şi nu mai puţin
de 2:> de gropi de provizii, unele transformate ulterior în depozite de gunoaie.
Locuinţele de suprafaţă, de form[t dreplunghiulari"t. cu axa mare pe direeţ,ia est-vest erau prevhznlc cu vetre de foc de form[t rotundă, situate
de rrgulft în eoJ!ul sud-estic. La nici una dintr!'
aeeste locuinţe nu s-au putut observa indicii
sigure privitoare la existenţa mai mullor în6tperi.
Una dintre ele (L 2 ), apar!inînd fazei recente (secolul I î.c.n.), se remarcă prin prezenţa unui mare
numi"tr de plăsele din corn de cerb, prelucrate sau
semiprelucrate, ceea ce ne conduce spre interpr{'tarea sa ca atelier de prelucrat acest gen de
malenalr.
Bordcielc sînt fie de formă rotundă sau ovală,
fit• patrulatere cu colţurile rotunjite.
Vl'lrele deschise (în număr de cinei pînft în
prezent) sint toale de acelaşi tip, avînd o form[t
rotundă, cu diametru! de aproximativ 0,80-1 ,OOm.
(~ropile sînt drepte sau în formă de clopot,
unele dintre ele avînd pereţii acoperiţi cu un strat
de lut puternic ars.
Ceramica este relativ unitară în cele dou[t faze, cu
deosebirea că in nivelul inferior (secolelor III- 1I
î.t•.n.) predomină tipurile bitronconice, castroanelc
tronconice cu buza profilată, cănile cu o toartă,
vasele uzuale cu buza aproape dreaptă, majoritatea fiind lucrate cu mîna, fără ca ceramica lucraUi. la roată să lipsească. De remarcat apariţia,
înci"t din nivelul inferior, a unui tip de strachinft
cu buza lată şi evazată, pictată cu grafit pe fondul
negru al pereţilor lustruiţi.
NiHiul superior (secolului I î.e.n.- 1 c.n.), se
caracterizează prin creşterea numărului de vase
lucrate la roată (căni, fructiere, strecurători,
eeşli ele.) de culoare cenuşie, cu ornamentele
n•alizate mai ales prin Instruire.
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Inwnlarul metalic se compune din cuţite şi
vîrfuri de săgeată din fier, podoabe din bronz
(brft\arft, cercei, fibulă transformată în pensetă
etc.) şi au fost descoperite în număr mai mare în
ullima fază de locuire a aşezării.
O menpune aparte se cuvine a fi făcută în cazul
unui fragment ceramic pe care a fost incizată,
înainte de ardere, o reprezentare umană cu atribute solare cu semnificaţie de cult. Obiectul
respectiv a fost descoperit într-una dintre gropile (Gr. 9) aparţinînd nivelului superior al aşe
zării, şi poate fi data t cu precădere în secolul I
î.e.n. 4 •
Cea mai plauzibilă interpretare ce se poate da
în prezent pentru încetarea violentă a ultimului
nivel de Iocuire şi fortificaţie al aşzării dacice,
este aceea legată de o distrugere provocată în
urma expediţiilor romane de pedepsire întreprinse
la nordul Dunării în vremea împăratului Auguslus, la începutul secolului I e.n., şi ar putea fi
pusft - eventual - pc seama acţiunii militare
conduse de Cn. Cornelius Lentulus.
Cercetiirile sistematice începule în aceast[t slaţ.iune vor fi conl.inuale şi în anii următori, existînd indicii priYitoarc şi la prezenţa unei uecropolr dacice în imediata apropiere a aşez[trii.
AR.CJ-1.\EOLOG ICAL HESEARCHES AT
"STENCA" LIUBCOYEI
ABSTHACT
r\ Bronze Agc fortified settlcment (Vatina culture) and a
Dacian stratum with two succesive Icvcls werc pointed out
in thc archeologieal station "Stenca" Liubcovci. Thc 1-irst
Dacian Icwl (:.J century B.C. - 1 century D.C.) had a dcfcnsive dig and an earth vallum with simple palisade; the second
level (1 ccntury B.C. - 1 century A.D.) is illustrated with
a second fosse of thc Dacian fortification. Thc later onc ha5
suffercd a violent dcstruction.

EXPLA:\'ATION OF THE FIGuRES
Fig. 1. "Stenca" Liubcovei. Pottcry - Vatina culture.
l:ig. 2. "Stcnca" Liubcovei.

Pottery -

Vatina culturc.

1-ig. :.J. "Stenca" Liubcovci. Pottery from the Dacian inferior Icvel (2"d century B.C.).
Fig. 4. "Stenca" Liubcovei. Pottery from
nfcrior Icvcl (2"d ccntury B.C.).

the

Dacia1:

Fig. 5. "Stenca" Liubcovei. Pottery from the Dacian superiOI· le vei ( 1 century B.C. -1 century A.C.).
Fig. 6. "Stcnca" Liul>covci. Pottcry from the Dacian su·
pcrior lc\'l>l.

t Pentru alte detalii şi pentru problemele ridicate de această
reprezentare a se vedea: M. Gumă, Aeta MN, 18, 1981, p.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Raport asupra
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arheologice întreprinse în satul
corn. Drăgeşti (jud. Bihor)
NICOLAE

In campania arheologică 1980 cercetările au
continuat pe latura nord-vestică a platoului de
pe dealul Cetăţaua. Au fost trasate trei secţiuni
(S 23, 24, 25), lungi de cîte 20 m şi late de 1,50 m
şi s-au deschis trei casete mari (C A1 , A2 , A3 ), cu
o suprafaţă de 36 m 2 , precum şi o casetă mai mică
(C.B), din S.24.

Stratigrafia. In secţiunile S.23 şi 24, sub stratul
vegetal, apare un strat uniform (18-20 cm grosime), de culoare neagră închisă. Acesta reprezintă de fapt pămîntul dizolvat de pe coama dealului şi apoi nivelat cu ocazia lucrărilor de terasare efectuate la începutul secolului 1 e.n.; In
strat abundă materialul ceramic de factură neolitică, amestecat cu cîteva fragmente dace.
In secţiunile analizate nivelul dacic a fost
distrus, probabil cu ocazia lucrărilor de terasare
amintite. In acest fel, sub stratul de pămînt adus,
urmează un nivel de culoare roşcată-negricioasă

Tăşad,

CHIDIOŞAN

(20-25 cm grosime), atribuit pe baza inventarului
Hallstattului timpuriu (vezi fig. 1). Din acest
nivel pornesc mai multe gropi şi o locuinţă (vezi
fig. 2).
Ultimul strat cultural, de culoare maroniegălbuie, se prezintă neuniform, grosimea lui variind între 6-18 cm. Materialul arheologic, extrem
de sărac, este reprezentat de fragmente ceramice
hallstatliene. In unele porţiuni ale secţ.iunilor,
pe o lungime de 11-12 m, sub stratul descris
anterior, apare un strat de lut galben, steril,
care se suprapune peste patul de stîncă al dealului.
Tn secţiunea 25 care se află la 9 m distanţă
de S.24, spre marginea platoului, profilul prezintă
doar două niveluri culturale, groase de 50 cm.
In ele predomină fragmente dacice (fig. 3). In
campania anului Hl80 au fosL dezvelite şi cercetate 4 obiective arheologice care slau şi în atenţia
prezentului raport:
1.
2.
3.
4.

i

Locuinţă

Suprafaţă

hallstattianft.
cu aglomerări de piclrc.

Locuin!ă dacică.
Cislă

de

piatră.

1. Lowi n fa hallslalli ană a fost descoperită in
S.24. Este foarle puţin adincită in pftmînt (cu
20 cm faţ[t de niYCiul antic de călcare) şi arc un
plan oarecum dreptunghiular, cu colţurile rotunjite. Este orientată pe direcţia N- S şi arc
dimensiunile de 260 x 160 m (fig. 2). Pc latura
de sud-nsl a locuinţei a fost descoperitft o groapă
cu deschiderea mai mică şi fundul mai larg, avînd
diametru! de 1 m. Ea depăşeşte conturul locuinţei
cu 40 cm, formind o mică absidă. Pc fundul gropii,
la 72 cm, au fost montate cîteva loazbe de lemn.
Pe margine, în por!iunea inferioară (cel puţin
aici s-au pftstrat) s-a aplicat un strat sub!irc de
lut. Pe fundul gropii s-a găsit o cantitate relativ mare (circa 5 kg) de grîu carbonizat. l\Iicul
hambar a fost optural, parţial, de bucăţi mai mari
de chirpici cu urme de nuiele, resturi ale zidurilor
locuinţei.
Surprinzător

este faptul că atît în locuinţă cît
în groapa cu grîu numărul fragmentelor ceramice este foarle mic.

şi

Fig. 1.

Tăşad

-

"CetăţauaM.

Fragmente hallstattiene
S.24.

din

2. Suprafaţa w aglomerări de pietre. In extremitatea sud-estică a secţiunii 24 au apftrut masate
un număr mare de pietre şi bolovani, de dimensiuni
apreciabile. Pentru dezvelirea lor au fost deschise
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casetele A1 , A2 şi A3 . Aglomerările se concentrează
pe un spaţiu relativ mic în comparaţie cu întreaga
supr afaţă a aşezării de pe Cetăţaua. Masarea lor
în această zonă nu poate fi explicată deoca mdah'l
în chip mulţumitor.
Aşa cum rezultă şi din planul casetelor, în care
se aflau suprafeţele cu pietre (fig. 4), se pare că
ele se pot delimita în trei complexe asemănă
toare , separate însă prin anumite trăsături.
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mai puţin plane. Distribuţia pietrelor nu este
chiar alît de compactă ca şi în cazu l celorlalte două.
Celela lte două comp lexe, situate între m.16 - 19
ş i 18,50 - 22, prezintă o maxim ă concentrare în
jurul unei vetre de foc şi respectiv unei gropi,
fiind aglomerate şi pe vertical , dînd impresia
unor mici piramide de piatră. Sînt asemănătoare
modalităţile de placare numai a unei porţiuni din
circumferinţele vetrei ş i gropii. Spunem placare

14
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Nivel cultural

$3:::;,~] Griu carbonizat

Tăşad

-

.,Cetăţ.aua".

Pro[ilul

Prima aglomerare se afla situată între m.11,50 14, a doua în colţul sudic, între m.16,20 - 18,25 şi
tn fine a treia aglomerare între m.18 ,50 şi 22.
Inlre aceste complexe ce înşiră, nu după o anume
regulă, blocuri mari de piatră, complexele propriuzise fiind constituite mai ales, sau în exclusivitate, din pi etr i ş mărunt de carieră. Prima
aglomerare de pietre situată între m.l1,50 - 15,
apare sub aspectul unei suprafeţe mai mult sau

şi

planul S.23, cu

Pat de strnca

locuinţa hallstattiană.

nu numai d atorită felului în care au fost aşezate
pietrele pe aceste margini dar şi datorită evidentei intenţii de a marca, de a delimita sau de a
proteja groapa sau vatra . Aceste aranjamente,
această dispunere intenţionată a pietrelor, eli mină alternativa că groapa sau vatra a străpuns
ulterior aglomerarea de pietre şi astfel ele I-au
deranjat din dispunerea iniţială.
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Vatra de foc în discuţ,ie are o form ă aproape
perfect circulară, cu diametru! de 1,46 m . Suprafaţa vetrei prezintă o pomosteală subţ,ire deasupra ei sau pe ea au fost găsite fragmente halstattiene şi o greutate conică de lut avînd un orificiu
orizontal în partea superioară .
Platforma vetrei avea o grosime considerabilă
(17 cm) şi era bine arsă în profunzime, dovad ă

(

~/ r

'

'
~'I IJ\ )\1\)Ij'l ~

.u\11 •1 ,,, \\\1

~

(

W~\\l~lW)~,

(
9

Tăşad

Fig. 3.

-

.,Cetăţaua•.

Fragmente dace descoperite In
S.25.

că pe ea s-au practicat focuri îndelungat e sau
rep etate. Dup ă demontarea vetrei de foc s-a
putut observa că ea căpăcuia perfect o groapă
de forma unei co Yate, săpate în patul de stî n că
pîn ă la -27 cm adîncime. ln interior s-au descoperi t multe fragmente aparţinînd unor vase
hallstat.tiene (fig. 5/5-7; 6/1-3) şi bucăţi mici
de cărbun e . Merită să semnalăm faptul că un
fragment dintr-un castron descoperit în interiorul gropii s-a găsit pe platforma vetrei; d ova dă
că lucrările de umplere a gropii s-au efectuat
simultan cu construirea vetrei de foc. Groapa
nr. 3, situată pe marginea sudică a complexului
3 de pietre, de care am mai vorbit, este de formă
cilindrică şi se adînceşte în patul stîncos cu -35 cm
(adîncimea absolută -125 cm) . ln interiorul ei
au fost găsiţ,i mai mul ţi bolovani , relati v mari,
fragmente de chirpici şi două cioburi hallstattiene,
dintre care unul aparţine unui cuptor p ortativ
(fig. 6/4). Revenind la aglomerările de piatră,
trebuie să men ţionăm faptul că, în cele 11 campanii
de săpături întreprinse în această aşezare nu am
întîlnit un caz similar. Nu credem de ci, b azîndu- ne
pe descoperirile ş i observaţiile anterioare , ca tonele de piatră extrase din carieră ş i depuse pe
această sup raf aţă ar putea constitui elemente
care ar fi pu tut fi fol osite la construcţia unei locuinţ.e, eventual zi d de apărare.
Fragmentele de vase afl ate printre pietre, deasupra vetrei, sau în groapa 3, d atează întregul
complex în Hallstattul timpuriu.
Locuinţa d aci că a fost descoperi tă în S.24 şi
C.B ., aceasta din urm ă deschisă pentru descongestionarea lo cui nţei . Ea este de formă ovalalungit ă, avînd axa lungă de 4,10 m şi lăţimea de
2 m. Face parte din tipu l locuinţelor, aşa-zis,
izolate, ea fiind ridicată sau mai bine zis adincită (7 -120cm) într-un sector unde nu se pot

TĂ$AD "CHATAUA" 1980
5 24

C.A1 -C.A1- GA,

Pla nul suprllfetelor cu pietre

..

..

"

o

Fig. 4.

Tăşad

-

"Cetăţaua•.

Planul

suprafeţel or

cu pietre.
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Fig. 5. Tăşad:- wCetăţaua". Fragmente hallstattiene : 1-4
descoperite pe vatra de foc; 5 -7 descoperite In groapă,
sub vatra de foc .

------.
1

Fig. 7.

Tăşad

-

.Cetăţaua".

In

Fragmente dace descoperite

locuinţă.

. . l- -

~

3

Fig. 6. Tăşad - "Cetăţaua". Fragmente hallstattiene: 1-3
descoperite In groapa de sub vatra de foc; 4 descoperit In gr. 3.

Fig. 8.

Tăşad

- .. cetăţaua• . Oalele
cista de piatră.
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surprinde stratigrafic alle urme de locuire daci6t.
Inventarul ceramic (fig. 7) foarte abundent şi
variat prezinlft un procentaj aproape egal între
vasele lucrate cu mîna şi cele superioare, lucrate
la roată. Din prima categorie dominante sînl diferi le tipuri de vase-borcan, oalele pîntecoase, şi
fruclierele. Au mai fost descoperite un mic creuzet
şi o ceaşcă tipică. Din categoria vaselor lucrate la
ro a L[t remarcăm numărul mare de castronaşe,
cu buzele evazate, fructierele cu buzele făţuite,
şi oalele înalte bitronconice. S-a descoperit un mic
vas globular - imitaţie locală după un model
roman (fig. 7 /3). Pe baza materialului ceramic
locuinţa se poate data la finele veacului 1 î.e.n.
şi începutul secolului I e.n.
Cista dacică a fost descoperită în C.A 3 , la periferia aglomerărilor de pietre. Are formă dreptunghiulară şi este constituită din pietre de carieră
(fig. 4). In interiorul cutiei de piatră au fost
aşezate culcat, cu gurile spre răsărit, două oale
mari lucrate cu mîna (fig. 8). Forma vaselor
indi6t o datare relativ timpurie a cistei, şi anume
în prima jumătate a secolului I î.e.n.
În concluzie putem spune cft săpăturile arheologice de la Tăşad din anul Hl80 au descoperit
materiale şi obiective apar!inînd epocilor neoliticc. hallslattiene timpurii, cultura Gava-Holihrad
şi un orizont dacic din secolele I î.e.n.- I e.11.
HAPPORT SUR LES FOUILLES
ARCHEOLOGIQUES ENTREPRISES DANS
TĂŞAD, COl\1. DRĂGEŞTI, DEP. DE BIHOH

Les rcchcrches de 1980 cntrcpriscs dans les habitats hallstatticns et daccs de la colii ne dite "Cctă\aua •, aupr<·s de
Tăşad, ont decouvert cntre aulrcs:

1. l"uc habitalinn hallstalticn avcc une fosse-grange dans
laquellc on a decouvcrt une quautitc de 5 kg bie carbonis~
(fig. 2).
:.!. Une vaste surlacc aux picrres, amenees d'une carrit!re
(fig. 4). l'armi les picrres et protegees par cettcs-ci, il y avait
unc âtrc construite au-dessus d'une fosse, ainsi qu'une autre
lossc. Sur l'âtrc ct dans les fosses on a trouve des vascs et
des fragments hallstatticns (fig. 5- 6).
Selon le materiei ceramique l'habitation et la surface aux
pierrcs on pcut attribucr a la civilisation Gava-Holihradi
du Hallstatt A.
3. L'habitation dacc~. de forme ovale-rallongee, a cu commc
inventaire un richc materie! ceramique, fait a la main ct au
tour (fig. 7). On les date a la fin du 1 •r siecle avant notrc
ere - commencemcnt du l"'s.
4. Boîte en pierrc (cista) de forme rcctangulaire dans laqucllc ou a depose, en position couche, deux pots, qu'6n
peut dater an commencemcnt du 1"' s. avant notre ere (fig. 8),
il n'y avait d'os humains ni i:t l'interieur des vascs ni de la
"cista".

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1.
S.24.

Tăşad

"Cctă!aua•.

-

Fragmcnts hallstaticns

du

Fig. 2. Tăşnad - "Cetăţaua•. Profil ct plan de la S.23,
avec l'habitation hallstatticne.
Fig. 3.
en S.25.
Fig. -t.

Tăşnad
Tăşad

- "Cet;l!aua•. Fragmcnts daccs decouverts

-

"Cetă!aua•.

Plan de la surfacc cn picrrcs.

Fig. 5. Tăşad - "Cetă\auaw. Fragments hallstattiens: 1-4
decouvcrts sur l'âtre; 5-7 decouvcrts dans la fosse, au-dessous
de l'âtrc.
Fig. 6. Tăşad -· .,Cctă!aua•. Fragmcnts hallstatticns: 1-:1
decouvcrts dans la fosse, au dessous de l'âtrc; 4 decouvert
dans la fosse 3.
Fig. 7. Tăşad dans l"habitation.

"Cctă!aua".

Fragments daces decouverts

Fig. 8. Tăşad la cista cn picrre.

"Cctăţaua".

Pots daccs decouverts dans
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Rezultatul ultimelor cercetări din judeţul Covasna, în
epoca bronzului şi prima vîrstă a fierului

aşezări

din

SZEKEL Y K. ZSOLT

Jn campania de săpături a anului 1980 s-au
cercetări în aşezările datînd din epoca
bronzului, prima epocă a fierului, de la Peteni,
Ariuşd şi Cernat.
1. PE TEN 1. Săpăturile execu late in această
vară au avut drept scop cercetarea aşezftrii din
epoca bronzului şi stabilirea perimetrului cimitirului prefeudal (din secolul al XII-lea) şi au
constat dintr-o serie de casele, numerotate de la
58 la 6n (în continuarea celor deja săpate 1 ), cu
dimensiunile de 5 x 5 m.
In caroiajul 62-63, la marginea nord-estică
a aşezării, a fost descoperit un bordei. dreptunghiular (2,70 X 2,50 m), care suprapunca o groapă
de formă· circularft, adîncă de 1,71 m. Podeaua
bordciului era din lut bătătorit, iar in coJ!ul său
nordic au apărut resturile unei vetre din piatră.
Inventarul bordeiului consHt din fragmente ceramice, oase de animale, o fusaiolă de lut bitronconidt. Fragmentele de vase apar!in unor borcane
cu gura largă, cu marginea dreaptă, avînd sub
buză un brîu alveolat (fig. 1/4). Unul din fragmentele ceramicc descoperi le în bordei arP sub
buză, în afară de brîul alveolar şi un brîu în relief,
aflat sub primul.
La o distan!ă de 1,40 m de latura estică a bordeiului a apărut o groapă circulară, în form ft de
sac, cu diametru! de 1,20 m şi adîncimea de 1,·1\l m.
In groapă s-au descoperit oase de animale şi fragmente de vase, identice cu cele găsite în hordei.
ln casetele nr. 57-61, pe marginea sud-eslicft
a aşezării, au apăru l, izolat, fragmente de vase,
unelle de os şi lul. Din materialul ccramic recollal
menţionăm: fragmente dintr-un vas cu două
toartc, cu marginea dreapUt, Htcut din pastă
bună, de culoare neagră (fig. 1/2); o strachină
de un tip pînă în prezent necunoscut, ce are buza
răsfrîntă în afară, umăr profilat şi fundul plat, fiind
prevăzută pe pîntec cu o apucăloare (1= 8,6 cm;
diam. gurii=20 cm. diam. fund=7,5 cm- fig.
1/1); un fragment dintr-un vas cu marginea
tăiată oblic spre interior, decorat sub buză cu un
buton (acest tip este cunoscut din cultura Wietenberg) - fig. 1/10 - ; fragment dintr-un alt
vas, executat din pastă fină, de culoare neagră,
decorat cu două benzi paralele, banda nedecofăcut

1 Rezultatele cercetărilor din anii 1978-1979: Z. Szekely şi
Zs. Szckcly, Materiale, Oradea, 1979, p. 71 ; idem, Materiale
Tulcea, 1980.

rată aflîndu-se sub cea umplută cu linii verticale
incizate, pe umăr vasul prezentind ornamente în
formft de triunghiuri haşura te (fig. 1/3); fragmente de vase cu toarte supraînălţate. Dintre
uneltele de uz casnic sînt de menţionat fusaiolele
de lut şi uneltele de os- omoplat creslat (fig.
2/3).
Analizarea materialului osteologie apar(inind
aşedtrii, recoltat din bordeie, gropi şi şan(uri, a
stabilit urmfttorul procentaj: 65% bovine ( Bos
iaurus ), 30% ecvidee ( Equus caballus) şi 5%
porci ne (Sus scrofa F.
Cercetările intrPprinse pînă în prezent in a~e
zare au permis stabilirea faptului c[t hordeiele
sînt răsfirale, aflîndu-sc la o distanţ[t oarecare
unul de altul. Ele au o formă dreplunghitllarft
şi Yelre circulare, din pietre. În afara formelor de
vase caracleristice culturii Noua, în aşezare s-au
identificat şi forme noi, dintre care unele de aspect
hallstaUian. Aşezarea fiind deranjată de cimitirul prefeudal menţionat, nu s-a putut constata
straligrafic o c\·ent uală suprapunere a unei aşe
zări din prima vîrsUt a fierului peste cea apar\inînd cullurii Noua.
Incadrarea cronologică a aşezării se poale face
numai pe baza materialului ceramic. Omoplatul
creslal descoperit aici reprezintă o unealUt de
os caracteristică cullurii Noua 3 . Judecind după
forma drcplunghiularft a locuinţelor, cu Yatră
circulară din piatră, credem cft aşezarea de la
Peteni poate fi datată într-o perioadă mai tirzie
decît locuirea cunoscută de la Ghidfalău 4 ••-\ceaslă
silua!ie pare a fi eonfirmală de materialul ccramic
care, în afara formelor caracteristice, cunoseulc
deja din aşezările culturii Noua, prezintă şi unele
aspecle şi elemente de decor prezente în cultura
hallslaUiană din sud-estul Transi!Yanici 5 .

La capătul nordic al satului
pe malul drept al Oltului, se afl[t un
promontoriu, pe care s-au găsit urmele unei
aşezări hallstattiene, suprapuse de cetatea feudală cunoscută sub denumirea de cetatea "Cs6kăs".
Aşezarea aYînd o durată de locuire scurUt, stratul
2.

ARIUŞD.

Ariuşd,

z 1\Iul\umim colegului Kovăcs Săndor pentru identificarea
materialului osteologie.
3 Adrian C. Florcscu, ArhMold, 2-3, 1963, p. 159.
c z. Szckl·ly, AJuta 8-9, 1976-1977, p. 25-36.
1 ldem, Aşe:ări din prima vîrstă a ficru/ui In ~ud-e~tul
Transilvaniei, 1966, Sf. Gheorghe, p. 17-28.
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Fig. 1. 1 - 4, 10

cera mi că

toartă;

6

d e la Pcl cni; 5 -9 cera mic ă de la Cern at : 1 s tr ac hin ă; 2-4 frn gmcnlc cc ram icc ; 5
7 vas miniatura! ; 8 strach ină; 9 frag ment de ceaşcă; 10 fr ag ment d e vas.

cu p ă conică;
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ceaşcă

cu
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..

s
Fig. 2.1-2, 4-6 Cernat; 3 Peteni : 1 strachină; 2 fra gment de vas ; 3 omoplat crestat;
4 ceaşcă; 5 topor de fi er bipen; 6 vas hallstattian.

Fig. 3. 1. Cernat; 2-4 Ariu şd: 1 fi bul ă de fi er ; 2
fibulă de bronz ; 3 virf de săgea tă de fi er ; 4 cuţit
de fi er.

10 - cercetAri arheologice
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de cultură hallstattian, păstrat numai Ia capătul
nordic al promontoriului, are grosimea de numai
10- 15 cm. Acestui inconvenient i se adaugă
faptul că aşezarea a fost deranjată de cetatea
feudală. Materialul arheologic, sporadic, constă
din fragmente de vase mari, decorate cu caneluri
late şi inguste, cu gît cilindric, cu pîntec bombat
şi fund îngust. Aspectul materialului ceramic
permite încadrarea aşezării în Hallstatt B, faza
Reci 6 •
La capătul sudic al promontoriului a fost descoperit un mormint de incineraţie de epocă romanft, cu următorul inventar: o fibulă de bronz
(fig. 3/2); un vîrf de săgeată (fig. 3/3) şi un
cuţit din fier (fig. 3/4).
3. CERNAT. La capătul nordic al comunei,
pe un bot de deal, a fost descoperită o aşezare
dacică ce suprapune o locuire hallstattiană. Cercetările efectuate în perioada anilor 1961- Hl63
de Muzeul din Sf. Gheorghe au dus la descoperirea unui depozit de unelte şi podoabe din bronz
şi fier.
În primăvara anului 1980, într-o viroagă, a
mai apărut un topor bipen hallstattian, din fier 7 •
ln jurul locului unde a fost găsit toporul s-au
făcut citeva sondaje. Astfel, a fost executat un
şanţ lung de 21 m, paralel cu şanţul nr. 18, pornind elin caseta şanţului nr. 17 din campania
de săpături a anului 1963. La capătul nordic
al acestui şanţ, la o adîncime de 0,40 m, au fost
descoperite resturile unui bordei, deranjat, cu
vatra făcută din lespezi de piatră (fig. 4). Dintre
fragmentele de vase descoperite menţionăm un
fragment dintr-o ceaşcă cu toartă (fig. 1/5) şi
allul dintr-o strachină cu buza dreaptă şi corpul
decorat cu caneluri late, verticale (formă încă
neintilnită în materialul ceramic al aşezărilor
hallstattiene cercetate în această regiune) - fig.
211. Tot în jurul vetrei au mai apărut: un fragment
dinl r-o lingură de turnat metalul; o bucată
de fier (material brut); un fragment dintr-o
vah·ă de tipar, din piatră, în care s-au păstrat
resturi de zgură de fier; şi un vas miniatura!
(fig. 1/7).
Perpendicular pe şanţul nr. 11 - săpat în anul
1%3 - a fost executat un alt şanţ (S nr. 21), în
care, 1-a adîncimea de 0,30 m, a apărut un bordei
hallstattian, de formă patrată (3,30 x 3,30 m),
cu vatra, din lespezi de piatră, în mijlocul bordeiului. Vatra era deranjată de fierul plugului.
Lîngă vatră, cu gura în sus, se afla un vas mare,
cu git cilindric, partea inferioară înaltă şi tronconicft, cu fundul foarte mic şi marginea lipsă
(fig. 2/6). Vasul era executat dintr-o pastă fină,
de culoare neagră, şi prezenta pe umăr un decor
realizat din caneluri late, în ghirlandă, şi un buton
cu vîrf ascuţit. In jurul vetrei s-au mai descoperit
fragmente ceramice de diferite tipuri (fig. 2/2),
în majoritate - din vase sac, cu butoni plaţi.
A mai apărut o strachină ,cu umbo pe fund şi o
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toartă

in bandă (fig. 1/8), iar in partea nordică
a bordeiului o cupă conică de lut.
Peste bordeiul hallstattian au ieşit la iveală
resturile unei locuinţe dacice ale cărei dimensiuni
nu au putut fi stabilite. Această suprapunere a
putut fi evidenţiată datorită descoperirii în zona
estică a bordeiului hallstattian a unei vetre,
făcută din pămînt , arsă la roşu, lîngă care a
apărut o fibulă de fier cu resort spiralic (fig. 3fl)
şi fragmente de vase dacice.
Toporul bipen, descoperit întîmplător în 1980,
are dimensiunile deosebite faţă de cel cuprins
in depozitul ieşit la lumină în anul 19638 : L=
15,7 cm; 1 =3,5-5,6 cm; grosime=0,4-2 cmfig. 2/5 -. Se presupune deci că aceste două
piese au fost turnate în tipare diferite. Acest
fapt, adăugat noilor descoperiri (toporul bipen
de fier, fragmentele de valvă de tipar, lingura
de turnat, materialul brut de fier), confirmă
ipoteza formulată cu ocazia săpăturilor executate
în această aşezare în 1963, conform căreia, pe
acest Joc a existat un centru de prelucrare a minereului de fier.
Fibula dacică descoperită în acest an se poate
data in secolul al II-lea î.e.n., cu ajutorul a două
monede de argint, imitaţii locale după drahma
lui Alexandru Maccdon (Forrer. 339, Dess. 534),
apărute în cursul săpăturilor din anul 19639 •
Pe locul numit "Movila bisericii", în centrul
comunei Cernat, cu ocazia unor lucrări edilitare,
au apărut fragmente ceramice aparţinînd unor
epoci diferite. Din această zonă mai provin şi o
serie de piese, intrate în colecţia muzeului, dintre
care menţionăm o ceaşcă cu două toarte aparţi
nînd culturii Monteoru (fig. 2/4). Şanţul dE' verificare (lung de 30 m), executat în spatele blocurilor, pe un teren nederanjat, a evidenţiat intr-un
strat de culoare galbenă urme de locuire (fragmente ceramice) neolitice (cultura Criş), din
epoca bronzului (o jumătate de ceaşcă cu toartă
aparţinînd culturii Monteoru 10 - fig. 1/9 -) şi
din latenul dacic. Materialul dacic este însoţit
de fragmente de vase romane şi de cîteva monede
imperiale romane din secolul al II-lea, fapt ce
dovedeşte persistenţa elementelor locale şi în
perioada stăpînirii romane.
Nivelările repetate şi construcţiile ridicate în
secolele imediat anterioare au dus la deranjarea
stratigrafiei aşezărilor. Ca şi în alte puncte ale
comunei, urmele de cultură materială aparţinînd
unor epoci diferite, confirmă continuitatea locuirilor, începînd cu epoca neolitică, şi în punctele
cercetate în această campanie.
a Ibidem.

6

:\1. Hoska, A szekclyfiild iiskora, Emlekkiinyv, Sf. Gheor-

ghe, 1929, p. 30 1.
7 Z.
Szekcly, Dacia, N.S., 10, 1966, p. 210.

• Z. Szekely, Thraco-Dacica, 1, 1976, p. 235.
lo E. Zaharia, Studii şi cercetări de istorie
Buzău, 1973, p. 17-29.
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RESULTS OF THE LAST RESEARCHES IN
COVASNA COUNTY CONCERNING BRONZE
AND FIRST IRON AGE SETTLEMENTS
ABSTRACT

were made. The results are: a hallstattian pit-dwelllng with
fireplacc, superposed by a Dacian dwelllng, in wich there
are many iron objects.

EXPLICATION OF THE FIGURES

The author gives an account of the results of the last
researches (1980) in Covasna county, at Peteni, Ariuşd and
Cemat.
PETENI. A pit-dwelling and two pits with rich archeological material (especially pottery and tools) belonging to a
Bronze Age settlement was discovered.
ARIUŞD. Al .Cs6kas" there are traces of a hallstattian
settlement superposed by a medieval fortress. By the aspect
and form of the hallstattian pottery discovered here, the
first settlement should be dated in Ha B, phase Reci.
CERNAT. As a consequence of the accidental discovery
of a double-edged iron axe, some more researches in zoe

Fig. 1. 1-4 pottery from'Peteni; 5-9 pottery'from Cemat:
bowl; 2-4 potsherds; 5 cup with handle; 6 cone-shaped
cup; miniatura] vessel; 8 bowl; 9 cup's fragment; 10 vessel's
fragment.
Fig. 2. 1-2, 4-6 Cernat; 3 Peteni: 1 bowl; 2 vessel's fragment; 3 notched omoplate; 4 cup; 5 double-edged iron axe;
6 hallstattian vessel.
Fig. 3. 1 Cernat; 2-4 Ariuşd: 1 iron fibulae; 2 bronze fibulae; 3 iron arrow head; 4 iron knife.
Fig. 4. Cernat, 1 plan of the pit-dwelling; 2 profile of the
pitdwelling.
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Săpăturile

din

aşezarea hallstattiană

Portăreşti

timpurie de la

(jud. Dolj)
CORI\'ELIU MĂRGĂRIT TĂTULEA

zonă

a aşezării a fost identificat un singur nivel
arheologic, gros de 0,25-0,35 m, care aparţine
începutului primei epoci a fierului (fig. 2). El are
o consistenţă redusă, urmele de locuire, fn strat,
fiind sporadice. Materialul arheologic se observă
îndeosebi în preajma valului de apărare, unde
este concentrat pe nuclee de locuire.
Sistemul de fortificaţie constă, ca şi în sectorul
de nord-vest, din valul de pămînt şi un singur
şanţ. de apărare 2 • Valul, care înconjoară circular
aşezarea (fig. 1), are lăţimea de 8 m şi se păs-

1n anul 1980 au fost conlinuate săpăturile arheologice în aşezarea hallstattiană timpurie de
la Portăreşli, jud. Dolj, fiind cercetat sectorul
de sud-vest al acesteia în vederea delimitării
incintei, a studierii sistemului de fortificaţ.ie pe
această latură şi a descoperirii unor noi complexe
de locuire 1 • Au fost deschise, la 31 m şi, respectiv,
52 m sud de S1v /1979, sub un unghi de 45° faţă
de axul acesteia, două secţiuni paralele (S1 j1980=
50x2m şi S11 j1980=15x2m), orientate perpendicular pe valul şi şanţul de apărare. Şi în această
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~ CONSTRUCTII MODERNE

r{~• ASEZAREA FORTI~"ICATÂ HALLSTATTIANĂ
Fig. 1. Portăreşti. Aşezarea hallstattiană fortificată şi necropola tumulară.
1 Rezultatele primelor cercetări In aşezarea hallstattiană
timpurie de Ia Portăreşti au fost prezentate la cea de a X IV-a
sesiune anuală de rapoarte, Tulcea, 1980 (C. Tătulea, Raport
asupra săpăturilor din aşezarea ha/ls/attiană de la Portăreşti
jud. DolJ).

z Pe latura de est şi sud-est se observă existenţa a douâ
de apărare, necercetate plnă In prezent.

şanţuri
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trează

num ai pe o în ă l ţim e de 0,25-0,40 m , fiind
aplatizat ca urmare a lu crărilor agricole. ln mijlo cu l valului se găseşte nucleul de piatr ă calcaroasă, di stru s în bună parte de arături. P e latura de nord-vest nucleul ayea o grosime de circa
7 m ş i consta din dou ă centuri paralele. Aceeaşi
structur ă pare să o fi avut şi în această zonă ,
unde se păstrează doar centura interio ară, în
timp ce şirul de lespezi dinspre exterior este în
cea mai mare parte rupt (fig. 3).

L A P ORTAREŞTI
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z intă

sub forma un or îngrămădiri de chirpici,
fragm e nte ceramice ş i oase ele animale
(ovine şi porcine) , care acoperă fi ecare o suprafaţă
de 5 - 6 m 2 • Podelele l ocuinţelor erau , se pare,
amen a jate din pămînt bătut, împ ă nat e cu pietre
de mici dimensiuni pentru a nu fi rupte de ap a
care se scurgea de pe va l ; p ereţii erau lu craţ i din
nui ele lipite cu lu t . ln aceste locuinţe nn au fost
de scop erite urme de vatră 3 .

piatră,

Fi g. 3. Portăreşti. Miezul de piatră al fortificaţ. iei:
1 secţi un ea I/1980; 2-3 secţ iunea II/1980.

R îndu r ile de pietre sînt aşezate pe un strat
de p ă mîn t, bine t asat, gr os de circa 0,10 m.
Jntre ele se a f lă u mplu t ura valului, din p ă mînt
b ă tu t. Centura interioar ~ de piatră se găseşte la
m arginea valului , p r ob abil pentru a împi edi ca
surp area acestt•ia.
In faţa valului se întindea berma lată de aproximat iv 5 m, urmată de şanţul larg de 13 m şi
adînc de 1,55 m faţ ă de nivelul de că.lcare actual
(fig. 2) . Şanţul are formă de pîlnie şi este săpa t
în trepte largi . La baza primei trepte se găseşte
un strat de sf ă rîmături de piatră care formează
un prag lat de 0,30-0,40 m, astfel aşezat încît
să împiedice alunecarea p ă mîntului.
fn spatele valului, în imediata apropiere a
acestuia, au fost descoperite urmele a două locuin ţe de s uprafaţ ă de tipul colioelor. Ele se pre-

Materialul arheologic recolt at co n stă din unelte
de silex ş i , mai ales, ce ram i că . Piese le de silex
rep rezi n l[t fr agm e nte de Jame de mari dim ensiuni,
cara cte ristice hallstattu lui t impuri u (fi g. 4/1 - 4) 4 •
Cer ami ca, î n ex clu sivi t ate fragm enta r ă, p oate fi
î mpărţi tă 1n dou ă categor ii: grosi e ră ş i fi n ă .

Cer ami ca grosie, ă este

lu crată din pastă pacu ci oburi pisate şi nisip cu ~Jranul aţi e mare
în comp o zi·ţi e. E ste insuficient pătruns ă de foc,
pere ţii v aselor av înd mi ezul negru sau cenuşi u.
roasă ,

3

O

cuinţei

vatră exterio ară a fost descop erit ă in apropierea lodezvelite in camp ani a pre ce den tă, în sec torul de nord-

v est al aşezăr ii.
4 Al Păun escu, E volu tia uneltelor ş i armelor de pialră ciop/ilâ descoperile pe leriloriul R om âniei, Bucureşti, 1970, p .
81-82.
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AŞEZAREA

variantă nefinisată şi o
exterioară acoperită cu un

Deosebim o
prafaţa

HALLSTATTIANA TIMPURIE DE LA

alta cu suslip negru,

Iust rui t.
Forma cea mai des întîlnită o reprezint[t vasul
.,borcan", lucrat din pastă roşie-cărămizie. cu
fundul plat, pereţii drepţi sau uşor curbaţ.i şi buza
dreaptft, uşor rotunjită (fig. 4/5-9). Decorul
constă din brîie alveolate sau, mai rar, crestate
şi butoni conici aplatizaţi. Brîul alveolat este înlocuit uneori cu simpla alveolare a buzei.
Din aceeaşi categorie ceramică mai amintim:
fragmentele de vase cu aripi-suport, ornamentale
în aceeaşi manieră, fragmentele de vase de provizii cu pereţii groşi de 0,03-0,04 m, ce aveau
corpul bombat şi buza lată, faţetată, răsfrîntă
uşor oblic spre exterior (fig. 4/11), precum şi
torţile masive, lucrate din bandă latft, ale unor
căni.

Ceramica grosieră cu suprafaţa exterioară acocu firnis negru, lustruit, este reprezenlatii
de fragmente de urne cu corp bilronconic, puţ.in
bombat, gît înalt şi marginile arcuite sau răs
frînte oblic în afară, ornamentale în zona mijlocie
cu caneluri !ale, oblice şi, foarte rar, cu caneluri
"în ghirlande". Tot aici trebuie aminti.te şi numeroasele buze de vase cu pereţii drep ~i (fig.
4:'13 -15). Menţionăm şi de această dată faptul
clt majoritatea fragmentelor ceramice din această
categorie au suprafaţa interioară de culoare cenu~ie-albicioasă sau brună. Foarte rar apar fragmente de vase ce au suprafaţa interioară de culoare roşie-cftrftmizie, manieră specifică hallstaltului timpuriu transilvănean.
perită

Ceramica fină, de culoare neagră sau, rar, că
rămizi~?. este lucrată din pastă bine frămîntată,
cu cioburi pisate in compoziţie. Este, credem,
insuficient arsă, intrucit în condiţii de umiditate
excesivă devine sfărîmicioasă. Atit la interior, cit
şi la exterior pereţii vaselor sint acoperiţi cu un
firnis lustruit.
Repertoriul formelor este mai s[trac. Amintim
totuşi fragmentele de străchini cu marginea indoitii spre interior, avind suprafaţa exterioară a
acestl'ia ornamentată cu caneluri-faţete late,
orizontale sau oblice (fig. 4/12), fragmentele de
căni lronconice, cu o singură toartă suprainăl
ţaUt. fragmentele de castroane cu corpul tronconic, adinc, cu pereţii arcuiţi şi marginea tiiiată drept sau uşor subţiată şi rotunjitft (fig.
4Jl0>. precum şi ceştile cu două torţ.i suprainăl
ţate. a căror formă derivă din forma pătrată
a corpului ceştilor de la sfîrşitul epocii bronzului 5 ,
5
G. Popilian, Comunicări. Seria arlleologică, VI, 1968,
Craiova; S. :\Iorintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor
timpurii, 1, Bucureşti, 1978, p. 62 şi fig. 37/4,5.
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recipiente ornamentale cu caneluri fine, superficiale, dispuse oblic sau vertical pe jumătatea
superioară a corpului. Acestei categorii ceramice
îi aparţin, de asemenea, şi două mici fragmente
ceramice ornamentale prin incizie cu benzi haşurate ~i cerculeţe concentrice (fig. 4/17 -18)«~.
Caracteristica principaJ[t a ceramicii descoperite la Portăreşti constă în aceea că, în privinţa
pastei, formelor şi ornamenticii, foarte clar halisi atLiene, se observă păstrarea unor tradiţii de la
sfîrşitul epocii bronzului, elementele de imprumut
din hallstattul timpuriu transilvănean şi bănă
ţean fiind sporadice. Tehnica arderii vaselor la
roşu in interior şi negru la exterior este foarte
rar intîlnită, iar din repertoriul ornamentallipsesc
proeminenţele conice încadrate de caneluri circulare. În schimb, originea majorităţii formelor
şi ornamentelor ceramicii de la PorUtreşti o găsim
în fondul cultural Verbicioara V. Vasele cu aripisuport ~i urnele bilronconice, spre exemplu,
apar indt din bronzul mijlociu, in descoperirile
Girla Mare 7 , ca, dealtfel, şi n•ştile cu două torţi
suprainălţate şi sec(.iunea orizontală pătrată, care
evoluează în bronzul final, unde se intilnesc în
descoperirile de lip "Işalni\a" 8 , adeseori ornamentale cu caneluri fine, superficiale, într-o manieră
apropiată de cea a ceştilor gftsite la Portărcştig.
Descoperirile de la Portăreşli atestă, prin urmare, existenţa in centrul Cîmpiei Olteniei a
unei locuiri hallstattiene timpurii născute din
evoluţ.ia fondului local de la sfirşitul epocii bronzului, locuire care se datează, după părerea
noastră, in Hallstatt A, fiind contemporană cu
urmele de locuire descoperite la Ostrovul Banului 10,
Hiureni 11 , precum şi in nord-estul Olteniei 12 •
Existrt deci in zona Olteniei un aspect cultural
nou, caracteristic perioadei de inceput a primei
epoci a fierului, aspect atestat de un număr
sporit de descoperiri şi care se cere cercetat şi
definit, problemă in care sperăm că cercetările
viitoare de la Portăreşti vor aduce o contribuţie
insemnaUt.
6 Ornamente de tradi\ie Verbicioara tirzie. A se vedea
S. :\lorintz, op. cit., p. 69, fig. 40/5. Un decor analog a fost
descoperit pc un fragment ceramic descoperit în aşezarea
Coslogeni tîrzie, contemporană fazei Verbicioara \' b, de la
Radovanu (Ibidem, p. 146, fig. 85/5).
' D. Berciu, Eug. Comşa, Materiale, 2, 1956, p. 30:3 şi
fig. 38.
s S. Morintz, op. cit., p. 62, 70.
9 Jbidem,p. 62 şi fig. 37/5; 1\1. Nica, in Actes du 11• Congres
international de thracologie, 1, Bucureşti, 1980, p. 92.
1o S. Morintz, P. Roman, SCIV, 20, 1969, 3, p. 421.
11 Em. Moscalu, Oltenia. Studii şi comunicări, 3, Craiova,
1981, p. 17-23.
12 Gh. 1. Petre, In Actes du Il" Congres international de
thracologic, 1, p. 137 -142.
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LES FOUILLES DANS L'ETABLISSEMENT
HALLSTATTIEN ANCIEN DE PORT.~RESTI
DEP. DE DOLJ
.

riel, l'auteur suggere l'hypothcsc de l'existencc dans Ia piaine
d'Oltenie d'un aspect culturel caracteristique qui correspondent a Ia fin de l'âge de bronz et au passage a In premiere
6.ge du fer.

RESUME
En 1980 ont H~ continu~ Ies fouilles dans l'Hablissement
hallstattien ancien de Portăreşti, d~p. de Dolj. A cette occasion on a et~ cherch~ le systeme de fortification, sur la cote du
sud-ouest de l'etablissement. Le systeme est compos~ d'un
vallum en terre, large de 8 m, avec le noyau en pierre, et une
foss~ de protection de 13 m en largeur et 1,55 m en profondeur. Derriere le vallum ont ete decouverts deux habitations
de surface dans lesquelles ont ete trouves quelques outils en
silex et un riche materiei ceramique.
Le materiei ceramique d~couvcrt appartiene au premier
i\ge du fer etil est date en Hallstatt A. En analysant ce mate-

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Portăreşti. L'Hablissement hallstattien
et la n~cropole tumulaire.
Fig. 2.

Portăreşti.

fortifi~

Profil de la section 1, ctlte d'oucst.

Fig. 3. Portăreşti. Le noyau en pierre de Ia fortificalion:
1 la section 1/1980; 2-3 la section 11/1980.
Fig. 4. Portăreşti. Des outils et de la ceramique decouYertes
dans l'Hablissement hallstattien.
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VALENTIN VASILIEV, 1. AL. ALDEA, H. CIUGUDEAN

Cîteva descoperiri incidentale, precum şi cerceefectuate în anii 1959- Hl60 (13 secţiuni
şi casete), au scos la iveală o serie de materiale
care au arătat importanţa acestei aşezări pentru
studirrca şi cunoaşterea primei epoci a fierului,
mai ales în zona intracarpatică a Homâniei.
Sprijinită la vest de un braţ mort al Mureşului,
mărginită la nord şi sud de pante prelungi şi
abrupte, iar la est şi nord de un val-parapet artificial impozant, cu şanţ în faţă, dublat pe unele
porţiuni de un al doilea val, aşezarea fortificat[t
de la Tcleac domină şi controlează, în aval şi
amonte, o însemnată parte a văii Mureşului mijlociu.
Sistemul de fortificaţie şi pantele naturale
abrupte închid o suprafaţă de peste 35 ha, suprafaţă prin care aşezarea se înscrie printre cele
mai mari obiective de acest fel din prima epocă
a fierului de pe teritoriul României. In ceea ce
priYe~te stratul de cultură, care pe alocuri, în
zona centrală, atinge 3 m grosime, el promite să
ofere rezultate importante pentru cunoaşterea
culturii materiale şi a evoluţiei ei, în limitele
cronologice pe care le reprezintă aşezarea. Desigur
mărimra aşezării oferă un cîmp de investigaţie
foarte intins, dar aceasta constituie şi un impediment. deoarece este foarte greu de acoperit, prin
cercetări exhaustive - şi în limitele de timp impuse de contract - toate zonele aşezării.
Cercetările efectuate în anii 1978-1980, au
fost concentrate în zona de nord-est, care ocupă
circa 1/5 din suprafaţa aşezării. Gruparea cercetărilor in această zonă a fost impusă, pînă în
prezent. de faptul că porţiunea respectivă este
rezen·at[t pentru păşunat, restul suprafeţ,ei fiind
afectatft de culturi agricole.
S[tpălurile de pînă acum, considerabile prin
numftrul sectiunilor ~i suprafeţelor dezveli te, oferă,
în stadiul actual, o serie de rezultate notabile in
cunoa~terea zonei de nord-est a aşezării, atît
în ceea ce priveşte sistemul defensiv, cît şi al
locuirii. ln linii generale şi cu precauţiunile necesare. concluziile preliminare, cu privire la cultura materială şi cronologie, se pot extinde asupra
întregii aşezări. Totuşi, considerăm că este mai
nimerit să ne referim numai la zona investigată,
deoarece. dată fiind mărimea aşezării, s-ar putea
ca cercrtările viitoare să indice, pentru o zonă
sau alta din cele necercetate încă, un fenomen
de extindere sau o fază mai veche.
tările

Deoarece există aspecte insuficient clarificate,
nu ne vom lansa în afirmaţii, înainte de a fi efectuat suficiente cercetări, care să impună concluzii
ferme, ci vom expune numai rezultatele de pînă
acum.
Cu titlu informativ menţionăm că au fost
executate 10 secţiuni de diferite lungimi, care însumeaz[t !00 metri li ni ari şi 14 casete, care, împreună
cu suprafa!a cercetată prin secţiuni,
acoperii circa 850 m 2 • Pentru a avea o imagine
reală, trebuie să menţionăm că în unele secţ.iuni
(cele prin val) s-a atins adîncimea de 3,20 m.
SISTDIUL DEFE:"JSIV 01:"1 ZONA DE ::--;QIW-EST

Jn această ZOnă sistemul defensiV a fost cercetat
prin trei secţiuni magistrale, care au vizat totodată şi terasa de nord-est.
Prin secţiunea S1 (care n-a putut tăia şi baza
valului - parapet, datorită unei gropi ca a deranjat profund marginea terasei) a fost surprins
un ni\·el de locuire anterior ridicării fortificaţici.
Acest nivel, gros de circa 0,40-0,45 m, începe
la adincimea de 2,05 m, aflîndu-se pe solul virgin.
In acest nivel a fost identificată şi cercetată o
locuinţă, care se adînceşte în solul viu, pînă la
2,25 m, fiind la 12 m de valul-parapet. Important
e însă faptul că, deasupra acestui nivel, căpă
cuind şi locuinţa amintită, se aflau două straturi
de umplutură, de 80 şi 60 cm, însumînd deci
1,40 m grosime, prin care a fost supraînăl!at
botul terasei, pentru ridicarea valului-parapet.
Prin secţiunea nr. 3, de 90 m, trasaUt la nord
de S1 , a fost secţionată terasa, valul-parapet şi o
porţiune de 28 m la exteriorul fortificaţiei. Secţiunea a indicat şi aici existenţa a două faze în
ridicarea fortificaţiei, respectiv a valului-parapet,
fiecare fază fiind marcată de cîte o lentilă de pă
mînt ars, compact, de culoare roşie, cu urme de
cărbune de lemn. Grosimea lentilei superioare
atinge, în dreptul coamei valului-parapet, 90 cm
grosime. Cele două lentile de pămînt ars sînt separale de un strat de pămînt galben, steril, ce le
delimitează clar, şi care în unele porţiuni atinge
grosimea de 25 cm.
Intercalarea acestui strat de pămînt galben,
steril, intre cele două lentile de pămînt roşu, ars,
indică, in mod cert, existenţa a două faze în construcţia valului-parapet. Menţionăm că în inte-
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Fig. 1. Teleac. 1

strachină

cu caneluri verticale (niveluri 1, Ha B2 ); 2-6 vase

riorul valului-parapet nu s-a aflat o construcţie de
bîrne dispuse în casetă. Lipsa acestui sistem constructiv în porţiunea situată de la poarta de est
a aşezării, spre colţul de nord-est, precum şi cele
două lentile de pămînt ars şi cărbune, delimitate

şi

figurine zoomorfe (nivelul III, Ha C)

prin stratul de pămînt galben steril, permit urmă
toarea constatare. ln prima fază de construcţie,
după o uşoară supraînălţare a botului terasei,
a fost ridicată o palisadă din lemn şi pămînt.
Distrugerea ei, printr-un incendiu, e marcată de
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prima lenlilft de arsură (cea de jos), a cărri grosime maximft nu dcpăşc~te 25 cm şi care se scurge
şi pe pantă. In faza a doua, odatft cu o nou ft supraînăl~are a batului terasei, se ridică o altft palisadă din lemn ~i pămînt, distrugerea prin foc
a acesteia fiind marcată de a doua lentilă de arsură.
Deasupra acestei lentile apare un strat dr pămînt
cenu~os, peste care se află solul wgrtal.
La supraînălţarea botului terasei, deci pentru
construcţia acestui sistem de fortifica~ie, pe care,
deocamdată, îl denumim prin trrmenul de Yal-parapet, a fost împins pămîntul, bogat în elemente
de cultură, din interiorul aşezării, precum şi pă
mîntul rezultat din săparea şan!ului din faţa
valului-parapet.
In fa~a acestui şanţ (adidt la exterior) a fost
sesizată prin secţiune o uşoară ridicăturft, al
cărei rost nu este îndt clarificat. Această ridică
tură, care seamănft cu un val foarte aplatizat, ar
putea fi interpretată fie ca un al doilea Yal, de dimensiuni reduse, contemporan cu una din fazele
valului-parapet, dar ar putea fi considerat şi
drepL sistemul de fortificaţie al fazei marcate de
bordeiul surprins sub valul-parapel. În acest
caz, rostul lui ar fi fosL acela de a apăra aşezarea
inainte de supraînălţ.area terasei şi construcţia
impozanlului val-parapet. Fireşte, în legfttură
cu aceastft ridicălură există şi a freia posibilitate, anume ca o parte din pămîntul scos din
şanţ să fi fost aruncat în faţ.a lui.
Fără să insistăm asupra aspectelor de detaliu,
unele, fireşte, încă insuficient clarificate, putem
afirma că cercetarea părţii de nord-rst a aşezării
de la Teleac a pus în evidenţă trei faze. Prima,
anterioară valului-parapet, e marcată prin locuinta amintită mai sus. Următoarele două, respectiv fazele doi şi trei, clare, distincte, drlimitate prin stratul de pămînt galben, steril, marchează ridicarea şi, respectiv, snpraînălţarea valului-parapet, a cărui înălţime, măsurată din
ieu! şanţului, depăşeşte adesea G m.
In ceea ce priveşte aspectele cronologice, pentru
a ne putea pronunţa hotărît, trebuie să aşteptăm
rezultatele cercetărilor şi din alte zone ale aşezării.
Menţionăm totuşi că în mantaua ultimului nivel
al valului-parapet (la 1,5 m de ieu! şanţului) a
fost aflat un fragment dintr-o strachină cu motive Basarabi, ce-şi află analogii, spre exemplu,
chiar în cadrul necropolei cu acelaşi nume, fapt ce
arată că ultima fază, de supraînălţare a valuluiparapet, se plasează în cadrul hallstattului mijlociu, C, adică în secolul al VII-lea î.e.n.
-Dacă ultima supraînălţare a valului-parapet se
datează cert în secolul VII î.e.n., mai greu sînt
deocamdată de eşalonat nivelurile anterioare şi
pentru acest aspect de cronologie trebuie aYută
în vedere cronologia de ansamblu a aşezării.
In ceea ce priveşte locuirea, în zona cercetată
au fost surprinse 23 de locuinţe, din care au fost
dezvelite integral 15 precum şi cîteva gropi, dintre
care unele sînL menajere, iar allele gropi de cuiL.
O groapă de cult, conţinînd trei vase şi grîu carbonizat, s-a aflat sub locuinţ.a nr. 5. Suprafaţa
locuinţelor se delimiteazi't după stratul de depu-
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inYCnlarului, carr cons\[t din
de lut, ace de bronz şi os, Yerigi de bronz, fragmente de Lipare şi un număr
însemnat de fragmente de bronz nedetrrminahile.
Men\ion{nn descoperirea unui topor bipen în
locuin\a nr. 18 şi a unui topor plat cu aripioan• în
locuinţa nr. 22 (anume în nivelul 1 al act·steia).
Ambele topoare ca şi 3 fragmente de cuţite .~int
din fier.
lnpingerea pămîntului de pe terasă, pentru supraînăl!area batului ei, respectiv construcţia valului-parapet, precum şi foarle numeroasele galPrii
de sobol, care au r[tvăşit terenul, îngreunează mult
observa!iile stratigrafice. Totuşi, în stadiul actual
rezu!Ht clar 3 niveluri principale de locuire, incluzînd, fireşte, şi nivelul anterior construcţiei valuIui-parapeL. Deoarece cercetările sînt în curs. iar
studiul ceramicii descoperite nu e încheiat, este greu
de dat acum o schemă evolutivă de la faztt la
fază, aceasta şi datorită persistenţei (sau evolutiei
lente) a unor calegorii. Evoluţ.ia este insi't clar
sesizabilă la unele forme, dad avem în vedere
nivelurile prim si ultim (respectiv I şi I Il).
În acest sens menţionăm aici cîteva aspecte.
Dacă în locuin~a din nivelul 1, de sub Yalul-parapet, ceramica este, în proporţie covîn;itoare,
ueagri't lustruită cu caneluri, în nivelul suprrior
predomină ceramica cărămizie sau cenu~ie. Slrftehinile din locuinţa primului nivel sini prev[tzute
la intrrior cu caneluri verticale, pînii la fund. pc
cînd cele din ullimul nivel sînt fie cu suprafaţa
neteMt, fie cu cam•Iuri oblice pe buzft. In ultimul
nivel apar şi străchini invazate simple cu butoni
la diametru! maxim, precum şi străchinile nazale, dar numărul acestora este redus. Menţ.ioni'tm
că străchini evazate nu apar în nivelul inferior.
În ceea ce privesc vasele mari, în primul nivel ele au corpul bombat şi sînt prevăzute cu caneluri oblice sau dispuse în ghirlandă. In niwlul
superior (locuinţa 12) apare însă vasul hitroneonic, să-i zicem elasic, prevăzut cu butoni sub
diametru! maxim şi f[tră caneluri, adidt de tipul
celor ce sînt caracteristice hallstattului tîrziu.
Prinlre formele caracteristice tuturor nin~klor se
află vasul sac, de tipul cunoscut. În fine, menlionăm prezenţa în ultimul nivel şi a cîtorva fragmente de vase Basarabi. cu "S"-uri unul întregibil redînd forma unui vas eu două torţi, ce are
pe corp două benzi din "S"-uri. Prezenţa sporadică a celor cîteva fragmente de tip Basarabi
evolua! în locuinte tînînd de ultimul niYel de
locuire,' dar mai al~s fragmentul de strachin[t din
nivelul superior al valului-parapet, aratft clar
că ceramica Basarabi de la Teleac trebuie in\l'rpn'tată ca reprezentînd aici doar un fenomen de
influenţă sau import, deoarece e clar că acraslă
aşezare îşi continuă existenţa şi pe parcursul
secolului VII î.e.n. Evident, descoperirile de la
Teleac pun în discuţie caracterul culturii Basarabi
în Transilvania, precum şi faptul că ea nu a pă
truns masiv în zonele dr la nord de l\lureşul mijlociu, şi mai ales acolo unde existau mari aşezftri
hallstattiene, ce-şi încrp evoluţ.ia anterior dalării
ce se poate atribui descoperirilor sau materiaceramică, greulăţi
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lelor Basarabi in Transilvania. Dealtfel, acest
fenomen e clar sesizabil şi in alte aşezări hallstattiene fortificate din Transilvania, şi anume in
acelra care-şi continuă existenţa şi pc parcursul
hallstattului C.
A \'Înd în vedere grosimea stratului de cultură
şi datarea ultimei faze in hallstattul C, considerăm că locuirea in zona de nord-est a aşezării
de la Teleac, adică cea cercetată pînă în prezent
se poate considera că începe în hallstattul
timpuriu B, mai probabil în hallstattul B 2
(secolul al IX-lea î.e.n.).

RECHERCHES DANS L':ETABLISSEMENT
FORTIFIE DU PHEMIER ÂGE DU FER DE
TELEAC (DEP. D' ALBA)

Les recherches effectuces dans l'eta!Jiisscmcnt hallstattien
de Te leac ont identifie trois niveaux d'ha!Jitation (I- III)
et deux phases de construction du rcmpart, phascs qui correspondent chronologiquement aux niveaux d'habitation
II et Il 1.

La dccouverte d' 1111 tesseon Basarabi dans la deuxieme
phase du remplissagc du rempart ct de quelques autres
tessons de le meme culture dans quclques habitations appartenant au troisicme nivcau de l'etablisscmcnt montrent que
le niveau III de l'Ha!Jiissement, ainsi quc la deuxieme phase
du rempart doivent etre dates en Ha C (VII" siecle av. n.e.).
Par consequence, les debuts de l'etablissemcnt ne peuvent
pas etrc dates antcrieurcmcnt au Ha 8 2 •
En ce qui concerne la ccremique, on peut mentioner que celle
provenant du premier niveau de l'Hablissement est, presqu'en totalite, noire lustn\e ct canelee, tandis que la ceramique
du troisicmc niveau est trcs proche, prcsque identique, :\ la
ceramique du Hallstatt tardif.
Il faut retenir que toutcs les picces importantcs en fer
(lames it moignons, doublcs hâches :i. douille moulce) ont
He trouvees dans le dernier niveau (III) de I'Hablissement,
donc cllcs se datent en Ha C.
L'extinction de l'etablissement se date vers la fin du VII"
ou au commencement du VI• siecle av. n.c., et doit Hrc correlee avec la penetration des Scythes en Transylvanie.
Evidemment, les decouvertes de Teleac reouvrent la
discussion sur la caractere de la culture Basarabi en TransylvaniC', ou clic s'avcrc a ne pas Ctrc de facture locale.

EXPLICATIO:-< DE LA FIGURE
Fig. t. Tcleac. 1 ecucllc a canelurcs vcrticalcs (nivcau
I, Ha U.,); 2-6 ceramiquc et figuri nes zoomorphes (niveau
III, Ha (:).
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Şantierul

arheologic Valea

Timişului-

"Rovina"

MARJAN GUMĂ, CAIUS SĂC.:\RIN

Săpălurilc arheologice, incepule inc[l din 1\-!7(),
in slaţ,iunea situată in punclul "Rovin[t" din
hotarul localilaţii Valt>a Timişului (jud. Caraş-Se
verin) s-au conlinuat şi in anul 19801 . lniţ,iată ca
o intervenPe de sah·are, cercetarea complexului
arheologic de la Valea Timişului a dtpiilal treptat. dalori Ui. si tu a! iei strat igrafi ce reles a te de
săpătură şi imporlan\ei descoperirilor, caractt•rul
unei cercetări sistematice de duratftl.
Localitatea se află siluală la aproximativ 8 km
sud de oraşul Caransebeş, la est de şoseaua şi
calea ferată care leagă Băile Herculane de acest
oraş. Obiectivul principal al cercetăril,or, punctul
"Rovină", este localizal la 2 km nord de \'alea
Timişului şi la 1 km nord-e~t de r.:omuna Burhin.
ln cursul săphturiior au fost evidenti~1P straturi succesive de cultură, cu complexe de locuire
şi material arheologic. ap ar~i nînd eneoli tirului
timpuriu (cultura Tiszapolgâr), epocii bronzului
(un nou grup cultural denumit Balta Sărată)
şi primei epoci a fierului (cultura Basarabi).

funcţie

de particularităţile terenului şi de modul
de dispunere a depunerilor celui mai vechi strat
de cultură.
ln campania din 1980 cercetările au avut drept
obiectiv zona sudică a slaţiunii. Cu acest prilej
au fost executate un număr de trei secţiuni:
S10 (45 x 2 m), S11 (45 x 2 m) şi S12 (30 x 2 m) toale orientate pc direcţia est-vest, şi un număr
de şase casete (C 10 -C 15).
S-a putuL constata, astfel, 6t zona săpală reprezintă periferia sudică a aşezărilor eneolitice şi
din epoca bronzului. Aşezarea din prima epocă a
fierului se continuă însă şi aici, dovadă fiind
descoperirea in secţiunile menţionate a unei locuinţe scmiîngropate (L 3 Ha), de formă patrulateră cu colţurile rotunjite, a unui bordei de
formă ovală (B 4 Ha) şi a unei gropi (Gr. 2 Ha),
toate aparţinînd acestei epoci. In S10 , unde a mai
fost încă surprins stratul de cultură al aşezftrii
din epoca bronzului, s-a putut reverifica existenţa a două niveluri de locuire in cadrul acestuia.

Fig. 2. Valea
Fig. 1. Valea

Timişului

"Rovină".

Locuinţă

Timişului

"Hovină".

Groapă

hallstattian)!

(Gr. 2 Ha).

halls\attiană.

In prima campanie de săpături a fost see\ionat
şi vechiul drum roman care lega Dierna de Tibiscum. Săpăturilc au pătruns pînă la stratul
steril în toate porţiunile, acesta aflindu-se la o
adincime cuprinsă intre -1,30 şi -0,50 m, in

Materialul arheologic rezultat din cercetarea
celor trei slraturi de cu!Lură se compune mai cu
seamă din vase sau fragmente de vase ceramice,
precum şi alte cîteva obiecte din lut ars şi din metal.
ln cele ce urmează le vom prezenta pe scurt, în
ordinea lor cronologică firească, alături de complexele arheologice corespunzătoare.

M. Gumă, N. Gumă, Banatica, 4, 1\)77, p. 45-6/.
' Cercetările au fost efectuate de următoarele colccti ve:
M. Gumă, N. Gumă - 1976, săpătură de salvare; M. Gumă,
R. Petrovszky - 1977 - 1978, săpături sistematice; evi. Gumă,
C. Săcărin - 1980, săpătură sistematică.

1. Aşezarea eneolilică. Singurul complex aparţinînd acestei aşezări este un bordei de formă
rotundă sau ovală, secţionat încă în campania din

1

1977.
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Ceramica scoasă la iveală din stratul de culturft şi din complexul de Iocuire aparţinînd aşe
zftrii eneolitice timpurii este reprezentată de stră
chini Lronconice, boluri, vase piriforme şi cupe
cu picior inalt perforat. Toate aceste forme sînt
bine cunoscute in cadrul culturii Tiszapolgâr.
Decorul se limitează la proeminenţele-cioc perforate sau semiperforale, şi Ia alveole rotunde
imprimate în pasta încă moale a vasului. Predominft ceramica din categoriile semifini'i şi uzualâ,
Utrft a lipsi însă specia ceramicii fine, cu slip.
Toale observaţiile şi analogiile stabilite pînă
acum ne-au determinat să incadrăm aşezarea
eneoliticft din punctul "Rovină" in primele faze
ale culturii Tiszapolgâr, dovezile pentru o evolu\ie mai Lîrzie fiind pînă în prezent inexistente3 •
:2. Aşezarea din epoca bronzului. Dintre complexele de locuire aparţinînd acestei aşezări au
fosl cercetate: un bordei, o mare locuinţă patrulatcrft şi douft gropi. In cadrul stratului de culturft din aceastft perioadă au putut fi sesizate două
niveluri.
Stratul de culturft din epoca bronzului, dar mai
ales complext>le de locuire cercetate, au daL la
iveală o mare canlilale de ceramidt şi cîteva alte
ohiectl' din lut ars (fusaiole. roLiţe de la care miniaturale şi un fragment de la un topor dublu,
miniaturft din luL ars).
Ccramica grosieri'i se compune, aproape în Lotalitale, din exemplare de vase-borcan, decorale
cu striuri, briuri crestate sau alveolate, proeminenţ.e ceramice, incizii sau şiruri de mici al\'Cole
imprimate. Predomină culoarea brună sau diversele nuan~e ale acesteia.
Ceramica fini! şi semifinii este realizată dintr-o
pastă de culoare cftrămizie, gălbuie şi brun[t, dar
mai eu seamă brun-neagră sau neagrft. În majoritatea cazurilor vasele au pere \.ii acoperi ~i cu un
slip sau, oricum, bine neteziţi. Formele cC'le mai
frecvente sînt căniţele cu toarte uşor supraînftlţate, vasele piriforme şi străchinile cu torti\ft
tubulară pe umăr. Decorul este realizat eu ajutorul i nciziilor, canelurilor, a şirurilor de puncte
imprimate sau a impunsăturilor succesive. De
remarcat şi apariţia, numai in nin'lul inferior, a
dccorului "textil" cu bune analogii în nivelele
O- 1 ale aşezftrii de Ia Toszeg (Ungaria).
Pe baza materialului arheologic, nivelul inferim· al aşezării se poate data in bronzul mijlociu
(H.einecke B.B), în timp ce nivelul superior aparline deja bronzului tîrziu (Heineke B.C) a~a cum
ne-o i ndieft prezenţa unui import eerami c eu decor
inerustat cu alb de tip (~îrla l\Iare, prrcum ~i
existen\a miniaturii de Lopor dublu din luL ars.
ean·-~i găsrşlc singurele analogii în acela~i mediu
cultural.
Caracteristicile de ansamblu ale materialului
descoperit fac ca aşezarea de epoca bronzului
din acest pune! s[t repn·zinte una dintre cele mai
3

Pentru alte detalii: l\1.
5, 1978, p. lo:i-114.

Gumă,

H. Pctrovszky, Til.Jiscus,

tipice

staţiuni

Sărată,

ale grupului cultural de tip Balta
recent definit pe teritoriul Banatului 4

3. Aşezarea din prima epocă a fil'rnlui. În
stratul de cultură al acesteia au fost descoperite
cele mai multe complexe de locuire din întreaga
staţiune: o locuinţă de suprafaţă, douft locuinţe
semiîngropate, patru bordeie şi două gropi.
Alături de o brăţară din bronz şi un cu ţitaş din
fier cu limbă la mîner, această aşezare a dat la
ivealft o mare cantitate de ceramică tipică pentru
cultura Basm·abi, din hallstattul mijlociu.
Ceramica uzuală este în general de culoare
brun[t, brun-cărămizie sau brun-neagr[t, şi aparţine aproape exclusiv tipului de vas-borcan cu
gitul uşor evazat şi decor realizat din brîuri in
relief, crestate sau alveolate. Ceramica finli şi
scmifinâ este, în marea sa majoritate, de culoare
neagră cu pereţii lustruiţi. Decorul este realizat
cu ajutorul canelurilor, imprimftrilor şi inciziilor.
Motivele ornamentale specifice (să amintim aici
numai şirurile de "S-" uri imprima te sau "crucea
malteză" incizată), precum şi existenţa înerustaţiei cu substanţă albă sînt, fără niei un dubiu,
specifice fazei clasice a culturii Basarabi. Aceeaşi
afirmaţie poate fi Htcut[t şi in privin\,a formelor
de ,·ase, respectiv ceştile scunde cu toarta pLtternic
supraînălţaUt, vasele cu corp glohular şi gît cilindric, străchinile cu buza invazat[t sau evazat[t,
toatt' întilnite frecvent în cadrul manifestărilor
specifice acestei culturi nord-tracice.
Importanţa cercetftrilor efectuate in staţiunea
de la Valea Timişului - "H.ovinft" derivă alît
din existenţa în acelaşi punct a mai multor aşezări
stri"t,·echi suprapuse, cit şi din elementele noi
aduse de materialele descoperite in fiecare aşe
zare in parte. Bogatul material arheologic descoperit in acest punct a întregit patrimoniul
muzeal al judeţului Caraş-Severin cu piese de
mare valoare ştiinţifidt şi expoziţională 5 , acoperind
sec\iuni mai slab reprezentate pînă în prezent
din C'\·oluţia istoric[t a societăţii omeneşti în sudvestul României.

\'ALEA TIMIŞULUI "HOVINA"
AH.CIIEOLOG ICAL SITE
ABSTRACT
During Lhc archcological rcscarch undcrtakcn at thc
point "Rovină" in Valea Timişului (Caraş-ScYcrin) a succcsion of cultures with complcxcs of hal.Jitation and archeologic,11 matcrials from the young cncolithic (Tiszapolgâ.r
cullurc), Bronzc Agc (a new cultural group named Balta
Siirată) and First Jron .\gc (Basarabi culturc) was pointcd
oul.
EXPLICATION OF THE FIGUHES
Fig. 1. \'alea
l:i~. :.!. Valea

Timi~ului "Hovină".
Timişului "Rovină".

Hallstattian dwelling.
Hallstattian pit (Gr.

:.! 1 LI).
H. Pctrovszky, M. Gumă, Studii şi comunicări - Ca1979, p. 53-110.
5 :\laterialul arheologic prezentat in urma cercetărilor se
piistrcază, in cea mai mare parte, la l\luzcul de istoric al judetului Caraş-Scvcrin din Reşiţa. O parte mai mică a intrat,
lnsă, şi in colecţiile Muzeului judeţean de etnografic şi istoric
locală din Caransebe~.
4

ransel.Jcş,
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Cercetări

arheologice în

aşezarea hallstattiană

de la Gura Canliei

(jud. Constanta)
MIHAI IRIMIA

Punctul arheologic Gura Canliei este situat pe
malul drept al Dunării, Ia aproximativ 2,5 km
în aYal de cunoscuta cetate bizantină de la Păcuiul
lui Soare. Aceastft zonă, aflată vizavi de insula
Manca (Aurora) este bine cunoscută, deoarece
în diferite rinduri mai mulţ.i specialişti 1 au semnalat materiale arheologice recoltate prin cercetări
de suprafa(:t. Inunda~iile repetate ale Dunftrii
delerminft surparea permanentft a secLoarelor
dinspre fluviu ale micilor promotorii prin care
se termină ambii Yersanţ.i ai "Dealului Uscat"
prinlrc care curge girla Canliei. Cercet{trile noastre
întreprinse între anii Hl74-197G, 1978-1980 2 ,
dar in campanii de scurtă duratft, âu fost determinate de accentuarea eroziunii aşezftrii antice
în ultima perioadă.
Din punct de \·edere stratigrafic, cercclftrile
efectuate pînft în prezent au stabilit că sub solul
yegelal negru, cenuşos, gros de circa 20-30 cm
cu puţine materiale ceramice - mai ales feudale
timpurii - răscolite de maşinile agricole, urmează un strat propriu-zis de Iocuire, relatiY
bogal. cenuşiu inchis, afînat, cu o grosime variind inlre 30-50 cm. Sub el urmează, în unele
zone. un sol cenuşiu-gălbui, gros de 20-25 cm,
care conţine atit materiale feudale-timpurii, cît
şi romano-bizanline, răscolite din straturile inferioare3. tn anumite porţiuni acest sol cenuşiu
poall' fi mai distinct şi tasat, conţinînd foarte
puţin ma leri al arheologic, separînd clar cele douft
locuiri; alteori el este mult mai subţire şi mai
greu de sesizat din cauza culorii :;;i a densităţ.ii
apropiate de niYelele învecinate.
Urmează o locuire continuă roman{t şi romanobizantină, de culoare cenuşie, al cărei slrat are o
grosime de 40-50 cm. Stratul amintit este reIatiY bogat, dar aspectul său uniform şi absenţa
în seeLorul cercetat a unor complexe tipice de
D. Vilceanu, SCI\", 1:1,1962, 1, p. 141-1.15; P. Diaconu,
Conovici, Crişan 1\luşeţeanu, SCIV, 26, 1975, 4, p. 546-547.
2 Hezultatele acestor prime campanii sint prezentate in
studiul Observaţii preliminare privind aşe:area antică de la
Gura Cun/iei, Pontica, 14, 1981.
3 ,\rest sol cenuşiu-gălbui, care reprezintă probabil un
"strat de nivelare" realizat de locuitorii epocii feudale timpurii
penlru amenajarea unor sectoare, a fost surprins foarte clar
mai ales in secţiunea S1 • În secţiunea S4 el nu a mai fost sesizat, dcoarecc, probabil, zona nu a mai impus o asemenea
nivelare.
1

!\. ,\nghclescu, Rev:'lluz, .'), 1968, 4, p. 349-551; N.

11 -

cercetări

Iocuire, dislincte, face deosebit de dificilă determinarea nivelurilor existente. Dacă din punct
de vedere stratigrafic niYelurile de locuire romană
pol fi delimitate cu multă greutate, în schimb
materialul arheologic recoltat permite constatarea existenţei aşezării romane pentru întreaga
perioadă eorespunzfttoare secolelor II- VI e.n4 •
În stratul arheologic roman apar frccYent şi fragmente ceramice hallstatLiene ori de epocft Latene,
provenite din nivelările mai \'echi. Locuirea romanft, relatiY bogată în unele zone. a deranjat
destul de mult straturile anterioare care au fost
folosite uneori şi pentru amenaj[tri sau nivelări
in perimetrul aşcz[trii. Sub adîncimea medie de
1,:10-1,50 m de Ia suprafaţ.a solului, alteori mai
jos, urmează în unele sectoare o nivelare relativ
compactă, cu grosimea de 10-15 cm care suprapune nivelurile de locuire mai vechi 5 • Fiind
realizată probabil la începutul epocii romane,
penlru a se obţine o orizontalitate cît de cît
corespunzătoare a zonei, care este în pantă,
această niYclare este străpu ns[t de multe gropi
romane sau feudale-timpurii.
Constatăm existenţa la Gura Canliei şi a unei
Iocuiri de epocă Latene. Stratul arheologic corcspunzfttor, discontinuu, cu grosimea variind
între 15-25 cm, aflat înlre adîncimile de 1,501,G5 m sau 1,75 m de la suprafaţa terenului,
cupri ude uneori şi multe materiale romane, pă
trunse din nivelul superior.
Urmeazft ultimul strat, hallstattian, gros de
30-tlO cm. Dar acesta este afectat cel mai mult
de locui riie şi gropile de mai tîrziu, care I-au stră
puns şi deranjat succesiY.
In conformitate cu planul de cercetări am întreprins noi săpături în aşezarea antică de Ia
Gura Canliei, cfectuîndu-se o nou{t secţiune- S4 cu dimensiunile de 20 x 2 m, si luată la 7,50 m
spre sud de secţiunea S2 , paralelă cu cele efectuate
in anii trecu\i 6 • În campania din acest an au putut
fi cercetate mai ales complexele de Iocuire feu-

în anumite sectoare ale secţiunilor cercetate In anii
au putut fi sesizate, totuşi, cu greutate, trei niveluri
de locuire romană şi romano-bizantină.
4

trecuţi

s Surprinsă clar in unele porţiuni ale zonei cercetate in
primii ani, ea nu a mai apărut lnsă in 5 4 •
6

Toate

secţiunile

arheologice
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CERCETARI ARHEOLOGICE LA GURA CANLIEI

dale timpurii şi romane; au fost cercetate parţial
şi straturile arheologice corespunzătoare epocilor
Late ne şi Hallstatt.
EPOCA FEUDALISMULUI TIMPURIU

ln aşezarea antică de la Gura Canliei aceasta
este marcată de mai multe complexe arheologice
caracteristice, intre care amintim resturile unei
locuinţe de suprafaţă, vetre, gropi şi cuptoare.
ln anul 1980 a fost descoperit intre adîncimile
de 1,05-1,45 m de la suprafaţa terenului un
cuptor de copt, cu formă puţin alungită, a cărui
vatră avea lungimea de 1,14 m şi lăţimea de
1,04 m (fig. l; 5/2). Bolta acestuia, păstrată
destul de bine, cu excepţia părţii centrale, avea
inăHimea de 0,40 m. Gura cuptorului, lungă de
O, 15 m şi înaltă de 0,27 m prezenta în secţiune
forma unui dreptunghi cu laturile uşor arcuile.
Cuptorul a fost realizat în pămîntul cruţat, întărit prin arderi repetate. Vatra şi pereţii arşi ai
cuptorului aveau o grosime de 4-5 cm. Vatra,
săpată direct în pămînt, era podită cu fragmente
de olane şi ţigle romane care aveau rolul de a
p[tslra mai multă vreme căldura. Pentru uniformizarea vetrei, deasupra fragmentelor de olane
şi ţigle a fost aşezat un strat de lipitură gros de
1-2 rm. In faţa cuptorului se afla o mică vatră
oYal[t. eu dimensiunile de 0,65 X 0,55 m şi grosimea de 4-5 cm, acoperită cu cenuşe alburie şi
care reprezenta, desigur, locul de strîngere al căr
bunilor şi cenuşii în vederea evacuării. Cuptorul
suprapunea parţial temelia de piatră a unei locuinţe romane. Gura cuptorului era consolidatrt
ini(ial de citeva pietre, din care în momentul cercetării se mai păstra una singură. Cuptoare de
copt asemănătoare sint cunoscute şi în alte aşe
zări: Dridu 7 , Bucov 8 , Dinogeţia 9 , Capidava10 ,
ele. Cn alt cuptor asemănător s-a descoperit în
campaniile anterioare, în secţiunea s2.
In slratul arheologic feudal timpuriu au mai
ap[trul citeva bucăţi de zgură de fier, fusaiole,
arşier, precum şi o bogată ceramică. După compoziţia pastei, linia profilului şi motivele ornamentalP. deosebim mai multe categorii ceramice.
O calegorie numeroasă este reprezentată de
ceramica moclelată dintr-o pastă brună-roşcată,
cu nisip şi pietricele folosite ca degresant şi ornamentată cu incizii (fig. 4/5-7; 9-12). Se pot
distinge următoarele forme: borcane cu umerii
puternic boltiţi şi cu buza mai mult sau mai
pu\in răsfrînlă în exterior; borcane cu umerii

7 E. Zaharia, Săpături/e de la Dridu. Contribuţie la arheolofJifl si istoria perioadei de formare a poporului român, Bucurc.,ti, 1967, p. 56-76.
• ~!aria Comşa, Cullura materială veche românească ( Aşe
:ărilc din secolele V 111- X de la Bucov- Ploieşti), Bucureşti,
1!)71!, p. 37-40.
8 Gh. Ştefan, 1. Barnca, .:\1. Comşa, E. Comşa, Dinogeţia,
1, Bucureşti, 1967, p. 40-50.
1o H. Florcscu, N. Chelută-Georgescu, Pontica, 7, 1974, P,
426; :-.<. Chelulă-Gcorgescu, Pontica, 11, 1978, p. 220-221.
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ceva mai jos şi borcane cu gitul cilindric,
destul de strimt.
Ornamentele caracteristice sint: linii orizontale asociate de multe ori cu una sau mai multe
benzi de linii în val, uneori intretăiate, benzi in
valuri libere sau încadrate în chenare; incizii
orizontale intretăiate de linii oblice scurte etc.
O a doua grupă o formează ceramica lucrată
dintr-o humă alburie, cu nisip şi pietricele folosite ca degresant.
A treia grupă, nu prea numeroasă totuşi, cuprinde ceramica cenuşie, fină, cu decor lustruit,
mai ales în reţea sau cu linii orizontale (fig. 4/8).
Ceramica de la Gura Canliei cuprinde şi cîteva
fragmente de vase cu smalţ verde-măsliniu, sau
cenuşiu deschis. Remarcăm mai ales fragmentele
aparţinînd unor ulcioare amforoidale (fig. 4/1-4).
ln general materialul de la Gura Canliei se
aseamănă cu cel de la Dinogeţia 11 şi Castelu 12 ,
putînclu-se data în a doua jumătate a secolului
IX şi în secolul X.
EPOCA ROMANA

Stratul de cultură roman şi romano-bizantin
este relativ bogat CII toate dt în interiorul lui nu
s-au putut determina cu suficientă claritate nivelurile de locuire.
în earourile 1-2 ale secţiunii S4 , efectuate în
anul 1980, au fost descoperite resturile unei locuinţe de suprafaţă din care s-au păstrat doar
temelia de piatră a unui zid (fig. 1; 3/1; 5/2),
suprapus parţial de cuptorul de copt feudal timpuriu amintit mai sus, precum şi numeroase fragmente de ţiglă sau olană (fig. 1; 5/1). Intre pietrele care formau "zidul" amintit a apărut şi un
basorelief cu reprezentarea Cavalerului Trac.
Acesta a fosl folosit ca simplă piatră de construcţie într-o perioadă ulterioară celei in care Eroul
Trac era venerat. Piesa constă dintr-o placă dreptunghiulară de calcar alb-cenuşiu, nisipos, înfrtţişînd Cavalerul Trac în galop spre dreapta. Are
un chenar simplu, egal pe toate laturile. Călăreţul
are corpul întors spre dreapta. Faţa rotunjită
cu detaliile prezentate relativ corect; pupilele
prea mari în raport cu restul feţei, sînt pline, reliefate. Părul capului e redat în formă de şuviţe.
Este îmbrăcat cu o tunică scurtă, cu pliuri verticale. Poalele tunicii sînt redate sub forma unei
dungi în relief. Hlamida, destul de bine reliefată,
flutură în spate. Mîna dreaptă, cu palma desfă
cută este ridicată în sus. In această reprezentare Cavalerul Trac nu are lance; ea
putea fi totuşi pictată. Calul, realizat în profil
spre dreapta, are picioarele din faţă ridicate
deasupra unui altar ce ocupă colţul de jos, din
dreapta al basoreliefului. Cu excepţia gîtului,
capului şi a braţului personajului, disproporţionat
11 Gh. Ştefan, 1. Bamea, l\1. Comşa, E. Comşa, op. cit.,
p. 134-276.
13 A. Rădulescu, N. Harţuchc, Cimitirul feudal timpuriu
de la Castelu, Constanţa, 1967, passtm.
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Fig. 4. Gura Canliei.

de mari, celelalte elemente au fost redate relativ
corect. In spaţiul din dreapta reliefului sînt înfăţişaţi un arbore, cu o parte din coronament şi
şarpele încolăcit, cu capul îndreptat spre cal.
Remarcăm lipsa ciinelui şi a mistreţului, repre-

Ce ramică feudală

timpurie.

zentări obişnuite

pe al te basorelief uri ale Cavalerului Trac. Pe spate placa e cioplită foarte sumar,
cu urme adînci de daltă. Dimensiuni: înălţimea
21,5 cm, 1.=26 cm; grosimea=3 cm. lnv. 31.210
(fig. 6/1). Deşi cuprinde detalii suficiente, lu-
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Fig. 5. Gura Canliei. 1-2 cuptor de copt feudal; 3-6 fragmente de vase, ţigle şi olane:romane.
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Fig. G. Gura Canliei. 1 ca valerul t ruc; 2-6 ce ra mi că roma n ă; 8- 10 fragmente de amfor ă; 11 ·- 13 fragmente de vase ge ti ce.
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crarea

degajă totuşi

cuţie,

caracteristică

o

anumită stîngăcie

in exeprovinciale. A fost
realizată intr-o rocă locală, specifică zonei. Basoreliefuri cu o tratare relativ asemănătoare a compoziţiei sint cunoscute şi in alte locuri din Dobrogea13, fiind considerate in general drept dovezi
ale unei arte provinciale, relativ modeste. Basorelieful amintit parc să se dateze in secolul III e.n.
In careurile 7-8 ale aceleiaşi secţiuni, la adîncimea de 1,50-1,70 m s-au descoperit urmele
unei arsuri intense de epocă romană (fig. 1),
cercetată parţial. Aparţine probabil tot unei locuinţe distruse, poate, într-un incendiu accidental.
Materialul arheologic de epocă romană şi romano-bizantină este relativ divers. Intilnim fragmente de căni cu corpul bombat, canelat (fig.
6/2. 3), străchini cu marginea lată, cvazată, lucrate din pastă alburie-gălbuie, caolinată, care
se datează în secolele II- III c.n. Din aceeaşi
perioadă datează şi fragmentele de străchini sau
farfurii cu pastă roşie, fină, acoperite cu angobft
roşie (fig. 6/4) precum şi un fragment de castron
din pastă fină decorat în tehnica barbotinei,
avînd la exterior două frunze în relirf, cu coada
îndoită 14 (fig. 6f6).
In careul 5, la adincimea de 1,25 m, a fost descoperit un opaiţ (fig. 6/5) cu corpul rotund şi
discul plat, adîncit, mărginit de un brîu· in relief
care se desface in dreptul ciocului formind un
canal lung. Pe bordură prezintă trei rudimente
de apucători transformate în butoni ornamentali.
Argilă fină gălbuie-roşcat ă, acoperită cu vopsea
roşie-deschisă cu nuanţe maronii. Prezintă un
orificiu central tronconic şi o mică tăietură longitudinală pe canal, pentru tiraj. Pc fundul măr
ginit de două cercuri in relief foarte şterse, se
află ştampila prost imprimată, ilizibilă. Dimensiuni: L=8,1 cm; Î=2,4 cm; diam.=5,4 cm. Inv.
31.211. Aparţine unui tip 15 ce se datează din
ultimul sfert al secolului I pînă în secolul II e.n.,
unele variante mergind şi mai tîrziu 16 .
In anul 1980, din pămîntul erodat de Dunăre a
fost recuperată şi o ţiglă ştampilată care se adaugă
aTtor trei exemplare apărute antcrior17 • Pe ţiplă
apare imprimată inscripţia [LEG]XICLPF (LEGIO XI CLAUDIA PIA FIDELIS). Ştampilă
dreptunghiulară aplicată pe faţa exterioară, cu
scris inversat şi litera P răsturnată (8,5 x 3,5 cm)
(fig. 3/5; 6j7).
artei

13 C. Scorpan, Cavalerul Trac, Constanţa, 1967, 3, 4, 19, p.
17-21, p. 44-47 (Tomis); nr. 12, p. 32-34 (Callatis); nr.
20, p. 47-49 (Arsa) etc.

u Gh Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova,
1976, p. 50-51, tipul li, nr. 224.
16 C. Iconomu, Opaiţe greco-romane, Constanţa, 1967, p. 14,
tipul Il; C. 1. Băluţă, Apulum, 5, 1964, p. 283; N. 1. Gostar,
ArhMold., 1, 1961, p. 187.
18

D. Ivimyi, DissPann, seria II, 2, 1935, p. 19; C. Icon om u,

loc. cit.
17
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Cărămizile şi ţiglele cu ştampila legiunii a X I-a
Claudia sînt relativ frecvente în acest spa\iu,
daEt fiind prezenţa unităţii respective la Duroslorum18. Cărămizi ştampilate ale aceleia~i legiuni sînt semnalate, în afară de Durostorum ~i de
localitatea Ostrov 19 , din apropiere, - la Jzyoarelc20, Capidava 21 , sau chiar pe litoral, la Tomis
şi Callatis 22 precum şi în stinga Dunării, in mai
mullc locuri 23 . O serie de izvoare antice atcstă
prezenţa la Durostorum a legiunii amintite pînă
la începutul secolului IV 24 , de aceea este dificil
de restrîns datarea ştampilelor doar la o prrioadă
bine dcterminaUt.
Au fost descoperite de asemenea torţi de oale
de mari dimensiuni, canelate longitudinal şi
fragmente de amforă cu caneluri largi şi muchiile
aplatizate (fig. 6/9), datate in S{'Colul IV e.n. 25 .
Din aceeaşi perioadă datează unele fragmrnte
de oale, străchini şi farfurii.
Perioada corespunzătoare secolelor V- VI este
ilustralft de fragmente de amfore aşa-numite
"cu coaste" sau cu striuri orizontale, dese. uşor
ondulate (fig. 6/8), precum şi de fragmente de
oale (între care unul roşu-cărămiziu, cu umbo
pe fund - fig. 5/6), străchini şi farfuri. An fost
descoperite şi cîteva fragmente ceramice cenuşii
de uz comun (fig. 5/4). Grupurile de ţigle şi olane,
precum şi unele arsuri surprinse recent ca şi
în campaniile anterioare, par să indice existen\a
unor complexe de locuire din această perioad.:i.

A DOUA EPOCA A FIERULUI

Acesteia îi aparţin un bordei şi cîteva gropi
materiale caracteristice cercetate în anii
trecuţi 26 . In careul nr. 4 al secţiunii S4 , efectuată
cu

18

Ion N. Dianu, Istoria Legiunii XI Claudia şi originea
Duroslor (Silis/ra), Bucureşti, 1888; B. Filow, Die

oraşului

Legion dcr l'rovin: M01·sia von Augustus bis au{ Dioklclian,
Leipzig, 1906, passim; G. Popa Lisseanu, Incercare de monografie asupra cetăţii Dîrslomlui, Silistra, 1913; \'. Christescu,
Istoria mi/ilară. a Daci ei, Bucureşti, 1937, passim; Rillerling-Kubitschek, HE, XI, 1816-1837; R. Vulpe, DID, II,
1968, p. U6; A. Aricescu, Armata in Dobrogea roman ci, Bucureşti, 1977, p. :r; -41.
19 V. Culică, Pontica, 3, 1970, p. 365-377; tot ai ei şi
J,ibliografia referitoare la descoperiririle mai vechi.
2° Fragmentul de ţiglă avind inscripţia [LEG)Xl PONT
se află In colecţia şcolii generale din satul Canlia, com. Lipniţa. Dimensiuni: L=8 cm; 1.=3.;5 cm. In cazul In care ea
aparţine intr-adevăr legiunii amintite, ar fi de retinut şi
atributul PONT[ICA'?], care, după informaţiile noastre, nu
a mai apărut pînă In prezent pc alte ştampile.
21 Gr. Florescu, Capidava, Bucureşti, 1958, p. F•. De
repnut şi opinia exprimată de A. Aricescu, op. cii. p. 38, după
care Legiunea a XI-a Claudia şi-a extins teritoriul pinii la
Capidava abia după anul 167 e.n., anterior ea afllndu-sc sub
supravegherea Legiunii a V-a Macedonica.
22 A. Rădulescu în Actes du IX" congres international
d'etudes sur les {rontieres romaines, 1\famaia, 6-13 septembrie
1972, Bucureşti-Kiiln-Wien, 1974, p. 127.
23 La Drajna de Sus, Romula, Buridava şi Slăvcni: cf.
D. Tudor, 0/lenia Romană.\ Bucureşti, 1978, passim.
24 A. Aricescu, op. cii., p. 128.
26 Starea fragmcntară a materialului nu permite In multe
cazuri stabilirea formei vaselor. Pentru tipul de caneluri caracteristice acestei perioade, cf. A. Rădulescu, Pontica, 9,
1976, p. 99 şi urm.
28 M. Irimia, Pontica," 13, 1980.
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Fi g. 7. Gura C1 nli ci. 1 lcb n 2; 2 - 1 v.t ; ~ g ~ t i ce ; :5- 13 fr,t g. n ~ntc c ~ rd m ic ~ gc ticc.

in anul 1980, suh cup toml feudal timpuriu ş i la
10 cm sub zidul d · pia t r ă ap a rţinînd epocii r omane , amintit e mai sus, a fost des c operit ă o

gro ap ă

de mi ci dime nsiuni (70 x 50 cm) (fig. 3/ 1),
in care se afl a un v as fragm e ntar d e tip Lekanis .
lucrat la ro a tă . Exemplarul (fig. 3/4; 7f la - b) ,
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de mari dimensiuni, are corpul tronconic larg
deschis şi fundul relativ înalt, inelar. Buza vasului,
plalft. evazată, prezintă spre interior o margine
suprainălţată pentru aşezarea capacului. Pe marginea exterioară se află două apucători orizontale cu secţiunea circulară, iar în cruce cu ele, alte
două apucălori late, crestate, cu cîte trei muchii.
Pastft cenuşie, fină, densă, cu mică în compozi(ie ~i slip cenuşiu inchis la exterior, păstrat
parţial. Dimensiuni: Î.= Hl cm; diam. max.=
tl2 cm; diam. fund.= 13,2 cm. Inv. 31.209. Vasul
nu rrprezintă un produs autohton, ci pare să fi
fosl realizat mai degrabă într-un atelier al unui
ora-;. vest-pontic, poate chiar la Histria. Nu cunoaştem pînă în prezent un exemplar întru lotul
asemănător, deşi vasul aparţine unui tip relativ
răspindit 27 • Exemplare întrucîtva apropiate întîlnim la l\lurighiol 28 şi Zimnicea29 , unde au fost
dalate în secolul al IV-lea î.e.n. Vasul de la Gura
Canliei aparţine probabil aceleiaşi perioade, în
care după cum se cunoaşte, în zona de sud-vest
a Dobrogei au pătruns şi alte materiale greceşti,
înlre care şi unele produse ale coloniei amintile 30 •
.\celeiaşi epoci îi aparţin un vas-sac şi un altul
miniatura! descoperit la adîncimea de 1,80 m în
careul 6, în zona unei intense arsuri, care marcheazii probabil resturile mult deranjatţ ale unei
locuinţe din a doua epocă a fierului. Vasul-sac
(fig. 3/3, 7 /2) are corpul bombat, gura trasă spre
interior şi fundul plat, neuniform, foarte puţin
profilal. Sub buză prezintă un brîu alveolat întrerupt de patru apucători ascuţite puţin, mai
pline la partea inferioară. Pastă maronie, grosieră,
cu multe cioburi pisate în compoziţie; pe ambele
suprafeţe prezintă pete cenuşii, datorate arderii
secundare. Dimensiuni: I. = 14,8 cm; diam. max. =
14,5 cm. diam. fund= 10 cm. In. 31.207. Forme
relativ asemănătoare întîlnim în multe aşezări şi
necropole getice din secolul V- IV î.e.n. 31 • Vasul
miniatura! piriform (fig. 3/2; 7/3), a apărut împreună cu exemplarul anterior. Are pereţii foarte
gro~i. gura strîmtă, îngroşată puţin spre exterior
şi fundul plat, profitat. Pe corp prezintă două
apucători
mici, organice, străpunse orizontal.
Pastă maronie, grosieră, cu cioburi pisate în compoziţie. Prezintă o pată cenuşie la exterior, datorată arderii secundare. Dimensiuni: I = 10,3 cm;
diam. max.=7,5 cm. lnv. 31.208.

'

7

fi!(.
2
~
•~

1'. Alexandrescu, Dacia, N. S., 21, 1977, p. 124-126 ş•
~).

E. Bujor, ~latcriale, 5, 1959, p. 376 şi pl. 1/8.
,\. D. All·xandrescu, Dacia, N. S., 24, 1980, Sector
C 7. MI, p. 24,51-52 şi fig. 33/32.
10
'
Îndeosebi la Izvoarele şi Ostrov-Regie (cf. N. Conovici,
SCIVA, :10, 1979, 1, p. 87 -89); Durostorum (B. Mitrea,
St Ci, 7, 1965, p. 165); Sa tu Nou (P. Alexandrescu, Dacia,
Iti. 1972, p. 122 -123, fig. 7/3: idem, Hl.~lria, 1 V, 1978, p.
96, nr. G:ll, etc.
31 Ca de exemplu Ia Poiana, (1. H. Crişan, Ceramica
daro-geticâ, Bucureşti, 1969, p. 75, fig. 25/2); Cernavodă
(D. Berciu, Materiale, 4, 1957, p. 283 şi fig. 5 (dreapta), 7-8
(stinga); Teliţa (G. Simion, Gh. 1. Cantacuzino, Materiale,
8, 1962, p. :17 4, :177 şi fig. 3/9; 3/17; Murighiol (Exp. Bujor,
SCI V, 8, 1956, 3-4, p. 244 şi fig. 3); Bugeac (M. Iri mia,
Ponticc, 1, 1968, p. 204-206, 218 şi fig. 10, 26); Zimnicea
(A. D. Alexandrescu, Dacia, 24,1980, p. 44-45 şi fig.13-14).
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In secţiunea efectuată recent au apărut şi
alte fragmente de vase getice lucrate cu mîna,
de lip clopot ori "sac" (fig. 6/11, 13; 7 /4), fragmente de castroane autohtone cenuşii lucrate
la roată (fig. 6/12) precum şi de amfore elenistice.
După cum au dovedit-o cercetările de pînă acum,
locuirea de la Gura Canliei continuă şi în secolele
urmfttoare. In campaniile din anii trecuţi au fost
descoperite fragmente ceramice autohtone şi greceşti (între care cîteva torţi de amfore ştampilate)
din secolele III-1 î.e.n., fără a se putea surprinde
întotdeauna şi complexele de locuire corespunză
toare. Reţinem descoperirea recentă a unei toarte de la o cană cenuşie confecţionată la roată,
realizată în "torsadă" prin împletirea a trei
"fire". Cănil~ de lux cu toarta torsionată, apărute
probabil în faza mijlocie a ceramicii geto-dacice 32 ,
sub influenţa ceramicii greceşti Ia care acest procedeu este bine cunoscut, sînt relativ frecvente
în perioada clasică 33 •
EPOCA HALLSTATTIANA

In a nul 1980 săp ăturile nu au atins decît parţial
stratul arheologic hallstattian, care urmează să
fie cercetat în campaniile Yii toare. In careul 3,
între adîncimile de 1,85-2,38 m a fost cercetată
o groapă hallsLattiană (fig. 1), care conţinea
fragmente ceramice (fig. 7 /5-15) şi foarte multe
oase de animale, mai ales de bovine. O altă groapă,
cercetată parţial (fig. 3/1) a fost surprinsă în
careurile 1-2 ale secţiunii S4 , la nord de zidul
de epocă romană şi groapa Latene, între adîncimile de 2-2,65 m. In careul 4, la adincimea de
2,15 m au fost identificate resturile unei vetre
hallstattiene (fig. 1) complet distruse şi răscolite
de locuirile ulterioare. Lipsind complexele de
locuire caracteristice vom prezenta doar citeva
consideraţii pe marginea materialului arheologic
hallstattian recoltat în campaniile anterioare şi
a problemelor pe care acesta le ridică.
In campaniile trecute au fost descoperite: un
hordei, o locuinţă cu vatră ornamentată, precum
şi mai multe gropi hallstattiene 34 • Ceramica cuprinde două categorii principale: de bună calitate, relativ fină, lustruită la exterior, uneori
cu luciu metalic negru-cenuşiu închis sau gălbui şi
cea grosolană, mată, cu pasta neomogenă. eeramica descoperită pînă în prezent este foarte fragmentară,
întîlnindu-se doar cîteva exemplare
întregibile.
In cadrul ceramicii lustruite se remarcă fragmentele de vase cu corpul bombat, (fig. 7/10 -12) de
dimensiuni mari sau miljlocii cu gîtul larg, buza
evazală şi marginea rotunjită. Unele exemplare
prezintă cite una sau chiar cîte două proeminente
mici, plate (fig. 7 /12) sau conice, cu vîrful tras
în sus şi aplicate pe umăr. Cele mai multe exemplare ale acestui tip ceramic au suprafaţa extc-

31
13
34

I. H. Crişan, op. cit., p. 144.
Ibidem, p. 173 -176, fig. 89 şi pl. 66/3.
M. Irimia, Observatii preliminare ... ,
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rioară neagră, lustruită,

iar cea

interioară cenuşie

cenuşie-gălbuie. Altele au suprafaţa exterioară
gălbuie sau cenuşie-gălbuie de asemenea lustruită.

sau

Fragmentele de castroane descoperite (fig. 7 /5,7)
au buza trasă spre interior, în general neornamentată. Unele ·sint ornamentate, totuşi, pe marginea exterioară a buzei, cu caneluri largi, oblice,
destul de superficiale. Au fost descoperite şi fragmente de străchini cu buza lată, evazată, care
prezintă urmele unor caneluri transversale.
Fragmentele de căni şi ceşti indică existenţa
unor exemplare de dimensiuni mari şi mijlocii,
cu corpul bombat, gîtul cilindric, cu profilul arcuit spre exterior şi umărul uneori canelat. Se
intilnesc şi unele torţi late, canelate longitudinal.
O formă ceramică frecventă este vasul-borcan
(fig. 7/8, 9, 14-15) de dimensiuni variate, cu
suprafaţa netezită sumar, de culoare gălbuie sau
cenuşie-gălbuie. Decorul acestei grupe este realizat de brîuri alveolate, orizontale, situate de
obicei la o mică distanţă sub buză. Se întîlnesc
:ji cîteva fragmente ornamentale cu cîte două
brîuri paralele. Pasta acestei categorii ceramice
conţine multe cioburi pisate, uneori şi nisip grosirr
ln legătură cu incadrarea culturală a descoperirii
hallstattiene de la Gura Canliei, în stadiul actual
al cercetărilor, putem preciza că cea mai mare
parte a materialului eeramic este asemănftloare
celui înlîlnil în orizontul cultural Babadag III
din staţiunea eponimă şi din alte aşezftri 35 • Materialul arheologic de la Gura Canliei se aseamănă,
parţial, celui descoperit la Rasova (punctul Malul
Roşu) 36 ; faţ.ă de acesta din urmă lipsesc toluşi,
pînă în prezent, unele forme obişnuite, cum ar fi
ceşLilc negre cu umbo pe fund, cele ornamentate
pe corp cu cancluri oblice sau verticale, sldtchinilc cu buza crestată oblic sau în unghi şi cele
cu buza faţetată. Lipsesc de asemenea vasele cu
corpul bombat ornamentate pe gît cu caneluri
largi, orizontale precum şi stritchinile sau castroanelc ornamentate în interior cu caneluri dispuse
concentric sau radial, de tipul exemplarelor descoperite la Rasova.
Caracteristicile amintite deosebesc întrucîlva ceramica hallstattiană de la Gura Canliei de cea
de tip Babadag III din staţiunea eponimă sau de la
Rasova. Lipsesc printre altele la Gura Canliei şi
unele forme de vase sau ornamente de aspect
P"!!-Basarabi, de tipul celor de la Rasova. Cu
toate acestea, cele mai multe forme de vase precum
şiaspectul lor exterior, cu luciu metalic, negru,
negru-cenuşiu sau gălbui, ca şi tehnica de execuţie a ceramicii sint cu certitudine de tip Babadag
III. Ţinînd seama de cronologia generală a grupului cultural Babadag III, cît şi de cea a diferitelor descoperiri care i-au fost atribuite considerăm că aşezarea de la Gura Canliei datează
s& S. Morintz, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 101-118.
ae M. Irimia, Pontica, 7, 1974, p. 87-126.

dintr-o etapă mai tirzie 37 , probabil finală, a grupului cultural amintit (secolul al VII-lea ewntual
şi începutul secolului al VI-lea î.e.n.).
Continuarea săpăturilor va oferi date mult
mai substanţiale în legătură cu unele aspecte ale
epocilor istorice amintite.
ARCHĂOLOG ISCHE FORSCHUNGEK IN
DER HALLSTATT-ANSIEDLUNG VON
GURA CANLIEI (KR. KONSTANZA)
ZUSAMMENFASSUNG
Dcr archiiologische Punkt "Gura Canliei" liegt nuf dem
rechten Ufer der Donau, ungcfiihr 2,5 km von dcr byzantinischen Burg Păcuiul lui Soare entfernt. Die in den .Jahren
1974-1976, 1978--1980 fiir kurze Perioden untcrnommenen
Ausgrabungen wurden von der Erosion der antiken .\nsiedlung in den letztcn .Jahren bewirkt.
lm Jahre 1980 wurdc ein neuer Graben erforscht, und
zwar S4 von 20 x 2 m. Die friihfeudalen und riimischcn Wohnkomplexc konnten besscr untcrsucht werdcn, die I.atcne und Hallstatt Schichten dagegen teilweisc.
Die {riih{euda/e Epoclw. Ein B<>-ckofen (Abb. 5(2), tlesscn
Hcrd mit romischcn Riihren- und Zicgelfragmcnten ausgebaut war, wurde unlcrsucht. Vor dicscm IJef;md sich' cin
Herd von kleincrcn Dimensionen, der zum Sammeln und
Bcfiirdcrung dcr Asche und Kohlcn diente.
Die Kcramik umfasst folgcndc Katcgorien: 1) rotl.>rnune
grobe, durch Einsclmittcchnik verzicrtc Keramik: :2) aus
weisslichcn Humus hcrgt•stclltc Kcramik; 3) grnuc Keramik
mit policrtcr Ycrzierung; -1) glasiertc Kcramik. Dic frlihfeudale Bcwohnung daticrt aus der zweiten Hiilfle llt·s 9. und
aus dern 10 . .Jh.u.Z.
Die rămische Epocile. Im Jahre 1980 'Ylll'lil'n. '"'H)h] uie
Ubcrrcstc cincr Obcrfliichcnwohmmg, von der m;r nod1 die
von dcrn friihfcudalen Backhcrd tciweise ubeŢlagcrte Stcingrundmauer erhalten blielJ, als auch einige kriiftige Drandspurcn, qic 'vahrscheindlich cincr V.'olmung <mgchiirtcn,
aufgcfundcn. Yon dcn aufgcfundencn Matcri<llicn e1 \Yiilmen
wir: ein Basrclil'f mit dcm thraldschen Heitcr (3J IL 11. Z.),
cin gcstempeltes Olliimpchcn mit schwer lcsbarcr lw-chrift
(2 -:) .J11.11. Z.), cin gcstcmpcltcr Zicgclstein, wic auch clictlcnm
2-G Jh.u. Z. spczifische Kcramik.
Die :zuile l:'isenzcil. Untcr dcr riimischcn Stdtunauer
wurde cin CraiJL'Il der Latene Epocile aufgefundcn, in dem
sich cin am Tiipferrad gearbcitctcs Gefăss des Lcknnb Typs
(Jh. G-5 v.u.Z.) bcfand. Aus derselbcn Epochc stammt
auch ciu sackfiirmigcs - und ein :\liniaturgcfăss. Aufgcfunden
wurden noch CbciTcste cincs zcrstiirtcn Herdcs, wie :lllch
dcn Jh.3 -1 v.u.Z. spezifischc Kcramikmaterialicn.
Die llal/sta/1-Epuche. lm Jahrc 1980 wurde dic HallstattSchicht nur tcilv.cise unlersucht, und es wurdc cine l'inzige
GrulJc mit charcktcristischcn Materialien und Tierlmochcn
entdeckt. Dic !Jis jctzt in Gura Canlici gcfundem·n Hallstatt-1\Iatcrialicn gehiircn dem Babadag III Typ :m. IJicse
unterscheiden sich cinigcrmassen vor denen von Hnsova
(Malul Roşu) durch das fchlen cinigcr Gcfiissformcn odcr
Verzicrungsmotive. lm jetzigcn Forschungsstadium hehauptet dcr Autor, dass dic Hallstatt-Bewohnung_von~_Gura-_Can
liei der von Rasova (Malul Roşu) folgt und aus dcr I~udphase
des Babadag. III Kulturhorizontes daticrt.

37 La cea de-a XV-a Sesiune anuală de rapoarte privind
rezultatele cercetărilor arheologice din 1980, Braşov, :26-28
martie 1981, In raportul asupra cercetărilor întreprinse la
Babadag, S. Morintz a precizat că au fost surprinse recent·
două niveluri succesive in stratul cultural de tip Babadag
III, care ridică atit problema duratei acestuia, elt şi ·a cronologiei sale interne.
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ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abb. 1. Gura Canliei. Schnitt S4 •
Abb. 2. Gura Canliei. S4 - Profil der Siidwestlichen
Wand.
Abb. 3. Gura Canliei. 1 romische Wohnung; 2-3 getische
GefăOe; 4 Lekane.
Abb. 4. Gura Canliei. Mittelalterliche Keramik.
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Abb. 5. Gura Canliei. 1 -2 mittelalterlicher 1Backofen;
3-6 romische Scherben und Ziegeln.
Abb. 6. Gura Canliei. 1 thrakischer Reiter; 2-6 riimische
Keramik; 8-10 fragmentarische Amphoren; 11-13 getische
GefăOfragmentc.

Abb. 7. Gura Canliei. 1 Lckane; 2-4 getische
5 -15 Scherben getischer Keramik.
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GefăDe:

Raport asupra

cercetărilor

de la Chendu, corn.

Bălăuşeri

(jud. Mureş)

VALENTIN VASILIEV, ANDREI ZRINYI

Pe platoul "Podei", situat în marginea de vest a
satului, lucrările agricole executate în 1961, cu
ocazia plantării unei pepiniere, au dus la descoperirea incidentală a unor vase şi resturi de oase
umane calcinate, aparţinînd unui mormînt de
incineraţie.

Reamintim că din această descoperire se păstrează
la Muzeul de istorie din Tg. Mureş un vas mare bitronconic cu slip negru la exterior şi cu proeminente
sub diametru! maxim, identic cu vasele de acest tip
din Ha D; o strachină cu buza invazată şi canelată, de culoare neagră; un vas sac cu brîu incizat sub buză, prevăzut cu patru proeminente;
fragmente dintr-un al doilea vas bitronconic cu
butoni şi caneluri concentrice în jurul butonilor.
Materialele recuperate indică o datare ce se plasează în a doua jumătate a Ha C şi în Ha D.
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Fig. 1. Chendu, jnd.

Mureş.

Vase descoperite In
nr. 1.

locuinţa

Reluarea cercetărilor în anul 1979 şi continuarea
lor în 1980 au avut drept scop încercarea de a
depista noi morminte. Datorită lucrărilor agricole, însă, cercetarea a trebuit să se limiteze :)i în
1980 la cinci secţiuni şi trei casete.
Pentru a prezenta o situaţie globală, menţionăm
că în 1979 a fost dezvelită o groapă de 1,26 m în
diametru, al cărui conţinut, anume două coarne
de cerb, fragmente de bazin - probabil tot de
cerb-, cîteva oase de ovi-caprine, fragmente ceramice şi pigmenţi de cărbune din lemn de brad,
indică mai curînd un caracter de cult pentru
această groapă. Tot în 1979 a fost secţionată o
locuinţă, dezvelită integral în 1980. Locuinţa,
situată în S1 , între metri 11,9fl-20,50, awa o
formă ovală şi se adîncea pînă Ia 0,70 m. Sub
chirpiciul prăbuşit, aflat la adîncimea de 0,450,50 m, s-a descoperit o ceaşcă tronconică cu toartă
supraînălţată (fig. 1/1), o căniţă cu două torţi
supraînălţate, (fig. 1/2), o strachină mare cu
buza invazată şi canelată oblic şi cu patru butoni
sub buză (fil:r. 1/3), un Yas miniatura! cu picior,
o rotiţă de car votiv, un colţ de vas. Vasele sînt
din pastă omogenă, bine arse; ce'Ştile sînt cu slip
negru lustruit, iar st rachi na are cu !oare brun- roş
cată la exterior şi neagră la interior. Doult riş
niţe frecăton, din gresie, bine albiale, precum şi
oase de ammale întregesc inventarul. Vatra de
foc, lu tui tă, cu crustă arsă, se afla în zona de
NV. Cantitatea mare de chirpici, aflat{t uneori
în calupuri compacte, arată că locuinţa a fost
distrusă
printr-un incendiu.
Materialul ceramic descoperit şi prezentat permite o incadrare suficient de riguroasă. Astfel,
ceaşca tronconică cu toartă supraînălţaHt îşi află
analogii exacte în cadrul descoperirilor hallstattiene tîrzii din Transilvania sau în grupul Ferigile.
Ceaşca cu două torţi supraînălţate îşi află analogii
în cadrul necropolei de la Basarabi. Strachina
pare să prezinte un aspect ceva mai timpuriu,
adică mai curînd de Ha. C, decît de Ha. D, cum
apare el în Transilvania. Incereîud o datare cît mai
strînsă posibil, am încadra materialul din locuinţă în limita de timp cuprinsă între a doua jumătate, poate chiar sfîrşitul secolului VII şi
prima jumătate a secolului VI î.e.n. In orice caz,
judecind după ceaşca tronconică cu toartă supraînălţată, datarea acestui material şi în Ha. tîrziu
ni se pare a fi deplin justificată, mai ales dacă
avem în vedere şi tipurile de vase care constituie
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inventarul mormîntului de incine··aţie descoperit
in anul Hl61 în acest punct.
Tn secţiunea nr. 2, în afară de fragmente de vase
provenind din stratul de cultură, ce se adînceşte
pînă la -0,70-0,80 m, a fost tăiată o groapă
cu malerial hallstattian, ce se adîncea pînă la
1,50 m. Secţiunea nr. 3 a dat doar cîteva fragmente ceramice mărunte.
In secţiunile nr. 4-5, executate în 1980, au
fost surprinse alte #lropi (nr. 3 şi 4 ) situate la
1,40 m una de alta, care au fost cercetate printr-o
casetă.

Groapa nr. 3, de formă aproape rotundă, cu
diametru! de o,m m şi adîncimra de 1,35 m, era
uşor lărgită la bază. Patru fragmente de gresie,
dispuse spre pereţii gropii, la nord, wst şi est,
oase de ovi-caprine, fragmente ceramicr, pigmenţi
de cărbune de lemn şi chirpic, preeum şi cîteva
fragmente de oase puternic arse, constituie inventaru 1 descoperi 1.
Groapa nr. 4, de formă ovală, de aseme1wa lăr
gită la bază, avea di;~metrul maxim de 0,60 m
şi adîncimea de -1,15 m. ln partea de mijloc a
peretelui sudic se afla o scobitură în formă de
absidă semicircular{t, în care nu se alfa însă nici
un obiect. Inventarul gropii era format din două
lespezi masive de gresie, suprapuse, ce se aflau
spre marginea de nord a gropii, din "fragmente
ceramice, bulgări de pămînt ars de aspectul chirpiciului, oase trecute prin foc şi pigmenţi de căr
bune din lemn de brad. Menţ.ionăm d1 nici una
din cele palru gropi cercetate nu awa pereţii
arşi. Am menţionat că în gropile nr. 3-4 au fost
aflate oase arse. In cazul în care analiza osteologică va indica că sînt de natură umană, ele vor fi,
fireşte, interpretate drept morminte de incineraţie. Dealtfel, şansa de a fi într-adevăr morminte
nu e deloc de neglijat, dacă avem în vedere mormîntul de incineraţie descoperit incidental în
1961 în acest punct. In caz contrar, ele vor trebui
înscrise în categoria gropilor mcnajrre sau a celor
cu caracter de cult.
Următoarele două secţiuni, S6 şi S7 , executate
Ia un metru una de alta şi la cinci metri spre sud
de S4 şi S5 , au indicat acelaşi strat de cultură
hallstattian, care se adînceşte pînă la -0,70-0,75
m de suprafaţa actuală a solului. Datorită
arăturii foarte adînci, executată cu ani în urmă
pentru pepinieră, stratul de cultură este răvăşit
profund. Menţionăm descoperirea în carou! 11
din S6 a unui văscior cu ornamente striate şi
crestături pe buză. Intre metri 17-20 ai celor
două secţiuni au fost sesizate resturile unei !o-
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cuinţe deranjate de lucrările
deschisă a scos la iwală o mare

agricole. Caseta
cantitate de chirpici, fragmente ceramice, oase de animale. pigmcnli de cărbune şi urmele unei vetre de foc,
ce se afla între 17,60-18,30 m. Sub vatr[t, la
-0,95 m, s-a aflat, aşezată in poziţie orizontală,
o lespede plată de gresie, de formă ovală. avind
diam. max.=0,58 m şi grosimea= G-8 cm. Lespedea acoperea o groapă care se adîncea pînă Ia
-1,50 m, în care s-au aflat: un fragment de rîş
niţă primitivă, fragmente de vase, printre care
unul de la o ceaşd1. o lortiţă, oase arse, cftrbune,
fragmente de chirpici şi cîteva pietre de riu.
Desigur, şi în cazul acestei gropi, pentru a ne
putea pronunţa asupra caracterului ei, lrehuie
să aşteptăm rezultatul analizei osteologice.
In fine, ultima secţiune, S8 , a fost executată
între secţiunile s4-5 şi s6-7• dar perpendicular
pe ele, adîncindu-se pînă la -0,80 m, adic[t sLră
pungîndu-se solul viu, care apare şi aici la -0,/0m.
In afară de fragmente ceramice hallslalliene,
menponăm drscoperirea, în carou! 8, a douft lespezi de gresie, aflate între -0.30-0,50 m.
Deşi reduse ca amploare, considerăm cft cercetările efectuaLe la Chendu au adus, ca un prim
rezultal, clarificarea cronologiei acestui obiectiv,
confirmînd datarea pe care am preconizat-o
pentru mormintul descoperit incidental. Fire~le,
rămîne incert caracterul gropilor descoperite. dar
el se va lămuri curînd, prin analiza matPrialului
osteologie şi, sperăm, prin cercetările pc care
dorim să le continuăm şi pe viilor.
RAPPORT SUR LES RECHEHCHES DE
CHENDU, COI\L BĂLĂUŞERI,
DEP. MUREŞ
RESUME

Les rechcrches dfrcluccs entre Hl79 -1980 ont nbouti a
la decouvcrte d"unc hahitation ct de quelqucs fosscs : cultuel.
Quelques-unes de ces fosscs pourraicnt Ctre interprHees hypothHiqucment (jusqu'au moment d'annlyses osti,ologiqucs plus preciscs) comme de tombcs a incineration. Le materiei chamique date le complexe hallstattien de Chendu
dans la deuxicmc moitie du VII• et la premiere moitic du
VI• siecle av. n.c.

EXPLICATION DE LA FIGURE
Fig. 1. Chcndu, dep. de
l'habitation no 1.
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Mureş.

Vases decouvertcs dans

Cercetările

din aşezarea antică de la Vişina, corn. jurilovca,
jud. Tulcea (secolele VI-V î. e. n.)
MIHAELA MANUCU- ADAMEŞTEANU

Aşezarea, desfăşurată pe o fîşie de ţărm lungă
de aproximativ 1,5 km şi lată de 50-200 m,
este nefortificată şi îşi situează începuturile în
prima jumătate a secolului al VI-lea î.e.n. 3 • Nu
este exclus ca cercetările viitoare să surprindă
in situ şi vestigii ale altor epoci, indicate în zona
amintită de fragmentele ceramice aduse la suprafaţa solului de lucrările agricole. Deocamdată
însă, atît în prima campanie de săpături, cît şi
în cea din anul 1980, n-am reuşit să identificăm

Cu prilejul precedentei sesiuni anuale de rapoarte arheologice (Tulcea, martie 1980) semnalam
identificarea, prin sondaj a unei noi staţiuni
greco-indigene în zona litorală: aşezarea de la
Vişina, corn. Jurilovca, jud. Tulcea. Amplasarea pe malul nordic al lacului Goloviţa, la circa
10 km est de colonia milesiană Orgame 1 a noii
vetre de locuire integrează cercetarea ei complexei
teme de studiu ce are ca obiect raporturile grecoindigene în teritoriile cetăţilor pontice 2 (fig. 1).
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.\!aria Caja, Cercetări pe malul lacului Ua:elm, epoca
romane/ şi romano-bi:antină, P~ucc, 11, 1971, pp. 179-1 !10;
cadem, Uecherclrcs dans un elab/issemcnt pontique pe11 connu
el obsemalions sur son lcrriloire, Actcs du 11• Congr&s In ternalional des Ctudcs du sud-est lmropecn, Athenes, 1970
(1972), pp. 267 -27·1; cadem, Cercetări noi in aşe:arcu grccoromand de la Capul Dolojman-Argamum B M 1, XLI,
3, 1972, pp. 33 -42.
2 .\şezarea de la Vişina ridică probleme asemănătoare cu
statiunile cercetate In apropierea Istriei (Istria-sat, Tari-

săpăturilor

V
V

V

V

Fig. 1.

V
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din anul 1980 .

wrdc, Sinoe-Zmcica, Vadul). Cf. SCIV, II 1, 1952, pp. 269274; SCIV, IV, 1-2, 1953, pp. 139-145; SCIV, \', 1954,
pp. 101-103; SCI\', VI, 3-4, pp. 543-547; MCA, IV, 1957,
pp. 7!!-85; MCA, \', 1959, pp. 318-321; MCA, VII, 1961,
pp. 273-279.
3 .'.Iihacla Mănucu-Adameşteanu, Raport preliminar asupra
sondajului efectuat în aşezarea antică de la Vişina (corn . .Jurilovea, jud. Tulcea), Materiale, Tulcea, 1981, pp. 157-160.
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decît existenţa unui unic strat arheologic, cuprinzînd complexe aparţinînd perioadei arhaice (secolul al VI-lea, începutul secolului al V-lea î.e.n.).
În 1980 s-au executat două secţiuni (S 11/1,
cu dimensiunile de 50 x 2 m şi S 1/2, cu dimensiunile 32 x 2 m). Prima a fost amplasată la 20 m
vest de S 1/1, fiind orientală norl;l-sud. Cea de a
doua, avînd aceeaşi orientare, a fost trasată pe
promontoriu! alăturat, la circa 300 m est de S 1/1,
din 1979 şi a antl drept scop să explice abundenţa
fragmentelor ceramice aflate la suprafaţa tnenului arat în această zonă.
Situaţiile surprinse în cele două tranşee executate în 1980 nu diferl't între ele şi, împreunft, confirmă observaţiile prilejuite de efectuarea primelor
săpftturi în Hl7\l. Şi-n enzul lor nvem de-a fnce
cu o slrntigrnfie simp!rt 4 • îmhogă!ilft onrecum prin
surprinderea in situ a unor vestigii din epoca
roman[t timpurie (secolul I--srcolul al II-lea
e.n.) în S 1/2. Este Yorha de două amfore fragmentare recuperatr la niYelul hazPi solului ~1rat,
brazdn avînd o adîncime de 0,25--0,30 m. Put('m,
deci, presupunr existcn\a unui strat roman ce-l
suprapunea pe. cel de epocii greacă, dar care a fost
aproape 'în total;tate înlfdurat prin lucrările
agricolr. Cu atît mai mull pulrm atribui aceeaşi
soartii depunerilor arheologice din perioada de
înerput a evului mediu (secolele X--XI), din care
au mai _rl'tmas numai sporadicr fragmente împrftş
tialc de plug (fig. 2).
Stratul cel mai hine cons('fYal este cel aparţinînd secolelor \'I-V î.e.n., care se păsln·ază
pc o grosime Yariahilă (0"10-0,80 m), suprapunîml direct solul viu ~i fiind, în prezent, SlljHapus (k humusul actual. Acestui linie strat ii
apar[in toale cele 21 de gropi şi locuin!a investigală în campania anului 1~80. Gropile sînt
de dimensiuni variate, atingînd adîncimea ma;.,.imă
de 1,\lO m fa[:ă de nivelul de cft!e:1rc actual, majoritatea dintre ele apar~inînd tipului clopot. Spre
deosebire de c:.~mpania :1nului 1\J/n -lnsft, s-au
identificat şi gropi cu pen· (ii (trep ţi sau numai
uşor concavi şi cu deschiderile rotunde sau ovale.
Locuinţa, surprinsă în S ll/1, pentru innsligarea cărria s-a deschis pc latura de vest a ~cc
ţiunii o casetă cu dimensiunile de 3 x "l ,5 m, aparţ,ine tipului de semibordci rcctangular, avlnd
laturile de 3 X 2,5 m, cu uşoare devia ţii datorate
rotunjirii colţurilor. Podeaua sa, aflată la 1 m
sub nivelul actual al solului,era din lut bătătorit
iar în colţuL sud-estic era amenajată o vatră,
protejată cu pietre de prundiş, de mici dimensiuni.
Pereţii erau, probabil, căptuşiţi cu împletitură
de nuiele, după cum indică fragmentele de lipipură de lut păstrînd asemenea impresiuni. Din
fiăcate, materialul ceramic descoperit în interiorul
locuinţei este destul de puţin numeros şi atipic,
constînd în cîteva fragmente de panse de amforă
din argilă aspră roşcată, cu mica, fragmente de
ceramică autohtonă modelată cu mîna şi ceramică cenuşie. Singurul element care ne-ar permite
o cît de vagă referire cronologică este un fund de
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amforă descoperit între pietrele care protejau
vatra: dintr-o argilă roz-roşcată, are o formft tronconică, cu o mică adîncitură circulară în suprafaţ.a
bazei mici. Ar putea fi apropiat de tipul 9 descris
de I. B. Zeest şi încadrat în secolul al V-lea î.e. n. 5 •
ln caseta deschisă pentru degajarea locui n ţE'i
au mai fost identificate trei gropi, dintre care
douft se intersectau, dovedind, ca şi-n alte cazuri,
existenţa a cel puţin două etape de amcnajări
în cadrul aşezării greco-indigene de la Vhina.
Această observaţie, pe care o menţionam si-n
raportul precedent, a căpătat o confirmare nou{t
prin surprinderea unei gropi (e) ce tăia latura
nord-vestică a locuinţei prezentate mai sus. coborînd cu 0,50 m sub nivelul podelei sale. Cl'lc
cîteva fragmente ceramice descoperite în umplutura acestei gropi nu îngftduie nici o precizare
cronologică. Draltfel, cu numai două excepţii,
remarcăm cvasitotala lipsft a materialelor arh(•ologicc din umplutura gropilor din S II/1.
In S I/2 dE'gajarea celor nouft gropi a rmnizat
un bogat material ceramic care atestă cxtindvrca
aşezării groco-indigene arhaice şi pc acest promontoriu. Se remarcă apariţia unor noi tipuri ele
amfore şi vase aparţinînd categoriei cenlElirii
cenuşii lucrate la roaEt. Conservatoare, înprivin\a
formelor şi decorului, ceramica modelaEt cu mina
nu modifi6t în mod esenţial tabloul crist:1lizat
în urma primei campanii.
Sub aspect numeric ~i în anul acesta prrckmin[t
fragnwntcle U.e amfore, care rcprczinl(t :JJ.:.l%.
din cantitatea tolali't de ccrmnică desci'Jll'!';l~i.
Avem de-a face cu diferite păr~i ale unor ~It' ["rro
apar\inînd unor tipuri m:.~i mult sau mai Jl1'1 in
întîlni le. Pe lîngă obi!-iilllitclc amforc ionien,. , u
decorul lor cmaclerisl.ie format din benzi de VliJ''t'a
cu nuanţe ce variazit de la negru-brun strftluci: 11r
la roşu-cărămiziu, ~par pansc şi, mai ales gii uri
provcnin.d de la tipuri mai puţ.in ilustrate (fig.
3/1, 2), car:.~elerizaie, cele mai multe, prin prvzcn\a unor incizii sau nervuri în relief ampl~1q1l'
sub buza inelar[t şi r[tsfrînUt în afarit sau numai
îngroşată şi latrt .. Ceramica cenuşie model~;!{~ Ia
roalft constituie 1S,5% din totalul fragmcn'cior
d.escopuite. Fonn:.~ cea mai boga L repreZl' n 1~~ i ă
este strachina cu buza trasă spre interior şi marcală de o incizie pe margine. Repertoriul forml'lor
este completat de căni şi căniţe cu corp globular
sau bitronconic şi buza cvazată oblic spre exterior,
ornamentale uneori în partea superioară a corpului cu una- două incizii (fig. 3/3); cast ro a ne
cu corp carenat şi buza lată, evazată oblic spre
exterior, dccorată la unele exemplare cu hL·nzi
de linii în val incizate; cratere cu buza îndoită
orizontal şi decorată cu incizii circulare şi linii
în val. Culoarea argilei din care sînt modrlate
aceste vase variază de la cenuşiu-gălbui la cenuşiu-ciment, fiind uneori acoperită cu un slip
cenuşiu mat sau negru lustruit, ce cop.ţine mica.
Ceramica modelată cu mîna (fig. 3/4-6) ocupă,
sub aspect cantitativ, locul al doilea după amfore,

i

' Ibidem.

VIŞINA

p. 74

I.B. Zeest, Keramicekie tara Bospora, MIA, 83, 1960,
şi pl. III 9.
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1 -2 amfo re romane fra gmentare;
ceramicc feudale timpurii.
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Fig. 3.
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1-2 amfore; 3
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rrpr,·z··nlînd 28,:~li% din totalul fragmentelor
cer;unil·e recoltate din ambele secţiuni. Ea ilu~
trc;lz:t, în genrral, forme de vase-clopot de mari
dimensiuni. cu pereţii groşi, modrla!i dintr-u11
lut amestecat l'll nisip cu granulape mare ~i cioburi pisate, care-i dau un aspect zgrunţuros ~i o
fragilitate deoscbitft. Ornamentul predominant
esle brîul alvPolal, realizat fie prin impresiune
digitalft. fie prin eiupire, fie prin crestare oblicft
sau ',·rticală şi dispus întotdt•auna la o distan!ă
de :2--3 cm sub buz[t. Uneori este întrerupt de
procminen!e dreptunghiulare sau triunghiulare.
Alte ornamente sînt baghetele în relief dispuse
pe cr.rp sau ah·eolale, imprimate în peretele vasului. la midt distanţă sub buzft. Se adaugă două
vase mari hitronconice, cu buza cvazaUi spre
exterior, unul adnd decorul dispus pe linia diametrului maxim, sub forma unor segmente de
brîu alveolat, celftlalt fiind ornamental pc marginea huzei cu ah"eole imprimate. De rl.'mareal
că in confecţionarea lor s-a acordaL o grijă deosebit[! numai părţii superioare a vasului care este
netezil{t cu atenţie, în timp ce partea inferioară
este neingrijitft, prezentînd denivei[tri notabile
ale suprafe!ei.
De~i relativ abundent, materialul ceramic descoperit in campania anului Hl80 nu aduce, totuşi,
elemente care sft facă posibile încadrări cronologicc• exacte pentru etapele de Iocuire ce s-au
succedat pe teritoriul investigat. Absenţa eeramicii fine din complexele cercetate face dificilă
o încadrare cronologică mai strînsă a acestora,
obligindu-ne să menţinem încadrarea largă în
secu:ttl al VI-lea - începutul secolului al V-lea
i.e.n. penlru întreg stratul arhaic şi complexele
afert'nte.

VIŞINA
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RECHERCHES DANS L'ETABLISSEMENT
ANTIQL'f: DE VIŞINA, COM. DE JURILOVCA,
DEP. DE TULCEA

1.'aulcur presenl Ies rcsultals des fouilles pratiquces cn
1!H)() dans l'l-tablissemen t an tique de Vişin a, dans le tcrritoire
de l'anl'icnnc colonit• 1-(recque Orgame-Argamum (Capul
Dolojman, cont. .Jurilovca, dep. de Tulcea). Les deux tranclu!cs, ayan t 50 ;.; ~ m et :!2 x 2 m et separecs par ca. 300 m,
ont rcvclc les traccs d'unc habitation rarefiee, s'Ctendant
le long de la hautc falaise qui lJordc le lac Golovi\a, dans sa
partic nord. La couchc archeologique conscrvee date des
\'!''-\'" si(•clcs av. n.c. l'l conticnt des traces de demeures
(hultcs ou dcmi-hnttes) et des fosses de diverses formes,
appartcnant il dcux phascs succcsivcs d'occupation du site.
J.c material an:hcologiquc li\Te par les complexes d'habitalion invcstigucs se present unitairc du point de vue typologiquc et chronologique. Il faut noter l'abondanee et la
variete des amphores greco-oricntales qui, :i cote de la ceramiquc grisc, tcmoigne des actifs rapports de cctl etablissemcnt indigene a,·cc la colonie p;reequc <l'Orp;amc-1\rgamum,
sitncc ,\ cea 10 km vt·rs !'est.
Ct·s rapports sont d'ailleurs confirmes par la dccouverte,
cn 1919, d'nn trcsor de pointes-dc-flcche premonetaires,
dans le perimelre du mcmc Ctahlisscment.
Les d(•p6ts des \' l"- \' 0 sicclcs Haient supcrposes par des
traces d'hahitation datant des premier si(•cles de n.c. et du
haut moyen âge. :\lalhcureusemcnt sauf les quclques fragmcnts
ceramiqm•s trouves :i la surfacc actuellc du sol, on n'cst pas
reu"i :i individualiscr d'autrea lraccs d'occupation du site
pendant ccs cpoqucs.

EXPLIC.\TIO:\' DES FIGUtES
Fig. 1. Vişina. Plan avcc l'cmplaccmcnt des fouilles de 1980.
Fig. 2. Yişina. 1 -2 amphores romaincs fragm"'j;;~;
:.l fragmcnts ceramiqucs du baut ~Ioycn Âge.
Fig. 3. Vişina. 1-2 amphorcs grecques; :.l ccramique
gri se tournec; 4- G ccramique autochtone.

12 - CereetArl arheologice
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Cercetări

aerofotografice în anii 1978-1980
ALEXANDRU SIMION

Infiinţată în cursul anului 1978 de către conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
în cadrul Muzeului de Istorie al R.S. România,
Secţia de cercetări aerofotografice şi evidenţă
centralizată a siturilor arheologice are menirea
aplicării sistematice, la scara teritoriului naţional,
a metodei interdisciplinare a prospecţiunilor aeriene în domeniul arheologiei. Continuînd metodologie investigaţiile de acest profil realizate cu un suport mult mai restrîns - în anii anteriori1, activitatea Secţiei de cercetări aerofotografice răspunde atît cerinţelor Legii 63/1974 a
ocrotirii patrimoniului cultural naţional, cît şi
recomandărilor U.N.E.S.C.O. şi ale organismelor
sale specializate - Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor (ICOMOS) şi Comitetului
Internaţional al Fotogrammetriei Arhitecturale
(CIPA) - privind aplicarea intensivă a prospecţiunilor aerofotografice şi a fotogrammetriei în
cunoaşterea şi salvgardarea patrimoniilor arheologice naţionale.
Cercetările aerofotografice mult amplificate
ca volum începînd din 1978 continuă să se intemeieze pe revalorificarea, prin foto-interpretare
comparativă, a înregistrărilor aerofotogrammetrice verticale deja existente, realizate periodic
începînd din anii '50, la diferite scări, pentru nevoile cartografiei naţionale. Analiza şi prelucrarea
de laborator adecvată a acestor preţioase înregistrări din arhiva istorică a Direcţiei Topografice Militare şi din Fondul Geodezic Republican instituţii care au acordat tot concursul dezvoltării
în ţara noastră a acestui nou domeniu de activitate - asigură importante descoperiri şi informaţii de topografie istorică, ce constituie baza
indispensabilă a investigării oricărui obiectiv arheologic. Singurele limite obiective în utilizarea
arheologică a aerofotografierilor cartografiee decurg din scara mică de zbor a acestora, care în
foarte rare cazuri coboară sub 1 :10.000 şi care,
în consecinţă, nu permite exploatări fotogrammetrice la scări compatibile cu dimensiuni le reduse ale zonelor arheologice şi cu necesi Latea
detaliilor în acest tip de cercetare.

1 AI. S. Ştefan, In Acles du IX• Congres inlemational
d't!tudes sur les {rontieres romaines, Mamaia 1972, Bucureşti
Kiiln, 1974, p. 95-108; idem, RMM-MIA, XLVI, 1977, 1,
p. 3-22; idem, In Aklen des XI internationalen Limeskongresses, Szt!kesfeht!rutir 1976, Budapest, 1978, p. 451-465.

ŞTEFAN

După o primă serie de aerofotografieri realizate în 1977, din 1978 au fost iniţiate aerofotografieri speciale sistematice de prospectare şi înregistrare fotogrammetrică a obiectivelor arheologice. Realizate în colaborare cu Colectivul de
aerofotografiere al Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Organizare a Trritoriului şi inserate într-o manieră cît mai judicioasă şi mai economică în planul de zboruri al
acestei instituţii, aceste aerofotografieri au urmărit
exploatarea condiţiilor celor mai favorabile pentru
detecţia arheologică şi au fost efectuate la scara
de zbor maximă permisă de aparatura în dotare
anume 1 :4.000. In acest mod, pe lîngă foarLe
valoroasele informaţii furnizate de zborurile mai
vechi, pachetul de documentaţii al fiecărui sit
în studiu a fost completat prin înregistrări la
scară foarte mare, care îngăduie studiul stereoscopic în cele mai miei detalii al formei actuale
a zonei arheologice.
Incepind din octombrie 1979, in complexul
staţiunilor din Munţii Orăştiei, înregistrările fologrammetrice verticale au fost dublate de aerofotografieri oblice de prospectare de la mică înăl
ţime (între 100 şi 300 m), efectuate de semnatarul
acestui raport, cu camere de format 6 x 6 cm şi
utilizînd pelieule alb-negru, reversibil şi negativ
color. Astfel de aerofotografieri, realizate în campania 1980 asupra unei serii de încă 30 de obiective arheologiţe, îmbogăţesc şi diversifici't în privinţa detaliilor informaţiile obţinute din studiul
înregistrărilor metrice verticale.
Pe măsura completării colectivului Sec\iei cu
specialişti topometri, începînd din 1979, dar în
special în 1980, s-au efectuat sistematic deplasări
de reperaj fotogrammetric la siturile dispunînd
de aerofotografieri speciale la scarft mare. Pe
baza acestor determinări geodezice riguroase
şi pe baza studiului de interpretare, efectuat de
autorul prezentului raport, asupra ansamblului
aerofotografierilor disponibile, s-au realizat ulterior, prin comandă la I.G.F.C.O.T., planuri
stercorestituite la scara 1 :1.000. Constituind primele planuri de ansamblu de mare precizie, cu o
inregistrare foarte fină a anomaliilor revelatoare
din domeniul microreliefurilor (curbe de nivel cu
echidistanţa de 0,55-1 m), a elementelor detectate prin foto-interpretare cît şi a detaliilor de
planimetrie actuală, aceste documentaţii conforme cu exigenţele arheologiei moderne au în
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primul rind scopul de a îmbogăţi cunoaşterea
istoriei Yechi naţionale prin introducerea acccleratft in circuitul investigaţiilor arheologice a
descoperirilor aduse de cercetările aerofotografice
în privinţa numeroaselor staţiuni încă neabordnte
de sftp:Huri arheologice.
Elemente constitutive ale unei cartografii arheologice naţionale, planurile elaborate în acest
mod reprezintă în acelaşi timp documentaţii de
bazft atit pentru evidenta ştiinţifică a patrimoniului arheologic in situ, cît şi pentru stabilirea
operatiYă în Lcren a extensiunii şi delimitării
precise a rezervaţiilor arheologice, a zonelor de
protecţie şi a regimului de folosinţă actuală a
acestora, singura cale pentru asigurarea unei
protecţii efective a zonelor de interes arheologic.

*

ln privinţa cercetării sistematice a siturilor
arheologice ne cunoscute, care nu au făcut pînă
în prezent obiectul unor săpături, planul de lucru
al Src\ iei de crrcetări aerofo tografice a inclus, cu
precftdere în anii 1978-1980, obiective arheologice de primă mărime (centre geto-dacice fortificate, centre urbane şi militare daco-romane).
In această perioadă au fost efectuate aerofotografieri în arin - mai intens cercetaUt cu această
metodă în anii anteriori - a judeţului Tulcea,
asupra seriei de cetăţi foarte puţin cunoscute
de pe linia Dunării, în judeţul Constanţa, asupra
unor sectoare de pe Valea Oltului. In funcţie de
etapele de livrare a aerofotografierilor, pentru
unele obiective au fost realizate în teren lucrările
de reperaj fotogrammetric, pentru o parte din
acestea din urm[t fiind în curs sau fiind deja elaborate stereorestituţiile şi transcrierile cartagrafice finale.
In afara acestor cercetări ce urmăresc un plan
de perspectivă, activitatea din anii 1979-1980 a
ayul de răspuns unor obiective prioritare, cu
termene apropiate.
a. Prospectnrea accelerată şi înregistrarea obiectinlor arheologice din perimetrul complexului
hidroenergetic Porţile de Fier II, realizîndu-sc
în această zonă aerofotografieri verticale şi oblice
şi deplasări de reperaj fotogrammetric. Pentru
casLrul Drobeta (fig. 1) şi monumentele din vecinfttate, pentru fortificaţia de la Hinova (fig. 2)
şi pentru Cetatea Severinului (fig. 3) au fost
elaborate şi stereorestituţiile la scarft mare.
b. Cercetări aerofotografice asupra ansamblului
de aşezări din Munţii Orăştiei, în Iegfttură cu
programul de lucrări iniţ.iat pentru consolidarea,
restaurarea şi valorificarea complexă a staţiu
nilor arheologice din aria capitalei statului dac.
Au fost efectuate aerofotografieri verticale (la
scara 1 :25.000 pentru întreaga zonă şi la 1 :G.OOO
pentru fiecare sit), oblice şi, pentru o parte din
puncte, înregistrări la sol şi reperaj fotogrammetric. Pentru Sarmizegetusa Regia şi pentru ceEt\ilc de la Costeşli şi Blidaru (fig. 4 şi 5) au fost
realizate şi primele planuri de ansamblu la scară
foarte mare (1 :2.000), nu numai pentru zona
arhcologică propriu-zisă, dar şi pentru întreaga
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formă

de relief ocupată, planuri destinate a servi
atît activităţii arheologice, dar şi proiectelor de
valorificare muzeistică şi turistică.
Tinem să subliniem că investigaţiile aerofotografice de pe Valea Dunării şi din Munţii Orăştiei
au beneficiat de sprijinul deosebit de important al
Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie,
investigaţiile desfăşurate de Secţia de cercetări
aerofotogrnfice în aceste zone fiind incluse în
Programul naţional de teledetecţie coordonat de
Comisia Română pentru Activităţ.i Aerospaţiale
(CllAS) a CNST, care a finanţat aerofotografierile. Cu ajutorul acestui for au fost experimentale
şi primele înregistrări în infraroşu, în scopuri
arheologice, în ţara noastră.
Un alt obiectiv al activităţii Secţiei de ccrcetftri
acrofo tografice a fost acela al orientării investigaţiilor, într-o măsură cît mai mare, in direcţia
stnţ.iu ni lor arheologice care fac de curînd obiectul
unor săpături sistematice sau sint programate
pentru campaniile viitoare. In acest sens, fie că
au fost accelerate şi încheiate cercetări aerofolografice deja in curs, realizîndu-se documentaţiile finale de fato-interpretare şi stereorestituţie - apte să orienteze eficient şi economic
în teren săpăturile şi să contribuie la stabilirea
unui sistem de referinţă unitar ~i coerent pentru
ansamblul sitului -, fie au fost efectuate aerofotografieri la scări mari, fie au fost programate
cu prioritate lucrările de reperaj fotogrammetric.
Este cazul obiectivelor arheologice de la Beştepe
Albeşti, Colonia Ulpia Traiana
Sarmizegetusa,
Micia, Ovidiu, Murighiol, Turnu l\iăgurele (fig. 8)
şi Piua Petrii pentru care lucrările se află în diferite
faze de elaborare.
Din cercetările întreprinse in anii 1978-1980,
prezent{tm în cele ce urmează o parte din cele
ajunse în faza finală.
CETATEA GETICA DE LA

BEŞTEPE

(judc\ul Tulcea) (fig. 6, 7, 9, 10)

O direcţie principală de studiu vizează cunoaş
terea cit mai completă a marilor centre fortificate
geto-dace - expresii majore şi semnificative ale
nivelului de civilizaţie atins în aceast{t epocă.
In cazul cetăţii geti ce din secolele IV- II 1
î.e.n. de la Beştepe - reperată de la finele secolului trecut şi săpată începînd din 1974 de G.
Simion -, investigaţiile comparative de fatointerpretare asupra înregistrărilor verticale mai
vechi, asupra zborului special din 1977 şi aerofologrnfierile de la mică înălţime din 1980 au dus
la elaborarea primului plan exact al acestei aşe
zări de mari dimensiuni (23 ha). A fost pus în
evidcn~ă în cele mai mici detalii un complex
sistem de fortificaţii care comportă două valuri
de p;:imînl şi dou{t şanţuri continue, întărite pe
latl'ra cea mai expusft - cea de sud-,·cst -cu un
val intermediar, şi un dispozitiv defensiv al accesului în cetate organizat după planul "în pîlnie",
tipic pentru fortificaţiile de pămînt din epoca
fierului. Deşi valul intermediar şi cel exterior

12"

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AL . S .

180

Fig. 1. Ca slrul

Drobeta~

ŞTEFAN

Fotografie

aeriană

din 19i9.
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Fig. 2. Forlifica\ia romanii Llrzi e de Ja Hin ova . Fotografic
aerian>t din 1079.

sînt par~i al
fi localizat
vada unei
naturale a

nivelale el e arăluri , traseul lor a puLut
inte gral. lnt re aga for tifica pc fa ce do
perfecte e xploată ri a con figur aţiei
zon(:i.
Prospecţiunilc acrofo Logra[icc furni zează asLfel
arheologiei şi is Loriei daci ce planul importantului
centru de la Beş te pe, ofer i ncl în ace laşi t imp un
instrum e nt de orientare a sftpăturilor în curs.
CET1\TEA DACICA DE LA COSTEŞTI
(Judeţul Hunedoara) (fig. 11, 12)

Chiar în situatia aceslei staţ:iuni care a beneficiat de săpături arheologice îndelungate, cercetările aerofotografice au fost în măsură să aducă
descoperiri noi în pri vinţa unui element topografic important pentru organizarea şi evoluţia
în timp a cetăţii. Studiul stereoscopic al diferitelor aerofotografieri Yerticale, observaţiile directe în survolări repetate şi aerofotogr afi eri
oblice cu iluminare r aza ntă au dus Ia detectarea
şi punerea în evidenţă a unei linii de fortificaţie
ne cunos cută pîn ă acum. Constituită de un val
de pămînt aşezat Ia o cotă mai joasă pe p a nte le
dealului şi cu o cuprindere mai mare decît [ortificaţiil e cercetate pe în ă lţim e, această in ci ntă
defensivă aparţine unei faze mai Yechi a ce Lăţii
şi include a la adăpostul ei şi sanctuarele şi
turnurile izolate de pe t er asele de Ia est, sud-est
şi nord-est, care pîn ă la această descope rire p ă reau
a fi funcţionat extra muros.

CETATEA ROMANA TIRZIE DE LA MURIGHIOL
(judeţul Tulcea) (fig. 13, 14)

Studiul comparativ al fotografiilor aeriene din
1953 pîn ă în prezent şi a~tr o fotografi crile speciale
din 1977 au furnizat descoperiri substanţiale în
privinţa acestei cetăţi din secolele IV- VII e.n.
A fost fix at un plan precis al întregului zid de
incintă, prevăzut cu o singură poartă principală
pe latura de vest şi cu 15 turnuri de planuri diferite (12 în formă de U, 1 mare turn rectangular

F ig. 3. Cet a tea Severinului. Fotografi c

în ce ntrul laturii de sud

şi

aer i a nă

din 19/ 9.

2 turnuri în form ft ele

potcoaYă la co lţuri ). În i nlerioru l ccl~tţii s- a re s-

tiLu it traseul unei artere axiale, nord-sud. In
mare parle distruse de ş osea ş i de ::n·ături , cele
trei Ya luri de pămîn t care apăr a u cetatea la exterior au fos t recunoscute numai gratie foto 0orafii lor aeri e ne, ca şi drumul roman, m:mărit p e o
di st anţă de cîţ iv a km de la poartea ce tăţii spre
vest.
Cu o s upr afaţă interioară de aproap e 2 ha,
acest centru de frontieră se adaugă seriei de cetăţi de dimensiuni mai mici, cunoscu te pînă acum
pentru această epo că: Ulmetum, Capidava, Din ogetia , Sucid ava, Enisala .

RECHERCHES AEROPHOTOGRAPHIQUES
DANS LES ANNEElS 19'78--1980
RESUME
Cree cn 1978 au prcs du Mu sce National d'Hi stoire de Bucarcst, la Section de rechcrch cs aerophotographiqu cs et de
l'inv cnt airc general des siles areheologiques a pour but rutili sation syst ematiqu e, c\ l'ecbellc nationale, des prosp eetions
aeri cnn cs ct de la pho togra mmetri e dans les differcnt s domaines de l'activite a rclH~ologiquc et de la rech erch c h istori que. La detection des sitcs p as encore eonnu s, l'ctu de a pprofondi e des sitcs guerc ou tres p eu fo uilles jusqu' a present, la reali sa tion. des elem ents d' un c carte archeologique
repondant aux ex1gences de la cartograpbi e moderne l'ela boration a l'aide de la phot o-interpretation ct de la photogrammetri e de plans detailles a tres grand e eehelle pour
chaqu e site, neccssaires c\ l'etablissement des rcserves arch eologiqu es et des zon cs d e protection ct a l'orientation des
fouill es - lels son t les objec tifs maj curs d u programme mis
en oeuvrc depuis 1978.
Ă p art l'cxploitation p ar photo-intcrprctation archeologique des missions photo gra mmetriques rcalisees jusqu' a
present a des fin s cartographiques, a p artir de 1977 des leves aerophotogrammetriques sp eciaux, it tres grande cchelle
(1 :4 .000" a 1 :6.000°) ont ete effectu es sur plusieurs dizaines
de sites prehistoriqu cs, geto-daces, daeo-rom ains et moyenâ.geux, auxquels s'ajoutent, depuis 1979, des vols de prosp eetwn et des proses de YUeS obliques a basse altitude.
Durant les ann ecs 19/8 -1980, les rcch erches d'archeologic aerienne ont coneeme surtout la Dobroudja, dont l'etud e par cette voie avait ete commcncee auparavant, ainsi
que l'en scmble des sitcs fortifies organise autour de Sarmizegetusa Regia et Ia zone de la Valh~e du Danub e en aval
de Drobeta - Turnu Severin, qui allait etre affectee par la
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Fig. 4. Cetatea daci că de la Blidaru. Fotografie

aeriană
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Fig.

5. ~Cetatca dacică

AEROFOTOGRAFICE

de la Blidaru. Plan st crcorestituit. Scara 1:2.000.
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Ce t a t ea gclici\ de la

ŞTE FA N

Heş t c p e .

Fotografic

aeria n ~
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Fig. 7.

Beş tepe.

AEROFOTOGRAFICE

Plan stereo restituit al

cetăţii

getice. Scara 1 :1.000.
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Fig. 8. Turnu Mă gurel c. Fotografi e aeriană din 1980. Graţie unm moment favorabil de aerofotografiere, In jurul fortifica ţi ei
circulare medievale a fo st detecta tă o fortificaţie pentagonală mai ampl ă.
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Fi g. 9.

Beştcp e .

Vedere

a erian ă

Fig. 10.

oblică ,

Beş tepe.

de

Vedere

la

sud-es t. e vide n ţ ii nd d ispozitivul
Al. S. Stefa n , ~9 .X.t 980).

ae ri a nă

de la nord-vest

(C li şe u

Al. S.
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d efensiv

Ş te fan,

al

intră r ii

29.X.1980) .

in ceta te

(C lişeu
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Fig. 11. Cetatea

d a cică

de la

ŞTEFA N

Co steş ti.

Fotografie

a e ri ană
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Fig. 12.

Costeşti.

Plan de ansamblu stereorestituit al

construction du second barrage des Portes de F er. Ce rapport
presente quelques exemples choisis p armi les sites dont l'etude a ete portee â la fin en 1980.
La CITE GETIQUE DE BEŞTEPE (departemenl de Tulcea)
(fig. 6, 7' 9, 10).
La photo-interpretation des Ieves aerien s plus anciens,
du voi special de 1977 ainsi que les prises de vu e obliques de
1980 ont m en e â la connaissance complete et detaillee du
systeme defen sif de ce site de grandes dimensions (23 ha).
Les retranchements comportent deux vallums en terre et
deux fo sses continus, dont l'efficacite a ete augmentee par
l'implantation sur le cote le plus vulnerable - celui du SudOuest - d' un vallum intermectiaire. Le dispositif defensif
de l'acc~s principal presente le plan "en entonnoir", courant
pour Ies fortifications en terre de l'epoque du fer.
LA FORTERESSE DACE DE COSTEŞ TI (depa rlemenl
de Hunedoara) (fig. 11, 12)
M~me dans le cas de ce site, qui a fait l'objet d'importantes
fouilles, archeologiques, les prosp ections aeriennes se sont
averees a m eme de fournir la decouve•·te de donnees nouvelles,

cetăţii

dacice. Scara 1:2.000.

essentiell es pour une meilleu re comprehension des Hapes de
l'organisati on de la forteresse. Il s'agit de la decouverte du
trajet d'un vallum installe sur Ies pentes de Ia montagne
â un e cote inferieure par ra pport aux fortifications degagees sur
le so mm et ; ce vallum, qui appartenait â une phase plu s
ancienne de la cite, cernait egalement les q uatre sanctuaire,
et les troi s tours isolees mis a jour sur les terrasses orientales
qu'on considerait jusqu'a present comme ayant fon ctionne
exlra muros.
LA CITE L'EPOQUE DU BAS-EMPIRE DE NIURIGH IOL (departem enl de Tulcea) (fig. 13, 14). L'examcn des
differents vols existents, un leve photogram metrique â grande
echelle et des survols reiteres nou s ont permis de dresser le premi er plan exact de cettc place forte du linus de la Scythie
Mineure datant des IV• - VII• siecles den.e. L'enceinte est dotee
d'un e uniqu e porte principale, placee sur le cote Quest, et
d e 15 tours de plans differents (12 tours saillants au front
demi-circulaire, 2 tours d'angle en fer-a-cheval et une grande
tour rectangulaire en position centrale sur le cote meridion al).
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Fig. 14. Murighiol. Pla n stereorestituit al cetăţii din secolele IV- VII e.n. Scara 1 :1.000.
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line artere axiale Nord-Sud a ete restituce a l'interieur de
Ia cite, tandis qu'â l'exterieur la photographie aeriennc a
nhele l'cxistence de trois remparts de terrc et de trois fosses,
dans la plupart completement arrases actuellement. Avec
une superficie d'environ 2 ha, Ia cite de Murighiol vient d'enrichir Ia serie des fortifications a dimensions reduites connues
jusqu'a ce jour dans les provinces du Bas-Danube: Iatrus,
Sueidava, Capidava, Dinogetia, Ulmetum, Enisala.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Camp de Drobeta. Photographic aerienne de 1979.
Fig. :2. Fort de l'epoque du Bas-Empire it Hinova. Photographie aerienne de 1979.
Fig. 3. Citadelle de Severin. Photographie aericnnc de
1979.
Fig. 4. Forteresse daec de Blidaru. Photographie aericnne
de 1979.
Fig. 5. Fortcresse da ce de Blidaru. Re sti tu tion stercophotogrammHrique (1 :2.000).

ŞTEFAN

Fig. 6. Vuc acriennc verticale de la cite getique de Beştepe.
Fig. 7. Beştepc. Hestitution stereophotogrammetrique
(1 :1.000).
Fig. 8. Turnu l\lăgurele (departement de Teleorman).
Grâce a un moment Iavorable a Ia detcction aericnne, le
Ieve vertical de 1980 a revele l'existenee d'unc fortification
pentagonale plus ample autour de Ia citadelle circulaire m~
dievale eonnue et Iouillee jusqu'â present.
Fig. 9. Beştepe. Vue aerienne oblique, de Sud-Est, sur
le dispositif defcnsif de l'acccs (Ciicbe Al. S. Ştefan, 29.X.
1980).
Fig. 10. Beştcpe. Vue aerienne de Nord-Ouest (CiicM
Al. S. Ştefan, 29.X.1980).
Fig. 11. Forteresse dace de Costeşti. Photographie ahienne
de 1979.
Fig. 12. Coste.~ti. Restitution stercophotogrammetrique
(1 :2.000).
Fig. 13. La cite de l'epoque du Bas-Empire de Murighiol.
Photographie aerienne de 1977.
Fig. 14. Murighiol. Restitution stercophotogrammetrique
(1 :1.000).
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arheologic Piscu

Crăsani

NICOLAE CONOVICI, MAH.IAN NEAGU

Campania arheologică din 1980 a avut drept
scop principal verificarea stratigrafiei staţiunilor
identificate la Piscu Crăsani în cîteva sectoarecheie: mamelonul estic al aşezării fortificate
geticc, şanţurile de apărare neolitic şi getic, aşe
zarea getică deschisă Platou 1. Principalele rezultate ale acestor cercetări vor fi expuse în cele ce
urmeazf1:
1. MAMELONUL ESTIC

un profil magistral <~l slaţiunii
am început prin trasarea S.XIV,
orientală nord-sud, cu o lungime de 48 m. Ea
pornea din dreptul suprafeţei T/1923, spre nord,
paralel cu secţiunile II şi IV/1970, de-a lungul
marginii vestice a mamelonului. In partea de sud
pc o lungime de 9,50 m, ea avea lăţimea de 2 m,
îngtlslindu-se spre nord între 0,75-1,50 m din
cauza surpării malurilor S. II şi 1Vf1970. S.XIV
ajungea piuă în extremitatea nordică a mamelonului. unde aluviunile spălaseră toate depunerile
arheologice. Cu excepţia părţii sudice, unde cercetarea nu a putut fi încheiată, am reuşit să ob\inem o secvenţă slraligrafieă suficient de concludentă. Au fost înregistrate opt locuinţe de
supra[aţ.ă, cinci bordeie şi 28 de gropi, dintre care
numai o parte au fost cercetate integral (fig. 3/2).
In aceastrt secţiune au apărut cinci niveluri
de locuire. Primul nivel, deranjat in cea mai mare
parte de ninlurile getice, aparţine neolilicului
(cultura Boiau, faza Bolintineanu). A fost descoprril un singur complex de locuirc din această
vreme, în c. 24 din extremitatea nordică a secţiunii, la adincimea de 0,60 m. Este o parte din
groapa unui semibordei (B.V), în care au apărut
fragmente ceramicc şi osteologice precum şi un
fragment de rîşniţă primitivă de piatră(fig. 4/1). Din
materialul ceramic semnalăm un capac întregit
par\ial, decorat cu spirale excizate cu motivul
"dinţi de ficrf1strău" şi cîmpul dintre spirale cu
benzi eu puncte incizate; de asemenea, o plăcuţă
Pentru a

în

obţine

această zonă

Din coleclivul de cercetare, alături de aulorii acestui
raport au mai făcut parte cercetătorul Mircea Udrescu de
la Lalloratorul de antropologie al Institutului Victor Babeş
~i prof. Dau Nanu Basarab din Gala~i. Osemintele umane
sînl cercetate de cercetătoarea Lauren~ia Georgescu de la
Lalloratorul de antropologie al Institutului Victor Babcş.
13 -

Cercetări

de lut dreptunghiulară decorată pe toale feţele cu
zigzaguri incizate adinc. Ambele piese sînt caracteristice culturii Vinca. Acestea, împreună cu o figurină feminină fragmentară, cu mască triunghiulară, descoperită fortuit în 1970, ridică problema prezenţei unor importuri vincene în cadrul
fazei Bolintineanu a culturii Boian. In restul secţiunii, fragmente ceramice neolitice au fost g::'1site
antrenate în nivelurile getice, mai cu seamă în
Loc.L.(e.2-4), aparţinînd ultimului nivel. Semibordriul B.V, prin amplasarea sa, marchează
limita nordică a aşezf1rii fortificate neolitice.
Cîteva fragmente izolate din aceeaşi epocă au
apărul în stratul brun-roşcat de deasupra solului
viu, surprins mai bine în c.9.
Nivelul următor, de culoare brună şi uneori
pigmentat cu cărbune, aparţine aşezării getice
deschise care a precedat celei fortificate. In cuprinsul lui, în această zonă nu au fost descoperite
materiale arheologice databile cu certitudine
înaintea primei jumătăţi a sec. II î.e.n. Acest
nivel a putut fi urmărit deocamdată numai în
c.5 -13, dar ne aşteptăm să apară şi în c. 1-4
care nu au fost epuizate. Lui îi aparţin gropile
1:> (partea inferioară), 16, 20 şi 21. Gr. 20 este
suprapusă parţial de B.IV, fiind deci mai veche
decît acesta din urmă. Gr. 15 era formată de fapt
din două gropi suprapuse, cea superioară aparţinind, se pare, Loc. VI din penultimul nivel.
Al Lreilea nivel marchează începutul amenajării
aşezării fortificate şi a fost precedat de o serie
de nivelări ale terenului, surprinse parţial în s[lpăturfl. El se datează cu aproximaţie în a doua
jumătate a secolului al Il-lea î.e.n. Din acest
niwl fac parte cu siguranţă B.I şi prima fază a
Loc. VII. B.I, de fapt o locuinţă semiadîncită, a
fost descoperit în c. 5-7. Podeaua lui, dezvelită
par!ial, se afla la adîncimea de 1,80-1,90 m de
la nivelul solului vegetal şi intersecta gropile 15 şi
21. Bordeiul era orientat NE- SV. Pe latura de ~E,
în apropierea colţului de nord, au fost descoperite
23 greutăţi de lut conice şi piramidale, arse inegal
în urma incendierii bordeiului, acoperite cu un
strat masiv de dărîmături (cenuşă şichirpici)
(fig. -l/3). Cele mai multe greutăţi erau aşezate
în linie, ceea ce ne face să credem că provin de la un
război de ţesut vertical. Materialul arheologic din
umplutura bordeiului este însă sărac şi puţin
semnificativ. Loc. VII, de suprafaţă, a apărut
în carourile 1-3, sub forma unei podine de lut

arheologice
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galben, discontinue, cu urme de arsură şi dărî
mături de chirpici. Avea aceeaşi orientare cu B. I.
Pe latura de NE şi pe mijlocul ei în direcţia NV au
apărut urmele unor bîrne de lemn carbonizate
care marcau talpa de lemn şi împărţeau locuinţa
în două. Tot pe lat ura de NV, spre nord, în afara

locuinţei, a apărut o zonă de p ămînt ars şi cărbune
poate de la o mi că anexă din lemn.
Al patrulea nivel, databil se pare către sfîrşitul secolului al II-lea începutul secolului I î.e.n.,
este mult mai bine reprezentat. Din el fac p arte
faz a a doua a Lo cuinţei VII, Lo c. V şi VI, B.II
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şi III precum şi gropile
superioară), 22 (aceasta

nr. 8, 9, 13, 15 (partea
din urmă conţinînd şi
o monedă histriană de argint). La acestea se vor
mai adăuga unele gropi apărute în c.1-4, rămase
necercetate şi unele din gropile din alte carouri
al căror material nu a fost încă studiat (în extremitatea nordică a secţiunii). In această' fază,
Loc. YII a fost refăcută şi lărgită, podeaua ei
înlinzindu-se în c.2-4 şi în casetă. De această
dalrt nu au mai fost găsite urmele vreunei tălpi
de lemn. Printre dărîmăturile locuinţei, împrăş
tiate pe o mare suprafaţă, au fost găsite numeroase
fragmente ceramice getice şi de import, oase de
animale, pietre, chirpici, diferite obiecte mărunte
din bronz şi fier, o fibulă de argint fragmentară,
un fragment de oglindă, mărgele de sticlă, fragmente de vase elenistice şi de amfore de Rhodos.
Dup~t un incendiu puternic, care a mistuit întreaga aşezare, terenul a fost nivelat, iar dărîmă
turile Loc. VII au fost împrăştiate mult spre sud
(fig. 1). Deasupra lor a fost din nou conslruiUt o mare locuinţă (Loc. 1) care aparţinea
ullimului nivel. Credem că nu ne înşelăm afirmind că în acest loc se afla locuinţa unui din personajele de vază ale davei de la Piscul Crăsani.
In imediata apropiere a Loc. VII, în c. 5-6, au
fost descoperite dărîmături dintr-o altă locuinţă
(Loc. VI). Printre dărîmături au apărut numeroase fragmente ceramice şi oase de animale,
iar pe o· porţiune păstrată din vatră s-a găsit
un vas mic, lucrat cu mîna, de formă ovoidală,
prevăzut cu două şiruri orizontale de perforaţii
circulare pe mijlocul peretelui. Nu cunoaştem
des li naţia unui astfel de vas şi nici nu avem analogii pentru el in cultura geto-dacă, deşi este
sigur de producţie locală. Loc. VI acoperea resturile B.I din nivelul anterior şi parţial gr. 15.
În partea de nord, B.I era tăiat de groapa B.II,
şi aceasta de mari dimensiuni şi bogată în material
arheologic (ceramică, oase de animale). Din Loc. V,
ap5rută în c. 0-10, se păstra o bună parte din
podea ~i fragmente din două vetre. B.III suprapunea în cea mai mare parte B.IV (în c. 12-13).
Din ullimul nivel, databil în prima jumătate
a sec. 1 î.e.n., făceau parte Loc. I - IV şi VIII
precum !;ii gropile 1-4, 6, 7, 12, 18 şi 19. Ca şi în
cazul Loc. VII, resturile Loc. I erau împrăştiate
pc o mare intindere spre sud. O parte din podina
ci a fost sesizată însft numai în c.4. Dintre drtrîmftluri s-a adunat o cantitate imensă de ceramică
şi oase de animale precum şi diverse obiecte
mărunte. Ccramica acestei locuinţe a fost deja
studiată şi ca oferă repere importante pentru
cunoaşterea repertoriului ceramicii getice in prima
jumătate a secolului 1 î.e.n. Resturile tuturor
locuin\clor de suprafaţă descoperite în acest
nivel au apărut la adîncimi variind între 0,550,70 m. Şi acest din urmă nivel de locuire este
distrus prinlr-un incendiu pustiitor, după care
orice locuire în aceste locuri încetează definitiv.

c.6 al S.XIV, între -1 -1,15 m, în stratul de
nivelare care acoperea groapa B.I, a apărut un
fragment de fructieră getică, lucrată la roată şi
arsă reducător pe care a fost scrijelită după spargerea vasului o inscripţie cu caractere latine, pe două
rînduri. (fig. 5/4). Textul nu este suficient de inteligibil, dar caracterele latine nu pot· fi puse la
îndoială. Este posibil însă ca unele din litere să
fie şi greceşti. Fragmentul respectiv se datează
cel mai tîrziu la începutul secolului 1 î.e.n., avînd
in vedere contextul stratigrafic. Avem de a face,
se pare, cu cea mai veche inscripţie cu caractere
latine aflată pe un fragment ceramic getic. Al
doilea fragment ceramic a fost descoperit întîmplător pe mamclonul vestic. El face parte dintr-o
cupă geti că cu decor în relief pe care apar imprimate o mască umană şi aversul unei tetradrahme de
Thasos (fig. 5f7). Pînă în prezent asemenea cupe se
cunosc doar în cîteva aşezări. Masca umană mai apare pe o cupă descoperită în dava de la Sprincenata, jud. Olt1 . Alte reprezentări umane se cunosc
pe cupe descoperite în dava de la Popeşti 2 • În
această din urmă aşezare precum şi la Snagov 3
au apărut şi cupe care reproduc efigia unor monede getice. Fragmentul nostru este primul pe
care se găsesc asociate cele două elemente figurative: masca umană şi efigia monetară. Este
de asemenea prima reproducere în ceramică, prin
imprimare directă în tipar, a unei monede greceşti. Cupa se datează, cel mai probabil, în prima
jumfttate a secolului 1 i.e.n.
II.

ŞANŢUL

fragmente ceramice descoperite în 1080,
din pftcatc în condiţii stratigrafice nu suficient
de concludente, merită să ne reţină atenţia. In

DE APARARE GETIC

A fost continuată cercetarea în S.XIII, la sud de
mamelonul estic, care secţionează şanţul aşezării
fortificate getice. Secţiunea a fost lărgită, ajungind
la dimensiunile de 20 x 2 m. (fig. 3/4). Deşi săpă
tura s-a adîncit pînă la 3,50 m (în capătul de nord
depăşind chiar 4 m), fundul şanţului nu a fost
atins decît în partea de nord, unde apărea sub
forma unui strat subţire de cenuşă şi cărbune.
Umplutura şanţului consta din lut galben amestecat cu pietre, concreţiu ni calcaroase, granule
de cărbune, oase de animale, fragmente ceramice,
chirpici şi alte obiecte mai mărunte din metal.
Pietrele, chirpiciul şi pămîntul galben ar putea
proveni din surparea valului de apărare care
astftzi nu mai este vizibil. Din studiul ceramicii
şi al celorlalte obiecte recuperate pînă la adîncimea de 3,50 m rezultă că acest şanţ nu poate fi
mai wchi decît a doua jumătate a secolului al
II-lea î.e.n. In c.7, la adîncimea de -3,40 m, a
apărut un schelet uman (M.7), căruia îi lipsea
craniul (cu excepţia maxilarului inferior), părţile
inferioare ale picioarelor şi alte cîteva oase. El
se afla în decubit dorsal, cu braţele întinse pc
lîngă corp şi piciorul drept îndoit din şold. Alte
C. Preda, M. Butoi, Materiale, Oradea, 1979, p. 11 i.
AI. Vulpe, SCIV, 16, 1965, 2, p. 341-351.
a Al. Vulpe şi M. Gheorghiţă, Dacia, N.S., 20, 1976, p.
186 şi n. 15; M. Turcu, Dacia, N.S., 20, 1976, pl. 7/6.
1
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oase de Ia picioare au apărut în poziţie secundară.
Nu s-a găsit nici un fel de inventar şi nici nu s-a
putut delimita forma vreunei gropi. Defunctul
pare a fi fost pur şi simplu aruncat în şanţ şi
lăsat pradă animalelor şi intemperiilor. Împrejurările care au putut duce la această situaţie
puţin obişnuită ne rămîn necunoscute.
Cercetarea şanţului getic nu a fost încheiată
şi ea ridică numeroase probleme care se cer a fi
rezolvate în campaniile următoare.
III.

AŞEZAREA

DESCHISA PLATOU 1

Pentru cercetarea în continuare a aşezării fortificate neolitice şi a celei deschise getice a fost
trasată S. VII Platou, orientată N- S, cu dimensiunile de 40 X 2 m. Ea este perpendiculară pe
caseta S.VI PL/1979, la 1 m sud de aceasta.
Şanţul neolitic, cu lăţimea de 4 m şi adîncimea
de 1,25-1,50 m (2,55 m de la nivelul actual),
a fost secţionat în c.7 -9. Pînă Ia nivelul superior
al solului viu ( -1,65 m) el a fost umplut cu pă
mînt brun-închis, fără urme materiale. In epoca
getică, mica alveolare care rămăsese pe locul
vechiului şanţ neolitic a fost aici nivelată cu pă
mînt galben, vizibil ca o lentilă în profil, în dreptul
c.7 şi 8. Se pare că acest pămînt galben a fost
excavat din buza sudică a şanţului cu prilejul
amenajării gropii unui bordei de formă ovală
(B.I). O lentilă asemănătoare a apărut şi în profilul S. II PA/1973, marcînd şi acolo o nivelare a
terenului. Probabil că lentila apărută în secţiunea
noastră va fi fost mai lungă, deoarece în partea
de sud ea se termină brusc în porţiunea ei cea mai
groasă. Determinarea ei a putut avea loc în urma
nivelării dărîmăturilor B. 1. In umplutura bordeiului, în partea de nord, a ajuns astfel o parte
din umplutura şanţului neolitic. A doua deteriorare a şanţului neolitic a avut loc aşadar în
faza a doua a aşezării geti ce. In S. VII P1 nu au
apărut complexe de locuire neolilice.
Cîteva
fragmente ceramice Boian-Bolinlincanu, unelte
şi aşchii de silex au apărut numai în c. 2-1,
la adîncimi variind între -1,10 -1,40 m precum
şi în c.9, în umplutura B.I. În restul secţiunii
au mai apărut materiale neolitice antrenate în
nivelele ulterioare. De menţionat un topor de
gresie în formă de calapod, descoperit în c.1 9,
împreună cu cîteva fragmente ceramice ncolitice la -0,85 m. Se confirmă astfel conslalarea
noastră din campaniile precedente, după care locuirea neolitică nu se întindea dincolo de şan\,ul
de apărare.
În c.3, la -1,10 m, imediat deasupra solului
brun-roşcat care cuprinde vestigiile ncolitice,
a apărut un topor de luptă cu ceafă cilindrică,
fragmentar, din rocă de culoare verzuie, bine
şlefuit. El era decorat cu trei nervuri în relief în
dreptul găurii de înmănuşare şi cu o ncrvură
transversală în partea superioară a cefei. El poate
fi datat în perioada de tranziţ.ie la epoca bronzului
sau in Bronzul timpuriu (inf. Al. Vulpe şi E.
Zaharia). Trebuie să menţionăm acum că in campaniile precedente au mai apărut, sporadic, cîteva

fragmente ceramice decora te cu şir orizont alT de
impresiuni precum şi o toartă tubulară databile
în aceeaşi vreme. Este posibilă existenta unei
concordanţe cronologice intre aceste materiale
disparate şi cele trei morminte cu ocru, suprapuse,
apărute în S.VI P1J1979. In acest caz am a\'Ca
indicii ale unei locuiri de scurtă durată de la inceputul epocii bronzului, fără a putea face alte
precizări, în această zonă.
Tot în solul brun-roşcat au mai apărut şi două
morminte. Primul, M.5, a apărut în c.3, la -1,35m,
sub forma unei urne cinerare getice, conţinînd
osemintele arse ale unui adult, adunate selectiv
din toate părţile corpului (informaţie Laurentia
Georgescu). Mormîntul nu avea inventar. Cr~a
era un vas borcan cu corpul bombat în partea
superioară şi gura evazată, lucrat cu mîna. Vasul
era decorat cu alveole pe gură, benzi alnolare
pe gît şi pe corp şi patru apucători plate tot pe
gît. După profil se apropie de vasele descoperite
in aria nord-vest pontică a culturii geticc şi datate în secolele IV- III î.e.n. Nu a putut fi identificată forma gropii. Al doilea mormînt, _71!.6, a
apărut în c.20, la -1,30 m. Era un schelet de
copil, aşezat în poziţie chircită, pe partea dreaptă
cu mîinile aduse în faţă, orientat nord-sud. Nici
acest mormint nu avea inventar. Avînd în ndere adincimea la care a fost descoperit nu cxcludem posibilitatea să fie vorba tot de un mormint
getic. Morminte getice de înhumaţie, în pozi\ie
întinsă sau uşor chircită, se mai cunosc la Zimnicea, Murighiol, Andolina, Enisala ş.a. Oricum
M.5 aparţine locuitorilor din aşezarea geticii ce a
precedat aşezarea fortificată de pe Piscu Crlisanilor, .confirmînd odată mai mult vcchimra
locuirii getice de aici. Aşteptăm de la cercetlirile
viitoare descoperirea şi a altor morminte de acest
fel.
Aşezarea deschisă getică Platou 1 are două
niveluri, surprinse şi in S.VII Pl. Primul nivel
este bine reprezentat, prin patru bordeie ~i 6
wopi .. Bo~deirlc 1, II şi IV sînt de formă aproxmwllv nrculara sau ovală, cu diametru! mare
de circa 3 m. Groapa B.I tăia parţial marginea
şanţului neolitic, ocupind c.9-10. Cea mai mare
parte a lui intra în peretele estic al secţiunii. In
umplutura lui au apărut numeroase fragmente
ceramice, oase de animale şi bucăţi de zgură de
fi~~· Al doile~ b~:d.ei, care il tăia pe primul, ocupa
miJlocul secţmnn m c.10-11, adincindu-sc circa
45 cm (de la -1,50 la -1,93 m) şi avea acelaşi conţinut. Ambele bordeie au fost nivclale în a doua
faz[t de Ioruire getică. Umplutura B.II se întindea
pe o suprafaţă mai mare în c.10-12 (da6t nu
cumva .sînt resturile unei locuinţe de suprafaţă
constnute peste această umplutură, cum se intîmplii de multe ori in staţiunea noastră). 1\'"u au
apărut aici fragmente de chirpici, de vatră sau
lipitură de podea. In nord şi sud, B.II este măr
ginit de gropile 39 şi 40, care par a aparţine însă
ultimului nivel. B.III a apărut în c.Hi-17.
Este mai curînd un semibordei, de formă aproximativ ovală, care se adînceşte pînă la -1,35 m
de la nivelul actual. Partea superioară era con-
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Fig. 3. Piscu Crăsani. 1 secţiunea S.XII I (groapa
geti că); 2 vedere genera l ă a secţ iunii S.X IV; 3 se cţiune a
V II Platou - bordeiul III.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

-

---·

-·

-

+

19i

O

Pămf'nt

ars

~

Brun roşcat
~ Brun Închis

mrn So/

VIU

q;)
+

+

+

+

+

'-t

c.

• •

(

D.
M ll
ll

Sant

D [)

Il.

AA

-1,€.8m

.

/Jll.~

tJl

a

.

.,,

1>/J

•

"t.

t:

•

"/_ "'AtJ

'o

~

,.

~

c.

t •A
l>

It>

' Q Il

,, "b

+

A

\

D.

' c. ,. ,

D.O

1 "."

~

- f.~5m

{),

(;

"'t> +

~ "l>

~

o.

c,

o. 6

•'

-t.ti

~

.,
' ·"'

neoliti<
+

- U5m
Fi g . 2. P b cu Cr:'i sani. P ro filul

şi

planul ,,ec\ iu n ii S \"I l P. l.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

~1. 22mG1b7~
-1 ,95m

''

..

+

+

~f"'/1~·.6 .
- 1J0m

--- - --- -1.6Bm

'\
\

.,1

•

1
1

----~'

'

/'

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

. . ........

'- --

; "'

•

''

+

4

+

+

~~.,/1/l•'
··lr
M.6

s

- 1JOm

~, - 1 ,6Bm

'\

'

1

•

• 1

1
1

1

""'---~'

/'

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

s

ŞANT IER UL

ARHi:OLOGIC PISCU CRASANI

Fig. 3. Piscu Crăsani. 1 secţiun ea S.XIII (groapa
geti că); 2 vedere generală a secţ iunii S.X IV; 3 secţiun ea
V II Platou - bordeiul III.
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F ig. 4. Piscu C ră sa n i. Ma mclon est. 1 S.XI\" - bord eiul neolitic - ; 2 gropile 6, 7 ş i locuin \a V III ; 3
(a t eli er d e ţ.es ut) ; 4 l o cuin ţa L.l.
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1

6
Ffg. 5. Piscu Crăsani. Materiale arheologice: 1 placă mică neolitică de lut ars, cu d ecor geometric pictat ; 2 topor de
din bronzul timpuriu; 3 vas de libaţii din [groapa 3 a secţiunii S.XlV; 4 fragm ent getic cu in scripţie l atin ă; 5
S.XIV - locuinţa L.Vl - vas getic cu perforaţii; 6 S.VII P.l - ştampilă de amforă rhodiană (mărită); 7 passim,
mamelon vest - fragment de cupă cu decor In relief: efigie monetară şi mască umană (mărit.).
piatră
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20')
struită

din chirpici, ale cărui fragmente au apărut în
destul de mare printre dărîmături, alături de
ceramică şi oase de animale (fig. 3/3). Şi această
locuin(.ă pare a fi fost refăcută în faza următoare,
furnizînd mult material arheologic între care şi
o fibulă de fier de schemă Latene tîrzie, un cuţ.it
de fier şi un fragment de cupă cu decor în relief.
Groapa B.III acoperea gropile 36 şi 37.Gr.36, de
formft cilindrică, era adîncă de circa 75 cm şi avea
diametru! de 1,50 m. La marginea buzei gropii
a apărut un borcan aproape întreg, cu fundul
lipsft. Gr. 37 era în formă de clopot şi se adîncea
pinft la -3 m. Ea a dat foarte puţin material
arheologic, vădind o perioadă scurtă de folosire.
B.l\· a fost surprins în c.12-14, intrînd în mal.
Dintre gropile primului nivel getic mai amintim
gr. 31, în formă de sac din c.19, conţinînd ceramică,
oase, chirpici ars, cenuşă şi cărbune. In partea ei
superioară au fost descoperite libii şi falange
de hovideu tînăr depuse, se pare, in mod intennumăr

ţionat

(groapă

rituală?).

Lllimul nivel getic esle mai sftrac în vestigii
arheologice. La nord de şanţul neolitic nu au
apărut urme de locuinţe. ln c.1 a fost secţionată
Gr. 31, in formă de pîlnie, aparţinînd aceluiaşi
complex de locuire cu Gr. ?.fi şi 30 din S.VI P1/
Hl/\1. Presupunem că în apropiere se aflft o locuin!ft. In c.8, adîncindu-ne în lenlila de pfunînt
galben care acoperea umplutura şanţului neolitic,
a apăru l Gr. 33. Urme ale unor loeuinţ.c de suprafaţft care nu au putut fi însă delimitate au
apărut în e. 14-15, 17-18 şi 19-20. Despre
locuinţa refăcută din c. 17-18 am discutat mai
sus. O aglomerare relativ importantă de fragmente ceramice şi oase de animale a apărut în
c. 11-15, la adîncimea de O,l-\0-0,no m. În
această porţiune se observă în profil o u~oar{t
alwolare a nivelului respectiv. Hesturi de chirpici
mai concludente nu au apftrul. astfel rft este
posibil ra locuinţa să fi exislal prin apropiere.
O aglomerare ascmftnăloare a apftrul ~i în c.
19-20, între -0,50-0,80 m. Intre alte obiecte
descoperite aici menponfun un fragment d<' oglindit de metal alb, un mîner de corn, dourt grcsii,
un fragment de rîşniţă şi o furrft micft de fier,
eu 2 din!i eurbap. Presupusei loeuin!e de aici
ii apar(ine Gr. 32 din c. 20, în formft de pîlnie,
·poate ~i gr. 34 amintită pentru niwlul anterior,
dar marginea acesteia din urmă a fost surprinsă
abia la -1,70 m. Gr. 35 din c. 11 străpungea
B. 1I.
Dintre piesele mai importante găsite în slrat
mai amintim o toart[t de amforft rhodian{t eu
ştampilă, descoperită in c.8, in primul ninl getic
( -1.10 -1,25 m) (fig. 5/6), şi o monedft getieft de
argint de tip Inoteşli-Rftcoasa, apărută în c.lO
la -0,70 m (ullimul nivel).
Cercetarea S.VII P1 a oferit aşadar o mullitudine de informaţ.ii privind intensitatea de
locuire a acestei porţiuni de teren în diferite
epoci istorice. Mai imporlanle ni se par: identificarea unui orizont cultural de la inceputul
epocii bronzului, existenţa unei necropole gelice
anterioare aşezării deschise din perioada clasică

şi indiciile oferite de B.l. şi II pentru existenţa
in apropiere a unui atelier de fierărie. Sint citeva
noi puncte de reper pentru orientarea în viitor
a cercetării in acest perimetru.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE
PISCU CRASANI
RESCI\IE
Les fouilles archeologiqucs de Piscu Crăsani, campagne
1981, ont eu comme but principal de verifier la stratigraphie
des station identifiees dans quelques secteurs-clefs: le mamelon estique de 1' agglomeration fortifiee getc, les fossees
neolithiques et gHes ainsi que l'agglomeration ouverte de
"Platou".
Sur le mamelon cstique de la fortification on a commence
une tranchee magistrale nord-sud, de 48 metres. On y a decouvcrt 8 habitations de surface, 5 huttes (dont l'une neolithiquc) et 28 fosses, dont une partie a Cte etudie integralement.
On a identifie 5 couches d'habitation: la premiere, datant
de l'epoque neolithique (culture Boian, phase Bolintineanu)
est rcpresentee par une huttc a demi-enfuie et quelques materiaux dispcrscs; b seconde, representce par une terre brune,
avec quelques fosses menageres datant de la premiere moitic
du deuxicmc siecle av. n. ere, a etc detruit par les eouehes
moitit' ulterieurcs. Les trois dernicres coucbes appartiennent
a l'agglomeration fortifiee de la fin du 11-e - moitie du 1-er
siecle av. n. (•re. Ils etc precMecs par une suiet de nivellcments du ten·ain qui ont detruit partiellement les restes
d'habitation plus :mcienncs. L'une des huttes de la troisieme
couche a etc l'atelier d'un tisseur. Parmi Ies plus importantes
pieccs decouvcrtcs on remarque un fragment ceramique gctc
tourne qui portc unc inscription avcc des caractercs latines.
Toutes ces couchcs ont etc inccndiecs.
Dans Ia tranchc,e S. XI 1I, qni coupc la fossee gcte, on a
trouve un asscz rid1c materiei archeologique, ainsi q'un
squelct humain d(•rangc, en position non-naturelle (sacrifice
humain"?).
Dans la sţation ouwrte "Platou", la tranchce S. VII PL.
a coupe la fossce neolithiquc. On a dccouvcrt aussi une hache
en picrrc, fragmentnin,, datant du bronze ancien, une tombe
a l'inhumation dans la posilion accroupic. sans inv(·ntaire, ainsi
qu"unc tombe a )'incincralion getc CII urne datant de la prernii•re moi tic du Il l-e si~clc av. n. ere. Tout a etc couvert
par les dcux couches de l'agglomcration gete ouverte des
11-c -1-er sieclcs av. n. cre. On a dccouvcrt ici 4 huttes et
(i fosscs dans la prcmii•rc couchc, unc habitation de surface,
unc huttc ct dcux fosses dans la dcrnierc. On y a ramass6
un ridte materiei archeologiquc el ostcologiquc, dont on cite
um· ansc d'amphore rhodicnnc cslampillcc (premiere couche)
ct um· monnaie gete du type Inotcşli- H.ăcoasn (deuxicme
couchc).

EXPLICATIO"' DES FIGURES
Fig. 1. Piscu Cr:isani. Mamclon est, S.XIP - extremite
sud -. Plan des hahitation I..I, LVII et la hutte B.l.
Fig. 2. Piscu Crăsani. Profilc ct plan de la tranchee
S.VIl P.l.
Fig. :l. Piscu Crăsani. 1 tranchCe S.X 1II (la fossee gete);
2 vuc generale sur la tranchee S.XIV; 3 trancMe VII Platouhuttt• l Il.
Fig. 4. Piscu Crăsani. Mamelon est. 1 S.XIV - la hutte
ncolithiquc -; 2 Ies fosses 6, 7 et l'habitation VI II; 3 la hutte
n. 1. (atelier de tisseur); 4 l'habitation L. 1.
Fig. 5. Piscu Crăsani. Materiaux archeologiques: 1 petitc plaque neolithique en tcrre cuitc, a decor peinte geometriquc; 2 hache en pierre du bronzc ancien; 3 vase a 11bation de la fosse 3 de la S.XIV; 4 fragment gete a inscription latine; 5 S.Xl\' - habitation L.VI - vase gete a perforations; 6 S. VII P.1 - estampille sur une amphore rhodienne
(aggrandie); 7 passim, mamelon ou est - fragment de bol a reIiefs avee ephigie monHaire et masquc humaine (aggrandi).
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In anul 1\l80 au fosl reluate cercPlftrile arheologice în aşezarea de lip dava de la RăcftHlll.
in S.XX şi S.XXI (fig. 1) terminîndu-se de sftpal
gropile, stratul monteorean şi martorul dintre
cele douft secţ.iuni lftsat pentru profite. Apoi au
fost deschise alle dou[t suprafc\e: S.XXII şi
S.XXIII (fig. 2/1,2,:J), în partea dr nord a acn!,polei. insumind o suprafaţ.ă de aproape 300 m-.
Din puncL de vedere slratigrafic în toate cele
patru secţiuni situa\ia a rămas neschimbaUt în
sensul că avem de-a face tot cu două mari epoci
istorice: epoca bronzului, cultura l\Ionteoru, fazele Ic3- Ic2 şi cea de a doua epodt a· fierului
La Tcne-ul dacic, secolul al IV-lea i.e.n. pînă
la începutul secolului II e.n. Sub stratul vegetal,
care nu depftşeşLe 0,10-0,20 m, urmează stratul
de cultură geto-dacic, care în partea de est a
acropolei, în toate secţiunile, atinge grosimea de
2,20-2,40 m şi este foarte bogat in vestigii
arheologice specifice secolelor 1 î.e.n.- I.e.n.
Locuinţele descoperite sînt de suprafaţă şi
ele au fost amplasate tot la marginea acropolei,
fapt sesizat încă din campaniile anterioare.
Tn S.XXII au fost descoperite patru locuinţe
de suprafaţf1 ce au putut fi uşo1 identificate
datorită vclrelor de foc, care se găsesc la adîncimea de 0,30 m. Jn toate cazurile aceste vetre
au o formft oarecum rotundă şi nu depăşesc în
diametru 0,40 m. Sub aceste vetre se află o masă
compacU't de prundiş, iar în jurul lor lut galben,
care acoperft întreaga suprafaţă a locuinţei. Grosimea chirpici ului căzut pe lutuială este de O, 100,15 m, fiind ars pînă la roşu.
La adincimea de O,GO m au apltru l alte vetre
de foc construite în acelaşi mod, adică pe un pat
de prundiş de rîu. Podina în toate cazurile este
ars{t pînă la roşu, iar partea superioară ne apare
sub forma unei cruste de culoare alb-gălbuie,
puternic cimentată.
La adîncimea de 0,80 m a fosl descoperită o
altă vatră de foc, de formă rotundă, cu diametru!
maxim de 1,10 m. În apropierea acestei vetre
a fost descoperit un cuptoraş din lut ars, cu bolta
căzutft. Complexul de locuire din această zonă
se datează în secolul 1 î.e.n.
Această situaţie se repetă şi în S.XXIII B,
In sensul că lingă vatra deschisă, la numai 0,30 rn
distanţă, a apărut un alt cuptoraş, probabil
folosit pentru coptul piinii. In jurul celor două
vetre se află locuinţa propriu-zisă, cu o suprafaţă

de circa 20 m 2 • Sub această locuinţft a fost descoperită o groapă de mari proporţii, care urmează
să fie săpată în întregime în anul viitor.
:\Iaterialele arheologice descoperite aparţin la
patru niveluri de locuire. Primul nivel dacic
aparPne secolelor IV- III î.e.n. şi are o grosime
de circa 0,20-0,30 rn. În acest nivel au fost descoperite două locuinţe de suprafaţă cu vetre
rotunde, ceramică, de aspect poros (de la vase
de provizii) dar şi din categoria fină, de aspect
lucios cu slip de culoare gălbuie-maronie. Ca forme
se întîlnesc: castroane, străchini cu tor ţi orizontale din buza vasului, vasele-clopot decorate cu
proeminenţe conice aplatizate, butoni intercalaţi
de brîie simple alveolare sau crestate.
Următorul nivel de locuire, aparţinînd secolului al II-lea î.e.n., este destul de bogat în vestigii arheologice. Se remarcă vasele de aspect
poros, lucrate cu mîna, dar şi cele din pastă
fină,
de culoare neagră-cenuşie (vase-borcan,
căni bitronconice, chiupuri, străchini, fructiere,
vasele de provizii decorate cu proeminenţe conice aplatizale, amfore fragmentare de Cos şi
pseudo-Cos, un opaiţ întreg de culoare cenuşie).
În acest strat aparţinînd secolului al II-lea î.e.n.
au fost descoperite mai multe fragmente de la
cupe getice ce imită pe cele megariene. Jntre
acestea se află un exemplar aproape întreg cu
decor în relief.
Nivrlul de cultură aparţinînd S':'colelor I î.e.n.1 e.n. - cu mai multe faze de locuire -- este cel
mai gros şi cel mai bogat în material arheologic.
Se remarcă cele două categorii de ceramică:
lucrată cu mîna: ceştile cu una, două şi trei
tor~i
(fig. 5/1-8), vasele-borcan (fig. 4/1-6),
chiupurile, miniaturile etc.) şi la roată, în majoritate de culoare cenuşie, dar şi cărămizie: cupele
de tip cantharos (fig. G/ 1- G), căuile (fig. 8/5, 6),
fructierele (fig. 7/7, 9), vasele tronconice cu gura
largă şi corpul sferoidal, strecurătorile (fig_ 8/1-4),
oalele cu două torţi, ulcioarele, capace (fig. 7/1,
3, 5), miniaturi, vase de provizii etc.).
Ceramica de import caracteristicii secolelor
1 î.e.n.- I e.n. este destul de bogată şi în aceste
secţiuni. Pe primul loc se situează amforele Cos
şi pseudo-Cos, amforele de factură romană, cupele
de tip cantharos, boluri, farfurii, platouri cu
firnis de culoare roşie; în proporţie redusă apare
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ceramica ornamentată, nngucntariile, fragmente
de Ia vase de sticlă. de la boluri, pahare. cupc
etc.
Alături de obiectele menţ.ionate au mai fost
descoperite şi alte categorii de materiale dupf1
cum urmează:
- Greutăţi de lut ars şi nears, de formf1 piramidală.

- Creuzete, cu urme de mclale neferoase.
- Ceşti, căni, urcioare in miniatură, boluri,
capace mici.
- Fusaiole tronconice şi bitronconice din lut,
piatră şi os.
- Opaiţe de tipul sfeşnicelor eu orificii pentru
feştilă.

- Rîşniţe de tip rotativ din tuf vulcanic.
Ar mai fi de adăugat şi diferitele obiecte din
bronz şi fier cum ar fi: ciocane, dălţi, pile, c~ţite,
cosoare, seceri precum şi obiecte de podoaba c~:
fibule, oglinzi, cercei, pandative, mărgele d1~
sticlă. Amintim şi o monedă de bronz, probabil
de tip Olbian, folosită ca medalion.
Un loc aparte între descoperirile din anul 1980
il ocupă figurine le antropomorfe _ din 1~ t ars,
descoperite împreună cu o ceaşca de tipul cu
trei torţi, în groapa nr. 13, împreună cu un suport
de vatră cu protomă zoomorfă aproape întreg,
suport decorat cu brîie alveolare simple şi crestate.
Materialele arheologice descoperite în cadrul
complexelor din S.XXII şi S.XXIII aparţin,
in majoritate, secolelor II-I î.e.n.-I e.n., dar
nu lipsesc nici cele specifice secolelor IV- III
i.e.n. (în proporţii mai reduse). Au fost desc?perite un număr de 22 de_gropi din care 2 ap~rţm
epocii bronzului, 1 groapa secolelor IV- III 1.e.n.
şi 19 - secolelor I î.e.n. - I ~.n. Şi în ace~ te
două secţiuni au fost descopente vase ceramice
lucrate cu mîna şi la roată, ponderea avînd-o
cele la roată, de culoare cenuşie (căni, cupe de
tip cantharos, fruc~iere, ~trecură~ori, farfuri~,
străchini, castroane simple ŞI cu mm multe torţ1,
urcioare, capace, oale cu două torţi, chiupuri de
toate categoriile şi vase de provizii de mari dimensiuni (fig. 9/12). Remarc5m in continuare
prezenţa ceramicii fine cu angobă sau pictată
la cupe, farfurii, vase tronconice de tipul cu gura
largă, avînd ca pictură benzi late paralele de
culoare roşie - cărămizie sau marome.
Ceramica, care imită formele greco-romane,
ocupă un Joc important în aşezarea de la Răc~tău.
Şi în campania anului 1980. a fost descopent u_n
număr important de vase, In stare fragmentara,
de tipul cu două torţi, care îşi au originea în canth~
rosul din lumea greacă şi elenistică. Vasele dm
această categorie, aparţinînd geto-dacilor, au
corpul cilindric, to~ţile rotunde s~u ovale, ?.!ci_?rul
scund sau înalt şi m toate cazunle se spriJina pe
o talpă discoidală. Se mai cunosc şi cupe, care
au corpul larg-cilindric şi piciorul distinct-inelar.
Această categorie este executată din pastă fină
de culoare cenuşie şi foarte rar şi cărămizie. Majoritatea pieselor sînt decorate cu una sau mai

multe linii profilatc sau in trhnica luslruirii sub
forma unor linii paralele, mrandre. haşuri etc.
\'asele rarr imiHt cralerele grrceşli sini executate
numai din paslft fină dr culoare cenuşie şi au o
formă sferoidală alungitrt eu fundul inelar. La
nivelul umftrului accastf1 categorie de vase prezint[\ în loc de torţi nişte deeoraţ.ii in forma literei V inversat sau în form[• <le potcoavă.
Şi în aceslc secţiuni ceramica de import este
prezentă în cantitate destul de mare, dar ponderea
o detin amforele de Cos şi de factură romană, specific~ secolelor II-I î.e.n.- I e.n. Amforele de
Cos au torţ.ile bifide, gîtul cilindric, corpul piriform şi se datează în secolele Il- 1 î.e.n. Cele
cu corpul globular, de provenienţă romană, se
datează în secolele I î.e.n.- I e.n. In număr mare
se întîlnesc şi amfore de format mijlociu, din
pastă roşiatică, gîtul strîmt, torţile ovale în secţiune şi cu o nervură mediană sau o şănţuire
pe mijlocul torţii. Din categoria ceramicii de import amintim şi alte tipuri de vase cum ar fi:
cupe, noluri, farfurii, unguentarii de factură
italică şi cîteva bucăţi de sticlă de la boluri,
cupe etc.
In cadrul săpăturilor au mai fost descoperite
şi alte obiecte cum ar fi: suporţii de vetre cu
protome zoomorfe - berbec (fig. 9/7 - 9), opaiţele
în formă de sfeşnic, creuzetele, greutăţile de lut,
de formă piramidală, folosite ca suporti la frigare
sau pentru încălzitul camerelor după ce au fost
încinse în cuptor, fusaiole, podoabele din fragmente ceramice (drept amulete), vasele miniaturi,
pietrele de ascuţit, rîşniţele rotative etc. Au fost
descoperite şi cîteva obiecte de cult, între care
amintim· şi o figurină din lut ars, de tipul celor
de la Piscu Crăsani, precum şi o divinitatf' antropomorfă în stare fragmentară. Statueta, care nu
depăşeşte O, 14 m înălţime, re dă o femeie, cu mîinile în faţă, în stare de odihnă (fig. 9j11). Partea
superioară, care ar trebui să redea capul, se prezintă ca o cupă, identică la partea superioară cu
opaiţele de tip sfeşnic. Piesa reprezintă în etapa
actuală a cercetărilor un unicat.
Alături de ceramică şi alte categorii de obiecte
pe care le-am menţionat mai sus, în aşezarea de
la Răcătău au mai fost descoperite şi unelte de fier
cum ar fi - dălţi (fig. 10/12), cuţite, cosoare,
scoabe (fig. 10/9, 11), chei (fig. 10/17), cuie,
piroane (fig. 10/15-16), şi obiecte din bronz fibule, oglinzi, vîrfuri de săgeţi de tipul cu trei
aripioare (fig. 10/1-3), cercei (fig. 10/4-6, 8),
o tortiţă de la un vas de bronz (cană) (fig. 10/10).
Intre armele ofensive din fier menţionăm lăn
cile, suliţele (un exemplar de 16,3 cm) (fig. 10/14),
săgeţile cu nază conică şi corpul torsionat, să
geţile cu vîrfuri in patru muchii şi vîrfurile de
săgeţi in formă de frunză cu o nervură mediană
(fig. 10/7).
Prezenţa în număr mare la Răcătău a creuzetelor confirmă ipoteza noastră că o mare parte
din obiectele de podoabă şi a armelor ofensive
erau executate pe loc de către meşterii autohtoni.
Materialele arheologice descoperite în anii
1979-1980 în aşezarea de la Răcătău (vase
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Fig. 9.

Răcătău.

1-6, 11 figurine antropomorfe; 7 -9 protome zoomorfe; 10
12 vas lucrat la roată .
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Fi g. 10.

Hăcătău .

Obiecte de m etal dacice.

ceram ice, unelte, arme, podoabe) a l ătur i de bogăţi a ma le rialului geto-dacic descoperit anterior,
repr e zint ă dovez i de necontestat privind evoluţia
culturii materiale ş i spirituale în perioada de
înflorire a statu lui geto-dac, ce corespunde se14 -

Cercetă ri

11

co lelor II - I î.e.n.- inceputul secolului al II-lea
e. n.
Descoperirile arheologice de la Răcătă u îşi
găsesc ana logii, care merg pînă la identitate, în
marile aşeză ri din M-ţii Orăştiei, la Pecica, Piatra

arheologice
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Tilişca,

Piscu

Crăsani,

Tinosu,

Popeşti,

Cetăţeni, Ocniţa, Poiana, Barboşi, Cîndeşti, Cirlomăneşti, Grădiştea, Brad, Bîtca Doamnei Piatra Neamţ şi in toate aşezările geto-dace descoperite pînă în prezent pe teritoriul patriei

en pierrc sont des preuvcs certes cn ce qui concerne l'~volu
tion de la culturc materielle et spirituelle de geto-daces ha.
bitants de l'antique Tamasidava, pendant 1-cr 'iccle av.
n.e. - 1-er siecle n.e.

EXPLICATION DES FIGURES

noastre.

RECHERCHES ARCHf;OLOGIQUE
DANS L'ETABLISSEMENT GETO-DACE
DE RACATAU DEP. BACAU
RESUME

Les recherches archeologiques etfectuees pendan t 1979 1980 ont ete concentre ou nord de l'acropole, ou on a trace
quatre section (S.XX, S.XXI, S.XXII et S.XXIII).
Ont ete decouvertes quatre habitations de surface de forme rectangulaire et 22 fosses a provisions (de l'epoque du
bronze et de 1-er si~cle av. n.~. - 1-er siecle n.e.).
Les objets decouverts: les pots travailles au tour â la
main, Ies armes, les objets de parure et de culte, Ies moules

Fig. 1. Răcătău. Aspect du chantier: 1 S.XX; 2 S. XXI.
Fig. 2. Răcătău. Aspect du chantier: 1-2 S.XXII.
Fig. 3. Răcătău. Aspect du chantier - les habitations
et les âtres.
Fig. 4. Răcătău. Ceramique dace travaill~e a la main
( 1•• siecle av. n.e. - 1•• siecle de n.e.).
Fig. 5. Răcătău. Ceramique dace travaill~e a la main
(I•• siecle av.n.e.- 1•• siecle de n.e.).
Fig. 6. Răcătău. C~ramique travaillee au tour (coupes
da ce de type kantharos): 1 -5 avec decor lustree; 6 peinte.
Fig. 7. Răcătău. Ceramique dace travaillee au tour (1"'
si~cle av.n.e. 1"' siecle de n.e.).
Fig. 8. Răcătău. Ceramique dace travaillee au tour (1"'
siecle av.n.e. - 1"' siecle de n.e.)
Fig. 9. Răcătău. 1-6, 11 figurines anthropomorphes;
7-9 protomes zoomorphes; 10 coupe "delinne"; 12 vase
travaille au tour.
Fig. 10. Răcătău. Objets daces en metal.
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In vara anului 1980 colectivul .Muzeului din
început activitatea de cercetare arheologidt în cetatea dacică de la Buneşti "Dealul
Bobului", deschizindu-se opt sec!iuni, dintre
care S XVI a fost secţiunea perpendiculară pe
val, longitudinală (cu lungimea de 280 rn şi
lăţimea de 2 m), orientată NV- SE. Celelalte
secţ.iuni sînt perpendiculare pc S XVI, orientate
NE- SV. In general secţiunile perpendiculare
au lungimea de 30 m şi lăţimea de 2 m avind o
distanţă de 0,80 m între ele. Tot in cadrul acestei
campanii, pentru dezvelirea locuinţelor, au fost
deschise 5 casete, la S X VI, S X VII, S XX,
S XXI, S XXIII, cu lungimea variind între
3 şi 5 rn.
Din punct de vedere stratigrafic în campania
din 1980 s-a stabilit un singur nivel de locuire ce
apare in toate secţiunile deschise de noi la -0,40
-0.45 m. Situaţia stratigrafică semnalată în
1979 în cadrul suprapunerii locuinţei 5 nu a fost
confirmată de cercetările din acest an.
S-a putut constata în S XVI că partea de
nord-vest a cetăţii este afectată puternic de
alunecările de teren, stratul de cultură dacic
fiind amestecat în partea de nord cu resturi
arheologice ce provin din aşezarea neolitică Cucuteni .-\.-B, masală in această parte a cetăţii.
In secţiunile şi casetele deschise de noi au
fost dezvelite 9 locuinţe şi 7 gropi menajere.
Locuinţele sint de suprafaţă, de formă rectangulară, cu dimensiuni mari (variind intre 10 m-12 m
lungime pe 6-8 m lăţime). In toate complexele
cercetate au apărut vetre dispuse în colţul de
NE sau NV, din chirpici puternic pigmentat şi
pietre de riu, avînd de obicei o formă aproape
circulară. S-a putut constata că locuinţele sint
dispuse în şiruri aproape paralele cu valul de
apărare, observindu-se o grupare a lor spre
interiorul cetăţii. Pereţii acestOI locuinţe erau
probabil din nuiele lipite cu lut, sprijinite pe
bîrne din lemn, după cum o demonstrează urmele
impregnate in chirpici din L 13 şi L 19. Gropile
au formă circulară ce se îngustează spre fund
formind un con (adîncimea de -2,30 m, diametrul 0,90--l m).
ln toate complexele cercetate s-a descoperit
un valoros material arheologic constînd din
unelte de fier, ceramică, obiecte de podoabă
din bronz şi argint, sticlă, ustensile din ceramică,
fusaiole, şlefuitoare etc. Uneltele ieşite la iveală
Buşi şi-a

in acest an, din fier, sînt prezente atît în locuinţe
cît şi in cele două depozitl~ grupate în S XVI şi
S XXIII.
In S XVI, în capătul de nord-vest, la -0,35
-0,40 m adîncime, au apărut, împreună cu 4
monede de tip Huşi- Vovrieşti şi o fibulă de
lip tracic, un depozit de unelte din fier. Fibula
arc secţiunea arcului hexagonală, acul este rupt
din vechime, iar butonul tHminal ornamentat cu
linii incizate; exemplarul, din argint, este identic cu fibulele descoperite în tezau~. In acest
context au mai apărut două topoare, un dorn
şi o daltă. Unul din topo;ue are aripioare laterale fiind cunoscut în medii hallstattiene la
Ferigele 1 (un exemplar) şi în cetatea traco-getică de la Stinceşti 2 • Cel de al doilea topor are
gaură de înmănuşare transversală, muchia dreaptă,
lama uşor curbată spre vîrf. ln dreptul găurii
de inmănuşare a cozii are o adîncitură in metal,
paralelă cu marginile toporului
(l= 18,9 cm).
Secţiunea cefei este dreptunghiulară. Săpăliga
are marginile superioare îndoite sub formă de
aripioare, corpul trapezoidal, marginile tăişului
uşor rotunjite (aripioarele sînt depărtate probabil pentru a i se putea adăuga o coadă din lemn).
Piesa in discuţie are urme evidente de tocire,
fapl ce demonstrează că ea a fost folosită timp
indelungat. Dornul are forma tronconică, baza
dreaptă, rotundă în secţiune, capătul pentru
lovit uşor rotunjit.
Aşa după cum este bine cunoscut, în lumea
geto-dacă, atît în cetăţile dacice din Transilvania cît şi în celelalte staţiuni de pe întreg
teritoriul locuit de geto-daci, uneltele din fier
sint cunoscute şi datate în general în secolele
II-I î.e.n. 3 • Săpăliga şi dornul îşi găsesc analogii
în atelierele descoperite la Sarmizegetusa4 , Blidaru5, Popeşti 6 , Răcătău 7 • Asemenea piese sint
prezente şi in marele oppidum celtic de la Man1 A. Vulpe, Necropola lfal/stalliană de la Ferigele, Bucureşti.
1967, p. XIX, fig. 16.
2 Adrian C. Florescu, RevMuzMon, 1, 1980, p. 17, fig.
9{111.
3 1. Glodariu, Eugen Iaroslavski, Civilizatia fierului la
Daci, Cluj-Napoca, 1979.
' Ibidem, p. 54.
& C. Daicoviciu şi colab., ;\fateriale, 3, 1957, p. 270.
8 R. Vulpe, Materiale, 3, 1957, p. 234.
7 V. Căpitanu, Carpica, 8, 1976, p. 54
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ching8 • Pe teritoriul Moldovei o piesă asemanatoare a fost descoperită în depozitul de unelte
geto-dace de la Lozna9 , datată în La Tene-ul
CD. In legătură cu acest tip de unealtă, 1. Glodariu şi Eugen Iaroslavski în recenta monografie
Cillilizaţia fierului la daci, o consideră bardă -unealtă pentru tîmplărie. Datorită masivităţii
sale înclinăm să considerăm acest tip de unealti.l,
frecventă la Buneşti, ca fiind o săpăligă (cu
diverse utilizări în go.,.podăria geto-dacică).
Toporul cu aripioa<'e, aşa cum subliniam mai
sus, apare încă din Hallstatt, el menţ.inindu-se
sub o formă mai zveltă şi în secolele următoare,
după cum o demonstn~ază prezenţa lui la Buneşti,
alături de monedele Huşi- Vovrieşti (sfîrşitul
secolului al III-lea şi inceputul secolului al II-lea
i.e.n.). Cel de al doilea topor descoperit la Buneşti poate fi încadrat în tipul II (tipologia lui
J. Glodariu şi Eugen Iaroslavski) avînd analogii
la Strîmi:m 10 , Căpîlna 11 , Luncani 12 • Dar exemplarul de la Buneşti se deosebeşV.~ de piesele
încadrate în timpul H atît prin lipsa aripioarelor
în dreptul orificiului pentru fixarea cozii, cît şi
prin prezenţa liniei adîncite pe una din suprafeţele toporului (aşa cum arătam mai sus).
In S XXIII, în apropierea L 19, a fosL scos
la iveală al doilea depozit de unelte compus
din două săpăligi, două topoare şi o piesă din
fier ce nu-şi găseşte analogii în celelalte descoperiri.
Aceasta din urmă este foarte posibil a fi un
fier de plug: baza sa este triu nghiulară, are o
gaură de înmănuşare şi se termină cu o lamă
rotunjită la vîrf, dispusă oblic pe bază. Topoarele şi cele două săpăligi din depozit sînt identice
ca formă cu cele descrise de noi mai sus, avînd
aceleaşi caracteristici.
Alături de cele două depozite de unclle, în
campania 1980, au mai fost descoperite, în L 13,
un cleşte pentru forjă cu lungimea de 1,7 m,
două topoare din fier şi douft dornuri mici de
formă tronconică. Cleştele arc braţele rolunde
in secţiune, prinse cu nit unul peste allul. La gura
de prindere, capelele sînt rotunjite. Partea terminaUi a braţelor, prin îndoirea acestora, formează cite o buclă. Deşi acest t.ip de piese este
frecvent în descoperirile dacice datate în epoca
de apogeu a dezvoltării civilizapei geto-dace,
descoperirea acestuia, în contextul arheologic
de la Buneşti, demonstrează că cel puţ.in cu un
secol înainte geto-dacii foloseau aceste unelle
(avansale din punct de vedere tehnir) şi practicau
pe o scară largă meşteşugurile. În apropierea
locuinţei L 13, în S XVI. a apărut şi o groapft
numerotaUt în ordinea descoperirii cu G G, din
care s-au recuperat unelte din fier şi foarle mullă
zgură. Printre unelle remarcăm: două seceri cu
lama curbată, secţiunea cozii dreptunghiulară
s G. Jacobi, Werkzeug und dem Oppidum von Manr.hing,
J)ie Ausgrabungen in Manching, V, 1974, pl. 13-16.
9 Silvia Tcodor, Dacia, N.S., 24, 1980, p. 138, fig. 6f1, 3.
1o 1. Berciu şi AI. Popa, SCIV, H, 1963, 1, p. 135.
n 1. Glodariu şi Eugen Iaroslavski, op. cit. p. 80.
lZ Gh. Lazin, Sargctia, 7, 1970, p. 2:l-24.

in dreptul minerului care se termină ru un cîrlig;
un dorn mic de formă tronconirlt ~i o altă piesă
metalică folosită tot
în atelierele-Hwrării şi
anume un punctator (corpul are secţiunea rectangulară şi se subţiază la unul din capcle). După
forma sa punctatorul de la Buneşti poate fi
încadrat în tipul IV (după I. Glodariu şi Eugen
Iaroslavski 13). Analogii pentru această piesă se
cunosc în atelierele de la Grădiştea Muscelului.
In campania 1980 în locuinţe au mai apărut
cuţite cu lama uşor curbată, seceri.
s{tpăligi
identice ca formă cu cele din depozite, cît şi
un compas (L 16). Dintre arme remarcăm prezenţa călcîielor de lance şi un vîrf de suli~ă.
Apărut în L 17, acesta are foaia scurtă romb oi dală,
tubul lung, mai larg la bază. Un vîrf de lance
asemănător a fost descoperit pe teritoriul Moldovei în staţiunea de la Boloşana fiind datat
în secolele III- II î.e.n. 14 .
Ccramica ocupă din punct de vedere cantitativ locul întîi în cadrul descoperirilor noastre.
După compoziţia pastei se pot deosebi mai multe
categorii cer amice:
a) ceramica grosi eră, cu mult cu degresant în pastă,
de culoare roşiatirlt, arsă neoxidant. lucrată cu
mina.
b) ceramica fină cu pasta bine frămîntată, din
care au fost modelate vase atît cu mîna cît şi la
roată, de culoare cenuşie şi brun roşcată;
c) ceramica de import greceascli, reprezentată
prin fragmente de amforă şi fragmente de vase
de lux.
Repertoriul formelor ceramicc Pste variat. întîlnindu-se aceleaşi forme ceramice c:aracleristice
şi altor descoperiri (pentru prima şi a doua fază
a ceramicii geto-dace). Forma de sac se întîlneşte
la vasele mari, de provizii, dar ~i la vasele de
dimensiuni mici şi mijlocii. Decorul an•stora este
alcătuit din linii al\'Colare întrerupte de proeminenţe ronirr, găsindu-şi pregnante analogii la
Poiana 15 • Zimnicea 16 . Vasul bitronconic întîlnit
la BnnPşli are înftl\imea maximă de 0,80 m,
gîtul zwll, gura largă cu buza dreaptrt uşor
răsfrîntă tii afarf1, prczentmd sub diametru!
maxim patru proeminen\e conice. Drept decor
vasul are Jn partea superioară două virgule mari
în rPlief. Forma aeeast a de vas poate fi încadrată
în tipul II al vaselor mari bitronconice (cea de a
doua fază a ceramicii geto-dace -- după T. Il. Crişan - ). Exemplare asemănătoare se cunosc la
Zimnicea 17 , Vaslui 18 , Poiana 19 • În campania acestui
an au apftrut şi trei ceşti dacice. Primul exemplar
are pereţii arcuiţi, toarta uşor supraîniilţală şi
prezintă, imediat suh buză, un motiv ornamental
13Jbidem, p. 5•!, fig. '20/16, 18.
u Silvia Teodor, SCI\', 31, 1980, 2, p. 201, fig. 11/4 şi
p. 202, fig. 12/10.
15 1. 1-1. Crişan, Ceramica Daco-Getică, Bucureşti, 1969,
p. 102.
16 A. D. Alexandrescu, Dacia, N.S., 2·1, 19RO, p. 70,
fig. 16/17.
17 Ibidem, p. 76, fig. 22/2.
18 1. H. Crişan, op. cit., p. 112, fig. 40/2.
19 Ibidem, fig. 40/5.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CETATEA GETO-DACA DE LA

format din G proeminenţe coni('(·. Un alt exemplar
are motivul ornamentalexecutat cu un instrument
ascuţit imediat sub buză. Cea de a treia ceaşcă
este de dimensiuni miri, arc gura largă, prezentînd în dreptul torţii, de o parte şi de alta, două
mici proeminenţe. Este bine cunoscut faptul că
această formă de vas, rare va fi reprezentativă
pentru epoca clasică a ccramicii geto-dacc, a
avut o evoluţie ascendentă, cele trei ceşti de la
Buneşti încadrîndu-se în secolele IV- III î.e.n.
deci în faza a II-a a evolu!.iei formei, ce are
analogii la Ciumcşli 20 , Fîntînele 2 1, Zimnicca 22 •
Incadrarea cronologică a ceştilor de la Buncşti
este asigurată şi de o fibulă celtică de schemă
La Tene B descoperită în L 19, unde apar şi
două din aceste exemplare.
Oalele cu dowl lor[i se cunosc în rcpt·rtoriul
ceramicii de la Buneşli în dou[t variante. Prima
variantă cuprinde vasele cu corpul bitronconic,
gîtul înalt aproape cilindric, buza rotunjitrt şi
uşor răsfrîntă în afarf1. Pe linia de maximft curbură imediat
sub gitul cilindric arc dou[t procminenţc găurile. Această formă ceramică este
prezentă în marca staţ.iune de la Poiana, încadraUt
fiind în faza a II-a a cvoluţ.iei c<'ramicii geto-dace 23 •
Celei de a doua variante îi apar!in vasele de dimensiuni mijlocii, din pastft hrun-roşcatft cu
corpul ovoidal, fundul profila\, gîtul.drept, buza
uşor răsfrîntă spre exterior; imediaL sub gît
pornesc· două torp laterale de scc!iune rotundă.
Şi această form[t este cunoscuHt în evoluţia eeramicii geto-dace în cea de a II-a fazft 24 •
O formă frecvent întîlniUt este sfrachina fronconicd, cu fundul profilat, întrunind toate caracteristicile exemplarelor descoperite în staţiunile
geto-dacc. Se cunosc şi străchinile cu buza îngroşată, uşor arcuită spre exterior, cu proeminrnţe
(numărul lor variind între 2 !;ii 1). Se cuno~c şi
cîteva exemplare ce au un lustru puternic, negru,
cu proeminenţele perforate ca :;;i străchini cu profil
rotunjit, sub formă de bol.
Strachina predomină sub raport canlilaliv,
fiind una din formele ceramice preferate în toale
aşezărilc gEto-dacr (Stînceşli, 25 Corni-IIusi 26 ,
Butuccni 27 ), nelipsind însft nici din mormintele
acestei perioade. Din analiza făcută constalftm
că străchinile continuă să existe :;;i în faza a II-a
a evolu!.iei ceramicii geto-dace, cu aceleaşi caracteristici cunoscute în faza vcchr. Exemplarele
de la Buneşti pot fi încadra le în tipurile I-II
şi III ale ceramicii în faza II (după 1. H. CriI. II. Criş:m, Drobeta, 19/G, p. :JG, fig. 3f:J.
Ibidem, p. 36, fig. 1.
22
A. D. Alexandrescu, Dacia, ::\'.S., 2·!, 1980, p. 81,
fig. 27/3, 2.
23
l. H. Crişan, Ceramica Geto-Dacică, p. 13·1, fig. 5'Jf2~
24 Ibidem, p. 114, 115, fig. 42/1, 7, 8.
25
Informapi A. C. Florcscu, ci1ruia îi muliumim ~i pc
această calc.
26 Materiale inedite la Muzeul din Huşi.
27 I. H. Crişan, Ceramica Geto-Dacictl, 1969, p. iR.
21
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şan 28 ,

avînd analogii la l\Iurighiol 29 , Poiana 30 ,
Zimnicea 3 \ Botoşana 32 , etc.
Cana cu o foarlâ este o apariţir frecvenHt la
Buneşti, cunoscîndu-st> pînă în prezent foarte
multe exemplare de dimensiuni mici şi mijlocii.
Toate cănile descoperite se încadrează în tipurile
I şi II stabilite de 1. H. Crişan pentru faza
mijlocie a ceramicii geto-dace 33 • Se cunosc rănile
cu corpul OYoidal, cu o toartă uşor supraînălţată,
şi cănile bitronconice (unele exemplare aYînd
trunchiul de con superior mai înalt). 1\Iuchia
buzei este rotunjită şi uşor răsfrînHt spre exterior. Nici un ext>mplar descoperit pînă în prrzent
la Buneşti nu arr cioc de scurgere. Acrastă formă
ceramidt este nelipsiHt în marile sta!iuni geto-dacice de la Poiana 34 , Popeşti 35 , Piscu Crăsani 36 ,
Teliţa 37 , Zimnicea 38 • Torţile pornesc din buza
Yasului, remarcîndu-se la unele exemplare cxislt>nţa unei adîncituri mediane pc suprafaţa exterioarft a torţii. Este bine cunoscut faptul 61 şi
această formft de vas arc o evolu \i<~ asccndcnlă
pe parcursul secolelor IY -·III î.r.n., în faza
clasică exemplarele lucrate la roal[t fiind abundente.
In campania anului trecut au apărut şi citeva
fragmente de la sfrecurdfori, lucrate din pastă
roşie cărămizie, de dimensiuni mici şi mijlocii.
Ceramica lucratd la roatd apare într-o proporţie
redusă,
fragmentele respective ~!par\i
nînd castroanelor cu buza îngroşată, uşor r[tsfrînlă în afară. Pasta este de bună calitate. de
culoare cenuşie.
Ceramica de import este reprezrnlată atît prin
fragmente de amfore de Thasos, Cos, cit şi prin
fragmente proYenind de la vasele de lux: rupt>,
pahare şi un fragment provenind probabil de
la o farfurie cu fundul inelar cu smalt în intnior
şi exterior, de culoare roşi~ închisă.·
.
Obiecte de lui ars. Atît în locuintele dezyeJile
dl şi în sec!iuni apar nenumftrate' fusaiole circulare sau bitronronicc, nelipsind şi exemplarele
confec!iona\e din cioburi de Yasc.
Tot din lut au fosl confec\ionatc şi mftrgrle
dl' dimensiuni mici şi idoli (care sînt de tip Poiana).
Obiectele de podoabei sînt prezrntc în descopnirile din acest an. Au apărut cinci fibule de
tip tracic din bronz şi una singură de argint.
Fibulele sînt de acelaşi tip evoluat, putînd fi
încadrate în \·arianta V. C după D. Berciu.

2

Ibidem, p. 11<1.
E. Bujor, l\laterialc, 3, 1957, p. 2·17 -253.
30
R. Yulpc şi colab. SCIV, 1, 1951, p. 155 şi urm.
31
A. D. Alexandrescu, Dacia, N.S., 24, 1980, p. 87-88,
fig. :J:l, 34.
32
Silvia Tcodor, SCIV, 31, 1980, 2, p. 207, fig. 1G/2.
33
l. H. Crişan, Ccramica Daco-Gctictl, 1969, p. 119 -121.
34 Ibidem, p. 120, fig. 45.
3& Ibidem,
p. 121, fig. 47.
6
3
1. H. Crişan, Ceramica Daco-Geticâ, 1969, p. 121.
7
3
G. Simion, Thraco-Dacica, 1, 1977.
38
A. D. Alexandrescu, Dacia, N.S., 24, 1980, p. 79,
fig. 25.
2
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..

Fi g .

l.

Bu n cş ti.

Dintre cele două fibule cellice de schem~t La
Tene B. una este de dimensiuni mijlocii, cu sferă
mare pe picior (fără să fie prinsă de corp), s feră
care este decorată cu o linie incizată spiralată;

Unelte

de

fi er.

acul ii lipseşte . Celălalt exemplar are resortul
bilateral format din 4 spire; corpul frumos decorat
are sfera mică (fără a se prinde de corp). Ambele
fibule îşi găsesc analogii in descoperirile celtice
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Fig. 2.

Buneşti.

de pe teritoriul Transilvaniei (la Tărian39 , Ciumeşti40, Peţelca41 ) şi în fibula descoperită în
aşezarea getică de la Căbeşti42 •
as N. Chidioşan şi D. Ignat, SCIV, 23,
pl. 4.
to Vl. Zirra, Un cimitir cellic în nord
Baia Mare, 1967, fig. 28.
u 1. H. Crişan, ActaMN, 10, 1973, fig.
u C. Buzdugan, Carpica, 1, 1968, p. 97,

1972, 4, p. 560'
vestul Romdniei,
7/1, 2.
fig. 2/3.
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Vase ceramice.

Din argint au fost modelate şi brăfările din
bară octogonală, cu capetele ornamentate, nelipsind însă exemplarele din bronz cu aceleaşi caracteristici. In 1980 au apărut două brăţări din argint
şi trei din bronz. Acestora li se adaugă şi două
brăţări spiralice cu protome de şerpi. Alături de
aceste piese de podoabă apare şi un colier cu
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Fig.

3.

Buneş ti.

mărgi că

ce-şi găseşte analogii în descoperirile
celt ice de la Şeica Mică43 (datate în La Tene-ul B).
M ă rge le le din pastă sticloasă sînt ocelare;
a a p ă rut ş i un exemplar tip mască cu analogii
la Aţe l - Bratei 4 4 ş i Zimnicea4 5 .

1. H . Criş a n , ActaMN, 10, 1973, fig. 5.
I. H . Criş a n , Sarge ţi a, 10, 1973, p. 75, fig. 5{8.
45 A. D. Al exandrescu, Dacia, N .S., 24, 1980, p. 103,
fi g. 52{8 .
43
44

Obiecte d e

podoabă.

Monede . La Buneşti au apărut 7 monede de
tip Huşi- Vovrie ş ti: 4 împreună cu depozitul
nr. 1, o monedă în locuinţa 14, alta în apropiere
de L 11, iar o mone dă a fost recuperată din L 10.
Asupra celor prezentate mai sus putem concluziona următoarele:
1. Cercetarea cetăţii de la Buneşti ridică noi
probleme în ceea ce priveşte începutul epocii
La Tene la geto-daci, aducînd în acelaşi timp , noi
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donzi ale ritmului înalt de dezvoltare a sociegeto-dace în perioada secolelor IV- III şi
începutul secolului al II-lea î.e.n.
2. Prezenţa obiectelor din metal şi a zgurei
atestă existenta unor ateliere de făurărie, minereul de fier fii ncl procurat pe baza schimburilor
intertribale.
3. Existenţa unui număr relativ mare de
seceri subliniază faptul că, alături de meşteşu
guri. agricultura juca un rol important în economia geto-dacă.
4. Produsele greceşti frecvenle, provenind aici
pe calea strînselor legături comerciale, provin
din coloniile greceşti (printre care Histria joacă
un rol important în această regiune).
5. Intregul material arheologic descoperit conferă o deosebitii importanţă cetăţii ele la Buneşti,
rolul ei economic şi politic, faţă de celelalte staţiuni neîntărite din zonă, fiind deosebit de mare
la sfîrşitul secolului al IV-lea şi începutul secolului al Il-lea î.e.n.
In stadiul actual nu putem spune cu certitudine
cînd a început locuirea de aici, urmînd ca cercetările viitoare să elucideze şi această problemă.
tăţii

LA CITADELLE G:ETO-DACE
DE BUNEŞTI, D:EP. DE VASLUI
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giques de cctte annce ont mis â jour 9 habitations, dont la
surface varic entre 40 m 2 ct 60 m 2 , et plusicurs fosses ou
l'on a recolte un prccicux materiei archeologique.
Au cours de l'annee 1980 on a dceouvert aussi deux dcpOts
d'outils en fer, composes de scrfouettes, haches et un soc de
charruc, soc qui n'a pas d'analogie parmi les decouverts
gl-to-daccs du territoire de notre pays.
Eu L 13 on a trouvc des tenailles de forgc, deux hachcs a
douillc, en fer, ~~ cote de nombreux morceaux de scoric. Cette
deconnrtcs attcstent l'cxistence de quelques ateliers d'usinage du fer dans la citadelle.
La plus grande quantite de materiei archCologique est
constituee par Ia ceramique, representee par les formes et
les lypcs rcncontres aussi en d'autrc stations, tellcs quc
Poiana, Murighiol, Enisala, Zimnicea. Est egalemcnt prescntc Ia ccramique grecque d'importation.
Les objets de parnre trouves dans les habitations sont
des fibulcs, colliers, bracelets, perles, en argcnt, bronzc,
vcrre, etc.
A Buneşti il a deux types de fibules: thraee et celtique.
On a decouvert aussi des monnaies dace en argent de
type Huşi- Vovrieşti.
Les recherches de Buneşti nous revelcnt par Ies resultats
de cettc anncc le baut degrc du developpement des forces
productivcs, l'cmploi d'outils perfectionnes, la Yariation
des metiers et, cn mcme temps, le dcveloppement de l'agriculture, qui ont constitue Ies traits importants de la societc
geto-dacc a la fin du IV-e siecle et le debut du !le siecle
av. n.e.

EXPLICATION DES FIGURES

RESUME
L'article prcsente les plus importants materiels archeoIogiques decouverts a Buneşti, dep. de Vaslui, dans Ia citade\le geto-dace de ,.Dealul Bobului". Les fouilles arcbeolo-

Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.

Buneşti.
Buncşti.
Buneşti.
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Sondaj arheologic în cetatea geto-dacă de la Bîzdîna (jud. Dolj)
CORNELIU MĂRGĂRIT TĂTULEA

La 18 km sud de Craiova, pe malul drept al
Jiului, se află satul Bîzdîna (corn. Calopăr)
aşezat într-o mică vale străjuită de două dintre
cele mai proeminente înălţimi ale muchiei "Cîmpul Sălcuţei", la limita zonei de tranziţie dintr:
Cîmpia înaltă a Bălăciţei (Podişul Getic) ŞI
Cîmpia Băileştilor. Cercetările de suprafaţă efectuate pe terasele superioare ale acestor înălţimi
au dus la identificarea a două cetăţi geto-dacice
situate în punctele "Cucuiova" şi "Cetate", ultimul
numit şi "La Bîzdîna".
Cetatea geto-dacică de la "Cucuiova" ocup.ă
un bot de terasă în formă de limbă, lung de aproximativ 300 m, înconjurat pe trei părţi de pante
abrupte, greu accesibile (fig. 1). Singura cale
de acces spre cetate, situată în partea de nord-vest,
este barată de un mare val de pămînt, vitrificat,
de formă uşor arcuită, lung de circa 150 m şi
lat, la bază, de 8-10 m. In faţa acestuia se
găseşte şanţul de apărare larg de circa 1.0-12 m:
a cărui adîncime actuală faţă de muchia valulm
depăşeşte 2 m (fig. 2). In condiţiile actuale,
cînd întreaga suprafaţă a cetăţii este ocupată de
viile locuitorilor, săpăturile arheologice sint imposibil de efectuat. P~ţinele materiale r~colt~t~
de Ia suprafaţă permit o datare aprox1m a tiV a
în secolele III- II î.e.n.
Situată în capătul opus al satului, spre sud,
fortificaţia din punctul "Cetate" ocupă un bot
de deal de formă triunghiulară, lung de circa
170 m, a cărui lăţime maximă atinge 105 m
(fig. 1). Singura cale de acces, dinspre platoul
Bîzdîna- Belcin, se află în partea de vest şi a
fost blocată în antichitate de un val semicircular
ce lega cele două rîpe naturale de pe laturile
de nord şi sud-est. Valul, a cărui lăţime este de
circa 6 m, are în compoziţia sa calupuri de pămînt
ars. El este precedat de un şanţ larg de aproximativ 7-8 m. In interiorul cetăţii există două
terase cu o diferentft de nivel de circa 1,00-1,50 m
intre ~le, separate' de un şanţ larg de G-8 m.
Acesta a fost realizat probabil prin adîncimea
unui ogaş natural, în evul mediu, cînd terasa
superioară (cea din partea de est) a fost reamenajată ca fortificaţie, după cum o dovedesc cel
de al doilea val de pămînt, ridicat de-a lungul
malului de est al şanţului, fragmentele feudale
găsite la suprafaţa solului în acest sector, precum
şi tezaurul monetar de la sfîrşitul secolului XIV
şi începutul secolului XV, descoperit aici în

anul 1959 1 • Folosirea platoului din punctul
"Cetate" ca fortificaţie se datorează poziţiei
sale dominante (45 m înălţime faţă de lunea
Jiului), care îi asigură şi astăzi o bună vizibilitate pe o rază de cel puţin 15 km (în amonte
pot fi văzute de la Bîzdîna construcţiile industriale din suburbiile Craiovei).
Asemenea platou lui de la "Cucuiova", şi suprafaţa ocupată de fortificaţia de la "Cetate" este
în mare parte acoperită de viile locuitorilor.
Pe terasa inferioară a cetăţii se păstrează însă
o porţiune de aproximativ 60 x 40 m în care
am trasat secţiunile de sondaj şi pe care intenţionăm să o cercetăm exhaustiv în următorii ani,
paralel cu extinderea cercetărilor pe terasa superioară, unde terenul urmează a se elibera încă
din acest an, devenind rezervaţie arheologică.
In anul 1980 au fost deschise trei secţiuni de
sondaj 2 • S 1 şi S 11 , paralele şi egale (25 X 2 m),
separate de un martor stratigrafic lat de 0,25 m,
au 'fost săpate în marginea viei locuitorului
Ruiu Alexandru şi sînt orientate est-vest. Cea
de a treia secţiune (S111 ), perpendiculară pe
primele, cu dimensiunile de 20 x 1,5 m a fost
trasată la 11 m vest de capătul secţiunii S11 ,
urmînd a fi prelungită spre nord în vederea secţionării sistemului de fortificaţie. Capetele celor
trei secţiuni au fost marcate în teren prin picheţi
de lemn a căror cote au fost consemnate în planul topografic al cetăţii.
Au fost descoperite două niveluri de locuire
geto-dacică (fig. 3) şi un orizont discontinuu
aparţinînd epocii bronzului,
acesta din urmă
atestat de prezenţa cîtorva fragmente ceramice
ornamentate în tehnica împunsăturilor succesive.
Primul nivel de locuire gelo-dacică, gros de
0,15-0,30 m, este mai dens în jumătatea de
vest a terasei. Lui îi aparţin gropile nr. 1 şi 3
din S 1 , precum şi gropile nr. 1 şi 2 din S 11 • Gropile din S 1 , precum şi groapa nr. 2 din Su au
formă de clopot, cu fundul larg, plat, pereţii
arcuiţi şi gura strînsă. In umplutura lor a fost
1 T. Rădulescu, Oltenia. Studii şi comunicări, Craioya,
3, 1981, p. 89-95 (monede de la Mircea cel Bătrin şi Mihail 1).
2 Din colectivul ştiinţific al şantierului a făcut parte şi
Ilie Constantinescu, de la O.P.C.N. Dolj, care a executat
ridicarea topografică a fortificapci din punctul "Cetate".
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C. M. TA 'I'ULJ:A

descoperit un bogat material ceramic fragmentar
amestecat cu oase de animale, resturi de lipitură
de vatră, cărbune şi multă cenuşă. Acest fapt
ne-a determinat să le considerăm gropi menajere.
Cea de a patra groapă, de dimensiuni mult mai
mici, este rotundă şi albiată şi nu avea inventar.
Materialul arheologic recoltat din primul nivel
de locuire constă, în principal, din ceramică.
Predomină ceramica grosieră, poroasă, lucrată
din pastă roşie-cărămizie, ce are ca degresant
nisip cu granulaţie mare, pietricele şi, rar, granule de calcar care, prin ardere, au devenit cretoase. Forma frecvent întîlnită o reprezintă
vasul "borcan" decorat cu brîie alveolate, uneori
crestate, dispuse orizontal sau "în ghirlande",
precum şi butoni conici aplatizaţi sau rotunzi,
crestaţi în cruce (fig. 4/1). Din aceeaşi pastă
a fost lucrată şi o cană în formă de căuc, cu
toarta groasă, uşor supraînălţată.
A doua categorie ceramiCa o reprezintă
vasele lucrate din pastă mai fină, de culoare
neagră, avînd pereţii acoperiţi cu un firnis slab
lustruit, de culoare neagră, brună sau brun-roşietică, cu pete. Avem în vedere cele cîteva fragmente de străchini, dar mai ales numeroasele
fragmente de "fructiere" cu piciorul tronconic,
gros, de dimensiuni mijlocii şi mici, şi cupa adîncă,
cu buza larg răsfrîntă. Există în acest nivel şi
o ceramică lucrată la roată, reprezentată însă
numai prin cîteva mici fragmente, atipice, lucrate
din pastă densă, vineţie.
Dintre celelalte materiale descoperite, reţin
atenţia: o gresie de ascuţit, o perlă de sticlă de
culoare albastru-deschis (tipul comun) şi, mai ales,
o fi bulă de bronz, de tip "tracic", care, asociată cu
perla amintită, permite datarea acestui nivel de
locuire în secolul III (poate chiar în secolele
111-11) î.e.n. (fig. 7f1?.
Cel de al doilea nivel de locui re get o-daci că,
uniform răspîndit pe întreaga suprafaţ.ă a cetăţii,
constă dintr-un strat de depunere gros de 0,200,55 m. Dintre complexele închise ce aparţin
acestui nivel, amintim: o locuinţă semiîngropată (L 1), de formă partulateră (4,55 x 3,15 m),
avînd partea de deasupra solului lucrată din
nuiele lipite cu lut şi o vatră de formă ovală
3 A. D. Alexandrescu,
Thraco-Dacica, Bucureşti, 1976,
p. 131-132, fig. 1/17, tip V b, secolul al Il 1-lea l.e.n.; idem,
Dacia, N.S., 24, 1980, p. 50, fig. 47/1.

în colţul de sud-vest; groapa nr. 2 din S 1 ; gropile nr. 3 şi 4 din Su. Toate cele trei gropi au
formă de clopot. In ceea ce priveşte utilizarea
lor, primele douft sînt gropi menajere, în timp
ce ultima avea, se pare, un caracter ritual, in
interiorul ei fiind descoperite cinci vase întregi
aşezate cu gura în sus de-a lungul pereţilor (patru
vase "borcan" şi o "ceaşcă dacică" de mari dimensiuni).
Materialul arheologic descoperit în acest nivel
de locuire constă din: ceramică, obiecte de lut
ars, unelte şi arme din piatră şi fier, piese de
podoabă.

Ceramica. Ca şi în nivelul de locuire precedent,
şi aici ceramica grosieră lucrată cu
mîna, de factură tradiţională în mediul geto-dacic.
Decorul constă din brîie alveolate, incizii verticale, butoni simpli, sau decoraţi cu una, trei sau
patru alveole, ornamente în relief în formă de
zig-zag etc. (fig. 4/2). Dintre forme se remarcă,
în afara obişnuitelor vase "borcan", cele cîteva
ceşti dacice intregi sau fragmentare (fig. 6/8).
Nu lipsesc, de asemenea, miniaturile ceramice
(fig. 5/7; 7 /6).
Ceramica fină este reprezentată de vasele
lucrate la roată din pastă cenuşie sau, mai rar,
brună-cafenie.
Formele frecvent întîlnite sînt
"fructierele" cu piciorul scurt şi subţire şi cupa
adîncă, "strecurătorile" (fig. 5/5) şi străchinile
(fig. 5/2). Reţin atenţia în mod deosebit un fragment de imitaţie de krater elenistic (fig. 5/3),
decorat cu linii "în val" verticale, lustruite,
precum şi o imitaţie locală după o cupă cu picior,
deasemenea elenistică (fig. 5/4)4 • In legătură cu
această ultimă piesă atragem
atenţia asupra
faptului că, spre deosebire de modelul imitat,
cupa nu are decît o singură toartă.
Din categoria ceramicii fine fac parte şi două
fragmente de vase lucrate la roată din pastă
cărămizie, decorate cu motive unghiulare (reţea?) pictate cu vopsea roşie (fig. 6/3, 4).
Cer ami ca de import este reprezentată prin:
fragmente de amforă, un fragment de farfurie
elenistică (fig. 6/5) şi un fragment de kantharos
(fig. 6/6) ce poate fi datat în secolul 1 e.n. 5
predomină

' O piesă asemănătoare se găseşte In Muzeul Olteniei şi
provine din aşezarea geto-dacieă de la Scaeşti-Gorj.
' H. Robinson, Pollery of tire roman period, In The Alhe·
nian Agora, V, Princeton. New Jersey, 1959, G. 80, p. 30
şi l\12, p. 84.

Fig. 3. Blzdlna. Pro
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Obiectele ceramice. In timpul săpălurilor au
api'trut numeroase fusaiole bitronconice sau discoidale, cîteva confecţionate din cioburi polizate,
toate lucrate din pastă vineţie sau roşie-cără
mizie (fig. 5/1). De asemenea, au fost date la
iveală: un lustruitor (fig. 7/7), un capac de vas
(fig. 5/6), o greutate pentru războiul de ţesut
(miniatură), precum şi două figurine antropomorfe mult schematizate (fig. 7 /4) 6 • Reţine
atenţia o protomă (buton?) ce redă într-o manieră
originală chipul uman (fig. 7 /8).
Unelte şi arme. Puţin numeroase, uneltele
descoperite la Bîzdîna în cel de al doilea nivel
de locui re geto-dacică sînt reprezentate de:
un ciocănel de fier, arcuit pe axul longitudinal,
avînd ambele capete a seu ţi te (fig. 7 f3f, un fragment de cuţitaş de fier cu peduncul pentru fixarea
în mîner (fig. 6/2) şi un fragment dintr-o rîşniţă
de mină ( catillus) cioplită în tuf vulcanic (fig. 7/9).
Mai amintim o psalie de zăbală (fig. 6/1) 8 Şi
un vîrf de săgeată "în două muchii" (fig. 6/7).
Obiecte de podoabă. In cuprinsul locuinţei
amintite a fost descoperită o fibulă "linguriţă",
lucrată din argint, care, alături de celelalte materiale, mai ales de ceramica de import, permite
datarea celui de al doilea nivel de locuire în secolele 1 î.e. n.- 1 e.n. (fig. 7 /2) 9 •
Cercetările arheologice efectuate în campania
anului 1980 Ia Bîzdîna documentează, aşadar,
existenţa în această zonă a unei îndelungate şi
intense locuiri geto-dacice, precum şi a unui
puternic centru fortificat ce făcea parte, probabil,
din sistemul defensiv creat pe cursul mijlociu
al Jiului. Fortificaţia din punctul "Cetate" este
posibil să fi funcţionat pînă la inceputul secolului II e.n., dacă avem in vedere ultimele monede din recentul tezaur descoperit întîmplător
nu departe de această cetate, în apropierea druS. Sanie, Plastica şi unele aspecte ale culturilor si credintelor gelo-dacice, In Studii dacice, Cluj-Napoca, · 1981,
tip III, varianta III, p. 177.
7 1. Glodariu, Eug. Iaroslavschi, Ci vi lizafia {icru/ui la
daci, Cluj-Napoca, p. 99.
8 Ibidem, tip III, p. 125 (la Rîzdina, o variantă necu6

mului ce leagă satele Bîzdina şi Belcin10 • Dar,
în legătură cu această problemă, sperăm ca
cercetiirile viitoare să aducă noi date, concludente.
SONDAGE ARCHEOLOGIQUE
DANS LA CITE GE'EO-DACE
DE BIZDINA, DEP. DE DOLJ
Hl~SUMf~

Aux environs du villagc Bîzdînn, Calopăr, dep. de Dolj,
ont Cte idcntiliecs dcux citcs en trere geto-dace. En 1980,
ont He cffectuces des fouilles archcologiques dans la fortification de lieu dit "Cetate". Ont He decouverls deux nivcaux
d'habitation, qui ont Hc dates (a l'aide des fibules) cn III'Il' siecles av.n.e. et, respectivcment, en 1" siecle av.n.e. - I'
siecle de n.c.
Le riche mnteriau nrcheologique decouvert consiste en
cernmique, des objets en terre cuite, des outils cn fer et en
pierre, des armes etc. L'auteur presente en dHail, surtout,
la ccramique decouverte et insiste sur la ceramique importee
Il considere la complexe fortifie de Bîzdina comme un centre
importent dans le systeme dCfcnsif construit le Jong de Jiu
par la population geto-dacique.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Bîzdîna. Emplacement des cites geto-dace de
"Cucuiova • et "Cetate".
Fig. 2. Bîzdîna "Cucuiova". Fossc et vallum de la cite
geto-dace.
Fig. 3. Bîzdîna. Profil stratigraphique de la section II.
Fig. 4. Bîzdina. Ccramique geto-dacc: 1 du Ille-Icr
s.av.n.c.; 2 du 1" s.av.n.e. - I" s. de n.c.
Fig. 5. Bizdîna. Ceramique geto-dace (1" s.av.n.e. s. de n.c.).

Fig. G. Bîzdina. Ccramique et objets en fer geto-dace
(1" s. av.n.c- 1" s. de n.c.).
Fig. 7. Bîzdîna. 1 fi bule ( IIIe-IIe s.av.n.e), objets en
tcrrc cuite, outils el objets de parure geto-dnce (1" s.av.
n.e.- 1" s. de n.e.).

noscută).
8

K. Horedt, Dacia, N.S., 17, 1973.
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Ce r a mi că

get o- elncii: 1 elin secolele 111-11 î.c.n . ; 2 elin secolele 1 î.e.n.-1 e.n.
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obiecte metalice geto-dace (secolele 1 l.e.n. - 1 e.n.).
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Săpăturile arheologice de la Ocniţa (jud. Vîlcea)
D. BERCIU, MARIANA IOSIFARU

In 1980 au fost continuate cercetările în complexul geto-dacic de la Ocniţa, unde a fost localizată, precum se ştie, Buridava dacică, pe baza
unei inscripţii de epocă şi a altora, tot din acea
vreme, care redau numele dacilor buridavensi
menţionaţi de geograful grec Ptolemeu.
Jn campania din 1980 au fost efectuate săpă
turi in aşezarea civilă, pe Cetatea 1 (respectiv
"Colina Sacră", după cum a mai fost denumită
in cursul cercetărilor) şi pe terasele adiacente
acesteia.
In scopul de a se completa planul aşezării,
a fost trasat un nou şanţ-secţiune, spre latura de
nord, în apropierea locului unde s-a descoperit
in 1968 depozitul de obiecte de bronz şi fier,
despre care a fost vorba în rapoartele noastre
din anii trecuţi.
Noul şanţ poartă nr. XV/80 şi are o lungime
de 46 x 2,50 m, cu direcţia est-vest. El se gă
seşte la limita nordică a aşezării, şi scopul nostru
a fost tocmai de a putea prinde şi această limită.
S-a constatat totuşi că mai există încă o porţiune
restrînsă a aşezării şi in această zonă, care urmează a fi cercetată în campaniile viitoare.
Sectorul cel mai intens locuit se află tocmai în
această parte a aşezării, mai ferită, după cît se
pare, de factorii atmosferici. În acest sector au
fost descoperite cele mai numeroase locuinţ.e
ale aşezării, unele dintre ele avînd podinft din
pietre de rîu legate cu argilă fină, anume preparată. Planul lor este rectangular, cu o vatră
sau două in interior, în cazuri mai rare, aşezată
in afara locuinţei. Podinele locuinţelor din sectorul de nord al aşezării constituie baza nivelurilor şi subnivelurilor. Datorită suprapuneri lor
regulate şi bine înregistrate, s-a controlat şi de
data aceasta stratigrafia aşezării, cu crlc 1rei
niveluri principale ale sale ( - 1, II şi III, - )
şi subniveluri. Patru dintre locuinţele descoperite
in 1980 aparţin nivelului IIa: L. 1, 2, 3 şi 4 (care
corespunde secolului 1 î.e.n.). Toate aveau vetrele
in interior. Materialul descoperit este caracteristic secolului 1 î.e.n. Una dintre locuinţe
- L. 5 - aparţine nivelului lb - resprctiv
celei de a doua jumătăţi a secolului al II-lea
î.e.n. Materialele descoperite in cele cinci locuinţe sînt caracteristice perioadelor indicate aici.
Documentarea constă de data aceasta aproape
exclusiv din ceramică. Merită a fi menţionate
însă citeva bucăţi de zgură de fier, care apar

încă

din nivelul 1, dar devin mai frecvente din
nivelul IIa (secolul 1 î.e.n.). O analiză chimică
a unor bucăţi de zgură de la Ocniţa făcutft de
Laboratoarele de analize fizico-chimice ale l\luzeului de istorie R.S. România de către Şt. Ollcanu şi Doina Seclăman arată că meşterii daci din
regiune erau in posesia unor cunoştinţe tehnologice înaintate privind răcirea şi separarea,
- segregarea -, celor două părţi, cea metalică
şi cea nemetalică. Analizele mai dovedesc u li lizarea unei mase mari de minereu. Numeroasele
bucăţi de zgură, fragmentele de lupe sau chiar
lupe intregi atestă o activitate metalurgică
destul de intensă, cu deosebire in secolul 1 î.e.n.
Pînă in prezent nu s-au descoperit însă urme de
cuptoare de reducere a minereurilor de fier.
In schimb, frecventele crezute descoperite în
aşezare şi pe Cetatea 1, inclusiv pe terasele acesteia, atestă prezenţa unor argintari. Pe pereţii
interiori ai unor creuzete s-au păstrat bobiţe de
argint, pe altele chiar de nronz.
Un al doilea şanţ-secţiune din Hl80 a fost
trasat perpendicular pe şanţul XL/80, în direcţia nord-sud, pornind de pe panta sudică a
Cetăţii nr. 3. S-a constatat că locuirea in aceaslă
parte a ocupat numai terenul plan al micii depresiuni, pe cînd pe panta nordică a Cetăţii 1 s-au
amenajat locuinţe în terasări.
In cursul săpăturilor de anul trecut a fost
descoperit mormîntul nr. 381 (M. 381), care
este ultimul găsit pînă acum in zona necropolei şi aşezării. S-a făcut dovada şi de data aceasta
că necropola şi aşezarea se întrepătrund, l\1. 381
găsindu-se aproape in mijlocul aşezării. Am ară
tat şi altă dată că între necropolă şi locuire nu
se poate face o delimitare matematică. Se poale
spune doar că mormintele se concentreaz{t pe
pantele cetăţilor 1 şi 2. Merită a fi menponat
aici că mormintul 381 a avut rug funerar amenajat pe locul înmormîntării, ceea ce este o raritate la Ocniţa, unde nu au fost descoperite decît
4 morminte de acest fel, fără a fi fost găsit încă
rugul funerar comun. Groapa M. 381 s-a făcut
chiar în mijlocul suprafeţei pe care se efecLuase
incinerarea (de la care rămăseseră mulţi cărbuni
şi cenuşă). Inventarul mormîntului cuprinde patru,
vase, dintre care, unul singur lucrat la roată
celelalte trei fiind lucrate cu mîna: două vase-borcane (unul decorat cu brîu crestat şi cu brăduţ)
şi un vas avind drept capac o ceaşcă-căţuie (în
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morminte. La inventar se adaugă dou[t
:c din lama unei seceri de fier şi o jumă
Lr-un disc de oglindă de bronz, orna. de 1ip roman, cu o lungă cvolu ţ.ie.
1sl de asemenea conlinuate săpăturilc
~a 1. In primul rind s-a degajat o locuinţ{t
1nta de sud a acropolei, care nu fusese
dezveli tă in 1979. Este vorba de L. 1
ul B 1 aparpnind nivelului IIa (secolul
care a fost amenajaUt după o uşoară
a panlei, prin săpare în tuful dacitic.
are o formă patrulateră, cu laturile de
. 3,03 m. Pe latura de nord a locuintei
sată în slincă o laviţă, înaltă de O,GO ~n,
3,90 m şi lată de O,G5 m. Podina era
ticil[t în tuful dacitic şi acoperită cu un
Jţirc de lut galben, bine bftt[lloril.
1 de
lemn se sprijinea pe o baz[t Jin
rin. Intrarea era pe latura de sud. Vatra
in afara locnin~ei, nu departe de intrare;
mna rot!l nd{t, cu diamcl ruJ de 1 m si a
:najalft pc ~n pat de pielre de rit; şi
n inll:riorul lo-:-uinţei au fost descoperite
o;e vasr, de mari dimensiuni, de lip borcan.
constind din briie alveolate. Ele aveau
tari, din luL in amestec cu mullă" plrav[t.
[i Yorba de un depozit.
punile trasate pe panta sudică a acron[t la liziera pădurii actuale - şi de
:epea şi pc vremuri panta abruptă determina precis întinderea şi caracterul
i tu lui şan! "X" de la limita pantei de
:ropolei. Acesta a fost săpat in stîncă,
adincime ce variază azi intre 0,30 m şi
o lftrgime la gură ce se apropie de o
de metru. Şanţul a fost descoperit
~imc de 55 m. Iniţial el înconjura latura
t acropolei, dar spre est cea mai mare
1 acropolă şi a pantei respective s-au
către Valea Brudului. Şanţul "X" era
entru palisada principală şi cea mai
1are a cetă(ii 1 de la Ocni(a. În el se
Hlnrile şi slîlpii palisadei, într-un sistem
arc găsim cele mai concludente ascm[t.::olumna Traiană. Palisada datează din
i.e.n., mai precis din epoca lui Burebista,
lplexul de la Buridava va fi avut cea
e înflorire.
operire din 1980 care merită o atenţie
este, Htr[t îndoial[t, noul fragment de
in limba greacă, scrisă pe un man•
de vas de provizii (dolium). Noul
vine sft completeze, - într-un chip
t, dar fericit, - inscripţia din acelaşi
o peri Lă cu şapte ani in urmă in încă2, săpată in stîncă, pe acropola Cetăţii
1nă cu cele două monede ale impăra
gust, publicate mai demult. Textul de
entul găsit în 1980 cuprinde opt litere
Primele două reprezintă terminaţiunea
vului antroponimului traco-dacic Thiaiar celelalte şase redau cuvintul intreg

corespunzator JannescuJui fec!l (lig. 1). Fragmentul s-a găsit pe latura de nord a acropolei,
in Mtrîmăturile adunate şi depuse în valul de
apărare, la o distanţă de aproximativ 80 m
faţă de locul descoperirii inscripţiei din 1973.
El se lipeşte perfect, - cum se poate vedea şi in
fotografie, - la fragmentul de acum şapte ani.
In felul acesta, întreaga inscripţie sună aşa:
Basileyc Thiamarkoc epoiei=Regele Thiamarcus
a făwl (fig. 2). Prin noua inscripţie se pune
cap{tl discuţiei privind cazul antroponimului
amintit şi s-a dobindit, - ceea ce este esenţial
din punct de vedere ştiinţific - conţinutul integral al propoziţiei inscripţiei, care se va fi repetat,
probabil şi pe cealaltă parte a vasului. In afar[t
de faptul că inscripţia atestă prezenţa unui rege,
Thiamarcus (in transcrierea latinft) la Buridava
dacică. şi a unei formaţiuni microstatale cu
centrul chiar la Buridava, care exista în epoca
lm \ugustus, o atare inscripţie pune din nou
problema ridicată şi de alţi cerceUttori (K. Horedt.
I. J. Husu), şi anume dacă este vorba de o
"marcft" de olar sau de proprietarul de seamă
al unui mare atelier, în care se lucraser[t cele
cinci dolia cu inscripţii sau cu resturi de litere
greceşti, precum şi ceramica piclatft de lux.
Noi credem că regele era proprietarul unei asemenea oficine, şi al bogatelor mine de sare din zona
respectivă. O silua!ie ~scmănftloare întîlnim şi
in atelierele italice, unde trecerea de la formula
la genctiv la cea de nominativ, cum este cazul
in inscripţia de la Ocniţa, are loc cînd dispar
ştampilele de turnători ale vechilor familii si
apar familii noi, care îşi pun numele la nominati~·
ca să arate că in marile întreprinderi ei sînt
proprietari - stăpîni - şi in ateliere se lucra
cu sclavi. Rămîne, desigur, de presupus, că
meşterul olar de la Ocniţa, care cunoştea limba
greac[t şi era stăpîn pe scris (cu foarte mici stingăcii) va fi fost foarte probabil meşter grec,
sclav din coloniile de la Pontul Euxin sau un
meşter local care învătase meseria si scrisul
grecesc într-un atelier eli~ oraşele greceŞti.
In Hl80 a fost descoperită într-o locuinţă şi
o moneMt imperială romană - a împăratului
Tiberiu. A mai fost de asemenea recuperată o
monedft a împăratului Traian (a. 104-111, determinată de C. Preda), prima descoperită pînă
acum în zona complexului de la Ocniţa-Cosota.
După informaţia donatorului din Rm. Vîlcea
(Carp Mulu, electronist), moneda s-ar fi găsit
în afara aşez[trii civile. Asupra proYenienţei
stăruie totuşi o oarecare nesiguranţă.

LES FOUILI..$S ARCHgOLOGIQUES
DE OCNIŢA, ngp_ DE VILCEA
RESUMI~

Les autcurs prcsent les n!sultats preliminaires des fouillcs
archeologiques effcctuees â Ocniţa cn 1980. Dans l'etablissemcnt civil du lieu-dit "Fundătura Cosotei" on a reussi a
comp!Cter Ies donnecs obtenues anterieurcment. Sur la
pentc sud de Ia Cite on a decouvert un interessant frag-
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Ocniţa-Buridava.
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Fig. 2.

Ocn iţa- Buridava.

1ent d'un dolium marque d'inscription en grec-epoiei (fig.
12). Ce fragment est venu compU~ ter, - ap res 7 ans ! - 1'in:ription decouverte en 1973. Le t ext e integral de l'inscripon est le suivant: Bacileys Thiamarkoc epoiei (Le roi
hiamarcus a făcut). Les auteurs formul ent l'hypothese
ue le proprietaier des ateliers de poterie et des salines d'Ociţa-Ocnele Mari aurait ete le roi meme. Sur l'hauteur
e la Cite 1 on a poursuivi le fo sse d'une imposante palissade

In scripţia

regelui Thi amarcus.

con struite au temps de Burebi sta. - Une seule monnaie
romaine de l'empcreur Tiberius a ete trouvee et une autre
a ete n\cuperee, mais la deco uverte n' est pas sure. -

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1.
F ig. 2.

Ocniţa- Buridava. Fragments marques d'inscription.
Ocniţa -Burid ava . Inscription du roi Thiamarcus.
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MIOARA TURCU

anul 1980, pe o durată scurtă de timp,
1st reluate săpăturile arheologice din cadrul
mii Bragadiru 1 • După cum menţionam şi
te împrejurări, comuna suburbană Bragaeste situată în partea de SV a Capitalei, iar
tul cercetat se plasează pe malul stîng al
i vechi a rîului Sabar.
zultatele cercetărilor întreprinse în acest
m permis completarea planului aşezării
dace şi a celei din perioada feudalismului
llriu, care o suprapune, masate pe prima
ă a rîului Sabar.
latura nordică a staţiunii, unde s-au desfă
ultimele săpături, stratul J .atei1e geto-dac,
1loare cenuşie, este foarte subţire (0,30 mm) şi destul de sărac în inventar (fragmente
11ice neîntregibile).
1 procedat la deschioerea a trei secţiuni paraorientate pe direcţia SV -NE, fiecare cu
1gime de 20 m, lliţimea fiind de 1 m. Pe
1rs în functie de necesitatea denelirii
1le~elor s-au ~ai deschis trei casete. Suprasăpată a totalizat circa 200 m 2 •
tfel celor 23 case şi bordeie geto-dace desco~ anterior li se adaug{! încă o locuinţă de
1faţă găsită în partea dr SE a secţiunii
~V.

cuinţa notată

B 41 avea formă aproximativ
(4,50 m x 3,80 m) fără a fi prevăcu un sistem de încălzire. La Bragadiru
prima casă datată în a doua epocă a fierului,
sturi de la o podea de lut bătătorit, păslrală
:lîncimea de 0,45 m-0,50 m în raporl cu
ul de călcare al solului actual 2 • Din inwncomplexului cil şi din cel rămas in ~ilu
:atu! cenuşiu Latene, mult răscolit în prezent
ractoare, face parte ceramica lucrată la
1 sau cu mina, fragmcntară, ce întruneşte forşi pasta caracteristice secolelor II- 1 î.e.n.
1/1). Printre resturile ceramice amintim
enţa unei torţi de amforă de tipul rhodian.
păcate însăşi ştampila aplkată pe toartă
;t spartă complet din vechime. Este însă a
J!ateră

fi oara Turcu, Bucureşti, 8, 1972, p. 55-69; idem,
iale ,11, 1979, p. 125-126; idcm, Materiale, 12, 1 !J80,
1-194 .
.a Cătălui -Căscioare s-a găsit o locuinţă cu podea
;h. Cantacuzino şi G. Trohani, Cerceti\rh, 3, 197!J,
7).

doua toartă rhodiană ştampilată aflată pma m
prezent la Bragadiru 3 • De formă angulară, toarta
păstrează partea superioară şi o foarte mică
portiune din cea inferioară. Toarta este din
pastă de culoare roz-pal şi păstrează pc suprafată urme de angobă (fie. 1/2).
In secţ.iunea XXXVII a fost surprins un
bordei (notat B. 42), avînd groapa rectangulară,
cu laturile de 5,80 m x 5,10 m. In această locuinţă, probabil incendiată, bucăţile de cărbune
provenite de la bîrnele carbonizate (lungi de
0,55 m şi 0,62 m şi groase de 0,05-0,07 m)
precum şi dispunerea lor ne dau posibilita1Pa
să presupunem existenţa unui acoperiş de scinduri. Stîlpii de susţinere ai acestui acoperiş nu
au putut fi localizaţi. Prin ardere, materialul
lemnos a înroşit pămîntul înconjurător pe porţiuni întinse, distribuite pe întreaga suprafaţă alocuinţei. Bucăţile de chirpici în amestec cu cenuşă
şi fragmentele mari din vatra spartă fac dovada că
pereţii erau executaţi în tehnica paiantei, pl'lmîntul fiind amestecat cu paie tocate. Sub acest
strat de umplutură, în care au fost antrenate
fragmente ceramice şi oase de animale (oaie,
capră, porc domestic, păsări şi bou tînăr), s-a
găsit pc toată întinderea încăperii o podea amenajată din lut bătătorit.
După cum am subliniat, în pămîntul de umplutură al complexului de locuit a existat un
material ceramic variat, lucrat în exclusi>·itate
la roata de mînă, dintr-o pastă cu nisip avînd
pe suprafaţa exterioară un ornament incizat.
Rare sînt fragmentele de vase lucrate in aceeaşi
tehnică dar dintr-o pastă mult mai bună, cenuşie,
decoratii în tehnica luslruirii.
Tipul de vas caracteristic este oala borcan
fărl'1 tor[i, cu pîntecul arcuit. Arderea s-a realizat la roşu-cărămiziu; mai rare sînt recipicntele
cu nuanţe castaniu închis. Suprafaţa exterioară
a vaselor a tost ornată cu incizii paralele (fig. 1/3),
linii orizontale asociate cu linii verlicale (fig.
1/7), brîu în v:~l (fig. 1/4-5) dar cîteodată în
combinaţie şi cu aJyeole (fig. 1/G), ceea ce ne
dă posibilitatea de încadrare a bordeiului în
a Mioara Turcu, CcrcclArhBuc, 3, 1981, p. 85
fig. 4.
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1. Braga diru . 1 -2

cera mi că

gcto - dacă

(seco lele l 1- 1 î. e. n. ); 3 -10 fragm cntc-'ccramicc
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şi

us ten sil e din secolele X - XI.

fost
d

găsit

un fragment de vas cu

(balanţă)

celaşi

ştampilă

(fig. 1/10).
cuţit

frag-

din silex, specific C'pocii bronzului, dar
t

şi

această

dată
mică

o gresie

ca amnar (fig. 1/8)
de

ascuţit

(fig. 1/9).

,aza ceramicii descoperite Ia Bragadiru am
:letermina

două

etape de locuire în cadrul

feudale timpurii: prima
al

IX-lea

şi

cuprinsă

începutul celui

loua în secolul al X-lea

şi

între

următor,

En 1980, a Bragadiru, fut degage un logis de surface
geto-dace (Il-em- 1-er sieeles av.n.e.) et une hutte du haut
moyen-âge (X-XI s.).
L'inventaire trouyc dans le logis getiquc el dans la couche
appartenant a l'hahitat geto-dace comprcnd surtout de la
ceramiquc tourne ou fait a la main.
De mcme on a trouve un fragment d'anse d'une amphore
rhodienne.
La hutte feodale avait He incendiee. Dans le remplissage
du complexe s'y trouvait de la ceramique faite ou tour
ornee par incision, un silex reutilise comme briquet et un
petit gres pour l'aiguisage.
EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Bragadiru. 1-2 ceramique geto-dace (Il' - 1"'
s.av.n.e.); 3-10 fragments ceramiques et outiles (X'-Xl" s.).

oraşului Bucureşti ceramică asemănătoare

t la Militari Cimpul Boja (vezi V. Zirra, Gh. Cazimir,
şi
surprinsă

>rhBuc, I, 1962, p. 114
tuaţie
şti.

similară

.LJUvUJ:\.r...")'.L.l

începutul vea-

al XI-lea5 •

teritoriul

.LJfirl.U"rl..LI.lJ:\.U

RESUME

complex s-a mai aflat un

at la

rl.

urm.)
de Panait

1. Panait la
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Cercetări
\DR.IAN DAICOVICIU,

arheologice la Sarn1izegetusa Regia

ŞTEFAN

FERENCZI, IOAN GLODARIU, EUGEN IAROSLAVSCHI;
ADRIANA RUSU, IOAN ANDRIŢOIU

[n campania din anul 1980, cercetările arheo:ice de la Sarmizegetusa H.egia au fost subordole amplelor lucrări de restaurare efectuate
>lo. O serie de observaţii şi de descoperiri
fost făcute, cu acest prilej, în următoarele
toare ale complexului arheologic de pe Dealul
ădiştii:

I. ZIDUL CETA'p!

In zona porţii de Yests-a verificat faptul cft
·arc parament al zidului era format din două
1ri de blocuri. O mică parte din blocurile
1rilor exterioare din cele două paramentc au
t cioplite şi pe suprafaţa lor posterioară tocmai
ttru a facilita alipirea blocurilor din şirurile
~rioare. Aceste din urmă blocuri sînt foarte
~rite: lespezi de pavaj întregi şi, ·mai ales,
~mentare, blocuri ornamentale semiovale, stîlpi
andezit rupţi etc.; ele au fost alese în aşa fel
't să se potrivească în înălţime cu asizele
1rilor exterioare, celelalte dimensiuni neavînd
o importanţă. Datorită existenţei a patru
ri de blocuri (cîte două în fiecare parament),
simea emplectonului este foarte mid1 (0,80l m); emplectonul este alcătuit din pămînt
foarte multă piatră (micaşist şi sfărîmftluri
calcar).
:ste evident că tehnica dacicft n-a fost cîtuşi
puţin respectalft la ridicarea acestui zid.
t care confirmă încă odaUt concluzia 61 ne
m în faţa unei refaceri efectuate de romani
,,-t cucerirea Sarmizegetusei.
.a 9 m sprr vest dr poarta rsticft a cet[tţ.ii,
tdincimea de 0,65 m, a fost idenlificat îndt
197\J uu tronson de zid (paramentul \Cslic)
~de 1,90 m. În campania din 1980 s-a constacă paramentul estic al acestui zid fusese
tantrlal încă în antichitate şi c[1 empiPclonul
păstrat pc o lărgime de 2,30 m, crea ce sugr:ă o J[Lţime totală a zidului de circa 3 m.
tnificaţia acestui zid devine mai darii dacft
~sLe pus în legătură cu observaţiile făcute
)fa drumului pavat cu lespezi de calcar care
crtatca de incinta sacră.
1 apropierea porţii de est, drumul pavat
demontat aproape în întregime. Blocurile
cele două borduri ale drumului şi puţinele
ezi rămase in situ se află la 2 m sub nivelul

bazei primei asizc de blocuri a zidului care porneşte de la poarta de est spre cea de sud şi la
2,30 m sub nivelul bazei prim{•i asize a zidului
care, de la aceeaşi poarlă, se îndreaptă spre nord.
HezuJt[t clar că drumul pavat nu poate fi contemporan cu cele două capete ale zidului care flanchează poarta de est a celăţji.
Dacă se ţine seama şi de existenţa tronsonului
de zid al cărui parament exterior (estic) a fost
demantelat, se poate trage concluzia că el repreziut[t o rămăşiţă din incinta iniţială, dacică, a
eel[t\.ii. După cucerirea Sarmizegetusei, romanii
au refăcut zidul, cel puţin în această porţ.iune,
făr[t a-i respecta traseul originar şi pornind de
la un nivel cu circa 2 m mai ridicat faţă de cel
dacic. Concluzia este cu atît mai plauzibilă cu
cît prelungirea idea)[t a drumului pavat ar ajunge
chiar la nivelul tronsonului de zid menţionat
mai sus.
In sfîrşit, în legătur[t cu drumul pavat este
de obseryat că lespezile sale nu erau aşezate
într-un plan înclinat continuu, corespunzător
pantci terenului, ci în trepte scunde.
ln zona porţii de est, paramentul interior al
zidului de incintă refăcut de romani este realizat
dintr-un singur şir de blocuri, iar cel de exterior din două ~iruri, dar nu absolut peste tot.
Dintre descoperirile f[tcutc pc traseul zidului
de incintă le semnalăm pc urmăl:oarele:
a) Intre blocurile de piatră adunate de lîngă
paramentul interior al zidului, la o distanţă de
cirea GO m de la poarta de vest a cetăţii spre
cea de sud (măsurată pc curbura internă a incinlei), s-au descoperit rlouă baze de coloane de
calcar măsurînd 57 cm în diametru şi 36 cm
în înăl!imc. Diametru( ,sensibil mai mic decît cel al
bazelor de coloane din sancluarele A şi B, sugrreazft existenţa, într-o anumită perioadă din
,·ia(a aşezării, a unui alt sanctuar cu baze de
coloane de calcar, înd1 neidcntificate.
b) În zona porţii de vesl, în emplectonul
zidului, s-a descoperit o placă de calcar (16 X lG X
n.3 cm) adnd incizatc pe una din feţe patru
linii drepte, dispuse două cîte două în cruce.
c) La 4,20 m de la poarta de vest spre cea
de sud, în şirul interior de blocuri din paramentul
exterior al zidului s-a aflat un bloc de calcar pe
care sînt sculptaţi in basorelief doi capricorni
afrontaţi, incadraţi de un chenar rupt pe alocuri.
Piesa este de incontestabilrt factură romană;
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sugerează fie că ca a fost rebuîn zid, fie că refacerea zidului de
1mani a durat un timp mai îndelungat,
piese sculptatc ajungînd să fie rcfolo-

exterior

~şezată

7 m spre nord de poarla estică a cetăţii
l, printre blocurile din paramcntul cxtczidului, o lespede fragmentară de calcar
x 11 cm) cu aceeaşi imagine în basocapricornilor afrontaţi (cel din dreapta
:la ruptă şi relieful este mai şters); între
n[t animale se poate distinge un disc.
ntr-un punct neprecizat de pe traseul
de incintă provine un bloc de calcar
t ar (3'1 X 24,5 x 22 cm) pc care este sculptrlca inferioară a unei cupe cu ptcwr
decorată cu o ve şi cu un brîu cresta l.
67,60 m de la poarla de vest spre cea
(distanţ[t măsurată pc curbura intern{t
ti), în asiza infcrioar{t se vede un bloc
ar (37 x 33 cm) avînd incizate, cam Ia
fc!ei, literele greceşti NA, înalte de
~ctiv 8 cm.
61,10 m de Ia poarta de vcsl spre cea
în asiza supcrioar[t (a treia) a zidului
un bloc de calcar de G1 x 311 ctn. l n col•rior drept el poarlă incizalc două litere
una sub alta: cea de deasupra este
cea de dedesubt (înallă de 4 cm) csle
eol\nl de nord-esL al cetăţii s-a scos din
bloc de calcar (45 x 40 x 34 cm) purtînd
!ia LEG(io) Il AD(iulrix)/P(ia) F(idclis).
por~iunea cea mai joasă a zidului cetăţ.ii
1or!ile de vest şi de sud, în asiza inferipăru t un bloc de calcar (56,5 x 45 x 27 cm)
într-o cunună de !auri legată cu o taenia,
a VEX(illatio)JLEG(ionis) VI/FERR

1. :\IAHELE SAJ\"CTCAH 'CIHCCL\H
(SA!"\CTlTAHCI.-CALE!"\DAH)

ederea restaurării sancluarului au fost
le cu deosebită griJa urmele tuturor
clor sale componente. Verificarea a con~xislenţa incintei formate din 104 blocuri
~ziL, a celor 210 stîlpi de andczit (180
înguşti, 30 scunzi şi laţi) şi acelor 34
i de lemn ai incintei interioare, absidale.
nb, s-au dovedit greşite caleulcle făcute,
sectiunilor săpalc în 1950, cu privire Ia
1 stîlpilor de lemn din incinta circulară:
nu sînt 64, cum se credea, ci 84.
\:-iCTUARUL

A

(SANCTUARUL

\'ECHI)

un turn; acesta arc o pozi!ie oarecum ascmă
n[tloare eu aceea a binecunoscutului turn pentagonal aflal şi el pt• traseul zidului de susţ.i
nerc al terasei a XI-a. în dreptul marl'lui sanctuar circular. Cele douii ziduri ale turnului
reclangular care cad perpendicular pc zidul de
sus!inerc sînt neobişnuit de înguste: ele sint
formate din dou[t şiruri de blocuri adosale, practic fără rmplcclon între ele.
Turnul este umplul cu foarlc multă piatră
de stîncă; deasupra acestui strat s-au g{tsi t şi
blocuri de calcar de dimensiuni mult mai mari
decit blocurile din zidul turnului. Dou{t din aceste
blocuri mai mari au incizatc pc una din fc!e
literele greceşti: într-un caz un C (sigma) innrsal, iar în celălalt un C: inversat, un TI şi un E
în ligalur[t (un hloc cu litera C: se gftse~le şi în
zidul din coltul de wsl al turnului). Se parc,
deci, c[t turnul a fosl umplut inten[ional, func!ionarea lui încetînd odaUt cu eonsl ruirea sancluarului A.
ObserYa[ii de mare însemn{ttate au fost făcute
şi în interiorul sanetuarului ,\. S-a constatat
astfel e[t sub plintele (bazele de coloane) de pe
rîndul 1 (dinspre vale) rxistă un fel de gropi
semisferirP nmplutr cu pit>lre ndasonale legale
între ele eu lut. Adînci de circa l m, avînd diametrul la gurii ceva mai mare decît diametru!
plinlrlor, aceste gropi formau. în umplutura neomogen{t a lerasei, adcvăralr poslamenle pentru
sus ţi ne rea pli nlelor.
La 1,52 m sub nivelul fe!ei superioare a plintclor, deci la 40-50 cm de fundul gropilor amintite, apar, pe rindul 1, sub anumite plinle, postamente formale din cîte patru blocuri de calcar
a~ezate fie in dreptunghi (\l3 /87 cm), fie în
cruce. Faptul că aceste postamcnte sînt separate de un strat de umplutură obişnuită de fundul
gropilor eu pietre nefasonalc ~i lut, precum şi
imprejurarea că sP g[tsese numai sub anumilr
plinle sugereaz[t e[t ele aparţineau unui nivel şi,
deci. unei eonstrue!ii mai vechi decît sancluarul A.

RECHERCHES ARCH.80LOG IQUES
Â SARMIZEGETUSA REGIA

En 1 !)80 les rechcrchcs arch(·ologiques de Sarmizcţlelusa
regia (Dealul GrădişliiJ ont (ot(• suhonlonnccs aux grands
lravaux de reslauration qui y onl etc organiscs. Les principalcs
conclusions auxquclles on est arri\"!' dans les differcnls scctcurs du complexe archrologiquc sont Il-s suivantcs:

1. J.c mur de la [orlrrcssc. Il a etc confirme le fait que le
mur de la forteressc daCl" a Hc d'abord dCtruit ct cnsuitc
reconstruit par les Homains. Il y a ccrtaines raisons :'t penscr
quc le tracc du mur :tinsi refail Hait lcgcremcnt different du
traeC originaire.

urile efectuate pc latura estică a zidului
i ne re au dovedi l că acesta arc 13 asizc
uri de calcar.
mătatea nordică a sanctuarului, pe traIului de susţinere, în spatele acestuia,

Parmi les d(·t·ouverles faites lout au tour de l'cnccintc
les plus imporlantes sunt dcux inscriptions latincs cncastrecs jadis dans le mur: a) LEG(io) II AD(iutrix)/P(ia)
F(idclis); b) \"EX(illatio)/LEG(ionis) V lfFERH(atac).

II. Le grand sanctuairc circulairc (le sancluairc-ca/endricr ). On a etabli par unc verification rigourcusc quc le

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

10mbre des piliers en bois de la troisi~me enceinte (circulaire)
lu sanctuaire Hait de 84 et non de 64 comme on pouvait
e croire d'apr~s les calculs falts sur la base des sections tra:~es en 1950. En revanche les autres donn~es num~riques
lu sanctuaire (104 blocs d'and~site dans l'enceinte ext~
'ieure, 210 piliers d'and~site dans la deuxi~me enceinte et
14 piliers de bois dans la quatri~me enceinte, absidale) restent
nchang~es.

III. Le sanctuaire A (le &anctualre anclen). Les fouilles
sur le cot~ est du mur de sout~nement ont prouv~
IUe celui-ci avait 13 assises de blocs en calcaire. Derri~re
:e mur se trouvait une construction rectangulaire. peut-etre
:x~cut~es

une tour, dont l'existence a pris fin au moment oil le sanctuaire fut bâti.
On a decouvert sous les plinthes du sanctuaire une sorte
de postements (qui apparaissent dans la couche de remplissage de la terrasse comme autant de fosses profondes d'environ 1 m, ayant un diametre Mg~rement superieur a celui des
plinthes), formes de pierres non fat;onn~es li~es avec de
I'argile. Sous certains postements, mais s~par~s d'eux par
une couche de remplissage ~paisse de 40-50 cm, on a trouv~
des groupes de 4 blocs en calcaire dispos~s ou bien en rectangle (93 x 87 cm), ou bien en croix. Ces groupes de blocs
semblent appartenir a une construction plus ancienne que
le sanctuaire A.
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Brăila)

(jud.
VALERIU

SîRBU,

FLORIAN ANASTASIU

iunea se află pe un martor de eroziune
in stinga riului Buzău şi are o suprafaţă
e 12 000 m 2 • Prin inălţimea sa - 16-18 m
~ lunea din jur şi prin pantele abrupte
itatea dispunea de o poziţie dominantă
:liţii avantajoase de apărare. Pină in preu s-au descoperit urme artificiale de apă.tă un singur strat de cu!Lură, unitar,
e 30-80 cm, fără nici o cezură. Deoarece
a fost folosită pentru culturi agricole
lă pină la 12-25 cm
adincime toale
ttele de locuire şi inventarul lor, pină la
1 adincime, au fost deranjate şi distruse.
arripania din 1980 s-au urmărit următoarele
me: dacă şi partea de nord a popinei a
cuită (prin S 18), dezvelirea totală a comui de locuinţe de la întretăierea secţiunilor
- S. 16, dacă panta popinei conţine cornde locuire (prin S. 21) cum s-au surprins,
, în campaniile anterioare şi continuarea
irii exhaustive a aşezării (S. 17, S. 19,

).

t S. 18 s-a dovedit că şi partea de nord a
·i, în zona cercetată, a fost locuită, deşi
tu descoperi l locuinţe, dar stratul cultural
lile (7 la număr), unele cu inventar ceramic
sprijină
ace as tii afirmaţie. Con ţi nu tu!
(Gr. 6) dovedeşte că în această parte a
~i a existat o locuire de secolul II î.e.n.
unor recipiente lucrate cu roata şi a fordes întîlnite in secolul 1 i.e.n. (chiupuri,
·re, slrecurători, modelate la roată) ca
~enţa masivă a ceramicii poroase şi a celei
gobă neagră lustruită sînl dovezi in acest
caseta dintre S. 13- S. 1G s-au descoperit
ile a doul't noi locuinţe, numărul lor, in
ă zonă, ridicîndu-se la cinci, din care trei
Hapun parţial, cuprinzind înălţimea intrestrat cultural. Faptul că din cele anleri.e păstrează numai resturi iar cele din strasuperioare au fost parţial distruse prin
·i, la care se adaugă lipsa unor piese semni·e - inventarul constînd numai din frag~ ceramice (mai bogate în Loc. 1 şi Loc. 3) tpiedică să încercăm o cronologie mai res, rămînînd la succesiunea lor relativă pe
durata aşezării. Locuinţa nr. 1, atît prin

inventarul ceramic cît şi prin poziţia sa slratigrafică, se datează, probabil, in a doua jumă
tate a secolului al II-lea i.e.n .. Unele locuinţe
aveau vetrele în interior (Loc. 1), altele in exterior (Loc. 3).
S-a inceput şi trasarea unei secţiuni (S. 21)
pc panta popinei atît pentru a surprinde eventuale urme de fortificare a pantei cît şi a unor
complexe de locuire, la ambele puncte răspun
sul este, deocamdată, negativ (dar nu s-au secţional decit 8 m din lungimea pantei).
De un interes deosebit este complexul de locuire din S. 20, carourile 1-6, cuprinzind o locuin~ă de suprafaţ[t (numai parţial dezvelilă),
o podină din pietre de riu rulate, o groapă menajeră şi un mormint de inhumaţie de copil.
Contemporaneitatea lor este dovedită atit de
situaţia stratigrafică şi Lopografică cit şi de descoperirea unor fragmente de vase ce se întregesc
atit in locuinţă cît şi in gropi. Locuinţa (fig. 1/2),
dezvelită pe o lungime de aproape 4 m şi o lă
ţime de peste 2 m, ce s-a profilat la adincimea
de circa 60 cm, a fost distrusă printr-un puternic incendiu. Acest fapt a contribuit la păs
trarea unor vase intregi sau intregibile sub pere~ii prăbuşiţi. Podina, dezvelită pe o lungime de
circa 1,60 m şi o lă!ime de peste 1 m, se află
la adincimea de 20-30 cm, deci cu 30-40 cm
mai ridicată decit locuinţa, şi este formată din
pietre de riu rulate mijlocii şi mici, din rare
fragmente de lipitură arsă pînă la vitrificare şi
puţine fragmente ceramice. Unele pietre sint
puternic arse, roşietice in secţiune şi sparle
(fig. 1/2).
Groapa nr. 2, ce conţinea scheletul de copil,
situall't la marginea podinei, s-a profilat la adîncimea de 78 cm şi avea adincimea de 80 cm.
Scheletul era aşezat direct pe stratul de loess,
culcat pe partea dreaptă, chircit, orientat SV -NE,
cu fa\a spre vest. Picioarele, de la ghenunchi, erau
îndoite şi suprapuse, mina dreaptă era întinsă.
Nu conţinea inventar funerar, ci doar citeva
fragmente ceramice getice antrenate in pămîn
tul cu care s-a umplut groapa.
Cîleva dale privind ceramica:
Castron (1= 14,5 cm; diam. g.=37 cm; diam.
f.= 11,7 cm) cu corpul tronconic, mult evazat,
modelat cu mîna, din pastă fină cu cioburi pisate şi acoperit cu angobă castanie. Buza
este lată şi evazată iar fundul plat. Are patru
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secţi un e .

=<ig. 1. G rădi ş tea- Bră ila . !l ocui n ţă de s up r a faţă ; 2 co mplex
ie Jocuire: l ocuinţă , platformă , groapii me n aj eră şi mormln l ; 3 va Lră- c u p tora ~-

toarte verticale dispu se în cru ce, drep Lu nghiulare în secţi une (fig. 2/ 1 a- b) .
Cană (1 = 11 ,5 cm, di am . g= 8,3 cm; di am .
max.=10 cm ; diam. f. = 6,3 cm) cu corpu l bitronconic, buza r ăsfrîntă la oriz onta l ă, gîtul
tronconic, umărul u vghiular şi fundul plat. Are
toarta uşor 'Supraînălţată, drep tungh iulară in

Este m Gde l aLă cu min a, din pastă fin ă
cu cioburi pi sate , acope rit ă cu a ngo b ă cast anie
lu struit ă (fig . 2/2) .
Borca n (! = 15,3 cm , di am. g. = 10,3 cm, di am.
f. = 6,5 cm) modelat cu mîna, din pa stă semifin ă
cu cioburi pisate şi acoperit cu ango b ă castanie.
Are gura uşor e lip soidal ă, buza u şor r ăs frîn tă ,
cu m arginea oblică, corpul bi t ronconic, fund ul
p lat. Este ornamentat cu un brîu în relief cu
impresiuni verti cale, întrerupt de p atru butoni
cilindrici a l veo l aţi (fig. 2/3).
Fructier ă (1 = 13,7 cm , di am . g.= 20,2 cm, di am.
p. = 7 cm) modelată cu mîna, din pa stă sem ifi n ă
cu cioburi şi acop e rită cu angobă castaniu -găl
buie. Cupa are formă tronconică, cu buz ă evazată pînă aproape de orizontală şi m arginea
obli că, piciorul este înalt, uşor bombat la mijlo c
şi evazat la b ază (fig. 2/5).
Ceaşcă (1 =5,5 cm) modelată cu mîna, din
p astă c omu n ă , avînd corp ul tronconic ş i fundul
pl at. Are o singur ă toartă, pa tr ulate r ă în secţ.iu ne, n eo rn amentată .
R estul ceramicii getice, num e r oasă, dar fr agmentar ă, cuprinde următoare l e tipuri: a) ceramic ă poro asă (circa 30%) provenind de la vase
mari cu buz a răsfrîntă, borca ne de mărimi diverse şi ceşti , modelate cu mîna; b) ceramică
casta nie-gălbuie (circa 30%) provenind de la
fru ctiere, căni , ceşti modelate cu mîna; c) ceramic ă cenuşi e (circa 15% ) căni (ulcioare), vase
cu gît înalt şi buza evazată, modelată cu mîn a
ş i la r oată; d) ceramică căr ăm izie-chiupuri mod elate cu roata.
Impor turile grece şti (circa 25% ) -provin de la
diverse form e de vase: .amfore, sckyphoi , căn i,
lagyncri , cu pe etc.
Skyphos (1 = 7 cm, diam. g. = 12,5 cm, di am.
f. = 6,8 cm) modelat din pastă foarte fină , omogenă , cu a ngob ă r oşie şi firnis negru. Corpul este
bitronco ni c, cu p ar tea inferioară aplatizată , buza
r ăs frîn tă, cu m arginea rotunjită ş i fund inelar,
pronuntat. Avea două tortiţe prinse sus prin
d o u ă capele iar jos prin unul singur. Decorul,
inciz at, constă din linii orizontale la b aza gîtului , la
um ăr , la fund ş i la b aza suportului inelar, şi din
motive flor ale încadr ate între două linii orizo ntale
şi două şiruri orizontale de puncte, realiz ate
prin lusLruire, la parte a superioară. Piesa este
din Pergam şi apare începînd cu ultimul sfert
al seco lului al II-lea î. e.n., ne avînd a nalogii
anterioare în cera mică, ci preluînd, prob abil,
modele din m etal1 (fig. 3/ 1).
Fragmentele numeroase de amfore sînt din
Rhodos 2 şi de "tipul Cos" 3 cu toarte bi ci lindri ce .
Există o ştampil ă rhodi ană, circulară, av înd
ca simbol flo area de rodi e, dar inscripţia este prost
imprimată , astfel încît o întregire sigură este
imposibilă (fig. 3/3).
1 J. Schă fe r, H ellenistische K eramik aus Pergam, Berlin,
1968, Nr. cat. C. 21, p . 37, pl. 5-6; pl. 1-10, D . 3 1-fo rmă

si mil a r ă;

• Ibidem. pl. 5/1.
a I. B, Zeest, J{eramiceskaja
1960.
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G rădi ş Lca -Bră ila.
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cera mic ă gc tică

[ai riotăm un fr agme n t de la gura unui lagy nos
din Pergam (fi g. 3/4b) un fr agment de căn i ţă ,
:mente de gură de vas cu firnis (amforă?)
. 3f4a), de can{t şi alte re cipiente greu de
1tificat. S-a mai descoperit un fragmen t de
ndă de br onz ce avea o f o rm ă r otundă. Pe

d in locuin!a nr. 1 (S . 20) .

baza importuril or greceşti, mai ales a skyp h osului, l ocuinţ a se datează la s fîrş ilul seco lulu i al
II i.e.n. - începutul seco lului 1 î. e.n.
Groapa din S 20 caro u! 1 este contemporană
cu locuinţa, deoarece părţ i din ace lea şi vase s-au
descoperit în ambele locuri . Ca piese intregi şi
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2..

b
3.

(;răcli.) l ca- Bră il n .

lrnporluri eleni sli ce : 1, :J - 5 el in

l oc ui nţă;

2 din Gr. 1 ( 1, 2, 4 b din Pergam ; 3

şta mpil ă

rh od i ană).

bile m e n ţ i o n ăm: dou ft ceşt i ş i un b orca n,
modelale cu mîna din p astă poroasă (fig .
. ToL aici s-au găsit douli fragm ente dintr-un
JS din Pergam care, împr e un ă cu unul
Jcui n ţft, alcătuiesc circa 60%
din co rp .
are corpul cvasicilindri c, cu p e reţ ii mai
ToarLa, ova lft - Lurtilă în secţiune - ,
partea s up e rio a ră douft terminaţii tron, later ale ş i deasupra o mică pastilă . Decorul

constă elin m otive li ne are ş i fl or ale i ncizate, din
benzi ori zonta le, punctate şi m otive florale
lustruite. Piesa d a tează tot de la s fîrş i t ul secolului al II-lea - începutul seco lului 1 î. e.n. (fig. 3/2)4 •
Deci , întregul complex de locuire - lo c uinţ ă ,
groapa , ,.m e najeră" ş i mormîntul de copil, datează din jurul anului 100 î.e .n.

' J.

Schăfer,

op . cii, pl. 11,
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O. 30 . decor simil a r .

Fig. 4.
1

Grădiştea-Brăila. Ceramică ge ti că.

total, în campania din 1980, s-au desco-

t 24 de gropi dintre care 11 sînt cvasicilin~. iar 13 tronconice. Ultima categorie cuprinde
'i mult mai adînci şi m ai b ogate ca material
:ologic. Cel puţin una credem că a avut şi
rol mai deosebit, probabil de cult. Faptul
dovedit de aranjamentul, spre baz ă, al ma-

terialului arheologic: coarne de cerb, fragme nte
de corn şi coloană vertebral ă (fragment) de cerb,
oase, ceramic ă, pietre, c ă rbuni , toate acoperite
cu un strat de arsură. De aseme ne a tot o coroană
de cerb, cu o cute la b ază, acop erea gura altei
gropi mena jere (Gr. 6 din S. 17).
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c

1

g . 5. G r :i di ş lcn-13 r Ctil 'l. 1

a-u

tn [trgc lc ; .1 c fra g tll cnt d e flui e r d e os ; :2 , ·1 cap :tc e : :l fu" tio le: fi IJoillri gl'l ice cu decor
In r e li e f ; (j im itaţ i e de a mforii.

lne lle le şi u ·t e nsil e le sin L repreze nt a te ele:
:me n tc ele rî ş ni ţă r olat iY ă, cu te ele gresie
tru ascuţiL, c uţ.it c elin fi er , tuburi , mîne re
ule din os, co rn ş i m eL~d , fusaiol e ş i ronde le
ceramică.

In ca drul p od oa be lo r se i n l' a drea z ă trei m ă r
ge le (d ou ft din pa s i [, slic loas i"i ş i u na din cerami că) (fig . 5/ 1 a. b ) ş i fr a gm e n te d in og li nzi de
bro nz. Menţi o n ă m ş i descop erirra un ui fr agment
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AŞEZAREA

GETO-DACA DE LA GRADIŞTEA-BRAILA

de fluier din cs (fig. 5/1 c) şi a unei torţi din
bronz, probabil de la o situlă.
Ceramica5 , numeroasă şi variată, se imparte,
după provenienţă, in două mari categorii: a) autohtonă - peste 90% şi b) de import, elenistică,
aproape 10%. Ceramica geti că este modelată:
a) cu mina - peste 80%; b) la roată - aproape
20% şi c) la roată şi in tipar - boluri cu decor
in relief (citeva fragmente) .Ceramica modelată
cu mina este, in general, din pastă comună şi
semifină cuprinzînd următoarele tipuri de vase:
borcane de diverse capacităţi, vase mari de provizii, ceşti dar şi căni, cupe, fructiere şi castroane.
Decorul constă din briuri in relief şi butoni alveolaţi sau nu, din proeminente, incizii orizontale
sau in val, scrijelituri, impresiuni, etc. Ceramica
modelată la roată din pastă semifină sau fină
cuprinde următoarele tipuri de recipiente: căni,
cupe, fructiere, strecurători, urcioare, chiupuri,
ornamentale cu linii lustruite, caneluri şi incizii.
Ceramica elenistică, variată ca forme, este
cantitativ reprezentată îndeosebi prin amfora
de tipul "Pseudo Cos" apoi din Rhodos şi alte
centre greu de precizat datorită stării fragmentare şi lipsei ştampilelor. Alte recipiente importante: skyphoi şi legynoi din Pergam, că ni, ulcioare, ceşti şi alte fragmente de vase greu de
identificat.
Dintre qcestea au fost imita te: amforele (fig.
5/G) cantharoii şi bolurile cu decor in relief (fig.
5/5).
Resturile osteologice, numeroase, provin de la
bovine, ovine, porcine, păsări şi peşti. Dintre
animalele sălbatice cele mai numeroase resturi
osteologice rămase sînt cele de cerb.
In ceea ce priveşte durata comunităţii getice
de aici cercetările din anul acesta au adus unele
elemente în plus, dar încă nu este posibilă o
cronologie certă. Importurile greceşti, prezente
aproape in tot stratul arheologic, se datează
incepind cu ultimul sfert al secolului al II-lea
i.e.n. Ţinînd cont de acest fapt, inceputul locuirii trebuie plasat pe la mijlocul secolului al
II-lea î.e.n .. In privinţa încetării locuirii în această
aşezare situapa este complicată şi de faptul că
nivelul superior este distrus parţial. Cert este
că lipsesc importurile romane şi nu existr1 piese
elenistice care să poată fi datate în secolul 1 e.n ..
Ceramica autohtonă se încadrează şi ea in aceste
limite: nu există forme mai vechi de secolul
al II-lea i.e.n. şi nici altele care să poată fi încadrate numai în secolul 1 e.n.

i intrucit marea majoritate a fQrmelor ceramice ~xis
lcntc la Grădiştea sint prezente In aproape toat~ aşezările
gcto-dace contemporane menţionarea tuturor analogiilor
ni se pare inutilă. De aceea vom menţiona lucrările de
sinteză sau cele care se referă Ia Cimpia Română; 1. H. Crişan,
Ceramica daco-geticd, Bucureşti, 1969; M. Turcu, Gcto-ducii
din Clmpia .Munteniei, Bucureşti, 1979; G. Trohani, Cercct.
Arh., 1, 1973.

241

In aceste condiţii opinăm că înceterea locuirii
s-a produs fie spre sfîrşitul secolului 1 î.e.n·
(mai probabil) fie la inceputul secolului 1 e.n.
S-ar putea ca evenimentele ce au loc în zona
Dunării de Jos şi in Cîmpia Română datorită
intervenţiei puterii romane6 să fi determinat
şi incetarea locuirii acestei comunităţi de la
Grădiştea.
Sperăm ca cercetările viitoare să aducă noi
date privind existenţa comunităţii getice de
aici, contribuind astfel la îmbogăţirea cunoş
tinţelor despre civilizaţia geto-dacilor din Cîmpia Romină.

LES FOUILLES ARCHE:OLOGIQUES
DANS L'E:TABLISSEMENT GE:TO-DACE
DE GRADIŞTEA (DE:P. DE BRAILA)

Ccltc annec Ies rccherches dans l'etablissement geto-dace
de Grădiştea ont apporte de nouvclles donnees importantes
conccrnant Ia vie de Ia communaute de cette contree. On
a prouve que Ia partie nord du tell Hait, cUc aussi, habiUe.
donc l'Hablissement s'etendait sur toute la superficie du
tcll. Dans Ia cassette entre S. 13-S. 16 on a decouvert
deux nouvelles habitations, !cur nombre etant maintenant
de cinq.
Chronologiquemcnt, clles s'Hcndent pendant toutc Ia
dflrec d'habitation de cct Hablisscmcnt. Un interet tout a
fait particulier presente le complexe d'habitation de S. 20
comprenant une habitation de surface, une plateforme de
pierres, une fosse menagerc et une tombc d'inhumation
La ceramique getc - Ies bols, Ies cruches, Ies pots, les
vases a fruits, les tasses - et Ia ceramique grecque - Ies
skyphoi et les Iagynoi de Pergam, Ies fragments d'amphores
de Rhodos ct du type "Pseudocos", les autres importations
hellenistiques prouvent que le complexe d'habitation date
a peu pres de l'annee 100 av.n.c.

EXPLICATION DES FIGUHES
Fig. 1. Grădiştca- Brăila. 1 habitation de surface; 2
complexe d'habitation: habitation, une platforme cn pierre;
une fosse menagcrc ct une tombc d'inhumation; 3 âtrc-four.
Fig. 2. Grădiştca-Brăila. 1-5 ceramique gete de l'habitation nol.
Fig. 3. Grădiştea- Brăila. Importations hcllenistiques:
1, 3-5 de l'habitation; 2 de Ia fosse na 1 (L, 2, 4 b de Pergam;
3 estampille de Rhodos).
Fig. 4. Grădiştea- Brăila. Ceramique gete.
Fig. 5. Grădiştea-Brăila. 1 a-b perles; 1 c fragment
de flute en os; 2, 4 couverclcs; 3 fusaioles; 5 coupe dcliennc
getc; 6 imitation d'amphore.

1 Strabon, Geografia, VII, 303, vezi discuţia problemei
la R. Vulpe, Aşezdri getice din .1\funtenia, Bucureşti, 1966.

18 - CercetAri arheologice
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Cercetări

arheologice la

Şura Mică

1. GLODARIU, TH. NĂGLER, M. RILL, E. IAROSLAVSCHI

ln campania de săpături din anul 1980 a continuat cercetarea zonei aşezărilor antice dintre
pîraiele Rîşloavelor şi la sud-vest de confluenţa
acestora prin cinci secţiuni (XI de 29 x 2 m,
Xllde41x2m,XIII de 34x2m, XIV şi XV de
40 x 2 m) şi casetele adiacente lor. Se adaugă
indreptarea, pe o lungime de 29 m, a malului
nordic al pfrîului de sud pentru stabilirea stratigrafiei şi a intensităţii locuirii la extremitatea
dinspre pîrîu a aşezărilor.
După cum s-a menţionat şi în raportul din
anii trecuţi, in punctul Rîşloave locuirile antice
incep la sfîrşitul epocii neolitice şi continuă fără a avea de-a face cu o locuire neîntreruptă pînă inclusiv in secolul al XII-lea. In cele ce
urmează, pentru a putea preciza conţinutul şi
caracteristicile descoperirilor, acestea se vor prezenta cronologic, în ordinea firească a succesiunii
epocilor, şi nu topografic, in funcţie de gruparea
sau răspîndirea lor in secţiunile amintite.
Cele mai vechi descoperiri din campania 1980
aparţin perioadei de trecere de la neolitic la epoca
bronzului. Consistent reprezentată in privinţa
cantităţii materialelor arheologice recoltate prin
săpături, culturii Coţofeni îi revin însă puţine
complexe închise conservate, în măsură a se
preta la determinări precise. Aşezările ulterioare
le-au deranjat adesea aproape integral, încît
numai locuinţele de tip bordei, mai adînci, au
putut fi urmărite în detalii.
Bordeiul descoperit în acest an B 37 (fig.
1, m 10-12) avea formă patrulateră şi comporta două faze de construcţie, ambele aparţi
nînd celei de a doua faze a culturii Coţofeni.
Inventarul lui consta exclusiv din ceramică
(în mari cantităţi) şi oase de bovine.
Materialele aparţinînd epocii bronzului (cuitura Wietenberg) au fost descoperite numai în
poziţie secundară, deranjate fiind de locuirile
ulterioare. Dealtminteri, amintilcle materiale se
reduc la ceramică, cu formele şi ornamentele
caracteristice culturii Wietenberg.
Mai numeroase decît în campaniile din anii
precedenţi sînt, în schimb, materialele aparţi
nînd culturii Noua. Cea mai mare parte dintre
ele o constituie ceramica (inclusiv ceştile cu
toartă supraînălţată, ornamentată cu buton),
căreia i se adaugă cîteva vetre (portative?),
distruse fie de locuirile ulterioare, fie (rar) de
arăturile moderne.

dacică

a fost, ca de obicei, bine repreatît de complexele închise (locuinţe,
gropi), cît şi de materialele recoltate din ele.
Locuinţa descoperită în secţiunea XII (B 39
în fig. 2, m 33-37) era de tip semibordei, de
Epoca

zentată,

formă patrulateră şi conţinea obişnuita ceramică
lucrată cu mîna şi la roată, precum şi o mărgea
de rocă cu "ochi" de sticlă. Cele citeva pietre din
aria ei (m 34) este posibil să provină de la o
vatră deranjată. Urme de crustă nu s-au găsit
însă. Aceeaşi locuinţă a fost străpunsă parţial

de nu mai puţin de cinci gropi (G 145, 146, 149,
150, 156), toate cu inventar extrem de sărac
(citeva fragmente cer amice, oase şi cărbune).
Aici, ca şi in alte aşezări dacice contemporane, extrem de numeroase, se dovedesc a fi gropile, majoritatea dintre ele în formă de pilnie
aşezată cu gura in jos, cu pereţii mai mult sau
mai puţin înclinaţi (fig. 1-3). Iniţial. gropi de
provizii, amenajate după sistemul de-acum cunoscut, ele au sfîrşit prin a deveni gropi menajere,
ceea ce explică atît varietatea şi bogăţia excepţională
a materialului arheologic existent in
unele dintre ele, cît şi prezenţa sa insignifiantă
in altele.
lntre gropile amintite au atras atenţia altele
care aveau aspectul unora astupate scurt timp
după săpătura lor în antichitate, anume nu
umplutura firească de pămînt negru, ci amestecul
constant al acestuia cu pămîntul steril (fig. 1,
G. 107, 108, 116, 118). Unele dintre ele nu conţineau decît cîteva fragmente ceramice şi resturi
de cărbune. Altele, în schimb, aveau în ele schelete de animale (în una un mînz, in alta doi ciini
şi craniul celui de al treilea), iar două, schelete
umane: prima (fig. 1 G. 108) un schelet in poziţie
chircită, cu garnitura de fier placat cu argint a
unei centuri şi fragmente ceramice, cea de a doua
cu două schelete, cărbune şi vase sparte ritual.
Inventarul tuturor acestor gropi este de epocă
dacică, la cele cu schelete umane databil în a
doua jumătate a secolului 1 i.e.n.-prima jumă
tate a veacului următor. Semnificaţia unor astfel
de înmormîntări (nici unul dintre scheletele umane
nu avea toate oasele) abia urmează să fie precizată.

Materialele arheologice aparţinînd epocii romane au apărut sporadic in stratul de cultură,
nefiind legate de nici un complex inchis. Dealtminteri zona de intensă lornirP rl::~t::~hil<i fn ~"-
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piatră;

CERCETARI ARHEOLOGICE LA

colele II- III e.n., se află situat{! dincolo de
pîrîul de sud, unde in acest an nu s-au efectuat
cercetări.

Cele mai bine reprezentate prin descoperirile
din anul Hl80 au fost epocile prefeudală şi fcudală
timpurie, cărora le aparţin opt locuinţe. Toate
rectangulare sau patrulatere cu col~urilc rotunjite (una, B 40, cu un perete surpat, fig. 3),
ele au in interior - de obicei pe una dintre
laturile scurte - un cuptor de piatră sau lul,
mai rar cite o vatră cu gardinf1 (fig. 3). Inwntarul constă mai ales din ceramică lucrată la
roata de picior sau de mină.
După cum s-a precizat in rapoartele anterioare,
locuinţele din epoca prefeudală se datau cu precădere în secolul al VIII-lea (eventual şi in urmă
torul). Ceea ce au adus nou cercetările din această
campanie constă în descoperirea altor locuinţe,
toate de tip semibordci (spre deosebire de marea
majoritate a celor anterioare), databile in secolele XI şi XII. Fragmente ceramicc caracteristice secolului XIII nu au mai apărut nici in
poziţie secundară. In funcţie de indiciile furnizate
de cercetările de pînă acum se pare mai intii că
locuinţele aparţinînd epocilor prefeudală şi feudală timpurie se masează cu precădere nu departe de malurile Rîşloavelor, şi în al doilea rind,
că locuirea încetează probabil la inceputul se·
colului al XIII-lea.
Inainte de a încheia succintul raport asupra
rezultatelor săpăturilor arheologice de la Şura
Mică este de menţionat semibordeiul 43 (fig.
1, B 43 in m 20-23), cercetat doar parţial in
secţiunea XI. Lipsa, in porţiunea cercetată, a
altor vestigii decît pigmentaţia de cărbune face
imposibilă precizarea epocii căreia ii aparţine.
El urmează a fi cercetat integral în viitor.
Dat fiind interesul pe care-I prezintă cercetările de la Şura Mică, in special pentru epocile
dacică, romană şi de formare a poporului român,

ŞURA

MICA
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ele Yor eonlinua in anii următori, obiectivele
principale fiind cercetarea cu precădere a zonelor
unde locuirile din epocile romană şi postromană
s-au do,·edit mai intense. Va trebui, totodată,
extinsă cercetarea in zona unde au apărut înmormîntările databile la sfîrşitul epocii Latene.
Toate împreună vor fi in măsură să contribuie
!J. aprofu ndarea şi lărgirea cu noşlinţelor privitoare la fenomene importante ale istoriei vechi.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
A ŞURA MICA
Ri':SUME
Dans les scctions et superficies recherchees au lieu-dit
on a decouvert des materîaux appartienant aux
cultures Coţofeni (ceramique, os de bovins dans une habitntion ct dans Ia couche d'habitation), Wietenberg (ceramiquc cn position secondaire), Noua (ceramlque et âtres)
et aux epoques dace (habitations demi-fonds, fosses, a ceramiquC', pieccs cn metal, parures et fosses â squelettes d'animaux et humains, l'une des dernieres datable a Ia seconde
moitic du I " siecle de u.e.), romaine (ceramique dans Ia
couchc de culture), prefeodale ct du Haut Moyen Age (haLitation il fours en pierre et terre glaise qn'on peut dater
aux VIII' -XII' sieclcs).
Hîşloavc

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Şura Mică. Excavation XI (partiele). Plan et profils: 1 tcrrc arable; 2 couche de culture; 3 sol vierge; 4 contour
des hal>itations et des fosscs; 5 pierre; 6 charbon; 7 os;
8 fragments ceramiques Coţofeni; 9 fragments ceramiques
daciqucs.
Fig. 2. Şura Mică. Excavalion XII (partiele). Plan et
profils: 1 terre arable; 2 couche de culture; 3 sol vierge;
4 pierrc; 5 contour des habitations et des fosses; 6 charbon;
7 pilier; 8 os; 9 fragmcnts ceramiques daciques.
Fig. 3. Şura Mică. E:ccavation XV (partiele). Plan: 1
contour de l'habitation et du fosse; 2 âtre; 3 os; 4 pierre;
5 fragments ceramiques daciques; 6 fragment ceramique
prCfeodal; 7 limite de l'excavatlon.
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Săpăturile

din 1980 de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

HADRIAN DAICOVICIU, DORIN ALICU, IOAN PISO , CONSTANTIN POP,
ALINA SOROCEANU, CONSTANTIN ILIEŞ

Cercetările

arheologice de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa s-au concentrat în două puncte:
,.Grohotea Tornească", unde a continuat dezvelirea clădirilor 001 şi 002, şi grădina locui torului Traian Jurj, unde s-a încercat printr-o
secţiune (Z 4) identificarea laturii de vest a castrului de pămînt care a precedat întemei erea
oraşului.

Prezentul raport, ca şi cel pe anul 1979 , înfftrezultatele campaniei, în măsura în care
1

ţişează

1 Vezi H . Daico viciu, D. Alicu , I. Piso, C. Pop, A. R u-;u,
Ma teri ale, Tulcea 1980, p . 276-282.

acestea au fost coucludenle. El nu se va referi la
anumite aspecte a căror elucidare o aşteptăm
de la săpăturile din anii viitori.
1. t:LĂD !REA 001 (fi g. 1)

La această impunătoare construcţie s-a degajat
pe jumătate latura de est, o bună parte din zidul)
de sud şi a fost surprins colţul de sud-vest. De
asemenea, prin două secţiuni (T 2 de 27 x 2m şi
T 3 ele 25 ,50 x 4 m), cl ă dire a a fost traversată pe
to a tă lungimea ei. In aceste condiţii, dimensiunile edificiului au putut fi de Lerminate. El mă-

"

PLAN Of ANSAMBLU
001, 002.

o

•

F ig. 1. Ulpi a

10m

T raiana

Sa rmi zegclu sa.

Pla n ul

s[lp ă luri l o r din punc t ul "Groho tca To rn ească ".

Fig. 2. Ulpia Tra ia na Sarmizegelusa. C 1ă direa 00 1: pro filul peret elui de est a l sec ţ iuni T 2 . Legend a: 1 sol veget a l ; 2 dărlm ătură ;
ceramică; 11 nisip,
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soară de la faţa externă a unui zid pînă la faţa
externă a zidului opus 56,40 m în lungime (estvest) şi 20,60 m in lăţ.ime (nord-sud); la aceste
dimensiuni se adaugă cele ale contraforturilor,
adică

2,60 m pe lungimea clădirii şi 2,50 m pe
ei. S-a constatat că zidurile exterioare au
lăţimea de 1,20-1,40 m.
In interiorul ei, clădirea 001 este străbătută pe
toată lungimea de cinci ziduri paralele, late de
1-1,15 m, care formează astfel şase compartimente (nave). Cele mai largi (2, 15 m) sint naYele
de nord (6) şi de sud (1), celelalte măsurînd în
lăţime 1,80-2 m. Subliniem că aceste ziduri
intermediare se aflau la subsolul clădirii, avînd
menirea să susţină planşeu! parterului, care, cel
puţin în porţiunile săpate, nu s-a păstrat. Nimic
nu ne îndreptăţeşte, deocamdată, să afirmăm că
parterul ar fi prezentat aceeaşi compartimentare,
realizată prin ziduri sau prin şiruri de coloane
(vezi profilul secţiunii T 2 în fig. 2).
S-a observat că zidul de pe laturile de est, sud
şi vest ale clădirii este străpuns, din loc în loc,
la distanţe variabile, de deschizături rectangulare
de 0,40 m lăţime, foarte probabil pentru aerisire;
bănuim că asemenea deschizături se află şi pe
latura de nord încă neinvestigată.
In interiorul şi în exteriorul clădirii au ieşit
la iveală. ţigle şi cărămizi (unele din ele ştampi
late), chei de fier, cuie, piroane, o mistrie de fier,
un talger de balanţă de bronz etc. Principalele
descoperiri (unele din ele făcute încă în 1979) se
publică mai jos.
lăţimea

2. UĂUillEA 002 (fig. 1 şi 3)

Au continuat săpăturile in încăperea 1, a cărei
cercetare începuse cu un an înainte 2 , constatîndu-se că lungimea ei totală este de 33,25 m; încăperea, largă de numai 3-3,25 m, este deci un
fel de coridor. Observaţiile din Hl80 au confirmat
existenţa unei faze anterioare clădirii 002, reprezentată printr-un zid demolat aflat în partea
de sud-est a încăperii 1; la construirea clădirii
002, acest zid a fost demolat parţial, fiind cun-

statat numai pe înălţimea necesară pentru ca el
susţină pavimentul de cocciopeslo care, In
partea de nord a încăperii, se sprijinea pe pilele
hypocaustului. Deoarece clădirea aparţinînd fazei,
I se întindea numai în partea de est a încăperii 1
în partea de vest a acesteia a fost ridicat un zid
nou pentru susţinerea pavajului. Cît priYeşte
cel de al doilea zid despre care presupuneam,
în 1979, că se afla în partea de nord-est a încăperii
1, s-a dovedit că nu era un zid propriu-zis, ci
numai un postament (1,15 x0,35 m) care dubla
pilele hypocaustului în vederea sus ţi nerii p avajului.
Menţionăm că zidul sudic al încăperii 1 se adosează la zidul vestic al clădirii mai vechi la nivelul pînă la care a fost demolat acesta; este
posibil ca la o cotă superioară zidul cel nou să-I
fi încălecat pe cel vechi. Zidul răsăritean al încăperii 1 se adosează la cel nordic şi nu se leagă
organic de el.
Relevăm apoi că zidul sudic al încăperii 1
este mai scurt decît cel nordic, el avînd numai
30,65 m. Se pare, deci, fie că încăperea 1 osea
în partea sa vestică forma literei L, fie că ea comunica, printr-o deschidere largă de 2,60 m, cu
altă încăpere, notată pe plan cu 12. Zidul care,
pe plan, blochează presupusa deschidere se află
la un nivel inferior celui al pavajului şi poate aparţine unei construcţii mai vechi.
In clădirea aparţinînd fazei 1, surprinsă în partea
de est a încăperii 1, pavimentul era format dintr-un strat de mortar alb gros de 4-5 cm.
Incăperea 1 era încălzită cu ajutorul a două
cuptoare, unul aflat în partea de est, la 2,\JO m
de zidul răsăritean al încăperii, iar celălall în
partea de vest, la 6,50 m de zidul apusean; gura
celui de-al doilea cuptor este amenajată în zidul
sudic al încăperii şi avea o boltă de cărămizi,
astăzi prăbuşiti't; canalul era larg de 62 cm şi
era căptuşit cu cîte un rînd de cărămizi late de
14 cm.
In spaţiul dintre gura primului cuptor şi poslamentul amintit mai sus, stîlpii hypocaustului
ocupă întreaga lărgime a încăperii, fiind aşezaţi,
aşa cum s-a mai spus 3 , în 6 rînduri de cîte 5. In
restul încăperii, hypocaustul ocupă numai jumăsă

a Ibidem.

• Ibidem, p. 279.
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tatea nordică şi are numai 3 rînduri. Pilele hypocauslului sînt formate în jumătatea de est a încăperii dintr-o cărămidă-bază de dimensiuni diverse. din 8 cărămizi pătrate de 16 x 16 x G cm,
peste care urmau o cărămidrt mai mare (20 x
20 ;< :> cm) şi apoi una de dimensiuni şi mai mari,
în toale cazurile fragmenlară. Hypocaustul nu
este însă construit într-o manieră unitară: pe o
a numi tft por\iu ne cărămizile pilelor sînt circulare, iar în partea de vest cărămizile de mici
dimensiuni au fost înlocuite cu tuburi de lut ars
(fig. 1/1).
Peretele nordic al încăperii 1 era placat, cel
pu!in pc anumite por~iuni, cu iegulae mammaiae.
Incăperea U prezintă două faze principale.
In cea dintii, reprezentată de un pavaj de mortar
dimensiunile ci erau de 5,10 x 2,77 m. In faza a
doua, zidul nordic al încăperii a fost demolat şi
apoi reconstruit cu 50 cm mai spre nord. Dimensiunile încăperii au devenit astfel de 5,10 x 3,27 m,
iar padmcntul a fost formal dintr-un strat de
lut amestecat cu cărbune şi cărămidă. Nu este
clar[t silua!ia unui şanţ care merge de-a lungul
lalurilor de nord şi de esl ale încăperii.
Cele două faze ale încăperii 9 corespu ud cu
niYelurile II şi III din încăperea 8, situată imediat spre cst4 •
Din inventarul încăperii 9 merită inenPonate
un fragment de vas roşu cu numărul XII incizat
pe fund după ardere, provenind din stratul de
umplu tură dintre prima şi a doua fază, şi o lucernă cu ştamplila OCTA VI descoperită pc pavajul fazei I (fig. 12/1).
Incăperea 10 prezintă o situaţie destul de
neclaril. In partea ei de est, adiacentă încăperii 9,
răv[tşiri
ullerioare au împiedicat observaţiile
stratigrafice. Tol ce se poate afirma este, şi în
acest caz, ca şi în cazul încăperii 9, că zidul
nordic a fost demolat şi reconstruit cu o jumă
tate de metru mai spre nord. In schimb, in partea
vestică a încăperii 10 este clar că peste zidul demolat au fost aşezate pilele de pe şirul cel mai
nordic al unui hypocausium, construindu-se, în
acelaşi limp, un pilastru de cărămiMt care întrerupe prime•e două şiruri de pile (dinspre nord)
ale hypocaustului (notăm că un pilastru asemă
nător, prăbuşit, a fost descoperit, in afara elădirii
002, h 6,60 m spre vest de zidul apusean al
încăperii 10).
Se poate, deci, afirma că încăperea 10 a cunoscut o fază iniţială corespunzînd fazei I din încăperea 9. În această fază, dimensiunile îndtperii
10 vor fi fost de 12x2,77 m; in faza a II-a s-a
mărit numai lăţimea, care ajunge la 3,27 m.
In momentul în care hypocaustul se construieşte în partea de vest a încăperii 10, partea de
est rămîne neîncălzită, ceea ce presupune umplerea
ei cu un strat de pămînt de grosimea spaţiului
cuprins între pavajul de cocciopesio pc care erau
aşezate pilele hypocauslului şi podeaua pe care
acesta o încălzea. Pentru ca umplutura să nu se
1

" lbiO.cm, p. 'li'> l.
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peste stîlpii hypocaustului este probabil
s-a construit un zid sec care o placa şi ale
cărui urme se află, poate, în martorul lăsat între
cele două jumătăţi săpate ale încăperii.
Cuptorul hypocaustului se găsea la vest de
încăpere a 10; in zidul vestic al acesteia a fost
amenajată, din cărămizi aşezate în boltă, trecerea
dinspre cuptor spre spaţiul ocupat de pilele hypocaustului, foarte bine păstrate.
La un moment dat, hypocaustul încăperii 10
încetează de a mai fi folosit. Spaţiul cuptorului
este umplut cu pămînt; în afara încăperii 10, spre
vest de ea, se aşează un pavaj din piese hexagonale de lut ars, lat de circa 1 m. Intrucit acest
spaţiu umplut cu p[unînt şi nivelat nu este închis
de vreun zid spre vest, nu se poate vorbi despre
o nouă încăpere, ci despre o terasă, probabil acoperită; pavajul din elemente hexagonale ar putea
marca trecerea de pe această terasă in încăpere a 10.
Infăţişarea îndtperii 10 nu se modifică cu prilejul
acestor amcnajări.
In sfîrşit, zidul de nsl al încăperii 10 este demolat pînă la niwlul pavimentului acesteia;
pavimentul se extinde acum spre vest acoperind
pavajul din elemente hexagonale. Totuşi, deoarece nici acum nu se constată construirea unui
nou zid spre vest, este greu de afirmat că îneftperea 10 s-ar mai fi extins; avem, poate, de-a
face mai degrab[t eu desfiinţarea ci şi cu extinderea spre est a lcrasci piuă Ia zidul vestic al
încăperii 9.
Incăperea 11 n-a fost săpată în întregime, dczvelindu-se numai zidurile de nord şi de vest. Cel
dintîi este străpuns de gura cuptorului pentru
hypocaustul din încăperea 1 (vezi mai sus), iar
cel de al doilea de gura, largă de 60 cm, a unui
alt cuptor, fapt care lasă să se bănuiască existenta
unui hypocaust in încăperea 12. Cu alte cuvint~.
încăpcrca 11 pare să fi fost destinată în primul
rînd deservirii celor două cuptoare.
Incăperea 12, al cărei zid sudic n-a fost încă
degajat, ar putea să nu fie o încăpere aparte, ci,
aşa cum s-a arătat mai sus, să reprezinte ramura
scurtă a încăperii 1. In orice caz, spaţiul desemnat ca
î~căp~rca 12 este împftrţit în două jumătăţi aproXImativ egale de un zid lat de 45 cm, orientat
N- S, care a fost urmărit pe o distanţă de 3,90 m.
Acesta ar fi putut servi la delimitarea părţii încălzite cu !Jypocauslum (la est) de cea neîncăl
zită (la vest), căci el se află numai sub pavimenlul
de rocciopesio al încăperii.
O suprafaţă de 7,50 x 7 m, delimitată deocamdată de un zid lat de 85 cm pe !alura sa nordică
şi de un zid lat de 84 cm pe latura sa estică (acesta
este identic cu zidul de vest al încăperilor 1 şi 12),
a fost denumită, convenţ.ional şi provizoriu,
003.1. Atîta \Teme cît nu se cunoaşte situaţia de
pc laturile ci de vest şi de sud, este greu de afirmat
că avem intr-adevăr de a face cu încăperca 1 a
unei alte clădiri (003), ar putea fi foarte bine vorba
despre o curte aparţinînd edificiului 002. In acest
spaţiu a fost descoperită o placă onorară de marmură (vezi mai jos).
că
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F ig. 4. Ulpi a T raiana Sarmizegetu sa. 1 porţ.iun ca de
vest a hypocau stulu i din
încăp e rea 1 a cl ădirii 002;
2 p artea centra l ă a SA: zidul din secolul al IV-lea
c. n. ş i canalul est-vest.

1
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3. SA. lnlre eonlraforlurile de pe !alura sudicf1
a clftdirii 001 ~i la l ura nordi dt a î ncftperii 1 din
002, respecli\' a spa(iului notat. conYen(ional <"li
003.1, s-a sftpal o suprafa(~i (S.\) de 1::i.!i:J < 12111.
orienlalft E --V. Sl.raligrafia suprafeţei se compune.
de sus în jos. dintr-un straL Hgelal gros de :~2.::i
cm, un slral. de dărimftlurft cu pialri"1 mftrunti"t
şi sfărîmături de pglă gros de ·B cm şi un strat
de cullurft cu moloz de dimensiuni mai mari.
gros de 37,5 cm.
In partea de esl a suprafe(ei a fosL identificată
o structură de zidărie dcmolală cu dimensiunile
de 8.35 x 8,35 m comportînd palru încftperi; celt•
dou[t din jumălalea de nord erau paYate cu un
amestec de mortar ~i cărămidă sfărîmali"t de o
calitate mai slabă decîL ceea ce numin în mod
obişnui l cocriopeslo. Este posibil ca aceste încăperi
să fi apartinut toL clădirii 002 şi să se cxlindii
spre esl, intr-o zonă încft ncsăpală. \"a trebui.
fireşte, pînă la urmă, sft se gftscască explica(ia
demolării structurii men(ionatc, precum şi a
faptului că demolarea a fosL inegalft, col\tii de
nord-Ycst fiind mai inalt decît restul.
SA a furnizat douft descoperiri de mare însemnătate: un lot de inserip\ii care se publică mai jos.
şi un zid lung de llm şi lat de 39-5·1 cm, silual.
la l'irca 1 m de limila sudidt a suprafc\ei inYCstigale. Zidul, orientat ENE- VSV, este construit
făr:'t mortar, din piatră de riu, (iglc şi cărămizi,
blocuri de marmură (unele cpigrafe) rcutilizale
(fig. 4/2 şi 5). Douft altare \'Oli\'c închinate de
i\1. Luccius Felix, procuralor financiar al Daciei
Apulensis, care fac parte din zid, şi un fund de
vas cu o cn1x monogramrnalira incizatf1 stingaci
dup:t ardere (fig. 12/3), descoperit in dărimătura
zidului, asigură datarea acestuia în secolul al
IV-lea e.n. 5 •
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cf1 apar\in IIIH'i faze anlrrioare. Dimensiunile
cltrlunizilor elin ambele ~iruri sinl ,12 X 30 X G,5 cm.
Cele douft ~iruri de drftmizi constituie fundul
a dou<'t canale.
Spre deosebire de acesle dou[t canale, conslruile
cu grij[t ~i datind. pare-se. dintr-o fază mai veche
deril încăperea 1 a clftdirii 002, există în intreaga
suprafa\ft inwsligalft in 1980 canale construite
negi i jenl, elin pi al r[L de rîu şi piese de piatră sau
de cărămidft mai wchi. refolosite. Unul din aceste
canale porneşte, probabil, de undeva de la sud de
încăpere a 1 a cl<:idirii 002 şi, mergînd spre nord, stră
bate aceasl[t încrtpere şi camera 10, străpungind
zidul care ini\ial le despăr(ca. O ramură a acestui
canal pomea, din încftperea 1. spre VSV, ajungea
in incăperea 11, intra in încăperea 12, trecea
apoi, rupînd zidul nslic al indtperii 12, în spapul
notat cu 00:1.1, rupea zidul nordic al acestuia şi se
unea probabil, la vest de suprafata SA, cu alt
canal care o slrltbătea pc aceasta aproximativ
de la est la n-sl (fig. 11/2).
.\Il canal începe in spa\iul 003.1 ~i se indre:tplă
spre vest. Lft\imea acestor canale este incgali"t;
ea mftsoarft O,:JO -1 m. Ele sînl în mod sigur
tirzii. Utrft a li se putea dclennina o epocă precisă
de construc(ic; este foarte posibil ca ele slt daleze
din perioada poslaurelianft.

·1. Sce\iunea Z 1 (fig. (i). l'Xcculală în grftdina
locuitorului Traiau .Jurj, are o lungime de 67 m,
lftl.imea de 1,50 m şi este orientală ENE-VSV.
Sec(iunea este paralelă cu zidul nordic al oraşului
~i este situalft la (j8 m spre sud de accsla; spre
Yesl. ea se opreşte la 2,30 m de malul estic al
piriului Apa l\lic:i..
La 9.20 m de extremitatea vestică a sec\iunii
s-a gftsiL un "paramenl" de piatră (zid sec), lat
dt• ;)() cm. care mftrgi nea spre est albia \'cehe a

Fig. ;,, l'lpia Traiana Sarmizegetu:oa. l'rofilul zidului Urziu din S:\.

In partea sudică a S:\, de-a lungul zidului
nordic al spa\iului denumit con\'cn\ional 003.1,
au fost descoperite două şiruri de cărămizi, aproape
paralele (dislan(a dintre ele eslc de 0,82 m la
extremitatea cslidt şi de 1,21 m la extremitatea
Yeslică). Şirul de nord, care a putul fi urmi'tril
pe o lungime de 7,80 m. este format din cărămizi
aşpzale pe lungime, in Limp ce c{trămizile şirului
de sud. aşezate pc lă[imc. au fost urmările pe o
dislan\ă de numai 7 m, căci ele inlrlt sub zidul
nordic al încăperii 1 din 002, ceea ce do\'Cdcşle
• II. Daicovil'iu, IU\ll,

:w,

1\llll, ·1. p.

riului. Pe întreaga por~iune aflată la nsL dt' acel
zid. sub slralul n·gelal şi depunerea caraclerislie[L luncilor, a clu·ei grosime variază între
2:J şi 1:J em, s-au gitsil boloY;miş, pietriş de riu,
fragmente de cărămizi romane, \iglc rulale şi
chiar fragmente eeramire. La est de "paramcnL".
intre m U,GO şi 18, s-a gftsit un slrat masi\' de
dărîmltlură scursft pc panla naturală a terenului
spre rîu. În dreptul m 1~ a ap[trut coJ!ul unei
elftdiri; zidul, ridicaL din piatră de rîu legaUt
eu mortar, este !al de 7;> cm. Între m 25,70 ~i
2G,35 a fost surprinsă a Ireia latură a clădirii
(incftperii). Utţimea încăperii a putut fi, deei,
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determinată;

ea este de G,90 m. Camera era pacu un strat de mortar alb, dur, aflat la 75 cm
sub solul actual.
In dreptul m 28,50, la 1,50 m adîncime, sub
stratul gros de dărîmătură compus din straturi
de consistenţă diferită în funcţie de elementu 1
predominant (ţiglă, piatră, nisip, mortar etc.),
apare un strat de pămînt negru cu piatră măruntă.
EI se întinde pînă la m 33,90, unde este întrerupt
de un alt zid. Stratul de pămînt negru s-a dovedit
a fi umplutura unui şanţ de forlificaţ.ie. Intre
marginea sa vestică şi zidul găsit la est este o
distanţă de 5,40 m; prelungind imaginar Laluzul
estic al şanţului, lăţimea totală a acestuia este
de 6,50 m. Adîncimea în antichitate era de circa
2 m. Pe fundul alveolat al şanţului s-a găsit o
bucală de lemn şi o torliţă de bronz (fig. 10/6).
Zidul cuprins între m 33,90 şi 34,80 (socotind
şi crepidele) aparţine aceleiaşi clădiri ca şi încă
perea pavată cu mortar alb. Paramentul Yestic
al zidului coboară mai adînc în umplutura ~an
ţului decît paramentul estic, deşi acesta din urmă
pătrunde cu un rînd de piatră în pămîntul viu.
La est de zid, pe solul antic, s-a observat un strat
de cărbune şi cenuşă gros de cîţiva cm, pe o întindere de 1 m.
La m 37, 10, la adîncimea de 1 m sub solu 1
actual, începe al doilea şanţ, umplut şi el cu pă
mînt negru amestecat cu piatră. El a fost umplut
cu mai multă grijă decît primul şanţ; umplutura
sa, bine bătută, prezintă la partea superioară un
nivel aproape orizontal. La 3,30 m spre est de
marginea estică a şan1ului s-a găsit un zid de
piatră cu mortar, care aparţine aceleiaşi clădiri.
Zidul face ca lăţimea şanţului la gură (5,50 m) să
rezulte numai din calcul. Taluzurile celui de al
doilea şanţ sînt mai abrupte decît ale primului,
dar adîncimea este aceeaşi (2 m).
Zidul care întrerupe spre est laluzul şan!:ului
constituie latura vesLică a unei încăperi cu instalaţ.ie de hypocausium; pilele acestuia erau construite din cărămizi plate, cu excepţ.ia uneia la
care s-a folosit un tub de lut ars, lung de 65 cm.
Spre sud, această încăpere era mărginită de alte
două, despăr!.ite între ele de un zid lal de 80 cm.
Incăperea vestică se pare că era pavată cu mortar
alb; cea estică, nepavală, prezintă o stratigrafie complexă. Astfel, sub solul vegetal gros de
15-20 cm, apare un strat de dărîmături gros
de 50-GO cm; sub acesta, imediat lîngă zidul
despăr1itor, a apărut un strai sub\ire de msură
pe o suprafa!ă de circa 1 m 2 • Arsura se gftsea
pe un slrat de circa 1 m grosime de pămînt brungălbui compact, foarle bine bătut; la GO cm sub
limita superioar[t a acestuia există un strat sub(.ire
(1-3cm), intermilcnt, de cărbune şi cenuşă.
La adîncimea de 1,60 m, cam la mijlocul îndtperii
(în dreptul m 51,25), pe solul antic, au apărut doi
bolovani de rîu ce mărgineau un strat de pietriş
gros de 15-25 cm care se întinde pînă în dreptul
m 57,50, fiind însă întrerupt între m 53,85--54,55
de un zid al clădirii menţionate.
Cele două şanţuri sesizate în Z4 , care au fost
umplute şi peste care s-a construit clădirea, nu

vată
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pot reprezenta altceva decît elemente defensive
de pe latura de vest a castrului de pămînt ce a
precedat întemeierea oraşului antic6 • Spre deosebire de laturile de est şi de sud ale castrului,
care urmează acelaşi traseu ca şi zidul coloniei,
şi pe care urmele valului de pămînt sînt bine vizibile, !alura de vest, situată în interiorul oraşului
antic, nu putea prezenta asemenea urme întrucît
valul a fost desfiinţat şi aplatizat. Probabil că
tocmai din pămîntul valului provine stratul
compact, brun-gălbui, din încăperea a cărei stratigrafie a fost descrisă mai sus. Cît despre stratul
de pietriş cu bordură de bolovani de rîu, el trebuie să reprezinle via sagularis a castrului; în
acest caz, valul avea la bază o lăţime de 8,25 m.
Este limpede acum că dimensiunile castrului
de pămînt au fost mai mici decît cele ale oraşului.
Dacă trei laturi (nordică, estică şi sudică) a\'eau
acelaşi traseu, latura de vest a castrului se afla
pc malul drept (estic) al Apei Mici, în timp ce latura
vestică a oraşului se afla pe malul stîng. Lucrul
este uşor de înţeles, căci nu era normal ca un curs
de apă să traverseze un castru.
C.ATALO (IUL ImS(:Ol'Ell 1H II. OU

Campania din 1980 a fost foarte rodnică în
descoperiri de obiecte. Ele se publică pe categorii.
CĂ~AMIZI ŞI ŢIGLE ŞTAMPILATE

ln timpul campaniei de săpături din vara anului
1980, în zona cercetată intra muros au fosl descoperite 176 de cărămizi şi ţigle ştampilate,
dintre care 169 cu ştampila lizibilă. Intrucit,
după terminarea cercetării pieselor descoperite
le va fi consacrat un studiu amplu, ne mărginim
să facem aici o prezentare statistică.
Astfel, în sec\iunile T 2 şi T 3 şi în nava sudică,
dczvelilă par(ial, a clădirii 001 au fost descoperite
112 1igle cu ştampila LEG 1111 FF în cartuş
simplu (fig. 7/1- 2) şi G cu ştampila aceleiaşi
legiuni în earluş rotunjit (fig. 7 /3); 6 ţigle cu
ştampila G IM în cartuş de forma unei fabula
ansala (fig. 7 /4), două ţigle cu ştampila PRCOS
în cartuş la bula ansala (fig. 7 /8); :3 piese cu ştam
pila CSV în carluş simplu (fig. 7 jHl); 3 piese cu
o şlampilft în fabula ansaia cu lilere imprimate,
greu lizibilă (fig. 7 /9); 2 piese cu literele OPL
scrise însft inYl'rs şi de la dreapta spre stînga in
cartuş simplu cu marginile adîncile (fig. 7/11).
În clădirea 002 au fost descoperite următoarele
ştampile pc ţigle şi dtrămizi: în camera 1 - două
piese cu ştampila CIV în cartuş simplu cu marginile reliefatr (fig. 7 jl2); în camera 4 - o piesă
cu ştampila TEHTULL ... IVL AL ... (fig. 7/14)
şi alla cu ştampila PR COS; în camera 10- două
ţiglc cu ştampila PH COS, una cu ştampila VAL
cu li lerele imprimate şi cari uş simplu cu marginile
adîncite, nouă cu ştampila LEG IIIL FF; în
8

D. Alicu, Potaissa, 2, 1980, p. 23-29.
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camera 11 -
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o pi esă cu ştampila PR COS , una
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24. Fragment de zăba l ă descop eri t în c l ă dire a

_L

9

~~

10
.

11

12

13

11.

~b

1

2.

a a cu pune e ş i se mi cer cun-..- liber a fost umplut cu o pastă vitroasă,
roşie, din ca re se m ai păstrează pc a locuri urm e.
In spale are două nituri cu care era fixată cure aua
de piele. Ap li ca a fost d escoperită la est de 001,
între dou ă contraforluri, p e nivelul inferi or.
3,1 X 1,2 cm. Inv. V 28974 (fig. 10/3).

--~~--,-":----=-::-:::-::-=-=-=--=--=--=------=-=-==---=-=-----=-----=--=--:--~·---a:aee----sseen
mrmuiiulînTiaf.,~deco r

288 18· V 28873, 24381 MS, V 30580 (fig.
9/9, 13, 17).
7
Num erele d e inventar ln so ţite de sigla MS sint a le Muzeului arheologic elin Sa rmizcgetusa; celelalte aparţin Muzeului de istori c al Transilva niei din Cluj-Napoca.
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camera 11 - o p1esa cu ştampila PR COS, una
cu ştampila VAL (fig. 7 /10), una cu ştampila
PES cu literele imprimate, fără cartuş (fig. 7 /15),
una cu ştampila LEG IIII FF.
ln dărîmătura dintre cele două clădiri au fost
descoperite cinci ţigle cu ştampila CVC/PRA V
(fig. 7/17), trei cu ştampila LEG III.FF, patru
cu ştampila PR COS, una cu ştampila l\1 SER
în cartuş simplu, (fig. 7 /18), una cu ştampila
MID cu litere imprimate, fi'lră cartuş (fig. 7/16)
şi o ştampilă în cartuş cu marginile reliefate, din
care se păstrează ultimele două litere OL (cu L
întors); litera anterioară poate fi un A sau un
M (fig. 7 /13).
ln secţiunea z4 în clădirea intersectată au fost
descoperite trei ştampile, toate în la bula am· ata:
0~B, QCS, QCC (fig. 7/5 -7).
OBIECTE DE FIEH

1. Disc de fier, sub~iat la mijloc, descoperit
în clădirea 002, camera 10. D=8,5 cm. Inv.
,.,80 MS 7 (fig. 8/1).
2. Mistrie cu lingura ovală şi coada subţiată
spre vîrf pentru a fi înfiptă într-un mîner de lemn,
descoperită la sud de clădirea 001, lîngă contrafortul 6. 27 x 6,9 cm. Inv. V 28814 (fig. 8/4).
3-12. Diverse cuie şi piroanc descoperite între
clădirile 001 şi 002 (fig. 8/2-3,5-11,13).
13. Scoabă foarte corodată, fragmentară, descoperită la sud de clădirea 001, în dărîmătură.
L= 14,5 cm (fig. 8/12).
14. Cheie omogen corodată, cu corpul uşor
îngustat în partea inferioară. Limba în formă de
T are trei dinţi. Descoperită în clădirea 001,
nava 1, pe vatra ultimului nivel. L=6,5 cm.
Inv. 24407 MS (fig. 9/1).
15. Cheie foarte corodată, descoperită în SA.
L=4,4 cm. Inv. V 28980 (fig. 9/2).
16. Cheie cu cap perforat, delimitat de corpul
îngustat spre bază printr-o uşoară gîtui tură;,
limba are trei dinţi. Descoperită în clădirea 001,
nava 1, la 1,35 m. L=7,5 cm. lnv. 24416 MS
(fig. 9/3).
17. Cheie cu cap lăţit şi perforal, corp drept
picior îngust, limbă cu trei dinţC descoperită în
nava nordică a clădirii COl. L=7 cm. Inv. 24398
MS (fig. 9/4).
18. Cheie de acelaşi tip cu precedenta, descoperită în clădirea 002, camera 10. L=6,3 cm.
lnv. 23046 MS (fig. 9/5).
19. Bucşe aproape pătrată, cu colţuri rotunjite,
descoperită la est de clădirea 001. 4,9 x 4,7 cm.
Inv. 24379 MS (fig. 9/6)
20-23. Verigi de diverse dimensiuni descoperite între clădirile 001" şi 002 sau 003. lnv.
V 28818, V 28873, 24381 MS, V 30580 (fig.
9/9, 13, 17).
7 Numerele de inventar inso~itc de sigla MS sint ale Muzeului arheologic din Sarmizcgctusa; celelalte apar\in Muzeului de istoric al Transilvaniei din Cluj-Napoca.
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24. Fragment de zăbală descoperit în clădirea
002, camera 1, în dărîmătură. L= 11 cm. lnv.
24388 MS (fig. 9/8).
25. Fragment de stilus, descoperit în clădirea
001, nava 1. L=5,9 cm. lnv. V 28840 (fig. 9/10).
26. Stilus decorat la partea superioară cu o
bandă de linii incizate, descoperit în clădirea 002,
camera 10. L= 10 cm. Inv. 24412 MS (fig. 9/11).
27. Cîrlig (?) confecţionat dintr-o bară aplatizată în cruce. Capătul opus cîrligului era subţiat
şi ascuţit, probabil pentru a fi înfipt în lemn.
Piesa a fost descoperită în clădirea 001, secţiu
nea Ta, nava 1. L= 10,5 cm. lnv. 24408 l\1S
(fig. 9/12).
28. Fibulă foarte corodată, fragmentară, descoperită în SA. L=6,3 cm (fig. 9/14).
29. Verigă de lanţ descoperită în SA. L=4,5 cm.
lnv. 24384 MS (fig. 9/15).
30. Bandă îndoită în S cu un capăt ascuţit
şi perforat (ruptură Ia capătul celălalt) şi cu un
orificiu central. Probabil era garnitura metalică
a unei lăzi. A fost descoperită la est de 001, în
dărîmătură. L=8,4 cm.
lnv. 24386 MS (fig.
9/16).
31. Vîrf de suliţă cu capul scurt, în patru
muchii, şi cu un tub lung, conic, descoperit în
secţiunea Ta, nava 4, pe vatră. L=9,3 cm. Inv.
24576 MS (fig. 9/19).
32. Piesă în formă de pendul, cu o buclă la
capătul opus, descoperită cu prilejul lucrărilor
de restaurare la templul închinat probabil, mai
multor divinităţi. L= 10 cm. lnv. V 28876 (fig.
9/20).
33. Fragment de tub sau manşon, descoperit
în clădirea 001, la -0,30 m. lnv. V 28839 (fig.
9/18).
34. Fragment dintr-un mecanism de închidere,
descoperit în clădirea 001. 2,7 x 1,9 cm. Inv.
28841 (fig. 9/7).
35. Cuţit cu lami'l dreaptă şi muchia teşită
spre vîrf, descoperit în dărîmătura camerei 1
din clădirea 003. L= 13,4 cm. lnv. V 28842
(fig. 9/21).
36. Fragment de cu!it descoperit în clădirea
002, camera 10. L= 11,5 cm. Inv. 24387 .\IS
(fig. 9/22).
OBIECTE DE BRONZ

1. Talger de balan\ă de formă circular-conravi't,
cu trei găuri de agăţare, descoperit la est de 001,
lîngă un contrafort. D=7 cm.
lnv. V 28963
(fig. 10/1).
2. Aplică de centură confecţionată dintr-o
placă dreptunghiulară cu extremităţile în formă
de semilună, decorală cu puncte ~i semicercuri.
Spaţiul liber a fost umplut cu o pastă vitroasă,
roşie, din care se mai păstrează pc alocuri urme.
ln spale are două nituri cu care era fixată cureaua
de piele. Aplica a fost descoperită la est de 001,
înlre două contraforluri, pe nivelul inferior.
3,1 >< 1,2 cm. Inv. V 28974 (fig. 10/3).
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3. Fibulă
dărîmă tura

perfect conservată, descoperită in
din SA. L= 3,2 cm. Inv. V 28964

(fig. 10/4).
4. Scoabă de mici dimensiuni cu extremităţile
braţelor îndoite, descoperită în dărîmături, la
est de 001. 3,3 x 1,5 cm. Inv. V 28988 (fig. 10/5)
5. Tortiţă de sîrmă a unui vas de sticlă, descoperită în secţiunea Z4 , pe fundul primului şanţ.
D=4,7 cm. Inv. V 28965 (fig. 10/6).
6. Buton cu marginea plată şi zimţată, iar
partea centrală bombată şi perforată, descoperit
in SA. 3,7 x 0,9 cm. Inv. V 28967 (fig. 10/8).
7. Ţintă plată, descoperită în secţiunea T 2 ,
nivelul inferior. D= 1,6 cm. Inv. V 28976 (fig.
10/17).
8. Cui cu cap semisferic descoperit în SA. L=
3,4 cm. Inv. V 28984 (fig. 10/9).
9. Cui cu cap sferic, descoperit în clădirea
001, nava 1. L=3,8 cm. lnv. V 28966 (fig.
10/10).
10. Tija unui ac ascuţit la vîrf, descoperit în
SA. L=6,1 cm. Inv. V 28989 (fig. 10/11).
11. Extremitatea metalică, conică, terminată
cu un cirlig mic, a unui instrument cu mîner de
lemn, descoperită în spaţiul 003.1. L=5, 1 cm.
Inv. V 28973 (fig. 10/12).
12. Element decorativ de costum militar constînd dintr-un tub şi o bandă ajurată din care
se păstrează foarte puţin, descoperit în SA,
nivelul inferior. L=2,9 cm. Inv. V 28991. (fig.
10/13).
13-1S. Verigi descoperite in SA, nivelul inferior. Inv. V 28986, V 28983, V 28962 (fig.
10/1-1-16).
16. Plăcuţă de /o rica squamala, descoperită
In SA, nivelul inferior. 2,3 X 1,2 cm. Inv. V 28987
(fig. 10/ 18).
17. Fragment dintr-un obiect a cărui des linaţie nu poate fi precizată, descoperit în SA, în
dărîm[ttură. 3,6 x 3 cm. Inv. V 28990 (fig. 10/7).
18. Placă de centură din metal alb cu patru
nituri, decor central ajurat şi un buton central
de fier (?), descoperită in clădirea 002, camera
10, nivelul inferior. 4,9 X 3,8 cm. lnv. V 28977
(fig. 10/2).
OBIECTE DE OS

1. Ac de păr rupt în partea superioară, descoperit în secţiunea T 1 , la -0,30 m. L=8,8 cm.
Inv. V 28978 a (fig. 11/1).
2. Ac de păr rupt in partea superioară, descoperit in SA. L=8,7 cm. Inv. V 28940 (fig. 11/2).
3. Ac de păr cu capul conic, rupt in partea inferioară,
descoperit in SA. L=6,7 cm. lnv.
V 28937 (fig. 11/3).
4. Ac de păr cu capul rotunjit, descoperit in
SA. L=6,6 cm. Inv. P 28939 (fig. 11/4).
5. Ac de păr cu capul rotunjit şi corpul subţiat
spre Yirf, descoperit în secţiunea Z4 • L=7 ,5 cm.
Inv. V 28944 (fig. 11/5).
6. Ac de cusut cu urechea ruptă, descoperit
In clf1direa 002, camera 1. L=9,2 cm. Inv. V
28935 (fig. 11/6).
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7. Ac de cusut descoperit in acelaşi context
cu precedentul. L=9 cm. Inv. V 28936 (fig.
11/7).
8. Ac de cusut cu virful rupt, descoperit In
clădirea 002, camera 10. L=6,9 cm. Inv. V 28943
(fig. 11/8).
9. Virful unui ac, probabil de cusut, descoperit
in dărimătura din SA. L=7,4 cm. Inv. V 28938
(fig. 11/9).
10. Jeton descoperit in clădirea 002, camera
10. D= 1,9 cm. Inv. V 28941 (fig. 11/10).
11. Jeton descoperit in acelaşi context cu precedentul. D=2,4cm. lnv. V 28942 (fig. 11/11).
OPAIŢE

1. Fragment de opaiţ cu bordura largă, decorală cu o protuberanţă, toarta înaltă, perforată, decorată cu două linii incizate. Pastă gălbuie,
angobă cărămizie. Descoperit în clădirea 001,
secţiunea T 1 , -0,50 m. 4,9 x 4 x 2,6 cm.
2. Opaiţ uşor deteriorat, de tipul X, cu trei
protuberanţe pe bordură. Pastă gălbui-cărămizie,
angobă cărămizie. Descoperit in clădirea
secţiunea T 2 , la -0,60 m. 7,7 x5,1 x2,5 cm.

001,

3. Fragment de opaiţ de tipul X. Se păstrează
o parte din cioc şi bordura cu o protuberanţă.
Pastă cărămizie, urme de angobă cărămizie.
Descoperit în clădirea 001, pe zidul sudic. L=4 cm.
4. Fragment de opaiţ de lipul 1. Discul alveolat
este decorat cu o cista deasupra căreia apare un
caduceus şi o ramură. Fundul era mărginit de un
cerc incizat. Pastă cărămizie, angobă gălbui-că
rămizie. Descoperit în clădirea 002, camera 2,
in umplutura dintre primul şi al doilea nivel.
3,5 x5,4 x2,8 cm.
5. Opaiţ de tipul X cu o parte din disc şi cioc
deteriorate. Pe bordură se păstrează două protuberanţe. Fundul este marcat de două cercuri
concentrice avînd in centru ştampila OCTA VI.
Pastă cărămizie, angobă cărămizie, urme de ardere secundară. Descoperit în clădirea 002, camera 9, la -0,71 cm. 10,3 ~ 6,6 cm (fig. 12/1).
6. Fragment de opaiţ de tipul X. Pastă cără
mizie, urme de angobă cărămizie. Descoperit in
clădirea 002, camera 9. 10,3 x 3,6 cm.
7. Fragment din capacul unui opaiţ de tipul 1.
Discul alveolat este decorat cu un vultur în poziţie pasivă, aşezat pe o ramură. Pastă gălbuie,
angobă cărămizie. Descoperit în clădirea 002,
camera 11. 5 x 5,2 cm.
8. Fragment de opaiţ al cărui tip nu poate fi
determinat. Se păstrează o parte din bazin şi
bordura cu o toartă lamelară neperforată. Discul
era alveolat şi decorat cu un motiv vegetal (?).
Descoperit în clădirea 002, camera 12. 2 x 3,6 cm.
9. Opaiţ de tipul X cu discul spart şi două
proluberanţe pe bordură. Fundul marcat pe două
cercuri concentrice incizate avind în centru ştam
pila OCT A VI. Pastă gălbuie cu mică, angobă
cărămizie. Descoperit în clădirea 002, "terasa"
de la vest de camera 10, la -1,48 m. 8 x 5,1 x
2,6 cm.

n - CercetAri arheolol!ice
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Fig. 12. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1

opaiţ

cu

ştampila

OCTAVI; 2
vas cu chrismon.

10. ·Opaiţ lntregibil de tipul X cu bordura
cu protuberanţe simple. Fundul era
mărginit de două cercuri incizate avînd în centru
ştampila OCT A VI. Pastă gălbui-cărămizie , angobă
orange. Descoperit în SA.
11. Fragment de opaiţ al cărui tip nu poate fi
determinat. cu ştampilă ilizibilă. Pastă gălbuie,
decorată

şi

c olab.

buză

de morlarlum

ştampilată;

3 fragment de

urme de ardere secundară. [)escoperit In SA
3,7 x 4,6 X 2,5 cm.
·
12. Fragment de opaiţ al cărui tip nu poate fi
determinat. Se păstrează o parte din fundul decorat cu rozete şi toarta verticală, perforată.
Pastă gălbuie, angobă brun-tutunie. Descoperit
In SA. 5,1 x 1,8 cm.
.
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13. Fragment de opaiţ al cărui tip nu poate fi
determinat. Se păstrează o parte din capacul cu
disc perforat, bordura netedă, toarta inelară.
Pastă fină, cărămizie, angobă gălbuie. Descoperit
In SA. 6,1 x 2 cm.
14. Fragment de opaiţ de tipul X. Se păstrează
o parte din cioc şi din bazin cu bordura decorată
cu o protuberanţă. Descoperit în SA. 4,6 x 2 cm.
15. Fragment de opaiţ al cărui tip nu poate fi
determinat. Se păstrează o parte din fund şi
din peretele bazinului. Fundul era delimitat de
două cercuri concentrice. Din ştampilă se păs
trează IA [nuari]. Descoperit în SA. 4,2 x 0,6 cm.

din cele două clădiri. Menţionăm însă că pentru
simplificarea şi pentru economisirea spaţiului tipografic, planşele cuprind atit materialul dintr-o
clădire cit şi din cealaltă, existînd cazuri în care
acelaşi tip de recipient apare în ambele clădiri;
intr-o asemenea situaţie, tipul respectiv figurează
in text la ambele clădiri, în timp ce în planşe
apare o singură dată.

CERAMICA

1. FORME .JOASE

Materialul ceramic cunoaşte o mare varietate
de forme. Deşi fragmentar, acest material ne-a
servit la reconstituirea grafică a unor tipuri şi
variante de recipiente şi a altor obiecte de lut
ars, folosite sau depozitate în clădirile 001 şi 002,
prezentate în cele ce urmează. In ceea ce priveşte
recipientele, acestea sînt asemănătoare, în general, cu cele descoperite în celelalte obiective
săpate
la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, atît
din punctul de vedere al formelor, cît şi al facturii
(pastă semifină în general, dar şi fină sau grosieră,
cu nisip, mică sau pietricele, roşie sau cenuşie,
cu nuanţele care derivă din aceste culori). Am
putut constata încă o dată unitatea acestui material, Sarmizegetusa romană constituind o aşa
zisă micro-zonă in ceea ce priveşte fabricarea şi
desfacerea ceramicii de uz comun.
Materialul cercetat in care n-am inclus opaiţele,
publicate separat, a fost împărţit după cum urmează:

A.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
b.
c.
d.

Recipiente
farfurii

1. forme joase:

străchini

mortaria
forme inalte:
amfore
ulcioare şi căni
oale
vase fine cu pereţi
categorii aparte:
ceramică

subţiri

glazurată

ceramică ştampilată

terra sigillata
vase cu figurine antropomorfe

B. Alte obiecte

261

ceramice

Menţionăm că materialul este prezentat in
cele ce urmează intr-o formă oarecum provizorie,
făcîndu-se o clasificare preliminară pentru ca el
să poată fi studiat într-o oarecare ordine. Urmează

ca la tenninarea dezvelirii acestui obiectiv (insula
din care fac parte şi . cele două clădiri numite
convenţional 001 şi 002) să fie întocmită o tipologie corespunzătoare, pe baza intregului material
ceramic descoperit. Deocamdată, recipientele şi
celelalte obiecte de lut ars rezultate din campania
1980 vor fi prezentate aproximativ in ordinea
In care apar ele in planşe, separat pentru fiecare

Fig. 13/3. Strachină cu buza evazată oblic in
sus şi corpul uşor bombat. Fragment. Pastă
cenuşie, semifină. Dg (=diametru! gurii): 13 cm.
Secţiunea T 2 • Inv. 15192 MS.
Fig. 13/9. Strachină cu buza îngroşată şi canelată. Corpul tronconic cu baza mică in jos,
fund drept. Fragment. Pastă cenuşie, semifină.
Unele recipiente din această variantă de străchini
sînt confecţionate din pastă roşcată, semifină.
Dg=22 cm. Nava 6. Inv. 16358 MS.
Fig. 13/10. Castron cu buza răsfrintă şi ca nelată. Corpul uşor bombat. Fragment. Pastă cenuşie, semifină. D=30 cm. Zidul sudic al clădirii.
lnY. 15320+ 15422 MS.
Fig. 14/3. Strachină cu buza înclinată spre
interior şi cantul rotunjit. Corpul uşor bombat.
Fragment. Pastă cenuşie, semifină. Dg= 16 cm.
Secţiunea T 2 • Inv. 15173 MS.
Fig. 14/6. Strachină cu buza întoarsă spre
interior. Partea superioară rotunjită şi ingustată.
Corp bombat. Fund drept. Fragment. Pastă
roşcată semifină, cu slip lustruit,
de aceeaşi
culoare. Urme de ardere secundară. Dg=28 cm.
Zidul sudic al clădirii. Inv. 15319+ 15352+ 15378
+15385 MS.
.
Fig. 14/8. Strachină .cu buza întoarsă spre
interior şi cantul rotunjit. Corp semisferic. Fund
drept. Fragment. Pastă roşcat-gălbuie, semifină.
Dg=22 cm. Nava 1. Inv. 15113 MS.
Fig. 14/10. Strachină cu buza întoarsă spre
interior şi cantul rotunjit. Corpul arcuit spre
exterior. Fund drept. Fragment. Pastă cenuşie,
semifină. Dg= 38 cm. Zidul sudic al clădirii.
Inv. 15424 MS.
Fig. 15/1. Morlarium cu buza evazată şi corpul
bombat. Fragment. Pastă cenuşie, semifină cu
nisip şi pietricele. Dg: 42 cm. SA. Inv. 16701 MS.
2. FORME ÎNALTE

a. Amfora
Fig. 16/2. Ainforă cu buza îngroşată şi uşor
spre interior; cantul unghiular. Fragment. Pastă semifină roşcată, gălbuie la exterior.
Dg= 15 cm. Nava 6. Inv. 16356 MS.
Fig. 16/7. Amforă cu buza îngroşată şi întoarsă·
spre interior. Partea superioară a buzei teşită.
întoarsă
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Fragment. Paslă gă\buie semifină. Dg= 17 cm.
Nava 1; 2,83 m adîncime, în arsură. Inv. 15103+
15104 MS.
Fig. 16/8. Amforă cu buza îngroşată şi cantu\
rotunjit. Fragment. Pastă gălbuie, semifină. Dg=
13 cm. SA. lnv. 16767 MS.
Fig. 16/10. Amforă cu buza subţire, profil în
formă de S, cantul unghiular; două tor ti. Fragment. Pastă roşcată, semifină. Dg=5 cm. Zidul
sudic al clădirii. lnv. 15864 MS.
b. Ulcionre

şi căni

Fig. 17/4. Ulcior cu buza uşor îngroşată, proPartea ei superioară, unghiulară. Gît arcuit. Fragment. Pastă cenuşie, semifină. Dg=
11 cm. Zidul sudic al clădirii. Inv. 15400 MS.
Fig. 17/5. Ulcior cu buza îngroşată şi uşor
rotunjită.
Fragment. Pastă cenuşie, semifină.
Dg= 11 cm. SA. lnv. 16679 MS.
Fig. 11/6. Ulcior cu buza profilată - un brîu
simplu în exteriorul ei; partea superioară îngustată
şi rotunjită. Fragment. Pastă roşcată, semifină.
Dg=7 cm. SA. lnv. 16752 MS.
Fig. 1'7f8. Cană cu două tor!i, buza îngroşată
şi eantul rotunjit. Fragment. Pastă roşcată semifină, urme de vopsea roşie. Dg=6-7 cm. SA.
lnv. 16791 1\IS.
Fig. 17/11. Ulcior cu una sau două Lorţi simple,
buzr~ răsfrîntă, partea superioară a buzei inguslaUt
şi unghiulară. Gît arcuit. Fragment. Pastă cenuşie semifină. Dg=4,5 cm. Nava 6. Inv. 16367
filată.

MS.

Fig. 1'1/13. Ulcior cu buza îngroşată şi cantul
un brîu simplu sub buză. Fragment. Pastă
roşcalft semifină. Dg=7 cm. SA. lnv. 16773 1\IS.
Fig. 1'7 /15. Ulcior cu buza treflată şi cu o
toartă. Fragment. Pastă cenuşie semifină (unele
exemplare sînt confecţionate din pastă roşcată
semifinlt). Dg (peste deversor)=9,5 cm. Zidul
sudic al clădirii. lnv. 15760 MS.
teşit;

e. Oale

Fig. 1Sf1. Oală cu buza răsfrinlă şi îngro.)ată;
o şăn\uire în partea inferioar[t, sub buză. Douft
lor!.i. Corp bombat. Fragment. Pastă cenuşie
semifină. Dg= 14 cm. Secţiunea T 2 • Inv. 15300
MS.

cu profil in formă de S; buza
cantul unghiular. Una sau două
tor\i. Corp bombat. Fragment. Pastă cenuşie
semifină. Unele exemplare din această variantă
sînt eonfecţ.ionate din pastă roşcată semifină.
Dg= H em (variază de la o variantă la alta
intre 13 şi 16 cm). SA. lnv. 16441 MS.
Fiq. 18/.'3. Oală cu corp bombat şi gît cilindric
sau tronconic; două sau trei torţi. Buza îngroşată
şi canelatii. Fragment. Pastă roşcată semifină
pîni la fină; vopsea roşie. Foarte pu!ine exemplare
sînl confect.ionate din pastă cenuşie. Urme de
ardere secundară. Dg= 14 cm. Nava 1, 2,82 m
adîncime. în arsură. Inv. 15108 MS.
Fig. 1Sf4. Oală cu buza răsfrîntă oblic în sus
şi uşor îngroşată. Corpul bombat; două caneluri
late pe umărul vasului. Fragment. Pastă cenuşie

Fig. 18/2.

Oală

uşor îngroşată,

semifină.
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Dg= 16 cm. Zidul sudic al clădirii.
Inv. 15323+ 15327 + 15408+ 15417 a-b MS.
Fig. 18/6. Oală cu buza răsfrîntă oblic în sus
şi uşor îngroşată. Corp bombat. Două caneluri
late pe umărul vasului. Fragment. Pastă cenuşie
semifină. Dg= 16 cm. Zidul sudic al clădirii.
Inv. 15402+ 15414+ 15415+ 15326 MS.
Fig. 18/7. Vas cu pereţi subţiri, buza profilată
cu cantul rotunjit. Corp arcuit. Fragment. Pastă
roşcată fină cu urme puternice de ardere secundară.
Dg= 10 cm. Zidul sudic al clădirii. lnv. 15394
MS.
Fig. 19/1. Oală cu buza evazată; cantul rotunjit; şănţuire interioară pentru capac. Fragment.
Pastă cenuşie semifină. Dg=28 cm. SA. Inv.
16669 MS.
Fig. 19/.'3. Oală cu buza îngroşată şi răsfrîntă;
şănţ.uire interioară pentru capac. Fragment. Pastă
cenu';'ie semifină. Dg=26 cm. Secţiunea T 2 • lnv.
15231 MS.
Fig. 19/4. Oală cu buza evazată şi îngroşată;
cantul rotunjit. Fragment. Pastă cenuşie semifină.
Dg=2l cm. Secţiunea T 2 • lnv. 15216 MS.
Fig. 19/:i. Oală cu două tor\i; buza r[tsfrintă
şi îngroşată, cu cantul rotunjit; şanţ interior pentru
capac. Fragment. Past[t c·enu~ie semifină. Dg=
18 em. SA. Inv. 16G58 MS.
Fig. 19/fi. Oală cu una sau două torţi, profilul
în formă de S, buza uşor îngroşat[t şi cantul rotunjit. Fragment. Pastă cenuşie semifină. Dg
variază intre 12 şi 16 cm. SA. lnv. 16690 MS.
Fig. 19/7. Oală cu profilul în formă de S, buza
îngroşată. O toartă. Fragment. Pastă roşcată
semifină. Dg=26 cm. lnv. 15014+15017 MS.
Fig. 19/12. Oală cu buza îngroşată şi cantul
unghiular. O gîtuire scurtă, tronconică, sub buză.
Fragment. Pastă cenuşie semifină (cîteva exemplare din pastă roşie grosieră). Dg=24 cm. SA.
Inv. 16640 MS.
Fig. 19/ Jl. Oalft cu buza răsfrîntă oblic în
sus şi îngroşată; şănţuire interioară pentru capac;
o nervură orizontală sub buză. Fragment. Past[t
cenuşiu-negricioasă semifină cu nisip şi mică.
Dg= 16 cm. Secţiunea T 3 • lnv. 15293 MS.
Fig. 20/2. Oală cu buza dreaptă şi înaltft; o
gîtuirc mai accentuată sub buză. Pereţi subţiri.
Fragment. Pastă cenuşie semifină. Dg= 12 cm.
Nava 1, 2,83 m adîncime, în arsură. lnv. 15111
MS.
Fi y..'!Of 12. Oală cu buza evazată şi îngroşată;
partea superioară a buzei înclinată spre interior.
Două caneluri late pe umărul vasului. Fragment.
Pastft cenuşie semifinlt (unele exemplare sînt
confecţ.ionate din pastă roşcată semifină). Dg=
22--30 cm. Zidul sudic al clădirii. lnv. 15383
MS.
Fig. 20/ J.l. Oală cu buza evazată; partea superioar[t uşor înclinată spre interior. Praguri
succesive orizontale pe umărul vasului. Fragment.
Pastă cenuşie semifină. Dg=24 cm. Zidul sudic
al c\[tdirii. Inv. 15754. MS.
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Fig. 17. Ulpia Tralana Sarmizegetusa. 1-2, 4-6, 9-15 ulcioare. 3, 8

Fig. 18. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1-8 oale; 7-11 vase cu
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19. UlpLl Traiana Sarmizegetusa. 1-17 oale.
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Fig. 'JO. Ulpia Traiana Sarmizegetusa 1-2,810-Ui oale; :3-4 cAni; 5 ulcior; 6-7 vase cu
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CLĂDIREA 002

Şi

colab.

Strachină cu buza întoarsă spre inşi corpul bombat. Fund drept. Fragment.
Pastă roşcată
semifină (unele exemplare sint

Fig. 14/5.

terior
1. FORME JOASE
Strachină cu buza răsfrîntă. FragPastă cenuşie semifină, slip cenuşiu lus-

Fig. 13/1.

ment.
truit. Dg=30 cm. Camera 9. Inv. 14994 MS.
Fig. 13/2. Strachină cu buza răsfrîn_tă şi c?~P~l
uşor bombat. Fragment. Pastă cenuşie semlfma,
slip cenuşiu lustruit dispus în benzi orizontale,
paralele, pe buză şi în interiorul vasului. Dg=
22 cm. SA. Inv. 15477 MS.
Fig. 13/4. Farfurie cu buza uşor răsfrintă.
Fragment. Pastă roşcat-gălbuie semifină. Dg=
20 cm. Loc de descoperire incert. Inv. 18008 MS.
Fig. 13/5. Strachină cu buza evazată oblic oîn
sus şi cantul rotunjit. Fragment. Pastă brun-g~l
buie semifină. Dg=24 cm. Loc de descopenre
incert. Inv. 20351 MS.
Fig. 13f6. Strachină cu buza evazată oblic
in sus; o canelură îngustă pe partea superioară
a buzei, de-a lungul circumferinţei ei. Corpul
uşor bombat. Fragment. Pastă alb-gălbuie ·:..caolinoasă", semifină. Dg= 28 cm. SA. Inv. 11086
MS.
Fig. 13/7. Strachină cu buza eva~ată obli_c î~
sus· o canelură îngustă de-a lungul circumfermţei
ei. Corpul uşor bombat. Fragment. Pas~ă c_enuşie
semifină. Dg=22 cm. Loc de descopenre mcert.
Inv. 20322 MS.
Fig. 13f8. Strachină cu buza evazată şi canelată.
Corp bombat fund plan. Fragment. Pas~ă c~nuşie
semifină. Dg= 22 cm. Loc de descopenre mcert.
lnv. 14628 MS.
Fig. 13/9. Strachină cu buza îngroşată şi canelată. Corp tronconic cu baza mică în jos; fund
plan. Fragment. Pastă cenuşie semifină, urme
de ardere secundară. Unele exemplare sînt confecţionate din pastă alb-gălbuie .,caolinoasă".
Dg=22 cm. Camera 12. Inv. 15680 MS.
Fig. 13/10. Castron cu buza răsfrîntă şi canelată. Corp bombat. Fragment.
Pastă roşea tă
semifină. Dg=30 cm. Camera 12. Inv. 15680 MS.
Fig. 13/11. Castron cu buza înwoş~tă şi pr~
filată; caneluri pe partea supenoara a buze1.
Corp bombat. Fragment. Pastă cenuşie semifină.
Dg=36 cm. SA. Inv. 17776 MS.
o
.
Fig. 14/1. Strachină cu buza.. evazata ?b.hc
in sus şi profilată; cantul rotunJit; canelun IU:
guste sub buză. Corp bombat. Fragme~t. Pasta
roşcată semifină cu slip orange lustrUit. Dg=
28 cm. SA. Inv. 17732 MS.
Fig. 14/2. Farfurie cu buza r~sfrîntă ~i î~gr~
şată; o şănţuire de-a lungul circumfennţei . ei,
în interiorul vasului; sub şănţuirc un şir de JIDpresiuni (probabil ornament cu rotiţa). Cor~
tronconic cu baza mică în jos. Fragment. Pasta
roşcată semifină, slip roşu lustruit. Dg= 28 cm.
Loc de descoperire incert. Inv. 14590 MS.
Fig. 14/4. Strachină cu buza îngroş~Ul şi
întoarsă
spre interior. Corp troncomc cu
baza mică în jos. Fund plan. Două nervuri pe
partea superioară a buzei. Fragment. Pa~tă
cenuşiu-negricioasă semifină. Loc de descopenre
incert. Inv. 14312 MS.

confecţionate din pastă cenuşie semifină). Dg=
24 cm. Camera 12. Inv. 16313 MS.
Fig. 14/6. Strachină cu buza întoarsă spre interior; partea superioară rotunjită şi îngustată.
Corp bombat. Fund drept. Fragment. Pastă
roşcat-gălbuie semifină, slip lustruit gălbui, slab
conservat. Urme de ardere secundară. Dg= 28 cm.
SA. Inv. 17332 MS.
Fig. 14/7. Strachină cu buza dreaptă.; P.artea
superioară a buzei rotunjită. Corp tronco?Ic ~u
baza mică în jos; un prag care trece aproximativ
pe la jumătatea vasului. Fund drept. Fragment.
Pastă cenuşie semifină. Dg= 30 cm. ., Terasa"
de la vest de camera 10. Inv. 17926 MS.
Fig. 14/8. Strachină cu buza întoarsă sp~e
interior, partea superioară rotunjită. Corp semisferic. Fund drept. Fragment. Pastă roşcat-că
rămizie semifină, slip roşcat lustruit; urme de
ardere secundară. Foarte puţine recipiente din
această variantă sint confecţionate din pastă
cenuşie semifină. Dg=22 cm. SA. Im·. 17340 MS.
Fig. 14/9. Strachină cu buza întoarsă spre interior, cantul rotunjit. Corpul arcuit. Fund plan.
Fragment. Pastă roşcată semifină, cu urme de
ardere secundară. Dg= 24 cm. Loc de descoperire
incert. lnv. 20357 MS.
Fig. 14/10. Strachină de dimensiuni mari cu
buza întoarsă spre interior; cantul rotunjit.
Corp arcuit. Fund drept. Pereţi groşi. Fragment.
Pastă roşcat-cărămizie semifină, slip roşcat lustruit, urme de ardere secundară. Dg==42 cm. SA.
Inv. 17398+ 17480 MS.
Fig. ]5/1. Mortarium cu buza evazată şi corpul
uşor bombat. Fragment. Pastă cenuşie semifină
cu nisip şi pietricele. Dg= 38 cm (Ia unele exemplare diametru! ajunge pînă la 46 cm). SA. Inv.
17283 MS.
Fig. 15/2. 1Hortarium cu buza răsfrîntă şi
corpul tronconic cu baza mică in jos. Fragment.
Pastă cenuşie semifină cu nisip şi pietricele. Dg=
36 cm. LoP. de descoperire incert. lnv. 20317
MS.
Fig. 15/3. Mortarium cu ştampilă. Buza răs
frintă şi corpul bombat. O canelură de-a lungul
circumferinţei buzei. Fragment. Pastă roşcat-că
rămizie semifină cu urme de calcar; pietri cele
in peretele interior al vasului. Pe buză e aplicată o ştampilă in cartuş dreptunghiular: rEW
(adică LEM). Dg=32 cm. SA, in dărîmătură.
Fig. 15/4. Mort ari um cu buza răsfrîntă. Fragment. Pastă roşcată semifină cu nisip şi pictricele.
Dg=40 cm. Loc de descoperire incert. Inv.
18402 MS.

2. FORME ÎNALTE

Fig. 16/1. Amforă cu buza îngroşată şi răsfrîntă;
partea superioară rotunjită. La aproximativ 5 cm
sub buză, două torţi simple. Corpul se lărgeşte
imediat sub buză. Fragment. Pastă roşcat-gălbuie
grosieră cu nisip şi pietri cele. Dg= 12 cm. SA,
in dărîmătură. Inv. 17337 MS.
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Fig. 16/2. Amforă cu buza îngroşată şi întoarsă
spre interior, cantul unghiular. Fragment. Pastă
roşcată semifină, gălbuie la exterior, nisip şi mică,
depuneri de calcar. Dg= 18 cm. SA. Inv. 17478
MS.
Fig. 16/3. Amforă cu buza îngroşată, îngustindu-se treptat spre cant; canlul unghiular.
Fragment. Pastă gălbuie semifină. Dg= 16 cm.
SA, în dărîmătură. Inv. 17399 MS.
Fig. 16/4. Amforă cu buza îngroşată şi profilată in trepte, cantul unghiular. Fragment.
Pastă gălbui-roşcată semifină. Dg= 18 cm. Camera 12. lnv. 16317 MS.
Fig. 16/5. Amforă cu buza îngroşată, o şăn
ţuire de-a lungul circumferinţei ei, în exterior;
cantul unghiular. Fragment. Pastă gălbui-roşcată
semifină. Dg= 12 cm. SA. lnv. 17479 MS.
Fig. 16/6. Amforă cu buza îngroşată şi cantul
rotunjit; o săntuire de-a lungul circumferinţf'i
buzei, in interior. Fragment. Pastă gălbuie semifină, cu nisip degresant. Dg= 18 cm. SA, în afara
canalului. lnv. 17336 MS.
Fig. 16/7. Amfor[l cu buza îngroşată şi întoarsă
spre interior. Partea ei superioară teşită. Fragment.
Pastă gălbuie semifină. Dg= 16 cm. Loc de descoperire incert. Inv. 18011 MS.
Fig. 16/8. Amforă cu buza îngroşată şi cantul
rotunjit. Fragment. Pastă gălbuie semifină. Dg=
13 cm. SA, în canal. lnv. 17174 MS.
Fig. 16/9. Amforă cu buza îngroşată şi răs
frîntă, partea superioară unghiulară, cantul teşit.
Fragment. Pastă gălbuie semifină. Dg= 14-16 cm.
SA, în dărîmătură. Inv. 17738 MS.
Fig. 17/1. Ulcior cu buza verticală şi cantul
teşit; gîtuire sub buză; gît înalt şi arcuit. Una sau
două torţi. Fragment. Pastă cenuşie semifină.
Dg= 12 cm. SA, în afara canalului. Inv. 17216
MS.
Fig. 17/2. Ulcior cu buza răsfrintă şi îngroşată,
cantul rotunjit; o şănţ.uire de-a lungul circumferinţei buzei, în partea interioarf1. Git drept. Fragment. Pastă roşcată semifină. Dg= 12 cm. SA,
in dărîmătură. Inv. 17735 MS.
Fig. 17/3. Cană cu buza rf1sfrînlfl şi îngroşată,
cantul unghiular. Gît tronconic cu baza mică
in jos. Fragment. Pastă gălbuie semifină cu urme
de ardere secundară. Dg= 6 cm. "Terasa" de la
vest de camera 10. lnv. 17949 MS.
Fig. 17/4. Ulcior cu buza îngroşată şi profilată.
Partea superioară unghiulară. Gitul arcuit. Fragment. Pastă cenuşie semifină. Dg= 11 cm. SA.
Inv. 17054 MS.
Fig. 17/5. Ulcior cu buza îngroşată şi un brîu
simplu în exteriorul ci. Partea superioară îngustată şi rotunjită. Fragment. Pastă cenuşie semifină. Dg= 11 cm. Loc de descoperire incert. lnv.
14463 MS.
Fig. 17/7. Oală cu buza îngroşată, cantul oblic,
teşit spre exterior. Fragment. Pastă cenuşie
semifină. Dg= 12 cm. Loc de descoperire incert.
Inv. 14349 MS.
Fig. 17j9. Ulcior cu buza îngroşată, gîtul arcuit,
una sau două torţi, care pornesc de sub buză.
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Fragment. Pastă gălbuie semifină. Dg=6 cm.
SA. în afara canalului. Inv. 17200 MS.
Fig. 17/10. Ulcior cu una sau două torţi;
buza profilată şi îngroşată; cantul oblic, te~it
spre rxterior. Gît tronconic cu baza mică in sus.
Fragment. Pastă roşcat-cărămizie semifină; nisip
drgresant. Dg= 2,5 cm. SA, în dărîmătură. lnv.
17425 MS.
Fig. 17/12. Ulcior cu una sau două torţi, buza
profilată cu cantul rotunjit. Fragment. Pastă
roşcat-cărămizie semifină, slip cărămiziu lustruit.
Dg=5 cm. SA, în afara canalului. Inv. 17342 MS.
Fig. 17/13. Ulcior cu buza îngroşată şi cantul
teşit; un brîu simplu sub buză. Fragment. Pastă
roşcat-cărămizie semifină. Dg=7 cm. SA. lnv.
15563 MS.
Fig. 17/14. Ulcior cu buza îngroşată şi cantul
teşit. Fragment. Pastă cenuşie semifină. Dg=
6 cm. SA. Inv. 15522 MS.
Fig. 17/15. Ulcior cu buza treflată şi cu o
toartă. Fragment. Pastă cenuşie semifină. Dg=
9,5 cm (peste deversor). SA. Inv. 14577 l\IS.
Fig. 18/1. Oală cu buza răsfrîntă şi îngroşată;
o şăn!.uire in partea interioară, sub buză. Una
sau două torţ.i. Corp bombat. Fragment. Pastă
cenuşie semifină cu nisip degresant. Unele cwmplare sînt confecţionate din pastă roşcată semifină.
Dg= 14 cm. SA. Inv. 17475 MS.
Fig. 18/2. Oală cu profilul în formă de S;
buza îngroşată, cantul unghiular. Una sau două
toni. Corp bombat. Fragment. Pastă cenuşie
semifină. Dg= 14 cm. SA, in dărîmătură. lnv.
17446 MS. Unul din exemplarele găsite, care
face parte tot din această variantă, are partea
superioară a buzei orientată cu incizii radiale
(Inv. 14635 MS).
Fig. 18/3. Oală cu buza îngroşată şi canelată,
gît cilindric sau tronconic, corp bombat, două
sau trei toni. Fragment. Pastă roşcată semifină
pînă la fină, vopsea roşie (citeva exemplare din
paslă cenuşie Sf'mifină). Urme de ardere secundară.
Dg= 14 cm. SA. Inv. 17487 MS.
Fig. 1Sf5. Oală cu buza răsfrîntă oblic în sus
şi uşor îngroşată; o şănţuire în partea intf'rioară
a buzei; o eanelură lată pe umărul vasului. Fragmenl. PasU1 cenuşie semifină. Dg= 14 cm. Loc
de descoperire incert. Inv. 20334 MS.
Fig. 18f6. Oală cu buza răsfrîntă oblic in sus
şi îngroşată. Corp bombat. Două caneluri late
pe umărul vasului. Fragment. Pastă cenuşie
semifină. Dg= 18 cm. SA, in dărîmătură. Inv.
17751 MS.
Fig. 18/8. Vas cu pereţi subţ.iri; buza răs
frîntă oblic în sus. Corp bombat. Fragment.
Pastă cenuşie fină. Dg=7 -8 cm. Camera 12.
Inv. 16325 MS.
Fig. 18/9. Vas cu pereţi subţiri. Buza dreaptă
cu cantul unghiular. Corp tronconic cu baza mare
în sus. Fragment. Pastă roşie fină. Dg= 12 cm.
Loc de descoperire incert. Inv. 14465 MS.
Fiy. 18/10. Vas cu una sau două tor ţi. Buza
profilată. Pereţi subţiri. Fragment. Pastă cenuşie
fină. Dg= 10 cm. Loc de descoperire incert. Inv.
14624 MS.
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Fig. 18/11. Vas cu buza răsfrintă oblic in sus
rantul teşit oblic in exterior. Una sau două
torţi. Fragment. Pastă cenuşie fină. Dg=G cm.
"Terasa" de la nst de camera 10. Inv. 17950 MS.
Fig. 19/1. Oală cu buza evazată; cantul rotunjit; şănţ.uire interioară pentru capac. Fragment.
Paslft brun-cenuşie semifină cu nisip şi pietricele.
Dg=213 cm. SA, în dărîmătură. Inv. 17441 MS.
Fig. 19/2. Oală cu buza evazată şi cantul rotunjit, şănţuire interioară pentru capac. Praguri
succesive orizontale sub buză. Fragment. Pastă
cenuşie semifină. Dg= 13 cm. Loc de descoperire
incerl. lnv. 20318 MS.
Fig. 19/3. Oală cu buza îngroşată şi răsfrinUt;
şăn\uirc interioară pentru capac. Fragment. Pastă
cenuşie scmifinft (unele exemplare sînt confecţionate din pastă roşie). Dg=26 cm. SA, în afara
canalului. lnv. 1n06 1\IS.
Fig. 19/4. Oală cu buza evazată şi îngroşată;
cani ul rotunjit. Fragment. Pastă roşcată scmifintt (unele exemplare sînt confecţ.ionale din
pasti'i cenuşie). Dg=24 cm. Camera 12. lnv.
16212 MS.
Fig. 19j;j, Oală cu două tor\i; buza răsfrîntă
şi ingroşati:'t, cu canlul rotunjit; şanţ interior
pentru capac. Fragment. Pastft cenuşie semifină
cu nisip şi pictricele. Dg= 18 cm. SA. IJl\·. 17470
şi

MS.
Fi:J. 19/6. Oală cu profilul în formă de S, buz<l
cu canini rotunjit.. Una sau două tor\i.
Fragment. Pasti:'t cenuşie semifini:'t (foarte puţine
exemplare sînt confccţ.ionate din paslă roşcalft
semifinft). Dg= variază între 12- H cm. SA.
In\. 17294 MS.
Fig. 19/'7. Oali:'t cu profilul in formă de S; buza
îngro~alft; o loartă simpli:'t. Fragment. Pastă
brun-cenuşie scmifinft. Dg=2,1 cm. Loc de descoperire incerl. Inv. 18003 MS.
Fiy. 19/8. Oală cu profilul în formă de S; buza
îngro~at[t şi răsfrîntft. Fr:~gment. PasUl cenuşiu
negricioasă semifini:'1, cu urme de ardere ddicitar,·t sau secu nclari:'t; cîteva exempl::1r.~ din pas! i:'t
roscatii semifini:'t. Dg=variazi:'t în!re 1:3---JI) c1:1.
S.\. in di:'lrîmi:'tlnr[t. Im·. 17,12\1 MS.
Fiq. 1.CJf.?. Oal[t cu buza evazată !)i îugro~ali't;
pe partea Sll)H'rioară a buzei o şăn!uire circulară;
o canelur[t inguslă, in interiorul Yasului, sub
buz:t. Corpul u~or bombat. Fragment. Pasti't
cenu~iu-negricioasă semifină, cu nisip şi mică;
deciinază. Dg o=36 cm. S.\. in di:'lrîmftlurtt. lnY.
171:\1 :\IS.
Fiq. 19/10. Oalit cu profilul în formi:'t de S.
Fragment. Past[t renu~ie <;emifinft. Dg~<W cu1.
S.\, în d;-trîmitlur[t. lnY. ::>sGG l\IS.
Fiy. 19/11. Oalf1 ('ll buz~1 iugro~ală ~,.i c:tntul
unghiular. O gituirc scurtă, tronr:oni(·:t. ;:uh
buz:-t: o Loarli:'t. Fragment. Pasti:'t cenuşie Sl'mifi n:l
(unL"!l' exemplan~ sint confcc\.ionate din pasl:'t
ro'jcat.:i semifin<-t). Dg~~ 1:2 un. S:\, în di:'trit:litl uriL
lnY. 172/'U l\IS.
Fig. 19/12. Oală ru buza îngro:~al[t; can:ul
unghiular; o giluire scurlit, tronconicft, sub buz<"t.
Frilgment. Pastă cenuşiu-nl'gricioasă semifinft cu
ingro~ată

ş!

colab.

nisip şi mică. Dg= 24 cm. S.\, in dărîmătură.
Inv. 17427 MS.
Fig. 19/13. Oală cu buza răsfrîntă şi îngroşată;
cantul unghiu Iar; şanţ pentru capac. Fragment.
Pastă roşcată scmifină. Dg= 18 cm. Loc de descoperire incert. Inv. 18038 MS.
Fig. 19/14. Oală cu buza răsfrintă oblic in
sus şi îngroşată; şănţuire interioară pentru capac;
o nervură orizontală sub buză. Fragment. Pastă
cenuşie semifină cu nisip şi mică; urme de ardere
secundară. Dg= 16 cm. SA. lnv. 17460 MS.
Fig. 19/15. Oală cu profilul in formă de S;
buza înaltă şi îngroşată. Corp bombat. Fragment.
Pastă cenuşie semifină. Dg= 10 cm. Loc de descoperire incert. lnv. 18044 MS.
Fig. 19/16. Oală cu buza înallă şi ri:'tsfrîntă
oblic in sus; şanţ interior pentru capac. Corp
bombat. Fragment. Pastă roşcată scmifină. Dg=
24 cm. SA. Inv. 22125 MS.
Fig. 19/ 1'7. Oală cu buza e\'azată; partea superioară a buzei rotunjită; !)anţ interior pentru
capac; un prag orizontal sub buză. Corp bombat.
Fragment. PasLrt cenuşie semifi nă. Dg= 28 cm.
Camera 10. Inv. 178\11 MS.
Fig . .'W/1. Oală cu buza răsfrintrt ohlic în sus; o
gîluire mai pronunţată sub buză; pereţi subţiri.
Fragment. Pastă cenuşie semifin[l. Dg= 12--14 cm.
SA. Inv. 15-180 MS.
Fi']· ,?0/2. Oa![1 cu buza dreaptă şi înallă; o
giluirc mai accentuată sub buză. Pereţi subţiri.
Fragment. Pastft cenuşie semifi nă. Dg= variază
intre 12-16 cm. SA, în afara canalului. lnv.
17307 MS.
Fiq. 20/.'3. C::mft cu buza răsfrîntft oblic în sus
şi
cantlil unghiular; gît. cilindric; Fragment.
Pas\C1 cenuşie scmifină. Dg= 12 cm. "Terasa" de
la nsl de camera 10. lrl\·. }Î\1;)1 MS.
FitJ. 20/4. Cană cu buza îngroşatft. evazată şi
carwlată; partea intcrioar[t a gitului are urme pronun\ale .de la fabricarc. una sau două torţi.
Fragment. Past[t ro.-:;caUt sPmifin[L Dg= 1G cm.
SA. Inv. HHI80.
FirJ. 20f5. Uleior cu buza îngroşată, evazală
şi c;,nclat[t; una sau douf1 Lorţ.i; gît lung şi arcuit.
Fragment. Pastă roşcat-gălbuie scmifină. Dg=
12 em. SA. Inv. 22065+22110 MS.
Fig. 20/6. Vas cu pcn•(i drep!.i; buza uşor
îngroşat[• şi canlul teşit. "Coaste" în partea interioar[t a vasului, provenite în urma fabricării.
Fragment. Pas\[t roşcat-cărfunizic semifină. Dg=
12 cm. SA, în afara canalului. Inv. 17202 MS.
FirJ. 20/ i'. Vas ru pere(i drep~i. foarte uşor
profila(i; canlul buzei teşil. Fragment. Pastă
cenu~iu-roşcati:'t sE>mifiniL Dg= 12 cm. SA. 111\·.
17111~ 1\IS.
Fi']· :?OjS. Oală cu buza îngroşată şi cantul
rol unjil. Una sau două Lorl.i. Fragment. Pastă
roş('a t-c{trflmizic se mi fi n[t, <li \'('fS colorată în profil (miez cenuşiu), cu nisip şi mică. Dg= 12 cm.
S:\, in dărîm[llur[t. IHv. 173\l/ l\IS.
Fi!l· .'!Of9. Vas de dinH·nsiuni mari, cu pere(i
groşi.
Buza cvazali't ~i îngroşată. Fragment.
Pastă ro~catft grosit·rft cu nisip şi pietricele (um•le
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exemplare din pastă cenuşie semifină). Dg=·l8 cm.
SA, în dărîmătură. lnY. 17238 :VIS.
Fig. 20/10. Oală cu buza răsfrinlă oblic i~1 sus;
parlea inferioară a buzei are dot~ft prag~m su:cesive orizontale. Fragment. Pasta cenuşie semrfină. Dg=22 cm. Loc de descoperire incert. Inv.
18043 MS.
Fig. 20/11. Oal[t cu buza îngroşată şi rftsfrintă
oblic in sus; sub buză o şănţuirc mai accentuată;
partea superioară a buzei înclinată spre interior.
Fragment. Pastă roşcată semifină. Dg= 28 cm.
Loc de descoperire incert. lnv. 20352 MS.
Fig. 20/12. Oală cu buza enzată şi îngroşată;
partea superioară a buzei înclinată spre interior.
Fragment. Pastft roşcat-cărămizi~ semifi_nă (une~e
exemplare sinl confecţionate dm pasta cenuşr.e
semifină). Dg=22 cm. SA, in afara canalului.
Inv. 17338 MS.
Fig. 20/13. Oală cu buza evazată; par lea superioară uşor incli nată spre interior şi ca ne lat~;
praguri succesiYe orizontale pe umărul vasulUI.
Fragment. Pastă roşcat-cărămizie semifină (cîteva
exemplare din pastă cenuşie semifină). Dg=
28 rm. Inv. 17137 \lS.
Fig. 20/14. Oală cu buza evazată; partea superioară înclinată spre interior. Praguri succesive
orizontale pe umărul vasului. Fragment. Pastă
cenuşiu-negricioasă grosieră cu nisip şi pietricele (citeva exemplare din pastă brun-roşcată
semifină). Dg=24 cm. SA. lnv. 17462 1\-IS.
Fig. 20/15. Oală cu buza evazată; partea superioară înclinată spre interior şi bombată.
Caneluri late pc umărul vasului. Fragment. Pastă
brun-roşcată semifină, urme de ardere secundară.
Dg=2G cm. SA. hw. 22083+22108 MS.
:J. CATEGOHII APARTE DE RECIPIENTE DIC\
CERA~IICĂ

a.

Ceramică

glazurată

Fig. 21/1. Fund de vas, inelar. Inelul de susţinere tronconic cu baza mare in jos; parlea interioară a vasului, arcuită; urme pronunţate de la
roată. Fragment. Pastă cenuşie semifină. Glazură
verde inchis lustruită; stare de conservan' bună.
Dg=5,4 cm. Clădirea 002, SA, in canalul dinspre
sud.

b.

Crramică

ştampilată

Fig. 21/4 şi 23/1. Vas cu ornament ştampilat
constind din douft registre decorate cu impresiuni
circulare dispuse in triunghiuri, cercuri concentrice executate cu rotiţa, linii in val formate tot
din ornamente cu rotiţa şi încadrate de impresiuni
circulare. Cele donă registre sint despărţite printr-o canelură îngustă, care traversează ornamentul
de bază. Două fragmente. Nu cunoaştem forma
căreia ar putea să-i aparţină aceste fragmente şi
pînă in prezent nu am găsit nici o analogie corespunzătoare ornamentului respectiv. Pastă roşcat
cărămizie semifină cu urme de vopsea roşie.
D. max.= circa 2G cm. Cele două fragmente au

fost descoperi te intr-o secţiune perpendiculară
pe Z4 , executată de cercetătorul Radu Popa pentru
descoperirea unor vestigii medievale.

c. Tt>rra sigillata
Forme lise
Fig. 22/1. Strachină cu buza răsfrîntă şi corpul

bombat. O canelură îngustă in partea interioară
a vasului, sub buză. Fragment. Pastă roşcată
foarte fină, slip roşu lustruit; stare de conserYare
foarte bună. Dg=25,3 cm. Clădirea 001, sec(iunea T 2 , in dărîmătură.
Fig. 22/3. Farfurie cu buza dreaptă; corp
tronconic cu baza mare in sus. O incizie în interiorul vasului, in dreptul buzei. Fragment. Pastă
roşcată foarte fină, slip roşu lustruit. Stare de conservare bună. Dg= 15 cm. Clădirt>a 002, camera 1,
pe pavajul inferior.
Forme ornamentale
Fig. 22/2. Vas ornamentat. Nu cunoaştem
forma căreia ar putea să-i aparţ.ină acest fragment
probabil un castron. Ornamente: Orfeu cu lira,
şezind pe cathedra; decorul a fost introdus în
metope despărţite prin linii perlatc. D. max.=
12 cm. Clădirea 002, camera 1.
Fig. 22/4. Castron ornamentat; buza dreaptă;
caneluri late şi inguste sub buză; o nervură eirculară în exteriorul vasului, sub banda ornamrntant. Fragment. Ornamentaţia: în aşa-numi Lui
stil ,.liber", o scenă cu diverse animale; on; linie
în val; frunze stilizate. Pastă roşcată foarte fină;
slip roşu lustruit. Stare de conservare bun[t.
Dg= 18 cm. Clădirea 002, camera 1.

d. \' asr cu figurine antropomorfp

Fig. 23/3. Vas cu figuriFJă antropomorfă. Fragment. Se păstrează doar capul unui personaj
masculin cu ochi exoftalmici, nas acvilin, gura
intredeschisft, bărbie proeminentă sau cioc. Elementele plastice ale figurii personajului au fost
aplicate pe peretele crud al vasului, acesta fiind
ars ulterior. Pastă roşcată semifină, bine arsă,
nisip şi mică. D. max. = 10 cm. Spaţiul 003.1.
ll .•\I.TE

OIIIECrE

U,:fi:\_\[ I(:E

Am inclus sub această denumire obiectele de
lut ars care nu sint recipiente:
1. In secţiunea perpendiculară pe Z4 s-a descoperit fragmentul unei statuete de leracotă
reprezentind-o pe zeiţa Venus. Din sculptur[t se
conservă doar partea inferioară a corpului. Picioarele divinităţii sint acoperite cu o palla drapată
îndoită şi răsfrîntă in faţă peste pîntece. Elemenlul vesLimentar şi modalitatea de înfă!işare
a lui pledează pentru această divinitate. Dimensiuni: 8,5 x 5,5 x 1,5 cm.
2. Hotiţă de lut fragmentară (fig. 21!3 şi
23/2). Părţ.ile dintre spiţe sînL umplute; partea
dorsală a rotiţei eslc dreaptă; se observă urmele
modelării, eventual amprentele olarului. Pastă
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şi

colab.

Fig. 21. t.:lpia Traiana Sarmizegctusa. 1 fund de vas glazurat; 2 Lilă de
fragmcntară; ·1 Y:h cu ornament ~tampilat.

lut;:~ rotiţă

l
Fig. 22. Clpia Traiana Sarmizl'gctusa. 1-·1 fragmente de terra sigillala.
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roşcată

semifină. D=8 cm; G=0,8-1 cm. Clă
direa 002, camera 2, nivelul 2.
3. Bilă de lut (fig. 21/2). Pastă roşcaUi semifină. D=3 cm. Clădirea 002.

!'IESE SCCLPTURALE

In eampania de săpături din anul 1D~O de la
Ulpia Traiana Sarmizegetusa s-au descoperit !)i
citeYa monumente sculpturale din marmură, din
păcate toale fragmentare. Starea lor de conservare fiind precară şi faptul că din aceste piese nu
s-au păstrat decit elemente cu totul nesemnificatiw (părţi inferioare, rhenare etc.) sint motive
obirclive care ne-au impiedicat să identificăm
personajele reprezentate şi, deci, să stabilim
funcţionalitatea monumt:'ntrlor. In cadrul larg al
clădirii 002 s-au găsit următoarele fragmente:
1. Pcctoralul stîng, gol, al unei statui din care
se păstrează şi un rest al braţului cu o mică porţiune elin cot. Sculptura vădeştt:' un simţ artistic
deosebit. L. totală=21 cm; L. pectoralului=
9,G cm; L. braţului= 6,8 cm.
2. Laba piciorului drept al unei statui, plasată
pe un postament dreptunghiular. I. totală= 17.3
cm: l=licm; soclul=\lxlG,7x3,2cm.
3. Partra inferioară a unei sculpturi din care
postanwntul dreptunghiular şi restul p-iciorului
stîng (laba şi un mic fragment din glcznft) al
unui personaj sint bine vizibile. În stinga, se mai
obserYft elementele unei alte scene ce par a sugera
trunchiul unui arbore avînd pe el un vrej (şarpe?),
iar deasupra gleznei faldurile unui veşminl. Judedml după stilul piesei (in special, laba piciorului personajului), micul fragment figurat a
putul face parle din acelaşi ansamblu sculptura!
ca ~i monumentul nr. 2. 1=25 cm; 1=26,5 cm;
G= 1:3.4 cm.
't. Fragment sculptura! din care se păstrează
postamentul şi un resl neidentificabil, in genul
unui fus(?) cu o bandă sinusoidală (?). t. totală=
14,2 rm; soclul= 9,3 x 20 x 15,5 cm.
5. Capitel compozit fragmentar. Se eonsen·[t
cîte\·a frunze de acanl. Dimensiuni= 18,3 x 30 >~
13.5 ('111.
(), tn secţiunea perpendieulară pe z4 s-au descoprrit două fragmente din porţiunea stîngă a
aceluiaşi basorelief de marmură. Se păstreazft
doar partea inferioară a monumentului. Într-un
chenar se remarcă vîrfurile picioarelor unui personaj rare ies de sub faldurile veşmîntului lung
pînă la p[tmînl şi, în dreapta, un glob, atribut care
ar pleda pentru identificarea personajului cu
Iuppiter. 11lx25x4 cm.
1:'\SC RIPŢII 8

Cu excepţia primei inscripţii dintre cele publicate mai jos, descoperită in spaţiul 003.1, toate
celelalle au fost găsite în SA.
8

lrhcrip(iile descoperite la Sarmizegetusa In campania
iin 1\lt>O \'or fi publicate detaliat de 1. Piso, ZPE, 1982.
LB -

CercetAri
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1. Placă de marmură fragmentară (fig. 24/1).
G2,5 ·. 77 >< 15 em. Cîmpul inscripţiei măsoară
50.5 ·. 59 cm. Literele sînt înalte de 7 cm în r.l, de
6 rm in r.2 şi de 5 cm în r. 3-6. Textul poate fi
întregit in felul urmfttor:
pmp(eralori) Cae1s(ari) Lu[cio1
[Seplimi]o Sev[Pro1
[Pio Pc1rtinaci Aug(uslo)
[Arabi1co Adiabe[nico1
[ ... 1ron(ius) Antonian[us1
[pro 1c(u rator) eius prov(i nriac) Dac(iae)
Apu[I(ensis) 1Faptul că Seplimius Severus poartă epiletele
triumfale Arabiws ~i Adiabenicus, dar nu şi
Parllricus ,'Waximus. datează inscripţia între prim[tvara sau vara anului Hl5 şi luna februarie (?)
a anului Hl~ 9 • Dedicantul, ... ronius Antonianus,
procuralor financiar al Daciei Apulensis nu esle
cunoscut din alte izvoare.
2. _\It ar de marmur[t, crăpat in par lea supcrioar:t (fig. 21/2). 73,5 x -17 x 38 cm. Cimpul insrrip \iei mftsoar[i 3G )i ;)!f cm, iar literele sint înalte
de circa 4 cm.
Genio col(oniaP)
S an ni ze gc l( u saC')
Q.(uinlus) Axius Aelianus v(ir) C'(gregius) proc(uralor)
Aug(usli) n(ostri)
Q. Axius AP!ianus este cunoscut ca procuralor
financiar al Daciei Apulensis in timpul domniei
lui ?IIaximinus Thrax şi a lui :\Iaximus (235238)10. El a fost procuralor A ugusli Ia sfîrşitul
dom nici lui Senrus Alexander sau, mai probabil,
la inceputul domniei lui Gordianus al III-lea.
:~. Col\ttl inferior sting al unei plăci votiYC de
marmurft. 211 ~< 29 x 3,5 cm. Literele au înălţ.imea
de 5 rm in penultimul rînd şi de 1,5 cm in ultimul
rînd. Din primul rind păstrat, mai scurt, se mai
distinge un l\I marlelat. Ultimul rînd adrmgat
ulterior. de o altft mînă. Textul poate fi reconstituit astfel:
[pro salute ............................. .
!\!(arci) [Iul(ii) Philippi Aug(usti) sau nob(ilissimi) Cars( a ris)]
l\1( arcus) Lu[ ce( eius) Felix proc(urator)
A ugg(ustorum) 1
P(ublius) Ael(ius) H[ammonius proc(urator)
Augg(ustorum) 1
P ..-\elius Hammonius este cunoscut ca procurator financiar al Dacici Apulensis în prima jumă
tate a domniei celor doi Philippi. Aceasta înseamnă
că l\1. Lucceius Felix a îndeplinit aceeaşi funcţie
în a doua parte a domniei lui Gordianus al III-lea
şi la inceputul domniei Philippilor. Inscripţia
se datează, deci, prin anii 244-245.
11.
,\ltar de marmură rupt în două (fig. 25/1).
125 .< 57 x 36 cm. Cîmpul inscripţiei măsoară 46 x
44,5 cm. Coronamentul este împodobit în faţă
i P.
Kncissl, lJic Sicgcslilu/alur dcr romischcn /{ai ser,
Gii\tingcn, 1969, p. 129, 141, 211-216.
Io Th. :\lommscn, ad CIL, III, 1456.

arhPnlnat~.-
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cu acrotere şi cu un vultur cu aripile desfăcute,
iar lateral cu acrotere şi cu cite un con de pin.
Literele au înălţimea de 4,5 cm in r. 1 şi de 4 cm
In r. 2-5. Descoperit in zidul tirziu.
Apollini
sancto
M(arcus) Lucceius
Felix proc(urator)
Aug(usti) n(ostri)
Monumentul se poate data intre 242 şi 245.
5. Altar de marmură (fig. 26/1). 113 x 52 x 43
cm. Cîmpul inscripţiei măsoară 46 x 44,5 cm. Literele au înălţimea de 4 cm.
Dianae
sanctae
M(arcus) Lucceim.
Felix proc(urator)
Aug(usti) n(ostri)
Altarul a fost scris de aceeaşi mma ca şi piesa
nr. 4. Ele au fost înălţate, fără îndoială, alături
şi în acelaşi timp. Se datează in anii 242-245.
6. Altar de marmură (fig. 25/2). 69 X 39,5 X
30,5 cm. Cîmpul inscripţiei măsoară 33 X 30 cmt
Coronamentul este in mare parte distrus pe faţa
anterioară; lateral, el este decorat cu cite o ro-

şi

colab.

Fig. 23. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1 vas cu ornamen
ştampilat; 2 rotiţă de lut fragmentară; 3 vas cu figurfn
antropomorfă.

1

Fig. 24. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1

inscripţie onorară fragmentară;
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zetă.

Literele au înălţimea de 4 cm. Descoperit
in zidul tîrziu.
M(arcus) Lucceius Felix
proc(urator) Aug(usti)
n( ostri) consecraYit

Nu se poate şti la ce divinitate se referă predicatul consecravit. Aceasta trebuie să fi reieşit
din aşezarea altarului în apropierea imagmn
respectiYei zeităţi. Piesa se datează în 242-245.
7. Altar de marmură sau, avînd în vedere
coronamentul foarte scund, baza statuii divinităţii
amintite în inscripţie (fig. 26/2). 84,5 X 58,5 x
42,5 cm. Cîmpul inscripţiei măsoară 49 x 47 cm.
Literele au înălţ.imea de 5 cm.
Fortunae
Aug(ustae)
Ael(ius) Apollinaris
proc(urator) Aug(usti)
Aelius Apollinaris era cunoscut sub numele de
Al./.•.o" '.\r.o/..(t..)w&pwc; dintr-o inscripţie în limba
greacă descoperită tot în "Grohotea Tornească" 11 •
A indeplinit funcţia de procurator financiar al
Daciei Apulensis probabil pe vremea lui Severus
Alexander.
8. Două fragmente dintr-o placă de marmură:
a) 29 x 18 x 2,2 cm; b) 9 x 12 x 2,2 cm. Literele au
3,3 cm înălţime. Textul, destul de dificil, ar putea
fi completat in felul următor.
... ... ...... ... ... ... ... m

tded]icatum [a Temonio ?]
[Se ]cundo v(iro) [e (gregio) proc(uratore)
.\ug(usti) ?)
[pc]r Messia[m .................. ]
... In s ........................ mus ..... .
Procuratorul este, foarte probabil, identic cu
Tem(onius?) Secundus, cunoscut dintr-o altă
inscripţie descoperită în "Grohotea Tornească" 12
Monumentul a fost închinat, pare-se, printr-un
intermediar. Se datează în prima jumătate a secolului al III-lea e.n.
9. Bază de statue de marmură (fig. 26/3).
74 x 47 x 44 cm. Cimpul inscripţiei măsoară 47 x
37,5 cm. Înălţimea literelor este de 4,2 cm în
r.l-7, de 3,8cm in r. 8 şi de 3cm în r. 9.
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Numinibus praesentissimis Apollini et Bono puero
M(arcus) Aur(elius) Marcus v(ir) e(gregius)
proc(urator) Aug(usti) n(ostri) age(n)s
vice praesidis
Heraclida alumnus pro salute patroni sui posuit
Consemnăm

o

greşeală

în conceperea textului:
Marcus închină monumentul,
deşi numele lui este la nominativ, ci (M. Aurelius)
Heraclida, alumnus şi, in acelaşi timp, libert al
procuratorului, în sănătatea acestuia.
nu

l\1. Aurelius

i\I. Aurelius Marcus mai este cunoscut dintr-o
inscripţie

de la Apulum 13 • Din recitirea acesteia,
în curs de publicare, rezultă datarea funcţiei
sale in timpul domniei lui Trebonianus Gallus
şi a lui Volusianus (251-253). Personajul a putut
fi procuralor A ugusli pe la sfîrşitul dom ni ei lui
Decius, in primăvara anului 251, sau, mai probabil, in vara anului 253, cind uzurpatorul
Aemilianus işi va fi exlins autoritatea şi asupra
Daci ei.

LES FOUILLES DE 1980 Â ULPIA TRAIANA
SARMIZEGETUSA

Au Iicu-dit "Grohotea Tornească" on a continue a fouiller
les edificcs appeh~s conventionnellement 001 et 002 .
on a pu Hablir les dimensions de l'Cdifiee 001 (fig. 1),
oriente Est-Ouest: 56,40 x 20,60 m. A ces dimensions il
faut ajouter celles des contreforts: 2,60 m dans le sens de la
longueur et 2,50 m dans le sens de la largeur du bâtiment •
Les mm·s exterieurs ont une largeur de 1,20-1,40 m.

A l'interieur, l'cdificc 001 est traverse dans toute sa longuer par 5 murs paralleles, larges de 1-1,15 m, qui le divisent
ainsi en 6 nefs. Tous ces murs se trouvent au sous-sol de la
construction et avaient pour but de soutenir le plancher du
rez-de-chaussee qui ne s'est conserve dans aucun des endroits
fouilles jusqu'â present. On a constate que les murs exterieurs sur les clltes est, sud et onest Haient perces, a distance
variabil•, d'ouvertures larges de 0,40 m, scrvant trcs probablemcnt it l'aeration; on suppose que de tellcs ouverturcs se
trouvaient aussi sur le cOte nord, non encore fonillc.
Dans l'cdificc 002 (fig. 1 et 3) on a continue â fouiller Ia
chamhrc n° 1 qui, Iongue de 33,25 m ct large de 3-3,25 m
seulement, ressemblc a un couloir cn forme de L (au moins
quc sa branche courte ne forme une picce :i. part, la n° 12).
Scule la moitic nord de Ia chambrc etait chauffec :i l'aidc
d'un hypocaustum a dcux fours. A l'interieur de la chamhre

11 C. Daicoviciu, AC:\IIT, 4, 1932-1938, p. 392, ·109 =
AnnEp, 1939, 5= IDH, lllf2, 222.

'" 1. l'iso, StCl, 18, 1979, p. 137-138, nr.
1 11{2,

..

:~:~8.

1 = IDH,

13 B. Cserni, AFEvk, 12, 1903, p. 137=A. Stein, Die
Rrichsbeamlen von Da:ien, Budapesta, 1944, p. 72.

,
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n° 1 on a identifie les traces d ' un e co nstruction plu s ancienne
que !'Mitice 002.
Deux autres chambres (n"' 9 et 10) presentent d es traces
ev identes de rHection s ; il paralt qu'a un certain moment une
espece de terrasse couverte s' etendait a l'ouest d e la piece
n 1 10, d an s Je proJongement de ceiJC-CÎ. Quant a la pieCC 110 11,

şi

colab .

E ntre les edifices 001 et 002 on a fouille un e surface (SA) de
15,65 x 12 m, d an s la partie est de la qu ell e on a identifi~
les rest es d'une construction demolie (8,35 x 8,35 m ) comportant quatre pi eces et appartenant, peut-etre, au bâtiment
002. Dans cet espace on a decouvert une serie d'inscriptions,
ainsi qu'un mur Jong de 11 m et large de 39- 54 cm, construit

2.
Fig. 25. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1-2 alta re.

J

1
Fig. 26. Ulpia Traiana Sarmizegetu sa. 1 a lt ar ; 2 altar sau
lf paralt qu'elle ait servi sourtout a faire fonctionner un d es
iours de l'hypocauste de la chambre n° 1 et le fou r d e l' hypocauste qui chauffait partiellement (la moitie est) la piece
n° la (ou bien la branche courte de la pi ece no 1).
A l'ouest des pieces n "' 1 et 12 on a fouill e un e surface de
7,50 x 7 m qui peut etre aussi bien un e cour interieure du
bâtiment 002 qu'une chambre d ' un autre edifice (003). Dans
cet espace on a decouvert une inscription honoraire fragment ai re (voir l' inscription n° 1 dans le texte roumain).

bază

de st atui e; 3

bază

d e st atuie.

san s mortier de gros galets, ma is aussi d e tuiles et de blocs
d e m arbre (donx d e ut inscriptions) vi siblement reutili se s
(fi g. 4/2 et 5). La presence d an s le mur d e d eux autels dedies par M . Lucceius Felix, procurateur financier de la Dacie
Apulensis en 242-245, la decouverte dans les decombres
d ' un fragment cerarnique a chrisrne (fig. 12/3) et la technique
rnerne du mur assurent la d a t ation d e celui-ci au IV<m• siecle
de n . ere.
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SAPATURILE DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

Dans le jardin de l"habitant Traian Jurj on a execut~ une
section (Z 4 ) longue de 67 m et large de 1,50 m La principale
decouverte ont ete les traccs du cOte ouest du champ militairc romain ayant precede la fondation de la viile. Le rempart
de tcrre a ete aplati pour fairc place aux constructions urbaines, mais les vestiges des deux fosses, evidemment remplis
dans le m~me but, sont bien visibles: le foss~ extericur Hait
large de 6,50 m et profond d'cnviron 2 m, tandis que le fosse
le plus rapproche du rempart mesurait 5,50 m en largeur et
2 m ('Il profondeur. On a Habli de cettc racon quc le camp
fut plus petit que la viile: son câte ou est se trouvait sur la
rive droite du ruisseau appele Apa Micii, tandis que le mur
ouest de la viile courait assez loin de la, sur la rivc gauche.
Les decouvertes, remarquablement riches, de la campagne
de fouilles de 1980 furcnt les suivantes:
Rriques el lui/es eslempil/ees (fig. 7). On a trouve surtout
des cstampilles de la LEG 1111 FF (la plupart dans le bâtiment 001), mais aussi d'autres: GIM, PH COS, CSV, OPL,
CIV, TERTVLL ... IVL AL ... , VAL, PES, CVC/PRAV, M
SER, MID, QAB, QCS, QCC.
Objels de fer (fig. 8 -9).
Objels de bronze (fig. 10).
Objels d'os (fig. 11).
Lampes (fig. 12/1).
l'ases el aulres objels en lerre cuile (fig. 13 -23).
Pieces scu/plura/es {ragmenlaires en marbre
Inscriplion (voir p. 273-275 ct fig. 24-26).

EXPLICATIO~

DES FIGlJRES

Fig. 1. lJlpia Traiana Sarmizegetusa. Plan des fouilles
au lieu-dit "Grohotea Tornească".
Fig. 2. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Edifice· 001: profil
de la paroi est de la section T 2 • Legende: 1 sol vegetal; 2
decombrcs; S terre jaune; 4 pavage en mortier blanc; 5 sol
antique; 6 sabie et mortier; 7 mur; 8 briques; 9 pierres; 10
gravier, sabie, briques, tessons ceramiques; 11 sabie, mortier,
ceramiques; 12 sol vicrge.
Fig. 3. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Plan de l'edifice 002.
Fig. 4. Ulpia Traiana Sarmizcgetusa. 1 zone ouest de
l'hypocauste de la chambre 1 du bâtiment 002; 2 partie
centrale de la SA: le mur du !Veme siecle et le canal EstOuest.
Fig. 5. Ulpia Traiana Sarmizcgetusa. Profil du mur tardif
dans la SA.
Fig. 6. Ulpia Traiana Sannizegetusa. Section Z4 : 1 plan;
2 profil de la paroi nord (Legende: 1 sol vegetal; 2 terre noire;
3 gravier avec des briques et des fragments ceramiques
roules par l'eau; 4 briques et tuilcs; 5 couche de decombres
avec gravier et mortier; li terre sterile; 7 mur de picrre; 8
couche de decombres avec beaucoup de tuiles; 9 couche de
decombres avec mortier et sabie; 10 argile sablonneuse; 11
tcrre brune sablonneuse=sol antique; 12 couche de decombres avec sabie, mortier ct tuiles; 13 pavagc en mortier !Jlanc;
14 cendres, traces de brulure; 15 rempart de terre aplati;
11i terre brulec; 17 tcrre noire=rcmplissage des fosses; 18
hypocauslum.

277

Fig. i. lJipia Trai ana Sarmizegetusa. Estampill!•s sur
briques et tuiles: 1 -4, 8-9, 11, 19 edifice 001 ; 5--; scction
Z4 ; 10, 12, 14-15 edifice 002; 13, 16-18 couche de decombres cntrc les bâtiments 001 et 002.
Fig. 8. Ulpia Trainna Snrmizegetusa. Objcts de fer: 1
disque; 2-3, 5-11, 13 clous et gros clous; 4 truci]('; 12
crampon.
Fig. 9. Ulpin Traiana Sarmizegetusa. Objets de fer:
1 -5 clt~s; li boi te de roue; i fragment d'un m~canisme de
fermeture; 8 fragment de mors; 9, 13, 17 anneaux; 10 fragment
de slilus; 11 slilus; 12 crochet (?); 14 fibule; 15 maillot de
chalne; 1li bande en S; 18 fragment de tube a mnnchon; 19
pointe de javelot; 20 picce cn forme de pendule; 21 coutcau
il lnme droite; 22 frgmaent de couteau.
Fig. 10. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Objets de bronze:
1 plateau de balan ce; 2 plaque de ceinture; 3 applique de
ceinture; 4 fibule; 5 crampon; 6 petite anse; 7 fragment d'un
objet indeterminable; 8 bou ton; 9-10 clous; 11 tige d'epingle;
12 fragment d'un outil a crochet; 13 parure pour costume
militaire; 14-16 nnneaux; 17 clon plat; 18 petite plaque de
/orica squamala.
Fig. 11. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Objets d'os: 1-5
epingles de cheveaux; 6-8 aiguilles a coudre; 9 pointe d'aiguille; 10-11 jetons.
Fig. 12. lilpia Traiana Sarmizcgctusa. 1 lampe a l'estampillc OCTAVI; 2 bord de morlarium estampi!M; :i fragment de vase a chrisme.
Fig. 1:i. Ulpia Traiana Sannizegctusa. 1 -3, 5-9 ecuelles; 4 assiette; 10 bol.
Fig. 14. Ulpia Trai ana Sarmizegetusa. 1, 3-10 ccuclles;
2 assiette.
Fig. 15. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1-4 mor/aria.
Fig. 1li. lJlpia Traian a Sarmizegetusa. 1 -10 amphores.
Fig. 17. lJipia Traiana Sarmizegetusa. 1-2, 4-C. 9-15
cruches; 3, 8 brocs; 7 pot.
'
Fig. 18. lJipia . Tra~ana Sarmizegetusa. 1-6 pots; ; -11
vases aux parms mmces.
Fig. 19. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1 -17 pots.
Fig. 20. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1-2, 8, 10-15
pots; 3-4 brocs; 5 cruche; 6-7 vases aux parois droites·
9 vase aux parois epaisses.
'
Fig. 21. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1 fond de vase
a glasure; 2 bille en terre cuitc; 3 petite roue fragmcntaire
en terre cuite; 4 vase il ornament imprime.
Fig. 22. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1-4 fragments de
terra sigi/lula.
Fig. 23. Ulpia Traiana Sarmizcgetusa. 1 vase a ornament
imprim~; 2 pctite roue fragmentaire cn terre cui te; 3 vase a
figurine anthropomorphc.
Fig. 2-1. L'lpin Traiana Sarmizcgetusn. 1 inscrip tion honornire fragmcntairc; 2 nu tel.
Fig. 25. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1-2 autels.
Fig. 21i. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1 au tel.; 2 au tel
ou ba se de statue; 3 ba se de statue.
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Cercetări arheologice în castrul roman de la Apulum
VASILE MOGA

Despre castrul legiunii XIII Gemina ridicat
la Apulum în primii ani ai stăpînirii romane
exisLlt, în literatura de specialitate, mai multe
discuţii şi supoziţii datorate, în marea lor majoritate, imposibilităţii identificării sale pe teren,
dat fiind faptul că aici, ca şi în alte părţi, peste
vesligiile clasice s-au ridicat numeroase alte construcţii în decursul epocilor medievală şi modernă.
Referitor la fortificaţia antică toţi cercetătorii
care s-au ocupat direct sau indirect de începuturile vieţii romane pe teritoriul centrului urban
din dreapta Mureşului consideră dt acesta a fost
cl'l mai mare din Dacia şi că de aici porneau
mai multe drumuri de legătură ce uneau cele mai
importante castre înglobate în sistemul defensiv
proYincial. Din motive obiective, cauzate în mare
parte de suprapunerile succesive de cl[tdiri, deci
a imposibilităţii efectuării unor cercetări arheologice propriu-zise, unele amănunte cum ar fi
forma, dimensiunile şi fazele de construcţ.ie nu
sînl cunoscute nici pînă astăzi. Cu toale aceste
carenţe, în decursul timpului, în incinta cetăţ,ii
austriece a oraşului Alba Iulia, s-au efectuat
cîteva sondaje care, fără să-şi fi propus in mod
expres depistarea fortificaţiei romane, au descoperit şi unele din elementele acesteia. Fie-ne
permis ca înainte de a prezenta raportul arheologic să înfăţişăm sumar ce se cunoştea sau presupunea pîn[t în anul arheologic 1DRO dPspre
castrul legiunii XIII Gemina.
:\slfel, în anul 1897 arheologul Adalbert Cscrni
a efectuat sondaje în zona de est a cel[t\ii actuale,
descoperind blocuri fasonate şi urme de ziduri,
prPsupuse ca făcînd parte din zona porţii prinCÎJia/is sinistra a fortifica(ici romane. La aceste
prime informaţ.ii s-au adăugat, începînd cu anul
1%li, alte detalii i ntercsantc. Sondajele arheologice dintre anii 19GG-l%8 din partea de Ycst
a cetăţii bastionare au identificat între poarta
IY-Catedrala Reîntregirii - Baia Publidt - un
şanţ cu J[t\imea de Hi m, a cărui profil de form[t
ascuţiLit este identic c11 şanţurilc exterioare ale
caslrclor romane. In apropierea acestui punct,
cercetările arheologice din zona Catedralei Homano-Catolicc, cond11se de H. Hcitcl, au surprins
în două din secţiuni 11n Yal de pămînt (a!}ger)
apar~inînd castrului roman. In sfîrşit, intr-o ipoteză de lucru, M. Rusu procedind la suprapunerea
plan11rilor cetăţii medievale de secolele X IIXVII peste planurile cetăţii ridicate la Alba Iulia

din ordinul împăratului Austriei, Carol VI, a
constatat că cea mai mare parte din suprafaţa
interioară a presupusei cetăţi medievale vechi nu
a fost afectat{t de lucrările de la începutul secolului al XVIII-lea, concluzionînd că zidurile vizibile şi astăzi pe laturile de nord şi sud şi considerate ca aparţinînd cetăţii din secolele XIIX VII nu reprezintă decit urme ale vechiului
castru, cu planimetria pălraUt (420 x 420 m) a
cărui recuperare şi adaptare la condiţii le eYului
mediu era un f!.'nomen intilnit şi in alle păr~i ale
fostului Imperiu roman. Pornind de la aceste supoziţii, am ini~iat in cursul verii anului trecut
o prim[t campanie de cercetări arheologice al
cărui obiectiv nu a fost altul decit. acela al verificării şi eluridării, pc cît posibil, mulldiscutalci
dar necercetalei îndeajuns chestiuni a fortificaţiei romane de la Apulum.
Atenţia noastră s-a concentrat pc terenul din
curtea grădiniţei de copii de pc slrada Militari,
situat în partea de sud a cetăţii austriece, în apropierea unuia din zidurile de incintă care se gă
seşte şi acum în picioare. In decursul Evului
Mediu, locul in discuţie a servit la ridicarea mai
multor clădiri - o mănăstire şi apoi monetăria
austriacă aşa încît am ales ca loc de cercetare
o zonă ce nu părea afectată de alte lucrări cu
caracter edilitar. Orientat[! pc direcţia sud-nord,
sccţ.iunea arhcologidt, cu dimensiunile de 25 x 2 m
a fost trasată perpendicular pc zidul fortificaţiei,
foarte aproape de clădirea manutanţei. Stratul
de depunere arheologică, aparţinînd epocii medievale şi romane, a atins, pc anumite porţiuni,
o grosime variabilă, cuprinsă între 0,20-5,50 m.
Majoritatea materialelor de factura medievală
au provenit dintr-o mare locuinţă din secolele
XVII-XVIII. In capătul sudic al secţiunii,
lipit de piatră, am identificat aggerul caslrului,
avind la baz[t lungimea de 8,70 m, şi înălţimea de
3,70 m. Sec~ionarea acestui prim element defensiv
din interiorul forl.ificaţici romane nu a dus decit
la drscopcrirea citorva fragmente ceramicc romane
alipire. Aggerul se sprijinea de un alt zid alcătuit
din piatră de riu, prinsă cu mortar, avînd înăl
ţimea de 2,30 m, grosimea
variabilă (0,500,75 m), înfipt fiind in solul galben-virgin. In
legătură cu rostul acestuia ne-am gîndit la acela
de a susţine din interior aggerul, cunoscut fiind
faptul că asemenea ziduri au mai apărut şi la
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CASTRUL ROMAN DE LA APULUM

castre din Dacia, intre care dorim să menţionăm
aici castrul de la Buciumi unde, cercetările din
ultimii ani I-au identificat, intr-una din secţiuni.
De la acest zid de sprijin începea via sagularis ce
s-a mai p ăs trat pe 2,50 m lăţime . Drumul sol-

Fig. 1. Alba Iulia . Castrul rom a n Apulum - vedere a secţiunii a rheo logice cu via sagu/aris ~i b ă r:icile militarilor
legi unii X l II Gemina.
daţilor,

in cazul castrului de la Apulum , a avut

două faze de construcţie. Într-o fază mai veche

drumul propriu-zis, aşezat pe un strat de pietriş,
a fost pavat cu cărămizi şi bucăţi de piatră.
Ulterior, într-o perioadă pe care o punem in legătură cu anumite refaceri ale castrului, in parte
semnalate şi epigrafic, drumul a fost înălţat cu
aproximativ 50 cm, fiind pavat, in noua conjunctură, cu plăci de piatră din calcar cu grosim ea de
0,25 m şi cărămizi dreptunghiulare. Un număr de
7 fragmente de cărămizi aparţin categoriei de
produse tegulare ştampilate , avînd imprimat
intr-un cartuş dreptunghiular insemnul abreviat
al unităţii LEG XIII GEM şi aparţinînd, din
punct de vedere cronologic, primei jumătăţi a
secolului al II-lea e. n.
Dintre clădirile de interior, atîta cit au fost
cercetate in campania din anull980, am identificat
porţiuni deranjate din fundaţii , puse pe acelaşi
pat de pietriş şi alcătuite din bolovani de riu şi
cărămizi fragm e ntare. In această zonă am des-
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coperit, la adîncimea de 2,20 m, o conductă de
evacuare, din olane romane. Intre zidul de susţinere a aggerului, via sagularis şi inceputul barăcilor s-a recuperat un bogat material arheologic, constînd din fragmente ceramice de la Yase
de culoare roşie-cărămizie şi cenuşie, fragm ente
din vase de sticlă, obiecte din fier (respectiv cuie
şi un picior de fibulă) precum şi două statuete
fragmentare din marmură şi bronz. Pe toată
întinderea secţiunii au apărut multe blocuri de
piatră, cu dimensiuni variabile, blo curi ce se gă
sesc, de fapt, şi în alcătuirea zidului de incintă
de pe latura de sud.
Rezultatul primei campanii de săpături arheologi ce ne îndreptăţeşte să afirmăm, cu certi t udine , că am descoperit o parte din interiorul castrului roman de la Apulum, identic prin elementele
sesizate arheologic cu maniera de construcţie a
castrelor romane din piatră. Aflate într-un stadiu
incipient, cercetările arheologice de la castru l
legiunii XIII Gemina nu ne permit, cel pu ţin
în acLu alul stadiu, să avansăm alte opinii în le g ătu r ă cu fortificaţia recent identificată. Nu putem
şti , de exemp lu, da că fortificaţia romană ap ulens ă a avut o dublă fază de construcţie sau doar
una singură ş i anume faza de piatră , cum sîntem
înclinaţi să o presupunem dacă ne gîndim la importanţa acesteia în cadrul sistemului defen siv
al provinciei. Numai secţionarea exteriorului fortificaţiei, pe care o intenţionăm în acest an arheologic, ar putea da un răspuns elocvent la
această problemă şi apoi la aceea da că zidul afl at
pe latura de sud este cu certitudine roman, sau
feudal ce a reutilizat atît traiectul zidului antic
cît şi materialul de piatră existent deja.
Amintim că în cazul via sagularis s-au identificat două etape de construcţie, cea mai nouă
confirmînd acum arheologic refacerea unor părţi
din castru despre care par să amintească epigrafa
cu semnalarea soldatului Felix din legiunea XIII
Gemina Antoniniana, aflată şi astăzi la baza
zidului de incintă, precum şi un fragment de inscripţie onorifică (CIL, III, 7741) interpretată
ca referindu-se la refacerea pretoriului castrului
apulens, în anul 205 e.n. cînd din ordinul consularului Daciei , Mevius Surus, subofiţerii legiunii
XIII Gemina şi-au construit, eventual în castru,
un loc de întîlnire - scola speculatorum - aluzie
clară la aplicarea unora din reformele militare ale
împăratului Septimius Severus şi la nivelul unităţii militare de la Apulum.
La ora actuală putem reconstitui , în linii generale, două din laturile castrului legiunii XIII
Gemina, respectiv cea de sud, pe care am cercetat-o şi cea de vest, apărută în cercetări arheologi ce ce-şi propuneau alt obiectiv , pe unde trecea atît aggerul cît şi şanţul de apărare. Viitoa;cl~ săpături arheologice vor completa, sîntem
siguri , cu date inedite problema celui mai mare
castru din provincia nord-danubiană.
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LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DANS
LE CASTRUM ROMA IN D' APULUM
RI~SUME

On presente les pr~micrcs fouillcs arcMologiques dans le
plus grand castrum de Ia Dacia Romaine d' Apulum, ou
pendant les II-III siccles n.e. a He camp6Ia XIII• Iegion
Gemina. Les fouiiies sistcmatiques ont identifie quelques
elements de cette grande fortification, c'est a dire vallum
via sagularis et ainsi les constructions-baraqucs-des sold ats'

Parmi Ies matcriaux archeologiqucs, l'autcur signale Ia
ceramiquc romainc (de facture provinciale) des objets en
fer el bronse et 7 briques avcc I'estampillc de Ia Icgion (LEG
XIII GE~I).

EXPLICATION DE LA FIGURE
Fig. 1. Alba Iulia. Le castrum romain d'Apulum - vue
de Ia scction archeologique avec via sagu/aris et les baraques
des militaires de la X III" Iegion Gemina.
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Şantierul

arheologic

P. IAMBOR,

ŞT.

ln campania de săpături 1980 in cadrul
complexului arheologic de la Cluj-Mănăştur s-au
urmărit fazele de locuire din interiorul incintei,
deznlirea în continuare a cimitirului, precum şi
a celui mai vechi lăcaş de cult, a fortificaţiei
propriu-zise şi a unor anexe ale vechii mănăstiri.
In srcţiunea S XVII, orientată E- V, paralelă
cu celelalle mai vechi, săpate în partea de vest
a incintei, s-au repetat, în linii mari, elementele
cunoscute din campaniile trecute, fapt care confirm{t încă o dată ideea existenţei, inaintea mă
năstirii şi a cimitirului din secolele XI-XII, a
unei aşedtri cu locuinţe de tip adineil şi de suprafa\[t contemporane cu primele două faze ale
fortific~iţiei de pftmint şi lemn. In secţiunea
respectivă, lungă de 32,50 m şi lată de 2 m. s-a
constat al următoarea situaţie stratigrafică: imediat sub solul wgetal, între m 0-19,75, există
o nivelare medievală tîrzie, cu o grosime de
o,:.w -0,30 m, iar între m 19,75-27 şi intre
m 30-32,50. un nivel cu o grosime de 0,100,30 m de dărîmare a zidului de fortificaţie al
m.:'tnăstirii, a cărui fundaţie a fost surprinsă
intre m 27-30 pînă la adîncimea de 1,55-1,60 m
faţă ck ninlul actual de călcare. Acest zid, al
cărui colţ de S- V şi unele porţiuni din laturile
de S ~i de V au fost dezvelite in S XV/1979, a
fost ridicat probabil la sfîrşitul secolului al XIII-lea
sau la inceputul celui următor, avind in vedere
materialul ceramic găsit pc nivelul său de construcţie, vizibil destul de clar între m 25-27 şi
30-32.50. Sub zid, şi fără a fi deranjate de temelia lui. au fost descoperite mormintele nr.
Ti, 78 şi 79.
H.Pintorcinclu-ne la stratigrafie, sub nivelarea
mt•clievală de care am vorbit, s-a putut constata
un prim strat ele cioplitură de piatră rezultat
de la un atelier pentru una din fazele ele construcţie sau de reparare fie a bisericii, fie a clă
dirilor mănăstireşti, fie chiar a zidului mai inainte
amintil. Urmează un nivel cu o grosime intre
0,50-0,70 m, de culoare cenuşie, cu material
ceramic şi citeva piese de metal (un pinten, cuţite, potcoave
etc.) specifice secolelor XIIIXIV. în care se intercalează şi nivelul de construcţie al zidului de incintă. Sub acesta din urmă,
se află un alt nivel, de culoare cenuşie, gros de
0,25-0,40 m, cu ceramică din secolul al XII-lea
in general, de culoare roşcată, cu buza evazată,
avind ca decor linii paralele incizate, cu spaţii

Cluj-Mănăştur

MATEI, A. HALASU

mai mari între ele, combinat cu împunsături cu
"unghia", dispuse în general pe gitul vasului.
Un al doilea strat de aşchii de piatră se suprapune peste humusul antic, prezent la adincimea
cuprinsă intre 1,15(1,35 m şi 1,75(1,80 m faţă de
suprafa\.a actuală. In humusul antic, care conţine urme de locuire şi ceramică hallstattiană,
romanft şi din perioada feudalismului timpuriu,
au fost săpate gropile mormintelor (după cum se
poate vedea în profilul secţiunii, între m 25,2527 şi 30,50-31,5 ale lui M.7G, M.77, M.78 şi
l\1.83). In porţiunea cuprinsă între m 1,60-4,25
s-a clC'scopC'ril o locuin(ft adîncită in lutul galben,
iar între m 6,25-7, groapa unui cuptor, aparţinînd fie acestuia fie e\'Cntual unei alle locuinţe
de suprafaţă contemporană.
Groapa bordeiului a fost săpată începînd de la
1,40 m faţă de suprafaţ.a actuală, de pe un nivel
cu material ceramic din secolele X-XI, avind
adincimea ele 0,95-1 m. In interiorul lui, în
partea de vest, au fost surprinse resturile unui
cuptor din pietre, cu un diametru de 0,90 m, a
cărui groapă a fost adîncită cu O, 10 m faţ.ă de
poclcaua borcleiului. Deşi nu a fost dezvelit în
intregime, se poate aprecia lungimea lalurilor
sale ca fiind de 4-4,50 m, după cum rt'zullă
din porţiunea săpată in S XVIII şi în caseta A,
deschisă pe !alura de sud a secţiunii, intre m
2,25-3,GO. Ceramica găsită în umplutura bordeiului, precum şi pe podeaua acestuia şi printre
pietrele cuptorului, prezintă caracteristicile celei
descoperite şi cu ocazia campaniilor trecute, în
cîteva locuinţe şi anexe gospodăreşti ce fac parte
elin orizontul de locuire din secolul al X-lea, eventual începutul secolului al XI-lea. In cea mai
mare proporţie este de culoare neagră, arsă incomplet, lucrată la roată, vasele avînd pereţii
cleslul de subţiri, şi este ornamentată cu linii
paralele incizate, dispuse foarte des pe întreaga
suprafaţă. O altă categorie, numeric mult redusă,
o constituie ceramica de culoare cenuşie-roşcată,
ornamentată cu împunsături succesive, cu registre de cîte trei-patru linii paralele incizalc,
precum şi cu linii ondulate. Pe lîngă fragmentele
aparţinînd unor vase borcan (două întregibilc)
s-au găsit citeva fragmente de slr[lchini şi cupe,
precum - lucru foarte important - şi cîteva
bucăţi de tipsii de lut, lucrate cu mîna. Absenţa
unor elemente specifice ceramicii din secolul al
XI-lea, cum ar fi cazanele de lut (găsite, dealtfel,
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destul de frecvent in această secţiune, precum şi
In celelalte din campaniile precedente, dar in
straturile superioare) şi ceramica ornamentată cu
"unghia" şi rotiţa dinţată, ne întăreşte convingerea că bordeiul respectiv datează din secolul
al X-lea, mai ales că in cercetările trecute, la
sud de S XVIII, topografic pe aceeaşi linie, adică
in extremitatea de vest a incintei, în S IV B,
S IV C şi S IX, au fost descoperite locuinţe cu
material similar. Menţionăm descoperirea, pe podeaua bordeiului, a unui fragment de rişniţă,
dintr-o piatră cu mult conţinut de oxid de fier.
La 2-2,75 m spre est, pe nivelul de călcare din
timpul funcţionării bordeiului, a fost dezvelit
un cuptor din piatră, de formă ovală, a cărui
vatră a fost adîncită cu 0,30 m in lutul galben
şi căptuşită cu bolovani de rîu, foarte probabil
boltit, dar prăbuşit ulterior, care putea aparţine
fie unei locuinţe de suprafaţă contemporană cu
bordeiul, fie acestuia - ca o anexă exterioară.
ln orice caz, ceramica din jurul cuptorului respectiv este identică cu cea găsită in bordei. Deasupra bordeiului, in SXVII, au fost sesizate urmele
unei locuinţe de suprafaţă, între m O-4, 15,
printr-un strat de arsură cu pietre, gros de O, 10-0,20 m, şi printr-un pavaj sau podea din
pietre, in caseta de pe latura de sud a secţiunii,
care este ulterioară, după cum s-a putut observa
atit stratigrafic cît şi din punctul de vedere al
ceramicii, ornamentată in general cu rotiţa dinţată.
ln orice caz, locuinţa este anterioară celor două
morminte descoperite în caseta A, gropile acestora distrugînd o parte a podelei respective.
Cele 13 morminte din S XVII, au scheletele
orientate E- V (cu unele mici devieri în două
cazuri - M.71 şi M.79 -) şi sînt destul de bine
păstrate, in citeva cazuri putindu-se distinge şi
urmele sicrielor de lemn. Gropile au fost săpate
Ia adîncimi mici, cam la 0,45-0,60 m faţă de
nivelul corespunzător de călcare. ln partea de
vesl a secţiunii, pînă la m 8,50, mormintele
lipsesc, fiind apoi mai rare, ele îndesindu-se spre
est, spre lăcaşul de cult. Cîteva au avut inventar
specific secolelor XI- X II, similar cu cel al mormintelor din celelalte secţiuni srtpate în partea
aceasta de vest a incintei, precum şi în secţiunile
din vecinătatea bisericii.
1\1.71, situat între m 12-13,50 cu scheletul
orientat NE-SV; ca inventar conţine trei inele
de timplă din sîrmă subţire de argint îndoite la
un capăt în formă de S, foarte prost păstrate.
1\1.73, situat între m 19,50-20,50, aparţinînd
unui copil, a avut trei inele de tîmplă mici, din
sîrmă subţire de argint, îndoite la un capăt în
formă de S.
1\1.75, situat între m 19,40-21,25, cu urme de
sicriu, a avut ca inventar două inele de tîmplă
dintr-o sîrmă mai groasă de argint, terminate la
un capăt în formă de S, cu un diametru de 2 cm;
un inel digital format dintr-o verigă lamelară de
argint, cu capetele îngustate şi suprapuse, avînd
pe suprafaţa exterioară un decor compus dintr-o
succesiune de striuri oblice în două sensuri,
grupate in unghiuri cu vîrfurile spre cele două
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margini ale benzii, realizate cu ajutorul unei
dăltiţe dinţate; un denar de argint de la regele
Ladislau 1 (1077 -1095) găsit in mandibulă.
l\1. 76, si luat între m 25,50-27, de adolescent,
a avut patru inele de tîmplă mici, din sîrmă subţire de argint (două cu diametru! de 1,5 cm, iar
două de 1 cm), îndoite la un capăt in formă de S.
In S XVIII, pe lîngă cîteva morminte medievale mai tîrzii ale căror schelete au fost găsite
in sarcofage de piatră au fost dezvelite şi cinci
aparţinînd aceluiaşi cimitir din secolele XI-XII.
M.84, situat între m O-1, al cărui schelet a
fost tăiat ulterior în partea superioară de către
contrafortul bisericii gotice, a avut pe bazin un
inel digital din argint, confecţionat din trei sirme
circulare în secţiune împletite şi cu capetele bătute,
subţiate şi apropiate.
l\1.85, situat în dreptul m 3, a avut un inel de
tîmplă dintr-o sîrmă foarte subţire, probabil de
bronz, terminat Ia un capăt in formă de S.
M.86, situat intre m 15-16, a avut două inele
de tîmplă dintr-o sîrmă mai groasă de argint,
îndoite la un capăt în formă de S, păstrate fragmentar.
Un al doilea punct de lucru, continuînd cercetările din campaniile trecute, a fosl cel din partea
de nord a bisericii actuale, unde a fost trasalrt
S XVIII, pe direcţia N- S, lungă de 20,5 m şi
lată de 2 m, cu scopul de a urmări fundaţiile lă
caşului de cult romanic, distrus în timpul marii
invazii tătare de la 1241. ln secţiune au apărut
şase temelii de zid,
avînd orientarea E- V.
Reţin atenţia, în mod deosebit, patru dintre ele,
situate la aceeaşi adîncime de 2,80 m, avînd
aceeaşi grosime, între 0,95-1 m şi fiind construite
într-o tehnică identică (din blocuri de calcar
legate cu mortar). Distanţele dintre temelii sînt
deosebit de interesante: între temelia cea mai de
sud, situată la un metru faţă de fundaţia navei
bisericii gotice (peste care se ridică, dealtfel,
nava bisericii actuale) şi o altă temelie, mai la
nord de ea, distanţa este de 3,25 m. Intre aceasta
şi următoarea, distanţa este de 6,25 m. Spaţiul
dintre temeliile cele mai de nord este de asemenea
de 3,25 m. Aceeaşi situaţie a fost surprinsă şi in
S XVI/1979, ceea ce ne întăreşte presupunerea
că avem de-a face cu o construcţie de tip bazilica!, cele patru temelii corespunzind celor două
nave laterale şi navei centrale. Temelia orientală
N -S din S XVII/1979 închidea navele laterale pe
latura de est şi separa nava centrală de absida
altarului. De la această temelie, spre est, continuă
doar cele două fundaţii ale navei centrale, ceea ce
ar indica dezvoltarea absidei altarului. Deci,
în cazul de faţă bazilica ar avea o singură absidă.
O porţiune de 3 m lăţime între S XVI şi caseta
în care au fosL descoperi te temeliile rotondei,
ar putea confirma, prin săparea ei în campania
Yiitoare, cele de mai sus. Datorită unor construcţii
şi demolări în mai' multe etape, pe acelaşi loc,
stratigrafia, în cea mai mare parte, nu ne poate
oferi elemente de datare. Totuşi, construcţia
aceasta pare să fi fost distrusă destul de timpuriu,
avînd în vedere sarcofagul găsit pe temelia de sud
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a navei laterale, intre m 1,25-2 (construit din
blocuri refolosite, printre care şi un fragment
dintr-o sculptură romană), ce adăpostea un schelet de copil (M.89), cu cr;miul incadrat de trei
cărămizi tot romane, dintre care una cu inscripţia
R S N. Au mai fost găsite încă trei sarcofage
construite din blocuri mari de piatră şi placate cu
lespezi, intre m 6,80-7,75 (M.90), intre m 7,909 (M.91) şi între m 9-10 (M.92), din păcate
asupra scheletelor negăsindu-se nici un fel de
inventar.
Asupra cercetărilor din S VIII, caseta C şi
S XIX, unde au fost descoperite o serie de ziduri
construite în etape diferite, deocamdată nu ne
putem pronunţa. Cu ocazia cercetărilor viitoare
în această zonă, cînd se va mări suprafaţa dezvelită, sperăm că se vor desluşi mai clar planurile
şi succesiunea în timp a unor anexe mănăstireşti,
pa care în momentul de faţă doar le bănuim.
In concluzie, ultima campanie de cercetări
nu numai că a avut ca rezultat recoltarea unui
bogat material arheologic, dar a şi contribuit
substanţial la confirmarea existenţei unei aşezări
civile, cu locuinţe de tip adincit şi de suprafaţă,
contemporană cu primele faze ale cetăţii de pă
mînt şi lemn şi anterioară primului lăcaş mănăs-

tiresc şi cimitirului adiacent acestuia. De asemenea,
au fost obţinute citeva date noi cu privire la planul
bisericii romanice şi la existenţa unei fortificaţii
de piatră aparţinînd mănăstirii, care fusese ridicată către sfîrşitul veacului al XII-lea, după
ce vechea cetate de pămînt cu palisadă îşi pierduse eficacitatea odată cu invazia tătarilor.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE
CLUJ-MĂNĂŞTUR

DE

RESUME
Les fouilles effectm\es pendant la campagne de 1980 dans
l'enceinte fortifh\e de Cluj-Mănăştur, contribuient a l'enrichissement des donnces concernant le rapport cronologique
entre l'etablissement appartcnent aux IX'-Xl' siecles et
la necropole de Xl'-XII' siecles (datee par monnais, boucle
d'oreille en S, bagues etc.), contemporaine avec premiere
eglise. Il convient de faire une mention speciale concernant
Ia decouverte du mur de Ia fortification du monastcre (dans
S XVII) et des murs de la basilique avec trois nefs (dans
S XVIII).

EXPLICATION DE LA FIGCRE
Fig. 1.

Cluj-Mănăştur.
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Plan general des fouilles.

Săpăturile

arheologice executate la Moigrad (Porolissum).
1. Castrul de pe "Pomet"
N. GUDEA, EUG. CHIRILĂ, I. BAJUSZ

În vara anului 1980 s-au desfăşurat la Moigrad 1
atît săpături arheologice cît şi lucrări de conservare la unele din obiectivele cercetate 2 • Au fost
executate săpături arheologice la două din obiectivele planificate din cadrul complexului arheologic: castrul roman de pe dealul "Pomet" (A),
construcţia N 3 cu anexele ei de pc terasa sanctuarelor (N); drumul roman (K), cel de al treilea
obiectiv prevăzut pentru cercetare nu a putut fi
săpat în continuare şi dezvelit din cauza condiţiilor nefavorabile de timp (fig. 1).
ln cele ce urmează vom expune rezultalt•le
obţinute prin săpături la castrul mare de pe
dealul "Pomet" 3 (fig. 2). Săpături!€; s-au desfă
şurat aici în două puncte: a) clădirea comandamentului - unde au fost concentrate principalele
acţiuni de investigare arheologică şi b) turnul
din colţul de sud. Motivele care ne-au îndemnat
la o atare orientare a săpăturilor au fost urmă
toarele:
- clădirea comandamentului ( principia) reprezintă cea mai importantă construcţie
din
castru, atît din punct de vedere al orientării
acestuia cît şi din punct de vedere arhitectural;
- această construcţie a fost în trecut mult
răscolită de căutătorii de comori, jefuitorii de
piatră pentru construcţii, iar în două etape au
fost executate aici sondaje şi săpături arheologice
(1939, 1943)4 ;
- lipsa documentaţiei tehniet• în leg{ttură cu
această construcţie şi carenţele desenelor puhli1 Pentru săpăturilc executate in anii 1977 -1979 vezi
raportul din ActaMP, 4, 1980, p. 81-104. Responsabilul
săpăturilor de la Moigrad este Eugen Chirilă (Inslilulul de
Istoric şi Arheologic din Cluj-Napoca). Pentru săpăturilc de
la castru răspunde N. Gudea. La săpălurilc de In cli\dircn
comandamentului am fost nsista\i de arhitecta Amalia Landcs
(Institutul de Proiectări Cluj-Napoca).
1 În anul 1980 au fost restauratc şi conscrvatc: colţul
de nord al casti-ului cu turnul, poarta dccumana şi o parte din
clădirea comandamentului. Lucrările de restaurare şi conservare au fost conduse d~ \Vasile Luc:icel\ (1\luzcul de Istorie
şi Artă din Zahiu).
1
intrucit, din motive independente de colectivul de cercetare, nu a fost posibilă intocmirea unui raport general şi
comun prezentăm un raport preliminar numai in legătură cu
acest obiectiv al complexului de la Moigrad.
' Pentru săpăturilc executate In anul 1939 vezi: L. Ghergariu, ActaMP, 4, 1980, p. 77-79; pentru săpăturile executate de A. Radn6ti in anul 1943 vezi: E. T6th, Porolissum.
Das Cas/el/um in .Uoigrad. Ausgrabungcn von A. Radnoli 1943,
Budapest, 1978.

cale recent5 , datele obţinute de nm m sec\iunile
de control anterioare'; ne-au impus trecerra la
identificarea construcţ.iei;
- materialele provenind din zona cl[tdirii,
obţinute fie prin săpături, fie datorită descoprririi
lor întîmplătoare, păreau foarte promi\ătoare
pentru rezolvarea unor problrmc lrgate de organizarea şi datarea castrului.
La turnul din coltul de sud se mai execulase
un sondaj în anul Hl59 7 , dar planul şi indicatiile
stratigrafice nu s-au păstrat.
La dădirea comandamentului au fost execut ale
trei secţ.iuni paralele, distanţate între ele cu 10 m
(S 31, 33, 37), începute de la nivelul drumului
(via principalis) peste întreaga clădire. De la
sud-est spre nord-vest lateral de la sectiuni şi
între ele au fost executate casete, pe trei şiruri,
(C 31, C 33, C 37, C 37 a). După foi ografierra şi
desenarea profilelor la secţiuni şi martori (aeolo
unde acest lucru s-a putut realiza) s-a exec-u lat
o dezvclire totală a clădirii.
La turnul de colţ au fost executate trei sec\iuni
paralele (S 70, S 70 a şi S 70 b) avînd lungimea
de 10 m; lăţimea lor a fost diferită. După identificarea turnului, precizarea slratigrafiei şi dimensiunilor lui, turnul a fost dezvelit.
Secţiunile şi casl'lele execulalc în zona centrală
a castrului au permis determinarea clădirii comandamentului. Ac\iunea nu a fosl încă încheialft,
droarcce au fost idrntificate pe latura de sucl-YCst
a clădirii o serie de încăperi adăugate mai tîrziu,
care nu au fost dezvelite în întregime (fig. 3).
Clădirea comandamentului ( principia) a fost
ridicaUt înlr-o poziţ.ie centrală; ea este siluată
în pantft, cu înclinarea principală de la nord-est
spre sud-vest; laturile clădirii mai cuprind şi
panlele terenului spre sud-est şi spre vest. Dimensiunile corpului principal al clădirii (deci fi:irh
adăugirile mai tîrzii) sînl 30 x 29 m. Construcţia
s-a păstrat relaliv bine. Exccp~ie faec partea dczveliUt în anul 1943 care, lăsată ncacoperitrt şi
fără supraveghere, a fost distrusă, iar piatra
jefuiUi. Sistemul de construcţie prezintă cîteva
• E. Toth, op. cit., fig. 5.
e În anul 1978 am mai executat trei Sl"Ciiuni de crmlrol
in zona eentrahi a cnstrulni cu intentia de a verifica starea
de conservare a clădirii, f:iril a obtine un plan corect al constrnc[ iei.
7 M. Macrcn şi colnb., Materiale, 8, 1962, p. 372.
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Fig. 1. Moigrad, jud. Sălaj. Planul provizoriu al complexului roman de Ia Porolissum.

aspecte specifice, în legătură cu care vom reveni cu
altă ocazie. La corpul principal al clădirii au fost
adăugate trei încăperi pe latura de nord-vest şi
încă două încăperi pe latura de sud-vest.
Clădirea este alcătuită din cele trei părt.i tipice:
a) şirul de încăperi de pe latura din spate; acestea
sînt în număr de cinci, avînd aceeaşi lăţime (6 m);
lungimea încăperilor diferă; dintre ele se rrmarră
încăperea centrală (probabil sala drapelelor) mai
mare, avînd o intrare mai largă; zidurile lalerale
ale acestei încăperi au fost sprijinite într-o etapă
ulterioară cu ziduri de sprijin. b) curtea acoperită
(basilica}. Lăţimea ei este de 29 m; lungimea
porţiunii acoperite este de 7,50 m; în capătul
spre nord-vest al curţii acoperite a fost construită
o încăpere, care după poziţie, putea servi ca
tribunal. c) curtea neacoperită (a iri um} ocupa
întreaga parte din faţă a conslrucţiri. Ea era
despărţită de curtea acoperită într-o primă fază
printr-un şir de postamente pentru stîlpi; într-o
fază ulterioară acest şir a fost nivelat construindu-se un zid care la capete avea două înLăriri.
Curtea neacoperită este alcătuită din mai mulle
sectoare:
- în mijloc cea mai mare porţiune (16 x 8 m)
a fost pavată. pavajul curţii se lega printr-un
culoar pavat cu via principalis. Pe părţile laterale
ale pavajului au ro~t identificate in unele locuri

urmele sistemului de scurgere a apei, constînd
din porţiuni de canal amenajat din cărămizi şi
ţigle.

de-o parte şi de alta a sectorului pavat
la zidurile laterale ale clădirii curtea era acoperită; lateral au fost identificate atît urme ale
unor postamente cît şi (numai în partea stîngă,
dacă stăm cu faţa spre intrare) urmele unor
stîlpi de susţinere.
- porţiunea dintre sectorul pavat şi zidul
din faţă a fost acoperită - în partea dreaptă unde s-au construit trei încăperi şi liberă - în
partea stîngă - unde s-a construit un pavaj
din piatră măruntă de rîu.
- intrarea este largă de 4 m; la capetele zidurilor care marchează intrarea se află cîte un
postament; la colţurile dintre culoarul ce lega
via principalis de sectorul pavat al curţii au fost
ridicate încă două postamente, care serveau
probabil pentru o intrare mai spectaculoasă in
clădirea comandamentului.
- între zidul din faţă al clădirii şi via principalis a fost identificat un porticus, constînd
dintr-un şir de postamente, situate la 1 m distanţă de via principalis; în partea dreaptă postamentele erau din piatră de gresie; in partea stîngă
peste postamentele iniţiale din gresie a fost
construit un zid.
-

pînă
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Fig. 2. Moiarad, jud. Sălaj. Planul castrulul de pe dealul Pomet - ptnă la data săpăturilor din 1981.
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Descrierea generală a clădirii se referă de fapt
la ultima ei fază de construcţie. Detaliile obţinute
In legătură cu modul şi sistemul de construcţie
sugerează existenţa mai multor etape de construcţie.
Prezentarea exactă a acestor etape
succesive de construcţie nu se poate face acum.

Menţionăm că toate aceste încercări de datare
sint deocamdată în stadiul unor ipoteze. Ele
vor fi confirmate sau chiar infirmate odată cu
studierea materialului arheologic, epigrafic şi
numismatic descoperit în timpul săpăturilor şi
eventual după o reanalizare a întregului material
epigrafic descoperit in castru.
In interiorul construcţiei au apărut materiale
arheologice diferite (fragmente de la monumente
şi elemente arhitectonice din piatră, material
tegular, vase ceramice - mai ales fragmentare obiecte din fier, bronz, sticlă etc.). Toate acestea
urmează să fie restaurate şi conservate, apoi
determinate pentru a fi folosite la datarca construcţiei.

Turnul din colţul de sud arc plan lrapczoidal.
Dimensiunile părţii exterioare sînt: 5,40 x 4,65 x
4,80 x (7) m. Zidurile, cu excepţia celui de incintă,
au fost demantclate de către locuitorii satului
vecin încă după săpăLurile din 1959. Planul
turnului a fost întocmi l după urmele cu mortar
ale şanţurilor sftpatc pentru ziduri. Materialul
arheologic obţ.inul a fost foarte puţ.in.
THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS
CARIUED OUT AT MOIGHAD
(POROLISSUl\1). 1. ROMAN FORT ON
.,POl\IET" II ILL
AllSTHACT
Fig. 3. :\loigrad, jud. Siilaj. Planul provizoriu al clâdirii
comandamentului (principiu) de la castrul de pe dealul
Pomet.

In stadiul actual - în care materialul arheologic
neprelucrat nu şi-a spus cuYîntul - se poate
susţine că din punct de vedere al eyo[uţiei planului
pot fi identificate cinci etape (cel puţin). Aceste
etape pornesc de la planul iniţial al clădirii cu zid
de piatră. Adăugirile ulterioare pot fi împăr!ite
in două grupe: a) adăugiri care modifică planul
iniţial: încăperile adăugate pe latura de sud-vest;
lnciipcrile adăugate pe latura dr nord-vest; construirea tribunalului; construirea înc~tperilor din
co[\ul drept în faţă; b) adăugiri rare nu modifi6t
planul; nivelarca poslamcnlelor dintre curtea
acoperită şi cea neacopcritft, construirea diferitelor postamenle laterale. modificările aduse
sistemului de drenarc a apei. Toale aceste modificftri pot fi foarte greu încadrate cronologic.
Dacă admitem că prima construcţie din piatrft
a fost ridicată în timpul lui 1-Iadrianus. deci într-o
fază cînd încă incinta castrului era din val de
pămînt, toate cclclalle aclflllgiri pot fi încadrate
in perioada cuprinsă între 150-271 r.n. Una
din faze, probabil cea mai mare, ca întindere a
construcţiei, poate fi datată la începutul ~•:rolului
III c.n., incadrîndu-se în lucrările gcnn;-dL· de
construcţie şi refacere de la castru 8 • Ullimcle
lucrări au fost cele executate la încftpPrile laterale
unde şi obscn·a\iile stratigrafice sugereazfl o datarc mai tîrzie (după mijlocul secolului III c·.n.).
8

Pentru raza de construc~ie şi repara~ii de la inceputu 1
III r.n. vezi l\1. Macrea, SCIV, 8, 1957, p. 2L'>.

~ecolului

After a brici presentation of thc archaeological excavations
ami the conscrving-restoring works, carricd out in 1980 a+
Moigracl (Porolissum) - fig. 1-, the aulhnrs refere only
to the works carricd out al the Homan fort ~ituatrd on ,.Pomet•
hill. The researches in this fort (wich is the largcst of the
auxilliary troop forts in Dacia) werc directed towards two
objccti\·es: ·a) the principiu ol the fort; b) thc south corner
tower. Thc authors enumerate th~ wnrks carried out at the
princiJ!iu and the soulh corncr towcr (ditches, cassets) and
the works tor the clcntring out of tiH' principiu.
()IJ,;t•rving thc stratigraphy of llll' sit!,, thc buildings
sysll'lll and the plan of the princifJia (wieh is discribed in
debJil1 the authors discuss the struclure of the building,
its ('\'Oiution rrom thc architectur:1l point of vicw, ami try
to ('slablish a cronology ~or it. B:1sl'd on the construction's
staw·s of the princfpia thc aulhors prcsumc severa) succesive
ste~ge:-;, The study of the archaeological material will complete
and ,.,L1blisch more prccisely thesc phasc. Thc initial stage
belnng' lo a Yery short period Jating from thc early Homan
prescnce al Porolissum. In the second stage (probably undcr
1 Jadrianus) the main stonc building was !'rrectecl, having a
stonc wal! and the typical clistribusion. J)uring the othrr
succesiye phases thc plan of thc main building \\·as altcred
cilher hy adding rooms (c.g. the rooms on the Southwestcrn
aud );orthwestL•rn arc,!), or enlarging interior spaces, or
adding othcr (pedc;;LlJc;, porlicus). ,\s the rcscarch is not finished yct, these plwses can no t he preciscly delimited.
Thc south corncr tower arca was scclioncd (wilh thrce
paralkl ditchcs) und c!cared out. Thc plan of the towcr is
trnp1·zoidal.
,\ large amount of archacological material was obtaincd:
pollt·;·y (imported, local and usu,JI), building material (tiles,
bricb) iron object; bronzc ol;~ccts (fibulac, coins) etc.

EXPLL\NATION OF THE FIGURES
Fig. 1. :\!oi grad- S:'ilnj county. Provisio1nl plan of the
Holll:tll site from I'orolissum.
J:ig. 2. :\Joi grad- Sălaj county. Plan ot the Homan fort
on the "l'omet • hil! (bcforc the archaeological resr:1rch ot
1981).
1-'ig. 3. Moi grad- Sălaj county. Provisional plan of thc
hcad-quartersbuilding (principiu) rrom thc Homan fort
on .. l'omet" hill.
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Cercetările

arheologice din castrul roman de Ja
(jud. Bistriţa-Năsăud)

Ilişua

D. PROTASE, G. MARINESCU, C. GAIU

In continuarea lucrărilor arheologice din 1978
1979, între 20 iunie şi 20 iulie 1980, Universitatea din Cluj-Napoca, în colaborare cu Muzeul
judeţean de istorie din Bistriţa, a efectuat săpă
turi organizate la castrul roman de la Ilişua,
cu scopul de a obţine date noi referitoare la sistemul de apărare şi la stratigrafia acestui lagăr
militar. precum şi pentru a descoperi material
documentar în legătură cu romanizarea Daciei.
Pentru atingerea obiectivului propus, au fost
trasate trei secţiuni (notate, în continuare, cu
IV, V. VI) peste laturile de NV, NE şi SE, secţiuni pc care le prezentăm în cele ce urmează,
împreună cu principalele rezultate obţinute (fig. 1).
şi

Secfiunea IV (110 x 1 m) a fost amplasată pe
latura de NE a castrului, la 70 m distanţă de
colţul estic. Din lungimea totală de 110 m, aproape
douft treimi (70 m) se află în exteriorul castrului,
traYCrsînd herma şi şanţurile de apărare (fig. 2).
In acest loc stratigrafia este următoarea: peste
pămîntul neumblat, dens şi de culoare brună
gălbuie, aflat la adîncime de 1,20-1,40 m, se
constatrt un strat de depunere de 0,40-0,50 m
grosime, negru la culoare, conţinînd slabe resturi
arheologice, unele putînd fi datate în epoca
bronzului, iar altele, eventual, în Latene-ul
tîrziu dacic. Deasupra acestui strat se găseşte o
fîşie de prundiş şi nisip galben-roşcat, gros de
5-10 cm, după care urmează stratul cu resturi
arheologice din epoca romană. In anumite porţiuni, peste şi în stratul roman s-a intilnit un nivel
de locuirc, reprezentat prin puternice urme de ,
incendiu (arsură, cenuşă), ceramică romană şi
dacicft specifică, îndeosebi lucrată cu mîna, avînd
uneori motive decorative caracteristice olăriei
dacice (şir de alveole şi brîu alveolar).
Inregistrarea amănunţită a diferitelor elemente
şi situaţii arheologice înlilnile de-a lungul acestei
secliuni - mergînd din interior spre exterior ne aral[t slratigrafia următoare. Intre m 2,70 şi
m G,;)O, s-a prins un şanţ de apărare al primului
caslru de pămînt, şanţ adînc de 2,75 m, astupat
în epoca romană, fapt dovedit de fîşia de prundiş
care il căpăcuieşte. Peste acest şanţ nivelat s-a
suprapus o locuinţă (nr. 1), de la care, în urma
unui incendiu, au rămas urme de arsură, cenuşă
şi bucăţele de chirpic ars la roşu, ceramică rornanft şi modelată cu mîna, de factură dacică.
Aceaslft locuinţă, prin deschiderea unei casete

(C 1). s-a degajat şi cercetat integral. Intre m 9 şi
m 15, a apărut încă un şanţ aparţinfltor şi el primului caslru de pămînt. Din cauza apei freatice
care se infiltra mereu în sftpătură, acest şanţ nu
a putut fi săpat integral. Totuşi, s-a putut observa dt şanţ.ul de aici este mai mare decît precedentul (deschiderea 6 m şi adîncimea estimată
la :3,20 m) şi cft la gură a fost umplul cu un strat
de pietriş şi dărîmături. a cărui grosime (1 m la
centru) se ridid pînă la baza solului cultivabil.
Intre m 26,60 şi m 28, s-a identificat un şanţ de
dimensiuni reduse (deschiderea circa 1,50 m şi
adîncimea 1,60 m), care, fiind situat la poala
valului castrului de piatră, socotim că nu poate fi
decît rigola dintre agger şi via sagularis. Peste
acest şanţ nivelat în epoca feudală s-a săpat o
groapă, dcranjîndu-i escarpa dinspre agger. Intre
m 15 şi m 26, s-a surprins o locuinţă (nr. 2) de
dimensiuni mari, reprezentată iarăşi prin urme de
arsură, chirpici, cărbune şi cioburi de vase. Pe
baza asemănării cu locuinţa precedentă şi a ceramicii de netă factură dacică descoperită în interiorul ci, locuinţa aceasta se dovedeşte a fi de
asemenea de tipul celei menţionate mai sus.
Incepind de la m 26 şi pînă la m 39 se întinde
valul caslrului de piatră, val care aparţine castrului al doilea de pămînt. El are grosimea maximă de 1,20 m şi este făcut din lut galben şi
cafeniu, foarte bine bătut. In escarpa exterioară
a acestui agger s-a fixat fundaţia zidului de incintă a castrului de piatră, fundaţie care nu
atinge nivelul de călcare din vremea romană,
oprindu-se la stratul de pietriş aşezat deasupra
acestuia. Intre m 37 şi m 38,20 se află temelia de
la zidul castrului, făcută din piatră spartă de carieră, nelegată cu mortar. In faţa zidului, între
m 3G,60 şi m 38,40 s-a întîlnit herma, formată
din pămîntul galben-brun şi îndesat al valului
de la al doilea castru de pămînt. De la m 38,40
spre exterior se profilează gura primului şanţ
de apărare al castrului de piatră, care nu a putut
fi adîncit din cauza apei freatice, care a inundat
şi restul secţiunii. Pe bermă şi în gura şanţului
s-a găsit un strat de moloz, gros de 20-60 cm,
provenit din demolarea zidului de incintă.
Sec ţi unea V ( 47 x 1 m) a fost deschisă, la distanţă de 25 m de colţul nordic, peste latura de
NV a castrului, spre a verifica datele obţinute în

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

!90

D. PROTASE, G. MARINESCU, C. GAIU

secţiunea 1 (1978).
află in exteriorul,
de piatră (fig. 3).

Din lungimea ei totală, 15 m se
iar 32 m in interiorul castrului

cioburi de oale, multe lucrate cu mina, de factur~
daci că. De la m 7,60 pînă la m 15,20 sub stratul
de moloz ce se întinde la baza solului cultivabil,
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Fig. 1.

llişua.

Planul castrului roman, cu

Înregistrînd elementele stratigrafice şi obiectivele întîlnite în săpătură, de la interior către
exteriorul secţiunii, situaţia se prezintă in felul
următor. Intre m O şi m 7,50, s-a dat peste un
strat de moloz şi dărîmături, care începe din
solul vegetal şi continuă în adîncime sub 2 m,
unde nu a mai fost urmărit. Avem de a face cu o
umplutură şi nivelare modernă a unei gropi
chiar în locul de unde s-au scos zidurile unei
clădiri romane. Sub o parte a stratului de moloz
s-au descoperit resturile unei locuinţe (nr. 3) de
tipul celor două precedente, avind ca inventar

săpăturile

din anii 1978-1980.

s-a surprins agger-ul primului castru de pămin·
şi groapa unui stîlp puternic de susţinere, car«
pătrundea, sub val, în pămîntul viu. Intre m 1!
şi m 20,70 s-a prins un şanţ de apărare al primulu
castru de pămînt, adinc de 2,60 m şi larg de 5,70m
avind escarpa interioară în formă de şa. Ea esb
cu mult mai lungă şi mai lină decît cea exterioară
De la m 23 la m 27,50 s-a intilnit al doilea şan
de apărare al primului castru de pămînt, larg d4
4,50 m şi adinc de 2,60 m. Şi aici panta interioari
prezintă o înclinare ceva mai mică decit cc1
exterioară. Intre cele două şanţuri există un pra1
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de prtmint cruţat, lat de circa 2 m, in care s-a
identificat gaura unui stilp, ce pătrundea pînă
la stratul de lut virgin. Peste primul şanţ se întinde o fîşie de pietriş, iar deasupra acesteia se
află depunerea groasă de moloz şi dărîmături,
care acoperea integral pragul amintit şi aproape
toalft deschiderea celui de al doilea şanţ de apă
rare. Şi în umplutura acestui şanţ s-a descoperit
o locuinţă incendiată (nr. 4), marcată printr-o
impresionantă cantitate de pămînt ars, cărbune
şi cenuşă, locuinţă în care, s-a găsit şi ceramică
dacică lucrată cu mîna. Între m 27,50 şi m 37 se
află nlul celui de al doilea castru de pămînt, val
format din lut galben-cafeniu, bine tasat, a cărui
inăltime maximă măsoară acum 1,20 m. In panta
lui exterioară s-a înfipt temelia zidului de piatră,
gros de 1,05 m, care se opreşte la nivelul de căl
care roman, fără a-1 străpunge. In faţ.a zidului,
sr gftseşte herma, lată de circa 1,80 m, conslituiUi din lutul galben-cafeniu, îndesat, de la
marginea exlernft a valului aparţinător castrului
al doilea de pămînt. Acest val, reamenajat, a
ser\'il ca agrJer şi penlru castrul de piatră. De la
m 37,50 începea primul şanţ (din cele Lrei) al
caslrului durat în piatră de carieră, şanţ. care nu a
putul fi săpat decît în partea lui superioară, din
cauza pînzei de apă freatică. Dealtfel, profilul
pentru cele trei şanţuri de apărare .pe această
lalurf1 a fost bine precizat în secţiunea 1 (1978),
aşa incit nu mai este neapărat nevoie de o reluare
a săpftturii în acest punct.

Sec(i unea VI ( 46 X 1 m) a fost amplasată pe
)alura de SE, la 50 m distanţă de colţul estic,
cu scopul de a surprinde şanţurile de apărare ale
primului castru de pămînt. De-a lungul ei, mergind spre exterior, s-au întîlnit următoarele situaţii arheologice.
Pînă la m 3,50 s-au descoperit resturile unei
locuinţe de tipul celor precedente (nr. 5). Cenuşa,
cărbunele şi chirpicul ars, existente în cantitate
mare, demonstrează că şi aici locuinţa a fost
mistuită de incendiu. Sub acest strat de arstuă
dr la 50 cm in jos, se intinde o fîşie de dărîmături,
groasă de 25-35 cm, amestecată cu pămînt
gălbui, ce se constată in tot profilul acestei secţiuni, suprapunindu-se peste un strat de pietriş,
gros de 5-10 cm, cu resturi romane. Dedesubt
se amt un strat de pămînt compact cu fragmente
ceramice din epoca bronzului şi, eventual, din
Lalcne. Apoi, apare lutul galben neumblat, la
adîncimea medie de 1,40-1,50 m, faţă de nivelul
solului actual. Intre m 3,60 şi m 6, adincită pînă
la 2,25 m in lutul galben virgin, s-a dat peste
groapa unui bordei din epoca bronzului. De Ia
m 10,30 pînă la m 12,50, străpungînd un strat de
moloz-roman, s-au descoperit urmele unei locuinţe (nr. 6), reprezentată prin elementele obiş
nuite: arsură, cenuşă, chirpici şi ceramică specifică,
lucrată cu mina şi la roată. Aceleaşi tipuri de locui n(.e. mistui te de incendiu, s-au mai înlilnit
de la m 11 la m 18 (nr. 7) şi între m 30,50 şi m
33,50 (nr. 8), in ambele locuri sub nivelul podinei
idenlificîndu-se cîte o gaură de la stilpii de susţinere. Vestigii
de locuire curmată prin foc
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(nr. 9), se constată de asemenea între m 38 şi
m 42,60, unde a fost deranjat valul castrului al
doilea de pămînt, val din care se mai vede doar
o mică porţiune din marginea lui interioară.
Aici, intre m 35 şi m 36 există o groapă, probabil
de la un all bordei din epoca bronzului, acoperită
parţial de valul roman. Zidul castrului de piatră care a fost scos pînă la temelie şi din care a rămas
doar moloz - şi-a lăsat urma clară între m 42,75
şi m 44. Urmează apoi herma, acoperită cu moloz
şi începutul primului şanţ de apărare al castrului
de piatră. Secţiunea nu a fost prelungită, spre
a descoperi cele trei şanţuri de apărare de pe această
latură, deoarece situaţia de aici s-a clarificat prin
secţiunea 111/1979.
\L\TimiAU<; AlliiEOLOGICE DESCOPEniTE

Pe lîngă datele ştiinţifice priYind castrul şi
fazele de locuire din acest punct, săpăturile din
vara anului 1980 au furnizat şi o cantitate de
material arheologic. Astfel, s-a cbţinut ecramic[t din epoca bronzului şi dacică, iar din vremea
funcponării castrului s-au descoperit fragmente
de vase produse în Dacia sau de import, virfuri
de lance şi de suliţă, un interesant coif de fier
placal cu bronz, o fibulă romană de fier (tîrzie),
un denar de la Antoninus Pius şi o monedă de
bronz cu Prov. Dacia, precum şi mult material
de construcţie romană: cărămizi, ţigle, olane,
scoabe, piroane şi cuie de fier. O menţiune aparte
merită şi o inscripţie funerară romană descoperită
in secolul trecut, recuperată de la un sătean
din Cristeştii Ciceului (CIL, III, 815). Pe de altă
parte, o semnificaţie particulară prezintă descoperirea pentru prima oară in acest castru a unor
vase intregi şi fragmente de ceramică modelată
cu mina (fig. 4).
CONCLUZII
Deşi timpul ploios a stinjenit intr-o oarecare
măsură desfăşurarea lucrărilor, totuşi putem spune
că cercetările din 1980 la llişua şi-au atins scopul.
Astfel, s-a putut preciza din nou că în punctul
unde se află castrul s-au găsit materiale din mai

multe epoci: bronz, Hallstatt timpuriu, Late ne
tîrziu dacic, romană, postromană (?) şi feudală.
Referitor la castrul roman, s-a stabilit cu certitudine că înainte de a fi construit din piatră
şi cu trei şanţuri de apărare, el a fost precedat
pe acelaşi loc de două faze de pămînt (fig. 1).
Primul castru de pămînt, prevăzut cu două şan
ţuri de apărare, avea dimensiunile de circa 120 x
135 m şi era orientat cu lungimea pe direcţia
NV- SE, iar al doilea, de asemenea cu două şan
ţ.uri in exterior, coincidea ca mărime, traseu,
orientare cu castrul de piatră, care măsoară
180 x 187 m. Castrul de piatră, printr-o oarecare
ajustare a folosit agger-ul şi cele două şanţuri
de apărare ale castrului de pămînt anterior,
peste care s-a suprapus. In plus, s-a săpat un nou

,
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şanţ de apărare, mai mic, în exterioru l celor două
existente, adaptate la incinta de zid.
O atenţie specială merită să se acorde în cercetările viitoare lo cuinţe lor - eventual barăcii

Fig. 4.

lli şu a.

C e ramică

dacică

modelată

militare - aflate pe locul castrului , locuinţe distruse de un puternic incendiu, la o dată şi în împrejurări ce sperăm că vor putea fi precizate
prin explorarea arheologică din anii următori.
RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
DANS LE CAMP ROMAIN D'ILIŞUA
(DEP. DE BISTRIŢA-NASAUD)
RESUME
L es fouill es archeologiques pratiquecs en 1980 ont conlirme les resultats des recherch es des annees 1978-1979
lt ont fourni s des informa tions nou velles relatives a
:e eamp romain .
Le premier camp Hait bâti en terre (circa 120 x 125 m)
lt avait deux fo sses dCfensifs, sa longu eur etant orientee
Jord- est-sud-ouest. Le deuxieme ca mp, bâti aussi en t erre
;ur mîlme lieu et prevu avec deux fo sses, coincide - au point
ie vue du trace, des dimensions et de l'orientation - avec
e eamp bâti en pierre (180 x 187 m). Outre cela, on a creuse
m troisieme fo sse, plus peti t , a l'exterieur de les deux fo sses
lej a existents.
Les materi ei decouvert consist e en ceramiqu e romaine
ocale ou importee, poterie dace travaillee a la main, des
'ibules, des briques et tuiles, des monnaies rom aines qui
;'eehelonnent jusqu'au Philippe 1' Arabe, un e easque, des
>oinb de lance et d' autres objets.

Une attention speciale merite la poterie daee, trouvee
dans les baraques romaines et aussi dans l'interi eur de quelqu es habitations datant a la fin du III• siecle et au commencemcnt du siecle suivant, apres !'abandon officiel de la province de D acie sous l'emp ereur Aurelien.

cu mina,

descoperită

In castrul roman .

E XPLICATION DES FIGURES
Fig . 1. lli şu a . Plan du camp rom ain, leve apres les fouilles des ann ees 1978 -1980.
Fig. 2. lli ş ua. Profil du t alus nord de la IV• section,
qui traverse le cote nord-est du eamp romain: 1 sol vegetal;
2 sol noir-brun contenant des fragments eeramiques daces
et romains; 3 croOte de t erre cuite; 4 sol noir-cendreux contenant des tessons daces et romains; 5 cendre; 6 sol brunjaunâtre contenant de nombreuses vestiges romaines; 7
humus preromain; 8 remplissage de terre - les fo sses du
camp; 9 t errc glaise vi erge ; 10 remplissage de gravi ers et
plâtras; 11 t erre glaise bou lversee; 12 graviers; 13 cendrecharbon s; 14 remplissage (fosse) de l'epoque feodal e-moderne;
15 agger ; 16 mur d'enceinte.
Fig. 3. Ilişu a . Profil du talus sud de la v• section, qui
t aille le cote nord-ou est du ca mp rom ain : 1 sol vegetal; 2
gravat s ; 3 sol noir melange avec charbons; 4 remplissage t erre glaise melangee avec noire; 5 terre cuite-charboneuse,
compact e; 6 remplissage; 7 sol noir-cendreux; 8 sol brunnoirâtre contenant beaucoup de terre cuite et charbons ;
9 graviers rougeâtres; 10 agger; 11 gravi ers de riviere; 12
t erre glaise compacte; 13 remplissage-les fo sses du camp ;
14 mur d'enceinte; 15 trou de pilier.
F ig. 4. Ili ş u a . Poterie dace travaillee a Ia main, decouverte
dans le camp romain.
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1 rsD
ra.mică

rş

dacicli
rAscolit ; 12

EiJ9
şi romană; 3 crustă de pămlnt -ars; 4 negru-cenu ş.os, cu fragmente -ceramice
pietriş de riu; 13 cenuşă-cărbune; H umplutură reudală- modemă (grO'apă);

dacice ·i romane; 5 cenuşă; 6 brun-g·ăJbui c• multe vestigii romane; 7 humu s ·pr.eroman; 8
15 ag, er; 16 zidul de incintă al castrului.

1 n egru amestecat cu cărbune; 4 umplutură ş anţuril e

umplutură -şa nţuril e

pămint galben amestecat cu negru ; 5 ars ură co 1.. yactă; 6 p ă mlnt de umplutură; 7 n cg ru -ccnu ş o s ; 8 castaniu-negricios cu multă a rsură;
castrului; 14 zidul de incintă al castrului ; 15 ga ură de stilp, cu p mint a fin at ş i arsurii .
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castrului;

prundiş roşcat; 10 a9
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Castrul roman Gilău
DAN

ISAC, ALEXANDRU DIACONESCU, CORIOLAN OPREANU

Campania anului 1980 a aYnl ca principal
obiectiv identificarea şi dezvelirea porţii principalis dextra 1 • Săparea acesteia a lămurit definitiv
problema orientării castrului de la Gilău, aflat
cu porta praetoria spre est 2 • In cursul aceleiaşi
campanii s-a procedat la dezvelirea încăperii
sudice din oecus-ul principiei precum şi la sondarea printr-o secţiune (S XVIII) a curţii B a
aceleiaşi clădiri. Cu aceeaşi ocazie a fost terminată restaurarea integrală a oecus-ului. In colţul
de nord-vest al castrului a fost descoperită o
încăpere adiacentă a bastionului săpat şi restau;·.,t anterior3 • De asemenea, a fost dezvoltată
ure est săpătura anterioară de la porta decumana,
unde a fost descoperit un vas din bronz cu scene
de palestră4 •

Porta principalis dextra este situată la 57 m
de .latura de est a castrului şi la 164 m
de cea de vest (vezi fig. 1). Pentru stabilirea
etapelor de funcţionare ale por!ii au fost trasate
două secţiuni: S XVI paralelă cu zidul de incintă şi intersectînd via principalis şi cele două
bastioane ale porţii; precum şi S XVII prin
bastionul de vest şi perpendiculară pe prima,
care a intersectat elementele de fortificaţie.
Dezvoltarea ulterioară a săpături!, pentru clarificarea complexei stratigrafii orizontale şi Yerticale, s-a făcut prin săparea unui număr de 13
carouri. In consecinţă, a fost sesizată faza de
pămînt precum şi cea de piatră a porţii.
Din faza de pămînt, am identificat via principalis, două şanţuri paralele precum şi un număr
de 8 gropi de pari sau stîlpi, reprezentind urmele
unei construcţii de lemn. Via principalis corespunzătoare acestei faze, orientată nord-sud, coteşte sub un unghi drept înspre vest la ieşirea din
castru, prin spaţiul dintre cele două şanţuri
paralele. Aparent, ar putea fi vorba despre o
intrare claviculară. Rămîne ca săpăturile din
anul următor să elucideze pe deplin planul porţii
din faza de pămînt precum şi eventualele etape
de folosire a acesteia.
distanţă

1 Porla
principalis dexlra constituie obiectivul unui
studiu aparte ActaMN, 18, 1981.
1 Vezi Potaissa, 2, 1980, p. 32 sq.
3 Ibidem,
p. 37 sq., fig. 5.
' Vasul a constituit obiectul unei comunicări (Dan Isac)
ţinută in cadrul sesiunii de comunicări a :\fuzeului de Istorie
al Transilvaniei.

In faza de piatră porta principalis de.Tira a
fost construită după un plan cu totul diferit.
Această fază esle reprezentată de dou[t bastioane
de formă patrulaleră, cu dimensiunile de 7.50 x
5,50 m, avind un ieşind de 1,40 m faţă de zidul
castrului. Tehnica de construcţie a zidurilor este
cea obişnuită, un opus incertum folosind ca temelie bolovani de riu neprinşi cu mortar. Deschiderea porţii măsoară 8 m şi este împăr!ită in
două culoare, aproximatiY egale, de către un
pinten lung de 5,60 m. Cu această ocazie şan
ţurile fazei de pămînt au fost astupate. in locul
lor funcţionînd alte două şanţuri, ce suferft amenajări succesive. Concomitent, a fost ridicat un
agger din lut bine tasat, in care alternează dungi
de culoare gri-deschisă cu altele bru n-inchise.
Dovada construirii simultane a zidurilor de
piatră şi a agger-ului o constituie faptul c;·t în
exteriorul celor două bastioane, pe profilele
realizate, se poate observa o dungă orizontală
de mortar şi nisip pornind de la baza zidului
spre miezul agger-ului. Această constatare este
valabilă cel puţin in zona porţii.
Sistemul de săpătură adoptat, prin coroborarea stratigrafiei din cele trei profile N- S (prin
bastionul de V şi cele două deschideri ale porţii)
cu cele două profile E- V (prin deschiderea
porţii şi cele două bastioane, respectiY prin
spatele porţii), a permis sesizarea a două etape
de construcţ.ie ale fazei de piatr[t.
In etapa 1 de piatră, zidurile bastioanelor au
o lăţime medie de 1,50 m, în timp ce pintenul
este lat de 1,05 m. In deschiderea porţii a fost
amenajat un strat de balast galben, care însă nu
depăşeşte limita exterioară a bastioanelor. Totodată, în deschiderea estică a porţii a fost practicat un canal pentru deversarea reziduurilor
în afara castrului. Acesta a funcţionat deschis,
avînd marginile conslruite din blocuri înguste
prinse cu mortar, fundul său fiind podit cu tegule
mari dreptunghiulare, aşezate pe un pat de pietre
de rîu prinse cu mortar. Pe una din tegulele din
canal s-a păstrat o ştampilă a alei Siliana în ia bula
ansata de un tip neîntîlnit pînă acum în castru 5 .
• D. Isac, Acta:\I:\', 16, 1979, p. 56, fig. 3 c; cuno"ut
donr în urma unor descoperiri intimplătonrc la \'i~tea. nu
departe de Gilău, acest tip de ştampilă, identificat ~i in
castru, şi considerat de noi timpuriu, poate fi judecat ca
atare, dată fiind descoperirea tegulei cu ştampilă in fundul
canalului din porta principalis dextra.
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Fig. 1. G ilău . Castrul roman . St adiul silpăturilor In 1980 (ridicare topogra fi că D. Ursaţiu).
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Interiorul bastioanelor este diferit, in cel de
est existînd o podea din mortar alb compact cu
puţine urme arheologice, in timp ce în bastionul de vest, lipsit de o podea propriu-zisă,
există bogate depuneri de locuire.
Jn această primă etapă de piatră se constată
slabe depuneri pe via principalis, materialul
arheologic recoltat în deschiderea porţii fiind sporadic. Comparativ cu etapa următoare, unde depunerile şi reamenajările sînt mai numeroase,
se pare că prim a etapă de piatră nu a funcţionat
prea mult timp.
In etapa a II-a de piatră, folosind ca temelie
vechile ziduri, au fost construite în aceeaşi tehnică ziduri mai inguste ale bastioanelor, cu o
lăţime medie de 1,10 m, in timp ce zidul pintenului măsoară acum doar 0,60 m lăţime. Basiionul de vest este mult mai bine conservat, pe
mijlocul laturii dinspre interiorul castrului păs
trindu-se o intrare largă de 1,30 m, ce are pragul
amenajat cu un strat de mortar atent fasonat.
In vreme ce prin deschiderea vestică continuă
să existe un drum de pietriş, delimitat de cel
anterior printr-un strat de amenajare, în cea
estică s-au construit două trotuare care flancau
canalul. Trotuarul dinspre pinten este alcătuit
dintr-un strat compact de mortar .alb, pe cînd
celălalt foloseşte drept bază o parte a zidului
etapei 1 a bastionului estic. Ulterior, trotuarele
au fost reamenajate. Canalul a cunoscut umpleri
şi amenajări succesive, sub forma unor podele
albiate din mortar şi apoi din lut bătătorit. Aceleaşi amenajări se observă şi la podeaua bastionului de est. Corespunzător acest.; etape, în
bastionul de vest au fost surprinse straturi de
depuneri succesive bogate in materiale arheologice.
Tot acestei etape ii aparţine şi un prag aflat
pe mijlocul deschiderii porţii, în dreptul capă
tului sudic al pi ntenului. Acesta, avînd aspectul
unei borduri, este lat de numai 0,60 m şi este
alcătuit dintr-un singur şir de blocuri de piatră
de carieră neprinse cu mortar şi nelipite de zidurile bastioanelor şi nici de pinten. Pragul este
aşezat direct pe pietrişul viei principalis din
ultima fază. Ultimei perioade de funcţionare a
porţii îi corespunde un strat de depuneri în bastioane şi în deschiderea ei, strat foarte bogat in
material arheologic. Dărimătura postromană cu
puţine tegule se aşază direct pe acesta. Probabil foarte tîrzie este o vatră de foc identificată
în deschiderea vestică a porţii şi aşezată pc respectivul strat de depuneri.
Săparea porţii a prilejuit recoltarea unui deosebit de bogat şi valoros material arheologic.
Extrem de rar în faza de pămînt a porţii şi în
pietrişul viei principalis a etapei 1 de piatră, el
este în schimb abundent în nivelele celei de a Il-a
etape de piatră. Materialul ceramic constînd
din olărie provincială şi cîteva fragmente de
terra sigillata se asociază cu fragmente de vase
dacice modelate cu mîna, foarte frecvente în
castrul de la Gilău şi prezente cu deosebire în
ultimele niveluri de locuire. Dintre obiectrle din
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bronz se remarcă o frumoasă protomă în formă
de cap de leu, fragmente de vase şi alte piese
mărunte. Alte obiecte din fier, dintre care este
de amintit un zar complet de la o casetă. sticlă
rie, constituie un material arheologic deosebit
de bogat. Cel mai valoros obiect îl reprezintă
însă o splendidă mască antropomorfă confecţionată din bronz şi aparţinînd unui coif de
paradă, ieşită la iveală in fundul şanţului castrului de pămînt. O altă piesă importantă este un
altar din piatră, de mari dimensiuni, descoperit in stratul de dărîmături, pe capătul nordic
al pintenului median. Altarul conţ.ine o dedicaţie
lui IOM CONSERVATOR din partea unui
·prae{eclus al alei Sili ana complet necunoscut in
prosopografia Imperiului, M. IVNIVS IVNIAN"VS.
Jn zona şanţurilor, tot in stratul de dărîm{tturi,
au fost descoperite mai multe fragmente t>pigrafice şi sculpturale ce fuseseră refolosi te în
construcţia porţii. Mai multe monede descoperite in diferitele niveluri de folosire a portii pot
reprezenta elemente mai precise de datare a
principalelor faze. Din ultimul nivel, spre ext>mplu, provin două piese cu legenda PROVIKCIA
DACIA emise de Philippus Arabs.
In cursul aceleiaşi campanii a fost continuată
dezvelirea oecus-ului din principia. S-a decopertat încăperea de sud a clădirii, numită connnţional E, dar care din păcate avea stratigrafia
distrusă de vegetaţie. Din această cauză nu s-au
putut identifica decit resturile unor canale de
aducţiune a aerului cald. Materialul arheologic
descoperit este sărac, remarcîndu-se citeva fragmente epigrafice, monede şi lucerne precum şi
o fibulă din bronz găsită in mortarul unuia din
zidurile canalului de hypocaust.
In curtea B a principiei, secţiunea S XVIII
a pus in evidenţă un singur nivel de călcare
şi resturile unei încăperi de pe latura sudică a
principiei.
Săpătura în colţ.ul de NV al castrului a condus
la dezvelirea unei clădiri adiacente bastionului
respectiv, construcţie ce fusese observată cu
ocazia restaurării bastionului în anul 1978. Clă
direa, numită convenţional "clădirea B", a fu ncţio
nat la subsol ca un canal de deversare a apelor
reziduale din zona retenturii. Clădirea a fost
construită ulterior bastionului de colţ, căruia
ii este adosată, avind laturile de 5, respectiv de
4 m lungime (vezi fig. 1), cu o grosime a zidurilor
de 0,60-0,80 m. In centrul ei, pe direcţia E- V
şi perpendicular pe zidul de incintă, a fost surprins un canal în formă de "V" ce a func\ionat
şi inainte de ridicarea clădirii. In această fază,
canalul, săpat direct in lut şi cu pereţii foarte
înclinaţi şi înalţi, conducea apa în şanţul caslrului
printr-o deschidere formată din trei blocuri
dreptunghiulare de mari dimensiuni şi fasonate
cu grijă, ce au fost încastrate la baza zidului de
incintă. Construcţia clădirii a dus la astuparea
vechiului canal, deoarece zidul estic al acestuia
a fost construit perpendicular pe traseul canalului. După umplerea cu mîl şi resturi menajere
pînă la niwlul deschiderii de sub zidul castrului,
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canalul va fi reamenajat la un nivel superior,
trecind prin zidul estic al clădirii şi printr-o
deschidere în zidul castrului, practicată mai sus,
dar nesesizată datorită distrugerii acestuia. Amenajftrile succesive ale canalului pot fi în schimb
uşor observate sub forma unor albieturi în .. V",
alcfttuite din mortar, respectiv lut foarte bine
tasaL. Din fundul canalului precum şi din diferitele etape de funcţionare a fost recoltat un
bogat material ceramic, remarcîndu-se numeroase fragmente dacice lucrate cu mîna. Un
element inedit l-a reprezentat descoperirea între
ullimele două amenajări ale canalului a unui
schelet uman mutilat, din care s-au păstrat
doar craniul şi toracele împreună cu cele două
femure.
rn fine, dezvoltarea spre est a casetei porţii
decurnana a prilejuit descoperirea în ultimul
niYcl de dărîmătură al viei decurnana a unor
interesante piese din bronz, remarcîndu-se fragmentele unei apărători de cap de cal, din categoria armurilor de paradă, confecţionate din
bronz. S-au păstrat perfect cele două piese globulare lraforate servind drept apărătoare pentru
orhio precum şi un fragment din placa mediană
pe rare era reprezentat zeul Marte.
6
O piesă similară, fragmentară, a fost descoperită în
castrul de la lnlăceni (N. Gudca, Actal\IP, 3, 1979, p. 197,
nr. 7, pl. 23/7) şi considerată clement central de scut. Asupra
acestor piese vezi şi .J. Keim - H. Klumbach, Der rămisclrc
Sclral:{und von Slraubing, Miinchcn, 1951, pl. 20-21 şi
mai ales 33.

DAS ROMISCHE LAGER VON GILAU
(KR. CLUJ).
ZUSAM:v!ENFASSUNG
Dic Ausgrabungcn von 1980 wurdcn an mehreren Stcllen des Lagcrs durchgefiihrt, die auch gelegentlich der vorhcrgegangencn Arbeitcn untcrsucht wurden. Auf diese \Veise
wurde die Ausgrabung und die Wiederhcrstellung der sich
auf dcr Hinterscitc dcr principiu bcfindlichen Rii.umlichkeiten bccndet, cs wurdc cine dicht an dem in der nordwestlichcn Ecke liegendcn Turme bcfindliche Rii.umlichkeit
cnthiillt sowic ein cbcnda vcrlaufender auswii.rts fiihrender
Kanal, dcm grollc Mengcn archiiologischcn l\Iatcrials entnommcn werden konntcn. Auch wurdc dic Ausgrabung in dcr
via dccumana ausgewcitet wo, im vcrgangcncn .Jahrc ein
mit rcichlichem von hohem kiinstlerischen Gcschmack zeugendcn Sportszcncn vcrzierter bronzencr Topf cntdeekt
wurdc. Zu dcn \'iclcn, im Laufc dieses .Jahres cntnommencn
Materialien gehorcn auch Tcile eines mit dem ausgcprii.gtcn
Bildc des Mars vcrzicrten Pfcrdkopfpanzers.
Das Hauptziel dcr Ausgrabungcn 1980 war die Aufdcckung
und dic Enthiillung der an dcr Scitc S des Lagers stchcnden
porla principalis dexlra (siehe Abb. 1, Plan des Lagers).
Dic Ausgrabung wies das Vorhandcnscin eincr mannigfaltigcn, eincn Komplcx bildcnden Aufschichtung dic nicht
nur dic Erkcnnung des Tores des Erd-und steincrncn Lagers crmoglichte, sondcrn auch die Wahrnchmung mehrerer
Bau-und Vcrwendungsetappen der bcidcn Phasen. Wir wollcn doch nun von cincr weitcrcn Behandlung dicscs Objektives
ablasscn, da cs wohl dcn Gcgenstand cincs ausfiihrlichcn
Berichtcs in dcr Acla.11N, XVIII, 1981 macht.

ABBILDUNGSVERZEICIINIS
Abb.l. Gilău. Das romischc Lagcr. Stadium dcr Ausgratiungcn in 1980 (topographischc Erhcbung D. Ursuţiu).
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Castrul roman de la

Căşei

IOAN PISO, DAN ISAC, ALEXANDRU DIACONESCU, CORIOLAN OPREANU

lntrr 23 iulie--10 august 1980 s-a desfăşurat
campania de săpături în castrul roman de la
Căşei (jud. Cluj), unde Em. Panaitescu executase săpături în perioada interbelică 1 . A fost
trasată o singură secţiune, S 1 (lungă de 97 m
şi latft de 1,50 m) perpendiculară pe latura de
NE a castrului. Secţiunea a intersectat elementele
de fortifica~ie ale laturii nord-estice, barăcile
din praelenlura dexlra şi, de asemenea, via principalis. ajungind pînă în lalus dexlrum praeLorii. Din păcate, în exteriorul castrului, secţiu
nea nu a putut fi prelungită pentru a urmări în
înlregime sistemul de şanţuri, datorită lucră
rilor agricole. De asemenea, datorită ploilor
abundente, pînza freatică s-a ridicat foarte mult,
impieclicînd urmărirea nivelurilor mai adînci
din zona elementelor de fortificaţie. Cu toate
aceslt'a s-a reuşit identificarea sub nivelul roman
a unei locuiri preistorice.
Scdiunea a identificat o fază de pămînt şi
una de piatră a forlificaţiei. Datorită greută
ţilor de care am amintit, din faza de pămînt
au putut fi urmărite doar începuturile a două
şanţuri: cel exterior, peste care se suprapune
şan(ul castrului de piatră şi care iese in dreptul
melrului 5,75 (v. fig. 1), respectiv un altul interior care ţine de la m 10,35 pînă la m 12,25.
Precizăm că fundul celor două şanţuri nu a
pulul fi atins. Tot corespunzător fazei de pă
minl. inlre m 21-28, a fost identificat un strat
de bolovani de riu şi lespezi sfărîmate, constituind probabil via sagularis a cărei rigolă apare
la m 28,25-2B. Lăţimea neobişnuită pentru
un astfel de drum se poate datora amenajării
deasupra acestuia a agger-ului fazei de piatră.
In faza de piatră şanţurile anterioare au fost
astupate. iar zidul a fost aşezat în porţiunea
dintre ele. Din motivele mai sus aminlilr, săpă
tura nu a putul preciza forma şi dimensiunile
şanţului fazei de piatră. Şarpanta inlerioarft a
acesluia iese în dreptul m 5,25, şanţul fiind
umplut cu dărimătura zidului şi cu nisip aluvionar provenit din inundaţii. Intre acesta şi zid
se gftseşte o bermă lată de 3,25 m. Zidul castru1 Pentru săpăturilc din 1926 -192!) vezi Em. Panaitescu,
BSH, 15, 1929, p. 73 -!!2; idem, ACMIT, 2, 1929, p. 323-327.
Reluarea săpături lor s-a făcut de către Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca In colaborare cu Muzeul de istoric
din Dej.

lui, cu o lăţime de 1,30 m, are pe cele două
cîte un rînd de pietre de carieră, iar în mijloc
un emplecton din piatră sfărîmată amestecată
cu mortar. Secţiunea noastră a intersectat incinta între doi contraforţi, element constructiv
pus în evidenţă de săpăturile anterioare. In faza
de piatră în spatele zidului a fost aşezat un agger
lat de aproximativ 11 m. El este alcătuit dintr-un
pămînt lutos gri cu pigmenţi ruginii, avînd de
altfel aceeaşi culoare şi consistenţă cu stratul
preroman. Valul are un miez format dintr-un
pămînt gras, brun închis. Am putut sesiza în
agger la nivelul bazei zidului o dungă de mortar şi
nisip, reprezentînd. probabil nivelul de construcţie al zidului. Corespunzător fazei de piatră am
identificat două viae sagulares suprapuse, late
de aproximativ 3 m şi alcătuite din bolovani
feţe

şi pietriş.

In praelenlura dexlra secţiunea a pus în eviexistenţa a două faze de construire şi
locuire a barăcilor.
In prima fază au fost identificate un număr
de 5 barăci, orientate paralel cu via principalis
care a fost surprinsă între m 82-87,52. Acestea
aveau zidurile din lemn şi chirpic. fiind ulterior demolate, astfel încît în profil au apărut
doar urmele unor ziduri scoase. O baracă este
cuprinsă între patru asemenea gropi, delimitînd
între ele două spaţii late de 3,30 m şi unul lat de
1,25 m, reprezentînd două încăperi şi un coridor
( contuberni um, jumentum, armament ari um cu probabilitate). Această situaţie se repetă de cinci ori,
cu menţiunea că primele două barăci sînt lipite,
urmind apoi un interslilium între m 48,50-54,
iar în continuare alte trei barăci. In mod logic,
situaţia ar trebui să se repete şi in praelenlura
sinistra. astfel încît putem aprecia că în prima
faz[t praetenlura avea 10 barăci. Depunerile de
locuire în barăcile primei faze au fost probabil
înlăturate cu ocazia demolării lor, astfel încît
acest nivel conţine puţine materiale arheologice.
Doar in primele două barăci s-a putut observa
un strat subţire de cărbune şi chirpic ars.
După scoaterea zidurilor primei faze şi niwIarea întregii suprafeţe de locuire, aceasta a
fost: acoperită cu un lut gri cu pete galbene.
Este cu siguranţă o amenajare, dată fiind raritatea materialului arheologic recoltat din acest
str al.
denţă

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

298

I. PISO. D. !SAC, DIACONESCU

Din faza a doua de locuire nu am identificat
ziduri şi nici urme de scoatere a lor. In această
fază a fost probabil modificată dispunerea bară
cilor. In schimb, via principalis corespunzătoare
celei de-a doua faze se suprapune pe cea anterioară. Ca şi precedenta, ea este alcătuită dintr-un strat de pietriş şi lespezi sfărîmate, fiind
însă mai lată (6,50 m). La partea superioară a
lentilei de pietriş a fost amenajat un strat de
lespezi plate, pe o lăţime de circa 3 m. In extremitatea sud-vestică a lentilei de pietriş au fost
găsite două blocuri mari, atent fasonate, neprinse cu mortar şi dispuse paralel cu drumul.
Acestea constituiau poate baze de piloni re flancau via principalis.
In barăcile fazei a doua nu au putut fi identificate eventualele etape intermediare de locuire.
ln medie, între adîncimea de 0,25 şi 0,75 m,
corespunzător acestei faze a fost recoltat un
bogat material arheologic, mai abundent la
extreme. La jumătatea distanţei dintre via principalis şi via sagularis, între m 49-52, a fost
identificat un drum de pietriş. Existenţa sa ar
putea pleda o dată în plus pentru o orientare
diferită a barăcilor în faza a doua.
Stratul de dărîmătură postromană conţine
relativ puţine tegule, piatră sau mortar, aici
însă stratigrafia a fost deranjată de arătură,
materialele romane apărînd pînă la suprafaţă.
O atenţie deosebită merită cele două cuptoare
surprinse de secţiune in profilul opus celui prezentat în fig. 1. Ele au laturile delimitate de tegule
în picioare, fiind aşezate pe o bază de bolovani
de rîu. Cuptoarele sint adîncite în amenajarea
de lut galben-cenuşiu care precede faza a doua
de locuire în barăci, căreia ii şi aparţin de fapt
cele două cuptoare.
Materialul arheologic recoltat este cel obişnuit
pentru un castru roman: ceramică provincială
şi de import, ceramică dacică lucrată cu mina,

şi

colab.

arme, monede, fibule precum şi alte obiecte din
fier şi bronz, o tegulă cu ştampile CIB ~i un
fragment de inscripţie.

DAS ROMISCHE LAGER VON
(KR. CLUJ)

CAŞEI

ZUSAMMENFASSUNG
Wo in dcr Zeitspannc zwischcn dcn beidcn Wcltkriegen
Em. Panaitcscu Ausgrabungen durchgefiihrt hatte (AC~liT,
2, 1929, S. 323-327; BSH, 15, 1929, S. 73 -82), wurden
1980 die archăologischen Ausgrabungcn wicderaufgenommen.
Dabei wurde in der praetentura dextra ein 97 m langer
Schnitt (S I; siehe Abb. 1) ausgefiihrt, der das Yorlwndensein einer Erd- und einer steinernen Phase hervorwies, sowie
das zweier Wohnetappen in Baracken. Obwohl wegen des
Grundwassers im Bereiche der Befestigungsanlagen eine
Verticfung der Ausgrabung einfach ausgeschlosscn war,
konnten jedoch zwei Grăben des Erdlagers sowie auch cine
Anzahl von 5 Baracken der 1. Wohnetappe gesichtet werden.
Bei der steinernen Phase wurde der agger zusammen
mit der umliegenden Mauer und ein Teil des entsprcchenden
Grabens entdeckt. In der praetentura dextra wurden die
Baracken der 2. Wohnetappe unterschiedlich orientiert,
so daD der Schnitt keine Mauer sondern nur einen abtrennenden, der via principalis parallel verlaufenden \Veg, durchkreuzte.
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abb. 1. Căşei. S. I, Profil SE: 1 Steriler gelber Lrhm; 2
Schwarzer Lehm, steril von archăologischem Standpunkt
aus; 3 Grauer Lehm mit rostfarbigen Pigmenten; 4 Dunkelbraune fette lehmige Erde; 5 Gelber Lehm fiir Fiillung;
6 Sandige graue lockere Erde mit Brennspuren und angebranntem, reich an archăologischem Material; 7 Triimmer
der Mauer; 8 Gelb-riitlicher aluvionărer Sand; 9 Nachriimische Triimmer und moderner Humus; 10 Gelber aluvionărer Sand (neuere Dberschwemmungen); 11 Braun-riitliche
Erde mit Brandspuren und angebranntem Lehm; reich
an archăologischem Material (Wohnen in Baracken
der zweiten Phase); 12 Grauer Lehm, vermischt mit gelb
(Fiillung); 13 Schotter; 14 Kies, Sand; 15 Angebrannter
Lehm und Brandspuren; 16 Ziegel; 17 Miirtel; 18 Gestein;
19 Angebrannter Lehm und Brandspuren aus vorromischer
Schicht; 20 Linse aus zitrongelbem Lehm.
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Săpăturile

de salvare de la Gherla

DUMITRU PROTASE, RADC ARDEVAN

Desi cunoscut încă din secolul trecut1 , castrul
roma~ de la Gherla (jud. Cluj) a fost cercetat în
foarte mică măsură. După săpăturile amatorilor
J. Ornstein şi E. Orosz 2 , au urmat cercetările
sistematice conduse de Gherasim Pintea (1937),
ale căror rezultate s-au pierdut3 • Acţiuni de
sah· are au mai avut loc în anii 1960-1962,
cînd construirea Combinatului de prelucrare a
lemnului din localitate a distrus în cea mai mare
parte praetentura şi pretoriu! castrului 4 • Săpă
turi sistematice de mai mică amploare (ind!
inedite) au avut loc în 1968, în retentura şi pc
!alura lungă de csl5 • Cunoştinţele 110astre despre
caslrul de la Gherla sînt, aşadar, cu totul ncsatisUlc[ltoare. Totuşi, notăm că de aici provin
cîteYa descoperiri de valoare cu totul excepţio
nală, ca de exemplu: cele două diplome militare
care documentcază reorganizarea Dacici romane
in timpul lui Hadrian6 , inscripţii lapidare cu
nume lrace şi ilire ale militarilor 7 , o cărămidă
cu inscripţie latină cursivă8 , monede postaureliene
(izolate şi în tezaur) 9 , un opaiţ paleocreştin din
secolul al V-lca 10 , sau un frumos relief votiv din
bronz 11 .
1 Dintre cele mai vechi semnalări, mcn\ionăm: F.F. Henc,
JJcylriig" :ur dacischen Geschichle, Sibiu, 1836, p. 7·1; J.F. Neigchaur, /Jacien. Aus elen Ueberreslen des klassischen Allertlrums. mit besondrrer Riicksiclll au{ Siebenbiirgen, Braşov,
1851, p. :.!:!1-2:1:3; C. Gooss, Chronik der archiiologischen
Fufl(/c Sicbcnbiirgens, Sibiu, 1876, p. 117.
2 Pentru bibliografia cscn\ială, vezi
1.1. H.ussu, Dacia
,•i l'an:wnia Inferior in lumina diplomei militare din anul
123, Rucurejti, 19i3, p. 33, nota 22.
3 \1. \lacrca, AISC, 5, 1944-19-18, p. 232-2]8; I.l. Russu, \[,\!CL'i<llt.', 6, 1959, p. 874-875.
' Dacia, :-.I.S .. 1961. p. 57,1; D. Protase, Probleme de
muzL'IJgrafie, Cluj, [1 9G·IJ, p. 177-181.
5 Dacia, :-.r.s ., 13, 19G9, p. 521-522.
6 C. lhicoviciu, D. Protasc, .JRS, 51, 19G1, p. 6:3-70;
idem, .\cta\1:-.:, 1, 19G4, p. Hi:J-180; LI. Hussu, op. cit.
7 D. Protasc, SCIV, 19, 19G8, 2, p. 339-341.
". l)c,;ciJpcrită în 19G8 (inedită).
D D. l'rolas~. in l'robleme de muzeogra{ie, Cluj, (196-t],
p. 1811: E. Chirilă, I. Chifor, ActaMP, 3, 1979, p. 142; E. Chirilii, '\'. l;udea, 1. Chifor, Acta:\fP, 3, 1979, p. 529; E. Chirilă, 1. Chifor, Acta:\IP, •1, 1980, p. 246.
1° '\'. \'lassa, ActaMN, 16, 1979, p. 185-187.
11 De,;coperit intlmplător In primăvara anului 1980 (in
curs de publicare). Informaţie verbală de la Dan !sac (Ciuj-Napoca), descoperitorul piesei.

Lucrările de extindere spre sud a C.P.L. Gherla,
începute în 1979, au afectat retentura castrului,
singura lui porţiune încă păstrată. Muzeul de
istorie al Transilvaniei a efectuat aici în acelasi
an sftpături de salvare 12 • In primăvara anul~i
Hl80, reluarea lucrărilor de extindere a C.P.L. a
făcut necesară o nouă săpătură de salvare 13 •
S[tpi:ilura de salvare a avut loc pc terenul
cullival (cu porumb şi legume) din spatele Combinatului, în retentura dextra, zona cea mai periclitată de lucrările industriale (fig. 1).
Retentura castrului este slrăb[tlul[t pc direc~ia
nord-sud de un drum asfaltat, care leagă Combinatul de Staţia de conexiuni 35/15/G km. In
primftvara anului 1U80 s-a excavat o largă porţiune de teren între acest drum şi Canalul Morii,
pentru construirea unei cstacade termice, cind
a fost distrusă cu totul zona cercetată arheologic
în 1U79. Investigaţiile noastre au pornit chiar
din această parte, prin netezirea taluzului lăsat
de excavator, unde s-a obţiunt un profil pe care
convenţional l-am numit S.I (lungimea 23 m,
adincimea variind între 1,25 şi 2,75 m). Taluzul
este orientat perpendicular pe drumul asfaltat.
Ullcrior s-au practicat alte trei secţiuni, una la
esl de acest drum, S. II (13 x 1,25 x 2,10 m) şi
două, unite apoi, la vest de acesta, S. III (20 x
1,20x2 m) şi S. IV (4x1,20x1 m).
In toale secţ.iunile s-a constatat o stratigrafie
similară: peste prundişul aluvionar, steril din
punct de vedere arheologic, se află un pămint
negru lipsit de material arheologic, deasupra
dtruia începe stratul de cultură (gros de circa
0,60 m), care se pierde în humusul vegetal.
Remarc[tm faptul că stratul cu resturi arheologice se află aproape de suprafaţ.a solului actual
(grosimea humusului arareori trece de 0,30 m) şi
este afectat de lucrările agricole. Nu se distinge
decit un singur nivel de locuirc, cel roman (fig. 2).

12

C. Pop,

B . .Jungbert,

1. Chifor,

\lateriale,

Tulcea,

1980.
13 Lucrările au fost efectuate de D. Protase (l:nivcrsitatca
din Cluj-'\apoca) şi R. Ardevan (O.P.C.K Cluj-Napoca) cu
fondurile băneşti furnizate de Universitatea clujcană. S-a
lucrat Intre 30 iunie -28 iulie 1980, cu elevii de la liceul
,.Petru Maior" din Gherla. Tot timpul, lucrările şantierului
s-au bucurat de sprijinul primăriei, al organizaţiei orăşc
neşti l.i.T.C. şi al condueerii C.P.L. din localitate, cărora le
aduce111 şi aici mulţumirile cuvenite.
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In S. I, in dreptul metru lui 23 şi la o adincime
de 1,90 m, a apărut şi un mormînt de incineraţie
din epoca bronzului (secolul XIII î.e.n.), avînd
ca inventar cel puţin trei vase mari (fig. 3/1)14 •
Această descoperire se leagă de alte materiale
arheoi~P~ce din aceeaşi. vrei?e, ~esizate în vatra
Gherlei . Dealtfel, chiar m timpul amenajă
rilor din primăvara anului 1980, a fost desco-

cărămizi şi ţigle (una singură ştampilată), citeva
mici piese de metal. Stratul de cultură este mai
bogat în vestigii între metri 19-23, unde se
află probabil rămăşiţele unei barăci. In această
porţiune au apărut un fragment de inscripţie
latină Iapidară (fig. 4/1) şi cioburi de vase cenuşii-negricioase, lucrate dintr-o pastă fină, specifică secolului al IV-lea e. n.

1
1

l

Sfaţ1a d• con~IC1uni 35/IS/G kv
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_______ J

\
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~ Slplturi 1919
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Sdp#turl 1910
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GrDilpl •od•rn.i

)(

o

10

ZOIII

1
Fig. 1. Gherla. Plan de

situaţie

perit întîmplător un ":as cu două tor~i . caracteristic culturii Noua (f1g. 5). Este posibil ca un
intreg grup de morminte din etapa tirzie a epocii
bronzului să se afle sub castrul roman.
In S. I a fost surprins un zid de piatră (1,25 X
0,70 m) destul de r?u pă~tr~t, in .drept~Il ~etru
Iui 21. Poziţia şi d1mensmmle lm arata ca este
vorba de continuarea zidului de incintă descoperit in 1979, ~e latura. d~ es~ a_ castrului. I~
rofil nu s-a mm putut distinge msa baza acestui
P
-16
.
zid aşa cum fusese observa t a cu un an m urma .
La' est de zid se conturează o bermă foarte ingustă şi un inceput de fossa (între metri 1-4),
iar la vest - o denivelare care ar putea marca
şanţul castrului de pămî~t. Nu am. putut se~iza
prezenţa unui agger, deşi el a existat cu siguranţă.

In cadrul secţiunii s-au găsit multe fragmente
ceramice de factură romană, resturi osteologice,
a Informaţie verbală de la T. Soroceanu (Ciuj-Napoca).
u Citeva semnalări se găsesc Ia: 1. Marţian, Repertoriu
arheologic pentru Ardeal, Bistriţa, 1920, p. 288; 1\1. Roska,
Erdely regeszeti reperloriuma, 1. Cluj, 1942, 254, nr. 28;
K. Horedt, Dacia, N.S., .(, 1960, p. 111, nr. 56-57.
lD C. Pop, B. Jungbert, 1. Chifor, op.cil.

al

săpăturilor

din 1979

ş

1980.

După incheierea săpăturilor noastre, cu prilejul construirii estacadei termice, s-au găsit
fragmente ceramice romane şi oase de animale
la est de zidul de incintă al castrului. Ele au
fost descoperite la adîncime de peste 2,50 m,
în stratul steril, şi par a fi simple resturi menajere,
aruncate înainte de ridicarea incintei de piatră.
Spre nord-est de S. I, la circa 60 m in linie
dreaptă de la zidul de incintă, se află o mică
porţiune de teren încă nederanjată de lucră
rile Combinatului, unde am putut observa fundaţiile a trei ziduri romane paralele (orientate
NE- SV) şi o pardoseală de cocciopesto. Desigur
că ne aflăm în faţa vestigiilor unei clădiri de
zid destul de impozante din aşezarea civilă romană; se pare că ea dispunea chiar de hipocaust.
In S. Il s-au pus în evidenţă urmele a două
ziduri romane paralele (circa 1,25 x0,75 m fiecare), orientate E- V, ambele demolate in epoca
modernă (fig. 3/2). S-au descoperit foarte multe
fragmente de olane, ţigle şi cărămizi (toate fără
ştampmt), puţină ceramică, o bucată de sticlă,
oase de animale, un vîrf de hasta din fier. Pe un
ciob cu firnis roşu se disting literele latine NCO,
scrijelate după ardere (fig. 4/6). In dreptul metrului 15, la numai 15 cm adîncime, am găsit
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neg ru -cas taniu,fără urme arheologice; 4 prundiş alu vionar;
groap ă modern ă; 11 cocciopeslo ; 12 Joc de zid roman scos.
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Fig. -1. Gherla . Materiale descop erite In săpăturil e din 1980 :
1 fragmen t de in scrip ~ie l ap id a r ă; 2 ţ iglă cu şta mpilă; 3
fragm ent ceramic c e nu ş iu, fin,
ment el e vas gălbui-roşcat, de
de terra sigillala ; G fragment
scrij cla t~ . după ardere, literele
rom an ă ş ta mpilată ; 9

Fi g. 3. Gh erla. Aspecte din să p ăt ură : 1 mormîntul din epoca
bronzului; 2 resturi din t emelia unui zid de construcţie roman ~t

d in

s_ 1 r:

:l ser.1 iunilP.

s

Fig. 5. Gh cl"la . \ 'as

ITI - IV v!i 7ntP tlin c::nrP C.:l lil
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cu ornament lustruit ; 4 fragfa ctură romană ; 5 frag ment
ceramic roman, ro ş u , a vînd
NCO; 7 ac de os; 8 ce ra mică
un op a i ~ de lut ars .

brun -gălb ui ,

apa rtinind

SAPATURILE DE SALVARE DE LA GHERLA

un fragment ceramic galben-ro~cat cu ornament
In val realizat cu pieptenele, fragment care după factură şi decor ar putea data din
secolul al IV-lea e.n. ToL aici, dar la o adincime
mai mare (0,70 m). s-a gftsit şi un fragment
ceramic cenuşiu ornamentat cu Yal realizaL prin
lustruire (fig. 4/3).
In S. III, spre capfttul i:i sud-wstic, straLul
de cultură este reprezentat printr-o por!iune
compactă de pftmînt afînat. foarLe bogată în
resturi ceramice şi dărîmftturi; aici pare a fi
locul unei barăci (fig. 3/3). Puţin mai la sud,
tn S. IV, s-a surprins o pardoseală de cocciopeslo. Ceramica romană era deosebit de abundentă, mai ales între metri
18--22, unde au
apărut cioburi de terra sigillata locale şi de import,
ceramică ştampilată, un opai L un ae de os (fig.
4/5-9), oase de animale, o monedă de bronz
(seslertius ), piese miei de metal (cuie, o brăţară
de bronz, o cheie-inel, o squama de lorica, un
strigi! de bronz etc.).
La sud de S. IV se afla o groapă modernă
(3,40 x 1,70 x 2 m), în care se găseau multe
fragmenLe ceramice romane, cîtcya piese de
fier şi urme de zidărie.
De pe terenul cultiYal, situat la vest de drumul asfaltat amintit mai sus (relentura sinistra),
au fost adunate cîteva fragmente de tegulae
mammatae, bucăţi de calcar cu urme de prelucrare, pietre de rîşniţe romane 17 şi mulle ţigle
romane (dintre care 21 ştampilate). Toate ştam
pilele tegulare aparţin trupei ala Il Parmoniorum (fig. 4/2), care a staţionat permanent aici.
Grafia lor este cea cunoscut[(: AL Il P (A+L
in ligatură).
Făcînd bilanţul săpăLurii de salvare din Hl80,
remarcăm că s-au obţinut rezultate noi, referitoare la zidul de est al castrului şi, probabil,
la şanţul din faza castrului de pămînt. Au fost
identificate de asemenea resturi de barăci sau
de grajduri în retentura şi s-au descoperit materiale diverse, obişnuite într-un castru roman.
Ceramică dacică nu s-a găsit. Date noi s-au înregistrat şi cu privire la stratigrafia din interiorul castrului.
Un cîştig al cercetării din 1980 îl constituie,
fără îndoială, sesizarea unei construcţii de zid
din aşezarea civilă, constatarea lipsei unor urme de
distrugere violentă şi mai ales prezenţa ceramicii
din secolul al IV-lea, necunoscută aici anterior.
Astfel, locuirea în interiorul şi împrejurimile cas-

17 Aceste materiale au intrat In colecţiile Muzeului din
Gherla, iar celelalte se află Ia Institutul de istorie şi arheologie Cluj-Napoca.
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trului în seeolele IV-V', cunoscut~t din descoperiri monetare şi printr-o lu crrn{t p alcocreşt i nă
de tip coptic 18 , se confirmft şi prin ceramică.
Fără îndoialft cft locuirea aceasta în continuare
se leagă de populaţia proYincialft romană.
Apreciem dt se impune în Yiitor urm{Irirea
atentă a extinderii platformei C.P.L. Gherla şi,
în funcţ.ie de aceasta, continuarea săpftturilor
de salvare.
DIE HETTCN(;S:\USGHABl'l\'"GEN
\"ON GHERLA

Das Hiimt·rlager \'011 (;herla (1\.reis Cluj) \Hirde ),i,hrr
nur sehr \WI1ig erforschl. lm Sommer 1\180 wurdt'n Hellungsausgrahu11ge11 in der re/I'n/ura dcxlra unternommen. Es kam
zur Eriiffnung Yon vit•r Schnitlen (S. 1, S. 11. S. III. S. 1\").
Dabei slicss man aur dic iistlichc l\laucr des Lagt•rs snwic
auf 0lll'rrestc von Baracke11. Dit• Straligraphil" \Wist ei11c
einzigc Vlohnschichl, die romische auf. Es wurden alwr auch
Fragmente vo11 Tonwan•n aus dcm 1\' .. Jh. unserer ZeilnThnung cntdeckt, ne hen riimischcn Funden. Zu dicsen gese llt
sich noch cin \'crbrcnnungsgrah aus der Bmnzezeit. :-.;it-hts
schci11t aur einc gcwaltsame Zcrsliirung des Lagers zu deul!'n.
Das wichtigstc Ergebnis der Forschungen des .Jahrcs
1\JSO ist jcdc11ralls dic Enldcckung der Bruchstlickt• YOI1
Keramik aus dem IV . .Jh. wclche dic hishcr cntdeckten
Spurc11 untcrstiitzcn und das Fortbcstehcn dcr dakisch-riimischcl1 Beviilkcnmg auf dern Gcbictc des Lagers im 1\".- \'.
Jh. bcstătigcn.

ABDILDL':-.;GS\"ERZEICH:\"IS
AbiJ. 1. Gherla. Obersichtspla11 dcr Ausgralmngen \011
1979 und 1980.
AhiJ. 2. Gherla. Profil des Schnitts S. 1 -IV: 1 wgl"lalcr
HUmus; 2 Kulturschicht; 3 schwarz-hraune kompakte
Erdc, ohne archăologische Spurcn; 4 angcschwemmtt·r Kiesel; 5 Mortel u11d Schutt; 6 \'crbrcnnungsspurcn und klei11e
Tonschcrben; 7 Steinc; 8 Kcramikbruchstiicke; 9 riimische
Mauer; 10 moderne Grnbe; 11 cocciopeslo; 12 Spur einer
ausgchobcncn riimischre Mauer.
Abb. 3. Gherla. Ansiehten dcr Graubul1!(l'n: 1 das hronzczcitliche Grab; 2 Hcstc des Fundamenls ei11cr riimisrhcn
Maucr aus Schnitt S. II; :i Schnitte 1II- IV von Siiden
gcschcn.
Abb. 4. Gherla. Fundstoffe aus dcn ,\usgrabu11gen Yon
1980: 1 Bruchteil ei ner Steininschrift; 2 gcstempclter Zic gel;
3 feiner grauer Schcrbc mit policrter Verzierung; 4 riitIich-gelber Gcfăsschcrbe romischen Typs; 5 terra sigil/ala
- Scherben; 6 romischcr rotcr Tonscherbe mit den Buchstaben NCO nach dem Brenncn ci11gcritzt; 7 Knochennadcl;
8 gestcmpeltc romischc Keramik; 9 Tonlampc.
Abb. 5. Gherla. Braun-gelbes Gcfăss der Noua-Kultur
a11gehurend.

18

Cf. supra, nota 9
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Raport în legătură cu cercetările şi săpăturile arheologice executate
pe linia înaintată de turnuri a limesului de vest
NICOLAE GUDEA

În anul 1980, cu fondurile oferite de Academia R. S.R. au fost continuate perieghezele,
cercetările
de teren şi sondajele arheologice
menite să lămurească organizarea subsectorului
liniei înaintate a limesului cuprins între trecă
toarea numită "Porţile Meseşului" şi cotul Someşului de Ia Surduc (jud. Sălaj).
Spre deosrbire de restul subsrctoarelor de
linie înaintată, plasate pe culmea masivului
munţilor Meseş, care se prezintă ca o coamă
ce continuă cu uşoare denivelări, întreaga zonft
situată la Nord de valea Orlelecului este o zonă
puternic fragmentată, de rup tură. Ea este
al6ttuită dintr-o succesiune de măguri şi virfuri izolate, împăduri te în bună măsură, care
formează un lanţ continuu de Ia capătul propriuzis al :Yiunţilor l\Ieseş (falia Moigradului) pînft
la Yărsarea văilor Agrijului şi Almaşului în Someşu
Mare. Toate aceste dealuri sînt scunde, cu multe
posibilităţi de trecere din spre Est spre Vest.
Vizibilitatea este aproape perfectă, atît spre
Sud-\' est, spre sistemul de la Porolissum, cît
şi spre Nord-Est, spre castrul de la Tihău.
In anul 1981, cercetările au fost efectuate în
Iuno. aprilie, şi au constat în urmfttoarele lucrări:
a. în zona cuprinsă între vîrful numit "Poguiorul". situat deasupra trecătorii "Porţile Meseşului" în punctul numit "la strîmtur[t" şi valea
Agrijului spre Nord, au fost cercetate prin perieghez[t toate dealurile care se înşiruie paralel eu
valea Ortelecului.
b. aceeaşi zonă, clar porţiunea de dealuri situate spre Vrsl, spre valea Silvaniei, a fost strftbfttulft Lot prin perieghrze.
e. în zona cuprinsă între valea Agrijului şi
pîrîul Varului au fost efectuate perieghcze pe
toall' dealurile situate in partea de Vest (ru
vizibilitate spre valea Someşului).
PosihiliEt!ile de cercetare au fost mult îngrcunalr de faptul C:t majoritatea punctelor susceptibile a fi monumente istorice se află în pădure.
iar wgetaţia acestria a fost deja prea dezvoltatii. :\cest fapt a împiedicat identificarea unor
alte puncte arheologice rare să poală fi încadrate
în acelaşi sistem.
Au fost obPnute următoarele rezultate: a. pe
vîrfurile "dealul mare" în două puncte: pe virf
(3\l) ~i lîngă "lftul Valerii" (40), "la comoară sau

comorişte"

(41), "dealul mănăstirii" (42) şi udum(43) au fost identificate puncte care,
datorită aspectului lor exterior, sînt susceptibile a fi turnuri romane.
b. în punctele "dealu mare" (pe vîrf), "comorîşte" şi "dealu mănăstirii" au fost executate
sondaje ce au constat din eîte o secţiune diagonală executată peste
ruine; dimensiunile au
fost 5 x 1 m; posibili Utţilc de executare au fost
reduse din cauza copacilor pftdurii.
c. an fost identificate urme de construcţie din
piatr[t (mortar, pietre cu mortar) resturi arheologice (fragmente de Yase ceramiee, oase, cenuşă,
etc.) care ne permit srt presupunem a iei existenţa
unor turnuri cu zid de piatră datînd din epoca
romană. Materialele de construcţie folosite (piatra
cioplită, mortarul, fragmentele de drftmizi) ca şi
res !urile arheologice prezintă caracteristice care
ne permit să le încadrăm în perioada provinciei
Dacia şi în grupa produS('lor tipice din jurul
oraşului P,orolissum.
d. toate turnurile identificate în aceste puncte
au Yizibilitate foarte bunft spre Porolissum, nu
numai cu castrele mari (Pomet, Cilera) ci şi cu
burgurile şi turnurile proprii ale eomplexului.
c. au fost identifieale o serie de puncte care
dupft aspectul exterior ar putea fi încadrate în
familia turnurilor romane. În două din cazurile
cercetate arheologic (la Vest de Poguior, deasupra Ortelecului, şi "După deal" deasupra Jacnlui) nu au apărut urme arheologice. Punctele
de pe "dealul Mare", "dealul Taraboilor", "d.
Cueului" unde mai apar astfel de puncte urmează
a fi cercetate în Yiitor.
Cercetarea acestui sector urmează a fi dusă
pînft la dealurile ce bordează Someşul în jurul
caslrnlui de la Tihău şi încheiată. Pînă atunci
se poate spune eă cercetările din anul 1980 completează cunoştinţele în legătură cu organizarea
liniei inaintate de turnuri pentru o regiune cu
un anume specific, sugerează modu( în care se
cfecluau relaţiile oficiale între Imperiu şi popoarele barbare situate în afara lui, arată odată în
plus forţa de organizare a Imperului Roman la
hotare. Organizarea liniei înaintate arată şi în
aeesl caz imporlan~a pe care o acorda Imperiul
Roman asigurării liniştii externe şi implicit
interne a provineici prin organizarea apftrării ei.
bravă"
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CERCETARILE ŞI SAPATURILE PE LINIA LIMESULUI DE VEST

RESEARCHES AND ARCHAEOLOGICAL
EXC:\VATIONS CARRIED OUT ON THE
ADVA:'IrCED LINE OF THE TOWERS OF
THE WESTERN LIMES
ABSTRACT
The author presents a short rcport on the rescarchcs and
surveying carried out on the Northern scclion of Dacia's
Western limes, wich is a subsection situatcd betwecn the

305

valley of Ortclcc and that of the Someş to North. Arter the
description of thc geological and geographical characteristics of the area, the author shows that severa! points
wcrc identified which, judging by their externa! apearunce, could bc Homan, a watch and signal towcr. In some
of this points traces of Roman towers havc been identified
by cxcuvalions. This towcrs - as the excavations show werc built of stone (Dealul ;\Iare, Comorişte, Dealul Minăstirii, l)Umbravă). In other places, which were suspeeted
to be towcrs, the excavations carried out confirm this supposition, in spite of thcir externa! look.
The researchcs will bc con tinucd.
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Cercetările

arheologice de la Tibiscum
DOINA BENEA

In anul 1980 săpături le arheologice s-au continuat în unele dintre obiectivele atinse în anii
precedenţi şi anume la o clădire cu mai multe
încăperi aflată în estul castrului (cercetată de
Muzeul de istorie Caransebeş) şi la edificiile
VIII, II din aşezarea civilă (Muzeul Banatului) 1 •
Cercetările arheologice întreprinse pînă acum
la cele două clădiri au fost de durată. In cursul
săpăturilor efectuate de l\1. Moga în anii 19641965 ele au fost dezvelite pînă la adîncimea de
0,60-0,70 m. Ulterior s-a căutat să se stabilească unele repere cronologice şi s-au trasat o
serie de secţiuni de control în vederea obţinerii
de observaţii stratigrafice şi pentru identificarea unor eventuale niveluri de locuire anterioare
construcţiilor de piatră. Rezultatele acestor cercetări, coroborate cu anumite piese arheologice
ieşite la iveală în perioada dintre 1964 şi 1975,
formează obiectul prezentului raport.

Clădirea VIII (Prăvălie). Este amplasată î~
imediata apropiere a drumului de acces în rezervaţia arheologică, înspre nord. M. Moga a
identificat o încăpere cu dimensiunile 13,20 x 7 m, 2
in care a apărut un bogat material arheologic.
Cu acest prilej a fost surprinsă o pivniţă pe pardoseala căreia au apărut mai multe vase ceramice
întregi. In partea vestică a pivniţei au mai fost
descoperite trei recipiente din lemn cu boabe
din grîu, mei, in sau cînepă(?). În partea nord-estică a încăperii rămăsese un martor nesăpat
pentru observarea stratigrafiei. În urma cercetărilor întreprinse şi pe baza materialului arheologic recuperat M. Moga ajungea la conduzia
că avem de-a face cu o clădire cu pivniţă (din
care însă nu se dezvelise decît o încăpere) şi
anume cu o prăvălie antică. Clădirea era construită din piatră de rîu cu mortar. Elementele
de datare mai sigure nu cunoaştem.
Cercetările au fost reluate în anul 1976, în
colţul de nord-est al încăperii şi apoi continuate
spre sud într-o a doua încăpere. După demontarea
martorului, in care de fapt a fost dezvelit un
1

Ultima publicare In Materiale, Tulcea, 1980, p. 302 sqq.
Dintr-o regretabilă eroare In raportul mai sus mcn\ionat
la p. 302 lătimea camerei a fost trecută de 10 m, fiind in realitate de 7 m. De asemenea a apărut o inversiune a textelor
de la fig. 5 cu fig. 7, respectiv .,cuptorul de topit sticlă,
camera de foc" este de fapt .,cuptorul de olar descoperit In
1978 In aşezarea civilă".
2

factură romană tîrzie ce compartimenta
pe direcţia nord-sud şi s-a atins pardopivniţei, săpăturile au vizat continuarea

zid de

clădirea

seala

cercetărilor pînă

la solul viu; cu această ocazie
au fost identificate mai multe niveluri ele locui re, anterioare construcţiei din piatră.
In interiorul încăperii nr. 1 pentru studierea
stratigrafiei s-a trasat o secţiune 1 pe direeţ.ia
nord-sud=7 x 1 m, la 5 m de colţul de nord-est
al încăperii. Au fost surprinse patru niveluri de
locuire intensă, distruse prin incendii puternice,
intercalate cu straturi de pietriş steril, nivelator,
care formau baza pentru refacerea construcţ.iei
respective. Pe întreaga suprafaţă a secţiunii, în
nivelurile de locuire, a ieşit la iveală un bogat
inventar ceramic şi mai ales numismatic, deteriorat în mare parte datorită incendiilor. Stratigrafic situaţia cea mai clară a fost surprinsă
în una din cele două casete (a. b) respectiv "a".
Caseta "a" a fost trasată între SI şi pragul de
lemn, a_vînd dimensiunile de 3,50 X 3,00 m.
pivniţei (adîncimea de 1,10 m) apare o lentilă nivelatoare
din lut galben de 10-25 cm, sub care un nivel
de locuire marcat printr-un strat subţire de
arsură de lemn de 10 cm, cu fragmente de zgură
şi bucăţi de metal, sporadic fragmente ceramice.
Sub acest nivel, urmează un strat de lut bătut
de 20-25 cm steril, ce suprapune un alt nivel
de locuire de 15-20 cm (lemn ars, zgură, ceramică). Urmează o lentilă subţ.ire de arsură la
roşu de 15 cm (adîncimea de 1,65-1,85), sub
care din nou o lentilă de lut galben (10 cm).
Primul nivel de locuire apare la 1,95-2,20 m
de asemenea cu multă zgură metaliferă, bucăţi
de fier topit, monede (fig. 3).
In această casetă, materialul arheologic recuperat permite cîteva repere cronologice. Astfel,
în primul nivel de locuire de sub pardoseala
pivniţci (1,35-1,45 m) a apărut şi o căniţă cu
corpul globular şi buza răsfrîntă, piesă tipică
pentru perioada cuprinsă între mijlocul secolului
II - prima jumătate a secolului 1114 • Alături de
aceasta au apărut mai multe monede de la impă
ratul Traian (înv. sant, 2, 5,/1 977) şi H adrian

Stratigrafia : 3 sub pardoseala

a Adincimea se dă In functie de primul rind de
partea superioară a fundaţiei.
' M. Babeş, Dacia, N.S., 14, 1970, passim.

marchează
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(inv./:'J;)/1977) identificabile doar după efigie.
dalorilft gradului mare de deteriorare prin ardere.
La adincimea de 1,GO m, în stratul de lut, au
apărut fragmentele unui opaiţ de tipul {irmalampen. dintr-o pastă gălbuie, cu angobă carmin,
corpul rotund, ştampilă ilizibilă, ciocul lipsă
(im·. sant 10/1977). In nivelul trei de sub pardosealft (corespunzător primului nivel de locuire)
a fost descop('rită o monedă arsă de la Traian,
imprL'Unft cu o {ibuli'i de bronz cu arcul puternic
curba l. decorat cu i ncizii longi Lu di nale, iar pe
mijlocul acului cu o bandă transversalfL Resortul
fibu!ci. bilateral, dintr-un fir răsucit in spirală
de la care pornea acul. Tipologie piesa se datc;tzf, in yeacul al II-lea 5 .
Caseta "b", trasată între zidul de nord al înc{ipcrii 1 ~i perclelc de lemn (3.50 x ;) m), prezinlft
o silna\ie stratigrafică similară, ce atestft existen!a
a trei niveluri de locuire intensă, antrrioare
clădirii din piatră. l\Iaterialul arheologic descoperit. foarte bogat. consUt îndeosebi din fragmentt' ceramice, dar !-;ii din piese care pot constitui t>ll'mente de datare a nin'lurilor respeclin'.
In ni Hin 1 de In! galben de sub p ardoscala î nr·ftperii a apărut între altele .)i un opaiţ. fragmcnl;1r
cu ~lampila [SEX] TI. Produse ale unei oficine
dr la .\quileia. asemenea opai\e sînt atestaLe
in prima jumfttale a secolului Il6 • Ele ·apar asociaie de uhicl'i cn monede de la Hadrianus, Anloninu~ Pins. Fauslina. În stratul de locuire marcat
prin ;u·:mră - niYelul 3 de locuire de sub pardoscal{t -- alături de un ac de bronz, o plăcuţ{t
gen lahulo ansala, a apărut un opaiţ fragmentar
cu ~lampila STH.OBILI; piesa se încadrcazft
cronologie în secolul I şi prima jumi'tl.ate a celui
urmftlor. În difcritr descoperiri aceste opaqe
apar asociatl' cu monede din această perioadă,
cu excepţia pirselor de la Apulum publicate
de C. B:HuLft tarc le datează cu monedc de la
Hadrianus. · Lucius Ve rus, SeYerus Alexander 7 •
In primul niwl antic din caseta "b"(ne referim
la stratul prim de la 1,95 m) au fost recuperate o
chei(• elin fier (L= 7,8 cm), o cataramă simpl[t
srmioYalft din fier (diametru=3,;) em). aer de
cusut din os (inv. şant 7G, 77, 82/1977), patru
monrck de bronz tocite.
Incftperea nr. 2 eslc continuarea spre sud a
zidurilor de ,-est şi est ale clădirii (fig. 1). O easelft a fost trasată în parlea de nord-Yest a îneă
pcrii (:J x 2 m) Sub pardoseala incăprrii, acoperilft de un strat dens de dărimăturft, care corPspunde cronologic construc~iri din pialrft, au
fost identificate mai multe niveluri de locuire.
Pardosrala indtperii apare la 0,70-0.80 m de
la niwlu\ superior al fundaţ.iei. Urmeaz[t un
strat de lut steril, de circa 30 cm, în care au
putut fi surprinse por~iuni dintr-o podea de

5 :--.;,

Gudca, Acta:\11', :1, HJ78, p. 2:11.
F. Buchi, Luccrnc de/ Jlusco di Aquilca, I, 1975, p.
141-115; N. Gostar, Arhi\lold, 1, 1965, p. 188.
7 E.
Buchi, op. cii., p. 148-149; C. Băluţă, Apulum.
5, 1961. p. 213-21-1.
6

307

mortar refăcut[t de mai multe ori. Aceste fragmente de podea din mortar sînt groase de 1 cm
şi corespund unor refaceri ale pardoselilor încă
perii. Sub acest nivel apare o lentilă masivă de
arsurft, cu zgură. puţine fragmente ceramice
(20 cm), apoi un nivel care marchează la fel un
strat de lut nive\ator pe întreaga suprafaţă a
casetPi (gres de 20 cm). In al doilea nivel de arsură
masJYa de bîrne de lemn apar de asemenea
bucft!i mari din fier, rcziduri de topire ele. (20 cm
alingincl in unele porţiuni chiar 35 cm).
La 2 m de col(ul de nord-wst al încăperii,
aproape de malul de est al casetei, la adîncimea de
2 m. a apărut "o cutie" executată prin alipirea
a patru cftrftmizi: două de 41 x 28 x G cm şi două
de 32'<28xG cm. În interiorul acestei cutii nu
au apftrut decît oase de animal şi anumr eoaste,
pe podPaUa i[tcaşului Într-Un strat dens dr cenuşă
U!-;ior rozalie (?). într-un slral de 17--20 rm
(fig. 15).
Lîng[t aceastft cutie au apftrul fragmentele
unui ,·as-horcan de culoare cenuşie-nragri't ( t~=
30.;) cm). lucrat cu mîna şi decorat in re/ca l'll
pieplenul. Vasul are buza rhsfrînUt în afarft. corpul tl.~or deformat. În inlniorul Yasului s-au
descoperit de asemenea oase de animale (fig. Hi).
În imediata apropiere a l'Ulit>i de ciiriimidtt a
ieşit la iYcalft un perde din lut peste care s-a
aplicaL o lcncuialft dt> lul fin, opera\ie care se
rrpel;-t de mai mulle ori, astfPl incit în profil
apar li straturi de pastft fină (fig. 1; fig 15).
Materialul arheologic descoperit aici constft din
bucă!i de fier topit. bulgări de metal nrdt'fini\i.
zgurft.
l\Ionedele descoperite în cele trei niYcluri sint
trecute prin foc şi din aceasEt cauz[t, grt>u de
idenl ificat. doar după efigie, fiind de la Trai anus
şi I Iadrianus (inv. şant 8fi. 87 fl\l77).
Construc!ia din lemn, sau mai hinP-zis construe!ii\e ridicate se extindeau mult spre vPst
şi nH sîni dez\'elile compll'L Un al patrulea
niYel de locui re esle marcat (\p ridicarea u nl'i
construc!ii de piatrh de riu şi mortar. duptt nivclarea slratului trei de arsurft şi suprapum'n'a
eu nn strat cir pietriş. Fundaţia noii clădiri constft dintr-un straL dens din piatră de riu aru ncat{t
înlr-un şan\ ina\L de 2,10 m, după care Hrmcazft
0,70 m de piatră de riu, pe care se ohscn·ă var
prclins. fundaţia construcţiei ridicîndu-se încft
cu 0.70 111. Groasime zidului este de 0,70 m.

lrw'iperea 1 (dimensiuni 13,20 x 7 m) are forma
dreptunghiulară; pe pereţii
fundaţiei, se obserYă urme

interiori, la niYelul
de tencuială destul
dc Jh'glijcnt ext>culată. Intrarea in incăperc, surprin~ft în cursul cercetărilor efectuate de l\I.
Moga. era dispHsă pe \alura de est, la 2,50 m
de colţul de nord-Pst al încăperii, avind o lrtţime
de 1.30 m.
Stratul de dărîmătură foarte dens de cirra
1,00 m conţine: ţigle fragmentare, o la ne, cără
mizi. piatră de rîu, mortar. Unele ştampile
de pc materialul de construcţie cum ar fi: ARF,
MID, denotă execuţia lor in oficinele tibiscense.

20'
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Intregul nivel de incendiu denotă o distrugere
de anvengură. In anii 1964-1975, M. .Moga a
cercetat cea mai mare parte a încăperii, care a
fost golită pînă la nivelul de călcare roman,
format dintr-o pardoseală de mortar. In expoziţia de bază se păstrează mai multe recipiente,
care sint executate dintr-o pastă roşietică nu
prea fină, cu degresant, aspră la pipăit, lucrată
la roată. Ceramica cuprinde o paletă largă de
tipuri de vase de uz comun: vase mari de provizii,
ulcioare, străchini, căni, oale, farfurii-patere,
fructiere (fig. 8, 9). Majoritatea acestor piese
întregi au fost descoperite la baza strat ului de
dărîmătură în care au ieşit la iveală şi bucăţi
mari de grinzi arse. Adîncimea mare la care au
apărut piesele pe nivelul de călcare al încăperii
(între 2,00-2,20 m de la marginea de sus a
fundaţiei) a condus pe M. Moga la concluzia că
aici s-ar afla o pivniţă-depozit a clădirii, care
adăpostea în bună parte o prăvălie. Nu avem
alte informaţii asupra pieselor descoperite in
acest sector, care să contribuie la o datare mai
strînsă a clădirii. Materialul ceramic descoperit
prefigurează ca formă tipologică ceramica de uz
comun caracteristică secolelor II- IV. Elementele
de decor utilizate sînt ornamentele de bază
incizate: linii în val sau striuri de linii drepte.
In anul 1976, la 3,30 m de colţul de nord-est
al încăperii, în imediata apropiere a zidului de nord,
au apărut două şiruri de cărămizi mari din lut
amestecat cu pleavă, nearse, de formă trapezoidală
(46(42) X 18 x 20 cm). Ele erau stivuite pe două şiruri, perpendiculare pc zidul de
nord al încăperii, pe o lungime de 1,60 fiind
suprapuse de un al doilea rînd. In imediata apropiere a fost descoperit un bulgăre de var (cu un
diametru de 95 cm), alături de o movilă de nisip
fin, deci materialul de construcţie, necesar pentru
executarea unei lucrări. Se cuvine să remarcăm
că pînă acum sînt singurele materiale de construcţie din lut executate mai primitiv cu pleavă,
de o formă puţin aparte, uscate, dar ncarsc.
In partea de vest a construc[ici, cercetat[t de
l\:1. Moga pînă in anul 1976, au putut fi identificate cele trei recipiente din lemn - butoaie
îngropate in pămînt - care erau despărţite de
restul încăperii printr-un perete de lemn gros
de 25 cm. In cele trei butoaie au fost descoperite:
griu, mei, poate boabe de in sau cinepă. In anul
1976, cînd cercetările au fost reluate, nu au mai putut fi identificate recipientele, doar izolat, în
pămîntul răvăşit, au putut fi recuperate boabe
de griu şi seminţe de in.
Pardoseala pivniţei constă dintr-o placă fină•
care a fost întinsă peste un rînd de piatră de
rîu in stratul de lut nivelator.
Zidurile de vest şi de est ale încăperii 1 se
prelungesc spre sud, intr-o nouă încăpere. Lăţimea
încăperii nu a putut fi stabilită, cercetarea fiind
oprită de existenţa şoselei moderne de acces in
rezervaţia arheologică. Pe latura de esl, între
M 0-0,90 (notarea începe din colţul de nord-est
al încăperii 2) zidul este intrerupt, marcind o
intrare; in continuare zidul este construit din

cărămidă şi mortar
continuă pînă la M

(M 2,10 m) după care zid
4,10-5,40 unde este parţi
demontat, iar între 6,60-7,10 m, complet d
~antelat. Intre 7,80-8,20 m, perpendicular p
zidul de est al construcţiei, se observă urmei
unor bîrne din lemn, care compartimentau încă
perea, pardoseala continuind spre sud. Zidul d
est a putut fi urmărit pînă la 9,75 m. Zidul d
vest intre M 0-0,65 prezintă o inlrarc(?)
blocată la o dată ulterioară, asemenea celei d
pe latura de est. Zidul prezintă pe faţ.a interi
oară urme de tencuială destul de neglijent lucrată
Zidul, construit din piatră de riu şi mortar, ar
o grosime de 0,70 m, fundaţia fără mort ar este
puţin adîncă, doar de 0,60 m. In partea supe·
rioară, zidul prezintă o refacere contemporană
cu blocarea celor două intrări, judecînd după
modul de execuţie a zidului. Pardoseala încă·
perii constă dintr-o placă de mortar groasă de
2 cm întinsă peste două rînduri din piatră de
rîu. Porţiunea intactă a podelei apare în treimea
estică a încăperii 2 cu multe fragmente ceramice.
indeosebi de amforă, între care şi una cu stam
pila MARKOY. In partea de vest a ca~erei,'
stratul de cultură a fost deranjat în parle ~i de
o locuire tîrzie, Ea a putut fi surprinsă doar în
anumite porţiuni.
La adîncimea de 0,80 m de la nivelul pf1stral
al zidului, la 5-5,10 m de colţul de nord-...-cst
al încăperii, a fost dezvelită o platformft din
lut bătut, lungă de 3 m şi lată de 0,90 m. Platforma era amplasată la circa 1,20 m de zidul
de nord al încăperii. Uşor albiată spre nord,
platforma era mărginită de o bordu6t lalft de
circa 10-15 cm (bordură păstrată doar pe
mici purţiuni). Pe latura de est a platformei
sînt dispuse două bazine, orientate est-vest.
Pereţii bazinelor erau executaţi din 6trămizi
lipite cu lut. Amprenta lor se mai p:1sln·azft pe
marginea bazinclor. In interior, podratw bazinelor este din lut, fiind nivelată ca un strat din
lut fin. Primul bazin se află la 1,20 m de zidul
de nord al încăperii, iar al doilea la 1,02 m de
primul. Ambele construcţii, executate in aceeaşi
manieră, au lăţ.imea de 0,50 m, respectiv o.:-JG m
şi o lungime de 0,80 m. Cele două bazine, descoperite în stare fragmentară, au putut fi utilizate
pentru macerarea lutului, curăţ,irea sa de impurităţi pentru obţinerea unei paste elastice necesară modelării vaselor. Cele două piese-accesorii
ale unui atelier de olărie, indispensabile în activitatea de producere a ceramicii, reprezintă o
noutate, ele nefiind surprinse arheologic pînă
acum în atelierele ceramice daco-romane, deşi
evident existenţa lor nu poate fi contestată.
După cum menţionam în raportul publicat în
19808 , la 5,40 m de zidul de nord şi la 2,50 m
de zidul de vest al încăperii au apărut urmele
unui cuptor de olar păstrat realtiv bine şi de o
formă diferită de cea cunoscută in Dacia romană
(fig. 17, 19). La baza construcţiei se păstrează
s D. Benea, F.
Tulcea, p. 302.
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CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA TIBISCUM

porţiune
groasă de un

pe o

relativ mare pardoseala din mortar,
cm, aşezatft pe stratul de lut bfttut.
Cuptorul, de dimensiuni modes\t' (diametru de
1,50 m), csle săpat în lut. Inăl!imea sa este de
45cm, are oformărotundăşicsleoricntatvrsl-est,
cu gura de alimentare spre vrsL (foarte puţin
înaltă 15-20 cm). Pere(ii cuptorului au o grosime de 12-15 cm. În centrul cuptorului s-a
descoperit un stîlp central de formft tronconică,
executat din bucăţi de olane, cărămizi, !igle,
legate cu lut (1=35 cm, diam.=90 cm). Stîlpul
se sprijină pe peretele opus gurii de alimentare,
din care cauză este uşor înclinat în aceastrt direc\ie; el constituie platforma pe care se aşt•zau
vasele pentru ardere. Înl rucît nu s-a descoperit
pe suprafaţa acestui pilon nici o urmă de chirpici
provenind de la o eventuală plac[( de reverheraţie, trebuie să presupunem că aerul cald pentru
coacerea recipientt•lor pfdrundea prin spaţiul
dintre pereţii latrrali şi acest suport. Bolta cuptorului, din care se p:\streazft doar o mic[( parte
pe latura de sud, constă din bucăţi de cărămidă
' gate cu lut. Depunerea recipientelor pentru
coacere s-a făcut probabil printr-un orificiu
amplasat deasupra gurii de alimentare. Dimensiunile reduse ale camerei de ardere denotă o capacitate relativ mică. In faţa cuptorului se observă
podeaua de mortar uşor albiată. cu groap·a pentru
cenuşă (diam.=0,80 cm). Intr-un strat dens de
cenuşă apar sîmburi de cireşe(?), oase de pasftre,
bucăţi de zgură, cărbune de lemn, o cană eu o
toartă şi o strachină din pastii fină cenuşie cu
urme de firnis în partea superioară (fig. 20).
In jurul cuptorului de olar DU apărut bucăţi de
chirpici arse pînii la zgurificare.
În imediata apropiere a cuptorului de olar, la
3,50 m de zidul de nord al încăperii şi la 4 m de
zidul de wst al acrsteia, se aflft un bloc din
calcar de 0,80 x 0,50 m, fixat pe douft rînduri
de piatră de rîu legată cu mortar. In mijloc,
blocul avea un orificiu pătrat. fiind probabil
utilizat la compartimentarea încăperii printr-un
perete de scîndurh ale cărui urme n-au putut fi
surprinse arheologic. Blocul apare la adîncimra
de 1,35 m faţă de niwlul păstrat al zidului de
nord al încăperii.
La circa 4,10 m, încăpcrea a fost împărţită
în două de un zid din piatră de rîu, cu o substrucţie slabă, cu o grosime de 0,40 m. Zidul a
fost ridicat pe stratul de dărîmftlură, niwlat
şi suprapus de un strat de nisip, de unde, după
un rînd din piatră de rîu a fost înălţat zidul
propriu-zis. Zidul nu atinge peretele de sud al
încăperii, fiind dezafectat de cercetările anterioare. Această refacere este de factură tîrzie, cînd
nu se mai folosea întreaga clădire, ci doar un
spaţiu mult mai restrîns.
Incăperea a doua are un zid similar ca factură,
de aproximativ aceleaşi dimensiuni (L= 13,20; lă
ţimea neputînd fi stabilită). La 4,45 m de colţul
_ de sud-est al încăperii apare un zid de 0,10 m,
perpendicular pe zidul de nord al camerei. Zidul
este ridicat direct pe stratul de dărîmătură
nivelat şi suprapus de un strat de pietriş. Stratul
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de dhrîmătură are o grosime de 0,80-0,90 m;
în el au apărut tegule cu ştampila ARF l\IID,
piatră de rîu, mortar ele. Zidul este adosat celui
de nord şi împarte încăperea în două pe dirrr\ia
nord-sud 2,80 m, apoi face un unghi de \HJ' şi
se prelungeşte încă un metru. Structura sa neglijent executatft denotă o utilizare tîrzie a acestei
încftperi.
Asemenea ziduri au apăru l pînh acum în mai
toale clădirile cercetate din aşezarea civilft şi
din irn<'diat.a apropiere a castrului.
Concluzii, Straligrafic, au fost identificate ~ase
niveluri de locuire, dintre care trei apartinind
unei construcţii din lemn, surprinsă doar parţial în cursul cercetărilor efectuate la acest edificiu. Materialul arheologic recuperat din aceste
niwluri de locuire nu depăşeşte, judecînd după
monedele descoperite, domnia împăraţilor Traian-Hadrian. Locuirile s-au încheiat de fiecare
datft prin incendii puternice şi prin dese rdaceri făcute în aceaşi manieră, adică nivelarea
resturilor rămase după ardere - suprapune rea
cu un strat nivelator de pietriş, lut. pregătindu-se
terenul pentru noua construcţie. Cantitatea mare
de fier şi zgură descoperită aici, aflatft in6t la
analiză în Laboratorul Combinatului Siderurgic
din Reşiţa, ar pleda pentru existenţa utwi fierării, care lucra pentru nevoile armatei. Desele
refaceri ale construcţ.iei, în care persistă urmrlc
de metal topit, fragmente de creuzetr, zgură,
dondcsc caracterul îndelungat al utilizftrii acestui
atelier, în condiţii, însă, modrsle.
C){tdirea trebuie să fi fost destinată dcsnYirii
nevoilor din caslru, cu atît mai mult, cu cit în
aceasl[t perioadă are loc trecerea la construirea
forlificaţiei din pialrft sau de abia era ridicată
cea de pftmînt. Fierăria a funcţionat poate tocmai
pentru a satisface nevoile impuse de construirea
castrului. Cele două incendii puternice ar pulra
fi atribuite unor eventuale pericole exlrrnr.
De remarcat "l'utia" din cftrămizi cu oa~l' rlc
animale alături de vasul. lucrat cu mîna, de cea
mai pur;\ faclură autohtonă. I'\u cunoa~tcm analogii îne[t pentru a încerca stabilirea roslului
lor, semnificaţia lor putînd fi una culticft sau
una practică, de utilizare a lor în procesul ele
rrducrre a minereului de fier ca adaos de calcin 9 •
Pînft acum nu au fost descoperite urmele unei
inslala!ii de redus minereu de fier sau n:.ăcar
prnlru prelucrarea sa, construc\ia extinzîndu-se
mull. spre vest.
-Atelierul de fierftrie, ridicat în imediata apropeirc a caslrului, a fost utilizat ca o oficinft militară, ce deservea nevoile trupei, pentru repararea echipamentului militar, a harnaşamcnlului,
a unor materiale necesare la construirea castrului. Prezenţa vasului dacic într-un asemrnea
atelier ne determină să credem intr-o eventuală
mînă de lucru autohtonă, adusă pentru a partiInformatie Ştefan Oltcanu - Institutul de Arheologie li mul!iumim şi pc această cale pentru sfaturile primite
cu privire la c.lcscoperirilc din acest atelier.
8

căruia
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cipn la lucrările de fortificaţ.ie sau că, măcar o
parte din meşteri, erau daci care lucrau sub
conducerea şi supravegherea artizanilor militari
romani.
Atelierul de fierărie nu constituie un uniwm.
ln anii 1978-1979, în punctul Therme, a fost
dezyeJi t un atelier militar de factură modestă,
din lemn, în care se turnau piese de echipament
(aplici. catarame, distribuitoare de curele etc).
ActiYitatea acestui atelier. )imitatii în timp, se
dfilcază în veacul al II-Iea 10 .
Clftdirea din piatră, din care au fost dczvelite
cele două camere, a fost ridicată la mijlocul
secolului Il. Materialul arheologic descoperit
se încadrează în răstimpul mai larg al secolelor IIIII. Ceramica apărută în pivniţa încăperii 1
este de factură tîrzie şi trftdează o oarecare neglijenţ[t în execuţie, dar se încadrează în aria mare
a ccramicii provinciale romane, de uz comun,
din veacul al 111-lca.
In înc{tperea 2, pardoseala este intactft în
partea de est; se constată anumite refaceri la o
dată ulterioară ce nu depftşeşte veacul al
II-lea -, cînd sint blocate cele douft intrări
şi cind zi elul de vest al clădirii suferă o refacere
în parte a superioară. Acestei clape tre buic să-i
corespundă ~i
construirea cuptorului de olar
cu ::~ccesoriile sale: platforma de lut şi bazinele
~c macerat paslă.
Capacitatea cuptorului este relativ rmca şi
denotă o activitate restrînsă, poate, la nevoile comunităţii tibisccnse. Descoperirea unei mari cantitlt\i de vase întregi pc pardoseala pivniţri din
prima încăpere ne determinft a presupune existrnţa aici a depozilului acestui atelier de ol[trie.
Cele două ziduri de factudt tîrzie dezye)ilc
atcst[t o perioadă de uLilizan• restrîns[t a unor
sp~t\ii din ac!'aslă cl[tdire, fi"ir{t a aYea posibiliUt[i de datan~ mai slrîns{t a unor materiale
arlwologice ap{trule aici.
U:ldirl'a II. Construcţia est(• amplasaUt în
inwdiata apropiere a rlftdirii 1 --- atelit•r de
sticlft de care este desp[tr\ili"t printr-o slradel[t
îngusl[t. Clftdirca este oricntat[t ru fa[ada spre
rsi. spre strada paYalft cu dale din piatr[t, ce
trawrsa aşezarea civilft. Cercetările arheologice
au rost reluate în anul 1\l/\l într-un edificiu
dl'Z'-l'lit pîn[t la adincin:ea de O,f>0-0.70 m de
c[tlr<' :\1. j~\Ioga. Edificiul aYCa cinci înc[qwri,
din rare in rea de a cincea s-au observat urmele
u1wi casele ,rare a fost adînrittt pînă la solul Yiu.
In anul 1\l/!l, s-au trasat mai multe sec\iuni de
control în înr[tperik 1. ~~. i:1r in anul l!lSO, în
Îlll'[tperile 2, ,1 ~i o sec[.iunc în afara cl:ulirii, la
1I•t de latura de yest. cu dimensiunile de 8 ~< L:JOm.
ln see\iunile trasate au fost iclentifiealc mai
multe niveluri de loeuire, care sînt anterioare
conslruc[iei de pialrft, dezvcliUt în cea mai mare
partr de sftpftlurik lui l\1. l\loga.

10

1981.

P. Bona, R. Petrovsky, M. Petrovsky, ActaMN, 18,

Cele mai semnificative descoperiri au apărut
în casetele a, b, c, şi in secţ.iu nea din camera 3.
Stratigrafic, au fost surprinse următoarele niveluri de locuire: pînă la O,o0-0,70 m interiorul încăperii a fost dezvelit de săpăturile
efectuate anterior; primul nivel de locuire identificat de săpftturile noastre este marcat de o
podea de mortar, suprapusă de o lentilă subţire
de dărîmătură provenind de la acelaşi nivel
(10 em), apoi pardoseala de mortar este întinsă
pe un strat de pietriş nivelator (variind între
12-13cm); al doilea nivel de locui re constă dintr-un strat dens cu mult chirpci ars ~i mult material arheologic constînd mai ales din eeramica remarcîndu-sc un
opaiţ
cu ştampila
FOHTIS. ln acest niYrl de locuirc au fost surprinse, în jumătatea de est a camrrei, cîteva
conducte de încălzire, de mici dimensiuni, fixate
una de alta cu mortar. Sub acest nivel apare
unul de lut bfttut (grosime 23-30 cm). Al
treilea nivel de locuire constă dintr-o arsură puternică,
masivft. la ro~u. avînd în pmtea inferioarft o puternicft dungft de lrmn
ars, ceea ce marchcazft partea superioar{t a unei
construcţii (17-20 em) şi un strat de lut nivelator (50- G5 cm); al patrulea nivel de locui re,
de fapt primul ridicat pe acest loc, const{t dintr-o
arsurtt puternidt de lemn (15-20 cm).
În incăperea 3, a fost surprins un zid ce traversa oblic întreaga încăpere ~i făcea parte
dintr-o construc\ie anterioară. În camerele 1, 2,
s-a confirmat aceeaşi stratigrafic, iar sub zidul
ce drspftrţ.ea camerele 2 ~i 3 a fost dezvelit, sub
un strat dens de arsur[t la roşu, ziduf ce delimita
spre est construc~ia anterioar[t şi care se extindea
pîn[t in camera 11 şi par[ial sub zidul de nord al
cli"tdirii II (fig. 2).
În încăperile 1 şi 2, sub stratul de arsură la
roşu, a fost identificat un strat compact din
patru rinduri de piatră de rîu ce pava, se pare,
intreaga parte de est a construcţiei din piatră;
ea nu a putut fi observată în camera 5, unde
stratigrafia este deranjată de săpăturile anterioare.
Săpăturile efectuate in afara clădirii au permis
identificarea a încă două niveluri de locui re:
unul mai vechi, şi al doilea marcind ultima fază
de utilizare a acestei clădiri.
Hezullatclc oh~inute se pol sintetiza pe acest
lor în următoarele clape de locuin•:
1. În caseta "a" a sec[iunii S 11/l!lSO, a fost
dezY('lilit par~ial o eonstruc[iP din lemn a\"ind
la col[uri stîlpi din lemn. A fost surprins doar
1111 cnll, al clftdirii. cu gropile pentru stîlpi (eliam=
,15 l"lll) şi urmele hîrnelor ce formau pcre~ii cntdirii (1=20 cm). Distanţa dintre col\ul dinspre
est este de 2,'10 m, iar cel dinspre Yesl 2,20 m.
Construel_ia se întinde spre nord sub stradela
ciini re clftdirea 1 şi Il. La 3,30 m de colţul de
nord-Hst al clftdirii II şi din acest punct 1,50 rn
spre Yest pc stratul de lut, a fost apoi ridicat un
cuptor de formă aproape rotundă (cu un diametru de 1 m). Gura de alimentare se afla spre
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yest. Cuptorul era distrus pînă la baza camerei
de foc. In interiorul camerei de foc a fost descoperită o fructieră din pastă roşie, lucraHt la
roată, decorată cu brîu al"Veolar crestat, a}{tturi
de o căniţă cu corpul sferoidal, lucratrt tol din
pastă

roşie.

In imediata apropiere (in S II/1980), deci la
gura cuptorului, au apărut o pateră şi trei ceşti
dacice, lucrate cu mina, cu pereţii răsfrînţi mult
(fig. 20/3; 27/1-4).
Cuptorul a fost nivelat, dînd un strat de arsură
de mare grosime. În carou! 2-3, între 1,40-1.70
m, a apiirut o statuetă Venus, alături de alte
fragmente de pifse aparţinînd unor reprezrnlftri
venusiene. Intregul complex a apftrut la adîncimea de 1,70-1,75 m (dP la nivelul aclu al al solului).
Se ohscrvft că după acest strai de arsurft şi distrugere i nlenţionat ă a cuptorului pr ntru niYelarea terenului (ca urmare a unui incendiu puternic) a urmat întinderea unui strat de lut
steril galben, gros de 45 cm. La acest nivel,
exact deasupra cuptorului de olar, a fosl ridicată o a doua instalaţie, şi anume un cuptor de
topit sticlă. Faţft de fragmentul de cuptor descoperit în Suprafa!a A/197H, noua instala!ie nu
aduce nimic nou. Cuptorul este, practic, distrus;
se păstrează o ţiglă fragmentarft cu bordura în
jos, formind podeaua camerei de foc. cu un strat
gros de cenuşă, păstrat înci't. Pereţii sînt executaţi
din sferturi de cărămizi (16 x 15 cm) legale eu
lut, avînd o făţuială din lut fin de circa 1 cm
în interior (peretele se păstrează pînă la înăl
ţimea de 14 cm, practic douft rînduri de c[tră
mizi). Pereţii au urme de sticlă prelinsă şi bulgări
de zgură sticloasă ce formau o masă compactă,
sub care a apărut un strat dens de cenuşă de
2,5 cm. Dimensiunile unei astfel de instalatii
sînt reduse, nrdrpftşind 1 m în diametru, cr~a
ce presupune dt topirea sticlri se făcea într-un
recipient din ceramică - oală cu gura largă.
Fragmentele de vase descoprrile în apropiPrea
cuptorului, au sticlă topită, prelinsă alftluri
de fragmente de tuburi de ceramică cu sticlă
pretinsă pe faţ.a exterioară, nlilizatc la amc<tecarea pastei sticloase in timpul topirii şi ameslecului cu coloranţi. În apropierea cuptorului
şi pe toată suprafaţa, între 80-90 cm, au apărut
mărgele, fragmente de slicUt albă, ceea ce denotă
că intregul complex făcea parte dintr-un ntelier de sticlă, anexă a clădirii principale.
In general, nsemenea instalaţii de topit sticlă
nu se descoperă întregi, ele sînt în bună pmte
distruse după un timp, nefiind îndeajuns de
trainice. O reconstituire a unui cuptor de topit
sticlă a propus Klaus Kiihne (fig. 7), instalaţ.ia
fiind asemănătoare cu descoperirea noastră; ba
mai mult, la Tibiscum s-au descoperit elemente
din toate componentele unei astfel de instalaţii: vasele în care se topea sticla, fragmente
din pereţii cuptoarelor, executaţi din cărămidă
legată cu lut11 • Distrugerea cuptoarelor tibis11

Klaus Kiihnc, Werkslo{f Glas, Berlin, 1976, p. 23.

311

cense pînă la camera de ardere este determinnlă
în bună parte de distrugerea pe o arie întinsft a
întregului atelier, ceea ce a putut fi detrrminat
şi de cauze externe şi care, implicit, a permis
descoperirea in situ a unui bogat inYentar arheologic, inventar care permite reconstituirea în
elementele sale de bază a procesului de fabricare
a sticlei în general şi a mărgelelor în special.
II. Contemporană cu acest atelier de sticlă,
înglobîndu-1 de fapt, este eonstrucţia de formă
rectangulară (15,50 x 9,30 m), din piatră de rîu
şi mortar. Funda!ia cl[tdirii este aşezaUt, în unele porţiuni, direct pe stratul de lut aluvionar, unele
nu întrctaie construcţia din lemn. In şantul
fundnţ.il'i s-a aruncat piatră de rîu pe o înftlţimc
de 0,80 m, apoi alţi 0,80 m cu piatră de mortar
prelins, dupft care urmeaz{t o placft egalizaloare
din mortar şi rîndurile succesive din pialr[t dr
rîu şi mortar. Partea superioară a clădirii a D\Ut
zidurile din cftrămidă. Incendiul rare a distrus
rlădirca a determinat formarea unui strat gros
de arsură la roşu. Materialul arheologic desenperit în stratul de arsură constft mai ales elin
ceramică, iar monedele descoperite nu
ch·phŞPSC domnia lui Antoninus Pius şi :\!arcus Aurelius (46, 49, 48, 53/1980). In camera 3, în ni,elnl
ele arsură, a fost descoperit un fragment de terra
sigillala de cea mai bună calitate, decorat cu
două registre: primul cu semiove, iar al doilea
reprrzentînd scene de vînătoare cu "\brie,
MinPrYa şi lei (inv. şant. 48/1979).
III. La ridicarea celei de a treia conslruC'(ii
nu s-a respectat planul iniţial al constrnc(iei,
şi edificiul nou ridicat a fost dispus vest-esl cu
faţada spre strada pavată ce traversa aşezarea.
De formft dreptunghiulară, noua construc!il' de
dimensiuni mult mai mari (21,20 x 11,50 m)
a avut, probabil, în faţă, coloanl'. Noua clădirr awa
cinei încăperi dispuse trei pc latura de sud ~i
dou{t pe cea de nord. Zidurile construite elin
piatr[t de rîu şi mortar folosesc, în unele pro(iu ni.
ca fundaţie, zidul eonstruc~ici anterioare (l·ol(ul
camerei 3/2 şi între camerele 1/5).
Invenl arul arlwologic este divers, eons1 ind indeosebi din piese de uz gospodăresc, ceea ce ne
determină să presupunem existen~a aici a n nei
locuinţe. Monedcle descoperite se dateazft în
veacul al III-lea (Iulia Domna, Severus "\lexandrr, Traianus Decius). In anul 1979, în camera
3 a fost descoperit un tipar de medalion ceramic
fragmentar, prea puţin păstrat pentru a pPrmite
identificarea scenei reprezentate.
IV. Intr-o ultimă etapă, sînt adosate două
ziduri pe latura de vest a construcţiei, orientate vest-est; primul, aflat la 1,25 m de col\ul
sud-vestic al construcţiei, are o substrucţie
foarte slabă (o lăţime de 0,90 m); cel de al doilea,
construit în aceeaşi manieră în colţul nord-vestic,
are o lăţime de 0,35 m. Cele două ziduri marchează o etapă tîrzie de folosire a acestei construcţii. In stratul superficial aparţinînd aceslL·i perioade au apărut fragmente de olane, ţigle (dintre
care una cu ştampila întîlnită şi la alte construcţii tibiscrnse). Singura monedă descoperită aici
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Fig. 3. T ibiscum. C l ădirea VIII, tncăperea 1, case ta "a" - profil : 1 strat de lut galben nivela tor ; 2 niveluri de locui re
îJ.l ro m an ă~ 3 nivel de a rsură Ia roşu - nive l de locuire; 4 l entil ă de lut cu p ie tr i ş; 5 solul viu; 6 pie tri ş.

o
Fi g. 4. Tibiscum.

C l ăd irea

\'III,

prov ine de la Ma rr ia Otac ili a. so ţi a lui Filip
Arabul.
Primele co nclu zii p ot fi formul a te, d ar num ai
comp leta p ubli care a m ateri alulu i arheo logic
rezullaL din să p ă turi va putea î ntregi ş i co nfi rm a aceste ipoteze de lu cru. Co nform acesto ra,
prima etapă de locuire este l egată de c on sLrurţia
din lem n, ri d i cată int r-o perioadă cî nd toaLe
clădiri l e erau construite di n lem n, imediat dup [l
cucerirea r omană. Cuptoru l apărut, distru s p înă
l a b aza camerei de a rdere , parc a fi un cupto r
de olar. Inc!inăm spre aceas t ă ide ntific a re şi
dat o riLă ap r opie rii fo arte mari de o altă asemenea insta la( ie. apftrutil la num ai 10 m sp re
nord , în suprafaţa i\ / 197n, cupto r databil tol
în primii ani de după cuceri rea romană. Nu este
ipsită de semnificaţie prezenţa ce ramicii lucrate
cu mina, de trad i ţie a u to h tonă, a l ătu r i de cea

î n căp e rca

1m

2, case ta "b"- p ro fil.

r o m a n ă, ce rami că ap ăru tă

în ime diata apropiere
a ambelor cup to are descop erite pîn ă acum 12 •
Intr-o a dou a et apă, este co nstruită ace a cl ă
dire rect angul ară, în orice caz în prim a jum ă t ate
a seco lului al II-lea, di stru să fiind şi ea de u n
pu te rni c ince ndiu . Insta l a ţi a de t opire a sticlei
se datează tot î n această p e ri oa d ă, pu ti nd fi
co n siderată o anexă a ate li erul ui de ja ide nt ifical. Sfîrşi tu l său pare să a ib ă loc în vre mea
lui J\Iarcus Aure lius (numai î n acest caz este
posibi l ă o precizare cronologică
a act i v i tăţi i
atclieru lui prin monedelc descoperite aici), atelierul din clftdi rea I continîndu-şi activitatea,
neîntrerupt, timp de două veacuri.
Construcţi a impunătoare ridicată în prima
jumătate a secolului al III-lea marchează perioada
n D. Benea, Potaissa, 3, 1981.
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Clădirea

II -profil -peretele de est al S II/1980: 1 stra t de dărîmătură din ultimul nivel d e locuire; 2 lut s teril ni ve la tor; 3 niv e l de locuire ; 4 ni ve l d e
locuirc ; 5 nrsurCt l::t ro ş u n s tmtului de loc uirc; 6 nivel el e loc uire; 7 so lul viu - pi e tr·i ş; 8 nivel el e locuire; 9 lcntil ii de lut st eril.
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Fig. 6. Tibiscum. Cuptor de olar,

clădirea VIII:
cenuşă din

1 perete de lut ; 2 fragmente de
camera de foc a cuptorului.
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Fig. 7. Tibiscum. Planul unui cuptor de s ticl ă reconstituit
K. Ktihne) : 1 gura de alimentare pentru lemn ; 2 camera
de foc; 3 orificii p entru pătrunderea aerului cald; 4 vas p entru
topirea sti clei; 5 orificiu pentru scoaterea p astei de sticlă,
(după
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Fig. 8-9. Tibiscum.

Ceramică

descoperită

In

pivniţa
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lncăperii.

1.

Fig. 10. Tibiscu m. Clădirea VIII, încăperea 1, profilul mal ului de sud' al casetei b.

Fig. 12. Tibiscum. Fundaţia încăperii 1 a clădirii.

Fig. 11. Tibiscum.

Clădirea

l'ig. 13 . Tibiscum.
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VIII, incăperea 1, profilul in caseta "a" -peretele
de est al casetei.

Clădirea

VIII,

incăperea

2, pardoseala cu mot·tar.

Fig. 14 . Tibi scum .

Clădirea

V 11 T,

î n căper ea

:], zidu l rom a n tirziu.

F ig. 15. Tibisc um . Cliiclirea \ ' lll , inciiperea :2. Atelier de fi e ră ri e .

Fig. 16. Tibiscum.
pe

factură autohton ă

Clă direa VIII, lnc ăperea 2. Va s
d escop erit în a telierul de fi erărie.

Fig. 17. Tibiscum . C l ădirea Vlll, lncăpe rea 2. Cuptorul de olar.
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Fig. lR. Tibi-cum . C u p l or~J! de olnr daco- ro!lla ll .

J'i g. l !l . TiiJbcu!ll. r:t:plo r d e ol ar .

..

Fig . 20. Tibiscum. 1 -2 cera mic ă d escop erit ă In gro ap a cuptorului de olar ; 3 p a te ră d esco p e rit ă la gura cuptorului
din cl ădirea 11.
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Fi g. 2 1. Tibiscum . Cl:"\dir-ca 11 , ni ve lul 1 ele :oeu ir-c - C<,n ·,[:uc

Fig. 22. Tibiscum . Clădirea II, nivelul 2 de Jocuire - zi dul ce traversează lncăperea 3 a constructiei din nivelul 3 .
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1-ig. 2:3. Ti hi sc11111. Cl i. cli l"l'll i l. nin·l11 l :!. el e loc11i rc dcvenil ru,, <l. l\ il' p en ln1 zidu l cl espă r \i lo r
dinl rl' l'llll lCrl' il' :2 ') i :1.

F ig. 2-1. Tibisc um . C lădirea 11, col ~ u l n orcl-cs li c a l c l ă dirii elin niv e lul 2 .

Fi g. 2 5. Tihi scum . Cl:'\diren Il. Zidul el e s ud al c l ă dir i i elin nivc: ul 2
ce est e s upra pu s de c l ădirea III.
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T'ig. 2G. Tibi sc um. Cupto rul d escoperit in cl:1dirl'a din nivelul 1.

T'ig . 27 . T ibisc um . Ceramid

de scoperită

la gura c uptorulu i

- CercetAri arheologice
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înflorire şi este posibil să fi fost utica locuinţă sau să fi devenit o anexă (în
nici un caz nu era un atelier productiv). Fragmentele foarte numeroase de vase din sticl ă ,
descoperite în camera 3, ar putea pleda pentru
o astfel de atribuire.
de

maximă

lizată

Ultimu l nivel de locuire trădează dej a o negliîn construcţie, rostul celor dou ă ziduri
neputînd fi prea clar înţeles . Cercetările viitoare
ce vor trebui să dezvelească întregul complex
de clădiri din nivelurile 1,2 şi 4, vor adu ce, probabil, noi informaţii în legătură cu st abilirea
d e stin a ţiei acestei construcţii.
j e nţă

Fi g. 28. Tibiscum. lnstalaţia de topit sticlă,
In ni velul 2 al cam erei de foc.

DIE ARCHĂOLOGISCHEN AUSGRABUNGEN
VON TIBISCUM
ZUSAMMENFASSU NG
Die vorligenden archăologisch en Studien wurden anhand
d er vorjăhrigen Befunde weitergefiihrt und betreffen ein
Ge băude in der năchsten Năhe des Lagers und die Buten
II, VII die zum Canabae gehoren.
Gebiiude VIII (l{au{la den ) . In der Zeitspanne 19641975 wurde ein Raum des Gebăudes (1 3,20 X 7 m) untersucht.
Die Mauern sind aus vermtirteltem Flusst ein. D abei wurde
auf der W est seite di eses R aumes ein von einer htilzern en
Wand (20 m) abgegrenzter Raum , drei gro ssc B ehălte r,
eingegraben e htil zerne Făsser mit W eizcn, Hirse, H anf und
Leinensamen gefunden. Nach Beseitigun g des Bauschuttes
wurde auf der ostlichen Seite des Raumes unb esch ădigte,
umfangreiche Vorratbehălter, dopp elhenkeli ge K ann en, Schiis• sein, Lampen und einc bedeutende, auf einer grossen Fl ăch e
verstreute, Masse von Keramikscherben entdeckt.
P rof. M. Moga, der zwisch en 1964 -1975 in di esem G eb ăud e
Au sgrabungen au sgefiihrt h atte, kam zu der Schlussfolgerung, dass es sich um den La gerraum eines antiken K aufladens handelt. Die au s einer ziemlich groben Past e, geferti gt e
K eramik, auf der Drehscheibe gefo rmt, ist mit geradlini gen
oder gewellten Einkerbun gen verziert. In dcr Nord -Ost-Ecke
des gro ssen Raumes wurden 1976 zwei R eihen romische,
unge brannte Ziegel entdeckt, die ordent lich aufgebaut waren,
neben einem Klump en un geloschten K alks und einem H aufcn
feinen Sandes, das wahrscheinlich das vorbcreitet es Baumat eri al darstellt.
D as Ge băude mit K eller k ann mi t Hilfe der K eramik
und Miinzen datiert werden : erste H ă lfte des II 1 Jh. bis
zur Mitte desselben.
In den J ahren 1978 -1980 wurd e di e F orschung siidwiirts
fortgesetzt und ein neu er R aum aufgedeckt. Die F orschung
wurde nicht beendet , da sich liber einem Teil der Baust elle
di e neue Landstrasse hinzieht. In Raum 1 wurdc ein T opferofen entdeckt. 1980 wurde eine Plattform von 3 m Lănge
und 0,90 m Breite mit zwei auf d er Bst seite gelegene Becken
identifiziert. Die Pla ttform mit einem stellweise erhaltenem
Rand von 10-15 cm und die zwei Beck en wurden fiir das

de scoperită

Kneten und Bearten des Ton s zu einer elastischen Jeichtformbaren Paste beniitzt.
Diese Einrichtungen, die Plattform sowie die zwei Becken
e rgănzen die Ausriistun g der Topferwerkstatt. Die im Gebăud e V II 1 entdeckte T tipferwerkstatt hatte ei ne lan gj ă hrige
TătigRcit auch nach dcm romi schen Riickzug von 271.
\Vir konnten zu diese r Schlussfolgerung auf Grund der im
Raum e 1 cntdeckten K eramik gelangen. Die auf dem Boden
des Raumes 1 entdeckte K eramik stammt au s der selben
Zeit, wi e die Ttipferwerkstătte selbst.
Der Steinbau erse tzte einen zweimal abgebranten und
wl edererrichtet en Holzbau. D er Holzb au breitete sich starck
gegen \Vesten au s. Die archăologi sehen Befunde bestehen
au s : geschmtilzenen Eisenklumpen, Schlacke, Schmelztiegel und selten K er amikscherben, \\·as auf eine Schmiedewcrk statt deutct . Die hi er cntdeckten Miinzen zei gen die
Spuren cines Brand cs und st a mmen au s der Zeit Traiani,
Antonini Pii.
Zwei spate r omisch e Mauern, welche beide R ău men in
Richtung Nord-Sud t eilen bezeugen d eren Jetzte Benutzung.
E in T cil des G e b ă ud e s wurde auch nach dem R ilck zug der
R omer aus Dazien benu tz t a uscheinend bis ins IV J hr.
G eb ă ude Il . D urch di e im J ahre 1979-1980 ausgefiihrten
Au sgrabungen wurd e das G e b ă ude bis zum gewachsenen
Boden rreigelegt . D em ersten Wohnni veau entspricht ein
H olzbau . 1ur cin kleiner T eil di eses Ge băud es un d zwar
der sild-westliche, wo di e Uberreste eines bis zur F euerk am mer
zcrstortcn oren gefund en wurd e, wurde aufgedeck t. Der
Ofen steht a uf einem Unterb au aus F lusst einen wclcher
dirckt aur aur dem Lehmbod en licgt. D er Befund liegt 1, 70 1,75 m tief. Der Bau ist von einer dichten Brand schichte
iiberzogen . Die Brandschichte wur de mit einer 50 cm dicken,
gest amprten Lehm schichte iiberdeckt un d auf dieser ist
ein e G laswerkst att ein gerichtet .
Diese Glaswerk statt befind et sich im R ahmen ein es rcchteckigen Baus aus verm ortelten F lusssteinen . Auch dieses
G ebăud e fi ei ein em Brand zum Opfer. D er dritte Bau bleibt
dem urspiingli chen Plan nicht m ehr treu; er wurde auf eine
ost-westliche Axe errichtet ; seine Vorderfront Jieg t an der
gepflast erten Strasse, die die ganze Siedlung durch quert.
E s best eht au s 5 Răume, davon 3 an der Siidseite, und 2 an
der Nordseite. Die a usgegrabenen Gegen stănd e geh oren
zum hau swirtsch aftli ch en Bereich, was uns zur Uberlegung
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fiihrt. dass cs sich um cine \Vohnung handelt. Als spatcren
Anbau dcutcn wir dic zwei auf dcr wcstlichen Seitcs des
Gebiiudcs crrichtetcn Maucrn mit schwachem Unterhau.

ABBILDUNGS VERZEICHN IS
Abb. 1. Tibiscum. Bau V II 1.
AIJIJ. :2. Tibiscum. Bau Il.
1\bb. 3. TibiscUin. Bau VIII, Raum 1, Kasctte "a" Profil: 1 gelhe panierungsschicht; 2 riimische Wohnungsschichkn: 3 Brandschicht-Wohnungsniveau; 1 Lclun mit
Schalten; ;; gcwachscncr Boden; li Schatter.
Abb. -1. Tibiscum. Bau VIII, Raum :2, Kasettc "h".
Profil.
.\bb. :i. Tibiscum. Hau Il. Profil - ostlichc Wand des
S ll/1 ~80 Schnittcs: 1 Zcrstorungsnivcau aus dcr lctzter
Wohnungsschich 2 sterile Planierungsschicht; :1-1 Wohnungsschicht; 5 rote Brandschicht des \Vohnungsniveaus;
6 Wohnungschicht; 7 gewachscncr Bodcn. Schatter; 8 Wohnungsschicht; 9 sterile Lehm.
Ahb. li. Tibiscum. Tiipferofen, Bau \'III: 1 Lchmwand;
2 Bruchstiicke von :<\Iauer - und Dcckziegeln aus dem Gewiilbe; 3 Aschc aus dem Feuerraum des Ofens.
Allh. 7. Tibiscum. \Viederherstellung eines Glasofens (nach
K. Kiilme): 1 O Un ung fiir den Brennstoff; 2 Feuerraum;
3 Orrnungcn fiir den warmen Lurtzug; 4 GefaO fiir das Einschmclzen des Glases; 5 Orrnung fiir Raunnmg der Glasschlacke.
Abb. 8. Tibiscum. Im Keller des Raumes
gcfundcnc
Keramik.
Abb. 9. Tibiscum. lm Kellcr des Raumes
gefundcne
Keramik.
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Ahh. 10. Tihiscum. Bau VIII, Raum 1. Proril des Siidwand
des Kasette "b".
Abb. 11. Tihiscum. Bau VIII, Raum 1. Profil des iistlichcnwand des Kascttc "a".
Abb. 12. Tibiscum. Untergrund des Raumes 1.
Abb. 13. Tibiscum. Bau VIII, Raum 2. 1-3 vermiirtclter FuDboden.
Ahh. 11. Tibiscum. Bau V III, Raum 2. Spatriimisehe
Maucr.
Ahh. 15. Tibiscum. Bau VIII, Raum 2. Sehmidewerkslatt.
Ahh. 1li. Tibiscum. Bau VIII, Haum 2. In der Sclunicdcwerkstatt gefundencs cinhcimischer GefaD.
Abb. 17. Tibiscum. Bau VI Il, Raum 2. Tiipferofcn.
Abb. 18. Tibiscum. Dakisch-romischcs Tiipferofen.
Abb. 19. Tibiscum. Tiipferofen.
Abb. 20. Tibiscum. 1-2 in der Tiipferofengrube gefundcnc Kcrnmik; :J Pa tere, gefunden in der Nahe des Ofens
aus dcm Bau I 1.
Ahb. 21. Tibiscum. Bau I 1. 1. Wohnungssehicht-Holzbau.
,\bb. 22. Tibiscum. Bau II. 2. Wohnungsschicht-Mauer,
dic den Haum 3 der Wohnung aus dem 3, Niveau durchquert.
Abb. 23. Tibiscum. Bau II. Die als Grundboden gewordcne fiir dic Trennmauer zwischcn dcn Raumen 2 u. 3 gewordcnc 2. Wohnungsschicht.
Abb. 24. Tibiscum. Bau II. nord-iistlische Eckc des
Baucs aus dem 2. Niveau.
Abb. 25. Tibiscum. Bau II. Siidliche !\Iauer des Baues
aus dcm 2. Niveau, die vom III Bau. iiberschichtet wurde.
Ahh. :!li. Tibiscum. Im Bau der t. Schicht gefundener
Ofcn.
Abb. 27. Tibiscum. Keramik gefunden nebcn des Orrnung
des Ofens.
Abb. 28. Tibiscum. Glasschmelzcnanlage eimittelt im 2.
Niveau des Feuerraumes.
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Săpăturile arheologice de la Romula
G. POPILIAN,

ŞT. CHITU,

In anul 1980 au continuat săpăturile în sectorul "Poarta", pentru a se cerceta clădirea
apărută în campaniile anterioare şi raportul
acesteia cu aşa-numitul "zid al lui Filip Arabul".
In acest scop s-au trasat trei secţiuni, paralele
cu cele din anii trecuţi. Secţiunile au fost notate S1 , S2 şi S3 1980, iar dimensiunile lor erau
de 32 m în lungime şi 2 m în lăţime. Intre secţiunile 1 şi 2, s-a lăsat un intreval de 0,60 m.
S-a constatat că ceea ce consideram a fi o simplă
încăpere, era în realitate o clădire împărţită în
mai multe camere. După toate probabilităţile,
clădirea avea faţa spre răsărit, de-a lungul marginii de vest a drumului roman ce ieşea din
oraş prin poarta aflată în acest punct şi se îndrepta spre Acidava. Latura lungă a clădirii era
in direcţia nord-sud. Clădirea era împărţită de
un zid, paralel cu laturile ei lungi, în două părţi.
Cea de răsărit era largă de 8 m iar cea de apus
de 5,50 m. Cele două părţi ale clădirii erau divizate în mai multe încăperi. Stratigrafia a fost
stabilită cu mare dificultate, deoarece stratul
roman a fost distrus de locuinţele din secolele
XVIII-XIX. In stadiul actual al cercetărilor
nu se poate preciza dacă această clădire a suferit
refaceri. S-a constatat existenţa a două tehnici
de construcţie a zidurilor, mai exact a fundaţiilor acestora. De cele mai multe ori, drept
fundaţie, se folosea un strat de pietriş gros de
0,40-0,50 m, aşezat în şanţuri excavate în
acest scop. Peste această temelie se zidea cu
cărămizi care aveau lungimea de 0,47 m, lă
ţimea de 0,29 m, iar grosimea de 0,08 m. Alteori, drept fundaţie, în locul pietrişului se foloseau fragmente de cărămizi. In interiorul clă
dirii s-au găsit şi cărămizi pătrate care de obicei se foloseau pentru construirea pilae-lor de
hypocaust. Prezenţa acestora, cît şi a numeroase
tuburi care se foloseau la acelaşi gen de instalaţii, ne face să bănuim că această clădire era
dotată cu hypocaust.
Cu toate dificultătile de care aminteam mai
înainte, s-au putut preciza două niveluri, unul
din prima jumătate a secolului al II-lea, iar
altul din primele decenii ale secolului al III-lea.
Primul nivel a fost datat de monedele emise
de Traian şi Hadrian. Clădirea a suprapus acest
nivel şi a fost construită la sfîrşitul secolului
al Il-lea, probabil în vremea lui Septimius Severus

l\1. VASILESCU

şi a continuat să dăinuiască pînă la mijlocul
secolului al III-lea. Si acest nivel s-a datat tot
cu ajutorul monedelo~, emisiuni de la Septimius
Sewrus pînă la Gordian al III-lea.
In campania din anul 1980, s-a stabilit şi raportul stratigrafic dintre zidul lui Filip Arabul
şi clădirea dezvelită în ultimii ani. S-a putut
preciza clar că zidurile clădirii au fost suprapuse de zidul de incintă al oraşului construit,
după cît se pare, de Filip Arabul. Din fericire,
in această campanie s-a descoperit şi un fragment din acest zid intact, nedistrus, aşa cum
a fost aproape tot zidul, în timpurile moderne,
mai ales la sfîrşitul secolului trecut, cînd cără
mida din zidul de incintă a fost scoasă pentru
a fi folosită la clădiri moderne. Zidul lui Filip
Arabul avea temelia săpată la o adîncime de
2,50 m faţă de nivelul actual. In şanţul de temelie s-a aşezat mai întîi un strat de fragmente
de cărămizi, gros de 0,70-0,80 m. Peste acesta
s-a zidit cu cărămizi de dimensiunile 44 x 29 x7
cm. Cărămizile erau legate între ele cu mortar
de var. Zidul era gros de 1,50 m. Ca şi în celelalte campanii, cel mai numeros material arheologic îl constituie ceramica, în întregime lucrată
la roată. Luînd drept criteriu pasta, se pot distinge două categorii: ceramica roşie şi ceramica
cenuşie.
S-a găsit aproape întreg repertoriul
formelor ceramice obişnuit la Romula. Cele mai
frecvente forme sînt oala-borcan, căniţa, castronul de diferite tipuri, amforele (de tipul IV),
farfuria, afumătoriile etc. Din categoria vaselor
decora te în relief notăm mai multe fragmente
decorate cu solzi în tehnica barbotinei. (fig. 1/6).
Trebuie remarcat la capitolul vase de ceramică
şi numărul mare de fragmente din vase decorate cu şerpi (fig. 1/7). Din categoria vaseloţ"
de import amintim un fragment de terra sigillata.
Din alte categorii de obiecte de ceramică notăm
două opaiţe de factură locală şi unul ştampilat
(STROBILVS) (fig. 1/1). S-au descoperit şi
cîteva fragmente de statuete de lut, dintre care
amintim în primul rînd un fragment care reprezintă pe zeiţa Venus şi alte două fragmente
de statuetă care reprezentau un cocoş (fig. 1/2,4).
Tot din lut sînt şi cele cîteva piese de mozaic
în formă de pişcot, descoperite în acest an şi
care ne fac să credem că pavimentul clădirii ero
construit în tehnica mozaicului. S-au găsit puţine

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA ROMULA

325

5

7

Fig. 1. Romula.

1-2

opaiţ

cu

ş tampila
STROBILI; 3, 5 fragmente de statu ctc; 4
7 fragment cera mi c decorat cu şerpi.
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obiecte de bronz, dintre care amintim un ac.
Not{tm şi numărul mare al fragmentelor de
sticlă, dar de dimensiuni mici, ceea ce nu ne
permite reconstituirea nici unei forme. De menţio
nat mai multe fragmente de geam gros de 4 mm,
care era probabil folosit la ferestrele clădirii.
1n anul 1980 s-au găsit şi opt monede. Cinci
denari s-au găsit la un loc, cel mai vechi fiind o
emisiune din Yremea lui Vespasian, iar cel mai
nou bătut de Antoninus Pius. Faptul că aceste
cinci piese au fost găsite împreună, ne face să
bănuim că ar fi făcut parte dintr-un tezaur, ale
cărui monede se înscriu cronologic din secolul 1
pînă în deceniile VII- VIII ale celui de-al II-lea
secol. Tezaure cu aceastft compoziţie s-au mai
gi"tsi l în Oltenia.
Aşa după cum menţionam şi în rapoartele
din anii anteriori, socotim că această clădire
trebuie să fie pusă tot în legătură cu cartierul
meşteşugărcsc depistat de noi în urmă cu zece
ani, in această zonă a oraşului Romula. Aşa
numita vi/la suburbana, pe care o socoteam ca
fiind locuinţa stăpînului atelierclor de ceramică
se află vis-a-vis de clădirea pc care am descris-o mai sus, clădire care este aşezată însă

"intra muros". Numeroasele lip are de statuete
şi de vase cu decor în relief, precum şi produsele
confecţionate cu ajutorul acestora, vasele rebut
ne fac să admitem că şi aici ne aflăm tot în cartierul meştcşugăresc al Romulei.

LES FOUILLES ARCH~OLOGIQUES DE
RO MULA
Les fouilles entrcprises a Hornula (sectcur "Poarta") ont
continue Ies recherchcs anterieurcs. On a constate que Ies
murs du bâtiment (decouvert pendant les fouilles anterieures)
ont ete superposes par le mur d'enceinte de la viile romaine
Romula, attribue a l'cmpereur Philippc 1' Arabe, qui est donc
plus vieux quc le batiment fouille. Pcndant Ies fouilles ont
ete trouves plusicurs materiaux archeologiques, parmi lesquels huit monnaies (1°' ct u•r siecles), des lampes (dont
une avcc l'estampillc STHOBILI), des vascs ceramiques,
etc.

EXPLICATION DE LA FIGURE
Fig. 1. Romula. 1-2 Iampe avcc l'estampillc STROBILI;
3, 5 fragmcnts de statuettcs; 4 lam pe; 6 amulette; 7 fragment
ceramique decore avec des scrpents.
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Şantierul

arheologic Sucidava - Celei

1 D. TUDOR, 1 C. TOROPU, C. TĂTULEA, M. NICA, F. BlCIU

ln campania arheologică din anul 1980, la
Sucidava-Celei (jud. Olt) s-au efectuat cercetări
in sectorul "Aşezarea civilă" ( exlra muros P
şi în sectorul "Cetatea romana-bizantină".
Principalele obiective urmărite în aceaslCt campanie, în sectorul "Cetatea romano-bizantină",
au fost:
1. Redezvelirea unui complex arheologic aparţinînd aspectului cultural Celei, descoperit în
anii 1957-1958 2 , aflat în col~ul sud-vestic al
cetăţii, în scopul studierii şi punerii acestuia în
circuitul turistic.
Il. Definitivarea săpăturilor arheotogice efectuate în campaniile anterioare în colţul sud-estic
al cetă(ii.
III. Cercetarea zonei din imediata vecină
tate vestică, sudică şi estică a basilicii creştine
din secolul al VI-lea e.n.
IV. Consolidări ale unor complexe de zidărie
ameninţate de distrugeri.
Vom prezenla în continuare cele mai importante rezultate obţinute pentru fiecare dintre
obiectivele propuse.
1. Secţiunea trasalft pe mijlocul tellului preistoric din colţul sud-estic al cetăţii a permis redezvelirea unui complex arheologic format dintr-un cuptor cu vatra în formă de potcoavCt şi
trei "cuve" cilindrice modelate pc loc, cu baza
lipită de pămînt, toate lucrate din lut (fig. 1).
In jurul acestora s-au găsit rîşniţC', ceramidt
şi resturi menajere. In legătură cu rosturile
acestui complex s-au formulat două ipoteze.
Acesta ar putea fi un complex casnic ("bucă
tărie") sau un interesant loc de cult.
Il. ln sectorul din colţul de sud-est al cetăţii
au fost continuate săpăturile din anii 1978-1979,
in vederea datării construcţiilor descoperite în
campaniile anterioare şi a stabilirii stratigrafiei generale în această zonă. Secţiunea S1 /1979
a fost prelungită pînă în dreptul turnului H,
ajungînd la o lungime totală de 34 m. Totodată,
jumătatea sudică a secţiunii a fost adîncită,
pe o lungime de 16,50 m, pînă la solul viu. Noile
1 Gh. Popilian a intocmit un raport separat asupra rezultatelor din acest sector.
1 D. Tudor, Sucidava, Craiova, 1974, p. 21, fig. 43.
a D. Tudor, O.Toropu, C. Tătulea, 1\f. Nica, Materiale,
Tulcea, 1 \'!80; C. l\f. Tătulca, FI. Blciu, Oltenia. Studii şi
comunicări, 2, 1\)80, p. 59-6.5.

cerce lări, corobora te cu cele din anii anterior?, au dovedit C'xistenţa, în acest sector. a
următoarelor niveluri de locuire:
1. Cel mai vechi nivel, constînd dintr-un strat
de cultură gros de 1,20-1,45m, aparţine epocii
geto-ăacice. El cuprinde două faze de locuire
separate' de un strat de arsură gros de circa 0,0;) m.
In cuprinsul nivelului geto-dacic au fost descoperite patru gropi menajere (gropile 3-G). de
formă aproximativ cilindrică, şi două gropi de
proYizii (gropile 1 şi 2), de dimensiuni modeste,
avînd formă de pară. Stratigrafic, gropile 2-4
aparţin primei faze de locuire, în timp ce gropile 1, 5 şi 6 celei de a doua faze. Suprapune rea
gropilor 5-2 şi, respectiv, 6-4 ne-a permis
analiza comparativă a materialului ceramic, fapt
care a întărit constatarea noastră mai VC'che
privind datarea celor două faze de locuire geto-dacică, în sectorul colţului de sud-est al
cetă~ii, în secolele II-I i.e.n. şi, respecti\·, 1
î.c.n.- I e.n.~.
Materialul arheologic descoperit în niwlu\ de
locuire geto-dacică constă în exclusivitate din
ceramică. Predomină ceramica grosieră, constind
din oale "borcan" decorate cu brîuri alvC'o\ate
ori erestate şi butoni cilindrici sau, mai rar,
aplatizap. Heţine atenţia un fragment de vas
decorat cu un brîu meandric, in relief.
Ceramira fiwl este reprezentatft îndeosehi prin
fragmente cenuşii, lucrate la roată. Men\ionăm
o eăniţă lucrată cu mîna, din pastă cărămizie,
ars{t secundar (piesă care are fundul delimita!,
puţin boltit, corpul uşor bombat, gîtul inalt şi
buza puţin răsfrînUt spre exterior; toarta. ovală
în sec\iunc, porneşte de sub buză, prinzîndu-se
de pîntec), fragmentele de străchini cu corpul
adînc, fundul inelar şi buza îngroşată, rotunjită,
trasă spre exterior, precum şi un fragment de
cană decorat cu "brăduţ", delimitat verlical de
cerculeţe imprimate.
2. Locuirea gcto-dacică, distrusă pe întrC'aga
suprafaţă de un puternic incendiu 5 , este suprapusă de un nivel de locuire romană tîrzie (sfirşitul secolului al 111-lea- a doua jumătate a
secolului al IV-lea). Acestui niwl îi aparţine o

Tătulca. FI. Bîciu, op. cit., p. 65.
• Ibidem; Y. Barbu, SCIV, 2·1, 1\)i3, 1, p. 31-32.

' C.
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construcţie de formă patrulateră, cu ziduri de
piatră groase de 0,60 m, avînd podeaua lucrată
din mortar şi vatra din cărămizi romane. Ea
a fost cercetată numai parţial, deoarece este

suprapusă

de o importantă construcţie feudală.
Nivelul este suprapus de urmele unui incendiu
(ccnu*c şi d\rbune) şi alte unei nivelări cu lut
galben.
3 .. \1 doilea nivel roman tîrziu datează din
perioada cuprins[t între a doua jumătate a secolului al IV-lea şi - circa - anul ·l17 6 c.n. ln
accastft \Teme se dateaz[t complexul de zidărie
descoperit cu prilejul săpături lor din anii 1Q7\l1980: un zid masiv, lat de 2,00 m, care uneşte
pilonii din spatele turnului H.
Din bogatul material arheologic reco!Lat în
cele douft niveluri de locuire romană tîrzie amintim
numeroasele fragmente de amfore, de vase de
sticlă şi de ulcioare cu glazură verde-olive, două
capace de amforă, trei ace de păr lucrate din
os, un ac de păr lucrat din bronz, o pensetă din
bronz, o fibulă şi nouă monede de bronz din
secolele IV- V.
4. Nivelul de locuire paleobizantin este, în
acest sector, mai sărac în materiale, deşi constă
dintr-un strat de depunere gros de 0,50-0,85 m.
Cercetarea lui pare să confirme însft un fapt
constatat şi în alte sectoare ale cetăţ.ii - anume
exislenţ.a a două faze distincte stratigrafic, greu
încă de delimitat cronologic. În această direcţie
sperăm însă ca cercetările viitoare să aduc[( noi
date, dintre cele mai interesante.
5. Ultimul nivel de locuire datează din evul
mediu. El constă dinlr-un strat de depunere
gros de 0,20-0,30 m, în cuprinsul căruia au
apftrut mai multe fragmente de vase cu pereţi
sub(iri, lucraţi din paslft fină, aspră, caracteristicft epocii feudale. ;\ fost identificat, printre
alte le. un fragment dintr-o buză triloba t ă, databil în secolele XIII-XI\'i.
~iYelului de locuire fcudalft îi aparţinP bastionnl liPscoperit în anul 1D77. dezvelit în întregime
în campania anului 1\lSO. Al·csta constft dintr-o
construc!ie patrulaterft, orientaUt nord-n·st-sudest. lucraUt din piatră legată cu pfunînt argilos.
Zidul. gros de 0,57 -O,Gfi m, se păstrează intPgral pe latura de wsl (1.60 m) ~i fragmentar
pe laturile dt• nord-vest şi sud-est (1.\H m). lncflpnea delimitalit de ziduri este pavatft l'U eftrfunizi romane.
În fa(a turnului. la circa 2.50 m de !alura de
sud-est. se afl[t ~anţul de ap[trarr al [orli[icaţiei feudale. orientat, se pare, sucl-n·st- nord-Pst.
Întrucît in stadiul actual al eercet:lrilor nu putem
stahili o corelare între aceasl[t fort.ifica(it• şi
cea descoperită in acelaşi sector cir către praf.
D. Tudor, datată în secolul al XVI-lea 8 •
6
D. Tudor, Of'· cit., p. !l 1- !Hi; O. Toropu, C. Ti'tlulea,
DroLcta, ;, (suL tipar).
77 Piese
ascmăn•lloare au
fost descoperite ~i in alle
sectoare ale cctă~ii (D. Tudor, op. cit., p. 149 .~i fig. 80).
" Il. Tudor, op. cit., p. 149-150.
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avînd în vedere materialul ceramic descoperit
de noi, care ni se pare mai vechi, avansăm ipotetic ideea existenţei unei singure fortificaţii
feudale, care a continuat să funcţioneze din
secolele XIII-XIV pînft, cel puţin, în secolul
al XVI-lea.
III. În scopul cerceUtrii niHlurilor de locuire din jurul basilicii creştine au fost executate
dou[t mari secţiuni (fig. 2).
a) Secţiunea "2 basilicft" Lrasalit spre vest de
basilidt, orientatft, aproximativ, nord-sud, încrpe de lîngft zidul curtinei E-F şi merge spre
interiorul cetăţii. La esL este limitalft de zidul
vestic al navei basilicii. "Htsoară 2G,85 m lungime şi - cirea - 1,00 m lftţimt•. Are un singur
profil pe latura de Hsl (fig.3).
b) Secţiunea "3 basiliert" trasal[t spre sud
de basilică, orientală aproximativ, vest-est, începînd de la limita sud-vestică a secţiunii "2 basilic[(" şi pînă în marginea "gropii nemţ.eşti"
(săpată în anii
191G-1918). Secţiunea este
lungă de 25,00 m şi lată de circa - 5,90 m
(de la zidul sudic al basilicii) şi are - de asemenea - un singur profil, pc latura de sud.
Aceasta se lăţeşte considerabil în zona dintre
absida basilicii şi marginea "gropii nemţeşti".
S-a constatat cft nivelurile de depunere arheologidt din apropierea curtinei E-F şi din jurul
basilicii au fost deranjate de săpături mai vechi,
astfel dt nu s-au putut face observaţii slratigraficc în zonele respective.
Cu toate că şi în restul celor două sec!iuni au
fosL surprinse numeroase intervenţ_ii din epoca
modernft (unele sînt creceUtri arheologice mai
vechi),· au putul fi precizate şase niveluri de
loeuire (fig. 3).
1. Cel mai vechi niYCI de locuire, la care s[tpălurile au fost sistate, este cel dacic. Din acest
niwl a fost cercetatft numai o groapft menajerft
(nr. !l) eare con!inea ceramic{t lucrată cu mîna
şi la roaLft. Nivelul na acoperit de un strat de
arsur[t rnovenind de la un incendiu care a pus
eapftt aşezării daeice, spre sfîrşitul secolului I
sau începutul secolului al II-lea e.n., probabil
în urma unor războaie cu romanii.
2. Nivelul dacie este suprapus de un nivel
de locuire romană, în care au fost identificate
urmele unei locuinţe cu temelia din zidărie legalft cu lut şi cu pardoseala din mortar (fig. 4),
douft vetre din lut galben arse la roşu şi un complex (pardosealft'?, drum interior?) lucrat din
trei rînduri suprapusl~, de cărămizi întregi ori
fragmentare, pietre şi ţigle fixate în balast şi
- in parte - legale cu mortar. În locuinţe
~i pl· nivelu 1 de dtlcare s-au descoperi l: 20 monede din bronz (una emisă în vremea lui Probus),
două fibule din secolul al III-lea e.n., o verigă
şi o [usaiolă din bronz, un fragment dintr-un
allar votiv din marmură, ceramic[t uzuală (un
opai! întreg) ~i amfore fragmentare cu "slip"
gttlhui la suprafa\ft, piatră, cărămizi, ţigle etc.
Acestui nivel îi aparţin şi două gropi menajere
(nr. 7 şi 8) care conţineau: o monedă din bronz,
o cataramă patrulaleră din bronz (spinul lip-
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seşt c) , ce ram i că

de uz com un , pietre , fragmente
oase de a nim a le .
!n parlea superioară a niv e lului ex i stă un
strat subţire, discontinu, de cărbune ş i cenuşe .
\Iatcrialele descop erite în ni ve l permit d atarea acestu ia în a doua jumătate a secolu lui
al III-lea ş i - eventu al - la începutul seco lului al IV- lea e .n. Nu putem preciza - în
actu alul stadiu a l cer cetăril o r - împre jur ă ril e
incc l[tri i acestui nive l de locuire.
3. Deasupra nivelulu i de locuire din seco le le
II I- IY e .n. s-a efectuat o ni ve la re cu luL ga lb en,
care se a fl ă la baza ce lui de a l treilea nive l. ln
acest a au fo st preciza te urmele a el ou [t locui n ~e
(fig. 5 ş i G) cu teme lii elin zidări e l egală cu lut
şi cu p oelc le din lu t ga lb en. fragmente din p odelelc de lut ga lb e n a le a ltor l ocu in~ e ş i o Yalr ă
- de asem e nea fragm e nlară - lu crată din 6 trămi z i . În l ocuinţe şi în d epuneril e obi ş nuite
s-au găs it. 14 m o nede elin bronz, 4 p iese prownin d de la rîşni ţ e elin piatră, pi etre, c ărămiz i .
ţigl e . o la ne, elin trc care două că r ămizi p urt a u
ştampi l e cu ins c ripţiile O T [ V] şi
V T O şi
o ţi gl ă cu ştampil a O T V, un clop ot fr agmentar
ş i o cup[t elin bronz, o piesă de podo a b ă lucr al [t
din pasl ft slicloasă, decorată cu o figură umană,
o mft rgea d e mari di m e nsiuni lu crat ă - de
aseme nea - din pastă sticlo asă, un ac de p :u·
di n bronz , o pla c ă de m armur ă ş i ceramică (uzual ă, cu glaz ur ă verd e-o liv e ş i am fore deco r ale
cu slriuri dese sau cu "coaste").
În ncest nive l a u mai fost cercetate trei gropi
men aje re ş i un cuptor de ars ceramică .
de

dt r ă miz i ş i ţi g l e şi

o

G

8m

Fig. 1. Sucidava . Complex arheologic a par ~ in i n d aspcclu lu i
cultural Ce lei.
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PODEA DIN MORTAR
LUT ARS, PiETRE, CĂRĂM I Z I SI CE N USA

TEMELIE ZID

Fig. 4. Sucidava.

Locuinţe

din secolele III- IV e.n.
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Fig. 5. Sucidava.

Locuin ţe

Gropile (nr. 4, 5 şi 6) conţineau: 4 monede
din bronz, ceramică (uzuală, cu glazură verde-olive,
roşie fină decorată in relief - cu motive
geometrice, amfore simple, cu "slip" gălbui la
suprafaţă ori decorate cu striuri dese sau cu
"coaste"), un capac din plumb, o piesă fragmentară din fier cu ac din bronz, o verigă de cataramă din bronz, piroane şi cuie din fier, piese

din secolul al IV-lea.

fragmentare din bronz atipice, o greutate din
lut, multe fragmente provenind de la vase din
sticlă (unele decorate cu dungi în relief), o bră
ţară din sticlă de culoare albastră-închis (intregibilă), zgură de fier şi oase de animale.
Cuptorul de ars ceramică este de mici dimensi·
uni. A fost construit în lut .,cruţat" . Camera de
"servire" este flancată, spre camera de alimen·
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pietriş, pietre ; 19 - nisip ; 20 - pavnj s tradă mod e rnă .

pămînt ca s taniu - cenu ş iu
şi

sec. X \ ' 11 1; 11 -

cu urm e el e cărbune ; 5 - p i\minl cenu ş iu - ca s ta n iu cu urme d e pi etri
sec. X I X ~ i XX ; 12- cii rbune ; I:l - chirpici ; 1-1 - mortar ; 15

ninlări
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Fig. 6. Sucidava.
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Fig. 7. Sucidava.

Locuinţe

din secolele IV- V e.n.
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tare şi de foc, de doui"i ziduri oblice, inaltr de
0,89 m şi late de 0,56-0,67 m (cel de rst) şi
0,61-0,71 m (cel de vest). Camera de alimentare şi - totodată - de foc a fost lucrată din
cărămizi de mari dimensiuni. Este de formă
penlagonală, cu profil de ,.casă" cu acoperişul
in două ,.ape", şi are lungimea de 0,80 m, lă
ţimea de 0,35-0,40 m şi înălţimea de 0,52 m.
Camera de ardere, de formă aproximativ tronconică, are pereţii lucraţi din fragmente de ţiglă
şi cărămizi legate cu lut (grosimea pereţilor
este de 0,10-0,15 m) peste care, spre intrcior,
s-a aplicat un strat de lut gros de - circa 0,01 m (s-au găsit două straturi de luluire).
Aceasta este înaltă de 1,15 m şi are diametru!
de 0,99-1,03 m la bază, 1,05-1,07 m, la centru
şi 1,09-1,10 m la gură (dimensiunile la interior). ln lipsa unei plăci pentru susţinerea vaselor introduse în camera de ardere, s-a recurs
la o soluţie ingenioasă. ln partea inferioară a
camerei de ardere s-au aşezat, in poziţie verticală, olane întregi deasupra cărora au fost puse
- pe lat - cărămizi care, la rîndul lor, susţineau vasele destinate arderii. In cuptor s-au
găsit: o monedă din bronz, ceramică (uzuală
şi roşie fină cu decor in relief), o piesă provenind de la o rîşniţă din piatră, cîleva fragmente
a tipice din fier şi tablă de aramă, multe oIane
intregi şi fragmentare arse secundar, ţigle şi
cărămizi fragmentare, pietre, oase de animale
şi lut ars, căzut de pe pereţii camerei de ardere.
Nivelul este acoperit de un strat relativ gros
de cenuşe şi cărbune provenit de la un incendiu.
Avind în vedere materialul descoperit, nivelul de locuire poate fi datat în secolul al IV-lea
e.n.
Nivelarea de la baza nivelului, care se pare că
este cvasigenerală în cetate9 , este posibil să fi
fost impusă de iniţierea, în prima jumătate a
secolului al IV-lea e.n., a unor construcţii de
mari proporţii. Nivelul de viaţă încetează in
urma unui incendiu datorat - probabil -evenimentelor din anii 378-382 e.n.
4. In nivelul următor de Iocuire s-au descoperit două ziduri, orientate est-vest, dintre
care unul (0,80 m lăţime) legat cu lut şi celă
lalt (1,25 m lăţime) legat cu mortar (fig. 2),
provenind - probabil - din temeliile unor
construcţii de mari dimensiuni, şi urmele a două
locuinţe. Una dintre locuinţe era podiUt cu lut
galben şi avea vatra din cărhmizi (fig. 7) iar
cealaltă avea o podea, păstrată parţial, lucrată
tot din lut galben. In locuinţe şi în afara lor s-au
găsit următoarele materiale: 11 monede din
bronz (una emisă in vremea lui Arcadius şi alte
două cu modul specific secolului al V-lea e.n.),
ceramică (uzuală, cu glazură verde-olive, amfore
decorate cu striuri dese şi cu ,.coaste" şi o amforetă de mici dimensiuni cu fundul ascuţit, purtînd spre partea inferioară ştampila T), o măr
gea oval-plată din sticlă de culoare albastră,

9

Situaţia

este

asemănătoare

la poarta de vest a

cetăţii.

colab.

un fragment de aramă provenind de la o aplică
sau o piesă de lorica, un fragment dintr-un vas
de sticlă, o gresie (cute) şi o ţiglă ştampilată
cu inscripţia /, V M V A R.
Nivelului îi aparţin şi două gropi menajere
(nr. 1 şi 3) care conţineau: o monrdă din
bronz cu modul specific secolului al V-lea c.n.,
ceramică (uzualft, cu glazură verde-olive şi amfore decorate cu striuri dese şi ,.coaste") şi un
fragment dintr-o placă de marmură.
Nivelul poate fi datat, pe baza materialelor
pe care le conţine, în a doua jumătate a secolului al IV-lea şi în prima jumătate a secolului
al V-lea. Acesta a încetat în urma unui incendiu
general de mari proporţii, de la care s-a păstrat
un strat gros de cărbune şi cenuşe, care a însoţit
distrugerea cetăţii, probabil de către huni, spre
sfîrşitul primei jumătăţi a secolului al V-lea e.n.
5. Următorul nivel de locuire are cel puţin
dou[t faze care, însă, nu sînt suficient precizate
in actualul stadiu al cercetărilor.
In acest nivel au fost descoperite două platforme de mortar în care au fost fixate cărămizi
pe lat, trei podele din lut (fig. 8), resturile unor
temelii din piatră şi cărămizi legate cu mortar
şi lut şi două vetre fragmentare din lut, toate
provenind de la locuinţe. Probabil de la o construcţie de mai mari dimensiuni s-a păstrat un
zid, oriental esl-vest, lat de 0,70-1,10 m, lucrat
din piatră şi cărămizi fragmentare legate cu
lut (fig. 2), aflat spre vest de basilică. Spre sud
de basilică au fost descoperiţi şi doi piloni de
zidărie cu mortar, avînd dimensiunile de 1,15x
1,12 m şi - respectiv - 0,90 x0,85 m (fig. 2).
In locuinţe şi în nivelul obişnuit de depuneri
s-au găsit: o monedă din bronz (provine din
nivelurile anterioare), ceramică (de uz comun,
cu glazură sau zmalţ. verde, amfore decorate
cu striuri dese văi urite şi cu ,.coaste", cele din
urmă avînd lortiţe torsionate), fragmente provenind de la vase din sliclă şi oase de animale
semiprelucrate.
Acestui nivel îi aparţine şi un mormint de
înhumaţic
(nr. 3) săpat în anii 1946- Hl47
(M ,.C") şi redezvelit acum, cînd scheletul a
fost găsit deranjat. Se află spre vest de basHica
creştină. Scheletul, orientat vest-est, aşezat pe
spate, cu capul înclinat spre dreapta, cu picioarele întinse şi paralele şi cu braţele uşor îndoite
din cot şi cu palma stîngă aşezată pe zona de
contact a bazinului cu femurul iar cea dreaptă
aşezată lîngă femur, era depus intr-o groapă
rectangulară, zidită din pietre legate cu lut, peste
care s-au aşezat, pe lat, fragmente de cărămizi
(fig. ~l şi 10/1). Acesta este contemporan cu
mormintele nr. 4-9 şi cu basilica creşt.inft din
secolul al VI-lea 10 •
Nivelul, cu ambele faze, aparţine epocii paleabizantine (sfîrşitul secolului al V-lea şi secolul
al VI-lea e.n.). Stratul de arsurft care-I acoperă
10 D. Tudor, O. Toropu, C. Tătulea, :\1. 1'\ica, op. cii.;
O. Toropu, Arhivele Olteniei, N.S., 1, 1981.
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dovedeşte distrugerea crtă,ii, sprr sfîrşitul srcolului al VI-lea, cind aceasta este incendiată
din nou, de data aC(•asta de către avari.
G. Ultimul niwl de locuire, surprins de cercetările din anul 1980, prezintă -- de asemrnea - cel puţ.in două fazr.
a) Una din faze este rrprezentată de urmrle
a două locuinţe (vrlre din lut ars) şi de o groapă
menajeră (nr. 2). Din locuinţe, elin groapf1 şi
din depunerile obişnuite au putul fi culese fragmente de caramică uzuală şi smălţuită, o fusaiolă, oase de anim ale, solzi de peşte t'l c. AceasH1
fază datează, cel mai probabil, din secolrle XIIIXIV e.n.
b) Fazei următoare îi aparţ.in, sigur, patru
morminte şi - cu foarte mulUt probabilitate
-un al cincilea, toale de înhuma!ie. Mormintele se află în apropierea zidurilor de sud şi de
vest ale basilicii creştine (fig. 9). Dintre acestea,
mormintele nr. 1 şi 2 au fost descopPri le în
anii 1946-1947 (M"A" şi M"B") şi nr. 10--12
in anul 1980.
Scheletrle din mormintele nr. 1, 2, 10 şi 11.
orientate Yest-rsl, au fost depuse în coşciuge
din lemn (fig. 10). Un cereri din argint (fig.
10/7), descoperit în mormîntul nr. 10, prrmite
datarea acestora în srcolul al XV-lea11 .
Mormîntul nr. 12 este - de asemenea -- de
inhumaţie şi aparţine unui copil depus într-o
"cutie" patrulateră lucrată din cftrămizi sparte
aşezate vertical în p[tmînt, şi acoperită cu douf1
cărămizi aşezate orizontal. Scheletul, deranjat
parţial, orientat nord-sud, era aşezat spre si înga
cu picioarele "chircite". cu braţ.ul drept deplasat şi cu cel stîng lipsă (fig. 10/G). Datarea acestuia în evul mediu nu (•slc sigură. Nu s-a putut
preciza inceputul gropii date fiind dimensiunile
mici ale acesteia. Oricum, groapa se află la nivel anterior celui din epoca paleobizantinft şi
pătrunde pînă în niwlul datat în secolele IV- V
e.n. lnciinăm pentru datarea mormîntului în
evul mediu, avînd în vedere faptul că în cetatea
Sucidava a mai fost descoperit un mormînt de
copil, cu aceeaşi orientare şi cu o groapă ast·m~i
nătoare,
datat - pe baza unui cercei - în
evul medin 12 • Nu excludem însf1 posibilitatea
ca mormîntul nr. 12 să fie mai timpuriu.
IV. ln ceea ce prinşte consolidările, la basilica creştină au fost completate temeliile de pe
laturile de vest (jumătatea nordică) şi nord (în
totalitate) precum şi temelia absidei din partea
de nord şi est. Au fost înălţate zidurile "diaconiconului" şi au fost pardosite basilica şi diaconiconul cu cărămizi moderne de dimensiunile
celor antice. Totodată au fost marcate pe pardoseală, cu vopsea, mormintele nr. 4-8.

Cercetarea turnului exterior ŞI interior H,
cu prilejul consolidării sale, a permis concluzia
că acesta prezintă cel puţin trei faze de construcţie, iar la incinta din dreptul turnului s-au
putut preciza numai urmele a două faze import a nte de construcţie.
In campania din anul 1980, a mai fost consolidat - provizoriu - turnul inferior F, au fost
consolidaţi pilonii din spatele curtinelor E şi F
şi F şi G parţial au fost consolidate zidurile aflate spre nord-estul basilicii din secolu 1 al VI-lea e. n.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE
SUCIDAVA - CELEI
HESUME
Les principaux n!sultats de la campagne arch~ologique
de 1980 dans le secteur de "La cite romano-byzantine• sont
1rs suivants:
1. Dans la partie sud-ouest de la cite il a He deterre un
complexe archeologique decouvert dans les annees 1957 -1958,
qui appartient a l'aspect culturel de Celei.
11. Dans la partie sud-est de la cite on a pri'cise cinq
niveaux d'habitations: dace, a deux Hapes (Il 0 -l"' siecle
a. n e - J•r siecle de n c); romain tardif de la deuxieme
moitlc du II l-e ~iecle jusqu'a la seconde moitie du IV" siecle
de n. c; rom ain tardif de Ia fin du IV" siecle et la moi tie du
v· siecle de n. e; paleobyzantin du vi• siecle de n. c et
medieval des XIII•-xiv• siecles de n. e.
III. Dans la zone situee a immediate proximite i1 l'ouest,
au sud d a !'est de la basilique du VI" siecle on a pu identifier six niveau d'habitation dont voila la succession chronologique: dace du 1"' siecle an. e - I•' siecle de n. e: romain
tardif de Ia seconde moitie du III" siecle et le debut du
Iv• si rele de n. e; rom ain tardif des le debut du IV• jusqu'a
la fin du IV• siecle de n. c; romain tardif de la fin du IV"
jusqu'a la seconde moitie du v• siecle de n.e; paJeobyzantin
de la fin du V" siecle et du VI" siecle de n. c; medihal du
XIII•-xv• slecles de n. i!.
IV. Consolidations: la basilique chrHienne du VI• siecle
de n.c, la tour exterieure et interieure H, les pylones des dcrriere les courtines E -F, ct F -G ct des murs situes au nord-est
de la hasiliquc.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Sucidava. Complex archCologique appartrnant a
1' aspect cui turei de Celei.
Fig. 2. Sucidava. Plan des fouilles archCologiques de la
zone de la basilique chrHienne.
Fig. 3. Sucidava. Profil ouest de Ia section "2 Basiliquc•.
Fig. 4. Sucidava. Habitations des 111•- IV• siecles de n.e.
Fig. 5. Sucidava. Habitations du IV" siecle de n.e.
Fig. G. Sucidava. Habitations du IV• siecle de n.c.
Fig. 7. Sucidava. Habitations des IV•- v• siecles de n.e.
Fig. 8. Sucidava. Habitations d'epoquc paleobyzantine.
Fig. 9. Sucidava. Plan des tombeaux T. 1-3 el 10-12
de Ia zone sud-ouest de la basiliquc chrHienne.
Fig. 10. Sucidava. 1-6 plan des tombeaux T. 3, T.l- 2
et 10-12; 7 boucle d'oreille decouverte dans le tombc T.lO.

11 Analogii
apropiate la Drobeta - cf. .-\1. Bf•rcăcilă,
Materiale, 5, 1959, p. 780, fig. 3/1-2 şi cu deosebire 3/3.
11 D. Tudor şi colah., Materiale 7, 1961, p. 487.
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arheologic Stolniceni-Buridava (jud. Vîlcea)
GH. BICHIR, P.

In campania din 1981 au fost continualc să
arheologice începute în anul Hl71 în
aşezarea civilă romană, sectorul terme.
Aşezarea se află pe malul drept al Oltului
vis-a-vis de Combinatul chimic Govora, fiind
suprapusă în întregime de actualul sat Stolniceni,
suburbie a municipiului Rîmnicu Vîlcea. Acest
lucru a făcut ca cea mai mare parte din aşezarea
antică să fie distrusă de construcţiile gospodăreşti,
lucrările agricole şi numeroasele canale (conducte)
de mari dimensiuni, care alimentează combinatul
cu ap[t din rîul Olt, prin intermediul celor două
prizc (staţii de pompare a apei din Olt) instalate
în perimetrul aşezării civile romane.
Întrucît lucrările în zona industrială continuă,
cu sprijinul autorităţilor judeţene, a fost împrcjmuită cu gard din plasă de sîrmii regiunea cea
mai bogată în vestigii arheologice, circa 10 000 m 2 ,
şi s-a construit un depozit de materiale în incinta rczernţiei (fig. 2/1, 5).
Sttpfdurile arheologice efectuate în perioada
1971-1980 s-au concentrat asupra termelor mari.
reuşind să dezvelim cea mai mare parte a lor (fig.
1-5). ln 1981 am făcut săpftturi de sah·arc în
punctul "Potecă", la circa 200 m nord de tcrmcle
mari. acolo unde lucrătorii de la dircc(ia judcţcanft de drumuri şi poduri, săpînd un canal de
scurgere a apei (lat de circa 3,5 m) de la şosea
în riul Olt, au distrus mai multe ziduri.
Înainte de a prezenta descoperirile fttcule in
1\JRl. menţ.ionăm pc scurt rezultatele ob\inule
anterior în sectorul \crme, sau la Codreann (dnpft
nnmPle locuitorului a cărui casă şi anexe gospodăreşti au suprapus termclc mari pc care le-au
distrus in mare parte). Precizftm că la Stolniceni
se aflft o puternic{( aşezare civilă romană, ce Sl'
înlindt> pc o suprafaţă de circa ROO m lungime şi
350 m lftţime, fiind delimilalft de OIL şi şoseaua
Hîmnicu Vîlcea-Drăgăşani.
Cele mai vechi urme gftsile în zona cercetată
apar\in hallslatlului, respectiv cullurii Ferigile
şi 1re buic puse în legătură cu necropola t um u Iară
şi aşl•zarea (neidcnlificată) de la Hîurcni, aflale
la circa 3 km mai spre nord. E vorba de cioburi
puţine, rare au apftrut în mod sporadic, fiirii a
constitui nicfticri un slral de culturii.
păturile

1 l'rntru sondajele anterioare făcut~ la Stolniccni vezi
lJ. Tudor, OH 4 , p. :1:1-34, 214, 216 -:H 7; D. Tudor şi I>

Purciire,cu, Buridava, 2, 1976, p. 41-44.

BARDAŞU

La fel slau lucrurile şi cu unele fragmente ceramice dacice specifice secolelor 1 î.e. n.- I.e. n.
şi care în funcţie de unele monede imperiale romane
pot fi datate în secolul 1 e.n. Este vorba de o monedă de bronz de la Tiberius, emisă între anii
14-21, de un dupondius (an 73) şi un denar (an
75) de la Vespasian, moncde găsite sub cel mai
vechi ni\"Cl de locuire romană.
In schimb, cele Lrei monede de bronz de la Domilian (una din anii 92-94, iar la alte două
foarte uzate nu se poate preciza anul emisiei)
şi una lucrată din acelaşi metal, de la Nerva
(anii \lG-98), Lot uzalft, ar putea pune problema
unei prezenţe romane la Stolniceni, încă din această
vreme. în măsura în care ele nu au circulat şi în
primii ani ai domniei lui Traian, aşa cum credem
noi, \inînd seama de faptul că ele au apărut în
cel mai vechi nivel de locuire romană, bine datat
cu moncdc de la Traian (emisiuni din anii: 100,
104, 112-114 şi 115) 2 , cîl şi de faptul că toate
monedele de la Domitian şi Nerva sînt foarle
uza le.
În funcţie de obseryaţiilc făcute pînă în prezent,
este de presupus că la Stolniceni a fost o modestă
aşezare dacică, a cărei cxislcn~ă poate fi dovedită
arheologic pentru perioada Augustus-Traian. Probabil că aici se stabiliseră oameni care lucrau la
înc[trrarea sării adusă de la Ocnele Mari, în băr
cile care navigan pe rîul Olt. Sărăcia materialului
dacic de la Stolniceni contrastează cu bogatele
vestigii din aceeaşi vreme constatate la Ocniţa
şi Bulela, aşezări dacice situate pe dealurile din
apropiere. Ne reţine atenţia faptul că la Slolniceni,
nici în săpăturile noastre, nici în şanţurile fftcule
de muncitorii de la Combinatul chimic şi direcţia
judeţeană de drumuri şi poduri şi nici în săpă
turilc făcute de săteni cu ocazia diferitelor construcţii gospodărcşli şi lucrări agricole n-au apftrut
complexe şi nsligii care sft vorbească de o intensă
locnire dacidt în epoca preromană.
În sectorul terrne (la Codreanu), s-au identificat şase niveluri de locuire: cinci sînt romane,
iar al şaselea post retragerea stăpînirii romane
din Dacia.
Primele construcţii romane de la Stolniceni
sinl făcute în vremea lui Traian, iar ultimele
1 <\loncdele de la Stolniceni au fost determinate de Gh.
Pocnaru Bordea şi Carmcn Petolescu.
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de c[tlrc' Filip _\rahul. .-\~a cum am amintit deja,
obiecli•:ul prineipal al rercetărilor noastrP I-au
constituit lennele rare se numără printre rl'le
mai mari conslruc\ii de acest fel din Dacia.
La construr\ia termelor şi a altor Pdifieii din
epoca lui Traian au participat detaşamenle din
legiuni le: I llalira. a V-a Maredonica şi a X I-a
Claudia şi eehipP de lucru din eohors II Fi a via
Bcssorum, cohors IX BataYorum ~i pedites singulares. ln cadrul tennelor s-au identificat guri
de cuptoare (pracfurnia), încăprri eu hypocaust
(fig. 5/1-11). canale de eliminare a apei (fig.
5/5-ti), mai mulle răzi (alveus). dou[t bazine
(piscina) cir. (fig. 3 --4). Intt•resantr sînt fragmenleil' de tencuia\[1 pictate cu roşu pompeian,
de o rară frumusl'\e. iar ruloarea eslr atît de
vie şi hine pftslrati"i, înrit eu greu po\i crt•de eft a
rezistat în pftminl rirra 1ROO de ani. 1\Ien\ionftm
că complexelr dczyeJite, dupft ee au fost deserist',
desenate şi fotografiatP, au fost umplute t·u nisip
şi apoi acoperite cu pfunînt, pentru a nu fi distruse de intemperii şi atmosfera poluali''t din
preajma Comhi natului chimic; zidurile au fost
at·operite toale cu o şapă de riment (fig. 2- :l).
Aşezarea riYiUt romană de la Stolniceni runoaşll'
maximum de dezYollare in secolul al II-lea şi
prima jumftlale a secolului al III-lea c.n. In cHirul
ei s-au deseopni l. în afarft de materiale de coustrlll'\ii (rftrfllnizi, legule, piroane de mărimi difrrile etc.), Y:tse de hronz şi sliclii, ace de os şi
bronz, chei. fihule, monede etc. Ccramira, rxreptind ultimul niwl de locuire, este în proporţie de
90~ 0 rornanrt. restul de 10% fiind dacieă. Cele
mai bogate in material arheologic sint nivelurile
I- 1\', dalale în perioada Traian-Filip Arabul,
\)erioadii care corespunde epocii de exisl.en\ft a
termelor mari. ln cadrul niYrlului V, cultura materială este mai modrslfl şi rdkctft din plin rriza
economică priu rare trece imperiul.
In aceasl.ft perioadft, termelc mari îşi schimhft
destinatia, încftperile mari sînt redimcnsionale şi
impftr(ite în douft sau trei compartimente. fiind
folo~ite drept locuinţe. Tot. ee se construieşte
(rcfarl') acum este ffteul în grabft. :Vlenţionftm ră
nivelul IV <1<- locuirP, distrus în urma atarului
carpic din 215- :217, şi niwlul al III-lea, distrus
in \Temea lui Cararalla. probabil lot ca urmare a
unui alat· carpie c~· a ayut loc în 214, poartă
puternice urme de incendiu. Ultimul nivel de
locuire de la Stolniceni apar\ine unei comunită!i
formate din daco-romani rftmaşi pe loc şi rarpi
pălrunşi aiei dupi:i r~·lragerra stăpînirii romane
din Dacia, a:-;a eum arath unele gropi de cull
(inhumftri de eii ni), parte din materialul e<.'ramic
şi alte elemente asupra rftrora nu putem insista
aici 3 . Locuitorii ultimului nivel folosesc unele
dintre camerclr termrlor al dtror zid îl refar cu
pietre, fără mortar, iar paYimentul (podeaua)
locuinţelor, n·alizat în opus signimum, este reparat
acum cu lul. Unii dintre noii veniţi îşi construiesc
chiar bordeie. Ultimul nivel de locuire se datează
1

12 -

Cf. Gh. Bichir, Thraco-Dacica, 1, 1976, p. 299-300.
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în linii mari, la sfîrşitul secolului al III-lea şi în
primPlc decenii ale serolului al IV-lea.
In campania din 1980 am reuşit ca, după ffilliţi
ani de încercări, să putrm săpa în curtea casei
Mariei ,\Jbăstroiu, fost conac Boroneasa, unde
D. Tudor considera (chiar dă un plan cu dimensiuni exacte) eft a fost castrul de la Buridava,
men\ionat de papirusul Hunt şi Tabu/a Peulingeriana. Aici am trasat două secţiuni paralele
(cam pc la mijlocul presupusului castru) cu dimensiunile de 10 x 1,50 m, la un metru distanţă
una de alta. In cele douft secţiuni săpate n-am
identifieat niri un zid, în schimb am constatat
existrnţa unui strat de cultură subţire din epoca
romanft, sărac în material arheologie, distrus în
cea mai mare parte de un cimitir medieval, datat,
pe baza a trei monede dr bronz. în sPeolul al
XYI-Ira.
S-au dcseoperil 23 de morminte ale cftror gropi
(greu obserYabile în profil) aveau forma rectangulară cu colţ.urilc rotunjite :;;i au fost adîncite
pînrt la stratul dr pietriş, care în mod obi;;nuit
se arltt la -1,20 m. Oasele erau prost conservate,
iar la indivizii mai tineri ele s-au deseompus
aproape eomplct. Scheletele aYeau orientarea
est-wsl (eu eapul la vest), cu miei oscilaţii spre
sud sau nord, în func\ie de anotimpul cind au
fost înmormîntal_i cei in cauzft. Poziţia scheletelor
era cea întinsft pc spate. cu mîinile a~ezatc pe
piep i sau abdomen, iar uneori alnnecate pe bazin.
Trei dintre srhelele an·au mîna dreaptft îndoilft
din cot şi dus[t rftlre hftrbit·. Craniill' erau in poziţ.ia normală ori înclinate spre dreapta sau spre
stînga. La unele dintre morminll' s-au păstrat
şi urme de cosciug. Cu exccpţ.ia relor trei monede
amintite. mormintele n-au avut nici un fel de
p1ve n tar.
A~adar problema identifidtrii castrului de la
Stolniceni-BuridaYa rftmîne desrhisă, şi în campaniile Yiitoare Yor trebui făcute noi sondaje în
zonft. i nelu si\' în curtea Mariei Albăstroiu. lJ n
lucru este cert însă : ceea ce D. Tudor considera
zid al castrului erau simple blocuri de piatrft
(tu[ dacilic) pust' de proprietarul casri pentru
a proteja gardul.
În 1981. datorită faptului cft terenul a fost
cultivat ru grîu, am făcut săpături de salvare
în punctul la "Polecft", acolo unde lucrătorii de la
Intreprinderea drumuri şi poduri au distrus mai
multe ziduri cu prilejul săpării canalului amintit.
Aici am deschis casele de o parte şi de alta a
şanţului Utcut de muncitorii de la drumuri (notate cu Al si A2), dezvelind o suprafaţ[t de 20 X
\l m. în cadrul rftreia am identificat ruinele unui
nou grup de 1Prme, contrmporane în parlc cu
terml'le mari. Noile termc au fost construite în
aceeaşi tehnică cu primele şi au folosit aceleaşi
materiale: piatră de carieră (tuf dacitir), pietre
de rîu, căr[tmizi etc. S-au dezvelit. în parte, două
încăprri cu hypocaust şi s-a identificat, la est de
terme, un segment lung de 0,95 m dintr-o conductă
de apă, făcută din tuburi de lut ars. S-au găsit
patru asemenea tuburi, trei întregi (cu dimensi-

arheoloilce
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Fig. 1. Sto lni cc ni-Buridava,
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aşezarea civil ă.

unile de 0 ,30 x 0 ,11; 0,28 x 0,11 şi 0,25x0,11) şi
unul fragmentar (0, 12 x O, 11).
Alte două secţiuni, cu dim ensiunile de 32 X 2 m,
au fost trasate la sud de "Potecă", paralel cu
casetele Al şi A2 şi respectiv poteca, notate pe
plan cu Bl şi B2. In ambele secţiuni au fost identificate ziduri de la diverse co n str u cţii , al căror
rost rămîne să fie precizat în anii viitori, cînd se
va extinde săpătura. D e reţinut faptul că în secţiunea Bl s-a găsit o mare cantitate de "pişcoturi"

Primele

secţ iuni

(197 1 - 1973).

teracotă de la pavajul unei lo cu inţe , distrusă
arăturile adînci făcute cu tra ctorul, iar în B2,
instalaţi a de hypocaust a unei locuinţe ale cărei
ziduri au fost făcute din piatră ş i cărămidă.

de
de

Spre deosebire de sectorul t erme sau la
Codreanu , unde am identificat şase niveluri de
locuire, la "Potecă" am putut preciza numai patru
niveluri de locuire. In funcţie de materialul descoperi t, inclusiv monede, se poate spune că in
sectorul "Potecă" locuirea începe in vremea lui
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termele nnri. Aspecte din timpul cercetărilor. L a nr. 1 se vede ş i depozitul
t eri ale arheologice, construit In 1976.

Antoninus Piu s ş i se In cheie o d ată cu retragerea
Aureliană. În acest sector lip sesc urm ele din epoc a
Traian-H adri an ş i ce le cores punză toare nivelului
VI din sectorul lermele mari, fapt ce arată că
dup ă retragerea stăpînirii romane din Dacia,
locui rea se res t rînge numai la zona centrală. De
reţi nut că în aşezarea c ivil ă romană alături de
colonişti au trăit şi daci, aşa cum arată ceramica
descop erită. Sînt prezente peste tot ceaşca dacică
şi vasul-borcan ornamentat. cu brîu alveolar în

339

de ma-

relief , de asemenea că niţa cu o toartă, aceasta
din urmă lucrat ă la roată. Apariţia în nivelul
de locui re de la începutul secolului al III-lea
(nivel datat cu monede de la Caracalla) a ceş
tilor dacice lucrate la roată şi a vaselor-borcan
cu brîu alveolar, realizate în aceeaşi tehnică, demonstrează că simbioza daca-romană a fost atît
de profundă în această vreme, încît dacii au
început să-şi lucreze şi formele lor tradiţionale
specifice în manieră romană.

n•
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Fig. 3. Sto lniccni-Buridava, sectorul termele m:JI i. Asp ecte din timpul

D e altfel, despre continuitatea populaţiei dacice în regiune vorbeşte în săşi denumirea a şeză rii
- Buridaua - toponimie geto-dacic pe care romanii 1-au dat aşezării întemeiată de ei în anii
102 - 103. Probabil că după distrugerea aşezării
de la Ocniţa (Buridava dacică) 4 , romanii au adus
în teritoriul noii Buridave, la C ăzăneş ti şi la Plută,
parte din populaţia dacică . Altă parte din locui' Pentru
1981.

Oeniţa

vezi D. Berciu,

Buridava-Dacică, Bucureşti;

cerce t ăr il or .

to rii daYCi de la Ocniţa, au fost a şezaţi la loc
deschis, pe m alu l stî ng al Pîrîului S ă rat, la vest
de ac tu alele băi de la Or.nele Mari, und e există
o aşezare şi o n e cropo l ă din seco lele II-III e .n. 5 •
Aici au r ă m as, cu ase ntim e ntul romanilor, cei
care er au necesari p e ntru explo atarea sării.
Identifi carea ult imului ni vel de lo cuire din
secloru 1 termele m ari sau la Coclreanu arată că
i Cercetări de s uprafaţă efectuate de noi împreună cu
Gh. I. Petre-Govora.
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Fig. 4. St olni ceni-Buridava, term ele mari. Hazin e
dup ă retragerea stăpîniri i romane din Dacia, cei
care pătrund pe teritoriul fostei provincii sînt
carpii şi nu goţii, aşa cum credeau unii cercetători 6 •
Aşa încît, se poate spune că pierderile în populaţie
suferite de provincia Dacia ca urmare a retragerii
armatei ş i a unei părţi din populaţia înstărită,
au fost compensate prin pătrunderea dacilor liberi.

5 • Fr. Altheim, Die Soldalenkaiser, Frankfurt a m Main
1939, p. 103; idem, L e declin du monde anlique (traducere
Andre Coeuroy), Paris, 1953, p. 250.

şi

ciizi in situ.

LE CHANTIER ARCI-lE OLO G IQUE DE
STOLNICENI-BURIDAVA
R ESU l\fE
Des fouilles archeologiqu c ont etc pra ti quees d ans l'eta bl issement civile rom ain e, lon ge sur a p eu pres 800 metre la rive
droite d e .!' Olt, enti crcmcnt sup erp osee p ar les bât iments
du village actuel. E n 1962, on a proccde aux prcmiers
sondages archeolo giques sur les li eux et, â partir d e 1971,
l' Institut d'a rcheolo gie organi se en collaboration avec le
Mu see D ep a rtemental de Vîlcea d es ca mpa gn es de foui ll es,
poursuivies ch aqu e annee.
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Fig. 5. Stolniceni-Buridava, term ele man: 1-4

lnc1p ~ ri

BARDAŞU

cu hyp ocaust ; 5 -6 canale

Les Yesti ges le plus ancicns cn date Iocalises dan s Ia zo ne
etudiee remontent au Hallstatt final, c'est-a-dire a la cul t ure
Ferigil e, a ttribu ee aux Thraco-Daces. On a, egalement, mis
au j our Ies rest es d' un etablisse ment dace du r•r siecle de
n .c.
Arrives sur les lieux au cours des annees 102-103, les
Romains y jettent les bases d'une Ioca lite importante, appelee
a prendre un grand essor aux II• - III• siccles de n .e. C'est la
qu'on a localise la Buridava romaine mentionnee par la
Tabu/a Peulingeriana el le Papyrus Huni.
Les Rom ains edifient, a Stolniceni-Buridava, des bâtiments, de caractere public et prive, solidement faits de pierre

d~

scurgere a ap ei, re:tliza te din

cărămizi '

et de briques, avec des toitures de [tuil es. Deux group es des
thermes ont He identifie par les fouilles, dotees avec des
bassins et des baignoircs rect angulaires ou a demi circulaires
(fig. 3 et 4), pieces a hypocauste (fig. 5{1-4), egouts (fi g.
5{5- 6), ainsi que que lqu es au tres elements composants des
therm es (fig. 2 -3). Apres Philippe !'Arabe. les grands
thermes de Buridava res;oivent une autre deslination ; les
vastes pieces qui les co mpo saient sont reduites et amenagee s
pour servir d'ha bitations. A en juger d' apres l' abondan ce
des briques estampees, a insi que que tqu es autres elements,
Stolniceni-Buridava a du connaitre sous Trajan une grande
concentration de forces militaires. Puis, d' importante La'e
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militaire, Buridava devicndra au 1I•- II I• siecles de n.c.
un important centre economiquc. Daccs ct Romains ont
cohabitc dans ce site.
Aprcs !'abandon de la Dacie par l'administration romaine,
les Carpes s'emparrrcnt de la localitc Buridava, en y cohabitant avec la populalion daco-romainc demeuree sur place,
ainsi que le dernicr ninau d'halJitat du secteur des grands
thermes l'atteste. Au stade actuel de la recherche, nous
datons le dernier niveau d'ha!Jitat de Stolniceni-Buridava
de Ia seconde moi tie du Il I• siecle (pro!Ja!Jllement a pres J'an
725) et des premicrcs drcennies du IV• siecle.
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EXPLICATI0::\1 DES FIGURES
Fig. 1. Stolniceni-Bmidava, Hablisscment civile, Premii'rs sections (1971 -197:~).
Fig. 2. Stolniccni-Buridava, sectcur des grands thermes.
Aspects au cours des fouilles.
Fig. 3. Stolniceni-Buridava, sccteur des grands thermes,
Aspects au cours des fouilles.
Fig. 4. Stolniceni-Buridava, secteur des grands thermes.
Bassins (piscina) ct des baignoires rectangulaires ou a demi
circulaires (alveus) in situ.
Fig. 5. Stolniceni-Buridava, secteur des grands thermes:
1-4 picces a hypocauste; 5-6 egouts.
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Săpăturile

arheologice din

aşezarea civilă

a castrului de la

Slăveni

(jud. Olt)
G. POPILIAN

In a nu 1 1980 s-au continuat săpăturile în aşe
zarea civilă. Pentru a vedea dacă zona clădirilor
continuă să se întindă de-a lungul drumului,
mai precis la est de acesta, în campania din vara
trecută s-a făcut un sondaj la o distanţă de
200 m de clădirea thermelor.
S-au trasat două secţiuni paralele în direcţia
esl-ust. Ele aYeau lungimea de 48 m, iar lăţimea
de 2 m. Intre cele două sectiuni s-a lăsat un intcn·al de 0,60 m. In cele. două secţiuni s-au
prins mai multe ziduri. In S1 carou! 1, s-a descoperi 1 ro)\ ul de sud-vest al u uei clădiri. Între
carourilc 13-16 s-au descoperit de asemenea
zidurile unei clădiri care era orientaEt eu faţa
spre vesl, spre drumul roman, depistat şi el în
capetele de vest ale celor două secţiuni, în ultimele
trei carouri. Clădirea era lată de 4 m, iar lungimea
nu a fost precizată deoarece se întindea în afara
suprafeţ.ei cercetate.
Tehnica de eonslrucl,ie este cea cunoscută
(kja ca fiind folosită la SlftHni şi nomula. Pentru
temt'lie se săpa un şan! adînc de 0,50 m şi lat
tol de O,:JO m, care se umplea eu pietriş. Pe această
teml'l ie se zi dea cu cărămizi de dimensiuni le
48 · 28 x 3,:i ('111. Zidurile s-au păstrat în pu(ine
lor:tri. fiind distruse dl' locuinţe-bordei din secolul l rl'cu l. Aceste locui nl.. e aveau vrtrele şi
podl'kle conslruilc din earamiZI romane. Şi
accasl[t clădire a fosl dolalit c11 hypocausl. S-au
gftsi l lubuli şi căr[unizi speciale folosi le numai la
construirea pi/ae-lor care sus[incau pavimcntul.
Cl'le eilcva bucă\i de conduele de apft dovedesc
cft locuin\a dispunea şi de o instalaţie de apă
IH'l't•sarii uzului casnic. Este de nolal faptul că
în -'•<-tpftlurile din vara lrrruUt au fost gttsite
diferite forml' de cărămizi. Cel mai obişnuit lip
este acela folosit la construcţia zidului (ru dimensiunile amintite mai înainte). Alt lip, din care
s-au găsit mullc exemplare, în formft de L, cu
laturile egale, erau folosite la construirea pavinH'nlului. Al treilea tip avea formă drcplunghiular[t, dar mult mai lungă decît cărămizile folosite
uzual la zidurile clădirilor descoperite la Slăveni.

Are dimensiunile 55 x 29 x 6 cm. Exemplarele care
apar!.in celui de-al treilea tip nu s-au găsit in
situ, ci într-un strat de dărîmltluri nivelat de
locuitorii satului din secolul trecut. Ca şi in zona
thermelor, şi în complexul dezvelit în 1980 s-a
constatat existenţa a două niveluri de locuire.
Primul se poate data înainte de epoca Severilor,
iar al doilea, din care fac parte şi clădirile descoperite în cele două secţiuni, datează de la sfîrşitul
secolului al II-lea pînă la mijlocul secolului urmă
tor.
Ceramica descoperită în anul 1980, din punct
de vedere al formelor şi al tehnicii, este aceeaşi
ca şi cea aflată in campaniile anterioare. Notăm
insft numărul mare de fragmente din vase-sufertaş
şi din oale cu douft torţi (tipul 4, după tipologia
noastră). De asemenea menţionăm şi trei fragmente de terra sigillata, importate din Gallia
cenlralft.
S-.au descoperit numai /rei monede în sltpăturile
din campania anului 1980. Toate trei sînl denari,
emisiuni ale împăraplor Septimius Severus, Severus Alexander şi Filip Arabul.
Ct>rct>tările din anul Hl80 din aşezarea civilă
a castrului de la Slăveni confirmă presupunerea
că latura de est a drumului roman era flancată
de clădiri, cel puţin pe o dislanţ[t de 500 m. S-a
confirmat de asrmenca faptul dt aşezarea împreună
cu castrul au fost distrusr în jurul anului 251.
LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DANS
L'ETABLISSEMENT CIVIL DU CAMP
DE SLA VENI, DEP D'OLT
Rf:smrf:
Prndant la cumpagne de 1980, les rcchcrchcs ont Cte Hfectuec:; dans les canabac du camp. Ont Hc creusces deux
tranchccs paralcllcs ( 48 x 2 m) il 200 m au nord de thermes. On
a decouvcrt une partic d'un grand bâtiment. Le materiei
ceramique trouvc est identique avcc celui decouvert pendant
les fouilles anterieurs. On a precise quc Ies bâtimcnts de l'etai.Jiisscment civil sont assises sur le cote droit de la route
romainc qui passc cntre le camp et les canabae.
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Cercetările

arheologice în Castrul Roman de la Racoviţa, jud.
Vîlcea şi în zona aferentă
CRISTIAN M. VLĂDESCU, GH. POENARU BORDEA

ln continuarea cercetărilor din 1976 şi Hl78,
care au adus precizări asupra sistemului de construcţie, elementelor de stratigrafie şi dimensiunilor castrului, precum şi asupra modului de
aprovizionare cu apă 1 , săpăturile din campania
1980 au avut ca obiectiv principal determinarea
şi dezvelirea construcţ.iilor interioare, urmări ndu-se de asemenea mai buna cunoaştere a împrejurimilor2.
Pretoriu! reprezintă construc~ia cea mai importantă din castru, alcătuită din trei compartimente distincte, şi este plasat la 51,60 m de
porla praetoria, cu o orientare uşor asimetricft
fată de laturile incintei (fig. 1). Zidurile exterioare
ale preloriului aşezate direct pe lutul bătut sînt
construite în aceeaşi tehnică cu incinta, din
piatr[t de rîu legată cu mortar alb, latura vesti cft
aYind collurile întărite cu rinduri de cărămizi,
ca şi icşindurile platformelor şi turnurilor de colţ..
Zidurile se păstrează pc o înălţime maximă de
1,50 m şi sînt groase de 0,80-0,85 m. Latura
estic[t măsoarft 2UJO m, la 7,70 m de la coJ\ul
sud-estic aflindu-se intrarea (lată de G,lO m).
Latura nordidt este lungă de 2\l m, latura wsticft
de 21.:30 m, iar latura sudicft de 28,90 m.
Dr la intrarea prctoriului se deschidea un
atrium eu dimensiunile 20,50 x 10,15 m. Un JHlvaj.
din fragmente de cftrămizi, lat de 1,80 m, situat
in partea de vcsl a atriului, ar putea marea intrarea, neprecizalft altfel, în al doilea compartiment al pretoriului, pc care-I identificăm eu
perislylrun, cu dimensiunile 19,50 x 9,50 m (fig. 2).
De o parte şi de alta a axului intrftrii in praelorium apar porţiuni de pavaj alcăluil din frag1 Cristian :\!. \"lădescu, (;h. Poenaru Bordea, Caslnii rlr
/a l?acovi{a,jucl. \"i/cea, comunicare la a XIII-a Sl'siune anuahi
de rapoarte (priYind rezultatele cercetărilor arheologice din
anul 1978), Oradea, !J-11.111.1979, mss.; ibidem, T.es c/eux
tamp., /'raclorium sur le,, limes A.lutanus, in Roman Fron/icr
Studics 1979. l'apcrs prcsenlcd lo Ilie
12/II lnlcrnatiuna/
Congres o{ Roman Fron/icr Studics (BAR International
scrics ~ 1) Oxford, 1980, p. 815-829; ibidem, Caslrc/e ele la
l'raelorimn elin sectorul ele nord a//imew/lli A./lllanlls, Dro!Jeta,
4, 1980, p. 109-118.
' Din colectivul de cercetare au făcut parte pc lîngă semnatarii raportului, reprezentind Muzeul militar central ~i
Institutul de arheologic, Bucureşti, prof. Onoriu Stoica
(Craiova), :\lihai Zahariadc, cercetător la Centrul de cercetări
de teorie ~i istoric militarii, Bucureşti, prof. Eugen Nicolae,
Eugen Paladc (Bucureşti) şi Cristian Troncotă, absolvent
al Facultă~ii de istoric şi filozofic, Bucureşti.

mente de ţigle şi de cărămizi, care ar sugera exis1Pn(a a două încăperi în dreapta şi stînga unui
coridor central.
Cel de al treilea compartiment cuprinde grupul
de încăperi oecus şi capela la car(' nu s-au putul
preciza intrări dinspre perislylum şi nici de comunicare între ele. Capela, în poziţia C('ntrali"t,
arc. incepind de la est, ziduri de G, 10 x 5,75 x 6,35 x
5,~;:, 111. cu grosimea de 0,70-0,75 m. Incăperca
de nord măsoară 5,90 x 5,75 x 5,85 x 5,70 m, iar
ee a sudirft 5,78 x 5,80 x 5,85 x 5,70 m. S-au putut
obserYa două faze ronstructiYc, pc latura de Ycst
ap[trind clară adosarca la nord şi sud a zidurilor
încăperilor oecus. la capelă, datorită structurii
cu rftri"imizi a capetelor acestora (fig. 3). Zidurile
de la incftperilc oews se IPagft organic de laturile
nord ~i sud ale peristylului. in timp ce atriul ar
putea reprezenta o completare \inimi de o a
Ireia fazft. Doar incheierea lucrărilor a inchega\
planul obişnuit al pretoriului.
În atrium ~i in perislylum au apftrul pe anumite
portiuni pietre, ţigle fragmentare şi pachete de
căr[unizi intregi, prownite din dărîmarea zidurilor ~i a acoperişului. Merită s[t men(ionăm c[t in
atrium s-au gftsil. fragmente ceramicc, un fund dl'
\"as. piroanl' ciP fil'r şi o fibulft de bronz, in timp
ee în perislylum s-a descoperit un denar de la
Septimius SeHrus şi piese de harnaşament din
fier şi din bronz.
La 12, \JO m nord de praelori um se aflft horreum
(fig. 1), construit din piatră cu mortar alb. Zidurile au grosimi inegale, cuprinse între 1, H
1 ,'10 m, şi se pftstrează pe o în[llţimc maxirnf1 de
0,'1() m. Intrarea în horreum, lată de 7 m, se deschidea pc latura sudică, dinspre pretoriu, la
11.50 111 de colţul sud-estic. Latura sudică arc
lungimea de 2lUHi m, rea estică 17,~0 m, cea
nordică 27,GO m, iar cea wstică 17,90 m, întregul
prcz<•ntind uşoare asimetrii, situaţie similară eu
cea ciP la praelori um.
În interior, în spaţiul nord-nstic, se află, pe o
suprafa~ă de 8,30 x 10 x 8,10 x n,so m, un paYaj
din pietre de rîu aşezate destul de regulat, care
marca poate o încăpere de la care pornea spre
intrare un coridor, alcătuit tot din pietre de riu,
!aL de 0,90 m spre intrare. Deşi dimensiunile
magaziei sint destul de mari, nu s-au descoperit
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SISTEMUL DE ADUCTIUNE LA CASTRUL PRAETORIUM Il
. (PIESA 1980)
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Icon duct a de alime ntare cu apă

@.D Surs a de alimentare cu apă
~Curbe de nivel

Fig. 1. Racovlta- VIlcea. Planul castrulul Praetortum Il cu situatia In teren a sistemului de aducjiune a apei (ridicare executată de căpitan topograr Gh. Merla ).
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Racoviţa-

Vilcea. Pretoriu!

Racoviţa- Vilcea.

văzut

Racoviţa- VIlcea.

din atrium.

H orrcwn , vedere de ansa mblu.

Fig. 5.
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Detaliu a l zidului vesti c al pretoriului la Jocul de
adosare a încăperii nordice.

Hacoviţ a- Vilcea.

Segme nt din sistemul d e

a ducţiunc
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nici găuri de la stilpii de susţinere a acoperişului
şi nici contraforţi exteriori 3 •
In horreum, s-au găsit, în partea de nord-est,
piroane, aplice de harnaşament, vîrfuri de piTa,
un fragment de vîrf de săgeată, un pugio şi un
instrument din fier de marcaj, cu o monogramă
neprecizată.
Faţă de investigarea sistemului de aducţiune
a apei din 1978, s-a putut preciza în teren sursa
captată la 600 m sud-est de castru, aflată pe un
deal la cota 360 m. Din bazinul de captare s-au
mai găsit trei lespezi de dimensiunile 94 x 48 x 4;
93x88x4; 96x89x7. Pentru a urmări traseul
conductei, formată din tuburi de argilă evazate
Ia un capăt, care se introduceau unul într-altul
(fig. 5), s-au deschis 23 de secţiuni pe o lungime de
aproximativ 195,15 m pînă aproape de piciorul
pantei. Cu acest prilej s-a putut constata dl tuburile nu se îndreptau direct, în pantă, spre
castru, ci urmau configuraţia terenului, după
curbele de nivel, cu o linie şerpuită, coborînd
treptat (fig. 1).
Un alt obiectiv a fost urmărirea în teren a
drumului roman care la sud s-a parcurs prin
satul Drăgăneşti-Olt pînă la 1,5 km nord de gara
Lotru. Localnicii îl cunosc sub numele de "drumul
lui Traian" şi pînă în 1979 a fost folosit ca drum
de care săpat la poalele stîncii, cu excepţia unei
porţiuni cuprinsă între valea Băieşului şi Dră
găneşti-Olt, unde amenajările moderne I-au lărgit
pentru a deschide o cale de acces a drumului
forestier spre culmea muntelui Cozia.
La nord de Racoviţa, drumul a fost parcurs pe
o distanţă de 8 km, pînă în apropiere de satul
Grebleşti, depăşind satul Robeşti aflat pe malul
drept al Oltului, pe şoseaua Rîmnicu VîlceaSibiu. Şi în această direcţie este cunoscut ca drum
vechi, practicat numai de care, săpat pe porţiuni
destul de mari în stîncă, în dreptul satului Robeşti,
traseul său aflîndu-se chiar pe muchia malului
abrupt al Oltului.
S-a putut astfel constata dt drumul este greu
accesibil dar practicabil şi uşor de supravegheat
datorită reliefului. Stînca în care a fost săpat
nu este prea înaltă şi proteja traficul, atacul
fiind vizibil de la distanţă, exceptînd o zonă
deschisă care putea fi repede străbătută, cu acoperire la nevoie din partea celor care păzeau
drumul.
Faţă de culmile învecinate, ce puteau constitui
eventualele puncte de obsen·aţ.ie naturale sau
amenajate, au fost cercetate doufl din cele mai
importante ca legătură în semnalizare. Astfel, a
fost efectuat un sondaj pe piscul Turnu, de pe
malul drept al pîrîului Clocotici, cu vizibilitate
perfectă spre nord-est, in direcţia castrului de
Ia Titeşti şi spre sud-vest în, direcţia castrului
de Ia Racoviţa, constatîndu-se o amenajare a sa
Intr-o perioadă nedeterminată.

a D. Tudor, Oltenia romană', Bucureşti, 1978, p. 289-290
cu planul şi dimensiunile după Gr. Tocilescu, diferite pentru
praelorlum şi horrcum de cele rezultate din campania din
1g8o.

Al doilea punct de legătură al Racoviţei cu
limesul 1-ar fi putut constitui culmea cunoscută
sub numele de "Turnul lui Doancă". Fără a
exclude posibilitatea folosirii lui în epoca romană,.
pentru care sondajul efectuat nu a adus însă
probe materiale, se poate afirma cu certitudine
existenţa unui turn din secolul al XIY-lea4•
De sus se realiza o vizibilitate foarte bunft spre
Copăceni şi Racoviţa, precum şi spre drumul de pe
valea Băieşului, care ducea la varianta de ocolire a
masivului Cozia5 •

*

ln ce priveşte data de construcţie şi rostul
fortificaţici de la Racoviţa (Praetorium II), care
avea să adăpostească în continuare sediul militarilor încartiruiţi înainte la Copăceni (Praetorium I), numerus burgariorum el veredariorum,
pentru apărarea şi supravegherea liniei de frontieră pe valea Oltului, într-o zonă de mare importanţă strategică, se pare că aceasta a fost durată
către mijlocul secolului al III-lea şi a fost folosită cel mult pînă la retragerea strategică din
timpul împăratului Aurelian.
Este posibil ca misiunea de pază a trupelor
de aici să se fi efectuat intre Pons Vetus, la nord
şi Arutela, la sud, asigurînd legătura prin folosirea posturilor de observaţie şi deplasarea patrulelor pînă în punctele de întîmpinare cu cele
care veneau din centrele menţionate 6 •
LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DU
CAMP ROMAIN DE RACOVIŢA, DEP. DE
VJL{:EA, ET DE LA ZONE AFFERENTE
RESUME
Pendant les fouilles de la campagne de 1980, continuant
les rechcrches de 1976 ct 1978, on a decouvert le pretoirc ct
le /wrrcum.
Le pretoirc situe a 51,60 m de Ia por/a praeloria est compose
d'un atrium (20,50 x 10,15 m), d'un perislylum (19,50 x 9,50 m),
peu-Ctrc compose de dcux chambres a droite et a gauche
d'un corridor central, et enfin d'un oecus, compose d'unc
capela centrale (6,10 x 5,75 x 6,35 x 5,85m), flanquee par dcux
autres chambrcs. On a observe l'existence de trois phases
successives de construction.
En dehors des tessons ceramiques habituels, dans le horrcum de 26,96 x 17,80 x 27,60 x 17,90 m, on a mis a jours
des picces de harnachemcnts, des points de pila et des pointes
de fleches, un pugio ct un instrument a marquer avec un
monogrammc qu'on n'a pas pu preciser, tandis quc dans le
pretoire on a mis a jour une monnaie de Septimc Severe,
une fibule et des pieccs de harnachement en fer ct en bronzc.
Il est probablc quc le camp, construit vers le milieu du
111• siecle, ait fonctionne jusqu'a l'abandon de Ia Dacic au
temps de l'empereur Aurelien.
A unc distance de 600 m de camp, on a dt!couvert une
sourcc d'cau captec et la conduite d'adduction, faite par des

'Onoriu Stoica, SMMIM, 14-15,1981-1982, p. 83-87.
' Cr. M. Vlădcscu şi Gh. Poenaru Bordea, In A.cles du
IX" Congres International d'eludcs sur les (ronlieres romainu,
Mama ia, 6-13 septembrie 1972, Bucureşti -Kiiln- Wien,
1974, p. 247-257.
1 Cr. M. Vlădescu, Caslrul de la Racovi(a şi rolul sdu
defensiv In garnizoana Praelorium, comunicare la ,.Posada 650",
sesiune organizată de Muzeul judeţean VIlcea, noiembrie
1gso.
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tubes en terre cuite, qu'on a poursuivie par 23 s~ctions sur
une longucur de 195,15 m.
Des recherches cn surface ont Cte t'galcment cntrcprises
tout au long du chemin romain de Racoviţa a Grebleşti (Skm),
vers le nord ct jusqu'a 1,5 km nord de la garc du chemin de
fer Lotru, vers le sud.
L'utilisation par les romains de dcux hauteurs naturelles,
Turnu et Turnul lui Doancă, reste possible, meme şi les
fouilles n'ont pas apporte la confirmation attendue. Dans
le deuxieme point qu'on vient de nommer on a decouvert les
fondations d'une tour du XIV" siecle.

RACOVIŢA
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EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Racoviţa- VIlcea. Plan du camp romain Praelorium 11 avec la situation du systeme d'adduetion de l'eau
(heeute par le capitaine topographe Gh. Merla).
Fig. 2. Racoviţa- Vilcea. Le prHoire vu de !'atrium.
Fig. 3. Racoviţa- VIlcea. DHail de mur ou est dn pr~toire
au point d'adossage de la chambre nordique.
Fig. 4. Racoviţa- Vilcea. Horreum, vue d'cnsemble.
Fig. 5. Racoviţa- Vilcea. Segment du systeme d'adduction
de l'eau.
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Lucrările

de restaurare
de la

şi

consolidare la castrul cu zid de
Bumbeşti- Jiu (jud. Gorj)

piatră

EXSPECTATUS BCJOR

Cunoscută din literatura de specialitate, aceast{t
fortificaţie pare să fie clasată definiliY printre
obiertivele epuizate în ceea ce priveşte cercetările
arheologice. Săpăturile din 1R97 notate în manuscrisele lui Gr. Tocilescu şi P. Polonic, cele din
1~13/ ale lui C. S. Nicolăescu-Piopşor, cele din

195.) ale lui Gr. Florescu, toate au fost sintetizate
de D. Tudor în Oltenia romanii. Martorul rămas
pc teren, din ceea ce a fost odinioară siguranţă
pentru unii şi primejdie pentru ceilalţ.i, nu prezintă suficientă încredere că ar merita inYestiţ.ii
de noi preocupftri, eforturi şi fonduri, fiind cunoscu Le elementele esenţiale: formă, sistem de
construcţie, etapft istorică, unitate militarft. La
prima lectură a materialului bibliografic aşa
s-ar părea.
O analiză mai atentă a surselor de informare
fare să se constate că cercetările ce fusesC'ră
executate la acest obiectiv au făcut sit apară
probleme, dar n-au răspuns acestora. Inscripţia
găsili"i de Tocilescu -Polonic la poarta castrului
nominalizează unitatea militarft care a construit
zidul fortificaţiei - Cohon; 1 Aurelia Urillnnum
milliaria Anloniniww; dar nu a\·em nici o m[trturie cit această unitate a anii. aici garnizoana.
În sehimb. cu prilejul acelora~i săpături, au
fo~ 1 ghsile 6trfunizi eu ~tampila unităţii C(uhors)
1\' C(ypria); iar Al. Bărdtcilă semnala o eărămiMt
eu ~tampila unei mari uniti't\i militare-· L(cqio)
, . .1/ ( acedonira) ( !). Heluînd cercet:\rile, in Yl'dt·n·a ronsolidftrilor şi a eonsen·ftrii in situ a
monumentului istorie, am gftsit un numflr imJll'l·sirnwnt de mare de cărămizi ee purLau difnitv tipuri (k ~Lampile ale unită\ii C(ohnrs)
1\. r;(ypria). cftzute împreunft eu Mtrimftlurile
zidului de imintft în fossa din dreptul singurului
turn ce s-a piistrat. cel de sud-est. Iar într-una
din pilac-le din hipomuslum-ul de la lhrrmac,
am g(tsil (cu zeee ani în ur:~lft) o c[trfunidft CI!
ştampila unei mari unitit(i militare -- J.er;{io)
1 \' FI (aui a) . .\eeste descoperiri ridie(t probleme:
ak raportului dinire unilft\.ile militare, a timp:!lui
dt• ~ta\ionare, a r:\zei de ac(iune a acestora. penlru
a r~-tror rezolvare mai sint necesare mftrturii,
situaţii eoncludenle, care s-ar putea stt mai aparft.
Se ~tia cit zidul este din piatrit şi mortar; dar
pentru lucrările de eonserYare mai erau necesarl'
studii privind tehnica de construcţie. Prin degajarea dărîmftlurilor, dar şi prin secţiunile ce le-am
executat în exteriorul incintei, s-au obţinut unele

obscn·aţ.ii. Pe lingft ulilizarPa mortamlui alb de
var cu nisip şi pietri~, depus abia dup[t primele
două rînduri de bolovani de la bază, s-a constatat
prezenţa unor straturi orizontale de mortar, la
diferite înălţimi ale zidului. Aceste niveluri ar
indica etape de construcţ.ie necesare uscării mortarului, precum şi asigurării unei bune rezistenţe
construcţ.iei. La fundaţie au fosl utilizaţi bolovani
de riu. iar la înftlţ.area zidului. piatră de rîu şi
pialrft de stîndt, aceasta cu o faţă dreaptă cînd
era aşezată spre exterior. Acestea sînt observaţii
de care va trebui să ţinem seamă în cursul lucrări lor de restaurare.
Cercetările anterioare au notat prezenţa şan
ţului de apărare
- fossa, care ar fi avut cînd
9 m, cînd 15 m lărgime, în funcţie de autor.
Iar berma or n-ar fi existat, or ar fi fost lată de
2,50 m între zid şi şanţul de apărare. Ca urmare
a secţiunilor executate in exteriorul ,incintei, atît
pe latura de est, cît şi pc cea de sud, în porţiunile
adiaceate turnului de sud-est, am constatat că
fossa contemporan[t zidului era largă numai de
7 m: iar berma era foarte îngustă, numai în
dreptul turnului atingea lăţimea de 1 m. Această
lft\ire indică o îndepărtare a !;ian!ului de apărare
în jurul turnului de colţ.; dar mai poate indica
şi forma iniţială a rotunjirii col\ului fortificaţiei,
eu i(trgire spre exlerior, în prima fază a lagftrului
cu \al de pămînt. Această observaţie ne îndeamnă
sit facem o paralelă înlre această eventualft formă
ini\ial:t şi cea constatată la colţ.urilP dP C'st ale
fortificaţ.iei de la Pleşa ( = Porccni), earc tocmai
din cauza acestei partieularitftţi, dup[t unii, nu
ar putea fi alribuiUt epocii romane, nici după
descoperirea în i nterioml ei a ceramicii romane.
In acela~i timp, aceast[t obseryaţic ar putea explica,
poate. unghiul ascu(it de la col!ul de sud-est al
cast rului cu zi ct de pi a trft. prin aceeaşi neperpc ndicularit.alc a latmilor, la fel ca la Pleşa. Dar
mai sînL necesare obsen·aţii şi in celelalte două
jum;':ttt(i ale laturilor, care, împreunft cu cele
oh\inute, să ajute la elucidarea unor probleme
de ronstrucţiP. de etape şi chiar de încadrarc
istorieft.
Fossa, cu Mtrimftturile zidului de incintă, a
fosl mncnajaUt în pămîntul murdar, care umplea
o {os sa anterioar[t, lipsită de resturi de construcţie.
Aceastft situaţie este în concordanţă cu afirmaţia
din inscripţia menţionaUt, cum că a fosL refăcut
în piatră castrul cu val din brazde de pămînt -
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muros cespiticios vetustate dilapsos lapide eos
resliluerunl. Dar atît inscripţia de refacere. cît
şi cele două şanţuri dr apărare suprapuse, implică
exislen\a în interiorul fortificaţiei a unor situaţii
echivalente, fie de depuneri, fie de construc\ii,
sau refaceri în timp. Dar pînă acum nu avem nici
o ştire de la cercetările anterioare. Nici chiar la
vallum, cel mai apropiat element de şan\ul de
apărare, nu avem detalii de construcţie. Ori, fără
aceste observaţii nu se poate considera problema
rezolvată. Iar aflarea unei a treia fossa, depăr
tată cu 2 m de cele suprapuse şi larg[t de ;) m,
deschide o problemă pentru care în afar[t de
această obsen·aţie nu mai avem, deocamdată,
alte elemente spre elucidare. După cum se vede,
problema şanţurilor de apărare este în studiu;
este o problemă abia deschisi"i ~i ea priwşte
cronologia.
Turnul din colţul de sud-est al fortificaţiei
este marcat în interiorul ei pe planul Polonic;
latura exterioară este curbată, iar celelalte laturidrepte, avînd dimensiunile cunoscute în bibliografie. Dar despre depunerile din interiorul său
nu ştim nimic. Or, turnul de colţ este parte componentă a zidului de incintă şi unul din elementele
de greutate şi de uzură în existenţa fortificaţiei,
atit în etapa de pămînt, dar mai ales în cea de
piatră, de pe urma căreia au ajuns în şanţul de
apărare
n1.1meroasele caramizi ştampilate. De
asemenea, turnurile de la porţi necesită o atenţie
deosebită, pentru că au fost pur şi simplu distruse
de extractorii de piatră. Astfel că fiecare observaţie are mare preţ pentru o bună şi adecvată
conservare.
Prezenţa, în apropierea castrului, atît a lhermae-lor, dar mai ales a numeroaselor locuinţe,
impune cuprinderea fortificaţiei în ansamblul
civic roman, urmărindu-se raportul dintre etapele de existenţă a fortificaţiei militare şi cele
ale construcţiilor civile. Ele formează un tot
unitar.
Cele trei fortificaţii: de la gara Bumbeşti,
de la pîrîul Vîrtop şi de la şcoala din Pleşa, cu
aşezarea civilă
dezvoltată in
jurul primului,
aveau un rol bine stabilit in organizarea militară
şi administrativă a provinciei romane Dacia.
Legătura dintre Imperiu şi capitala provinciei

3~1

era asigurată şi pe această scurlii calc dintre
Drobela şi Sarmizcgetusa- Ulpia Traiana. cea
care trecea prin Pasul Vîlcan. In scurta istorie a
provinciei Dacia, punctul obligatoriu de trecere
pe la Bumbeşli-.Tiu a fost lot timpul în plină
activilalt', ceea ce a dus la pt-rmanenta staţionare
mi li tarii şi 1a deZYolt a rea aşezării civile.
Dup[t cum se vede, consolidările şi consen·[trile in situ de la castrul cu zid de pialr[t de la
Bumbcşti- Jiu au necesitat şi neccsilii în rnntinuare exrcutarea unor studii adecya\e de teren,
care să stea la baza lunărilor tehnice solicitate.
Acesle sludii documentare, rare se fac mai întotdeauna înainte de proiectarea lucrărilor. se
conlinu~i şi în timpul execuţ.iei. Fărft ele sînt de
neconcepul consolidarea şi conservarea.
Realizarea în ultimii ani a rezerYa(iei :.Jrheologice, care cuprinde o bună parte din aşezarea
roman[t împreună cu castrul cu zid de piatr[t. a
dat posibilitatea Comitetului pentru cult ur[t )i
educa~ie socialisH al judeţului Gorj s[t-şi în"crie
în planul de lucru acţ.iunea de conservare a ll.l<Jnumenlelor şi, totodată, să o finanteze, bendiciar
fiind Muzeul judeţean Gorj, care hi va îmhogrtţ.i
patrimoniul cultural cu o colec(ie de obiecliYe
arheologice, rod al colaborării ce o are de mai
rnulţ.i ani cu Institutul de arheologie din I3urure~ti.
LA RESTAURATION ET LA CONSEHVATION
DU CAMP ROMAIN EN PIERE DE BUMBESTI
-JIU, DEP. DE GOHJ
,
Hl~S{J\It

En temps de pn!paratifs pour la restauration du c:nnp
romain cn piern•, pri•s de la gare de Bumbcşti, ont Cl~ elrl'C·
tuees des fouillcs archeologiques, qui ont offri des noun·cdiX
donnees conccrnant le mode de construetion d le sy,tl'tnc
de dCfcnse de la fortificalion.
Le mur d"enccinte a etc hâti en pierrc ct roche liees a ne du
crcpi hlanc. J.c fosse contemporain au mur a ete ami·n:t!.(c
dans le foss& antericur, c'est a dire dans le fossc du camp
romain cn vallum. El, sculement :\ !'intervalle de deux melrcs, on a trouve un antrc fosse depurvu de rcstcs :Jrclleologiques. La hcrme est trcs ctroitc, sculcmcnt pres de \our
clic a un metrc en largcur. Des nomhreuscs briques a l"cslampille de la C(ohors) IV C ( ypria) ont etc trou vers cl:ms le
fosse, parmi les dccornbres du tour de sud-est.
Ccttcs obsrrvations, a cote des autres, dcmontrent !"ohligation d'etre eontinuecs les rccherches areheologirJU~> ;·1
ce monument historiquc, ayant de ct pcndant la restanration.
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fortificaţia

de la Ovidiu-Municipiul Constanta

MIHAI BUCOVALĂ, GHEORGHE PAPUC

Săp ăturil e arheologice efectuate anu l trecut
pe malul lacului Mamaia, în marginea sud-estică
a com unei suburb ane Ovidiu , au dus la identific area unui quadriburgium. Lu ngime a fortifi caţiei este de 69 m , iar lăţimea măsoară 53 m.
La capetele curtinei dinspre lac se afl ă cîte un
turn dreptunghiular (turn A ş i turn B), iar latura
opus ă este mărginită de turnuri circu lare notate
B şi C cu di amet ru! de 9 m. Grosimea zidurilor
turnurilor vari a între 1,90 m şi 2,20 m . S-a observat că sub t urnul A, de formă dreptunghiul a r ă,
se afl a un t urn circular (notat A') , dema ntelat
pîn ă la nivelul de co nstrucţie al primului 1 .
P e baza m ateria lului arheo logi c rezullat s-a
stabilit că fortifi catia fusese constru ită în secolul
al I V- lea 2 şi a fUJ;cţionat pînă în secolele VI VIII3.
In campania de săpături arheo logi ce ne-am
propus stabilirea unor raporturi crono logice între
turnuril e suprapuse, descoperirea căii de acces,
a m odului de racordare a tu rnului circular C cu
cele dou ă curtine (de vest şi de nord) ş i in final,
ob seryaţ ii stratigrafice în l e gfrtură cu incinta ,
m ai ales p e latura vestică.
In legătură cu primul obiectiv propus, anume
r e l aţia dintre cele două turnuri, s-a t recut la
d esfiinţarea unor martori. Cu această ocazie a
ap ărut intrarea în turnul A, l ată de 1,25 m ,
niYelul de că l care fiind la 63 cm [aţă de intrare ,
fap t ce a dus la aşe zar ea unor blocuri ele pia t ră
utili zate drept treaptă. In latura frontal ă a turnulu i A a fost înglob ată, pe o lungime de p este
2m . o parte din turnu l circu lar A'. Date fiind
zidurile fragmentare4 înglob ate în latura estică
a turnu lui dreptunghiular A, se poate stabi li , cu
aproximaţi e, că frontul turnu lui circu lar A' era
spre su d-vest (fig. 1). Aşadar etapa constructi vă
m a r ca t ă ele turnu l A' clemantelat cuprindea un
peri metru deosebit ele cel al burgului de secol IV,
v ec hea ari e aflîndu-se sub lacu l din imediata
vecin fltate . Dat fiind faptul că micul sonda j
exe cutat în interi orul turnului A, în ace l aşi timp

M. B u covală, G h. Papuc, Po ntica, 12, 1980.
Ma teria lele descoperite pln ă acum, In special ce le numi smati ce, pot proba acea s tă a rirm a ţ.ie.
3 În secolul VII nu mai poate fi vorba de aspectul defensiv
al fortifi ca tiei, ci de locuirea care co ntinu ă Intre ziduril e
b urgului.
' Vezi nota 1.

F ig. 1. 0Y idiu . Turnul dreptun ghiul ar A (suprap us p es te
turnul circul a r A ' ).
ŞI In

interiorul turnului A' (sub nivelul ele cona lui A cl a r în depuneril e lui A') , a scos
la lumin ă diverse fr agme nte ceramicc ş i o monedă
de la Septimiu SeYCr5 , putem co nsi cl er a că prima
etapft datează din seco lul al III-lea e.n. Cercetarea din interi orul turnului A a du s la descoperirea pe nivelul acestu ia (deasupr a ziduri lor rase
ale turnului A') a unei amfore fusiforme , specific ă seco lului al VI-I ea 0 , şi a unei monede de la
Iu stini a n (bătuEt la 540 - 54 1)7 .
strucţie

1

2

• D a l a rea monedei , ca ş i a Intregului materi a l numi sma tic
f ăcută de către colega A . Verta n, că re ia li mulţumim.
1 Ponlica, 9, 1970, p. 15G-170, pl. 14/4-6.
' M.I.B., 1, p. 115, nr. !J6.

a fost
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Cel dt•-al d oiil' a scop prop us. :~ nu m e deseoprrirea int r ~u · ii in forl ifica\ic. co nsi de r ali'l de n oi
ca fi ind IW latu r a <k Hsl . a dr lc r mina l dc schii
derea a 0 ca reu ri dr 4x ·l m , p r tr ase ul cu r ti ne-

Fig . .·, <h icl iu . ln g ro ·; a re:l zidului el e in ci n l:'\ p c !a lura de

un p;waj alcătuit elin do uft rî nduri de că r ă mizi
suprapusr . care stau pe o s u p r afaţă acope rit ă cu
m or t ar. Uli lilatea acestuia urme a ză să fi e s t abil iUi dr ce rce t ftriil' ,·iitoarc (fig. 3).

l :q.!.

:3. 0 Yidiu. T' a Ya jul d in fn \ n intr:'i rii in turnul
c irc ul a r C.

\' l' S t.

vestice . Dae;-t i nlrarea nu a a p [truL în zo na ce r cetat ă. au i c~i t in schimb la lumin ft o se ri e de noi
detal ii ale zidului de incint ă, care în zona c e ntral ă
a latu rii vestice are lfrţim ea de 4,30 m , ceea ce
reprez intft dublul grosimii zidului la plec area
din tu rnul C ş i în general faţă de lftţim ea cunoscut ă pînft acum . D acă sprr nord nu a m surprins
punctul de îngro~are a in cinLei. aces t lu cru a
fos t ide ntifi cat în jumătatea de sud , unde, la
17 m de turnul D. are lo c. îngroşarea zidului,
porn.i tă p erp e ndi cu la r p e ax ( lu c r ată din blocuri
ţesu e organi c cu zidul propriu-zis) . Nu este v orba
de o ingr oşa re ulte rioară, obser vaţiil e de pîn ă
acu m determinîndu-ne să afirmăm acesL lu eru
(fig. 2). Oare numai faptul ert era cea m a i expusă
laturft a dete rminat acesL mod de co nstrucţi e?
Ccrcetftrilc vii !oare Yor da răspu nsu 1 cert la această
întrebare.
Săpăluril e ce au continual în acesl an în zona
turnului C a u releva t că acesta se leagă organic
cu ce le dou ft curti ne , care au grosimea de 2,20 m 7
şi care se p ăstr ează p e în ă lţim ea a două asize ,
cea de-a doua fiind retra sft cu circa 12 cm faţă de
prim a. Intrarea în turnul C e ra pavată cu cărămizi
de fo rmă aproximativ pătrat ă. În interior, in
unghiul dintre ce le două curtine, s-a descoperit
13 -

C e rcetăr i
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D E LA O VIDIU

Pin il la aceastft dat t1 . din punct de Yedere sLratigrafic . în i nt e rior . lingit cu r t i na de vest , situaţia
se prez intă aslfrl: - un stral yegetal de 20 30 cm: - sl r a t de depunere din pămînt cenuşiu
gălbui cu restu ri de că rămizi ş i fragmente cerami cc ; - ni w lu l I. care apare la circa 35 - 40 cm,
este marcat de cădi mizi i ntregi ş i de co nsist enţa
pămintului 8 .

In interiorul turnurilor depunerile arheo logice au
st ru ctu r ă: sLrat vegetal gros de
20 -30 cm; - strat de depunere naturală gros
de 15- 20 cm; - strat ce co n ţine ţigle, olane ,
cărămizi fragmentare, urme vizibile de arder e
secundar[t (grosimea 40 - 60 cm); - slrat de
ce nu ş ă cu urme de lem n ca rboni zat, cuie de fi er
etc., gros de circa 10 cm ; - nivelul 1, care in
cazu l tu rnului .1\ este marcat de zid ul demantclat
al turnului A'.
Da c ă ami ntim dt situaţia aceasla se rep etă şi
în cazu l turnuril or A şi B , constatăm că fortificaţi a a sufe rit o distrugere vio lentă către sfîrşi tu l primei sau in a doua jum ătate a secolului
următoare a

• în general săpătura arheologică pc latura de vest nu a
2,5 m sp re interior f a\ă de incintă.

depăşit

arheologice
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al VI-lea e.n. 9 • In imediata vecinătate a turnurilor, deasupra nivelului cu distrugerea amintită,
se mai află un nivel de locuire ce denotă că aria
a continuat să fie locuită după distrugerea amintită, cînd funcţionalitatea defensivă a fortificaţiei fusese abandonată 10 •
Materialele arheologice recoltate în această
campanie sînt, în general, fragmente de amfore
tirzii, ornamentate cu caneluri şi striuri orizonate, ondulate sau drepte, fragmente din farfurii
sau platouri cu decor ştampilat, fragmente din
vase de sticlă (pahare sau cupe). Monedele descoperite (cu excepţia celor de la Septimiu Sever şi
Iustinian, menţionate mai sus) datează din secolele IV- V e. n.
Pe baza descoperirilor făcute în campaniile
de săpături din anii 1979-1980, putem preciza
că la Ovidiu a funcţionat o fortificaţie militară
quadriburgium. Tehnica de construcţ.ie, materialele arheologice probează funcţionarea acestui a
In veacurile IV- VI e.n. Din punct de ,·edere
constructiv, obiectivul de la Ovidiu are analogii
cu cel localizat la Traian (jud. Tulcea) 11 , cu cele
de la Hinova şi Puţinei (jud. Mehedinţi) 12 , precum
şi cu fortificaţiile de pe malul iugoslav 13 al Dunării.
Fortificaţia de la Ovidiu nu este unicul punct
fortificat de pe malul fostului golf al Mării Negre.
Perieghezele efectuate au dus la identificarea
în satul Palazu Mare a unui burgus care are dimensiuni aproximative de 15/25 m. Acesta se
află la circa 3 km spre sud-est de obiectivul de
la Ovidiu. In apropierea Constanţ.ei, în zona
cea mai sudică a lacului, a apropierea Cişmelei,
intre şoseaua ce merge spre Mamaia şi lac, pe un
promontoriu, se află un alt punct fortificat marcat de blocuri de piatră, fragmenle arhitectonice,
cftrămizi şi un bogat material ceramic. Se observă
conturul unor ziduri ce înconjoară aria pe care
se află materialele arheologice menţionate mai
sus. ln spatele zidurilor, pe trei laturi (mai puţin
spre lac) sînt vizibile urmele Yalului de pămînt
ce apăra incinta.
Din anul 1978, Muzeul jude!ean Tulcea a întreprins săpături de salvare pc malul lacului
Topraichioi, unde a fost descoperit un burgus
avînd dimensiunile de 14/38 m, zidul incintci
avînd grosimea de 3,40 m. Fortificaţ.ia a funcţionat
în secolele IV- VI e.n. 14 •
La 2 km nord de marginea oraşului Babadag,
pe malul lacului cu acelaşi nume, se află o fortificaţie romano-bizantină 15 , aşezată pe un promontoriu mărginit de lac, o vale naturală şi un şanţ..
Moneda de Ia Iustinian nu poate fi considerată decit
dată anlequem distrugerii surprinse.
10 Situaţia similară Ia Tropaeum Traiani, vezi Gh. Papuc,
Pontica, 10, 1978, p. 357-360.
n AI. S. Ştefan in Actes de IX-e Congres International
d' Eludes .sur les Fronlii:res Romaines, p. 108.
11 D. Tudor, Oltenia Romană, ed. IV 1978, p. 277, 286.
1a Stare Kullure v Djerdapu, Galerija Sîrpske r\kademije
Nauka i Utmetnosti, Beograd, 1969, p. 86, 105, 143.
14 A. OpaiJ, Materiale, Oradea, 1979, p. 325-332.
15 SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 112; SCN; 2, 1958, p. 450.
9

ca o

Pe malul aceluiaşi lac, la circa 8 km de punctul
mai sus, au fost localizate cele două
obiective de la Enisala. Enisala 1 este a~ezată
pe un oromontoriu. Latura de sud are lungimea
de 150 m, traseul fiind perfect rectiliniu. Latura
estică, perpendiculară pe prima este lung{t de
85 m. Celelalte laturi au traseul adaptat terenului.
Fortificaţia pare să fi fost prevăzută cu turnuri 16 •
menţionat

La est de fortificaţia amintită, se află Enisala 2,
de formă rectangulară, avînd dimensiunile de
30/40 m, prevăzuUt cu şanţ de apărare. :\cest
burgus era aşezat la capătul unui dig pe care il
apăra 17 .
Fortificaţiile menţionate

mai sus pun problema
defensivei zonei litorale în secolele IV- VI e.n. şi
în general a Dobrogei. Considerăm că sistemul
de apărare din Dobrogea secolelor IV- VI e.n.
este mult mai complex decît se cunoaşle pînă la
această dală.
Cercetările
arheologice, coroboratc cu interpretarea aerofotogramelor şi eu studiul documentelor de arhivă, pot crea imaginea
atît de complexă a modului în care autoritatea
imperială rezolvase această problemă.

NOUVELLES DATES SUR LA
FORTIFICATION D'OVIDIU, VILLI:.
DE CONSTANŢA.
RESUME

Sur Ia rive gauchc du lac Mamaia, autrefois golfc de Ia
Mer i\'oire, au sud de Ia commune d'Ovidiu, a etc identifie
une fortification (castellum) rectangulaire (G9 x 33) ayant
quatre tours de detense aux coins.
Les fouillcs de 1980, ont dcmontn\s que le cote ouest de
l'enccintl', Iargc aux extremites de 2,20 m presente au milieu
un importante grossissement (4,30 m) doues aux raisons
strategiques.
La fortification a fonctionnec cntrc l\' 0 et V 1• siecles,
probablement le debut du VII• siecle. On a dccouvert un
etape constructiye de III• siecle.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Ovidiu. La tour rectangulaire A (superposcc sur
Ia tour circulaire A').
Fig. 2. Ovidiu. L'epaississement du mur d'enceinte sur
Ia partie de l'ouest.
Fig. 3. Ovidiu. Le pavage de l'cntree dans Ia tour circu.aire

c.
1e

AI. S.

17

Ibidem.

Ştefan,
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BMIA, 46, 1977, 2, p, 15-24.

Cercetările

arheologice din sectorul O al

cetăţii

Tropaeum Traiani

A. PANAITESCG

Cercetările arheologice sistematice începute în
anul 1977 pe via forensis au identificat, la adîncuri
ce ,·ariază între 1,30 şi 0,80 m de la nivelul actual
de călcare, urmele unui pavaj. Problemele ridicate de stratigrafia acestuia au constituit unul
din principalele obiective pe care le-am urmărit
in cursul campaniei 1977 şi 1978.
Rezultatele obţinute, pe baza studierii monedelor descoperite în săpătură, ne-au dus la emiterea ipotezei că în a doua jumătate a secolului
al IV-lea e.n. a avut loc o refacere a pavajului
viei forensis, pavaj realizat în prima jumătate
a acrstui secol în vremea împăraţilor Constantin
şi Licinius1 . De asemenea s-a constatat că în
cursul secolului al IV-lea e.n., la sfîrşitul acestuia,
a antl loc acoperirea primului nivel reparat cu un
strat de pămînt galben bine bătătorit, în care
au fost tasate fragmente ceramice şi pietriş.
Deci intilnim al doilea nivel de utilizare a străzii
pentru această perioadă şi corelîndu-1 cu pavajul
unei slrftzi secundare, cercetate parţial, extindem
folosirea viei forensis, eu acest al doilea pavaj,
pînă in a doua jumătate a srcolului al VI-lea
e.n. 2•
ln campania din luna iunie 1980 am avut în
vedcn· continuarea cercetărilor pe via forensis
pentru a urmări pavajul şi a încerca să clarificăm
problemele legale de sistemul stradal de pe porţiunea dinspre poarta de sud a cetăţii.
Pentru a realiza scopurile propuse am executat.
in continuarea secţiunilor vechi, douft secţiuni
orientate est-vest şi perpendiculare pe axul
străzii, cu dimensiunile de 2 x 10 m, Ds 10 şi
Ds 11 (wzi fig. 1) şi o casetă De 4 pe latura de
est a viei forensis. O primă constatare, rezultată
in urma excavării pămîntului vegetal şi a dă
rimăturii antice din Ds 10 şi Ds 11, a fost că pavajul realizat din fragmente ceramice şi pietriş
prinse într-un strat de pămînt galben bine bă
tătorit. cu o grosime de 0,38 m, continuă. Adîncimea la care l-am surprins este mai mică decît
in celelalte secţiuni. Situaţia este normală dacă
ţinem cont că terenul pe care a fost construită
strada urcă spre sud, pornind de la latura de
sud a basilicii Forensis. Astfel, pavajul apare la
0,50-0,60 m de la nivelul actual de călcare.

1
1

A. Panaitescu, Materiale, Oradea, 1979, p. 247-253.
Ibidem, p. 249.

Exc~n·area

celor douft sec[.iuni ridică însă şi o altă
deosebit de importantă privind modul
cum continuă via forensis către poarta de sud.
Avind în vedere cft din locul unde am executat
cele două secţiuni panta coboară destul de abrupt
dire poarta de sud, pe de o parte, şi că poarta
are trepte, fiind utilizată numai de pietoni, de
cralallft parte, emitern ipoteza, cu rrzrrvele cuvenilr. că, începînd din acest loc, strada coboară
în trepte probabil destul de lungi, către sud. O
eompara[ic cu uia principalis în panta de wst
a acesteia, ni se pare rxagrratft, deoarece panta
ce eoboar[t dtlre poarta de vest este mult mai
linft, iar poarta era ulilizatft şi pentru pfttrunderea
în ertate a mijloacelor de transport.
In această situaţie, este d" la sine în!eles e[t şi
canalizarea la Yia forensis a fost adaptat ii la condiţii!P specifice porpunii rcspecliYl'. În acelaşi
timp, scurgerea apelor pluviale se putea realiza
rnull mai bine decît în cazul cind strada ar fi
coborît în pantă abruptă, continu[t, către poarta
de sud. O asemenea realizare stradală pe lîngft
aspectul practic pe care îl ana, Mtdea şi o imagine
deost'bitft cartierelor existente în cursul secolelor
IY -- Yl c.n., pe partea de esl şi de vesL a ei.
Cercetările decluale în De '' au dus la identificarea. la 0,30 m de la nivelul actual de eftleare,
a unui zid confcc~ional. din blocuri de piatrft
prinsă cu pfnnint, rest al unui edificiu din epoca
tirzie din via!a celftţii Tropaeum Traiani. Jn
lrgrtl ură eu acesta. considerăm interesant s[t
amintim dt şi în casetele De 1 şi De 3 au fost
descoperite ziduri aparţinînd unor edificii situate
la Pst de via forensis. Reamintim
cft în
De 1 am identificat, în cursul campaniei din 1\lÎ~
zidul unui edificiu, avînd latura de vest pe uia
forcnsis şi cea de sud pe strada secundară 3 . Cncetftrile efectuate în cursul anului 1980 au dus la
descoperirea intrării pe latura de sud a edificiului
în discuţie, în apropierea colţului de sud-vest al
clftdirii. In profil se disting urmele prăbuşirii
clenwntelor de suprastructură, resturi de ţiglă
şi olane şi fragmente de chirpici. De altfel, dărî
mftlură cu acelaşi conţinut a fost identificaHt
şi în profilul de est al casetei De 1. Ultima descoperire, la care adăugăm şi fragmente din acelaşi
material constructiv identificate in De 2, De 3
problemă

3

ldcm, Pontica, 12, 1979. Edificiul

u•
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tuită din blo curi de pi atr ă de m arun e mijlocie,
sumar cioplite , aşe z ate în chip de p ar ame nt , consolidate cu că rămizi ş i ţigl e ş i prinse cu lu t . ln
interiorul zidului sînt aşezate pietre de mici dimensiuni , legate tot cu lut, într-o tehnică ce ne
aminteşte de emplecton. Existen ţa ş i în alte
sectoare cercetate în cetate a unor edifi cii construite din asemene a ziduri, datate în seco lele l\' - VI
e.n .5 , cu mai multe faz e de utiliz are , nu face
decît să confirme faptul că ş i p e via forensis
şi pe una din str ă zil e secundare ce o întretaie
s ituaţia es le id e ntic ă .
Jn legătură cu bazele de co loan e descoperite
atît în cursul campaniilor anterioare, cît ş i în cea
din 1980, este important să amintim existenţa
în Ds 5 a unei baze de co loană , de mari dimensi uni,
aflată chiar p e pavajul străzii. Dup ă dimensiunile
m ari ale acesteia şi dup ă faptul că stră punge
pavaju l, fiind de ci vorb a de nivelul al doj lea din
ultim a parte a secolului al IV-lea e.n. , co nsiderăm că
provine de la un edifi ciu af lat la
vest d e via forensis şi că s-a prăbuşit ulterior din
zidul edifi ciu lui resp ectiv . Cond i ţi il e prăbuşirii
vor putea fi clarificate numai cînd se va cerceta
ş i această porţiune din via fo rensis . Baza de coloană în discuţie a fă cut parte dintr-o m are construcţie, d e mante la tă, probabil , cu ocazia reconstrucţiei cetăţii, la începutul seco lului al IV-lea
e.n.
Cercetarea arheolog i c ă e fectuată în anul 1980
a du s la descop erirea a două str ăz i secundare
care întretaie via fo r ensis. Una dintre acestea
se află p e latura de est, iar cea l a l tă pe latura de
vest. Avînd în vedere import anţa ş i complexitatea .problemei ridicate, avem în vedere ca obiectiv v ii tor cer cetarea apro fund ată a acestu i aspect
în cursu l camp a niilor urm ătoare.
Numero asele fragmente ceramice ş i numă rul
r elativ mare de fragmente de sticlă descop erite
în niveluril e superioare ale ce t ă ţ ii Trop aeum
Traiani, v or constitui de aseme nea obi ective de
studiat în viitor.
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ARCHAOLOG ISCHE AUSGRABUNGEN Il\1
D-SEKTOR DER BURG TROP AEUl\1
TRAIANI
ZUSA MM E NFASSU l\' G

O

"!!m

20m

Fig. 1. Tropaeum Traiani. Poa rta de sud a c c t ă( ii.
şi De 4, provenind de la alte clădi ri , vin să confirme afirmaţia că în perioada secolelor IV- VI
e.n. edificiile din interiorul cetăţii aveau eta je
realizate din chirpi ci şi cărămidă, si tuaţie dato4
rată sporirii populaţiei ce locui a în cetate •
Un alt zid realizat ca şi cel al edifi ciu lui din
De 1 tl avem în De 4. Structura sa este consti-

' 1. Bogdan - Cătăniciu, M. M ă rgin e anu - C â rstoiu , In Tropcuum Traiani, 1. Cetatea, Bucureşti, 1979, p. 106.

D er \' erfnsscr p riisenti crt die wichtigsten E rgebni sse der
im Jahrc Hl80 in der Burg Tropae um Traiani stattgefun dcncn
syst cmatisch en a rch ă ol og i sch e n Au sgra bungen . E s wird
die Hypothcse vorgelcg t, d aO die via {orensis mittels ei nes
Treppensystems gcgen das Siidtor dcr Burg ab st eigt . Nachher
werden di e Mau ern eini ger Bauten aus der romi sch-by zantinischen E poche bcschri cben, die sich auf der Ost seile der
via {orensis bcfinden, wi e a uch die 1\Iog lichkcit vorausgesetzt,
da O bei di esen Bauten Stokwerke aus un gebrannten und
gebranntcn Ziegeln bes tand en.
ABBILDU NG\' E RZE ICHNI S
Abb. 1. Tropaeum Traiani. Siidliches Tor dcr Bu rg.
i Ibidem, p . 104, N. IV
grafi a cetăţii.
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N In conformitate cu st rati-

Rezultatele

săpăturilor

arheologice de Ja Histria - sector A

CATR INEL

Cercetările arheologice efectuate la llistria in
sectorul nord-estic al incintei romanP tîrzii au
Inceput în 1974 şi nu s-au încheiat înc[t.
Rezultatele obţinute fiind prezentate anual în
cadrul sesiunilor de rapoarte, considerăm că nu
mai este necesar să reluăm totalitatea problemelor
ivite pc parcursul anilor de sludiu, referindu-nc
doar la cele care şi-au gftsit rezolvarea în cursul
campaniei din Yara lui Hl80.
Reamintim totuşi că cercetarea noaslrh a
urm[trit şi urmftreştc în continuare douft probleme
(foarte diferite din punct de Yedcrc cronologic,
dar care şi-au dat întîlnire în această zonft), şi
anume:
1. Descoperirea limitei de nord a zonei sacre
greceşti.

2. Dezvelirea por\iunii de nord-est a incinlei
romane tîrzii şi stabilirea fazelor sale de existenţă
in func\ie de construcţiile adiacente. (Menţionăm,
dacă mai era neYoic, că în exterior şi această
latur[t a incintei a fost scoasft la luminft încă din
anul 1\l15 de către V. Pârvan1 ).
In cursul cercetărilor, ca urmare a datelor
apărute în teren, ordinea priorilftţilor s-a schimbat
intrucitva, eforturile noastre concentrîndu-sr în
principal asupra problemelor ridicate de zidul
de apărare al cetăţ.ii.
Intreaga suprafaţă a fosL împărţită in 14 casete,
păstrindu-se înlre ele profile de controL unele
perpendiculare pe latura de nord a incintci, allelc
perpendiculare pc cea de rst (fig. 1/.
S-a descoperit astfel o insula, ruprinsh între
zona sacră, curtina a şi latura de est a incintci,
încadrată din punct de Yedere cronologic în secolele al VI-lea-al VII-lea e.n., adnd în secolul
al VI-lea dou[t momente de exislen!It, clar determinate. Locuirea aparţinînd secolului al VII-lea,
ca peste tot în cetate, este sporadică, fiind surprinsă
într-un singur loc, în A 12.
Locuinţele
din această zonă, caracteristice
epocii, au pereţii cu soclu din piatră măruntă
legată cu pămînt şi suprastructura din chirpici.
Multe dintre ele refolosesc zidurile cu mortar ale
unor construcţii mai vechi, rcparîndu-lc in teh1 Y. Pârvan, AC:\11, 1915-1 !l16, p. 190; vezi ~~ plan u
publicat in Histria 1\', AHMSI, 38, 1916, p. 704.
• Releveu! a fost executat de către arh. A. Sion, căreia
li aducem Yii muHumiri.

DOMĂNEANŢP

nica vremii şi adosîndu-le, nu o dată, ziduri noi,
cu orientări diferite.
Inainte de a prezenta rezultatele cercetărilor
efectuate în vara anului 1980, care s-au concentrat asupra laturii de est a incintei şi turnului A,
ni se pare necesar să mai facem o paranteză
pentru a aminti că pînă în prezent s-a considerat
că zidul de apărare al Histriei, în epoca romană
tîrzie, are două mari faze constructive: faza A,
ridicată imediat după distrugerea gotică de la
mijlocul secolului al III-lea c.n., care ap[tra o
suprafaţă mai restrînsă a oraşului (pc frontul
vestic ea nu depăşeşte turnurile C - la nord şi 1 - la sud? şi faza B, care constituie o refacere
masivă de la începutul secolului al IV-lea c.n.,
necesară în urma unui nou atac gotic (probabil,
cel din anul 295, care a afectat şi cetatea Tropaeum Traiani) 4 • Cu această oeazie incintei i se
adaugă curtinele k şi 1 şi turnul K - la sud şi
curtinele şi turnurile B şi A - la nord 5 . .-\tit
faza A cît şi faza B au suferit în timp unele reparaţii şi refaceri parţiale.
Din cele expuse mai sus rezultă că turnurile
B şi A, precum şi curtinelc b, a şi, parţial, cea de
est (probabil tronsonul nord-estic) aparţin fazei
B.H. Nubar şi .-\. Sion au surprins la curtina şi
turnul B o refacere în secolul al YI-Iea e.n. (notată cu indicativul B 1) 6 • Un fenomen asemi'tniitor
a fost sesizat din punct de vedere constructiv
în6t din campaniile lrccutP şi la turnul .\ ~i curtina de est.
Pentru stabilirea cronologiei acestor dourt momente de existenţă, precum şi a traseului exact
al cur li nei de est - distrusft în cea mai mare
parte pînă la nivelul fundaţiei - am coborit în
casetele A 12, A 13 şi A 14 sub nivelele aparţi
nînd secolului al VI-lea e.n.
Rezultatele obţinute sînt următoarele:
Prima fază (faza B) a curtinei de est (tronsonul
nord-estic) şi a turnului de colţ A, caracterizată
constructiv prin folosirea atit în emplecton, cît
a Gr. Florescu, in 1/istria, I, 1954, p. 322-324; H. ::\"u!Jar
arh. D. Theodorescu, Materiale, 9, 1970, p. 190-193;
H. Nubar, A. Sion, Rev. Muz. Mon. 1, 1980, p. 19-24 şi 30.
4 Gr. Florescu, op. cii., p. 94; · H. 1'\uhar, A. Sion, op.
cit., p. 30-31.
& Gr. Florescu, op. cii., p. 66 şi 293; H. Nu bar, ,\. Sion,
op. cit., p. 31.
• Ibidem, p. 24-27.
şi
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HISTRIA 1980-sectorul nord est re

Fig. 1. Histria. Planul săpă turilor efectuate In acest sector In perioada 1974-1980.
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SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA HISTRIA

Fi g. 2. H islria. Turnul ,\

Fi g. 3.

H bl r i~l .

şi

curtin a de nord-est .

La tura de es t a turn ului A.

i"ig. 4. Histri a. In scrip \ ie fun e ra ră d e scope rit ă in paramentul interi or al curtin ci de n ord-est .
şi la legarea blocurilor din parame nt a unui
mortar de var, alb , cu multe scoici , date ază de
la începutul secolului al IV-lea e.n., probabil
vremea lui Constantin cel Mare, în timpul domniei
căruia a avut loc o vastă operă de refacere a fortificaţiilor cetăţilor din Scythia Minor şi de întărire a limesului dunăre a n.
Această precizare cronologică o datorăm descoperirii unei construc ţ ii adiacente incintei , orientată aproximativ paralel cu latura s a estică
(fig. 1). Mome ntul construirii sale, stabilit cu
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ajutorul materialului ceramic şi al monedelor
descoperite , este începutul secolului al IV-lea
e.n.7 •
Din curtina de nord-est a acestei faze nu s-a
păstrat decît paramentul interior şi acesta nu pe
întreaga lungime a săpăturii , ci numai în cîteva
puncte, dintre care cel mai important este, desigur,
cel în care se ţese cu paramentul interior al turnului de colţ A, faza B (fig. 2). Paramentul său
exterior pare a fi complet distrus 8 •
Mom e ntul următor, uşor sesizabil constructiv
deoarece folos eşte un mortar de var amestecat
cu bucăţi de cărămidă sfărîmată , aduce cu sine
o modificare a traseului curtinei de nord-est.
Ea este re trasă spre vest, paramentul interior
al faz ei B devenind parament exterior p ent ru
noua f ază , iar turnul A este reparat şi m ă rit
în exterior p e lat urile de nord şi de est (fig. 2
ş i 3) .
Întreb area fireas că ce se pune este cînd a aYut
lo c ace a stă refacere ş i de ce ev enime nt istoric
po ate fi ea l e g a tă.
Surprinderea şanţului de fundaţi e al noii curt ine
care taie toate nivel ele ant erioare sfîrşitului secolului al IV-lea e.n. ş i în interiorul că ruia am
descop erit o monedă de la sfîrşitul acestui seco l,
ne-au determinat să tragem concluzi a că ea a
fost con struit ă în acea st ă perioad ă, probabil in
t impul domni ei împăratului T eodosiu s, a cărui
p o litică de reparare a unor ce tă ţi ş i drumuri
în Scy thia Minor încep e să se contureze9 .
Distrugerea curtinei de nord-est ş i deteri or are a
turnului A - faza B, · credem că s-au datorat
tot unui ata c goti c, ş i anume celui din t imp ul
domni ei lui Valens. S ăpăturile efectuate în ult imii
ani la Histri a ne ofe r ă unele indicii în acest sens.
Preciz area cr onologi ei celor două faz e al e curtinei de nord-est ş i turnului A ni se pare a fi cîş
tigul cel m ai de sea mă al ce r ce tăril o r no astre di n
v ar a tr ecut ă .
În cee a ce pri veş te rezolvarea primei pr obleme
p e care ne-o propusesem, descop erire a li mitei
de nord a zonei sacre gr e c e şti , ea a r ă m ns în că
în susp e nsie. Singura precizare care se poate
fa ce, d e o ca md a t ă , este că zona templelor se afl a contrar afirmaţiilor de pînă acum - pe o î n ă l 
ţime, stînca pe care erau construite coborînd
într- o pantă destul de accentuată spre nord.
Numai astfel se poate explica faptul că nivelul
templului lui Zeus, secolul al VI-lea î.e .n. , este
cu un m etru, un metru şi jumăta te mai sus decît
nivelele aparţinînd secolului al VI-lea e.n. , din
imediata vecinătate.
7 Toate monedele descoperite In cursul cercetă rilor din
acest sector au fo st identificate de către dr. Gh. Poenaru-Bordea, cărui a li mulţumim şi pe această cale.
8 E ste posibil ca fundaţia exterioară a curtinei de est faza B - să se păstre ze la o cotă mai jo asă decit aceea la
care s-au oprit cerce tă rile noastre In ace a s tă zonă. D a torită
nivelului ridicat al pinzei de apă freatică nu am putut ! nsă
efectua verificări.
• I. Barnea, DID, II, 1968, p . 405 -406 ; AI. Barn ea, Materiale, Oradea, 11179, p . 206.
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:\"u \Tem s[t încheiem înainte de a mai aminti
descoperirea în paramentul interior al curtinei
de csl a douft inscripţii, dintre care una, o frumoasă
steltt funerară, înaltă de trei metri, aparţine
sfîr~itulni secolului al IV-lea î.e.n. (fig. 4).

HESULTATS DER ARCHXOLOGISCHEN
FORSCI-IUNGEN Il\f HISTRIA - SEKTOH A
ZIJSA:'IL\IE~FASSU:\!G

- Dic ;r.wcitc l'hasc daucrt vom cndc dessclbcn .Jahrhundcrts. Sic wird durch dic \'erănderung der Strceke der
nord-iistlichen Kurtinc charakterisiert, die sich nach \Vesten
auch durch Ausscnverschiehung der Nord und Ostseiten
des Turmcs A zuriickzieht.
\'om Standpunkt des antiken Rclicfs, hringt die Forschung
dieses Sektors die Prăzisicrung, dass sich dcr hciligc Bezirk-T
auf cincr Anhiihe bcfand und dass sich dcr Felscn, worauf
diesc gchaut war, in cincm stcilen Abhang nordwărts abstieg

ABBILDUNS\'EHZEICHNIS

Die in Il istria im J ahre 1980, nusgcfUhrtcn archăologischcn
Forschungen im Sektor der nord-iistlichen spătriimisclll'll
Festungsmauer, hatten als wichtiges Hcsultat die Fcstsetzung
der Chronologic der bcidcn konstruktiycn Phnscn dcr nordiistlichcn Kurtinc und des Turmcs A.
- Dic crstc l'hasc (B) wurdc Anfang des .!,Jh. u.Z.
erLaut. als sich die gcschiitztc Oberflăche dcr Stadt Ycrgros"·rlc, und zwei ncuc \'ierte! im Siidcn und :->onlcn rinvcrlcibl \Hlrden;

Ab!J. 1. Histria. Plan dcr Ausgrahungpn dic im diesem
Sektor zwischen 197 1-1980 ausgcfiirt wunlcn.
Abh. 2. Histria. Tunn ,\ unu nord-iistliehe Kurtine.
Abil. ,,. Histria. Die ibtliche Seitl' des Turme' .\.
Abb. 1. llistria. Im innercn J>arament ucr nord-(istliche
Kurtinc entdecktc Grabinschrift.
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Cercetările

din sectorul V al

cetăţii

Capidava

ZIZI COVACEF

ln primele patru campanii pe care le-am intreprins în sectorul V, situat în colţul de sud-est
al cetăţii Capidava, au fost dezvelite zidurile
citorva încăperi, destul de distruse însă de locuinţele feudale-timpurii aflate in straturile de
deasupra1 . In două din aceste încăperi - prima
situată lîngă zidul de incintă al curtinei G, a
doua lîngă curtina F - au fost găsite, pe lîngă o
tnsemnată cantitate de fragmente de amfore, şi
cite un dolium. Poziţia încăperilor faţă de poarta
cetăţii, precum şi destinaţia inventarului ceramic
recuperat din interiorul lor, ne-au determinat să
presupunem cft acestea funcţionau ca magazii
pentru provizii.
·
ln campania din vara anului 1980, s-a lucrat
in carourile M 76, L 76, K 76 şi K 75. A fost
degajaL complet de dărîmături carou! M 76, unde
a fost surprinsă încă o bună parte din zidul "b"
apar\inind primei încăperi. Materialele arheologice scoase odată cu dărîmăturile sînt în exclusivitate de factură romana-bizantină şi sînt constituite din fragmente ceramice, fragmente de
sticlă şi o mare cantitate de cărămizi.
In carou! L 76 a fost desfiinţată locuinţa-bordei
nr. 6. La demontarea pereţilor acesteia a fost
găsit un fragment dintr-o stelă funerară, din
care se mai păstrează o parte din chenarul decorat
cu ciorchini şi frunze de viţă, precum şi primele
litere de la patru rînduri. Tot de aici a fost recuperat fundul unui platou cer amic cu decor
stampaL. Printre numeroasele fragmente ceramice provenind de la amfore, căni, ulcioare
opaiţe, fragmente de vase de sticlă (fig. 5/8-9),
cuie de fier, am găsit un obiect din os, frumos
şlefuit, avînd aspectul unei fusaiole (fig. 5/2),
precum şi un fragment dintr-o piesă din bronz
ce făcea parte, probabil, dintr-un element de
decor de mobilier (fig. 5/3).
ln această campanie am insistat, în mod special,
in investigarea celei de a doua încăperi, ocolită
mai mult 'de locuinţele feudale-timpurii. Rezultatele obţinute aici au confirmat, pe de o parte,
ipoteza funcţionării în aceste încăperi a magaziilor cetftţ.ii, iar, pe de altă parte, au oferit date
deosebit de importante cu privire la istoria cetăţ.ii.
1 Z. Covacef, Raport preliminar a11upra cercetărilor arheologice din sectorul V al cetăţii Capidava (Campaniile din
.anii I~1j, 1976, InB ~~ 1979 ), Pontica, 13 (sub tipar).

O parte din această încftpere, surprinsă în carourile
K 7G şi respectiv J 76, a fost cercetată în campania anterioară, cînd ne-am oprit la -1,90 m,
pe un nivel afectat de un puternic incendiu. In
mai multe puncte, pe acest nivel, s-au păstrat
urme ale unei podine din cărămizi (fig. 2). Dintre
descoperirile făcute in această parte a incftperii,
remarcăm mai multe fragmente de amfore, afectale de incendiu şi trei monede. Două dintre
acestea au fost gftsite la -1,10 m (un Iustinian,
în valoare de 20 nummia, din anii 546/547 şi un
lustin II, în valoare de 40 nummia, din anii
568j5G~l, în timp ce cea de a Ireia monedă s-a
descoperit la -0,80 m, pe zidul "c" al incftperii
(un luslin II, în Yaloare de 20 nummia, datind
din 572/573). Deoarece la \Temea aceea descoperirea nu ne permitea aYansarea \Teunei concluzii,
ne-am propus degajarea completă, măcar a acestei
încăperi. Deşi cruţată mai mult de locuinţele
feudale-timpurii, o bună parte din centrul încă
perii era afectată de construcţia locuinţei-bordei
nr. 4, datind din secolul al XI-lea 2 •
Imediat sub stratul vegetal s-au descoperit
cîleYa fragmente ceramice feudale-timpurii (fig.
3/1- 2), dar nu pe un nivel cert, ci amestecate
cu dărîmăturile romana-bizantine (cărămizi, olane,
pietre de diferite mărimi, fragmente ceramice şi
foarte mult mortar). După aproximativ 0,50 m,
incep să aparrt urmele unui puternic incendiu,
constînd din pietre şi cărămizi carbonizate şi
bucăţ.i de bîrne arse, urme care continuă pînft
la nivelul de călcare al încăperii. Inlăturarea
completă a dărîmăturilor din carou! K 75 păstrînd profilul spre nord-vest - a dus la dezvelirea unui adevărat depozit de amfore, de diferite forme şi dimensiuni, toate din secolul al
VI-lea: două amfore intregi, trei sparte de dă
rîmături (fig. 5/1; 6/1- 2), numeroase fragmente
din alte amfore, pe care sperăm să le intregim
dupft campania Yiitoare, cînd incăperea Ya fi
degajată în intregime de dărîmături. Remarcăm
faptul dt amforele au apărut lîngă chiupul descoperit în urmă cu cinci ani şi lăsat in situ. La
golirea acestuia, după descoperire, ca şi în timpul
degajrtrii amforelor, au fost scoase fragmente
mari dintr-un alt chiup, distrus însă de incendiu.
1 Cir. Florcscu, R. Florescu, P. Diaconu, Capidava 1.
.\Ionogra{ie arheologicil, Bucureşti, 1958, p. 151 ~1 urm.
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Fiecare din cele cinci amfore (intregi sau intregile), descoperite in această campanie, aparţine
unui alt tip.
Adăugăm la acestea şi un ulcior care nu a putut
fi întregit, Iipsindu-ne elementele esenţiale: fund,
git. S-a păstrat, fragmentar, corpul globular şi
remarcăm gitul subţire şi o singură toartă (fig.

3/3).
Fără a insista asupra fiecărei amfore, tipurile
lor fiind cunoscute, subliniem totuşi faptul că
pe două dintre acestea sînt inscripţii realizate cu
vopsea roşie, inscripţii ce le găsim şi pe alte
cîteva fragmente de amforă. Vom prezenta în
continuare două din aceste recipienlc. Una dintre
amforele intacte aparţine unui tip mai rar (fig.
3/1). Fragmente de amfore de acest Lip au mai
fost găsite la Tomis, la Edificiul roman cu mozaic,
precum şi la Histria, la nivelul secolului al Vl-lea4 •
Amfora de la Capidava, lucrată din pastă de culoare gălbuie, are corp sferoidal, fundul rotund,
este fără git şi are buza îngroşată (1=0,40 m;
diam. max. 0,335 m; diam. gurii=0,08 m). Pe
umăr are două urechiuşe-apucfttori. In zona
tortiţelor arc o bandă de striuri foarte fine, iar
pe corp este decoratii cu caneluri profunde. Pe
corp mai apar şi mai multe pete roşii cauzate de
incendiu, iar pe una din laturi - două orificii,
perfect circulare (unul plasat în partea superioară
a corpului, celălalt în partea inferioarft) 5 •
Cea de a doua amforă întreagă ne-a trezit
interesul nu atît prin forma sa, cît mai ales datorită modului in care a fost găsită (fig. 4/2).
Ca formă, tipul este destul de cunoscut şi răspîndit
în secolele VI- VII e.n. 6 : corpul oYoidal, fundul
rotund, decor de brîuri în relief, orizontale, distanţate (1=0,51 m; diam. max. =0,22 m; diam.
gurii=0,065 m). Condiţ.iile descoperirii ne fac
să credem că amfora a stat chiar în centrul incendiului, vasul fiind ars intens, motiv pentru
care a şi crăpat în mai multe locuri, iar pe corpul
amforei aflindu-se, lipită, o monedă din bronz.
Curătată, moneda s-a dovedit a fi un Iustinian
cu v~loare de 40 nummia, din anii 541/542 (fig.
4/3). Descoperirea ni se pare remarcabilă în primul
rind datorită faptului că ne oferă un lerminus
post quem pentru incendierea cetăţii la acest
nivel. Luînd în discuţie şi celelalte monede descoperite în această încăpere, avem ca limită inferioară această emisiune din anii 541/542, iar ca
limită finală moneda de la Iustin II din anii
572/573, descoperită pe zidul "c", delimitîndu-sc
in acest fel o perioadă de 30 de ani marcată de
incendii consecutive. Considerăm că această
descoperire răstoarnă complet dalele privind
cele patru faze constructive ale cetăţii, stabilite

deallfel. cu aproximaţie, pc baza cercelărilo
efectuate in exteriorul zidurilor de incintft şi 1
turnuri, în coroborare cu informat.iile scrise7
Săpături le executîndu-se in interiorul cetăţii num
în nh·elurile de locuire feudale-timpurii, datei
au fost preluate ca atare, considerîndu-sc c
ultimă fază - cea a castelului tîrziu, presupus
a fi fost construit in timpul lui Anastasins6 • in
cadrul mi'tsurilor de refacere a limes-ului (cînd
sînt atcstatc reconslrucţii şi în alte centre ale
Dobrogei antice: Hislria 9 , Dinogeţia 10 , Tomis11,
Sacidava 12 ) şi distrus în secolul al VI-lea e.n.
cînd a şi fost părăsit.
Astăzi însft putem privi problema altfel. Capidava a avut parle de aceeaşi soartă ca şi celrlalte
aşezări ale Dobrogei antice, care au suferit distrugeri violente începînd de la mijlocul secolului
al VI-lea, cauzate de incursiunile kutrigurilor,
alia\i cu bulgari şi slavi, iar mai tîrziu, spre sfîr~ilul secolului. de atacurile avarilor. Astfel, Ia:,
Dinogeţia, un slrat masiv de arsur[t atcsl[t marea:
lovitură primită de cetate la sfîrşitul domniei
lui Juslinian 1a. fn sectorul central al Histriei,
pe niwlul dalat inlre 527--5,11 14 , se constată,
de asemenea. un sfîrşit violent cauzal de un
incendiu puternic.
Heccnta descoperire de la Capidava ne dcler·
mină să considerăm dt cl'latea a intrat în aria
distrugerilor violPnte de In mijloeul seeolului al
VI-lea; rcEtcul[t într-o oarecare mftsură în timpul
lui Iustin IT, ea a avut de suportat invazia pîrjolit oarL~ a avarilor din anul 3X7. Staţium·a mi-,
li 1ară de ai ci avînd sarei na de a supraveghen un:
însemnat punct de trecere peste Dunăre, cetatea
nu a· fost p[trăsită ci, după trecerea pericolului,
rdi""tcnlft. IUlllile provoca[(• de nentnnăral(•le atacuri de-a lungul celor ;)() de ani şi mai cu seamă
ale acestuia din urmft au fost pn•a mari ~i nu mai
existau sufit·i(•nte foqe (fiziee : ~i economice)
pentru a sr reface în intregime
cetatea.
Ca alan•. s-a înl[tril numai un sferl din incintă
~i credem ci""t ridicarea castelului tirziu trehuie
plasalft la începutul secolului al VII-lea.
Continuarea săpftturilor, atit. în această zonă,
cît ~i in celelalle seclore ale Capidavei, credem
că va confirma faptul c[t sfîrşitul cctiiţ.ii mari
l re buie plasa l 1a finele secolului al VI-lea,
dali""t dupi""t care via\a va continua numai în incinlD rnic[t.
p. /1- :-~.

7

Ca[,fdapa,

8

1/Jidnn, p. 7~.

• Jiislria, 1, p. Gl; Em. Popescu, SlCI, 8, 19GG, p. 197.

Inedite.
4 Hislria. Monografie arhco/ogică, 1, Bucure>;ti, 1954, p.
458, tipul nr. 5, fig. 385.
s Presupunem că amfora a fost folosită ca redpient pentru
cereale, situaţie in care cele două orificii au fost realizatE'
pentru a se asigura o mai bună aerisire interioară.
B Numeroase amfore de acest tip au fost găsite Ia Capidava,
Altinum, Carsium, Dinogeţia, Tomis, Hislria etc.: cf. Pontica,
8, 1975, p. 274, pl. 3/5-8; 10/3-6.
3

Gh. Ştefan .)i colah., SCI\·, ~. HJ::i1, 1, p. :l3; idcm,
SCI\", ·1, 1\J;J.J. 1-~. p. 1G8; Gh. Ştefan, 1. Barnea, :\1. ChisYasi-Com,a, B. :\lilrca, :\latcrialc, G, 1 \J5\J, p. G·fG; 1. Barnea,
Dacia. :-.;. S., ·1, 19GO, p. :JG<l -3GI.
n 1. llarnca, op. ei l., p. 3G 7-373.
11 l'ontica, G, 1 \J/3, p. 319 ~i urm.
ta 1. llarnca, Dacia, N. S., 10, 19GG, p. 237 -~5!1.
H l'ontica, 4, 1971, p. 164 -1G7.
1o
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Fig. 1. Capi da va. Imag ine din secto rul de lucru ; se vede con s tr u cţia hypocaustulu i ia r în ultim plan p e reţii celei de
a doua ln c ă p e ri.

Fig. 2. Capi da va. Zidul "c" al celei de a doua

încăperi, văzut
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Fig. 3. Capidava. 1-2 vase fragment are din secolele X -XI ; 3 ulcior fragmentar din secolul a l VI-lea (lnv. 28913); 4
fragment de am foră cu in scripţia din secolul al VI-l ea; 5 jum ătate dintr-un opaiţ (secolul al VI-lea e.n .).

1

Fig. 4 . Capidava. 1

a mforă

lntreagă

din secolul V I (Inv. 28908); 2 amfora p e care s-a
VI-lea); 3 mon ed ă Iustinian din bronz (541/542).
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1

Fig. 5. Ca pidava . 1 a mforă cu inscrippe, lntregită, din secolul al VI-lea ( Inv. 28911); 2 obiect din os ln formă de tusaiolă; 3 fragm ent dintr-o piesă de decor pentru mobilier din bronz; 4 m ă rg ică din sticlă, de dimensiuni mari; 5 in el
din bronz ; 6-7 obiecte din fier : min er(?), cataramă; 8-9 fragmente din vase de sticlă.

,,

j'

1
Fig. 6. Capidava. Amfore Intregi te, descoperite in !ncăp erea a doua (seco lul a l VI-lea) : 1 1 =0, 79 m; diam. max. =0,215 m
(Inv. 28910); 2 1=0,70 m; diam. max.=0,480 m (In v. 28909)- cu inscripţie.
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DIE FORSCHUNGEN IM 5. SEKTOR DER
BURG CAPIDA VA
ZUSAMMENFASSUNG
Wahrend der Kampagne aus dem Sommer des Jahres
1980 wurden in dem zweiten, in siidiistlichen Teil der Burg
Capidaya freigelegten Raum eingehendere Untersuchungen
untcrnommen. Das Ergcbnis der Grabung war dic Entdeckung
eines Amphorendepots (zwei ganze, drei crgănzte und Pragmente andercr), das in folge eincs Brandcs zerstiirt wurde.
Einc llliinzc von Justinian aus dcn Jahren 541/542, die wegcn
des Brandes an cine der Amphorcn geklbet war, ergibt eincn
lerminus post qul'm fUr die Zerstarung der Burg.
Dic Analysc dcr lllateriellen Bewcise bcjaht cincrscits
dic Hypothese, dass hicr dic Vorratsraumc dcr Burg angcordnct warcn und andercrscits crgebcn sic besondcrs wichtigc
Angaben fiir die Gechichtc dcrsclbcn.

ABBILDUNGSVERZE ICHNIS
Abb. 1. Capidava. Ansicht dcr Grabungszonc; man sieht
das Gebande des Hypocaustus: im Hintergrund dic Wande
des Nebenraumcs.
Abb. 2. Capidava. Wand "c" des :-lcbenraumcs; Ansicht
von Inncn.
Abb. 3. Capidava. 1-2 GefăDe des 10.-11. Jhs. u.Z.; 3
Krug, G. Jh. u.Z. (Inv. 28913; -1 Amphoren fragment mit
Inschrift, G. .Jh. u.Z.; 5 Hălftc ci ner Firmalampc, 6. Jh. u.Z.
Abb. ·1. Capidava. 1 Amphore, G. .Jh. u.Z. (Inv. 28908);
2 Amphore mit llliinzc, G.. Jh. u.Z. ( Inv. 28912); 3 :\Ilinzc aus
der Amphorc 2 - Iustinian (i)-41/542).
,\!Jl.J. 5. Capidava. 1 rcstauriertc Amphore mit Inschrift,
G• .Jh.u.Z. ( Inv. 28\llt); 2 Spinwirtclftinnigcr Gegcnstand
aus Knochcn; :3 Bronzencs Fragment ci nes llliihelornamcnts;
4 graDe Glaspcrlc; :; Bronzering; ( j - i Eisengegcnslănde:
Henckcl (?), Schnallc; 8 -\l Glasschcrben.
Abl.J. G. Capidava. Rcstauriertc Amphoren aus dcm :-/ebenraum (G. Jh. u.Z.): 1 H=O,i9 m; D. max.=0,215 m
(Inv. 28\!10); 2 H=O,iO m; D. max.=O,ISO m (Inv. 28909)
- mit In,chrift.
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Raport asupra săpăturilor arheologice de la Biharea
S.

DUMITRAŞCU

In anul 1980 s-au continuat cercetările in staarheologică de la Biharea, in punctul
,.Grădina C.A.P.-Baraj", aflat la nord de cetatea de pămînt. Au fost săpate trei secţiuni
(1 x30 m), spre sud, în continuarea săpălurilor
din anii 1977-1979. Deoarece în această parte
a aşezării secţiunile au pătruns intr-o foslă viroagă colmatată, ccrcelările s-au continuat spre
nord de zona i nYestigat ă în anii anteriori prin
trasarea a indt două secţiuni (1 x 30 m). Toate
secţiunile sînt paralele, fiind dispuse pe direcţia
E- V (de la Ceşmeu spre drumul naţional OradeaSatu Mare). Materialele şi comple}):ele arheologice ieşite la iveală în cursul săpăturilor Yor fi
prezentate mai jos în succesiune cronologică.
ţiunea

1. DESCOI'ERIRI XEOLITICE

În toate cele cinci sccpuni, mai ales în gropi,
dar şi în martorii singulari ncdistruşi de constructiile ulterioare, s-au descoperit fragmente
ceramice, printre care şi dou[t pictate în roşu
crud, ce se datează în neoliticul mijlociu. Alături
de cioburile neolitice aflate în poziţie secundară
au mai fost descoperite şi cîteya piese de piatră:
o daltă de piatră şlefuită, două lame în formă de
frunză, din obsidian, şi o lamă lungă, subţire,
de silex.

( -0,40 m), sub stratul vegetal, probabil morminte (?) distruse, avind acelaşi material ceramic
ca şi locuinţa.
III. lmSCOl'ERIRI IA TI~XE

Suprapunînd locuinţa Br. C-D -HaA 1 , şi fiind
la rîndul său suprapusă de o locuinţă feudală
timpurie, sub un slrat de dărîmături feudale
timpurii, a apărut o locuinţă celtică, de formă
patrulateră: 3,85 x 2,80 m. În mijlocul ei se cont urează, prin concentrare a de cioburi, o alYCol[1
de pămînt de umplutură. La capătul celor două
axe, est-vest şi nord-sud, au fost descoperite,
grupate cîte două, gropile pentru stilpii locuinţei,
care prin dispunerea lor impun definitiY forma
patrulateră a locuinţei. La început, ne-am gîndit
la o locuinţă de formă ovală, cu "poliţ.ă" de la
straşină, jur-împrejur, care ar fi avut formă
patrulateră.

Materialul ceramic descoperit nu este prea
abundent: ceramică lucrată la roată din pastă
fină, mată, şi ceramică cu grafit în pastă. ornamentaUt cu striuri. Pe lîngă ceramică, s-au mai
găsit mici fragmente de la piese de bronz, distruse, şi un idol de lut ars, cu împunsături Eu·ule
înainte de ardere, în părţile vitale ale corpului
(cap, plămîni, stomac). Jn afarii de ceramica
celticii, s-au găsit trei fragmente cer amice lucrate
cu mîna, de faclur[t autohtonă.

Il. DESCOI'ImiRI DE J.A SFÎRŞ11TL I~l'OCII
BROl\ZLJ.UI ŞI Î:\CEPt;TUI. m•o<:JI l'IERUJ.(.;J
(IIr. C-IJ-IIa A 1 )

IV. HESCOl'ERIRI JHtiCE llE El'OC;\ ROlUY\

S-a dezvelit complet o locuin!ft palrulaleră
(4,85 x 2,80 m) din Br. C-D-HaA 1 (S. IV- V Casetă), ce se adîncea pînă la 1,35-1,40 m de la
nivelul actual de călcare. Au fost prinse şi trei
gropi de pari, care se adîncesc pînă la 1,61 m,
iar faţă de vatra locuinţei - cu 0,25. Inventarul
locuinţei constă din ceramică şi mici unelte şi
ustensile. Ceramica este cea cunoscută pentru
nivelul Br. C-D-HaA1 : vase-cuptoare portative,
oale, străchini, căni, ceşti, printre care şi rare
fragmente de tip Suciu de Sus. A fost descoperit
şi un medalion de bronz, semilunar, cu protome
de pasăre, ce se datează in Ha A1 - . In afară
de această locuinţă, au mai fost găsite concentrări de cioburi, in genere la adincime
mică

Au mai fost descoperite zece gropi, complexe
relativ închise, considerate de noi, pînă la proba
contrarie, morminte (?) sau complexe funerare
dacice (l\1.29- 38 - numerotarea se face în continuarea descoperirilor din 1977 -1979).
1) :\IORMÎ:"--TUL (?) Nr. 29 (S.I.)
Groapă in formă de pară (uşor tronconică),
care se adînceşte in pămînt, de la nivelul ac tu a 1
de călcare pînă la 2,30; are diam. gurii= 1.21 m,
diam. pragului de unde încep pereţii oblici (unde
începe de fapt conicitatea gropii)= 1,31 şi diam.
fundului O,GO m.
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In groapă au fost descoperite, invariabil, cele
categorii ceramice dacice de epocă romană:
lucrată la mînă şi la roată, de culoare cenuşie
şi dirămizie (ceramica lucrată la roată).
două

2) MORMÎNTUL (?) Nr. 30 (S-Ili)

8) :\IOIU1Î:\'TUL ('!)

V. HESf.OPimiRI I'OSTRO:\JAi\'E
MORI\IÎNTlil.

=--:r.

:J2

Au fost descoperite două gropi, una lîngft alta,
cu un prag între ele de 0,30 cm, amîndoul't în
formft de sac, cu material arheologic dacic aproape
identic: ceramică lucrată cu mîna şi la roată,
de culoare cenuşie şi cărămizie.

:38

Groapă în formă de sac, se adînceşte pînă la
1,21 m, cu diam.= 1,20 m, respectiv 1,00 Ia fund.
In groapă s-au găsit ceramică lucrată cu mina
şi la roată şi un fragment de fibulă de bronz.

Groapă în formă de sac, mai puţin adîncă
decît groapa nr. 1 cu material ceramic lucrat
cu mîna şi la roată, printre care şi un prîsnel.

3) MORMÎNTUL (?) Nr. 31 ŞI MOHI\IÎNTUL (?)
(S-Ili)

=--:r.

:-.:r.

1

La adîncimea de 0,40 m, sub solul vegetal,
apare scheletul unui copil, depus pe spate, pe
patul de lut galben-virgin, acoperind parţial o
groapă dacică. La cap se pare că a avut un ns
cenuşiu (se pare, deoarece la adîncimea la care
se afla ( -0,22 m) răsturnat, putea fi antrenat
şi de plug) şi sigur la gît un şirag de mărgele. Este
orientat nord-sud.

4) l\IORMÎNTUL (?) Nr. :J:l (S-1\' CASETA)
:\IORMÎt-:TCL

în formă de sac, cu material dacic.
Are adîncimea de 0,97-1 m de la nivelul actual
de chlcare şi diam.= 1,10 x 1,18 m. A fost suprapusă de un mormînt de copil, datînd din secolele
IV-V e.n.

=--:r.

2

Groapă

La adincimea de 0,30/0,35, sub stratul de
vegetal, acoperită de vatra unei locuinţe
feudale timpurii, a fost găsilă o groapl't goală,
adîncă de 0,75 m, patrulatcră.

pămînt

5) MORMiNTUL (?) Nr. :l4 (S-I\' CASETA

Sub nivelul de călcare al unei locuinţe feudale
timpurii a apărut o groapă cu material dacic
de epocă romană, mai bine păstrat, din care a
putut fi restaurat un castron lucrat la roată
din pastă cenuşie. Groapa are formă de butoi
şi se adînceşte în pămînt de la nivelul actual
de dlcare, pînă la 1,63 m. Are diam.= 1,21 la
gurft şi 0,72 m la fund, însă pereţii, curbi, îi dau
nu o formft tronconică, ci de butoi.
G) !\'IOH;\IIYrELE ('?) :-.:r. 35

şi

3G (S- \")

Douft gropi în formă de sac (?) aflate una lîngft
alta. una spre nord şi cealaltă spre sud, cu un
prag între ele, conţin material dacic de epocă
romanft, lucrat cu mîna şi la roată, de culoare
cărămizie. Au fost puternic deranjate, pe alocuri
distruse de o locuinţă feudală timpurie, care
le-a suprapus.
7) :\Iormînlul ( '.')
Groapă

=--:r.

:17

ce apare la 0,60 m adîncime şi se aclînpînft la 1,15 m. Are tol formft de butoi, cu
pere (ii curbi, cu diam. gurii= 1,31 m şi diam.
fundului de 1,00 m.
La fundul gropii, a fost depus pămînt negru-compact ~i fragmente ceramice dacice, lucrate cu
mîna ~i la roată, de culoare cenuşie şi cărfunizie.
A fost restaurat un vas-borcan, ornamentat cu
butoni, lucrat din pastă cenuşie-negricioasă. Pare
a fi mai tîrziu decît celelalte morminte (?)gropi,
eventual de la sfîrşitul secolului al III-lea începutul secolului al IV-lea e.n.
ceşte

l\IOR:\1 i:'\'ITL

=--:r.

:l

Sub vatra unei locuinţe feudale se conturcază
groapa patrulateră a unui mormint (2,05 xO,G3),
care se adîncea în lutul virgin pînă la 0))7 m.
fn groapă era depus, pe spate, un schelet, par!ial
distrus în vechime de locuin~a feudalft timpurie
sau, eventual, cu alt prilej (ii lipsea mîna slîngă
şi o Ţ>arte din vertebre). Este orienlat nord-sud.

Jnuentarul. La picioare avea depus un vas
bitronconic, lucrat cu mîna, un prîsnel şi peste
500 de mărgele, constituind, probabil, iniţial,
unul sau mai multe şiraguri de mărgele. Cîteva
mărgele mai mari (galbene, albe) au fost găsite
în dreptul pieptului (la git'?) şi a miinii stîngi.
La git (?) s-a găsit un colan de bronz de tipul
cu inrl şi buton, iar la mîna dreaptă - o brăţară
de bronz.
-'
După ritualul de a depune mftrgelele la picioare
sau a avea şiraguri de mărgele la picioare, mormîntul pare a fi sarmatic. Colanul şi brăţara,
ca şi mărgelele de ambră (chihlimbar) conduc
îns{t spre lumea germanică (de tip Przeworsk) 1 ,
iar vasul, eventual, spre lumea sarmalo-alană.
Toale aceslea ne fac să presupunem o datare
mai tîrzie a mormintelor, în secolele IV- V e.n.,
apar(inind nivelului huno-alano-vandalic.
Sint morminte singulare de femeie şi copil
(mama şi copilul), lipsind mormîntul (?) bărba
tului. Ele apar, după cum ne aratl't descoperirile
de pînă în prezent de la Biharea, în mod accidental,
nefiind exclusft posibilitatea unor căsătorii mixte.
1 !\.. Goldlowski, Thc Chronologic o{ Ilie Late 1/oman and
Ear/y J/igrations l'eriods in Central h'uropc, Krakow, 1 \J70,
pl. 3/1\J; 5/32; 11/20, 22: 13/8; 19/1; 20/20.
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VI. m'OC\ UO.\[A:\0-IIIZA~TJ\',\

Intr-o casetă deschisă spre sud pentru urmă
rirea unei locuinţe feudale timpurii (S- IV) a
fost prinsft şi o locuinţă datînd din secolul al
VI-lea e.n. Apare imediat sub stratul vegetal
(0,33 m) un pămînt de umplutură, negru-mazăros,
cu cioburi şi un pieptcne de os cu dinţi bilaterali.
Are dimensiunile de 3,75 X 4,50 m şi se adîncea
cu valra pînă la 0,70 m. Au fost prinse gropile
stîlpilor de susţinere a pereţilor ~i acoperişului
(patru pe laturile de vest şi est şi cîte două pe
laturile de sud şi nord). Intrarea o avea pc parlea
de sud şi vatra în jumătatea de nord a locuinţei.
Materialul descoperit constă în special din
ceramică, lucrată cu mîna (puţină) şi la roaUt,
din pastă cenuşie şi mai ales negricioasă, datînd,
împreună cu picptenele cu dinţi bilaterali, din
secolul al VI-lea c.n. Din punct de vedere cntocultural atribuim locuinţa populaţiei daco-romanice aulohtonc de la Biharia.

de1lemn (pv toale lalurik, cum sînt bordeiele
nr. 17, 18, 19, 2Î, 43 sau parţial ca la nr. 41).
Asemenea c[tpluşcli se sprijineau pe tălpi (bîrne
groase, cioplite) ingropale în mici şcnţuleţe
(făgaşc) practicate de-a lungul lalurilor, în podea.
De asemenea, inregisldun făgaşe de tălpi numai
pe una din laturi, semn că, chiar perclrlc respectiv
al gropii este căptu~il cu lemn (Nr. 1, 2\l, 39, G2)
şi tot astfel vedem lucrurile în cuprinsul bordeielor comparlimentale unde despăr\irea (in paiantft, probabil) se sp ri ji nea pc asemenea tălpi
în fftgaşc ( nr. 33, ,11, 58, GG)~.
Locuinţ.a de la 1Wwrea, dup[t malerialul descoperit - ceramic[t lucral[t la roal[t şi ornamentată eu ben;i simple ~i în ual, cu slri uri şi şiruri
de ornamente ob~inule cu rotita (?) - dalează
din sPcolele IX-X eventual sfîrşitul secolului al IX-lea-începulul secolului al X l-Ira e.n.
Ambele locuin~e apar~in populaţiei româneşti,
dalînd dintr-o perioaMt anterioară conlaclului
cu organizarra feudală a regatului apostolic
maghiar.

VII. El'Of.A \"ECIIE ROlLhEASL\
(secolele VII/VIII-XI e.n.)

A.

J.owin[ă

datînd din secolele VIII-IX e.n.

Sub stratul vegetal (0,30 m) a fost prinsă
\·atra unei
locuinţe (3 x 3,90 m), avînd înspre
sud încă o încăpere sau un pridvor, care nu a
putul fi surprinsă însă din cauza adîncimii la
care se afla, fiind distrusă de arături.
ln partea de nord, pc latura de vest, a fost
găsit, drtrimat un cuptor de piatră. ln faţa cuptorului, spre est, se aflau resturile unui "ţesl''
sau ale unui alt cuptoraş de lut (L=0,08 m şi
1=0,46 m).
Materialul ceramic descoperit - ceramică lucrată cu roata şi ornamcntaHt cu benzi de linii
simple şi în val. cu striuri, permite datarea locuinţei in secolul al VIII-lea, eventual începutul
secolului al IX-lea e.n.
B.

Locuinţă

datind din sec. IX-X.

Go-~-

Sub stratul vegetal a rost descoperită o locuinţă
timpurie, de formă patrulateră, cu dimensiunile de 4,15 X 4,60 m. Se adînceşte pînft
Ia 0,62 m. In jumătatea de nord au fost găsite
resturile vetrei de foc (cenuşă, cioburi). Pc latura
de est au fost prinse trei gropi de stîlpi, iar pc
latura de vest, unde arc, pare-se, şi intrarea,
palru stilpi. Gropile de stîlpi sînt mai groase
in partea de deasupra şi apoi se îngusteazft (respecti\' cu diam. mare=0,40 m şi cel mic =0,24 m).
Pe latura de nord şi est au mai fost prinse urmele
unui jgheab, in care au fost puse şi au putrezit
bîrnele pentru susţinerea pereţilor locuinţei. Analogii, deşi mai Lîrziu, de asemenea locuinţe, avem
Jn aşezarea de la Coconi, din Cîmpia Română
(datind din vremea lui Mircea cel Bătrîn). Redăm
descrierea descoperirii de la Coconi: "Demn de
menţionat, însă, este faptul că unele bordeie
erau căptuşite in groapă cu loazbe şi scînduri

feudală

1

l
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\"III. llESCOI'HUIII FELII.\ LE TL\ll'Ulll

Deosebit de nivelul amintit mai sus, au ap[trut,
din nou, elemente ale unui nivel feudal timpuriu
din secolele XI--XIII, caracterizat prin ceramică
cu cazane de lul.
Locuinta. Deasupra Ioeuin\ei Br. C- D- Ila.\ 1
a celei LT critice, a gropilor dacice (pe carP le-a
deranjat) a apărul o locuinţă m.edievală cvasipalrulateră, distrusă de lucrftrile agricole. S-a
surprins numai parlea sudică, unde s-au pftstrat
dărîmftturile de pere\.i (?), adică cileva grămezi
de lul ars, aplalizale de lucrările agricole. Inventarul recuperat constă dintr-o placă mică de os
(de la un pieplen), o mărgea (?) bilronconic[t de
lut (rdolosilă sau anlrcnală din straturile anterioare - ?-) şi ceramică lucrată la roaUt, cu
ornamente pu~ine, şi cu mina. Această ultimă
categorie constă dintr-o ceramic[t specifică, arhaicft. Alftturi de fragmente de oale au apărut
şi buze de cazane de lut. Nivelul cu cazane de
lut din secolele XI-XIII se deosebeşte de niYCiul
autohton anterior (secolele VII-X - începutul
secolului al XI-lea). Inventarul locuin~ei, în
special materialul ceramic, se deosebeşte de
alte descoperiri de la Biharea, dalalc tol in
secolele XI-XIII, care cuprindeau şi ele cazane
de lut, dar păstrau şi multe elemente vechi.
Această situaţie demonstrează menţinerea, continuitatea populaţiei autohtone româneşti şi in
noile condiţii din a doua jum[t[ale a secolului
al XI-lea, cînd piitrund in Crişana grupuri de
pecenegi, maghiari, secui.
Cercetarea în continuare a unor astfel de
obiective va permite desigur stabilirea adevărului
isloric cu privire la feudalismul timpuriu (secoşi

i :--1. Constantinescu, Coconi. Un sat din Cîmpia Romdntl
In epoca lui .1/ircca cel Btltrln, Bucureşti, 197:.!, p. 41, fig. 10-

16.

"11 - CereetArl arbeologlee
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Fig.l. Biharea. 1-2
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ceramică

neolitică

pictată

cu

roşu

crud.

Fig. 2. Biharea. 1 ceramică neolitică pictată cu maroniu; 2_fragment
de ceaşcă datind din Br. C-D -Ha Al'
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Fi g. -1 . Biha rca . 1- 5

ce ram ic ă d ac i că .
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Fig. 5. Biharea. 1-2

ceramică dacică .
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Fig. 7. Biharea. 1-3

cera mică dacică.

.

1

Fig. 6. Biharea. 1-2 ceramica

dacică .

Fig. 8. Biharea. 1-2 vas

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

şi .fusaiolă"

din M. 3.

Fig. 9. Biharca . 1 mărge l e din
2 mărgele din Ml.

M.3;

Fig. 10. Biharea. 1-2

mărge l e

din M3.
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F ig. 11. Biharca. 1 co lan de bronz din
M.3; 2 brăţară de bronz din M.3.
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le il- lXI-X II), epoca m care populaţia autohtonă a trăit alături de grupurile alogene nou
pătrunse aici, interferenţele probabile şi influenţa
exercitată de civilizaţia şi cultura
autohtonă
românească de factură veche romanică şi bizantinft asupra civilizaţ.iei şi culturii noilor sosiţi
urmind a fi scoase mai bine in evidenţă.

RAPPORT SUR LES FOUILLES ARCllf.:OLOGIQUES DE BIHAREA
RESU:\H::
Ln 1980 on a continue les fouillcs archeologiqucs dans la
station de lliharea. On a decouvcrt des fragmcnts ceramiques
neoliliques (en position sccondaire); une habitation du comllll'lll'l'lllCn l de 1' Agc du fer (Br. C- D - Ha A1 ); unc autrc
dal,llll du La Tenc celtiquc, et dix fosscs au materiei dacique
d'epoquc romaine ( 1 J•- IY• s. de n.i>.). Datant de l'epoquc
post-romainc (IV• s. - commenccmcnt du v• s. de Ju\.), on
a d(·couvcrt dcux tombcs d'inhumation ct un emplaccment
de tombc sans squclcttc. De l'cpoquc romaine-IJyzantine on
a derouvert unc habitation de forme quadrilatcre, :'! ceramique
faitc ,\ la main el au tour, de facturc locale, da lant du Y 1"
S, (]('

Il,(•,

Dcux autrcs habitations de forme quadrilatere datant
du VIII•-x•s. de n.c.: la premiere du VIII0 -IXs., a ceramieque faite au tour et decore a str ies et it bandes de lignes
simples ct en zigzag et la deuxieme du IX•- X" s., a ceramique
faite au tour et decoree a stries, bandes de ligncs et en zigzag
et a petits cercles.
La serie des decouvertes fut achevee par la decouvcrte
d'une habitation, partiellement detruite, datant des Xl'XIII• siccles, le niveau de la ceramiquc a chaudrons de lerre
cuite, du Haut Moycn-Agc.

EXPLICATI0:--.1 DES FIGUHES
Fig. 1. Biharea. 1 -:.! ceramiquc ncolithique peinte en
rouge cru.
Fig. 2. Biharca. 1 ccramique neolithiquc pcintc en marron;
2 fragment de tasse dattand du Br. C-D - Ha A 1 .
Fig. 3. Biharea. 1-6 ceramique dacc.
Fig. 4. Biharea. 1-5 ceramique dace.
Fig. 5. Biharea. 1 -2 ceramique dacc.
Fig. 5. Biharca. 1 -2 ceramique dacc.
Fig. G. Biharca. 1 -:.! ceramiquc dacc.
Fig. 'i. Biharca. 1-3 ccramique dacc.
Fig. 8. Biharea. 1 -2 vase ct "fusaioleu du T.3.
Fig. !J. Biharea. 1 perlcs du T.3; :.! perlcs du T.l.
Fig. 10. lliharea. 1-2 perlcs du T.3.
Fig. 11. Biharea. 1 collicr cn hronze du T.:i; 2 IJracclet
cn bronze du T.3.
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Cercetările

arheologice de la Alba Iulia -

"Staţia

de slavare"

M. BLĂJAN, AL. POPA

ln urma extinderii cartierului "Platoul romanilor", lucrările edili tare efectuate in ultimii ani
la nord-vest de oraş au scos la iveală numeroase
vestigii arheologice romane şi feudale timpurii.
Săpăturilc de salvare începute in această zonă
In octombrie 1979 şi între 16 aprilie - 30 decembrie 1980 au mai identificat trei bordeie şi fundaţiile de piatră a 15 clădiri cu scheletul de lemn,
acoperite cu ţigle şi olane, două fîntîni, din care
una mai funcţiona în prima jumătate a secolului
al III-lea e.n., după cum ne dovedeşte moneda de
la Caracalla găsită in pămîntul de umplutură, un
atelier de pietrărie, un cuptor de ars var şi 85
morminte, toate din epoca romană.
·
Cuptorul de ars var, săpat în pămînt pînă la
adincimea de circa 3 m, avea corpul cilindric, cu
diametru! de 2,75 m, fiind prevăzut cu gura de
alimentare pe latura de est, unde s-a dezvelit
parţial şi camera de aprovizionare cu combustibil (fig. 1/1). Această instalaţie, care utiliza ca
materie primă piatra de var, adusă din masivele
calcaroase ale Munţilor Apuseni, era aşezată
in vecinătatea unui mare atelier de pietrărie.
Amplasat pe malul stîng al albiei de odinioară
a Ampoiului, care trecea prin această zonă, atelierul constă dintr-o îngrămădire de blocuri
masive din gresie calcaroasă-silicioasă, aduse din
cariera de piatră de la Ighiu, exploatată încă
din epoca romană. Alături de blocurile paralelipipedice, cioplite grosier sau nefasonatc, se găsesc,
pe o suprafaţă de circa 2 ari, resturi nefasonate
din pietre prelucrate (monumente funerare sau
arhitectonice) şi piese în curs de prelucrare sau
finisare. Dintre monumentele destinate practicilor funerare, remarcăm stelele fragmentare, cu
urme de sculpturi şi inscripţii, altarele, conurile
de pin, monumentele cu lei funerari ele., iar ca
elemente arhitectonice civile semnalăm coloanele
bazele de coloane, capitelurile şi o arhitravă,
lungă de circa 3 m, frumos împodobită cu motive
geometrice şi florale (fig 1/2).
Cea de-a doua necropolă a oraşului Apulum
se află la circa 300 m spre nord-vest de atelierul
de pietrăric, întinzîndu-se pc o suprafaţă de zeci
de hectare. Din aria necropolei, în parte afectată
de construcţiile cdilitare, s-au dezvelit pînă în
prezent 85 morminte, din care numai 25 aparţin
ritului de inhumaţie. Scheletele, depuse la adîncimi cuprinse între 80-200 cm, sint aşezate în
decubit dorsal, cu capul spre est şi picioarl'le la

direcţia NV- SE. Majoritatea au mîna
dreaptă întinsă de-a lungul corpului şi cea stingă
pe abdomen, dar întîlnim şi schelete cu ambele
palme pe bazin şi picioarele legate, cu călcîiul
drept aşezat deasupra celui stîng. Aşezaţi în sicrie
de lemn, indivizii au groapa săpată Ia adincime
mare (100-180 cm), în stratul de pietriş aluvionar.

vest sau pe

In zece cazuri, scheletele sînt adăpostite în casete
de cărămidă, cu sau fără capac, iar alţi doi indivizi
sînt depuşi în sarcofage de piatră.
Celelalte 65 morminte au resturile încinrrate
ale defuncţilor şi inventarul aferent depuse intr-o
groapă oval-alungită (150 x 70 cm),
cu peTe ţi
nearşi. Cînd arderea individului a avut Joc in
altă parte, gropile mormintelor sînt săpate Ia
adincime redusă (40-60 cm) şi prezintă axul
lung orientat pe direcţia E- V sau ENE- YSV.
In şapte morminte, individul a fost ars în groapă,
pe locul înmormîntării, în acest caz pereţii laterali avind aspectul unei cruste, groase de 1-3
cm, de culoare roşu-maronie. Nu lipsesc, însa, nici
mormintele în care resturile osoase umane calcinate sînt adăpostile în sarcofage cu capac,
scobite în blocuri paralelipipedice de piatrft, şi
în urnă, folosindu-se o oală sau un vas de sticlă.
Unele morminte de incineraţie au resturile funerare aşezate pe fundul gropii, nearsă, şi acoperite
cu bolovani sau blocuri din gresie calcaroasă.
Inventarul din mormintele de înhumaţic. frccwnl jduile, constă, în majorilatca cazurilor. din
monede de bronz şi străchini aşezate la picioan'.
In mormintele de incineraţie, piesele identificate
în componenţa mobilierului funerar sînt numeroase
şi mai variate: ceramică (ulcioare, fructiere, stră
chini, opaiţe, căni ele.), obiecte de podoabi"t (eoliere de bronz, brăţări, pandantive, m[trgele,
catarame din bronz ajurate ele.), cuie şi monrdr.
1n privin~a compoziţiei demografice a cimitirului constatăm prezenţa resturilor osoase de
indivizi de toate vîrstele şi de ambele sexe, :1 tit
în mormintele de incineraţie, care predomină
numeric, cît şi în cele de înhumaţie.
Mormintele semnalalc aparţin celui de-al doilea
cimitir al oraşului Apulum, ridicat la mijlocul
secolului al III-lea e.n., la rangul de colonia Noua
Apulensis.
Complexul funerar roman este suprapus în
parte de cimitirul feudal timpuriu al municipiului
Alba Iulia, care ocupa o suprafaţă de mai multe
hectare, lungă de circa 0,5 km.
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Cu toate c[t lucrftrile edi li tarc e[ecluat e în
toamna anului 1D79 ~ i în primftY a ra anului 19:)0
au distru s num eroase complexe [u ncra re roman e
şi feudale timpurii, lolu ş i, prin sftpăluril ?- ele
salvare ini ţiate în aceasUt zonă, s-au recu p erat
pînă în prezenl 450 morminte. Din accslea, 270

v:~r-

\"l'clere

el ~

:-\1·; :2

al ~lie r

d e pielriiric- \"edere

g c n ~ ral ă

de E.

prov in din zon a n o rdi că a ci mitirului şi cuprind
pat ru ur ne d e incineraţ i e şi 2GG sche le le de diferi te drsle ş i sexe disp usc în gropi dreptu nghiularc sau Lrap ezoid ale, cu co lţuril e rotunjite sau
unghiulare, să p ate la adincimi diferite (30 -200
cm). Majoritatea ind ivizilor, înYeliţi în materiale
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perisabile, sint întinşi pe spate, pe fundul gropii,
în zona capului şi umerilor, cu pietre
sau cftrămizi romane refolosite, în timp ce depunerea dcfuncţilor în sicrie din scînduri de lemn
este semnalată doar in patru cazuri. In privinţa
orienlftrii mormintelor, constatăm existenţa unui
grup numeros de schelete dispuse cu capul spre
NV ~i picioarele la SE, dar nu lipsesc nici indivizii. eu predilcc~ie copii pînă la vîrsta de adolescent ::>i in cazuri rare adulţi, orienlaţi cu capul
spn' E sau SE şi picioarele la V şi respectiv NV.
Pozi(ia miinilor este diferită şi variată. Cea mai
m;u·p parte dintre indivizi au membrele superioare
inlin:-.c de-a lungul corpului sau îndoite din col
şi a-;t·zale cu palma pc abdomen, dar nu lipsesc
nici cazurile în care una dintre mîini este întins[t
pc ling:! corp ~i cealaltă aşezată cu palma pe pit>p t,
abdomen sau coxalc (fig. 2/1). Trei schelete au
braţck ridicate, cu palmele spre umeri.
(lrientarea diferită de cea creştin[t a unor schelclt· )i poziţia variată a mîinilor poL fi pust• în
leg<·Llur:t cu anotimpul în care a avut loc inmormintarea sau cu unele practici aflate înc[t in uz
la populaţia inhumală. În accla~i timp, ne gindim *i la posibilitatea identificării în cirnilir a
dou:l grupe etnice diferite (populaţia romăno
sb\·:u. una creştină şi alta în curs de creştinare,
care cu nvieţui ai in aceea~i aşezare ~i" u tilizau,
ca !uc· de inmormintare, un cimitir comun.
D<wft un numftr redus de morminte sînt lipsite
de inn·ntar, cele mai multe complexe funerare
au ,.,chelelele insoţite de obiecte de podoabă
(cnevi. mftrgde, medalioane, inele, brăţări (fig.
3::2, t•l c.). ustensile (cuţita~e. fusaiole de lut ars,
amnar,•, cu Le (fig. 3/3), aşchii de cremene ele.),
n,,. de lut (fig. :ijl), o tolbă şi vîrfuri de săgeţi
((i cazuri), la care se adaugă ouăle de pasăre ~i
resturiiL' de oase reprezentind ofranda de carne
a ani1nalelor sacrificate la ospăţul funerar (porcin,•. boYine, oYieaprine etc.). Numărul mare ~i
n:·idatca pieselor de inventar contribuie la datart·:;, mormintelor în secolele IX-X e.n. Pentru
o dalan· mai timpurie (secolul al VIII-lea e.n.) a
cimitirului pledcazft cele patru urne, compuse
dinir-un Yas ornamenLaL cu benzi de linii in Yal
sat; ~lriuri, pline cu oase ea.lcinale.
CL•iclaltc 1~0 morminte, descoprrilc in apropit•:·L·a str. Vinălorilor, utilizcaz[t acelca~i tipuri
de l(ropi ca şi cele din secolele IX-X, fiind săpate
în ~lralul argilos aluvionar, la adîncime micft
(23--100 cm). Unele gropi de copii au forma
OY<o!-alungitft ~i adincimea de 30--GO cm.
Sclll'lctelc lipsite de sicric sint orientale, cu
prc·rădere, in dirrcţia V-E şi mai rar ~y -SE
şi ;,u o sl arc dt~ conservare precadt (fig. '2/2 --.1).
PoziPa mîinilor indivizilor a)ezaţi in decubil
dorsal cupfinde aceleaşi variante semnalate la
sdll'il'ldc mai timpurii.
C\'k mai mulLe morminte sint lipsite de inwnla!·, dar inlilnim şi cazuri in care mobilierul fum·rar al unor copii şi femei consta din obiecte
de podoab[t (cercei, inele, mărgele, brăţări (fig.
3ll) etc.) şi monedc din secolele XI-XII.

şi protejaţi,
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Din analiza structurii interne a cimitirului, a
scheletelor şi a inventarului concludent,
rezullft că la nord-vest de municipiul Alba Iulia
a fost identificat unul din cele mai mari complexe
fu ne rare feudale timpurii din Transilvania, care
începe în secolul al VIII-lea şi continuă şi după
năvălirea tătară (1241). Cimitirul, suprapunînd
cea mai mare parte din necropola romană, se
compune din două zone distincte, cu înmormîntări succesiYe. Prima zonă ocup[t o suprafaţ.ă
de circa 0,5 km 2 ~i cuprinde morminte din sccolrle VIII-XI c.n. Suprafa~a celeilalte zone,
situată la circa 300 m spre sud-est de ultimele
înmormînlftri ale primului complex, se reduce la
circa O,J ha şi esle ocupată numai de morminle
din secolele XI-XII. Densitatea mare şi numărul
redus al mormintelor suprapuse parţial sau lotal
în zonele destinate înmormîntărilor sînt argumente
care p ledrază pentru o continui tale de înmormî nLare a aceleaşi populapi în prima zonă, pînft la
epuizarea sa în secolul al XI-lea, fapt care a impus
infiintarea unui nou cimitir în apropien·, in
sccoll·lc XI-XII.
.\Iajoritatea mormintelor din secolele VIII--X
sinl grupate in cuiburi familiale, în Limp ce
acelea din secolele XI-XII sint dispuse în şiruri,
orientate pc direcţia NE-SV . .\Iormintelc sint
distanţate între ele ~i. in cazuri rare, se intrl'lai<'.
În general, fiecare complex funerar cuprinde
cilt• Lin schcld, dar semnalăm ~i şase cazuri cu
cite doi indiYizi (soţ-soţ.ie sau mamft-copil) . .\Iorminlele cuprind indiYizi de toall' \'Îrsl<'lc, eu
precftdcre copii, a~czaţ.i, in majoritatea cazurilor
pc spate, de obicei după ritul creştin. Din circa
450 morminte, peste 30% conţin schelele de copii
de diferite vîrslc (sugari-adolescenţi), ceea ce
ne inclicft o mortalitate ridicată în rîndul acestora.
Ceilal~i indivizi sint bărbaţi şi femei, de talie
mijlocir sau mare, a căror denti~ie bine pftslrat[t
ne aralft că decesul survcnea la vîrsta adullmaturtt ~i, in cazuri rare, la vîrsta bătrîne!ii.
Cea mai mare parte din subiecţii cercetaţi
decedau în condiţii normale, datorate unor cauze
endogL'ne şi exogene, necunoscule înefi datorită
lipsei studiului antropologie, dar intilnim !;ii indivizi decedaţi in urma unei intervenţii viulcnle,
ca deeapi tarea şi săge tarea (3 cazuri). Observ aţiill' dccluate asupra materialului osteologie conslalft ~i unele afecpuni ale oaselor (osteopalii),
din can· cele mai frecvente sînt cariile, paradcnLozelc, fraclurarea libiei ~i spondiloza coloanei
vnlebrale, la ni,·elul vertebrelor lombare ele.
~Iajorilalea mormintelor din secolele IX--X
sinl acoperite eu tigle 7i pietrl', fasonate sau
informe, aduse din fundaţiile şi zidurile clădirilor
anlir(' în ruinii, aflate în împrejurimi. Indivizii
lipsiţi de sicriu au scheletele protejate la cap,
picioare şi pc margine sau sinl depuşi in casele
f{teute din cărămizi, pgle, pietre de rîu şi lespl'zi
de grL'sic refolosilr.
Piesele de inventar care însoţesc schclelele
sînt mai numeroase in mormintele timpurii !;ii se
răresc în cele din secolele XI-XII, fiind, în g\'neral, obiecte de podoabă, ustensile, vase şi, în

poziţiei
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.

Fig. 2. Alba Iulia -

"S taţia

de

de salvare". 1 mormint de lnhumaţie din secolul a l X-lea (M.26); 2 -4 morminte
lnhumaţie din secolele XI-XII (M. 1~, 80, 107 a-b).
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1

Fig. 3. Alba Iuli a

"Sta ţ i a

d e sa lvare" . Obi ecte de in ventar din morminte: vas (seco l X ),
M. 80 (secolele X-XI) ş i gresie din :VI. lOG (,;ecolul X).

cazuri rare, vîrfuri de săgeţi . Dacă unele obiecLe
de podoabă au o circulaţie largă în spaţiul balcano-carpato-pannoni c, în schimb inelele de argint lucrate din slrmă împletită, mărg e l e l e şi
unele pandantive ornamentate cu motive granulare,
lntîlnite frecvent în aş e zăril e bizantine din Dobrogea, sînt de origine sud-bal c anică ş i prezenţa
lor în morminte a rgum e ntează schimburile comerciale intense dintre românii din Transil va ni a ş i
Imperiul Bizantin.
Lipsesc cu d esăv îrşir e obiectele de harna şament,
piesele de podoabă presa te şi armele (săbii, pumnale, securi de lup tă etc.) înlîlnite în mormintel e
căl ăreţ il or r.ăzboinici maghiari, din secolul al
X-lea e.n.
Prin urmare, poziţi a creştină a majori tăţii
scheletelor, componenţa inventarului funerar, înmormîn tarea indivizilor de vîrste şi sexe diferite,
lipsa monedei maghiare în inventarul mormintelor
timpurii , depunerea vaselor de lu t ca ofrandă
şi a unei jumătăţi de rîşniţă etc. sînt doar cîteva
elemente care pledează pentru atribuirea acestui

brăţ ă ri

de bronz din M.405

şi

cimitir populaţiei româneşti (eventual românoslave) din aşezarea de tip Dridu , identificată
în ultimii a ni în "Cetate", sub fundaţiile catedralei romano-cato li ce şi la (nord de . cimitir,
p e terasa "Lumea Nou ă". Depunerea de pietre
şi că r ă mizi p e morminte, protejarea sau aşezarea
unora dintre d ef un cţi în casete ridicate din materiale de co nstrucţi e, aduse din fundaţiile ş i
zidurile edifi ciilor romane din apropiere, confirmă şt irile oferite de izvoarele medievale timpurii, care afirmă cft la venirea primelor grupuri
de războinici m aghiari în Transilvania acestea
au întîlnit aici un oraş în ruine, ridicat de coloni şt ii ad uşi de Traian, în urma războaielor cu
dacii.
Lipsa monedelor în mormin te le timpurii, dar
pre zenţa lor în cele din secolele XI-XII, poate
fi explicată prin inex istenţa monedei maghiare
la populaţia locală din secolul al X-lea şi penetraţia acesteia abia după formarea regatului maghiar şi înstăpînirea sa in bazinul mijlociu al
Mureşului, în secolele următoare .
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Numărul mare de morminte dezvelite pînă in
prezent, ca şi cele necercetate încă ne sugerează
existenţa unei puternice aşezări româneşti, implinind funcţia de centru voievodal, amplasat pe
cursul mijlociu al Mureşului şi locuit intens in
perioada de dinainte şi de după venirea maghiarilor in Transilvania.
In concluzie, toate vestigiile descoperite pînă
in prezent la Alba Iulia aduc noi informaţii privitoare la cunoaşterea oraşului roman Apulum şi,
totodată, oferă importante date arheologice pentru
dovedirea continuităţii poporului român şi adeverirea existenţei pe aceste locuri a unei aşezări
foarte mari, care era, cu certitudine, centrul politic şi militar al unei formaţiuni politice româneşti.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES Â
ALBA IULIA- "STAŢIA DE SALVARE"
RESUME
Les fouilles de sauvetage pratiquees en 1979-19130 au
nord-ouest d'Alba Iulia ont identifie trois huttes ă demi enfouies dans le sol et les fondations en pierre de 15 edifices il
squelette de bois, recouverts de tuiles et de tuiles creusees,
deux fontaines, un four â chaux, un atelier de taille des pierres
et environ 85 tombes, le tout des II•- III• siecles de n.c.
Dans la necropole romaine, situee a proximite de l'atelier
de taille des pierres et qui a ete affcctee par les travaux MiIitaires, nous avons mis au jour 25 tombes d'inhumation â
cercueil en bois ou â sarcophage en brique et pierre, avec ou
sans couvercle, et 65 tombes d'incineration â urne ou â
m~me Ia fosse, laquelle est de forme ovale allongee ou ronde,
purifiee rituelement par brQlure ou non. Le mobilier funeraire consiste en monnaies de bronze, ceramique (petites
cruches, cruches, assiettes, lampes etc.), objets de parure
(bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, perles etc.), boucles
de ceinture, appliques, clous, recipients en verre etc. Les
tombes contiennent des restes osseux provenant de Ia cremation ou de l'inhumation d'individus de tous les âges et des
deux sexes, appartenant au second cimetiere de la viile
d'Apulum.

Ll' cimetirrc romain ('st recouvert par unc necropole d
haute cpoque fcodalc, compostle de deux scction d'entl•r
mcnt. Dans Ia premiere section, qui occupc unc surfal'l' d'e
viron 0,5 km 2 , nous avons mis au jour 270 tombcs datant d
YIII• au XI• si('clc de n.e., qui renfermaient 4 urnes d'in ·
ncration et 266 squelettcs inhumes, avcc ou snns crrcueil
cn bois, certains dans une cassette de pierre. Les individus
ctaient etendus sur le dos et orientes dans les directions O -E,
NO-SE ou E-0, la plupart en position chretiennc. L
tombes renfcrmnient en general un abondant mobilier corn
pose de vases (pots avec on sans anse, amphores etc.) do
type Dridu, d'objets de parure en bronze, plomb, argent et
or (boucles d'oreilles, anneaux de chcvenx,
medaillons,
hagues, bracelets, etc.), perles en vene, ceramique, ambre
et pierrcs semi-precieuscs, ustensiles (couteaux, fusniolrs en
terre cui te, pierres â briquet, queux, eclats de silex J, un carquois et des pointes de flcches, ocufs de volaillr l'l rrstes
d'offrandes animales (porcins, bovins, ovi-caprin'. equidu
et volaille). La majorite des tombes datcnt des LV -X'
sicclcs de n.l'., plus quelques-unes du XI• siecle qui m:Hquent
la fin des sepulturcs sur le cOte sud du cimetiere.
J.a seconde zone de la necropole se lrouve ă environ 200 m
sud-Pst, cliP ne couvre que 0,5 ha ct comprend 180 tombes
drs XJ•-X JI• SiCC)('S de ll.C. J.rs sque]ettes, depour\"US de
pierrcs de protcction ou de cercueils, sont etenllus sur le
dos et orientes uniformemen t dans la direction O- E. A.
cote d'eux se trouvaient de rarcs objets de parun· l],oucles
d'oreilles, bagucs, bracelcts, per les etc.), une bou ele de ccinlure, une pointe de flcche et des monnaies d'argent ernises
par Ies rois de Hongrie Andre
(1046-lOGO), Bela 1" (10·181063), Salomon (1063 -1074) et Ladislas I•' (10~~ -1095).·
Quelques tomhcs d'enfants rcnfermaicnl des orufs di·poses
rituellcmcnt comme offrade.
Les recherches et Ies travaux de degagement des complexes
funeraires ctant en cours, il n'y a pas !ieu de formuler des
conclusions definitivcs.

zer

EXPLICATION DES FIGl'RES
Fig. 1. Alba Iulia - "Staţia de salvare". 1 four <1 chaux vuc generale du NO; 2 atelier de taille des piern•, - \·ue
generale de I'E.
Fig. 2. Alba Iulia -"Staţia de salvare". 1 tombc a inhumation (T. 26) du x• siecle; 2-4 tombes a inhumation
(T. 19, 80, 107 a-b) des XI•-xii• siecles.
Fig. 3. Alba Iulia - "Staţia de salvare". Objets du mobilier des tombes: pot (X" siecle), bracelets en bronze de T.405
et T.80 (X• -X 1• siecles) et queux de gres de T.40G <X'
siecle).
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Aşezarea

din secolele III-IV e. n. de la Timişoara-Cioreni
.-\DRIAK BE.JAN, DOINA BENEA

In primăvara anului 1980, cu ocazia unor nide teren in punctul Cioreni. în apropiere
de gara Timişoara-Honaţ, au fost deranjate urme
de locuire aparţinînd mai mullor epoci. Dintre
acestea, cele mai importante sînt o necropolă
de inhumaţie şi o aşezare din seeolelc III-IV
e.n., obiective în care s-au organizat in anul Hl80
săpături de salvare, desfăşurate, la necropolf1 sub conducerea arheologului Alexandru Rădu
lescu, iar la aşezarea de secolele III- IV sub
conducerea arhcologilor Adrian Bejan şi Doina
Benea.
S-a efectuat un sondaj în luna aprilie, continuat în luna august, in zona în care, la suprafaţă, s-au găsit resturile unui vas mic de cult,
cilindric, avind la exterior incizate semne paleocreştine. Sondajul a constat dintr-o
sec\iune
S 1 cu dimensiunile de 8 X 1,80 m orientată
N- S, care a surprins colţurile a două semibordeie. Pentru degajarra integrală a locuinţ.elor
s-au deschis două casete, unite apoi într-o singură
casetă mare (C 1) cu dimensiunile 8 x 3 m şi o
casetă mai mică (C 2) de 3 x 3 m, plasată la sud
de S 1 şi în continuarea casetei C 1, din care s-a
recuperat material arheologic (ceramică) fără
insă a surprinde urme de locuinţă.
Cele două locuinţe din S 1 şi C 1 sînt de formă
dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite. Semibordeiul nr. 1, de mai mici dimensiuni, orientat
E- V, are laturile de 3,30 x 2,50 m, groapa sa coborind pînă la adîncimea de 0,80/0,90 m. Nu s-a
mai putut surprinde vatra, distrusă din vechime,
dar s-a delimitat forma sa ovală după fragmentele
de pămînt ars ce apar in zona vestică a locuin\ei.
Fragmentele de arsură apar la adincimea de
0,75/0,80 m de la nivelul actual de călcare, coborînd pînă la adîncimea de 1,40 m. Ele intră
mult în peretele vestic al locuinţei, dowdind
că vatra a fost scobită în acest perete.
A doua locuinţă are dimensiuni mai mari şi nu
a fost degajată decît parţial. Dimensiunile surprinse sint de 4,20 x 3 m, groapa semibordeiului
coborînd şi aici pînă la adîncimea de 0,80/0,90 m.
Resturile vetrei se află la aceeaşi adincime cu
ale vetrei pr•~cedente, ele fiind plasate însă in
interiorul locuinţei, spre latura vestică a sa.
Dinspre vatră porneşte spre latura nordică a
locuinţei o groapă de acces, ce se adinceşte pînă
la adincimea de 1,10 m, şi este lată de 1,50 m.
Pe latura estică, semibordeiul este străpuns de

velări

mai mulle gropi ulterioare, dintre care două. mai
mari, sint probabil laturi ale unor locuinţe. Astfel,
în colţul nod-estic al casetei s-a surprins colţul
rotunjit al unei asemenea gropi, coborînd pînă la
adîncimea de 0,60 m (dimensiunile de 1 x 1 m).
De asemenea. între m 1,50-3,60 m s-a surprins
parţial o a doua groapă de mari dimensiuni. adincilfl inegal, între 0,70-1 m. Tot în colţul nordestic al casetei au apărut şi alte două gropi mai
mici, ovale, coborînd pînă la adîncimea de 1.20 m.
Din ambele locuinţe s-au recuperat fragmerii~
ecramice executate cu mina şi la roată, de secolele
III-IV e.n., ceramica la roată fiind din pastă
fină, cenuşie şi roşie. Pînă în prezent a fost rcstaUJ·at un vas lucraL cu mina, pn'zentind elemente de tradiţie dacică.
Luînd în considerare suprapunerilc de loeuire
ce au apărut în cadrul sondajului, considcrfnn
că aşezarea a cunoscut cel puţin două ni\'eluri
de locuire îndelungată.
Atît pe baza materialului ceramic recuperat,
cîL şi pe baza caracteristicilor locuinţelor deranjate, putem concluziona că aşezarea de la Timişoara- Ci ore ni se încadrează în tipul aşezări lor
rurale din secolele III- IV e.n., găsindu-şi analogii în descoperirile din Banat1 şi in general de pe
întreg teritoriul patriei noastre 2 •
ln judeţul Timiş, alături de aşezarea din aceeaşi
perioadă de la Hodoni- Pustă, unde au inceput
săpăturile arheologice din anul 1979, aşezarea
de la Timişoara-Cioreni constituie a doua a~c
zare ce urmează a fi cercetată sistematic. Concluziile ce se vor desprinde din cercetarea arheolo~ică a aşezării de la Timişoara-Cioreni vor contribui, alături de alte descoperiri similare făcute
in zonă, la o mai bună cunoaştere a e\'olu\iei
populaţiei autohtone, daco-romane, de pe teritoriul Banatului, în secolele III-IV e.n.
1 E. Iaroslavschi- Gh. Lazarovici,
ActaMN, 15, 1 \J/8,
p. 2:"i5-261.
s D. Protase, Banatica, 1, 1971, p. 99-102, cu bibliografia aferentă.
• A. Bejan, Analele Banatului, S.N., 1, 1981.
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AŞJ:ZAREA

DE LA

TIMIŞOARA

EINE ANSIEDLUNG AUS DEl\I 3.-4. JH.U.Z.
BEI TIMIŞOARA - "CIORENI"
ZUSAMMENFASSUNG
Gelegentlich landwirtschaftlichen Arl.Jeiten wurde im
Friihjahr 1980 bei Timişoara - "Cioreni" einc Ansiedlung
aus dem 3. -4. Jh.u.Z. ermittelt. Wăhrend den Ausgrabungen,
die kurz nach der Entdeckung durchgefiihrt wurden, sind
zwei Wohnungen in der Form von wenig eingetierten, rechteckigen Gruben (mit abgerundeten Ecken) freigelegt worden.
Es wurde sowohl feine, graue und riitliche Drehseheibenkeramik als auch grobe, mit der Hand gefertigte Ware zutage
gebracht; beide Sorten sind im 3. -•. Jh.u.Z. datierbar.

(sec. III-IV e.n.l

383

Eine Oberlappung von zwei Wohnungen spricht dafilr, daD
es sich um eine aus zwei Niveaus bestehende Siedlung handelt.
Die Station von Timişoara - .,Cioreni• gehiirt zum Typ
der diirflichen Siedlungen des 3. -4. Jh.u.Z. und kann mit
der Niederlassung von Hodoni-Pustă, wo seit 1979 archiiologische Grabungen stattfinden verglichen werden. Die
Erforschung dieser beiden Siedlungen wird zu einer besseren
Kenntnis der Entwicklung der einheimischen riimischdakischen Beviilkerung aus dem 3. -•. Jh.u.Z. in Banat beitragen.
ABBILDUNGVERZEICHNIS
Abb. 1. Timişoara -"Cioreni". Wohnungen aus dem 3.-4
Jh.u.Z., im Jahre 1980 entdeckt.
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Rezultatele cercetărilor arheologice de la Şirna-Prahova
ŞT.

OLTEANU, N. NEAGU

Cercetările arheologice din vara anului 1980
de la Şirna, jud. Prahova, au continuat pc acelaşi
promontoriu denumit "Fîntîna lui Hirţu", unde
s-au efectuat săpături în campaniile anilor 1977Hl79, prin deschiderea a două secţiuni (S. VII şi
S.VIII) în lungime de peste 40 m fiecare.
Ca şi in secţiunile anterioare. cele mai Yechi
urme de locuirc interceptate în cele două sec!iuni
amintite datează din epoca bronzului (culturile
Monteoru şi Tei), constînd din fragmente ceramice
specifice, dispersate pe o suprafaţă relativ mare,
Hlrft a fi identificate, pînă în prezent, în zona
cercetată, locuinţe sau alte obiective de epocă"
PotriYit conslatărilor mai vechi, se parc dt locuirea din epoca bronzului se concentrează spre
Yest de punctul cercetat în vara anului 1980, la
circa 100 m de Secţiunea VIII.
l\ivelului de locuire din epoca bronzului îi
succed, într-o dinamică sensibilă, c\·iden~ialft
şi de rezultatele din campaniile anterioare, aşe
zări aldttuite din locuinţe şi obiective cu caracter
economic (cuptoare de redus minereul de fier,
cuptoare de utilitate casnirft) ce datează din
perioada secolelor III-- XI e. n. dup{l cum urmcazft.
Fa\ft de situaţia din S.IV, unde niHlul de locuire
din secolele III-IV a fost mai bine prins. in
S.\'II şi S.VIII acest niwl se reduce la cîteva
vestigii (fragmente ceramice, fragmente din pereţii unui cuptor de utililak casnicft). Semnalfun
în mod deosebi l descoperirea unei m o ne de emise
in localitatea Deullum din Tracia de cftlrc Filip
Arabul-fiul şi a unei fibule de bronz mftsnrind
O,OS m (deschiderea de la arc la locul de intoarcere a piciorului fibulei), de tipul celor cu piciorul
întors pe dedesubt, dar deosrhindu-se de cele
din această categorie prin dimensiuni (lungime
şi grosime). ln ceea ce priveşte moneda. ea are
un diam. de 23 mm, în greutate de C>.3:l gr şi
prrzinl{t pe m·ers inscripţia: \I IUL PHIL IPPuS
CAES (capul împftratnlui radial dreapta); pc
rewrs: COL FL PAC DEULT (in rxergft Zeus
şad(· pc tron cu patera in dreapta ~i cu sn·ptrul
in mina stingii; jos vulturul). Moneda este perforatft la margine, fapt care presupune o folosir~
a ci în afara func!iei din circuitul economiL·.
intr-o \Teme IJosterioarft anului ei de emisie.
adicft poslerioarft mijlocului secolului al III-lea.
Această situaţie cronologică (termenul postquem)
ar dala cu mai mullă precizie şi fibula amintit:t,
deci Incepind cu a doua jumfltate a secolului al

III-lea. Cit priveşte limita superioara In timp a
fibulci şi a noii funcţiuni a monedei,
aceasta este indicatft de nivelul a două locuinţe
surprinse in cele două secţiuni care se adîncesc
de la baza slratului în care au fost găsite fibula
şi moneda. Cele două locuinţe identificate în S.VII
şi S.VIII sînt de tipul bordeiului adîncit pînă la
0,70 m, măsurat de la nivelul stratului vegetal
actual şi de circa O, 10 m de la ni\'Piul de călcare
al rpocii respective (fig. 1). Forma lor diferă
oarecum: una are o formft ovală cu diametru!
mare de 2,80 m, cel mic de 2 m; cealaltă de
dimensiuni mai mari, de formă poligonală cu colţurile uşor rotunjite, cu laturi de 3,20 m lungime.
Ca clt•mente comune, ambele locuinţe au amenajate în interior vetre ovale deschise, cu diamclrul
mare de O,GO m ~i cel mic de 0,'10 m, uşor adincite in podeaua locuinţ.ei (3- 1 cm); la una din
locuin!e. vatra este plasată, oareeum, pe latura
de nord; la cealallft, V a Lra este amenajatft in colţul de sud-vest. In general, locuinţ.elc sînt sărace
în materiale, ceramica fiind cea mai numeroasă.
Au fost scoase la in~alft fragmente ceramice cenuşii şi roşietice lucra le la roata rapidft, cu pasta
bine frfunîntalft. unele ornamentale cu val dublu
şi striuri ce se incadreazft în cultura Sintana de
l\Iureş. deei in secolul al IY-lea L'.n. Această
varietate ceramictt apare lotuşi sporadic în comparaţi<' cu cea lucralft cu mina. dintr-o pastft mai
pu!i n ingrijitft. atîl în ceea ce priveşte calitatea
pastei cît şi a degresanlului introdus şi chiar a
arderii ei. Este incontestabil vorba de o degradare
a ceramicii de tip Sintana, cu menţiunea cft forme
ale acesteia continuft sft fie realizate, dar cu mîna
sau, in eel mai fericit caz, eu roata înceată. Ne
reft•rim in special la castroane şi farfurioare atît
de evidente în cultura Sinlana, acum dL·gradate
ca realizare lchnicft.
O apariPe ce phrca pînft acum neobişnuită
pentru această vreme, fiind consideratft specifică,
in exclusivitate, slavilor, o constituie tipsia sau
tigfti\a confcc\ionatft din lut cu mina, cu margini
scunde .:;i drepte şi cu fundul plal, ncconfundabilă
cu cast ronaşele sau farfurioarclc aminti te deja,
intîlnitc mai în toale epocile. Un mare fragment
dintr-o aseml'nea lipsie a fost gftsit înlr-una din
cele dou.:i locuin!e. alături de alte fragmente mai
mici (fig. 2). Cum, potrivit caracteristicilor ceramicii apar ţi ni ud celor douft locui nţc (degradarea
tehnicft vădilft a tipurilor ceramice Sîntana de
utilizării
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Mureş), datarea locuinţelor se situează post 376,
fiind suprapuse de nivelul altor l ocuinţe din secolele V - VI, apariţia tipsiei infirmă caracterul
exclusiY elnic al acesteia atribuit pînă acum
slavilor, Lipsia întîlnindu-se, deci , şi la populaţ,ia
autohtonii din seco lul a l IV- lea şi a l V-lea în
zona sud rarpatid.

Nive lului de locui re din sec. IV - V îi aparţin
trei cuptoare de redus minereul de fier, amplasate
spre pantă, la marginea aşeză\'ii din sec. IV - V.
Din cuptoare se păstrează creuzel.ul, r estul con- ·
strucţiei fiind distrus de loruiril e ulterioare şi de
lu crările agricole . Ca dimensiuni , cuptoarele aveau
diametru! creuzetu lui , la niYelul păstrat , de 20 25 cm, iar ea adincime 15 - 20 cm. Întregul
creuzet era căptuşit cu o cr ustă de fier de 5 cm
grosime , interiorul lui fiind încărcat cu bucăţi
de zgură şi lup e de. fier rez ultate din procesul el~
reducere a mi nereu 1ui respecti Y. Pe relele ereu~
zetului prezenta o puternică arsurft în grosime
de 10 cm pc a locuri. Potrivit obscrYaţii l or din
teren, cuptoare le au funcţionat succesiv, ele
fiind însă contemporane ca epocă . Succesiunea
se datoreşte distrugerii cuptorului după fiecare
tarjă şi const:ruirea aliiturea a altuia nou , fapt
tare demonslrcaz[t cii aceste tipuri de cuptoare
nu preze ntau des chideri laterale pentru evacuarea
zgurii , a încăr6tturii acestuia în genera l, fiind
tipuri de , cuptoare care fun cţionau
baza curentului de aer introdus n'atural sau' artificial
deşi fragmente elin fluierul foaie lor n-au fost .
găsi te pînă în prezent în cuptoare le cercetate.
şi

pe

..

•

!

: .

'

Complexu l de cuptoare :;; i cele douft lo cuinţ,e
datînd elin secolele IY - \'au fost d era njat e de Uii
nivel de lo cuire din clapa imediat urmfttoare. ' 1
Este vorba de trei l oc uinţ e u şo r adîncite (0 ,20 0,30m) avînd ac eeaşi orientare (N - S) prinse
lncele d ouă secţiuni (S .YII :;;i S,Vlll). Locuinţ a
din capătul de sud al secţiunilor, care inter cepc. tează lo c uinţa din niHiul anterior (secolele IV V) şi cea din capătul de nord au aceleaşi dim ensiuni (3,25/3,50 X 2,20 m) şi chiar aceeaşi form[t
(uşor dreptu nghiul ară). Fi ec are lo cuinţă est e prevăzu tă cu un cupt or de u z casnrc amplasat p c
latura de N, construit din int eriorul l ocuinţe i
In afar[t , diam e tru! vetrei măsurînd 0,40 m . Cuptoarele s-au păstrat ap ro ape în întregime, do ar
partea superioară a boltei a fos t afectată de
plug (vezi fig. 1). Ca deoseb ire, se rcma rdt faptul
că gura cuptorului l ocu inţ ei din c apătul de s ud
al secţiuni l or a fost intăriUt cu două cărămizi
de tip roman, bine _arse, în s<;opul protejării
turii acestuia. A treia locuinţ[t prezintă ac ( eaşi
1-
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orientare şi dime nsiuni ca ce l ~~~lte dou ă, cuptor ul fiind amp la sat ş i aici pe latura nordi că,
scobit din interior în afa ră. Insă acest- cuptor,
p ăst rat intact cu boltă cu tot , dife r ă ca dim e nsiuni de ce lela lt e, di a melrul vetrei m ăs urînd
0,60 m , iar înă lţ imea gur ii 0,40 m; în ă lţim ea
el e la baz ă (vatră) de 0, 50 m. Bolta cu pt orului ,
p ăstrat ă . p e o l ăţ ime de 10 cm , era lutuit ă în zo na
gu rii . Jn f aţa cuptorului , p e o zo n ă circulară cu
di ametru! de 0,80 m , -se afla cenuşarul puternic
ars, ca ş i vatr a. În interiorul l ocu inţe l or a i eş i t
la i vea l ă o m ar e cantit ate de fragm e nt e ce rami ce
lucrate la roată ş i cu mîna, acestea elin urm ă
predominînd vizibil. Cer ami ca lu crat[t cu mîn a
pre:zintă în past ă ciobu ri pisate ş i alte ingredi e nte ,
q lături d e ea în să găsindu -se ş i cerami că m ai
bine lu c r ată, cu unel e tipuri mo şte nite din fondul
an_t~ (ior de tip Sin tana · ct!}n., si.n t, de pild ă , castronaşele ş i farfurioarel e~ Cani.cteristici le preze ntate de ce rami că datea z ă acest niv el de locuire
în secolele V - VII , f ă r ă a putea deosebi, deocamdat ă . c\·e nlual e etape de locuire în ca drul acestei
m a ri p erioad e. A l ăt uri d e ce rami d t se r e mar că
cîteva fu saiole bi ţron co ni ce din lut, fragm ente
d e c uţite din fi e r. torţ:i ş i urec hi de că ld ă ri , precum
şi un fragm e nt dintr-un · t(par de pi at r ă, pe care
se ob serY ă resturile unor iî-.rtii sinuo ase a dîncite
în piatră. Acestui nive l de l ~c uir e îi aparţine şi
u n alt cupt or di sţ ru s pîn ă la vatră d e lu cră ril e
ag ri co le, asenJ,ă n'ăto r îns[t cu celelalte , care se
P,are că era am e na jat în afara l ocu inţ,e lor , fiind
p\e Y ăzut cu ·o groapă d e deservire, precum ş i
u'n\cuptor de redu s m ine reul d e fi er. Obser va·,'
ţ iil e straligrafice f ăcq te la acesta din urm ă dem o nstrează că cr(! uicl ul acest uia a fost realizat
în niYCiul seco le lor III - IV ş i IV - V, pe care le
in te r ceptează. Cupt orul prezintă cam ace l e a ş i
caracteristic i ca ) i ce le elin seco lele IV - V; di ametrul la ni ve lul de păstrare a creuzelu lui măsoar ă
~· •. ".,..,,.~ ··· - -~ .
.
.
. .
....
- • ::...~!~i=t.
·· 0.,45 m (i n clusi'~ p ere ţ:ii :a.cestu})[{.), ad în cimea fiind
de 0 ,25 rn . Şi a ici interiOI:~'( ~-~~eu zc tului prezintă
o c ru stă de fi er co n tim~ă:. d e: 3 ~ 4 cm grosim e . O
bucată din p erete le co nstru it la suprafaţa solului
se a flă · p rii bu ş i tă în interiorul cuptoru lui (fi g . 3) .
În sfîr ş it , ult imul niY el de loc uire este reprezentat printr-o l oc uinţ ă Dr idu de f o rm ă rectangu l ară , m ăsurînd 3,20 x 2,30 m. In inter io r , spre
latur a nor di 6t, avea amenajat un "pietrar" d i n
care au m ai rămas doar unele pietre ~i. evide nt,
o mare cantitate de ceramic ă prez ent înd caracteristicile bine cunoscute ale acestei etape cultu\ale (secolele VIII - X).
Potrivit dat~lor de pînă in prezent, centrul
aş ez[trii de tip Dridu se pl ase ază ceva mai la

arheologice
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Fi g. 1. ~ irn n - l'raho\· a. \"t• d e r~ g~ncr:t l:i a sediuni lor

\"Il ş i \"lll.

Fig. 2. Şirna - Prahova. Frab'inc nt·ccramic lucrat ~u m ina , d a tind di n scr oldc LV - \' c. n.

Fig. :1. ~irn : t - l'rah oY::. C•tp lo r el : r eth ~ m in cr: u d e fier cl .tlind din s:~a l : lc \ . - \ " Il c.n .

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA SIRNA-PRAHOVA

vcsl fa(;:i de aeea~lft locuin!.ft, can· apar!ine mai
mult perif<·riei a~ez{trii; zona în care au fosl drschisr sec!iunile din 1980 a fosl locuilft mai cu
scam{t de comunilii!ilc din srcolelt• 1\r- \' !:'1
Y-\'1.

l'anni les nhjl'ls <h'coun•rls. il faul mcnlionncr unc monnaie
du III• sii·clc frappt'c par Filip Arabul junior a Deultum ct,
aussi. dt•s fihules t•n hronzt• dt•s III• l't clu debut du !\'" sircle.
Toul it fail rcmarquahlt•s sont les fours ([ourneaux) i\
n·duire It• minerai de f<•r ( 1 t•xt·mplain·s dt•s IV" et V" sirclt•s)
de pdilt•s d inll'll'iom•s.

RESULTATS DES FOUILLES AHCHI-:OLOGIQUES DE ŞIH~A-PHAIIOVA

1·:'\:I'I.IC.\T 10:\" DES FIGCH.ES
1.-ig. 1.
et \'II 1.

1\J.:stniJ.:
Le' fouille, dfedui·l',; ,.,, 1\llll i1 ~ima dep. l'raho,·a (le,; ,,·elion' \'Il L"L \'III) ont mbc en c\·idt•nct• des hullt•s cn datand
de;; 111•- 1y<· sii·t:lt''· 1y•- \'" sii'cks. y•- \'Il" sii•rles d des
\'IW-1\! sii·el"'·
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Şi ma

-Prahova. \'ue !-(i·ni•rale des Seclions V li

l:ig. :2. Şi ma -!'rahova. Fragment
it la main, de 1\'-V s. de n.i·.

ceramique

Fig. 3. Şirna -Prahova. Four pour Ia
<le flor, de \'-V 1I s. de tl.l·.

n~duction
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Şantierul arheologic Hodoni-Pustă
ADRIAN BEJAN, DOINA BENEA

J. Cu ocaz ia so ndajului a rheologi c efe c tuat în
a nul 1976 pe teritoriul satu lui Hodoni , pun c tul
"Picioroane" s-a u întreprins ş i ce r ce lftri de supr a faţ ă în zo nă. P e platoul de la nord de fe rm a
furaj e rft nr. 4 Hodoni s-a observat că unul din
ce le dou ă m a ri şa nţuri de eYac uare a rez iduuri lor fe rmei - numit ulterior S 1 - (şa n[:uri excavatc cu puţ;in timp înainte, orientale fiind N - S
ş i SE - NV ş i avînd dimensiunil e de 855 x 1,20 x
2m, respectiv 1000 x 1,20 x 2m) a s tr ă b ă tut de
la un ca p ăt la a ltul, aproxim atiY pe axa lo ngiludinală (S - N) , două aşez[t ri; un a de epo ca br o nzului , p es te care se supr apune, în s p aţiul nordestic ş i intrînd mul t sub vat ra actua l ă a sa tului
H odo ni , o a ltă aşezare datînd din seco lele III IV e, n,.
D e asem enea, în profilul S 1, între m etrii
0 - 350, s- au ev id enţi at elem e nte de fortificare,
stra tul de cu ltur ă urcind ş i cob orînd sub limi ta
de d oi m etri (a dîncim ea şa n ţ ului excavat) , do vedind astfel ex is te nţa unor şan\:uri ş i valuri aplatizate1 (fi g. 10).
In a nul 1979, au început săpăturil e sistematice
trasînclu-se S 3, p e rp e ndi c ul a r ă p e axa S 1.
cu inte nţ,ia co n tinu ăr ii sa le ş i în anii următori ,
pentru a co ns titui un al doil ea profil magistral
a l aşezării , resp ectiv axa transversală a sa. Secţiunea S 3 ş i cele dou ă casete aferente (C 1 ş i
C 2) au clegajat p ar\ia l dou ft lo cuin\.e, un cuptor
ş i d ouă gropi m e na jere.
11. în a nu 1 1980 s-a co n Li nu a t ce r ce i a re a, co nform proiectu lui de săpătură aprobat de DPCN,
co lectivul ele cercetare fiind co nstituit de semnatarii preze ntului raport.
S-au trasat următoarel e secţiuni şi casete:
1. S-a pre lungit cu 20 de metri secţiunea S3e
2. Secţiunea S4, în continuarea lui S3, spl'.
est, despăr ţ ită de S3 prin drumul comtuwl ce
merge paralel cu şanţuri l e S1 ş i S2. S4 are dimensiunile el e 20 X 1,25 x 1,50 m .
.
3. Secţiunea S5, orientatft N - S, cu dimensiunile de 4 X 1,25 x 1,50 m.
4. Secţiun e a S6, orientată N - S, cu dimensiunile 24 X 1,50 x 1,50 (2) m.
5. Casetele C3, C4, C5, C6, C7, dimensiunile
fiec ăreia fiind de 3 x 3 X 1 ,5(2)m.
1

Materiale, Tulcea, 1980, p . 3 61i -373.

li. De asem e ne a. s-au pra cti ca t trei case
mici (C8, C9, ClO) , plasate p e latura v es tică
sec ţiunii S1 , p e ntru a•sa h · a resturi le unor co mple ·
distru se de şa nţul de cYacuarc. Dimensiuni
lor : 2 x :;: x l ,5(2) m .
Ca urmare a acesto r lucr ă ri au rez uliat unn '
loare le elemente:
A. U RME DE LOCUIRE DIN EPOCA BRONZU LUI
~i\'Ciu l de luc uirc din ep oca bronzului se surprinde In t oa te sec ţiuni l e şi case te le, doYeclin
c ă la Hodoni - PusU există ele la sfîrşitul acestei
pe ri oa de o aşeza r e de m a ri dim e nsiuni , peste
ca re s- a suprapu s, dera njînd-o p a rţi a l , aşezarea
poslromană. S-au dcgajaL î n a nul 1\180 dou ă loc uinţ e de la s flrş ilul ep oc ii br o nzului , cu un material crramic fr agmen t a r ş i parţi a l intregibil,
reia t i" bogat.

B. AŞEZAREA DE SECOLE III-IV e.n.

a). Din această a~ezare , s-au surprins, pma
în prezent, patru l ocuinţe, eli ntre ca re două , de
mai mari dimensiuni , au cîte dou [t în căpe ri , iar
două sînt bordeie , cu cîte o încăpere . Locuinţa
nr. 1, co nţine in una elin încăper i resturile ve trei
unui cuptor menajer.
b) S-au dega jat nou ft gropi ova le ş i dreptunghiu lare, unele surprinse par ţial (o parte din
acestea putînd fi marginil e unor locuin ţe) cu material cerami c, din seco lele III - IV e.n.
C) Au fos t depistate res turile a trei cuptoare:
1) cuptoru l menajer din lo c uin ţa nr. 1;
2) cuptor de olar, probabil de lipul cuptoarelor
cu grătar , avînd grătaru l distrus ;
3) cup torul secţionat de şanţul nr. 1, el e formă
patrula te ră , lunguieţ , cu in ă lţ.im ea gurii relativ
mică (20 cm); part ea sa infe rio a r ă este mai coborîtă cu 40 cm faţă de gură. Nu c un oaştem
pfn ă in preze nt analogii pentru acest tip de cuptor.
In S 7 şi C 7, continu îndu -se îns ă şi în afara
lor, au apărut un şanţ şi o groapă , prove nind
probabil de Ia un gard ce separa două J oc uinţ.e
cu anexele lor.
In faza a c tual ă de ce rcet a re nu ne putem fncă
pronunţa asupra sistem ului de f o rtificaţie su rprins.
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H o d o ni - Pu s tă.
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'A RHEOLOGIC HOD ONI-PU STA

:Sec ţ.i unea

6/1980.

Se p are însă că eleme nt ele de f ortificaţi e (ce l
in bună p arte) a parţin aşe z ă rii de ep oca
bronzului.
Cer ami ca recup e r a t ă î n a şe z a re este de dou ă
tip u ri :
p uţi n

a) Ceramică lucrată la roată, de cul oare cenuşie ,
predom inind oala-borcan, castr onul şi strachina.
Este r epreze n tată a ti t cerami ca fin ă cit şi ceramica
ma i d ur ă, a s pr ă la pipăi t.
b) Ce rami c(J lllcrală cu mina , gr oso l a nă ca execu ţ.ie , p red ominînd oal a-b orcan. Majoritatea frag-

G roa p ă

d e pro vizii din seco le le Jll - ! V e.n.

m c nte lor cer a mi ce sînt ncdcc( ra te, da r unele
bu ze sin l a lveo lat e. Anal ogi ile pent ru ce rami ca
din aşez ar e se în c adre az ă in t ipurile r om a ne de
seco lele III - IV e.n ., cu elem e nte d acice, specifi ce
cerami cii lu cr at e cu mîn a.
ln etapa a ctual ă de cerce t are, p a re prob a bil ă
o dispunere a locuinţe l o r pc r înd ur i re lativ drep te ,
spaţiul dintre locui nţ.c fiind ocup at de a nexe le
gospodăr eşti (cup to are, gropi de p rov izii etc.) .

•
Cer ce t ările

mai rece nt e al e Mu zeului B a natulu i
(îndeosebi cer cetăril e de s upr a fa ţ ă) au du~ la
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Fig. 2. Hodoni - Pu stii . a- b S cctiunl•a Gfl !JStl. (;roa p ii d.c pr6vizii din st•coiclc 111-1 \' . L',n.
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Fig. 3 . Hodoni- Pus tii . a- b

AR HEOLOGIC HODONI-P US TA

Sec ţiunea

6/1980.

depi st arra urmelor unor a!'iez[tri din secolele II 1IV c.r1. in aria lo ca lilăţilor Lenauheim , .Jebel ,
Satchirwz. 1- lerneacoYa ~, Timişoara - Cioreni :1 :: i
H o d o ni - Pustă. Aceste descoperiri constau din
aşrz ă ri (cu locuinţe constituite la suprafaţa solului . sr mibord eie ş i bordei e adînci te în p[unînl ).
ca re au. printre şi lîng ~t lo cuin!e, gropi p e ntru
p:islrarea p roYiziilor, de form[t cilindrică sau

1
A. Bejan. A.~c~r'iri rnra/e ale pOJilllajie i dacr, -rr.mu ; ,_ din
Banul scro/dc Il 1 - 1 1· r_ n . in lumina un or cr·rcefri··i u:-lreolagirr, Ana ii- IL- i l:!ll a t ll illi , S.l\J .. 1, !fiRI ("1L l;pa r •.
-- 1 A. B<·jan. IJ. il<' lll'.:L i n al'l'>l , ·o]ll m . r.1po !l !!l ,-u p1i\irl'

la s:'! p:'i turilr d<· 1:! T ind '.o-:H :t - Cilll'<'ll i.

Groap~i

391

de provizii djn secolele 111- 1\' .

tronconică. Locuin~e l e
trulateră, cu una sau

sînt îndrosebi de form ă p a dou ii îndtprri. t·u cuptoare
sau vetre deschi se în interior.
Fără a putea preciza , In stadiul actua l ni cnc etărilor , da dt aceste aşezări îşi în ctp ex istenţ a
în perioada r o man ă ş i cont inuă pin ii în seco lu l
al IV-lea, putem lotuşi constata prczcn~a e leme ntelor autohtone. daco-romane4 • Prin c le tn.P nlt' il'
consti tuti ve, aşezări l e menţion ate se îtH:aureaz:·.
în timpul aşezări lor rurale posLromane din seco le!<'
III - IV e.n. de p e lcritorinl ~i\ri i noas tre , const i-

4

D.

Prolil~r .

Ba nal ·r .L 1, HJ:' l, p . 99-102.
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: Fig . .J..llodoni-Pusl ii . a -bSecpunca '/ 1930 . Caseta?/1980. Şanţ cu gro apă de s tiip . ·

t uind, alătu r i de alte. descoperiri (numi s ma ţice ,
descoperiri in tîmpl ă to a re de podoabe ş i acces orii vestimenlare e tc.) clemc nlc ale continuităţii
daco-tomane pe teritoriu l Banalului5 •
• O. Rău\, \ ' . Ioni \. ă, Studii şi cercetări de istorie şi toponimie, Reşi\n , 1976, p . 13 şi nota 48; E. Iaroslavschi, Gh.
La2.arovici, Acl a :\lN, 15, 1978, p . 255-26 1 ş i harta; A. Bej an,
An ale le Banatului, S. N ., 1, - 19;8 1.

DIE AUSGRABUNGEN VON HODONI-·
PUSTA
ZUSAMMENFASSUNG
Die im Jahr 1980 durchgefUhrten Arbeiten (Abb. 1) ergaben fol gende Schlussfolgerungen: '
l. 1) Auf der ganzen Obcrfliiche d es erschlossenen Objectivs wurde1i zwei distinkte Siedlungsphasen festgestellt, eine
vom E nde der Bronzezeit und . (!ie al)dere aus d em 3-4 Jbs.
u .Z.
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Ş ANTIER UL

ARHEOLOG I C HO DONI- PUS T A

F ig. 5 . l-lodoni -Pu s liL a cu p torul n r. 2; b Caseta 7/1980, co l ţ u l nord-estic.
Il I - lV ~ . n . ce suprapun e o g ro a p ă d e epoca bronzului.
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II. In cler Siedlung a u s dem 3-4 J h s. u .Z. wurde 1979
eine grossere viereckige Wohnung entdeckt (tcilweise dicses
Ja hr frei gclegt ) zu cler auch ein, in cler Nah e sich befindcner
Ba ckofen, gehort.
\Vahrend el en Forschun gen di e im Jahre fortgesetzt
w urdcn, wurd e cli e W olmun g integral freigelegt (cler zweite
R aum mit ein em HCI·d, cl er sich im Inn eren cler W ohnung
b efa nd ), sowie ein zweiter Baclwfen unei Gru ben fiir Haush a ltszweck e . In cl er Sekti on S6, wurcl en zwci ovale \'or·
r a zsgruben von nich grossercs Di m en sion cn fr eigelegt, io
e in er davon wurden Spuren von Pfiil1len vo rgcfund cn. die
e in m a 1 cin e Dachstuhl an gehtirt h aben.
D ie gefund enc Kera mik liisst clamu f schli csscn, class die
Siedl u ng ci ner dako-ram isch en Dorfgcm einschaft a us dcm
3 -4 Jb s. u .Z. angch ort . Du rch ~c in e Mcrkm a lc l ăsst sich dicse
S iecllung in den Typ cl er clal<o-rom isch e Dorfsicdlun gcn, die
i m 3 -4 J h s. u .Z. nuf cl cm Boclcn un se res L ancles ex isti crt
h aben, cin gli ccl crn. Di e Fortsetwn g cler Forsch tm gcn io
d cn n ach st cn Ja hren wircl cli c Kcnntni ssc in Bczug aur die
w irtschaftli ch c E ntwi cklun g cler clako-romisch en T<orn uni lăt
Hodoni- Pu st.1 bereich ern .

ABB lLDUNGSVERZ E l CHN 1S

1

[_

c·.__
Aj

___ ___
,,

Fig. G. Hodoni- P us tii. Cuptor u 1 nr. 2.
2) "vVahrsch cinli ch geh ohr t clas Bcfcs tigun gssy s tcm , da ss
in el en vergan gen cn Jahren crschl osscn wurd c (197G), cl er
B ron zczeit an (Abb. 5) . W ir konn cn un s noch nkht in Bczu g a uf clic An gehori gk cit unei ch ron olog isch c E in stufung
cler beiden , au s Hol zphiil cn best chend en Zii un c mtssc rn. D ie
Kliirun g clicser Dingc bl eibt elen nachs ten Forschun gcn Yo rbcha ltcn .
3) E s wurclcn Yicrcck igc \Voh nu ngen entd eckt, clic cler
Siccl lun g an gch oren , worau s a rchiiologisch cs Materia l ge bo rgcn
wurd e (J<e ram ik ).

Abb. 1. Hocl on i - Pus tii. a- b Scktion 6/ J 980. Dic \'orra t sgrub e, 3-4 J h. u.Z .
Abb. 2. Hodoni-Pu stii . a-b Scktio n G/ 1980. Dic \'or·
ratsgrub e, 3 - '1 Jb.u .Z.
Abb. 3. Hodoni -P us tii. a - b Scktion G/ 1980. Di e \'or·
ratsgrube, 3-4 Jh.u.Z.
Abb. 4. 1-Iodoni- Pu stă. a- b Scktion G/1980. J( aselle
7/1980. Grabcn mit Pfost enloch.
Abb. 5. Hoclon i-Pu s tă . a Ofen N r. 2; b I<asc ttc 7/ 1980,
clic no r c~ -o stlichc Eckc. \Vohnun g au s dcm 3-4 Jh .u.Z.,
iib erl a get t ci ne bronzezcitlichc Grub c.
Abb, 6. Hocloni - Pu stii . Ofcn N r. 2.
Abb~ 7 . Hocloni- Pust ii . P lan cler Sil cllun g.
AQ):> 8. Hodoni -P ust ii . P lan cler Scktionen 1979/ 1980.
Abb. 9 Hocloni -Pu stii. Di c S G Sek tion.
A bb. 10. Hocloni -P ust ii . \ Vestli chcs P rofil cl er Sekti onl
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Săpăturile

arheologice de la Locusteni- "La Gropan"
G. POPILlAN, M. NICA

ln campania din anul 1\11{0, in cadrul şantierului
Locusleni, s-a lucrat numai în sectorul "La
Gropan". S-a încercat cercetarea exhaustivă a
aşezării din secolul al IY e.n. din acest punct,
deoarece era amcnin\alft de dislrugerc, fiind inclusă în aria unor ample lucrări de ameliorări
funciare, ce se efectuează in zona sistemului de
irigaţii Sadova -Corabia.
După cercetarea suprafe\elor in eare se săpase
deja în cele douft campanii anterioare, s-au trasat
25 de sediu ni (în general lungi de 22 m şi late
de 2 m) în direcţia nord-sud, cuprinzînd astfel,
socotim noi, înlreaga suprafaţft pe care se întindea
aşezarea. }len\ionfun cft secţiunile au fost trasate
în general din 'l în 4 m, excep\ie făcînd locurile
unde s-au iYi l diferite eomplt·xe arheologice
(Iocuin\C'. gropi. cuptoare dC' ars ceramică l'lr.),
cind s-a lucrat pe suprafe\e largi. Volumul mare
de săpături a fost posibil daloritft faptului cft
stratul ele ("Uilurtt nu este prea gros şi crt solul
este nisipos, Jucrî ndu-se foarte uşor. Aşezarea
"La Gropan" se afl{t într-o zonft cu mirrorelirf
de dune. caraclerizaL prin ;·aluri uniforme, cu
coame şi depresiuni inlerdunan·. cu infd(imi şi
adîncimi care Yariazft intre 5 ~i 10 m. Depresiunik
inlerdunare sînt umede. iar pe fu1ulul unora.
aşa cum eslC' cazul "La Gropan". curg pi:·ail'.
Aşezarea este plasalft pe paula insorilit a unei
dune.
Îr; acest an, s-au dezyeJil drlll;-t loeuinl.v. crr,·
în gcnC'ral au acclea;;;i earaclerisl iri ca si loeui nl.l'IP
descoperile în campaniile anlnioare. L•H·uin\a
nr. G este o Jocuin\lt pu\in îngropaLt. Fa\fr de
niYelul de cftleare antic, podeaua ei se aflft la
adincimi intre 0,1:l ~i O,GO m. Are forma unui
dreplunghi cu lalurilC' rotunjite. cu latura lungft
orientatrt spre nord. Numeroas~·IP fr~1gmenle c]('
chirpici ne îndeamn[t sft presupunem e{t V'l'l'l.ii
erau realizaţi din nuidr împktite, lipi le cu pi'ttnin!,
iar acopnişul era din stuf, can~ se giisea din lwL_;itg
in imediaLă apropine. Dimcn:;iunile eran rit·
8 m X:> m. Vatra a fost clistrusft. iar fragmentele
ei au fosl rftspinclilC' pe o suprafa\ft largft. nemaiputind fi Jocalizal[t precis.
Locuinţa nr. 7 din sec\iunea nr. 23 esle mai
adincitii, podeaua C'i aflîndu-se la 0.8:> m adincime.
Vatra, de formă oyaJă, se afla în colţul dl' nordvest al locuinţei. Pe latura opusă Yelrci se afla

intrarea. Dimensiunile locuinţei nr. 7 sint mult
mai mici: 3,50 m x 3 m. Tehnica de construcţie
a fost aceeaşi.
O încăpere mai adîncită, folosită într-un anumit
scop, a fost detectată în capătul de sud al secţiunii
32 m. Datorilă faptului că aici s-au găsit multe
greutăţi pentru războiul de ţ.esul, am socotit
că ar fi putut fi un Joc unde se ţesea, o argea
cum era denumit în Oltenia, cu cîteva decenii
în urmă chiar, locul amenajat în \"ederea practicării unei astfel de îndeletniciri.
Gropile menajere, descoperite în număr destul de mare, aveau, în general, o formă cilindricft,
fiind uşor mai largi la fund.
Fireşte, materialul arheologic cel mai numeros
il reprezintă ceramica. Dacă ţ.inem seama de
tehnica în care a fost realizată, ceramica lucrată
la roal[t predominft net. Pasta este de cele mai
mullc ori de culoare vînăl[t. Există vase şi din
pasUt roşie-că.rămizie.
Forma cea rnai rftspînelilă este aceea a chiupului
eu buza trasă mull înăuntru, orizontal, adesea
foarte lată (fig. 1/8-\l). Forma aceasta, cu variante mulliple, de cC'le mai multe ori este de mari
dimensiuni, ajhngind sft treacă în înălţime de
1 m. Exisl[t îns[t şi Yase de acest tip de dimensiuni
mai miei. dar nn sînt alîl de frccYente. Acest
lip ck yas eslC' adesea decorat. Principalnl C'lemeul de decor il n·prezinlft Yalul rcalizal din mai
multe linii i ncizale. Alftluri de acesta, se întîlnesc
ghirlandele, liniile paralell·. grupurile de linii
oblice incizale ele. Zona dC'corată este jumătatea
superioar[t a va'iului. care este acoperitft în întregimC' de elemente de decor. De cele mai mulle
ori este decoral[t ~i suprafa~a superioartt a buzci.
mai ales cu linii incizale în val.
O allft formft este caslronul, ele tipul roman
nbhnuil, inlilnil in secolele anterioare. Tipul 1
(dup[t tipologia noastrft) este des întîlnit. ;\lai
menţ.ionfun: straehina cu pere\ii obliei, cu buza
îngroşalft ~i fundul inelar; cana cu o loarlft ş.a.
Repertoriul formelor ceramicii lucrate la roată
este destul de hogal.
ln aeesL an. ~i-a găsil şi mullă ceramidt din
pastft zgrunţuroa:.;ft, cunoscută ~i sub termenul de
paslt'i ciment. Eslc• pasta caracteristică ceramicii
JHOYineiale romane. Forma cea mai 6tspinditft
din aceasLft eaLl•goric este oala-borcan, cu buza
îngroşată şi cu un şan\ in interior. Subliniem dt
atit repertoriul formelor,· cit şi pasta, teh11ica
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F ig. 1. l.ocu stl·ni- .• Ln Gropan". 1-2

brăz dar e

de plug dinfier;3manşondinfier;4-7diferiteobiectedinri e r;8-9
fragment e din vase ceramice m ari.

ceramicii esle da ca -r o mană ~i că acestea nu realtceva deci t o etapă în dezvoltarea
ceramicu din epoca romană anterioară.
Tr adiţ,ia veacurilor anterioare nu s-a păstrat
numai In cazul categoriei ceramirii IMrate la

pr ezintă

roată,

ci ş i în cel al ceramicii lucra te cu mina.
Forma cea mai fr ecventă este vasul borcan, iden-

tic cu vasu l borcan neornamentat din
şi

necropola
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daca-romană

aşezarea

de la Locusteni, din

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA LOCUSTENI

punctul "Predeşli". Aceaslft formft se Ya păstra
~i in secolele următoare.
O allă fonnft caraclcrisl.ică şi pentru ccramica
lucrată cu mina din secolul al IY-Jea, descoperilft
in aşezarca de "La Gropan", esle ceaşca dacieft.
Cele mai multe exemplare sint deeorale la bază
cu un şir de aJycolP.
Ceramiea de import, sau mai exact spus de
tirg, cump:'iral[t din centrele urbane sau militare
aflate pt• linia Dunftrii. nu lipse~tc din aşezarea
de la Locuslcni "La <'"ropan". Cele mai multe
fragmenlP de yase din aceaslft categorie apar\in
amforelor. Sînt prezente de asemenea fragmente
de ulcioare cu douft lor\i, cunoscute şi sub termenul de amforidoanc, lucrate din pasUt roşie
fină, precum ~i din paslh fin[t acoperitft cu un
smalţ de euloan• Yerde-oliYe, ceramieft obişnuilft
in aceaslft \TPIIH~ la SucidaYa şi, in gcnrral, în
Imperiul Homan tîrziu.
Sftpftlurile ultimei campanii au scos la iYeal[t
şi un cuptor de ars ceramicft. Acesta esle rotund,
cu camera de arden~ despftr\it[t de un percle median, care sprijin[t placa perforalft pe care se
aşeza ceramiea pentru a fi ars[t. Esle acelaşi
tip de cuptor descoperit şi la Locusleni "Predcşli",
in aşezarea din secolele II-III. Hemarcăm îns[t
că bolta celor douft guri a cuptorului de "La
Gropan" era inlărilă cu pietre de dimensiuni
mari. Cuptorul a fosl construit în pfm'lint, sub
ni\·e]ul de c[ticare; in fa\a guri lor de foc se afla
o groapă de fon\lft ovală, din care se alimenta
camera de foc cu combustibil. In aceaslft groapft
s-au găsit numeroase fragmente ceramice aparţinînd tuturor categoriilor ceramice aflate in
aşezare, excrptind, fire~te, reramica de import.
Obiecte de fier. În locuin\a nr. G s-au dcscoprriL
două seceri, două z[tbale (fig. ljli), un cu\iL şi un
virf de lance. lntr-o groapft din sec!iunea nr. 23.
s-au găsil depozitate Lrei br[tzdarc de plug (fig.
1/1-2). Unul dintre ele apar\ine Lipului roman
răspîndit in Imperiu in r[tstimpul dintre secolul
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al II-h•a şi secolul al IV-lea e.n. Celelalte două
an forma tradiţională dacică, foarte asemănă
toare, da6t nu idrntică, cu brăzdarele descoperite
la GrhdişLca ;\luncelului. Lupele şi zgura de fier
aflate in săpături ne indreplăţesc să afirmăm
că s-a praclical aici şi meşteşugul fierărici şi că
toale unellell' de fier au fost confec~ionate pe loc.
Numeroasele unelte descoperite în aşezarea de
"La Gropan" alesl[t c[t ocupa!ia principală a locuitorilor de aci era agricultura, fapt care pledează
şi in favoar<·a afirmapei ci""t această populaţie
era sedentarft, Cl'('a re, credem, are o deosebiHt
imporlan(ft.
LES FOU IL LES :\H.CllEOLOG I QUES
DE LOCCSTE~I --"LA GIWP.\N"
Hl:st·\11:
l.t• 'lusee ti'Ollt•nie a conlinu(• les fuuillt•s archeologiqucs
dt· sauYeganl<• entrepriscs ;, l.ocuslcni (di·p. <k Dolj), dans
l'elahlissemenl dat·o-romain qui t'slt• empl:Iel' au !ieu dit
,.La (;rop:lll". Cd etahlisst•mt·nl dale <k !\''" si(·de n.e.
Ou a lrouYc dt·ux cahant"s, un four <le poticr l"L plusicurs
fosses ;, ddrilus. l.t"s cahanes, :linsi qut• ll's fosst•s ;, detrilus
l"l'llfl'I"llHiil'lll \III inn·nlain• arch(•oJogiquc ("(HIIJlOSC de CCI":Illli<Jlll". <l"os><·mt•nl <l'animaux domesliqut•s, ainsi quc
tl'oulils agricoles.
La ceramiqut· pt·uL ett·t· gmupct· <'Il lrois calcgories: 1.
cl>ra1nique grisl' rinl'. :2. eCnunique grUnteleHSl', cont('nant
de pclilcs pit'ITl'S d du sahle, tournet·, :J. cl-ramiqm• de facture locale, poreuse, <l'execulion gro,.;si<'n·, ;, la main ct camclcristiqut• it la cidlisalion dac<'. l'anni ll's outils cn fer
nolons. ll's lrois socs, lrou\·es tlans une pclile fosst'.
Lt•s hahilanls s'adonnaiL"nl i1 l'agrieultun• et :i l'cJcyagc.
On Jll"llt menlioner d'auln· O<'l'IIJl:Ilions <'nt·on•. comme la
poterit•, Jc lissage l'l la forgt·.

EXJ>LlC.\T\0.'\ DE 1..\ Fl(;t_:nE

Fig. 1. Loruslcni - .,La Gropan". 1-2 socs l'll fer; :1
manchon cn fer; ·1 -7 divcrscs objcts cn fer; S-!) fr:1gmen Ls
ccr:JJniques des grandcs vascs.
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Săpăturile

arheologice din necropola de la Bîrlad- Valea

Seacă

VASILE PALADE

Ce r cetă ril e arheo logice în cu rsul anului 1980 în
necrop ola de la Bîrlad - Valea S eacă au avut
ca obi ectiv atît ep ui zarea sectorului din p ar tea
de vest (pe p a ntft) unde aceasta, probabil, se m ai
continua, cît ş i Yerifi carea, prin noi secţiuni, a
periferici necropolei , pe ntru a se surprinde eventualele mormin te izolate, deoarece, dup ă toate
posibilit ăţ il e, s upraf aţa acesteia putea fi socotită
în întregime cercetată. In acest scop , au fost
t r asate 32 de noi secţiuni , atît p e latura de vest
cît şi pe ce lelalte laturi. Cele 32 de n oi secţiuni
însum e ază 392 m liniari, majoritatea lor fiind
de 1 m l ăţime (numai dou ă secţiuni lungi, r espectiv, de 21 m ş i 27,5 m au avut l ăţim ea de
1,50 m) şi ajung' pînă la adîncim ea cuprinsă î nt re
0,80-1,90 m.
În cadrul aces tei campanii au mai fost descop erite înc ă op L morminte, toate de înhumaţ i e,
sit u ate în prelu ngirea necropolei p e pantă , în
partea de vest. Prin secţiunile de control trasate
pe celelalte laturi nu s-a mai identificat nici un
mormînt, aşa încît se poate aprecia că necropola a
fost ep uizat ă .
Putenl exp li ca forma a lungit ă a suprafeţei utilizate pentru necropolă remarcind faptul că
aceasta se află amp lasată, de· fap t, pe un Inonticul
de alune care aplaLizat (o tei·as ft falsă) ş i stabili zat,
desprins din partea î nclinată de la Yest la est.
Pe latura de nord şi de sud nec ropol a e ra şi , în
bună măsură , este şi în preze nt, rlancat[t de ravene relativ adînci, care se unes c im ediat la periferia de Yest a acestui a. Secţiuni le din a nii an teriori cît şi cele din ult ima ca mp anie ele săpături
au do ve dit că perimetru l necropolei nu se mai
putea extinde. acesta fiind delimitat ele hogaşuri l e amin Li te.
Împre ună cu cele 8 mormin te descop erite în
ultima campanie, nec ropola de la Blrlacl - Valea
S e ac ă cuprinde un număr tola! de 547 morminte,
eli ntre care 295 de inci ner a ţi e ş i 252 de înhuma ţie .
1n privinţa celor 8 mormint e descoperite în
această campanie , menţ:ion [un faptul cft în gro'apa
unuia dintre ele (J.\L542) au fost depuse numai
ofrandele funerare (5 v ase - fig. 1/2) . Este v orba
de un mormînt simbolic, ce no laf, asemenea morm int e fiind descoperi te în n e cropo l ă şi în a nii
anteriori 1 .

1

V . Paladc, Materiale, Tulcea, 1980, p. -107 - 416

Şase morminte (inclusiv mormîntul - cenotaf)
au gropile ori e ntate pe dir ecţia nord-sud, înhum aţ ii fiind aşezaţi cu capul la nord, iar dou ă morminte au gropile orientate vest-est, morţii fiind
depuşi cu capul la vest (l\1.544, 545).
Sub aspectul a m e n a j ă rilor interio are, remarcăm
fap t ul că cinci gropi au una sau dou ă trepte pe
lat ur ile lungi, ori o treapUt p e una din laturi
şi ni şă pe latura opusă (l\1.540), sa u o singură
tr eap tă la unul din capete (capăt ul de su dl\1.539). Proce ntual , mormintele prevăzu te cu
trep te şi ni şe repr ezintă G2,5% faţă de numărul
celor descop eri te în această campanie. Dup ă cum
se ştie, asem e neq amenajări r e fl ectă ve chi obiceiuri ritu ale, specifice numai neamurilor sarmat ice. Dealtfel, în necropo la în discuţie au fost
descoperite şi în cam paniile prece de nte morminte
de înhum aţie av ind gropil e prevăzule cu praguri
ori ni şe, sau praguri ş i nişe~, ce le cinci morminte
nou descop eri te aclăugîn'du-se i ndi vjţ il or de neam
sa rm aLic înmormîntaţi aici, al căr o r procent este
de api·oape 10%, fa ţă ele numărul tota l al mormintelor din nec ropolă , şi de pesle 20% raportate
num ai la ce le de înhumaţie . Patru înhumaţi din
mormintele cu gropile p reY[tzute cu trepte au
sc helete le aşezate cu capul la nord, iar unul are
capu l la vest, iridi cîi1d o probabilă converti·te
la creş hnism ş i a unor indivizi ele neam sarma tic.
Un alL asp ec t care se impune a fi rema rcat este
ace la d l din cele şapte morminte cu schelete,
pa t ru au fost de ran jale din vechim e, în sensul
că oasele schelete lor au fost r ăscolite ş i cutia
cran ian ă sfărîmată (l\1.539, 540, 544), sau a fos t
distrusă cuşca torac i că ş i deplasate de pe lo cu l
lor hum eru surile şi culia crania n ă (l\1.543), evitîndu-se însă în general, deplasarea ofrandelor
funer are (vase ceramice el e.). Trei dintre morminte au înhumaţii orientaţi cu capu l la nord
(M .539, 540, 513) iar unul are capul la vest (M.544).
Semnifi cativ este faptu l dt cele trei morminte
cu înhuma\ji o rientaţ i cu cap ul la nord şi scheletele deranja te a u şi gropile prevă zute cu una sau
două trepte, ori cu treapLă şi nişă, alestînd practicarea acestui obicei magica-ritual şi de către
grupuril e de popul a ţi e de neam sarmatic aflate

• Ibid em .
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In sinul co munit ă ţilor auto ht o ne , în secolul a l
IV-lea ş i în cepu t ul seco lului a l V- lea e .n. 3 .
In l egătur ă c u une le p r actici rit ua le, m e n ţi o n ă m
prezen ţa că rbunilor p e fundul g ropil o r , î n sp ecial
pe jum hta tea lo r n o r d ic[( (l\1. 540, 546) cit ş i obiceiul de a se acop e ri î n t r ea ga su pr a f aţ~t a g ropii
prob abil cu o împle titur [t vege t a l[t aşcza t [t p este
cel înm ormînta t , a ceasta dup [t ce , in pre al a b i l,
s-a depu s inv e nt a rul fun e r a r ş i un s tr at de p ă min t
gros de a proxim ativ 0,40 - 0 ,45 m (l\1.540 , 543,
54 6). Aco p e r ă min t ul r espec ti v a fost aşe zat p e
un pod ele loazbc el e lem n puse ele-a c urm ez i ş ul
gropii , acestea p ăst r î n cl n -se to td ea u na ca rb o niza te, ca ş i cum ar fi a rs in ox icl a nl , d eş i u r m e le
combu stiei nu se o b se n ~t la ni ci unul dintre
m ormin te, î n se nsul că p ă min t u l din jurul lemnului
carboniz a t nu pre zi nt·ft urm e le a rderii p c loc .
U n a lt asp ect p c ca re d o rim să- I sc mn a lft m e st e
preze n\a p e~;;le lu i în ofrand e lc alim e nt a re, ap ă rut
înlr-un sing ur m o rmint elin n ec r op o l ă (l\1. 546) ,
împreun [t Ci t of ranc! e lc d e ovic a prin c, p asft re ş i
ou ?t.
~l c n\,i o n ă m , d e ase m e nea, prezc n\ a sile xului ,
asociat prob a bil c u un a mn a r d e fi e r , put e rni c
oxid a t, o g res ie p e ntru asc u\ iL ş i ciLc Ya pi ese
din fi e r , dup ::-t t o ale pro b a bil i t ft \il e Yirfuri de
săgealft , ~ i un pilum depu se in m o rmintul nr.
543. În ace l aş i m o rmîn t a ap ă rut şi
pies[t d e
bronz , prob a bil un pint e n , c a r e a fos t prin s p e
un sup ort d e pi e le prin nituri , cu a jut o rul unei
şuviţe îngu s te de tablă d e br o nz a ş e zat ă pe partea opus ă a s up o rtului (fig. 2/ 1; 4/ 3) .
Din inY e nlarul f une rar a mintim in primu
rînd ce ra mi ca lu c r al ft c u mîna ş i la r oa t ă . H c m a rcăm ş i de acc as t i't dat:-t c x i s te n~ a un o r Yasc lu crate cu min a ~i la ro atii, arse in co mpl e t , a c?tro r
prez e n ţft s imb oli cCt în m o rmînt rs le in a f a ra ori căre i di scu\.ii . Dintre Yase le lu c rate c u min a
amintim oa la mi c[t din m o rmintttl nr . 54 1, d e cora tii cu o b a nd[t fin [t d e linii in Ya l, r ea li za t ă neuniform (p e une le p o r\iuni ap a rr în zi g-z ag) ce
este di spu sit circular p c um [tr ş i pc jum [tta lra
inferi oa r[t a Yas ului (f ig . :·) /:); :-> / I L). Dr co rul
respec tiY se i ntiln<'!;ite r a r pl' , -::-,se lc Ju c ra ie ctt
mina din scco lttl a l I\'- lea l' . ll. El rd lec t :t, in s ~-L.
continu a rr a un o r Yee hi Lr adi \ii d eco r a ti ve ale
cerami cii ge t o- d ~:c i ce'1 • Di sp un e re a sa in b a nd .:i d ~
linii inci zate , p e um [t r ~ i p e jum [t t alea infc ri oa r [t
a vas ului , este caracl :.: ri st i c~t pe n t ru ce ra mi ct
au to hto n[t ~i re p rezint ft un m ot iY o rn ame n l al
care se Ya de z ,·o l t a în seco le le\' - \" I c. n. 5 . D e a lt fel
linia i nc iza t[t în Ya l o in tilnim ş i p e o oa l[t din
a ce laşi m o rmin t,
lu c r a t [t la r oat:'i , din pa s t ă
zgrun ~ ur oas[t , a l că r e i dl' co r es te d is pu s o ri zo nt a l.
num ai pc o treim e d i n ci r cu mfni n\ a pint<' c u lit i
acesteia (fig. 3 / l ; :J j 10) .
Atrag de ascme nra ate n tia d o u ii st r[tc hini
lucra te di n pas t[t zgrun\ur oas:-t. la roai<-t, a lb te

o

s ldcm, Thra~o - !J acka, :3, J \ll->:2, p . 18 1- 1!!1.
Gh . Bic hir. Cultura carp i c1i , 13u.: u rc) Li , 1\lÎ3.

4

p . Gi,

i4- 7G.
5 Li gia Btirzu, Cnnli n u i/a lca f >Ofl U/afi l' i aulohlon c in Tra n lilvania in sccoi<-J e 1\"- \' c. n .. Ru c urc" li . 1!!·/:l , p. 72,8 1 -8:2.

Fi g. 1. Y ale~

S··. H.. ·~-1- ! ) j l t.i.
3 \L 5 !li.

.\1. ."">·Il ;

:2 J\ l. 5·l2;

in i nHnl:.rti! i!1(;r !tli n td"t· .~. - 10 < :J· i:5 ( f i g. 0/ 1),
cx !!':.' tn de ,·;: re in a r ia cllllurii Si n ta rw ci r :\I u r e~
elin ~; ~·colul al IY-!c:: e. n. in itn·,·n la ru l ce r ;t m ic din
mor mi n i ul 5·J3, JW lingii cl o u tt uall' lttcra tc la
roa t ft. di n pa s t[t z g r un ţ u ro a s:-1 tfig . 5/ llî. 2pare
ş i un a pre Y[tzul{t cu douTt tor\i. cu gi t ul rc l:t!iY
in alt, iunatft din a c cc:1 ~ i p a;; l:-t ( lig. :3j5; 6fl UJ .
In cad ru l reramic ii fi ne c rnu ~ i i se r e marc ă.
prin e lega n ta f o r melo r. ci ! ~: Y a ci\ni cu cioc. ap ă
r u te i n i nvenla r ul m ormi n telor 540 , 5·13, 546
(fi g . 6/ 8 ; 6 / 11 ; 6/ 9) şi cî teva s tr ăc h in i :1! că r o r
profil corespunde celui al sl r ăc hin i l o r g ·tr-d:-tc icc
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Fig. 2. Valea

Seacă-Birlad .

Obiecte de

~n e ta! :

1, 2 M. 543 ; 3 M. 540; 4-5 M. 541.
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3 _)

6
Fig. 3. Valea

Scacă -Blrl a d.

1

cu p ă

de

s ticl ă ;

din secolele anterioare6 , aşa cum o dovedesc
exemplarele descoperite în mormintele 540, 541,
543, 546 (fi g. 5/2-9). I n seria oalelor lucrate la
roată , din pastă fină ce nuşie, intilnim recipiente
de dimensiuni relativ mici, cu corpul sferic sau
bitronconic turtit şi buza dreaptă uşor evazată,
adesea îngr oşată şi rotu njită, mai scund ă sau mai
1

Gh. Bichir, op. cit ., p . 74- 76.

2 -6

ceramică.

1-4,6 M. 541; 5 M. 543.

înaltă :(fig. 6/ 1-3, 5, 7). In inventarul mormîntului 541 apare şi o oliţă cu două torţi, lucrată
la roat ă, din pastă fină cenuşie, cu angobă de
culoare închisă pe suprafaţa exterioară. Vasul
are gîtul decorat in tehnica lustruirii , bine cunoscută la ceramica similară geto-dacică din
secolele precedente'. Astfel, la baza gitului se

7

Ibidem, p . 88.
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Fi g. 1. \'a lea •

a fl ă

o lin ie

în cadrată

fin ă

s

ra~ ă -

Birlad . Obi cele de sliclii, os ş i metal. 1 rt - h mărgea de
de os (r-1. 5·10); 1, 10 fihule cu scmi-disc (J\1. 5..11); 8, 9

lu slru i tă

în zigzag,

cl C' un m ic prag la

dispusă
bază şi

oriz on l al,
o nerYură

deasupra; sub buză are o allă ne rYură fină
iar pe gît. înlre ce le două nervuri,
sîn L trasat c linii lu strui te disp use Yerlica l (fig.
3/2; G/4).
ci r cu l ară,

s ticlă (M. 546); 2,
cataramă ş i pinten.

3, 5, 6 pan dantive

Ceramica de imporl este, şi de această dată,
slab reprezentată. D e fapt aceasla se red u ce la o
s ingur ă am foreU"t de cu !oare cărăm izi e desc hisă,
cu corpu l în f o rm ă de burduf, cu diam etru
maxim la p artea inf e rio a r ă, d eco r ată cu benzi
de cane luri dispuse orizontal p e tot corpul (fig.
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Fig. 5. Valea
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1-11 ce ramic ă lucrată la ro a t ă; 12 ccranuca lu craU\ cu min a: 1, i , li, 11 M . 543;
2 M. 546 ; 3, 4, 10, 12 i\1. 5-11 ; 5, 6, 9 M. ~dO.
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1, 2, 10, 11 M.543; 3, 7, 8 M.540; 4, 6 M. 541; 5 M 542;
9 M 546.
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şi alle exemplar<•, aparţinînd
tip, lucrate din bronz. Amintim aici
şi pintenul de bronz din mormîntul 5·13.
Dintre obiectele de sticlă reţine atenţia un
pahar conic, înalt de 13,5 cm, cu diametru! gurii
de aproximativ 10 cm şi al fundului de 1,S1,7 cm, aflat intr-o stare de degradare aproape
totală (fig. 3/1). Cea mai intrresantlt piesă din
sticl[t este o m[trgic[t sferică, cu diametru! de 2,4
cm, descoperitft în mormîntul :-J4G, împreună cu
alte mftrgrle lucrat1~ din acela~i material. Mărgica
în discuţ.ie este lucratft dintr-o s!iclft de culoare
bll'u-verzuie ~i are încmsta!ă mas[t de sliclft de
culoare albastr[t inchis[t, formînd ci le opl metope
care altrrneazft coloristic, dispuse pe ln•i regislre.
~Il'lopele
din zona ct·ntral[t sint de formă
pftlral[t. Cele dispuse la poli sînt fie !riunghiulare
cu virful rotunjit. - cele albastru inchis - fie
1 rapezoidale ·- cele
bleu - verzui. Toale mctopP!t· dl' culoare alhastr[t-inchis[t au inerustale,
in cimp, cu sticlă dt• culoan~ albft, probabil o
floare slilizală. ln centrul acestei fiori s-a aplicat
eu vopsea un punct galben. Pell'lc albe, inegale
ca lungime. vitdesc preocuparea me~terului de a
acoperi înlregul dmp al melopei (fig. '1/l a, b).
Pt• cl'il' patru me!opt• de culoare bll•u-vcrzuic
din zona cen!ral[t l'Sil' reda! tlll chip uman, aYincl
faţa realizat[t din sticl[t alhft incrustatft, pe care
s-au conturat. cu vopsea neagră. oehii, nasul !;ii
gura. Părul, relativ bogat ~i ondulat. es!e reda!
prin vopsL·a de culoare galbcn[t (fig. 4/1 B;
ljl h). Pe celelallt• melope de culoare bleu-verzuit•. dinspre poli, in cimp au fost rralizall' rozete
prin fascicule triunghiulare dispuse radiar, de
culoarr alb[t, probabil din s!iei[t inerus!alft, iar
t•xtn•milft\ile eolorall· in galben cu Yopsea (fig.
7jl b). Privitft dinspr,· poli, mărgica redft in culoare bleu-n·rzuie o cruce, datorilft allernan\.ei
metopl'!or de culoare albaslr[t închisă, incrus!ale,
al c[tror yjrf nu ajunge (cu o singur<-l excep\ie)
la circumfrrin\a găurii pentru suspendare (fig.
7j1 a). Pcn!m tehnica de execuţie a at·t•sll'i piese
nu cunoa~Lem analogii pinft la aceast[t dat[t.
Elementele florale şi, in principal, modul de redarr a chipului uman par sh ne condudt dttre
lumea bizanl i nă.
Din puncl de vedere cronologie, ultimele molminle descoperite se datează Ia sfirşilul secolului al
IV-lea e.n. şi in primele decenii ale secolului unnfttor. Cu toal[t prudcnţa care se impune, sorolim
că paharul eonir de sliclft din mormintul 511 nu
poate fi datal dt·cit în primele decenii ale secolului al V-lea e.n., ~~~;a eum :1m opina! :;;i in al!ă
împrejurare 8 • Oliţ.a lucraLi't cu mina şi cea lucrată
la roată, din pastă zgrunţuroasă, din acelaşi
mormint, decorate cu benzi de linii şi linii simple
in zigzag, întăresc această datare tirzie a sectorului Yestic al necropolei în discu \ie. De allfel
şi cana cenuşie cu cioc de turnare, cu gîtul alungi t
şi strimt, din mormintul 5c1G, se datează tot

540 (fig. 2/3; 4/4)
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Fig. 1. \':dea

St·:•d-lli•·LnL \lilr'-'<',1
1\1. ;J{ii).

de·

>lkl:'1 -

dl'talin

;).J 1. In acl'!a~i
mormint apare ~i o canft cu cioc. dl' cliloarr gfdbui-ei'tr[unizie, det·or:lt:·t cu canl'lttri fi Il" circulare
dispuse cite doui't la numiir !-ii pt· gi! ~i o n•Tvu6t
circular[t sub buzft (fig. 1\jG) . .\ceas! a poale fi
socoti\[t, mai curind, o imi 1a ţie local[t, arsă oxidant, deoarrcr în nPnopolft ~i in a~ezarl' sr intilnesc chni similare de culoare cemt~ie.
Din inn·ntarul mrtalic menţion[un dou[t fibule
cu semidisc şi resort dublu, lucrate din metal
alb, descoperite in mormîntul 5·11 (fig. 2/4, 5;
4/7, 8), o cataram[t mică, cu plac[t de prindere
aemicirculară, lucralft din acelaşi metal, descoperită In mormintul 543 (fig. 2/2; 4/'13), două fibule
cu piciorul intors pe dedesubt, înf{tşurat, lucrate
tot din metal alb, descoperite in mormintul

3/6), dL•scoprrili't in Illor!ttintul

~i

! V. Pa lase, Materiale, Oradea, 1979, p. 269-270; vcd
nota 1.
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intr-o clapă tirzie, asociindtHf, totdeauna, cu
diferite obiecte databile dupft antl 400 9 • Mărgica
de sticlă din acelaşi mormînt, cu mrtope şi decor
încrustat, pe care apare rcdat înLr-o manierft
deosebilii chipul uman, este f~lră îndoială un
produs de factură romano-bizanLinft ce nu poate
fi datat decîL la începutul secolului al V-lea e.n ..
această piesă fiind diferită şi inconlestahil mai
evoluală decît cele din cimitirul nr. 1 de la Bralei.
dalaLe la limita dinLrP secolul al IV-lea *i al
V-lea r.n. 10 •
Din punct de Yedere elnic, în afara elenH·nlnlui
sarmalic deju amintit, se aflau rcprezentanţ.i ai
populaţiei autohtone, aşa cum o ateslă, prin decorul lor, unele vase lucrate cu mîna şi la roat[t
din mormîntul 511, ca dealtfel întreaga gami'i ele
vase lucrate la roată. din pastă fin[t cenuşie şi
din pasli't zgrun\uroasă, din inventarul mormintelor descoperilP în această campanir.

LES FOUILLES ARCHEOLOG 1 QUES DANS
LA NECROPOLE DE BIRLAD- VALEA SEACA

La campagne de 1080 a cu commc Lu L 1'idcn Li fi ca tion
des dernicrcs tombcs de cette necropole. Dans les 32 tranchees,
ont He dccouvcrtes 8 tombes d'inhnmations, situces du
cOte onest du cimeticrc. Unc fois la campagnc achevcc, nous
considerons cettc necropole commc epuisce. Ellc comprcnait
547 tombcs, dont 2\l:'J d'incincrations el 2.)2 d'inhumalion.
Parmi des 8 tombes dccouvcrtcs en 1980, unc Ctait un
cenotaphc. Du point de vuc oricntalion, six (Y compris le
cenotaphe) etaicnt disposccs Nord-Sud ct deux Est- Ou est.
Quatre tombes deinhumation avaient etc dcrangecs depuis
1 'Antiquitc, probablemcnt dans dl•s bu ts magico-rituels.

1
11

Cinq tombes avaicnl les fosscs pourvues d'une ou de deux
marches du cote longitudinal, ou bicn d'une marchc et d'une
niche du cote oppose, ou, cnfin, tout simplemcnt, d'une
scule marcile it l'un des buts, coutumc specHique aux populations sarmatiques. LC's tomhcs oricntees Est-Onest ne disposaien t pas d'invcntairc hmerairc. Celles orientees NordSud contcnaient un mohilil'r funeraire pnrtieulii-rement riche.
Outre la ceramiquc grisP au tour et ecrtains Yases trnvaill~s
:'1 la main, dt· certe tmdilion geto-dacl', signalons unc pclite
amphnrr rornnine d'importation, de couleur rouge.
l'armi les ohjets l'n metal, il faut remarqul-r les fibulcs :1
sL·mi-disque ct au pictl pcntagonal, tm epl'ron l'l quclques
fibull's du type ,.mil umgl'sehlngenC'm Fuss".
Il ~- avait (·gall'IIH'Ill <]lll'lques objl'l' Pn YeiTl', dont des
perll-s de diffi·rcntc' f!lrnies d dimcn,ions. L'une, particuli{~remcnt granch-, t·n \'!'ITe color(• et incruste, etait decor~e
de llllit metopes cn trois rcgistrcs, dont cellcs du registre·
eruntorial nYcc, au cl·ntrr, unc figurc humainc.
Du point de vue chronologiquc, les tombcs rccemment
fouillees dntcnt de In fin du 1\'" c.t des prcmicrcs deccnnies
du v· s. de n.c.

EXI'LICATI0!\1 DES FIGURES
Fig. 1. Valea Scacii- Bîrlad.
T. 511; 2 T. 542;
3 T. 546.
Fig. 2. \'alea Scacă-Blrlad. Objl'ts en metal.: 1, 2 T.5~3;
3 T. 540 ; 4 - ;l T. 5 11.
Fig. 3. Valea Scacă-Birlad. 1 coupe cn ven·e; 2- G eera·
miquc. 1-4, 6 T. 5-11; 5 T. 5!3.
Fig. -1. Valea Seacă -Bîrlad. Objets cn vcrre, os et metal.
1 a -b perle en vcrrc (T. 54G); 2, :l, 5, () pcndentils en os
(T. 540); 7, 10 fibules a scmi-disc (T. 541); 8, !l houcle de
centure ct cperon (T. 543l.
Fig. 5. Valea Scacă-Bîrlatl. 1-11 ccrumique travaillee
au tour; 12 ceramiqne travaillt'e a la main: 1' 7' 8, 11 T. 543;
2 T. 564; 3, ·1, 10, 12 T. 5·11; ;), li, 9 T. 5-Hl.
Fig. 6. \'alea Scad- Uirlad. Ceramiquc traYaillec au tour.
1, 2, 10, 11 T. 5·1:3; :l, 7, 8 T. 540; ,1, f> T. :J\1; 5 T. 542;
O T. 54G.
Fig. 7. Valea Scad -Blrlad. Perle en nrrc-dctail
(T. 54G).

H. G. Rau, ActaPraehArch, 3, 1973, p. 158.
Ligia BArzu, op. eil., p. 72 .
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Cercetări

arheologice de la

Vînători

(jud.

Galaţi)

M. BHCDil.

Cercelările arheologice efectuate în anul 1980
la Vînălori, jud. Galaţ.i, au avut caracter de salvare, fiind impuse de lucrările de iriga!ii din
Cîmpia Covurluiului. Suprafaţa cercetată se aflft
situali"t pe faleza lacului Brateş, unde este o vastă
slaţiune arheologică cu urme de locuire umană,
începind din perioada de tranziţie de la m•olilic
la epoca bronzului (cultura Folleşli) şi continuind
cu Hallstatlul (cullura Babadag), apoi cu epoca
migraţiilor (cullura Sînlana de l\Iureş), secolele
X-XI (cullura Dridu), epoca medieYal[t (secolul
XVI) şi contemporană (secolul XX/.
Au fost trasate 30 de secţ.iuni, prin_ care s-a
urmărit cercetarea zonei în care urmează s[t fie
săpal canalul pentru conducta magistrală care
va asigura necesarul de apă al unui mare sislem
de irigaţii din Cîmpia Covurluiului (fig. 1). Secţiunile au conlrolal o zoni"t de 1 500 m 2 , în care
au ap[trut complexe arheologice ce se încadreazi"t
în trei etape de locui re, şi anume:
1. Cea mai n•che locuire daleazi"t din secolul
al IV-lea r.n., apar!.inînd cullurii Sînlana de
de :\Iun•ş.
2. Crmăloarea l'Lap[t de locuire daleaz[t din
secolele X-XI.
3. A Lreia etapă dt> locuire dalcaz[t din secolul
al X\"1-lca.

COMPLEXE ARHEOLOGICE DIN SECOLUL
AL IV -LEA e.n.

Cultura Sin!ana de \lun·~ t•slt• aleslali"t de un
semibordei ~i Lrei gropi de proyizii.
Bordeiul 1 ;1 ros! desropnil in secţiunile 1 !:'i
III. Planul pr,·zinl;\ o rorrni"t dreplunghiulari"t.
1 i11 i!J~\l, :Jlll l'l"cd:>al <q>:-,Luri dl' ,alY:Jn' in acea,]:! 'laliunl'. ,; :.nllJlll' 1:: !in1iL1 ei 'urlic:l, unde :un de,coperit douii
niwk ti•· !ucuin·: din pc·:·io·•d:J h:d~'l:Jllull!i limpu1·iu (cullura
Bahad::c:. f:cza 1! ,j •·pot·:; migr;JI. ii lor ( eullu ra Siula11.1 de
Mure~). !Jacii locurik din diferit~ epoci au a\'l:t extiuc!Pri
mai mull -~lll lll:li pt•:in .::lilhl' in ar•·'l ''l'dor al fail'zei Brat.cşului. i>: 'chim'•. purl:Horii c·ullurii Sint:ma. de \lures car~
nu Jocuil ~dci. ~lll lll'llp~d el'a 1~1~1i nl~ll'L' supr~\ra~~1, a c~1rei
lungime •·,le de d1.i L~;J de-a luugul falezci .. \cc:J,lii a~ezarc
de lip SiLlana ciP \1un·, o L'OJI.;icll-n'im i1nporlanl:'i uu lliilllai
ca m:lri1nt, ci )i llupti pozi\ia gl'o1-.o·~lfil';.l pe eare o are, fiind
situat[! I:. 10 km ciP 1Jun:!n•.
CmlSl'lllll:im faptul c:i şi in ac·est st•clor al fail'zei Brat~~;ului
se giist''l' iZ\'oare naturale care au constiluil unul din factorii
ecologiri care au determinat loruirile repetate pc acelaşi teren.

l'll colţurill' ro!unji!t·. \lalnialul !'l'ramic t•sle
formal din rragmen!e lurrale !'U mina sau la roali"t,
ni'! ni regil>ill'. sp!·c·irin· Sl'!'. IV e.n.
Groapa nr . .'] a fosl desropnili"t in S XIII.
.\ antl o formi"t dt• clopol. \lalerialul ceramir n•zullal esle. canlilaliY. pu\in ~i es!e reprezenlal
dt· d!t•\'a fragmenle de Yase romam· ~i dacice,
lucralt• la min~t sau la roaL·t. da!al>ik in secolul
al IV-Il'a e.n.
(;1'01/fJa III'. + a ros! dest·opt•rili't in s XIX ..\u
;tp{trll! i'rag"llll'nl<• de amron• romane, <'Î[l'Ya de
Yast· lunall' c·u mina. :;t fragmente dr oase.
(;roapa an·a !'orm<"t dt• dopol. cu diame!rul fundului de l.liO m. fiind adinci"t de 0,\l;) 111. Duph
speciricul malnialului arheologic daleazh din
st·colul ;il IV-lea c•.n.
(;ruafHt nr. ;) a rosl idt•nlifica!~t in S XXI ~i
aYt'a formi't dt• sac. J)iaml'Lrul fundului a fost
de O.lîO m. iar <tdincimea de 0.70 m. Fragmenlell'
cnamice, g~tsilt• in p~unin!ul dt· umpluluri't al
gropii. dalt'<tz;-t din st·colul al IV-lea <'.Il.
\lalnial arheologic aparţinind Sl'colului al IV-lea
l'.ll. s-a g~tsil ~i pe !rast•ele secţiunilor II. XII,
XIII, X\'1. XVII, X\'111, XXV . .\u ros! g;"tsilc·
fragnwnlt· cnamice aparţinind anlohlonilor. luna!e cu mina sau la roali"t, sau reramic[t d<' import,
rl'(ll'l'Zl'Olal~t prin rragnH•nll' ~i !or\i dt• amforl'
din pas!i"t roz-g:tlhui ru nisip marouiu.

CO:\-IPLEXE DATil\U UIN SECOLELE X-XI
L<~<·itin·a t·c·a mai inl•'tL·<·t din :,,., d~Lt zon<-t a
lalezei Brall·~ttl:li <tp<Jrl.int· scr•)kic•r :--~ -Xl. Au
fos! clescopni!t· !n•i ]J!!:oltit·. ttn cup!nr )i ~nplt>
grupi. Din po;:i~id accstur c"mpk='· in planul
g<'!Wral ;il S:tp:l!urii. c'!Tdv:n c;-, Il!' ;;i::!llt !.1 limita
not·dirit a locuirii din secokk .:\.· ·· .\.1. in (';'t•:t rt•
pri\l'~!·· dispnnrrea in pl::n a ,·omplt·x~·lt·t· .~t· ohst·n·[t o dispersare si numai intr-un c:z Sl' i:Jlnfnl':lZ;l cloui"t rompkxe ·- Bordl'iul ;-J l'll ~~ru:1pa li.

llurdcitil 1\' a foc;L ck.•:ropcril in S IX . . \i··-·
fori!lit apro:tpe !r:IIWznicLd,t. (,J"<J;1pa sc·mibordeinlui a f,):;l ckr:mj<ll:·t de ~an(ul lilll i conduclc de
api"t care a distrus jttm~tla!l' din !alura nordic[t şi
rol!ul dc· i'."E. ,\dinrimea borcll'iului es!t· dt' 70-·
80 ~m de la nivelul de călcare al secolului X. ln
colţul de NV se afl[t inslalaţia de inc~tlzirl'. for-
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a rheo logice.

CERCETARI D E SAL VARE LA VINATORI

mală

din tr-o Ya tr ii. a m e n a j ată cu lipi tură calcila podea, ş i numeroase pietre (gresii şi
concreţiuni calcaroase), împrăştiate în zona dintre
vatră ş i latura de vesl. L a mijlocul acestei la turi
se afl ă locul unde a fost înca s trat în p erete un
par, probabil pentru s u s~ in erea grinzii acoperişului. La mijl oc ul laturii esti ce, pe p odea , s-a
descop erit un fr agme n t de rîşniţ. ii. din co nglomerat
de Carp a( i. Nu s-a pu tul descoperi gîrli ciul b ordeiulu i (l'ig. 1). In afa ra fragmentu lui ele rî ş n iţ-ă
s-a descoperit un număr redus ele fr agment e
cerami cc elin seco lele X - XI. Săr[tci a materi alului arheo logic şi lip sa unor urm e de in ce ndiu
ne condu c la co ncluzia că aces t semiborclei a fost
p ărăsit, dintr-o cauz[t pc ca re n-o put em exp li ca
in prezent.
nată,

Bordeiul V a fo st descoperit în S XIII. Arc o
form ă dreptunghiular ă, avînd a xul lung E - V.
Laturile lungi sînt co n cave, ceea ce drt planulu i
un aspect de strangul are la mijl oc. N u s-a putu t
găsi gîrliciul. In sta l a~i a de în că lzir e se a flă spre
colţul de NE , fiind co n stituit ă dintr-o Yalră de lu t
bătut şi puterni c ca lcin at, avînd în jur num eroase
pietre de gresie lo ca lă , prov e nită din clep ozitelc
levantine. Pe latur a de vest, ş i a num e spre co l ţul
de SV, s-a găsit m arginea grop ii nr. G. Adincim ea
bordeiului era de 0,80 m f ată de ni ve lul de că l ca r e
al secolului al X-lea.
In p ă mîntul de umplutură a gropii bordciului
s-au găs i t fra gmente ceramice d a tabil e în seco lele
X- XI (fig . 3/2) . Din punctul de vedere al p astei
predomin ă aceea cu ingredient de ni sip , şi în mai
mică m ăs ur ă se a fl ă cerami ca ce nu ş i e fin ă, cu
linii incizate orizontale.
Au mai' fos t a ntre na te cîleYa fr agme nte ceramice hallstattiene ş i din seco lul al IV-l ea e.n.
Nu ex istă urm e de incendiu.
Bordei ul VI a fost descoperit în S XXIII şi
XXIV. Are formă tr a p ezo id a l ă, !alura est i că
fiind mai mare. Co lturil e sint rotunjite şi pere \.ii
puţin înclina ţ i. Nu s-au găs it urm e de pari.
Instal ţia de înc ă lzir e se af l ă în co l ţul de NE,
fiind formală dintr-un număr mare de pie tre
(gresii locale sau ş isluri de Dobrogea) formînd
o grămadă , în jurul căre i a se află fragm e nte mai
mari din vase. In interiorul pi e trarului s-au mai
găsit două bucăţi de cărămidă roman ă, purlînd
pe ambele feţe urme adînci de la ascuţ itul unor
unelte. O bu ca tă de şist verde de Dobrogea este
faţetată prin ş l efu ire. Tot în cadru l pietrarului
a mai fost găsită o bu ca tă de silex de Prut, utilizat probabil p e ntru aprinderea focului cu amnarul. Au fost descoperite dou ă împungii.toare din
os, unul fiind pr egă tit prin ş l e fuir e, celăla l t fiind
un os cu ş l e fuir e de uzur ă . A mai fos t descop erit
un os tubul ar, retezat la capete, fol osit, probabil,
pentru păstrar ea acelo r.
~fa terialul ceramic este ca nli ta liv mai bogat
In raport cu ceea ce s-a găs it în ce le lai te bordeie.
Predomin a ntă es te cer a mi ca cu ingredi e nte (nisip,
calcar, scoică şi mică pi s ată) ornam e nta tă cu linii
orizontale, vă lurilc sau cu puncte, toate rea lizate prin incizie. Vase le, de dim e nsiuni mari,
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sint lucrate atît la roat ă în ceată cît şi la roata
rapid ă . Cele care sînt lucrate la roata rapidă au
buza răsfrîntă şi pr ofilată (fig. 2/ 1; fig. 3/1). A
fo st găsit şi un fragment ceramic lucrat la roata
înc eată, avî nd suprafaţa exterio ară vopsită cu
ocru vi ş iniu ş i ornamentată cu un grup de linii
vă lurite (fig. 2/ 3). Au fost găsite trei funduri
de vase, d o u ă lu crate la roata înc e ată purtînd
ştampile (fig. 2/2; fig. 5/4).
Este prez e nt ă ş i ceramica fină ce nu ş ie , care,
d ato rită reca l cinări i , are pete gălbui şi o puternică
corodare.
În conţinutul umpluturii bordeiului s- au mai
găsit fragm e nte ceramice din secolul al IV-lea
e.n.

Groapa 6 s-a găsit cu ocazia săpării bordeiului
nr. 5. Groapa are o gură în formă de clopot care
se lărge şte pîn ă la diametru! de 2 m, unde ia
form ă de cilindru cu înălţim ea de 0,60 cm. In
co nţinutul gropii s-a găsit puţină ce nu şă şi fragme nte ceramice specifice secolului al X-lea, un
inel de tîmplă, o ap li că şi un inel de bronz în
stare fragmentară (fig. 6/4 - 6).
Pereţii gropii au fost arş i puternic.
Groapa 7 a fost descop erită în S XX. Are formă
aproape oval ă, iar la marginea vestică erau două
trep le p e ntru acces în interiorul gropii, care avea
pereţii drepţi , iar fundul prezenta denivel ări.
Diametru! m are era de 3 m, iar ce l mic de 2,30 m.
Adîncimea maximă era de 1,90 m. Forma acestei
gropi, ca şi e xistenţa treptelor de acces spre interiorul ei ne pot indica rolul ei ca groapă din care
s-a scos lutul necesar trebuinţelor gospodăreşti.
Această explicaţie poate fi confirmată şi de marea
cantitate de cenuşă ş i fragmente ceramice, descoperite aici. După ce groapa s-a umplut, cenuşa s-a
depus în jurul acesteia, pe orizontul de călcare al
aşezării.

Din această groapă provine un bogat material
ceramic, în stare fragmentară, databil în secolele
X - XI ş i cîteva fragmente de amfore romane
din seco lul al III-lea şi o căţuie dacică , în stare
fragmentară (fig. 5/7).
CERAMICA DIN SECOLELE X-XI

Ceramica locală aparţine celor două categorii
principale: a) cu degresant în pastă b) ceramică
fină cenuşie .

a) Ceramica cu degresant în pastă este domiprovine de la borcane. Degresantul este
în primul rînd nisipul , uneori cu bobul fin, alteori
mai mare. Urmează apoi nisipul amestecat cu
scoici pisate; probabil că acest nisip provine de
pe faleza Brateşului. S-au mai folosit ca degresant,
în măsură mai re dusă, fiu tur aşi de mică, procura ţi
din b olovani aduşi dintr-o altă zonă.
Din fr agme nte le ceramice nu s-a putut reconstitui nici un vas. Din cercetarea atentă a p ăr
ţilor componente se poate deduce însă că acestea
provin de la peste 25 vase, toate aparţinînd categoriei borca nelor. Majoritatea borcanelor er au
la exte ri or de culoare gă lbui- cărămizie, iar în
sp ă rtur ă - cu mi ezul p eretelui ce nu şiu . Se mai
nantă ş i
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obse n ·[t că nu Loate vasele au fost arse astfel
preze ntînd uneori pete gălbui şi negre pe suprafaţa
lor. Puţine sînt de cu loare neagră şi, de asemenea,
puţine sînt complet oxidate prin ardere pînă la
roşu cărămiziu.

Din pu net de vedere tipologie este documentat
un lip dr borcan cu umerii puterni c boltiţi , gîtul

scurt şi buza răsfrintă (care poate fi teşită drept,
sau puţin oblic, poate fi inelar ă, sau cu marginea
profilată). (fig. 6j 1, 3, 4/ 3 - 5).
Există apoi un tip de borcan cu umerii l ăsaţi
in jos, avind gitul puţin mai degajat, iar buza
evazată teşită sau rotunjită (fig. 5j1).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARI DE SALVARE LA VINATORI

Predomină

liniile orizontale, care
principale ale corpului vasului.
Sub gîtul "·aselor se găseşte un registru ornamental realizat dintr-un şir de linii vălurite, sau
cu vîrful cu[itului. uneori se inlîlne~le numai o
singură linie vftlurilft. Sinl cazuri cînd lipseşte
acesL registru. Liniile incizate sînt uneori adinci
şi late, alleori sub[iri ~i dese (fig. 4/3-5; fig.
Ornamenlcle.

înfăşoar[t păr~ile

5fl).
Se întîlne~te ~i o combina~ie a liniilor drepte
cu cele vftlurite, sau a celor vălurite cu grupuri
de împunsături (fig. 4/3, G). Uneori, exteriorul
vasului este ornamentat cu benzi din linii ineizate.
Pe un fragment de vas se întîlneşte ornamentul
vftlurit, din rare, prin intretăiere, rezull[t un fel
de ochi (fig. 4/G).
Fundul vaselor este drept şi simplu. Numai in
dou[t cazuri se găsesc semne in relief. În primul
caz se distinge un dreptunghi tăiat de allă linie
in douft (fig. li/10), iar in cclălall caz ornamentul
esle indescifrabil din cauza stării de conservan• a
fragmentului ceramic (fig. 4/2).
Din ceramica fină ccnu~ie fac parte fragmente
neintregibilc. Vasele sîni fie de dimensiuni mari,
cu buza eyazal[t şi pu\in profilală, fie de dimensiuni mai mici. Au fundul drept, iar exteriorul
este ornamentaL cu linii incizate sau cu linii
lustruite. ExisUt şi cîteva fragmente din p:\sl[t
fină de culoare gălbuie (fig. 3fl).
Groapa 8, ca ~i groapa 7 din apropiere, a fosl
pentru scoaterea lutului. ;\la l eri alul ceramic din umplutura ci apar[ine sec<Jlt>lor X-XI.
Categoria ceramicii cu ingredient <·ste preponderentă, provenind de la aceleaşi tipuri de vase
care s-au gftsil şi in groapa 7.
folosită

Groapa 9 a fost idenlificat[t in capătul sudic al
XIII. A fost o groapă mică, pentru scos
lutul. S-au găsit fragmente ceramice cu ingredient
in pastă, precum şi din pastă de hun~i calitate,
care sint specifice secolelor X-XI.
secţiunii

Groapa 10. AeeasUt groapft esle asemfm~iloare
cu groapa nr. 7, din punel de veden· al destinaţiei - groaph pentru scos lut.
!\lalerialul arheologic este reprezentat de fragmente de Yase dalahile in secolele X- ·XI. Din
punelul de vrden• al paslei, remar6un trei categorii eeramice. a) Ceramic[t cu ingredient de
nisip şi mi6t. ornamenlal[t <"U linii. valuri ~i
puncte incizate, vasele avind gura rftsfrintft şi
profilath. Pasta are culoare roşie la exlnior ~i este
neagrh in interior. Existft şi un fragment eeramic
din pasth roşie compacUt; h) O altă categorie
ceramidt este executalii din caolin, fftr[t ingredient; c) A treia categorie crramic{t Pste de culoare cenuşir finh, cu lustru sau eu linii lustruite
la ext<•rior.
Cuptorul nr. 1 a fost descoperit în sec[.iunea
şi vest
peretele csle înclinat, pn•zcnlind şi un uşor
prag, iar fundul este drcpl. Nu au fosl identificate gropi de pari.
Cuptorul se aflft in partea de nord-Yesl a gropii,
fiind săpat în malul acesteia. Gura cuptorului şi

XX. Forma gropii este ovalft, spre sud
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Yatra sini lutuite. Gura este largă de 10 cm. Yalra
arc în interior o formft rotundh, eu diametru! de
1,40 m, ~i este mai joasft cu 7 --1-i cm fa!ft dP gura
cuptorului. Bolla era prftbu~ilă loial in interiorul
cuptorului. Pe valrii am gftsit un slral gros de
cenu~h. Lingft gura cuptorului s-au descoperit
citeva fragmente ceramice din categoria cu ingredient. neinlregibile. :\11 mai fost gftsile douft
pietre: o gresie localft ~i alla I'U rlulura~i de mică,
proHnind din Carpa[i.
Cmplulura bordeiului I'On\int' o mare canlilate
de l'enuşi't.
COMPLEXE DE LOCUIRE DIN SECOLUL
AL XVI-LEA

JJordciul 1/ a fost desropnil in Sl'<·!iunea II.
Are o fonnft dreplunghiularft, cu axul mare eslVPsl. lnlrarPa se afl:-1 lH' l:tlura eslicft, sub forma
unui girliei eu douft lreple in interior. Col\nrile
bordeiului sini rolunjile. iar 1wn·!ii sini pu!in
înclina!i. Pe latura nordicft. în apropierea col!tllui
de est. se afli't vatra ~i hornul can· a fost sftpal
în mal. a\ ind ieşirea spre exteriorul hordeiului.
\'atra este din lipilur[t calcinalft. aYind marginea
ridicalft . .\proape de mijlocul laturii de wsL
este locul unni par care sns!iiwa hirna acoperişului. ,\ceaslft hirnft Sl' mai spriji1wa ~i JW un stilp
a ertrui groapft st• arlh in interiorul hordeiului,
la O.tiO m de latura de n·sl.
Bîrna din lemn de salcie care sus!inea acoperişul
era de circa 0,30 m. Girliciul se afla pe l:tlura
eslicft. Adincimea hordeiului. dP la suprafa!a
aetualft, esll' de 1,42 m.
Inventarul arheologie l'sle redus cantitativ. Au
fost găsite dleva fragmente ceramicc din pasl[t roşie de bnnh ealilale şi unul provenind d1• la o farfurie dineaolin. avînd smal! verde in interior. :\umai
fost descoperite: o cu te de gresie, o pialrft dl•
brici din ~ist verde de Dobrogea, un sfredel de
fier (fig. 3j:~). o lulea fragmenlarft din pasl<-t
finft, neagrrt, şi o monedh de argint din timpul
lui Hndolf II. avind scutul pe avt•rs ~i :\Iadona
de la Sibiu pe rners (fig. 2/4; 6;7- 1-i).
Credem e.ă bordeiul a fost distrus de un incendiu,
dupft ce locuitorii săi au reuşit sft-1 evacueze.
Semibordeiul 111 a fosl descoperit in sec!iunea
IX, la 1,50 m ~est de bordeiul II. Are o formă
dreptunghiularft, cu axul mare dispus est-vest.
Col[urile sînt mai hine rotunjite deeil la bordeiul
11. Adincimea semibordeiului 1I 1 era dl' 0,50 m,
fa(ft de nivelul actual.
\"alra se află pe latura de nsl, fiind construită
din lut, puternic calcinal. .:\larginea dinspre sud
a Yel rei era in apropierea girliciului bordeiului II 1.
In'>"entarul arheologic. Pc fundul semibordeiului III s-a găsit o monedă din argint din anul
1551, de la Ferdinand, avind sculul pe avers,
Madona de la Sibiu pe reYers.
Materialul ceramic este format din puţine
fragmente, provenind de la vase din pastă roşie
şi din caolin. Vasul din caolin a fost parţial
afumat, iar in rest se obsl rvă un ornament de
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linii paralele sub!iri sau mai late, din ocru. Au mai
fost descoperite fragmente ceramice de la farfurii,
lucrate din pasl[t ro~i(•, avînd JW suprafa!a interioar{t un smal\ alb, pe care s-a pictat cu un
smalţ pftslos de culoare albastrft. Ornamenlelc
sînt puţin în relief şi reprezinEt motive filomorfe.
Tot din pastă ro~ie foarte fin[t esle ~i un fragment
de ulcior, ornamcnlal cu linii u~or incizate, orizontale, drepte sau vălurile. Pc umărul vasului
se află ca ornament molin1! ~nurului r[tsucil.
Menţionăm prezcn!a unei lulele din argilfi cenuşie,
spartft la ambele capete.
Cercetările de salvare de la Vinftlori - punctul
.,Amiral;< aduc conlribu!ii noi asupra perioadei
de formare şi drzvollarc a poporului român.
Dacă pentru perioada secolului al IV-lea complexele arheologice şi malerialcle rezullale din s[tpftluri
sînl cantitat.iv reduse, apari\.ia lor în săp{tlurilc
de salvare din 1980, coroborat{t cu dovezile de
locuire rezultate din săp{tlurile din 1979 ne indicft
existenţa unei foarte întinse aşez{tri de tip Sîntana
de Mureş, pc faleza Brate~ului.
In ceea ce priveşte complexele de locuirc din
secolele X-XI, acestea, prin specificul inventarului arheologic, al ccramicii, poate avea bune analogii cu cele cunoscute la Dinoge\ia~ ~i ~endreni 3 ,
atît din punct de vedere al pastei cu ingrcdienţi,
cît şi al pastei fine cenuşii. Fragmentele ceramicc
lucrate la roat{t înceat{t credem c{t apar(.in secolului al X-lea. Bune analogii cu ccramica de la
Şendreni găsim în repertoriul care este format
din linii orizontale peste care uneori s-au tras
linii mai scurte, oblice sau verticale (fig. 6/2 şi
fig. 3/2) sau linii v{tlurite sau în zig-zag (fig.
2/3; fig. 3/1, 2; fig. 4/3-G; fig. 5/1). La fel ca şi
la Şendrcni, ies în cviden!ft fundurile de vase cu
diferite mărci de olar (fig. 2J2; 1/2; 5/4-G;
GflO). Unele piese de podoab{t din groapa nr. G
au analogii în bogatul repertoriu al podoabelor
descoperite la Dinogcţia, şi anume: aplica de
bronz, inelul de tim.plu :~i fL·nguu•nlul de ind cu

partea din faţ.ă l{tţilft (fig. GJ4 -fi), care sint
datate in secolul al XI-lea 4 •
Planurile bordeiclor sînt identice, prin forma
rectangulară, intotdeauna cu sursa de încălzire
situată spre latura nordică, cu cele cunoscute
îndeobşte pentru această perioadă, atit în Dobrogea, cit şi în Cîmpia Homână şi podişul Moldovei.
Cele dou{t locuinţe medievale (bordeiul II ş
hor dciul III), datatc cu moncde din anul 1551 ş
respectiv 1587, prezinth, de asemenea, un interes
deosebit pentru arheologia acestei etape, deoarece
2 G h. Stefan, 1. Barnca, :\!aria Comsa, Eugen Comşa
Dinogeţia, '1, 1967, p. 13! -170.
.
3 Dan
Gh. Tt•odor, Danuhius. 1, 1967, p. 129-132;
idem, Teritoriul rsl carpatic in ucacurilc \'-XI e.11., 19'18,
p. 115 ..
' Gh. Ştefan, 1. Barnca, Maria Comşa, Eugen Comşa,
op. cit. p. 203, 284, 287.

în sud-estul Moldovei, pma III prezent, nu au
inceput. ecrcdări sislcmalice in sale medievale
româneşti. Cu tol inventarul lor sărac, aceste
dou[t locui uţe aduc precizări de naturft paleoet nograficft cu privirP la tipul de locuinţ.ă la jumftlalea
mileniului nostru, precum şi la o ocupaţie mai
pu\in doeumentată pin{t acum, şi anume lcmnă
ri lui, dae{t admi l ern dt sfrcdclu 1 descopPri t in
hordeiul II, cu ealil{t\i tehnice superioare, poate
atesta acPst meşteşug. \lai menţion[un şi prPzenţa
celor dou{t pipe, rare a\esl{t fumatul ca dPprindere
a oamenilor elin aceaslft zon[t de acum peste
400 de ani.
Conside6un c{t rezullalele acestor C('reel{tri de
sah·are vor incita inlerPsul cPlor care urmhresc
s[t adînceascft problemele ePlor lrl'i l'lape istorice
atestale pc faleza Brateşului la Vînhlori, lîngă
Galaţi, eonlinuîndu-~i in viitor cercclftrile.
FOUILLES AHCHf:OLOGIQUES DE
S~UVETAGE ~ VlNĂTOHI

(DEP. DE GALATI)
H(:st·\lfc
Les fouilks arclu'ologiqut•s de sauvclage de Vînători
dep. de Gala\i) onl et(• dCLerminccs par les travaux du systcme d'irrigation en voie de eonstruction dans la Plaine de
Covorlui. Les fouilles onl eu !ieu sur la falaisc du lac Bratcş,
au lieu-dit ".\mirai", ou l"on a tracc :10 sections de conlnile
qui ont mis en evidencc plusit•urs cnsemhll's archeologiqucs.
Les ~nsemhlcs les plus ancicns app:u-tiennent a la cultt;-;:'c
de Sîntana de l\lurcş: une hahitalion it dcmi cnfouic dans
le sol et trois fossl's.
Les en~cmblcs suivants <latent des x•-x1• sicclcs: trois
hahitations mi-cnfouics, cinq fosscs el un four avce fosse.
I.c mohilin dt• ccs enscmhles - et'mmique ct ohjcts de pa'
run• -dale l'etablissement des X"-X!• siccles, les decouverlcs se rapprochanl de cL•lles de I>inoMetia et de Şendrcni
Gala(i.
On a egalement idcntific, par dcux habi tations mi-cnfouies,
1111 habitat mcdiC\·aJ. Les hahilations ont
line chacune
unc monnaic (1551 ct 1578), ainsi quc quclques fragments
ccramiques, une vrillc et unc pipl' chaeune.

EXPLICATION DES FIGCHES
Fig. 1. Vînători- ,.Amiral". Plan des fouilles archeologiqucs.
Fig. 2. Vînători - ,.Amiral". 1-:J o!Jjcts de l'habitation
dcmi-enfouie G; ,1 pipe.
Fig. 3. Vînători - ,.Amiral". Ohjcts: 1 de l'habitation
dcmi-cnfouic 6; 2 de l'habitation dcmi-cnfouie 5. 3 de !l'habitation demi-cnfouie 2.
Fig. 1. \'inători -,.Amiral". Objets de la fossc 7.
Fig. 5. Vlnători -,.Amiral". Objets: 1 de la fossc 7; 2-4
de l'habitation demi-enfouic 6; 5-6 de la section 26; 7 tasse
da ce entrainec dans la fosse 7.
Fig. 6. Vînători -,.Amiral". Objets: 1-3, 10 de la fosse
7; 4-G de la fosse 6; 7 de l'habitation demi-enfouie 3; 8 d~
l'habitation demi-enfouie 6.
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Necropola din secolul al IV -lea e. n. de la Bar cea (jud.
STELA TAC,

In campania din Yara anului 1\IRO s-au trasat
trei see!iuni insumind o suprafa\i"t de 200 m~.
drzvelindu-se 17 morminte, dinlrt> cart• unul dP
incinera(ir ::;i 11) de inhuma\ir, nHmftrul total al
morminlrlor ct•n·Plalt• pinft in prezt•nl ajlt ngind
la 11·1.
Si'tpi"durile din act•sl an inl[tresc ohsen a!ia că
rxislii o anumit[[ grupare a mormintelor polri,it
ritului practicat, dt>oan•cc în partea de Yt'sl a
nrcropolei, în zona de pantă Iin:t. aproapr de zona
mlftşl.inoas[t a locului, apar cu preponderen\i"t
incinera\i, numărul inhuma\ilor fiind foarlr mic.
In zona centrală ~i nordică a necropolei IWmiirul
mormintelor de înhumaţ.ie creşte, în timp ce al
celor de incineraţie scade, dovadă fiind rezultatele campaniilor din 1979 şi 1980. Urmeazi"t
ca cercetările viitoare să confirme sau sii i nfinne
această presupunere.
Necropola birituală de la Barcea prezintă o
situaţie stratigrafică simplă, fără nici un alt
nivel de locuire în afară de cel al secolului al IV-lea
e.n. O dificultate în cercetarea acesteia o constituie faptul că gropile mormintelor de incineraţie
nu au putut fi observate, o parte din morminte
fiind distruse de lucr[trile agricole, dalorilft adincimii mici la care se aflau (0,25-0,40 m). 1\u
acelaşi lucru se poate afirma drspre mormintele
de înhuma\ie. care nu au suferit deranji"tri drcil.
numai în cîteva cazuri (acestea fiind din Yechime).

DESCRIEREA MORMINTELOR

:Uorminl \IR: înhuma\ie; - 1,17 m; ~E--S\':
rrclangularft cu col\uri rotunjite. mai
lată în zona craniului ( 1,30 :.< 0.\lO m); (1 ,32 x
0,70 m); selwlt>Lul. apar\inînd unui copil, Pslt•
prosl conservat (s-au păsl ra l numai craniul.
claYicl'lele, fragmente din omoplat ~i oast•lp lungi
ale picioarelor). lnYt>nlarul cuprinde :~ Yast• lucrate la roali"t, aşezat<' pe partea slingi"t. incepind
din zona craniului inspre picioan·, unul lingă
altul.
1. Bordmel din pastă zgrun\moas[t cenuşie,
lucrat la roată, fund plat, corp bombat, pe umftr
cinci caneluri, buza faţetată şi răsfrintă în exterior, aşezat lîngă craniu.
2. Borcănel din past[t zgrunţuroasă cenuşi~,
groapă

lucrat la

roată,

fund plat îngust, corp bombat.

~IIHCEA

Galaţi)

~ICU

pe umftr patru canPluri, buza faţ.etat:t şi răs
frînlft in t•xterior, a::;ezal în dn•ptul umărului.
:t Can[t din pasl[t fini't eenuşir, lucralft la roată,
corp bitronconic, buza dreapli't, fund inelar, o
toarl:t în bandi"t laUt. a::;ezalft în dreptul toracelui.
Jlorminl .99: inhuma\ie; - 1,27 m; NE-SV;
groapft reclangularft ('U col\uri rotunjite (1,40x
O,XOm; 1,10;...;0,Ii0m) eu niş[t; scheletul prost
consPrYal (se păslreazft numai capul înclinat pe
dreapta, oaselP lungi ale pieioarP!or). InYentarul
euprinde o straehinft a*ezalft cu gura in jos,
lîngi't bazin, in partea slîngft în ni~ft, o cataramă
din fier aflată pe bazin, ofrandă depusă in stinga
scheletului, în nişă.
1. Strachină din pastă fină cenuşie, lucrată
la roaUt, corp carenat cu un inel în relief sub buză,
fund inelar, depusă în stînga bazinului în nişă.
2. Cataramă din fier, corp oval cu plăcuţă
de prindere prevăzută cu patru nituri de argint,
depusă pe bazin.
3. Ofrandă de ovicaprină depusă în nişă în
stinga scheletului.
1\rlorminl 100: inhuma\.ic; -1,35 m; NE-SV;
groap:t oYalft (2,43 x 0,70 m); scheletul bine consen·at. aşezal pe partea dreapt:t, bra\ul stîng
îndoit din col ~i adus pe bazin, bratul drept
întins pe Iîngi't corp, picioart>le întinse şi răsucite.
Inventarul cuprinde 7 \'ase, toalt' lunate la roali't
calarami"t din fier in parlt•a sting;-, a maxilarului,
ealarami"t din bronz, depusi"t pe bazin in partea
dreaptă, ofrandă de O\icaprinii.
1. Cană din pastă fini't cenu~ie. lunali"t la roal:-t.
corp oval, fund inelar, gura trcflalft, depusft culcată cu gura spre picioare.
2. Borcan din paslft zgrun\uroasft cPnuşie. lucrat.
la roată, depus pe tibia dn•aptiL
3. Borcan din pasli"t zgrun\uroas[t n•nuşie,
lucrat la roată, depus lîngi"t gPnunchiul drept.
4. Borcan din past:t zgrun\uroasi"t cenuşie,
luerat la roală, a~ezal în poziţie culeat[t, pe
palma miinii drepte.
5. Strachinft din pasti"t fină cenu)ie, lunală la
roată, ca decor faţete in lanţ pc diametru! maxim,
depusă pe elavicula dreapt:t.
G. Cană din pastă fină ccnu~ie, lucrată la roală
gura treflată, depusă eulcată lîngă umărul stîng.
7. Strachină din pastă fină cenuşie, lucrată
la roată, depusă la cap.
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Cataramă

din fier. cu nriga oYalfl puternic
depusft în partea slîngft a maxilarului.
!J. Cataramă din bronz cu Yniga oYalft, cu
spinul lung îndoit, îmbrăcată cu o foi\ă din metal
alb, depusă pe bazin, în parlra dreaptă.
10. Ofrandă de oYieaprinii, depus[t lingft
craniu.
corodată,

JJorminl 101: inhuma\ie; ·- 1,20 m; NE-· S\";
groapft reclangular[t eu o treaptă de o.::W m (1,!i0 >,
0,80m ~i 1,25>~0,115m); schl'il'lul foarle prost
conserYaL apar\ine unui copil (se pftslreazrt numai
craniul inclinat spre stinga ~i eileYa oase luugi
ale picioarelor). lnYenlarul cuprinde 7 Yase, din
care (j lucrate la roath şi unul lucrat cu mina.
toale aşezate in partea sling[t, un pieplene de
os, o fibulă din bronz, 2 miirgele de stielă, ofrandii.
de pasăre.
1. Canft din paslft fină cenuşie, lucrată la roalft,
corp bi tronconic, git ci li ndric, buzft lftP Lă ~i trasă
în exterior, fund inelar, aşezalft deasupra capului.
2. Castron din pastft fină cenuşie, lucrat la
roată,
stare fragmrntară. aşezat pe hra\til
stîng.
3. Bordlllel din pastft zgrun\uroas[t cenuşie,
lucrat la roată, cu dourt canl'!uri JH' umăr, fund
drept, aşezat pe piept.
4. Borcănel din pastă zgrun\uroasă cenuşie,
lucral la roală, cu patru caneluri pe umftr, fund
drept, a~ezal pr bazin.
5. Borcănel din pastă poroasft cenu~iu-gălbuie,
lucrat cu mina, buza eyazatft, fund plal uşa~·
tălpuit, aşezai pe bazin, in partea stîngă.
6. Cană din pastă fină ccnu~ic, lucrată la
roată, cu o toartă reelangularft, gura lreflată,
aşezată pe bazin, în partea stîngă.
7. Strachină din pastă fină ccnu~ie, lucrată
la roată, fund inelar, a~ezată lîngă cană.
8. Pieptenc din os, cu miner scmicircular aplatizat, cu cinci plăcuţc prinse in 8 nituri din bronz,
depus la cap.
9. Fibulă din bronz, cu picior înfftşural, a;;ezată pc piept.
10. Două mărgele din sticlă. una albastră, alta
gălbuie, descoperite in zona cervicalft.
11. Ofrandă de pasăre şi ouă aşezate in
strachina de pe umărul stîng.
Jiormint 102: inhumaţie; -0,70 m; NE-SV;
groapa nu s-a putul observa; schelet prost conservat (s-au păstrat numai fragmente din craniu). Inventarul cuprinde două vase lucrate la
roată, depuse in partea stingă a craniului, şi
ofranda depusă in partea dreaptă a craniului.
1. Strachină din pastă fină cenu~ie, lucrată la
roată, corp carenat, depusă in stinga craniului.
2. Castronel din pastă fină, cenu~iu-gălbui,
lucrat la roată, corp carcnat, fund plal, ca decor
un lanţ de fa\.ete pe linia maximă, depus în stînga
craniului.
3. Ofrandă de ovicaprină, depusă in dreapta
capului.
Mormint 103: inhumape; -0,75 m; groapa
nu s-a putut observa; scheletul, distrus, a aparţinut unui copil (s-a păstrat numai capul orientat
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spre dreapta). Inventarul cuprinde ,ţ Yasc din
care unul lucrat la roat[t ~i trei lucrate cu mîna,
precum ~i ofrandft.
1. Borcan din pasl[t zgrunţuroasft ccnu~ie,
lucrat la roalft, depus in stinga craniului, pe
pftmînt eru!at.
2. Borcan din pastft zgrun\uroasrt cenuşie, lucrat
cu mina. depus în dreapta craniului, pe piimînt
rru ţal.
:~. Boreiinel din pasUt zgrun\uroasă cenu~ie,
lucrat cu mina. depus în dreapta craniului, pe
phminl nu \al.
ti. Borcftncl din pastft zgrun!uroasă, gălbui
ro~cat, depus în dreapta craniului.
5. Ofrandft de oYicaprin[t. depusft in dreapta
craniului.

Jlorminl 101: inhuma(ie; --1,00 m; NE-S\';
groapa nu s-a obsl'rval; scheletul prosl conscn·at
(s-au păstrat fragmente din craniu, min.a stîngă
adusft pc bazin. picioarl'le întinse şi alftlurale).
Inn•nlarul cuprinde o strachinft şi douft fibule
din bronz.
1. Strachinft din paslft fină cl·nuşic, lueratft la
roalft, corp carenal, depusf1 in stinga craniului,
pe pfuninl eru\al.
:!. Fibulă din bronz, cu piciorul intors şi înUtşural. depus[( in zona claviculci stingi.
3. Fibulft din bronz, cu piciorul intors şi înHtşural, depusă in zona claYiculei drepte.
J!orminl 105: inhuma!ie; NNE-SSV; groapa
nu s-a puL u L ohserY a; scheletul, aparţi nind unui
copil, esle foarlc prost conserYat (se păstrează
craniul şi cile\"<t fragmente din oasele lungi ale
picioarelor). Innntarul cuprinde 8 vase, din care
5 lucrate la roalft ~i 3 lucrate cu mina, un pieptene din os, 2 fibule din bronz, li mărgele.
1. Cană din pastă fină cenuşie, lucrată la roată,
depusă lîngă craniu.
2. Slrăchinuţ[t din pastft finft cenuşie, lucrată
la roaLft, depusă lîngă craniu.
3. Strachină din pasUt finft crnu~ie, lucrată
la roată, depusă lîngă eraniu, pe pămînt cruţat.
4. Borcănel din past[t zgrunţuroasă, lucrat
cu mîna, depus lîngft strachină, pc pămînt
cru ţal.
5. Borcan din pastă grosi eră, lucrat cu
mina, depus pe lîngă borcănel, pe pămînt
cruţat.

G. Borcan din pastă fină cenuşie, lucrat la
corp rotunjit, buza lăţită, depus lingă
borcan, pe pămînt cru ţ.at.
7. Borcănel din pastă-ciment cenuşie, lucrat
la roată, depus lîngă craniu, pe pămînt cruţat.
8. Borcănel din pastă grosieră gălbuie, lucrat
cu mina, depus lîngă torace, in poziţie culcată.
9. Picptcne din os, cu miner în formă de clopot,
cu umeri drepţ.i, format din două plăcuţc cu dinţi
şi prins în 10 niluri din foiţe de cupru. Ca decor
are două linii incizate la baza mînerului. A fost
depus in dreapta craniului.
10. Fibulă din bronz, cu picior intors pe dedesubt, depusă lîngă căniţă.
roată,
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11. Fibulă din bronz, cu picior înfăşurat pe
dedesubt, descoperită sub craniu.
12. Mărgele din sticlă albastră, discoidale,
descoperite la baza craniului.
J;formînl 106: înhumaţie; -0,70 m; NE-SY;
groapa nu s-a putut observa; schPletul prost consen·at (s-au p[tstrat numai cîteva oase lungi de la
picioare). Inn'ntarul cuprinde un vas fragmentar
şi un rupt din fier.
1. Borcan fragmentar din pastă zgrunţuroas[t,
lucrat la roalh. depus lîngft tibia dreaptă.
2. Cu\il din fier, puternic corodat, depus în
zona bazinului, în partea drcapUt.
.lJormînllOi: înhumaţic; -1,45m; NE-SV;
groaprt ovală (2,70 x 0,80 m); scheletul, bine consen·at, apar~inînd unui adult, z[tcea în poziţie
întins pc spate, cu capul înclinat pe dreapta,
mîna stingă pe lîngft corp, dreapta depărtatrt şi
îndoită de la coL, picioarele întinse şi alăturate.
Inventarul cuprinde 7 vase lucrate la roată, o
fibul[t din bronz, un cu ţ.it din fier, un na~ture din
bronz, un picptcne din os, o cataramă din bronz,
2 fusaioil', 301 mărgele în şirag, ofrandă, pe vase.
1. Borcan din pastă zgrunţuroasă cenuşie,
lucrat la roată, depus deasupra craniului.
2. Borcan din pastă zgrunţuroasă cenuşie, lucrat la roată, depus deasupra craniului. ·
3. Castronel din pastă fină cenuşie, lucrat la
roată, depus deasupra craniului.
4. Strachină înallft din pastă fină cenuşie, lucrată la roatft, corp puternic carenat, depus
deasupra craniului.
5. Strachinft din pastă fină cenuşie, lucrată
la roat[t, depusă deasupra craniului.
G. Castron din pastă fină cenuşie, lucrat la
roată, fund inelar, corp înp.lt, buza lăţită, cu o
nervură în relief la baza gîtului şi o canelură pe
diametru! maxim, depus în stînga craniului.
i. Ulcior din pastă fină cenuşie, lucrat la roaUt,
depus în stînga craniului.
8. Fibulă din bronz cu teacă laterală, depusă pe umărul drept.
9. Cu~it din fier, puternic corodal, depus
sub cotul stîng.
10. Naslure din bronz, depus pe pirpl, în
partea stîngă.
11. Pieptcne din os, cu mîm•r semicircular,
depus în strachină.
12. Cataramă din bronz, cu plăcuţă de prins
cureaua, depusă pc bazin.
13. Fusaiol[t din lut, bi tronconică cu bazele
eoncavr, pe corp prev[tzu t ă cu caneluri oblice,
depusă pe bazin.
14. Fusaiolă din lut, bitronconică cu bazele
concave, depusă lîngă umărul stîng.
15. Şirag de mărgele în jurul gitului, 194 discoidale din sticlă albastră, 3 îngemănate din
1ticlă albastră, una poliedrică din sticlă albaslră,
una bitronconică din sticlă albastră, 2 mărgele
lngemănate din sticlă galbenă.
16. Ofrandă de ovicaprină, depusă pe vasele
de deasupra capului, şi mandibulă de ovicaprină,
Ungă mîna stîngă şi torace.
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Mormînt JOS: înhuma\ie; i\E-S\"; groapă
reclangular[t cu colţuri rotunjite (2,20 x 1,10 m);
schelrtul, apar\Jnind unui adult, zi:icea întins
pe spate cu capul înclinat spn' dreapta, mîna
st_i~gft ad~să_ pc ~wzi n, dreapta lH' lîngft corp,
PH'JOarcle mtmse ŞI alăturate. Inventarul cuprinde
13 vase lucrate la roatft, cuţit din fier, cataramft
din bronz, pieptene din os. fragmente informe din
fier, ofrandă, ouă.
1. Ulcior din past[t finft cftrfun.izie, lucrat la
roată, cu o toartft. corp onll, fund inelar, gura
în form[t de pîlnie, a~ezat în partea stîngft deasupra
craniului.
:2. Borcan din pastft zgrun\uroasft cenu~ie,
lucrat la roată, corp rotunjit, fund îngust, buza
faţ.ctală, aşezat lîngft ulcior.
3. Borcan din past[t zgrun\uroasft cenu~ie,
lucrat la roată, a~czat în stînga lîngă craniu.
4. Vas din past[t finft cenuşie, lucrat la roatft,
corp bitronconic, fund inelar. buza dreapl[t,
a:,;ezaL lîng[t humerusul stîng.
5. Strachină din pastft fin[t cenuşie, lucraUt la
roată, corp rarenat, fund inelar, aşezaUt lîngă
cotul sting.
li. Strachină din pastft finft cenu~ie, lucrat[t la
roa![t, corp carenat, fund inelar, a~ezatft lingi"t
strachină.

7. Ulcior din past[t finft rftrfunizie, lucrat la
corp oval, fund inelar, gura în formă de
pilnie, cu o loartii, aşezat lîngft bazin. în partea
stingă, în pozi\ie înclinată.
H. Canii din pastft fină cenu~ic, lucrat[t la roată,
corp alungi L, fund inelar, gura treflaUt, cu o
toartă rotundă in secţ.iune, aşezat[[ lîngă ulcior,
în clrep lui bazi nu lui.
\;1. Castron din pastă fină cenuşie, lucrat la
roată, corp bombat, fund inelar, buza faţelată
~i răsfrîntă în exterior, ca decor - o linie în zig-zag
pe umftr, aşezat in dreptul craniului, în partea
stingft.
10. Străchinu\ft din past[t finft cenuşie, lucratft
la roal[t, corp carenat, fund inelar, aşezalil în
castron.
11. Borcan din pastft zgrun~uroasă cenuşie,
lucrat la roal:J, fund îngust, corp bombat, buza
rotunjiUt şi trasă oblic in exterior, aşezat lîngă
castron.
12. Borcănel din pastă zgrun\uroasft cenuşie,
lucrat la roată, corp bombat, fund îngust, buza
rotunjit[t Lrasă oblic în exterior, pe umi"tr un grup
de 4 caneluri; aşezat lîngă borcan, în drrptul
humerusului stîng.
13. Borcan din pastă zgrun~uroas[t cenuşie,
lucrat la roată, corp bombat, buza rotunjită,
aşezat în dreptul hurnerusului stîng.
14. Pieptene din os, cu miner semicircular, cu
aripioare ridicate albial, format din 5 plăcuţe
prinse în 7 niluri de bronz, aşezat in borcan.
15. Fibulă din bronz, cu piciorul întors pe
dedesubt, aşezată pe piept, in partea dreaptă.
1t..i. Cataramă din bronz, cu pladt semicirculară, cu două nituri, aşezată pe bazin, în partea
roată,

stîngă.
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17. Cu(it din fier, puternic coroclat, depus lîngă
ofrandc de oYicapnna.
18. Ofrandft de oYicaprinft, clepusft între Yase,
în partea stîngft, în dn·ptul craniului.
1\J. OfrancEt de pasfm·, depusii în dreptul bazinului. in partea stîngft.
20. Ou[t depuse Iingft ofrancla de pasftre.
21. Fragmenle fier. depuse lîngă ru ţit.
]()9: inhumat; - 1,10 m; 1'\E-SV;
cu col!tni rotunjite (1,80 X
O,li2 m); schele lui, apartinind unui adult, zftcea
înlins pe spate eu capul inclinaL spre dreapta,
mina stîngă pe lingft corp, dreapta indoitft din cot
şi adus[( pc torace, picioarele întinse ~i alăturate.
InYenlarul cuprinde 2 yase Iuerale Ia roată, o
fibulft elin bronz, o cal aram;\ din hronz, :;;irag
de miirgele, fragmente din fier.
1. Slrachinft din paslft cenn~ie zgrun!uroas[t,
a~L·zaUi pe umftrul stîng.
2. Borcan din pasUt zgrun!ur<ntsft cenu~ic,
corp oYal, fund plal, buza rolunjilft ~i u~or rftsfrînUt in exterior, a~ezal pe rolul stîng.
3. Fibulft din bronz, cu piciorul intors ~i infft~ural, depusft pe clctYicula drt·aplft.
.J. Calaramft din bronz, clepus:t pe bazin, in
partea slîngft.
S. Şirag elin 122 dt• mftrgele discoidale din
slidft albaslrft ~i una din cornalinft, a~ezat in
j u ruJ gi Lului .
li. Fragmente de fier, puternic corodale, descoperill~ suh pnoneul drept.
Jlorminl 110: inhuma!iC'; ·- ]..10 m; ;.;;E--SV;
groapft reclangularft (l,(i;) >: 1.10 m); sehdclul,
apar!inind unui copil, este a~ezal pc ·1 Yase.
capul inelinal spre dreapta JH' un borcan, corpul
pe o cană !;ii :2 borcane, iar picioareh•. întinse, erau
a~ezale lH' un castron mare cu ;~ tor!i. lnH·nlanll
cuprinde :J Y<t.~e -- patru lunale la roalft ::;i unul
lucral cu mina, :2 ealarame din argint. un cu!ilaş
din bronz, un ac din bronz, ;) mftrg<•lt•.
l. Castron din paslft finft t'l'ntt::;il'. lucrat Ia
roal{t, corp hilroncouic, Luza in J'orm;-t dt· T, cu
3 lor\i. depus sub laiH'k picioarl'lor.
2. Can{t din pasl;I l"inft cenu~ie, lucralft la roal[t
corp OYal, gura în formă de pilnie, depus[t sub
bazin.
3. Borcan din pastă zgrun[uroas[t cenuşie, luerat la roală, depus sub craniu.
-1. Borcan din pastă fină cenuşie, lucrat la
ro a L{t, depus sub torace.
5. Pahar din pasl[t grosierft, lucrat cu mîna,
cu picior scurl Lftlpuit, depus în dreapta bazinului.
G. Cataram{t de argint, cu plftcuţ{t de prins cu
un nit, aşezat:t în stînga, pc bazin.
7. Cataramă de argint, cu plăcuţă de prins
eu un nit, aşezatft in dreapta, pc bazin.
8. Cu~ilaş de bronz, depus în partea dreaptă
a scheletului, Iing{t bazin.
Jlormin!

groapă reelangulară

9. Ac din bronz, depus lîngă bazin, în partea
dreaptă.

10. :\Iărgelc
git.

din

sticlă

albastră,

depuse

la
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Jformînt 111: înhuma(.ic; --1.77m; NE-SV;
rectangularh mai lat{t la cap şi mai îngustă
la picioare (2,30 X 0,90 m; 2,30 x O,G5 m); schell'tul, apar!inînd unui adult, zftcca întins pe spate,
cu capul înelinat spre dreapta, mîna stîngă pe
bazin, dreapta pe lîngă corp, picioarele întinse
si alăturate. InYcnlarul cuprindl' 7 Yase lucrate
la ro al ft, o caL aramft din fil'l'. ('Util din firr, ofrandă.
1. Canft din pastft finii crnu::;it•, lucratft la roată,
corp oyaJ, gura trcflală; sub buză, o nerntră
în relief, tom· La lipsft din Yechime; depusă în
poziţie înclinată, lîngă craniu. în partea de N."
:2. Borehncl din pastă zgrun[uroasă cenuşie,
lucrat la roalft, drpus inclinat. lîngft craniu.
3. Strachină din pastă fin[t cenu~ic, lucrată
la roat[t, corp carenal, depusft lingft canli.
4. Strachină din pastft finft ct•nu::;ic, lucrată
la roath, corp carcnat, dt•pusă lîng[t borcănel,
la nord de craniu.
5. Strachinft din paslă finft cenu~ie, lucrată
la roată, drpusă inclinală, lingh strachinft.
G. Borcan din p ast ă-cimcn L et' nuşie, lucrat
la roat ft. depus lîng[t strachină.
7. Borcan din pasl[t zgrun!uroasă cl'nu~ie, lucrat la roat[t, depus sub cană .
R. Cataramă din fier, pulrrnic corodatft, depusă
pc bazin, în partea dreaptă.
\l. Cuţit din firr, pulernie corodat, depus pe
bazin, în partea dreaptă.
10. Ofrand:t de oYicaprinft, <kpus[t sub grupul
de yast•.
Jlormînlul 11:!: incinerape; ~O,SO m; groapa,
nu s-a obscrYat; urna este un castron din pastă,
fină ccnu~ie, fund inelar, corp earenal, buza
le~ilft oLiic in exterior. un inel in relief deasupra
diametrului maxim. Capacul esle formal din mai
mulle fragmente de Yase, ce proYin de la o cea~că
<·u Loartft plină, un Yas poros lucrat cu mina şi
de la un castron din past{t finf1, lueral la roată.
groapă

Jlormînl 11.']: inhuma!ie; ~ 1.1;) m; NE--SV;
groap<-t rectangulartt eu ('oJ!uri rotunjite (1,80x
0,70 m); schelcl ul deranja l din Y<'chime. I nYentarul cuprinde un vas lucrat cu mina, o cataramă
din fier, un cuţit din fier, o cataramă din hronz,
un ac de fibulă, din bronz.
1. Borcănel din paslă zgrunţuroasă, lucrat
cu mîna, descoperit printre oasele scheletului.
2. Cataramă din fier, pu Lernic corodată, cu
wriga O\' ală.
3. Cuţit din fier, puternic corodat, cu urme de
lemn pe mîner.
4. Cataramă din bronz, eu plăcuţă de prindere
lungă.
fibulă din bronz.
Jformînt 114: înhumaţie; NE-SV; -1,80m;
groapă rectangulară cu colţuri rotunjite (2,00 X
1,20 m); schelet prost conservat (se păstrează
craniul în stare fragmentară şi cîteva vertebre).
Inventarul cuprinde 8 vase, din care şapte lucrate Ia roată şi unul lucrat cu mîna, un pahar
din sticlă, şirag de mărgele, fragmente de fier,

5. Ac de

ofrandă, ouă.
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1. Castron din paslft finft crnuşic, lucrat la
roalft, parlt•a superioarft veri iealft. e11 l rei 1orti.
depus in zona libiei stîngi.
2. S!raehin{t din pastă fin<·t cenuşie, lunalft
Ia roalft. drpusft lingft castron.
3. Strachină din paslft zgrun\uroasi't. lucralft
cu mîna. fund inelar. pere\ii Hrlieali. g11ra largit
buza eYazati'i. an· lrri ap11cft1ori vrrtica!P, dep11sft
sub slraehi nă.
4. Slraehinft din paslft fină ccnu~ie. l11erat[t la
roată, corp carenal. drpus lîngă castron.
5. Slrachinft din pastă l'inft Cl'nu~ir. lueratft la
roată, deJHISft lingft e<tsl ron.
G. Borcan din paslft zgrunţ11roasft. lucra\ la
roată, eu -1 linii incizate pe 11mftr. drpus în zona
labei stîngi.
7. Gmiţft din pastă finft cenuşie. lucralft la
roată, corp bilroneonie. git cilindric, cn o \oarlă,
depusft Iingft castron.
8. Strachinft din pastă finft cenuşie, Iucralft
la roată, corp can'IWl. depusft lîngft castron.
9. Pahar de stielft, formft conicft cu d(•cor
aplicat în zig-zag, depus culcat, în castron.
10. Şirag de mftrgelc: G din sticlă albastră,
faţetate, una rolundft, din stiei[( galbenă. 3 tubulare, din coral, drpusc în zona gîtului.
11. Fragml'nte din fier. descoperite în zona
bazinului.
12. Ofrandă de oYicaprinft. descoperitft in zona
umărului dn·p l.
13. Ouft, depuse lingă grupul de vase, in zona
genunchiul11i sting.
INVENTARUL MORMINTELOR

Toale uhil'cte!P de la Barcea au fost descoperite
numai in morminte de inhuma\.ic. caraclerizîndu-se printr-o mare bogft~ie şi Yarietate de forme.

Fibule. Din cele nouft fibulc din bronz descoperite în campania 1980, şapte fac par le din tipul
cu piciorul intors şi înfăşurat1 (M. 100, 101,
104, 105, 108) (fig. 2/3-G). Fibula descoperită
in mormîntul 109 se încadrcazh in tipul celor cu
teacă laterală pc toată lungimea piciorului~. cu
arcul înalt în hand[( rectangulară şi cu resortul
mic (fig. 2/2). In mormîntul 107 s-a descoperit
o fibulă din bronz (fig. 2/1), cu leac[t laterală,
resort mic cu bucla rotundă pe deasupra, corpul
Inalt carenat, cu decor format din puncte incizate 3 •
Calarame. Intr-un nurnftr de 8 morminte au
fost descoperite 11 catarame, din care 4 din fier
(M.99, M.100, l\1.111, .:\1.113), 5 din bronz (l\1.100,
M.107, l\1.108, M.10U, M.113) şi 2 din argint
(M.llO). Ele Sl' aflau depuse in zona bazinului,
1
Gh. Diaconu, Tirg.)or ... , Bucurr~ti, 19U:i, p. 92; idcm,
Dacia, N. S., 1:J, 1971, pl. 8/1, 2: B . .\litrca, C. l'retla, Srcropo/e
din seco/H/ IV e.n. in Jluntmia, Bucurc~Li, 10(Hi, p. 280, fig.
107/3, 4.
1
Gh. Diaconu o încadrează in tipul III (wzi Tirg.)or ... ,
p. 93, pl. 113/2).
• 1 Nu cunoaştem pînă in prezent acest tip de fihuli\ in descoperirile datate in secolul al IV-lea e.n. din !ara noastră.
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celor din mormîntul 113. a căror
nu a putut fi stabilită. ;tcesta fiind deranjat din aYechiml'.
Dupft felul cum erau prinse de rurea, cataramele
pot fi impftr\ite în: a) ealarame eu n•riga simpl[t,
cu curraua strftpllns[t de spin 4 (fig. 3/1, 2, 10);
b) cal aranH' eu wriga simplft şi pUi cu \[t de fixa\
cureaua cu un nil (fig. :lj8, !l), cu douft niluri
(fig. 3/4) şi cu ,1 niiuri (fig. 3/3, G); c) eal arama
din mormintul 109 (fig. ~l(">) este dl'oscbilft de
restul calaramelor descoperite pînft în prezent
in necropola de Ia Barcea, deoarece atîL n~riga
cît şi placa de prindcrc a curelei au fosl lurnalc
împrcu nft, fiind mobil numai spi nul 5 •
Cataramele din necropola de la Barcca pot fi
datate în a doua jumhlate a srcolului al IV-lea
e.n. şi îşi găsesc numeroase analogii în cimitir!'!e apar\inind eulturii Sîntana de i\ltne~ 6 •
c11

poziţie

Cu(ile. In şase morminte au fost descoperite
cuţite::)

din fier (l\I.lO(i. ~1.107, M.108, l\1.111,
i\1.113) şi unul din bronz (.:\1.110). Ele au fost
depuse pe bazin, în partea dreaptă (M.lOG, :\1.110,
l\1.111), lîngă cotul drepl (.:\1.107), sub ofrandă
(.M.108). Cuţitele din fier fac parte din tipul celor
mari, cit lama drcaptft ~i ingust[( la Yirf, eu minerii! din lemn (fig. 2/8, ~); 3/12, 14) 7 • Cu\ita~ul
din bronz (fig. 3j13) face parte din tipul celor de
toalellt 8 şi are analogii in necropolele din :\Iuntenia9
şi l\IoldoYa 10 •
J>iepleni de os. In campania din anul 1980 au
fost deseoperiţ.i 4 piepteni întregi, din care unul
Iîngft bazin, în partea dreaptrt (.M 101), douft în
stînga craniului, depuse în vase (M 107, M 108)
şi unul depus în partea de nord a craniului (M 105).
In ceea ce prinştc tehnica confecţ.ionării lor,
aceştia au fost rcalizaţ.i din 2-G pJ[tcuţe cu dinţi
fixate prin nituri din bronz (fig 1/1-3) şi tuburi
din tablă de cupru (fig 1/4) Pieptenii descoperiţi
la Barcca fac parte din tipul cit miner semicireular
şi mim•r în formi"t de clopot, cu umerii drepţi,
avînd analogii apropiate în nHropolelc de lip
Sintana de Mun·~ din :\IoldoYa11 şi ~Iuntcnia 1 ~,
putind fi dataţi in secolul al I\'-lea e n
Ac din bron;:, În mormintul 110 a fusl descoperit,
jn partea dreaptft a selwll'lnlui, un ac de bronz,
Bloşiu, Arh.\Iold, H, 19/:i, p. 21:l.
:\u cunoaştem pină in prezent acest lip de calarami't in
deseoperirill' din secolul al !\'-lea din Iara noastră.
" (;h. Diaconu, op. cit., p. 290; :\. Zaharia, Em. Zaharia,
\". l'aladt•, .\latcriall' H, 101i2. p. ;,2,), fig. 7/:i: C. Hlo~iu, op.
cit., p. 21:1.
7 Tipul cu!itclor din necropola de la Uarcea este intilnit
fren·ent in intreaga ariL' a culturii Sintana de .\Iurcş (Gh.
Diaconu. op. cit., p. 259, pl. 100; idem, SCIV,\, 28, 1917,
3, p. -1 t:l, fig. 10/1; C. Illo~iu, op. cit., fig. 1/j;"J: B . .\Iitrea, C.
Preda, op. cit., p. 1391.
8 D . .\Iitrca, C. Preda, op. cit., p. l:lO.
9 Gh. Diaconu,
Tiry.~or ... , p. l:l!J; idem, SC 1\',\, 29, 19/8,
.f. p. ''20, fig. 2/:l.
10 Hadu
\'ulpc, J:uoarc. S<ipriturile din
1.9.~1;-l.?JS,
Bucure~ ti, 10;)/, fig. :l21i/l.
I l Ibidem, fig. :l18f:l: \'.
l'alade, Arh.\lold, -1. 1\166,. p.
:!'61-275; idcm, Carpica, 1, 1071, p. 20/-211.
- · ~~ Gh. Diaconu, 1'îrg.)or ... , pl. 79/10; 98/8: idem, SCI\'.\,
24, 1973, :1, p. ,16-1; B . .\litrea, C. Preda, op. cit., fig. 61/7;
107/11; 18~/6.
4

C.

5
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ce face parle din tipul celor confect.ionati dintr-o
sîrmă de cupru lungă de 4,7 cm, la un capăt ascuţ.it, capftlul opus fiind plat şi perforaL 13 (fig
1/G)

JJ (/rgele. Aceste obiecte de podoabă au fost
în G morminte de înhuma[ie, alcătuind

găsite

coliere in jurul gîtului. In marea lor majoritate,
sînL din slicli:i de culoare albastrft.
1\Iărgelcll' din sticlă se poL împăr!i în mai multe
tipuri: mărgele mici, discoidale, de culoare albastră (fig. 1/S, 2/7); mftrgclc îngcmftnate (fig.
2f7); mărgele globularc (fig. 1/5); mărgele poliedrice (fig. 2/7). Pc lîngft mftrgclele de sticlă au
mai fost descopt>rile şi mftrgele din coral (.M.114)
şi coralinft (:\1.109) (fig. 1/5).
:\lărgt> lele
descoperi le in mormi nlele de la
Barcl'a pol fi datate în secolul al 1\"-lea e.n., pc
baza invenlarului cerarnic ~i al fibulelor, şi îşi
găsesc analogii in descopeririiP de la Sînlana de
l'vlureş 14 , lzvoare 15 , Tîrgşor 11 ;, Span!ov 1 i, Independen!a1R, Leţcani 19 , Gherftseni~ 0 •
mărgelele

Fusaiole. In Iola! au fost deseopPrile două
exemplare, in mormîntul de inhtuna\ie 107, depuse,
una la umftrul slîng, iar alta pe bazin. Amîndouă
sînt confec!.ionale din lui, avind formft hilronconică cu bazele conca\'l', Una singurft arc ca
decor caneluri oblice (fig. 1/7).
O{rande de came. Astfel de ofrande au fosl
determinate la 9 morminte de inhumaţie, cele
mai multe ofrandc provenind de la ovieaprine;
nu lipsesc nici cele de pasftn• ~i ouftle. In ceea ce
priwşle poziţia ofrandei, ea a fost depusft Ia cap,
în cazul monninlelor 102 şi 107, sau sub grupul
de vase (:\1.9\l, :\1.10~. \1.111). Ofranda de pasăre
a fost depusft fie in vas, cazul mormîntului 107,
fie ling;l. vase (:\I.lOK). Sacrifirftrill' dl' ovicaprine
şi pftsftri sini comune tuturor descopl'l'irilor aparţinînd culturii Sinlana de \Iun·~~ 1 . demonstrînd
prrferin!a l'omunitft\ilor pentru creşlen•a anumitor spPeii de animale şi cornull' miei ~~.
Ccramica. În cl'le 17 morminte au fost deseoperill' 7!l de vasl', dintre act•sll'a numai două
au apar!inul mormîntului de incinl'ra\ie, iar 77
morminlelor de înhuma!.ie. Polrivit rilualului,
ofrandele de hrană erau aşezate în vase, al căror
număr oscila între unu şi treisprezece vase. In
funcţie de acest număr, poziţia lor în mormînt
era la cap, la picioare sau erau grupate pe partea
stîngă.

13

Gh. Diuconu, Tiry.yor ... , p. 10:!; C.

Bloşiu,

op. cit., p.

122.
14

52/6;
15
16

17

lstvan Kon\cs, DolgCiuj, :l, 1912, :!, fig. 19f6; 25/6;
s:Jf:l; 86/5.
Hadu Vulpe, op. cit., fig. :l22 şi 32:3.
Gh. Diuconu, op. cit., pl. 79, 126 şi 138.
B. :\litrca, C. Preda, op. cit., fig. 11/7.

18

Ibidem.

19

C. llloşiu, op. cit., fig. 11/7; :JOfi.
Gh. Diaconu, SC IVA, 28, 1977, 3, p. 412, fig. 9/13, 14t
Idcm, Tirgşor ... , p. 52; 1. Ioni\:1, Arh:\lold, 4, 1966, p•

10

21

2:l9.
11

1. Ioni!ă, op. cit. (vezi notele 164 şi 166).

M. NICU

Din punct de vedere al tehnicii de lucru, ceramica din morminte poale fi împftrţit[t în două
mari categorii: 1 ceramică lucrată eu mîna; II
cPramicft lucraUt la roalft.
I. Din ePic 9 vase lueralt• eu mîna. ~ au fost
desc<iperilc în morminll' de inhumalit> si unul
în mormînL de incinera!il'. Pozi[ia lor i;1 111<;rminle
este acPeaşi eu cea a vasPlor lucrall' la roalft.
După formă, vasl'le luerate cu mina fac parte
din tipul borcan, eu JWreţii rotunji\i. eu fund
plat, buza rotunjitft şi evazală (fig. 4/~--12);
cPaşeă eu o toarlft plină, de lip dacie. folosită
drept capac la mormintul de incinera!ie 112 (dig.
G/8); strachină (;\1.1 H) lucrată dintr-o pastă
zgrunţuroasă, cu mult nisip in compozi\il'. cu
fund inelar, perc[ii uşor obliei, buza răsfrinlft in
exterior, prevăzută cu 1rei apu eftt ori veri icale,
care pot ana şi rol decorativ~ 3 (fig. 5/12).
II. Ceramiea lueraUi la roalft poall' fi împăr
ţită, dupft eompoziţia pastei, in donft grupe:
A, vase lucrate la roată, din paslft zgrun!.uroasă;
B, vase lucrall' la roală, din pastă finft.
A. VasPil' lucrate la roatft, din pastă zgrun!uroasft, sint reprezentate prin 23 l'Xl'mplarc.
Aspectul zgrun~uros al pastei se daloreazft prezenţei în compoziţia ei a pietricelPlor folosite ca
dPgresanl. Culoarea este aproape aceeaşi. de la
cenuşiu închis la cenuşiu deschis. \Iajorilalca
vaselor face parle din tipul borcanelor mai mari
sau mai mici, cu corpul sferoidal, fund plat,
gura largă, buza îngroşată, rolunjiUt şi rftsfrinlă
în exteri0r (fig. 4/1-7). La unele dinlrl' vase
sl' inlîlnese, ca d(•eor, canPiurile. (fig. 4 (\). ln
categoria vaselor din paslă zgrun!.uroasă se incadrtiază şi o strachină (:\1.10!1). eu fund plai,
gura largft, buza rolunjilft şi rftsfrînlft în exterior
(fig. 5/10).
CPramica zgrunturoas{t din neeropola de la
Barcea î~i gftseşlc analogii frecn·nle în toale necropolell' dl' lip Sînlana de \Inrl'Ş din ţara
noaslrft~· 1 •

B. Vasele lunall' la roată, din pasltt finft,
(44 de exemplare) repn•zinlft o largft varielale
de forme. Străchinile şi castroanele au dimensiuni diferite, corpul bitronconic carenal sau
rotunjit, fundul drept sau inelar, buza rolunjilă
(fig. 5/1-11). Castroanele cu trei torţi, descoperite la Barcea, au corpul puternic carenat,
fund inelar, toarla în bandă lată cu şăn!uire
medianft sau caneluri, gura largă, buza în forma
literei "T" (fig. 6f2, 3). Aceste forme de Yase sînt
destul de frecvente în toale necropolele de tip
Sînlana de Mureş. Castroanele cu trei tor\i nu au
decor; în schimb, pe străchini apar fn•cvent
nervuri (fig. 5/1, 6, 8) sau faţ.ete înlăn(uile în
ghirlandă, în zona carenatft (fig. 5/11), decor mai

n Această formă de strachină nu n fost descoperil:l pînă
acum in aşez:lrile sau nccropolelc de tip Sîntnnn <It• :\lurcş
din Homânin.
10 Gh. Diaconu, op. dt., p. 75-76; B. :\litrca, C. Preda,
op. ~it., p. 132; 1. Ioni!ă, op. cit., p, 201 ~~ urm.
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r ar intilnit în ncc rop olcle din seco lul a l IV-lea
e.n. din ţa r a n oasl r ă 25 •
Oa lele co ns titui e ş i e le o formi:"t fre c Y e ntă in
m orminte , fiind de cul oa re ce nu ş i e - în unele
cazuri se mai pă s trează urnH' de angobă. 1n general, vase le a p a rţinînd aces tei ca tego rii au corpul
sferi c, fund in ela r, buza u şo r te ş it ă sau rotunjit ă

(sec. IV e.n.)
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a uto htonă elin secolul al III-l ea e.n.2'. b) Căni cu
gura trilobată , care imită pe cele de origine romană
elin ace l timp : au corpu l bitronco ni c alungit
mai mult în partea s uperi oa ră , fund inelar, cu
toarta în band ă l a tă cu să n~uire mediană (fig.
8/3) sa u rotundă (fig. 7/4 , ~/ l). Ca decor , apare
un ine l, care march ea ză gîtul (fig . 7J1, 4?9 •

J

s

6

7

Fig. 1. flnrcrn-Tcc. uci. Obiecte d escoper i le în
şi r ăsfrîntă in exterior. Singurul ornament întîlnit pe aceste vase este ne rHira ele la baza gîtului (fig. Gj5, 6). Oalele descoperite in m ormintele de la Barcea sint ca racterist ice culturii
Sîntana de .Mureş ş i hi au originea in ce ramica
autohtonă din secolul al III-lea e.11.~ 6 •
Cănile se îns criu , de asemenea , în formele caracteristice ce r amicii ce nuşii , fiind descoperite
numai în morminte de înhurna\.ie şi pot fi împ[trţite în mai multe tipuri: a) că ni cu o singură
toartă, cu corp bitronconic rotunjit, git cilindri c
mai lung sau mai scurt, fund inelar, buza rotunjită şi dr eaptă (fig. 7/2, 3, 5). Ca şi oalele, tipul
de căni în cliseu ţ.ie îşi găseşte originea în cer a mica

n c cropolă.

Ce rami ca ele import este prezent [t ş i ea in cimitirul ele la Barcea prin dou ft ulcio a re (fig.
7J8; 8/2), care au corpul oval, gura în formă de
pîlnie, fund ine lar. Acest tip de v as se găseşte
destul de rar în necropol ele din secolu l a l IY-Iea
e.n. din ţara noastră 29 •
Pahar de st icl ă . Al treilea exempl a r descoperit
pînft acum în necropol a de la Barcea a parţine
t ipului conic cu pereţ.ii subţiri iriza(.i (fig. 8/6),
cu decor în reli ef, în zig-zag, în două nuanţe,
galben-verzui şi albastru. El apa r!.ine unei periop.de mai tîrzii - sfîrşitului secolului al IV-lea
e.n. ş i începutul secolului a l V- lea e.n .30 şi are
27

Analogii In Tirgşor: Gh. Diaconu, op. cit., pl. 91/1;
Sultana: C. l săeescu, B. Ionescu, Muzeul Naţional, 3, 1976,
pl. 1/3; Leţcani: C. Bloşiu, op. cit., fig. 24/9.
11 Gh. Diaconu, op. cit. p . 78, notele 32 şi 33.
25

Ibidem, p. 81.
Aceste forme de vase işi găsesc an a lo gii in neeropolele
din Muntenia şi Moldova (vezi notele 24 şi 25 de mai sus).
29 B . l\1.itrea, C. Preda, op. cit., p. 134.
30 Gh. Diaconu, op. cit., p. 107.
28
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F ig. 2. Barcca -Tecuci. Obiect e descoperi le ln

necropolă.
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F ig. 3. Barcea - Tecuci. Oil icclc de scoperite In nccmpol ii.

NECRO POLA DE LA BARCEA (sec. IV e .n.)

..

Fig. 4. Barcea - Tecu ci.

Ceramică descoperită

In n ccropoh1.
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"

Fig. 5. Barcea- Tecuci-C erami că

d escoperit ă
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in

n ecro pol ă.

NECROPOLA DE LA BARCEA (sec. IV e.n.)

..

l ' ig . .. (;,,. Ha reca -Tecuci.

Cerarnică descoperit ă

in • acc ro p olă. ·
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Fig. 7. Barcea -Tecuci. Gcramică descoperită In necropolă .
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s

Fig. 8. Barcea-Tecuci.

Ceram i că şi s ti c l ă d esc operită

analogii cu celelalte descop eriri din România 31 .
Acest tip de pahar este destul de r ăs pîndit in
aria culturii Sîntana de Mureş-Cerneahov , constituind import din lumea romană 3 2 •
Necropola de la Barcea se încadrează în tipul
necropolelor birituale de tip Sîntana de Mur eş,
31
Ibidem , pl. 116/8; B. Mitrea, C. Pred a, op. cii., p . 143,
fig. 216; 1. Kovacs, op . cii., fi g. 108.
12 Gh. Diaconu, op. cii., p . 107.

In

n ccropo l ă.

putînd fi data tă în a doua jum ătate a secolului
al IV- lea e.n. ş i la sfîrşitul secolului al IV-lea e.n.
Inventarul mormintelor descoperite la Barcea
a culturii Sîntana
de Mureş. Preze1~ţa a utohtonil or se face simţită
prin ceramica lucrat ă cu mîna, ornamentată cu
linii inciz ate în val , precum ş i a ce lei lu crate la
roa tă, din pa stă fină sau zgrunţuroasă (strachina,
ca·na cu o toartă, oala borcan). Nu trebuie negli-

co nfirm ă co mpoziţia eterogenă
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jate nici clcmenlele gt'lo-sannalice. care îşi fac
prezenţa in necropolii 1nin obicclele de
podoabă şi formele ceramice descoperite în mormintele de inhumaţie.

M. NICU

EXPLICATION DES FIGURES

simţită

l..A NECROPOLE DE IV SIECLE DE N.E.
DE BARCEA (Df.:P. DE GALAŢI)
HÎ':SC.\!Jc
La necropole de Barn•a s'l'IIL'adrL' :lUX nccropolcs birituelles du typc Sîn lan a de :\lurcş, commc prou Hnt les particularit~s
rituelles, aussi quL' les materiaux caractcristiqucs rlecouvertes
dans les tombeaux qui prcsentcnt des analogies dans les decouvcrtes du 1\"e sii•elc de n.i·. de nolre pays.
Pour l'cncadranwnt chronologicJLI!' de la necropole il l'aide
du materiei, on peu t Hahlir L'ommt· dale des tomhcaux inYcstigues, la deuxieme moitic du ]\'• sieclL• l'l la fin du celui-ci.

Fig. 1. Bnrcca- Tecuci. Objets decouverts dans la nt\cropolc.
Fig. 2. Ba reca- Tecuci. Objets decou ,·erts dans la necropole.
Fig. 3. Bnrcea -Tecuci. Objets dccouverts dans la necropole.
Fig. 4. Barcca- Tecuci. Ceramiquc del'OUVerte dans la necropole.
Fig. 5. Ba reca- Tecuci. Ceramiquc d(•couvcrte dans la
necropole.
Fig. 6. Barct•a- Tecuci. Ceramique decouverte dans la
necropole.
Fig. 7. Barcca- Tecuci. Ceramique decouverte dans la
necropole.
Fig. Il. Ba reca- Tecuci. Ceramique et wrre decoU\·ertes
dans la necropole.
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Rezultatele cercetărilor arheologice din aşezarea
de la Izvoare-Bahna (secolele VI-IX e. n.)
IO:\~

In campania de s[tp<Huri arheologice din anul
1980 au fosl conlinuale cerceliirile in a~czarea de
Ia Izvoare-- Bahna. :\~ezarea, în care începînd
din 1!171 s-au inlreprins s[tpături arheologice sistrmatice1, se află situat[t in punctul ,.La pod la
Hărămăneşti", pc teritoriul
agricol al C.A.P.
Jzvoan•. com Bahna, jud. Neam[.
S[tpftturile arlwologice din 1980, amplasalP la
SE fatft dl' zona cerct'Latft in 1\17\1. au an1t dn•pt
obieetiv urmfu·irea limitei aşezftrii din epoca formftrii poporului român~. precum şi surprinderea
şi dezvl'lirea a noi compll'xe de locuire. Au fost
săpate 14 secţiuni, orientate pe direcţia NE-SV,
respectiv secţiunile LIX-LXXII, şi trei casete
pentru dezvelirea locuinţelor surprinse. Lăţimea
secţiunilor a fost, în toate cazurile, de 1,50 m,
distanţa dintre secţiuni de 2 m, iar notarea caroiajului s-a făcut dinspre capătul de NE al secţiunilor. Prin cele 14 secţiuni, a căror lungime a
variat înlre 27 m şi 39,50 m, a fost investigală
o apreciabilă suprafaţă din aşezare, ajungînd,
foarte probabil, spre li mi La de sud-est.
Ca şi în campaniile de săpături arheologice din
anii trecuţi, în suprafata cercetată in 1980, in
afara materialelor ce aparţin a~ezării din epoca
formării poporului român, sporadic, s-au gi'tsit
şi materiale caracteristice unor epoci mai vechi,
respectiv din neolitic- cultura Cucuteni, din
Hallstatt şi Latcne.
In campania de săpături arheologice din 1980,
in aşezarea de la Izvoare-Bahna, apar!inînd
epocii de formare a poporului român, au fost
descoperite încă trei locuin~e (Ll9" L 20 şi L 21 )
şi două velre construite in aer liber (vatra nr. 7
şi nlra nr. 8).
In afara materialelor arheologice descoperi Le in
cele trei locuin!.c şi cele douft vetre in aer liber.
in restul suprafe~elor sftpate, ca şi in campaniile
precedente, s-au găsit foarle pu!.ine materiale
aparţinînd epocii secolelor VI-IX e.n., (doar
citeva fragmente de vase borcan şi fragmente de
tipsii).
Descoperirile arheologice din 1980 de la IzvoareBahna aparţin o parte nivelului de locuire din
l Pentru
rezullatcle cercetărilor din anii 19'71-1979:
1. Mitn·a, Carpica, 6, 1973-1974, p. 55-76; idcm, Carpica,
10, 1978, p. 205-252; idem, Carpica, 12, 1980, p. 55-190.
~ Pentru suprafaţa din aşezare cercetată In anii 1071-1979:
1. Mitrca, Carpica, 12, 1980, p; 6.

JIITHE.\

st'colele VI- VII l'.n. iar o allă parte nivelului
de locuin~ din secolelt~ YIII- IX e.n. In conlinuan• Yom proceda la prl'zentarea, pt> clape cronologi ce, a acestor dt•seoperi ri.
COMPLEXELE APARŢININD A~EZARII
DIN SECOLELE VI-VII e.n.

Loruin(a - 1. 29 • In sec!iunea LXIV, între
metri 1~,30 -22, a fost surprinsă o parte din umplulura gropii Ullt'i locuin!e. Umplutura şi respectiv groapa acestei locuinţe au fost surprinse
şi in secţiunea LXV. Prin deschiderea unei casete,
cuprinzînd şi suprafaţa dintre cele două secţiuni,
s-a putut delimita şi dezveli în întregime o locuinţ.ă de tip bordei, notată Lzo- Locuinţa L 20 ,
de formă palrulateră în plan, cu laturile de
circa 3,25 X 3,75 m, avea colţ.urile mult rotunjite,
adincindu-se cu circa 0,90-1 m faţă de nivelul
prefeudal de călcare şi cu 1,35 pînă la 1,50 m
faţă de nivelul actual al terenului (fig. 1/1).
Podeaua locuin!ei a fost doar bătătorită, prezentînd unele mici deniYClări.
In colţul de nord al locuinţei, s-a găsit un cuptor,
realizat înlr-un calup din pămînt galben, cruţat
la săparea gropii bordeiului. Vatra cuptorului
avea o formii uşor OYală in spate şi aproape dreaptă
Ia gur[t. Gura cuptorului era dreptunghiulară,
aYind col!urile de sus uşor rotunjite. Atît Yatra
cît şi pere~ii cuptorului erau ar~i putnnie. Pere!ii
cuptorului, în i ntcrior, erau uşor arcui[i şi, în
parte, căptuşiţi cu bolovani. Inăl!imea euptorului,
realizată în calupul de lut cru[al, era de circa
0,40 m. Nu s-au găsit resturi din bolta cuptorului.
ln schimb s-au găsit mai mulle pietre, fie căzute
în interiorul cuptorului, fie dislocale şi imprăşliate
deasupra cuptorului. Foarte probabil rft partea
finală a bolţii cuptorului a fost realizată din bolovani fixa!i cu lut. Aşa se explic[t prezenţa a
numeroşi boloYani cftzu!i în interiorul cuptorului, cît şi a altora, dislocaţ.i, deasupra cuptorului.
ln cuptor, printre bolovanii prăbuşi!i, s-au găsit
citeva fragmente ceramice, care provin din vase
borcan, caracteristice secolelor VI- VII e.n.
Inventarul descoperit în acest bordei este sărac;
el constă din ceramică, fragmente de vase borcan
şi tipsii, lucrate cu mîna, dintr-o pastă grosieră,
avind cioburi in compoziţie (fig. 2/1-3; 3/1-5).
Cu· exceptia ciLorva Iragmenle ceramicr, re par a
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Fii. 1. Izvoa.re-Bahna. Planul şi profilul locuinţelor L 18 din secolele VI-VII e.n. şi L 11 din secolele VIII-IX e.n. :
1 sol vegetal; 2 sol cenuşiu-măzăros; 3 sol cafeniu;.( umplutură; 5 sol galben; 6 vatră ; 7 pietre.
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DE LA IZVOARE-BAHNA
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Fig. 2. I:noare-Bahna.

Ceramică :

l-3 din L11 (secolele VI-VII) ; 4- 7 din L 1
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AŞEZAREA

Dli: LA IZVOARE-13AHNA

proYeni din Yase borcan îndreptate la roaU1,
\oală ceramica din această locuin~ă esle luerată
cu mîna. Dintre loate fragmentele ceramice, c!Pscopcrilc în aceaslft locuinţ.ă, doar unul este ornamcnlal. Este un fragment din gura unui \"asborcan, lucrat din pasU1 cu cioburi în compozi(ie,
de culoare căr[unizie. Vasul a fost de dimensiuni
mici, cu pere(ii subţ.iri, avînd gura aproape dreaptă
(fără buză răsfrînlă). Ca ornament, aproape de
gură, prezintă o linie yftlurilft, dispusă neregulat
(fig. 2/2; fig. 3/2). ln ansamblul său, materialul
ccramic dcscopcril în locuin~a L 20 , prin caraclcrislirile salc 3 , se datează în secolele YI-VII e.n.
~lHi menPonăm că în umplutura gropii locuinţei
L 20 , pe lingă ceramică, s-au gftsil mai mullc oase
dl' animale.
,\~ezării din secolele VI- VII e.n. îi apar~in
şi două velre, construite în aer liber.
\'alra nr. 7. În secţ.iunea LXIV, la 3,20 m de

la
al

rapătul

de NE, mai aproape de peretele nordic
s-a descoperit o vatră, în aer liber, de
formă aproape rotundă (O,GO x0,55 m). Valra
era albială, fiind delimitată de mai mulle pietre
înfipte în pămînl. Printre pietrele dislocate s-au
g[tsil cîteva fragmente ceramice, care provin din
vase-borcan, lucrate cu mîna, caraclerisl.icc secolelor VI- VII e.n.
secţiunii,

\'alra nr. 8. In secţiunea LXXI, spre capătul
de SV, între metri 37,30-37,70 şi la 0,35 m adîncime, faţă de nivelul actual al terenului, s-a descoperit o vatră în aer liber, din lut şi pietre. Cele
şase fragmente ceramice, aflate printre pietrele
vclrci, provin din vase-borcan, lucrate cu mîna,
care, prin caracteristicile lor, pot fi atribuite
secolelor VI- VII e.n.
Pe baza analizei ceramicii descoperite\ alît
locuin(a L 20 cîl :;;i rele două vetre în aer liber
pol fi alrihuitc niwlului mai vechi al aşezării
de la Izvoare- Bahna, respectiv secolelor VIVII e.n.
COMPLEXELE APARŢININD AŞEZARII
DIN SECOLELE VIII-IX e. n.

Locuinţa

- L 19 . In secţiunea LIX, între metri

28,20-:~2, 10,

a fosl surprinsă, par(ial, groapa
de tipul celor adîncite in pămînt.
Săparea unei casele, care a cuprins şi lăţimea
secţiunii LX, a dus la dezvelirea unei locuinţ.e
nolală L 19 . AceasL[t locuinţă este un bordei (fig.
1/2), care se adincca cu circa 0,75-0,85 m fa(.ă
de nivelul vechi de ciilcare şi cu 1,30 m fa({t de
niYClul aelual al terenului. Locuinţ.a L 19 avea o
formă aproapr p [tl ra l ii în plan orizontal, cu laturile de circa :~.35 x 3,75 ni şi colţurile uşor rotunjite. lnspn• eol(ul de nord s-au găsit resturile
unei inslala(ii pentru foc, constînd dintr-o vatră
deschisă, înconjuralft de mul~i boloYani.

unei

loeuin~c

3
l'l'nlru e:lr:tdl'ri'l it·ilt• eera micii din secolele \' 1- Y II
e.n.: !lan (;h. Tl'odor, Teritoriul est-carpatic in veacurile
V-XI c.n., la~i, 1\J~K. p. :!4-29, p. 43-45; 1. :\litrea, Car-

pica, 111. 1\Ji>O, p.
4 Ibidem.
28 -
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Din inventarul locuin(ei L 19 mcn\ionăm în
primul rînd eeramiea lueralft c·u mîna şi la roatr1
(fig. 2/4-7; fig. 3/li--7). Cu mîna au fosl lucralc
vase-borcan şi lipsii. Vasele borcan au fost ornamcnlale pc buzft cu alveole sau eresl[tluri.
uneori, accsle vase au fost ornamentale ~i pc corp
cu slriuri drepte sau vfdurile. Fragmentele ecramice care provin din vase borcan luerale la roal{t
au fost ornameulatc, de regul{t, cu slriuri dreple
sau vălurite. Pe lîng{t C('['amidt, din inventarul
acestei locuin!c mai menţion[un: un fragment
din sîrmf1 din bronz, avînd un cap{tt îngroşat,
care poale proveni de la un cercei eu cap[tlul
îngroşat. şi un fragment, slab conservat, probabil
dintr-o secere (sau eu~iL'?) din fier. In umplutura
locuinţei s-au găsil mai multe oase de animale.
Analiza invcntarului descoperit în L 19 , şi în
primul rînd caracteristicile eeramieii5 , ne determină s-o atribuim nivelului mai nou al aşezării,
respecliv sccoll'lor YIII-IX e.n.

Locuinta - L 20 • În secţiunea LX VIII, între
metri 2,25 şi circa G,30, s-au surprins resturile
unei locuin~c de suprafaţă. Deschiderea unei
casele, eare a cuprins ~i lft(imca secţiunii LXIX,
a dus la delimitarea cu aproxima(ie a suprafeţei
acestei locuinţe. Se parc c[t a fosl o locuinţă
reclangulară, cu suprafata de circa 14 m 2 • Mai
aproape de marginea de nord a suprafeţei locuinţei L 21 s-au găsit rcslurilc unei wlrc deschise,
din pietre.
Ceramica descoperită în L 21 provine din vaseborcan, lucrate cu mîna şi la roată (fig. 2/8-14;
fig. 3/8-11). Unele buze de vase-borcan, lucrate
cu mîna, au fost ornamentale cu alveole sau crestături. l\Iai rar, vasele-borcan lucrate cu mîna
au fost ornamentale şi cu striuri drepte sau vălu
rite, precum şi cu şiruri de împunsături paralele
dispuse vertical, între benzile din striuri vălurite
şi drepte (fig. 2/12). Din categoria ceramicii
lucrale cu mîna, menţionăm şi cîteya fragmente
de tipsii. Tot cu mîna, a fost lucral[t o tavă mare
(valrf1 portaliYă), din marginea căreia s-a descoperit un fragment, decorat cu alnole mari pe
muchie şi pe marginea exterioară (fig. 3/10).
Numeroase fragmente ceramice, descoperite în
L 21 , provin din Yasc-borcan, lucrate la roată,
fiind ornamentale cu slriuri drepte sau vălurite,
dispuse simplu sau în benzi (fig. 2/8, 9, 11, 13;
fig. 3/8, 9, Il).
ln ansamblul sftu, materialul ceramic descoperit
în locuinţa de suprafaţft L 21 se încadrează în
ceramica caracteristică secolelor VIII-IX e.n. 6 •
Pe aeeasl[t bază, atribuim locuin(a L 21 nivelului
mai nou al aşezării, respectiv orizontului încadrat
în secolele V 1II- IX c. n.

*
Cercel[trilc arheologice din 1980 de la lzvoareBahna ,·in sft intn•geascft imaginea asupra aceslei
6

l'enlru earacleristicilc ceramicii din secoklc \"III- IX

c.n.: Dan (;h. Teodor, op. cit., p. !l0-S5; 1. :\!ilrca, Carpica,
12, 19!!0, p. S:! -SS.
8

Ibidem.

arheologice
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aşezări din epoca încheierii procesului de formare
a poporului român.
Din această aşezare, în care s-au delimitat
două etape de locuire, una mai veche din
secolele VI- VII, şi o etapă mai nouă, din secolele VIII-IX, au fost dezvelite 21 de locuinţe.
Dintre aceslea, opt apar(in nivelului din secolele
VI- VII e.n., iar 13 locuinţe aparţin aşezării
.din secolele VIII-IX. Precizftm că între cele
dou[t etape de locui re de la Izvoare -Bahna
există o continuilate de via(ă, aşezarea din secolele VIII-IX situîndu-se în vatra aşezării din
secolele V 1- V 11.
Dacă în aşezarea din secolele VI- VII, alături
de materialele caracteristice fondului cultural
autohton se întîlnesc şi materiale de facturii
slavă arhaică, in aşezarea apar!inind secolelor
VIII- IX, elementele sla\·c sînl pu~in numeroase,
dominante fiind materialele caracteristice cullurii
vechi româneşLi, expresie a încheierii procesului
de formare a poporului român.

Au nivcau de l'habilat dale aux VI-VII• sicclcs ne.
on a decouvcrt cncore une habilation, L 20 , de type hulte
(fig. 1/1) et deux âtrcs construits cn plein air. L'invcntairc
trouvc dans I'hahitation L 2 ct les âtrcs n. -; eln. 8, est forme
de ccramique earacteristique aux Y J•- \' 11° sieclcs n.t'. (fig.
'2/1-3; fig. :J/1 -5). !.'habitat des \"Jl['' -IX• sii•cles possh!e
dcux hahitation d{•couvcrtes l'll 1980. L'um· des ha hitations
L 1 g, est de typl' hutte, (fig. 1 /'2). l't la dcuxii·nw, L 21 , t•st un 1:
hahitation eonstruitc i1 Ia surface. l.t· materiei d{•couverl
dans ll•s deux habitations, consiste en e(·ramiqtH' trnvaillec
:i Ia main et a Ia roue, souvent orncmL'nlcc (fig. '2/-1-1-1;
fig. 3/G-11), toul con1mt• t•n deux ohjl'ls <'Il metal, fragmentain•s et mal eonst·n·es.
J.a CCI'ami(jUC d(•coll\"ertc dans J. 19 d ).2!• par
ristiques, appartil'nt aux \' 11 J•- IX• sii·l'les n.i·.

HESULTATS DES HECHEHCHES
DANS L'ETABLISSEMENT D'IZVOAHE-BAHNA
(VI-IX SIECLES DE N.E.)
nf:scm~

Fig. 1. Izvoare- Bahna. !'lan d

n.c.

profil des habitalions

et L 10 des \' I 11-Ix• sicclcs

ue n.c.
Fig. '2. !zyoarc-Bahna. Ccrarnique: 1-3 de

!. 20

(VI-

VII• siecks de 11.&); -1-7 de L 18 (VIII-IX• sicelcs de n.0.);
ll-1·1 <.le !.2]•
Fig. :J. lzyoarc-Balma.

En 1980, on a continue les rechcrchcs dans I'habil de Iz
voare-Bahna, Ia comrnune Bahna, le dcparlemcnl de Neamt.

t•arartC-

EXPJ.ICATI0:--1 DES FI<Il;HJ-:S

L 20 des \' !- \' 1r• siecles de

AHCHf~OLOGIQUES

Sl'S

Ceramiquc: 1-5 de !.20 (\'!-

VII• sicclcs de n.e.); G-7 de !.18 (VIII-IX" siceles de n.0.);
8-11 de L 21 •
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Cercetările arheologice de la Păcuiul lui Soare
PETRE DIACO\'"U, TUDOB PAPASDL\, P. VLADIL:\. G. CUSTUBEA, VALEBIU

Colcdi\·ul de arhcologi care a ltreral act•sl an
la p,-tcuiullui Soan· a fosl forma! din: Pl'lrt• Diaconu (Inslilultll c[,. arheologie din Bucun•şli).
responsabil. Tudor Papasima :;;i Petre Vl<-tdil<-t
(Jluzt•ul jndt·(ean Cftl<-tr:1:;;i). t~ahri!'! Cuslurea
(1Iuzcul de istoric nalional:t şi arhPologie Constanţa), Valniu Sirhtl (\luzeul de istoric al judr·ţului BrCtila) ~i slu(kn\ii: Florin Diaconu .. \un·lia
şi Dim. Enacht•. Anea Radu ~i \Iare!') Yli'tdcscu,
to\i de la Faenll alt• a de islorit•-filozofit• din
Bucur;•s li.
In p~imt'IP zile ale campaniei. s-a Iucr•tl la c'\·acuarea nisipului depus in n·chi!l' ~;t•r·(.iuni de c[tlre
apel!' crcscuh~ ale DunCtrii. În aceea;;i perioadă s-a
efeelual )i dl'frharea din zonele adial'enle st•cţiu nilor.
.\el ivi la ka arhcologi e[t p ropri u-z1sa, s-a desfăşural în cadrnl sec(iunilor S I O, S I H ~i S l S,
din zona Porţii de nord a celil(ii :;;i in S IX ,\ şi
S IX B. din zona l)orlului. ln S I O, dupil evacuarea pCuninlului galben s-a lrecuL la eercclarea
a ceea ce a mai rCunftsese din urmele de vie(.uire
din epoca medil'\·alCt (seeolek XIII--XIV). Cu
accsL prilej s-a descoperit cea mai mare parle
dinlr-o farfurie smiU(tril[t in culori maro ~i
verde. Cele opt bucCt(i recuperate s-au g~·tsil nu
grupale inlr-un singur loc ci riispindile pe o suprafaţă de \'J'CO :2 m~. ceea ce inseamnft e[t ele au
fost disloca le de r[tdăc i ni le eop aei! or care acoperă
insula P[tcuiul lui Soare:~ Pe fa\a inlt•rioar[t a
farfuriei a fosl sgrafilalh in pasla erud<'t o reprezentare influen\al[t dl' decorul ntlturului bicefal,
atit de frecnnl intilnit în CL'ramica de la sfîrşi
tul secolului al XI\"-lea din amintita aşezare
arhcologi61.
Tol in S I O, Ia o dislan\[t dc circa () m depăr
tare de zidul rfts[triLcan al ineinLci. ap[trUSL' inci't
din vara anului 1\Ji'~J un zid orienl a t ~- S, gro:;
de 1,10 m. CL'ITCl[trile din 1\J~O au definit dimensiunile ~i orientarea cl'lor trei ziduri, care. impn•un<"t
eu o parte a zidului dcscopnit in 1~l7\l, insci·iu
un dreptunghi pc fa\.a din~pr~~ apus a acestuia
din unnC1. Nu s-a pulid observa dac,i pieirei~~ au
fost sau nu prinse· cu lipilurh de lut. Pl' una dintr~
pieire se mai pi'isLrau urmdc mal,,riaiului hidrofug,
de la prima folo:-;in~ a acestora. fnl re acesL zid,
a cărui func(ionalilaLc nu a fosl delerminalft înc[t,
şi zidul de incinli'i s-a dezveliluneollon din pietn·,
datind din secolul al XI-lea. Dupi't toale probabilită!ilc, cotlonul a fosl amenajaL în afara Iocu-

strmu

in(ei. Oricum. el nu a puiul fi lc·gal (k un anume
complex dr• locuire aflat in prl':ljma-i.
Dinln• piese il' carl' au aphru t in S I O vom
mt•n(iona intn· allck un luh de conducl[t din ceramicCt, conlt•mpor:lll desigur l'pocii dt· func(iomare a cel:-t\ii (din ullima irl'ime a n~acului al
X-il'a). Prcz,·n(a unor condul'lt• atrage dupi't sine
pu1wn•a problemei exisll'n(ei unui sistem de
OfJrotn::wnare cu apil, a unor izvoare de api't polahili't pe insulit, cum ~i a unor l'\'l~nluall' lnme.
.\!Ctluri de lulnll de conduelCt vom n·nwrca o
hucal~î dintr-o olanC1. care a anrl pe <·a un semn
în relief. O :L~t'Itll'lll'a olanCt, lol fragmenlar[t,
s-a descoperit in S IX :\. Cu ani in urm[t noi
ne-am ocupai de aceste olane 1 • Cu acest prilej
am sus\inu L c[t ele daleazCt de Ia sfir;;i lui secolului
al X-ka. Asemenea olane lipsesc din centrele
bulgttre~li de la Pliska, Presla\· ~i Tzar Krum
(ac<•sta din urmi't identificat cu Prcslavu Jlic).
Observal,ia rsle extrem de importanli't penlru ci't
ea define~tc inc[t o deosl'i.Jire inlre cel[t(ile vechi
bulgi'tre~Li mai sus aminliL<· şi eelalca bizanlini't
de Ia Pi'tcuiul lui Soan·. 7\lonedl'!e descoperite
aici. in mrmiir de 10, sint de bronz. bizantine
~i daleazi't din secolul al XI-lea. Cn inlcres deosebit
îl prezinl[t o greulalc sferidt penlru cnul, perforal[l longitudinal, confec(ionat[t din corn de ccrh.
Asemenea pies<' s-au descoperi l in nordul Dobrogei
la Dinogc(ia- Garv[tn~. Greulă(i de bronz pentru
bici, de la Pftcuiullui Soare. se cunosc mai demuiL 3 .
In sfir;;i l, vom mai aminti numeroase le scoabe,
cuie şi cu(ilc de fier, grcuti't\i de piatri't sau eă
cftr[unid[t pentru plasa de pcscuil ele .. comune
tuturor Sl'c(iunilor dar şi tuturor nivelurilor de
vieţuire de la P[tcuiul lui Soare.
Si în S I H s-a cercetat Ia începul partea
rCu~wsCt ncexploral[t din nivelurile de vietuire
fL·udali't. Cu aer·st. prilej s-a descoperit un fragment
dintr--o farfurie smCd(uilă. avînd ca reprezentare
o figuri't umană scrikjată în pasta crud[t a vasului,
inainte <k sm[d(uirea acestuia. Farfuria daleaz[t
din secolul al XI\'-lea.

1 Pt'Lr~·

i)iJl·onu, SCI\·, 1t1, l~J;,'J, :2, p. ·l!Jl -1~7.

(ih. )lc·fan ,; cola!J., /Jinoqctia. A.)·c:arra lmdal<l limptrir
dr la /:isl'rfrnfu -{;an•<in, l ,Bucure~Li, 1\Jti7. p. :;:;!1, fig.
UL'f\l, 1J.- l .-,, 17.
l l'cli·c· lli,tcO!lll, Silvia llara,;chi, l'âcuiu/ /ni Soare. ,tsl'wrra mcdicvald (secolele XIII-X\'), Il, UtH'llrc~ti, 1\.177,
p. J.t:l, pl. '.'.0/8, 13.
2
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Parald cu S I 1\ s-a trasat o all:t scc\iune
(S I S). Aici s-a :1juns cu s[tpi"tlura pini"t la adincimea ciP 1.10 m fări"t a se epuiza nin·lurill' de
Yir \ uire feuelală.
Interesante sînl ~i silua\iile din sec\iunile
IX A şi IX B, elin zona Portului.
In S IX A, la o adincime ele 1, 10-··LJO m fa\ft
de coama zidului ele incinlft, se afl[t un ruplor
ele form[t circulari"t. în pli"tci. Se gi"tse~le la o clepi"tr1arc de numai O,:.W m fa\i"t ciP zidul de ineinli"t.
Diametru! exterior al cuptorului este ele cin·a
1,30 m.. ;\supra lui însă \om rn t•ni ce\" a mai
încolo.
La ·1 tim dislan\i"t de zidul ele incinl:-t, in
apropine ele malul can· desparte S IX .\ de
S IX B. exislft urmell- unei locuin\e din secolul
al XI-il'a. Aceslt·i locuin\e ii apar\ine ~i o bucalft
dintr-o pialri"t ele rî~ni\ft. Nu exisli"t nici un moliY
pentru corelarea cuptorului mai sus amintit
cu aceasli"t locuin\ă. Dalarea ei in secole) al XI-lea
este sugt•rali"t ~i ele ckscopnirea unei morwele
ele bronz. hizan 1i ni"t.
O silua\ie complicali"t rftmiJll' acl't'a dinspre
mijlocul st'c\iunii. unde inc:·t tk-acum doi ani a
ap:"trul o locuin\:'t de suprafa\i"t elin a doua jumi"ttale a secolului al XIY-Iea. Ea este clalalii, intre
allrle, ~i cu doui"t monecll' ak lui Tnler, fiul lui
Dobroli\i"t, alribuilt• gre)il pini"t cit: e·urinel lui
h·anco 4 . Complica\ia este dl'lnminali"t ell' faptul
că nici pînii aeum nu s-a pttlul ohserYa clac(t
accaslft locui n\ft arl' tloui't inetqwri sau ceea ce
este considerat a doua inr[tpert· nu-i cumYa
allft Ioeuin\ft Jll'rkrl e·onlt•mporani"t eu Cl·alallă.
Latura dinspre sud a primei inc:-tperi a fost surprinsă pt• o lungime de Um m. Ea se• pn•zinlft
sub forma unui *ir ck pietn· mijlocii, o;Jn•cum
paralelipipeclit·e. rdolosile ..\ceaslft lalurft, orientală E- V, continuă sprl' n•sl
eli o por\iune
lungă. de 1 m ~i lalft ele 0,,1;-l m, formalft elin pietre
mai miei, IHTegulalt', rdolosilt', hucft\i de cft6unizi
fragmentare. printre care· ~i o grculak ele pescuit
confeqionalft dintr-o huralii ele rftr:·unidi"t cftreia
i s-a fftcul " gnurii. Tol in acc;t.~lft por\iu11e se
disting ~i doi holo,·ani dt• t-reHH'ne dintre care
unul are un clianwlru ele 0,25 m cum şi greulă\i de
piatră, în formă de "pftpuşă" pPnlru plasa de
pescuit. Accsl ~ir, cu aspcrl ele prag. esle ce\"a mai
jos decîl şirul de pialrh de mi"irime mijlocie de
unele şi impresia că esle o intrare în înci"tperc.
Lă!imea locuin\ei nu a fost delrnninal<t incă,
deoarece )alura dinspre nord se găseşte suh malul
dintre S IX A ~i S IX 13.
Această locuinţ[t suprapune una mai Ycche cu
o vatrft bine arsă, pi"tslrală in colţul de sud-est
al actualei locuinţr. Yalra este acoperitft de
piclrde care constituie latura de sud a locuin\ei
descrise.
În priYin\a cuplorului amintit ceYa mai sus
se cuvine a adăuga urm{lloarelc: el dalează ele
pc la mijlocul secolului al Xl-lea. Dalarca lui în
această vreme este impusă de obscrvaţ.iile strali-

' Petre Diaconu, SCIVA, 29, 19/8, 2, p. 185-201.

colab.

grnfice dar şi de dL'ScoperirPa unei monccle (aparţinînd lui Constantin X Duras) în clftrirn[tlurile
cHplorHlui. Pnimdrul cuptorului t'ra clt·ll'rminat
de pil'l re mijlocii, oan•cum neregulate. Fa\a exte'rioarft a pietrelor, cleei !;'i a cuptorului circular,
a_ fost aeoperilft cu o fe\uialii de lui groas[t de
l'lrca ;) mm. H.idicincl pil'ltTk dl' mi"trime mic[t
şi mijloeie de deasupra cuptorului (pron-nilc
elin probtt~irt'a boltei) şi trecind prin chirpieul
gros de 12--lS cm s-a ajuns la o valrit ciP foc,
birw ars;\ ~i nt'lezi l;l. cu aspect ele plac[t de cimenl,
ciP formi"t oYali"t in pl:m. ,\cpaslft Yatr:, se afli"t la
o adincime de 1,,1:~ m fa\ft de niYelul ac:lual lăsat
în panta profilului ele sud a lui S IX .\. \"alra
face corp comun cu p[nninlul de• suh ea. ars Ia
ro~u. \'al ra ~i acest pi"imi n 1 rea lizeazr, laolaltă
o grosime de 5- ti em. Yalra (inelusiY pi"uninlul
roşu) zace pe un pal din ciohuri cit• oalt- elin secolul al XI-lea. La rîndul lor. cioburile zac JH' o
allft Yalri"t, aidoma ct'lt'i clesrrisl' mai sus. sub
care urmează un ali rind ele C'ioburi ş.a.m.d. în
totului lot, cuptorul are, elup[t cill' putem sit ne
dftm seama. patru paturi de ciohuri şi cinci
Yelre. (iura cuptorului se afli"t spre nord-nsl.
ln fa\a gurii p:uninlul t•sle ars la roşu pe o porUum· lungă de \Teo 2 m ~i lal:l de 1,20. În stînga
gurii cuptorului, in afara lui, s-a gftsil o grfunadă
cit• mei carbonifical.
Cuptorul a fost n·rcl'lal par~ial nu11tai; de• act·ca
nu Sl' poate spune încft la ce anUIIH' a folosit şi
care sî11l toale parlicularil[t\ilt· lui ll·hnin·. Este
posibil ca Yiiloarele inn·sli\ii si"t ne· aducă dale
noi, pl' dl' o parte•, iar pe cde \"echi sft le l'On·clezc,
dt· alt:! parll'.
fn pi"uninlul carr acoperea partea din fa\i"t a
ruplurului s-a descoperit scl:eit-lul unui indiYid
înmorminlal cre)linP~le. in \"l'acul al XIY-Il'a.
Dinln· ohieclele tkscoperill' in aceasl:·l zonă
~l' n·marc:'t monedl"le hizanlinl' din st•e·clul al
Xl-ll'a cum şi o t-ruciulili't-engolpioB din acl'eaşi
\"J"('Jlll'.

La ohieclele descopnill' in sec\iuni se adaugă
allde culese dl~ pl' malul Dun[trii. intn· ell' se
num:'trii: monecle de bronz, ele :1rgint (una din
Hemea lui Vlaicu Vodă, iar alta lttlftrasri"t),
ponduri de plumb (inlre care unul ele circa 2-lU g,
ceea ce ar corespunde unei marca genovczc sau
Yene\iene), piese de harna~ament (intre care
un p an da 1iY foliform a lribui t peeenrgilor), cu ţi te,
buc-i't\i ele dtlclarc de aramă, fragmente de tuei,
de la Yase ele prcn·izii, nplici, inele, cercei şi alte
podoabe.

LES FOUILLES AHCIIf.:OLOG 1 QUES
DE PACUIUL LUI SOAHE
I.cs fouilles pracliquccs dans b scctions S 10 ont mis au
jour ll's rc'll'S d'un cdifil-c l'll pierre. Iri ont Hc troii\"Cl'S 8
monnaies •·n hronzc, byzanlines. Dans la scction S 1:\.A a
{'t(, mis au jour un lour pour la cuisson du pain. A part cela,
ont etc trouyccs les fondations de quclques maisons rn surface de la tern·.
J'armi Ies ohjccts trouvcs, nous allons remarquer Ies coutcaux de fer, les hamc~ons de lcrre, les hracclcts, les anneaux,
Ies armes, Ia chamiques, Ies monnaics etc.
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Raport preliminar asupra săpăturilor executate la Sion (jud. Prahova)
MARIA

Jn campania din anul 1\J~() s-au continuat
crrcelftrik in jurul t·omplexclor de pe dealul "La
Ciugi\".
Pe de o parte, s{tpitlurik au continuat pe platoul din fa!a celor trei celi'tţ.i (de lemn. de cftră
mid<-t !:'i de pialr<-t) in jurul rlftdirilor cneziale de
pe acest platou. pe de all<-t parll' s-au decluat
cerct'l[u·i la poakle dealului "La Ci~tgft". in partea
de l'sl, undt• in campaniile anterioare :nn descopl·ril urmele unui zid din l'poca ft>udalit l impurie.
construit penl ru a hara Y:11t'a 1 •
Pc platoul din fa!a eelă~ii, sitpftluriie s-au desfăşurat în porţ.iunca de Lcren care se afla spre
esl de clădirile cneziale nr. 1- V 2 , în imediata
apropiere a acestora, ca şi unde porţiuni din interiorul aecslor eliidiri, rămase m·rereclatc în
campaniile anterioare.
Pentru a putea cerceta sistematic por!iunca
de teren pe earc ne-am propus si\ o si\phm în
acest an, au fost prelungite, spre est, cu înră
25 m, secţiunile XXIII ~i XXIII a, iar sprr sud
de ele s-au trasat i ncft ~asP sce \juni (L IX, LX,
LXI, LXII, LXIII, LXIV), lftsind intre rle profiluri intermediare, pentru studiu.
In Loale sec!iunilc men!ionalc mai sus am eonstatal că, intr-o albicn· de teren naturalft, care
se afla la partea supnioarf; a pantei de est a
dealului "La Ciugft", au fost amenaja le un fel lk
adftposturi sezoniere. de dimensiuni de~lul dt•
mari adinci le in pftrninl cu 0.:50 m fal.i:i de nin·lul
vechi de eitlcare. In pfunintul dt· umpll:lurtt al
gropii lor. pn!in adincite, au ie;;;it la in·nL-t nnnwroase huei't(elc de cftrhune ;;;i fragment<' cnamie<~
lucrate la roalft de minft prrrum ;;;i la roal a rapid:-t
fiind ornamcnlal<' <·n linii orizont<tk ~i în Y<tl.
databile in secolelP IX--X.
.
Intrucit in cursul l'ampaniilor de sftpttl t:ii
din anii 1\)i)() şi 1!)81, Cl'rl·t•Lm·a :tn·sl<,r eonstruc(ii
sezoninc nu a pul u l fi epuizat f1. asu p r:t 1(Jr \'(,m
reveni intr-un raport urmftlnr.
1

O primii sec\iunc in zidul care llotra Yalea, apartinintl
I Il (de piatrit), a fost r~kulii in anul 1\!18, cf. .\!aria
Comşa, L'n knc:al rownain des .\."- .\ 11" si1clcs ,[ Sion- /'1'(1hova (l?tudc fli'Climinairc ), Dacia, :u, 1\JiS, p. :JO/ -:J(IS.
Tot atunci in apropiere de acest zid, am pulut observa, In
malurile rupte de ape, urme de cărbuni din palisada de lemn,
care bara de asemenea valea, şi a apar\inut cclă\ii de lemn.
1 :\!aria Comşa, op. cit., p. 30!!-315.

cctă\ii

COMŞA

Ceva mai sus de aceste adăposturi sezoniere
de dimensiuni mai mari, către virful dealului
"La Ciugă", au fost descoperite mai multe gropi
rotunde sau ovale eu fundul albiat, din umplutura
cărora au ieşit la iveală fragmente cer amice, bucăţele de cărbuni şi uneori fragmente de cărămizi.
De asrmenea, la inceputul pantei de est exist[t
un fel de albieri ovale (unele din ele fiind observate încă în secţiunile din 19Gl), avil)d în umplutur[( bucft!ele de cărbuni ~i, adeseori, fragmente
ceramiee. Se pare cit avem de-a faee cu un fel de
colibe sezoniere care, fie ci\ au fosl folosite de
constructorii cetăţilor I A şi I B, fie că sînt anterioare lor. 1n campaniile ce urmează, va trebui
să facem noi observaţii asupra acestor complexe,
pentru a putea ajunge la concluzii definitive.
Al doilea punct unde am făcut cercetări se
află, după cum am arătat, către poalele dealului
"La Ciugă", spre nord-nord-est de cele trei cetăţi.
Aici am fost constrînsă să fac cercetări de salvare, deoarece, în urma ploilor abundente din
zonă, terenul a crăpat puternic şi era pe cale de
a se prăvăli în vale, împreună cu toale resturile
arheologice ce le conţinea.
După ce am cercetat cu atenţie malurile rupte
de ape, am făcut cîteva mici secţiuni, menite a
elucida problema existen\ei unor ziduri, care au
baral. valea de la est de cele trei cetăţi.
In urma obserYa~iilor pc care le-am făcut, am
eonslatat că fiecare din cele trei cet{tl.i a aYnt un
sistem propriu de barare a Yaii di{l apropiere.
Astfel, cetăţii de lemn3 îi corespunde o palisadă.
Urmele acesteia au fost studiate prin trei seepuni,
executate la poalele dealului "La Ciugă". urmde
palisadei sint aleslale prin numeroase bucăţi de
du·buni. In una din secţ.iuni au fost surprinse
şi două gropi, în care fuseseră înfipte trunchiuri
de copaci. Cele dou[t gropi, una aflaUt spre marginea de sud, iar cealaltă pe mijlocul palisadei,
s-au conturat clar în pfuninlul galben de la baza
palisadei adîncită în solul nchi. Una din ele era
ovală, cu diametrelc de 0,10 x 0,50 m, adîncită
faţă de baza palisadei eu 0,20 m, iar a doua era
rotundă, avînd diametru! de 0,50 m, fiind adincită de la baza palisadei cu 0,40 m. Porţiunea
adîncilă cu 0,20-0,40 m, surprinsă în toate
1 Maria Corn şa, Cetatea de lemn din secolele \ · 111-1 X
de la Sion -l'rahova, :\fu zeul National. ·1, 1t!Sl, p. 133-136.
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~ecţiunile in care au apftrut urmele palisadei,
marca traseul acesteia, cel puţin în terenul mai
argilos, dadt nu peste tol. Lăţimea ci Yariaz{t
Intre 2,50-3 m, în funcţie de teren.
Pe baza resturilor dP eiirbuni phslrale s-a constatat cft palisada fusese ridicată din trunchiuri
de copaci înfipţi în phmînt (de la care am surprins
doar gropile), între care au fost aşezate trunchiuri
şi crengi de copaci, dispuse transversal şi longitudinal (din care s-au păslral doar bu6t\elc de cftrbuni).
NegaliYul zidului de e{u·funidft legaL cu mortar,
avînd şi o supraslructură de lemn (chei au apiiru t
şi bucăţele de cărbuni), aparţinînd cl'lhţii 1 A (de
cărămidft) 4 , a putul fi surprins în două sec\iuni.
Lăţimea acestui zid fusese de 2,20 m. Baza lui
era adîncită cu 0,20-0,30 m de la niYCiul vechi
de călcare, la fel ca şi zidul de incintă al celiiţii
1 A, căreia îi aparţine.
Jn general, însă, urmele lui sînt proaspăt păs
trate, locul pc unde a trecut, fiind r{tscolil de
rădăcinile unor arbori seculari, iar zidul mai nou
de barare a Yăii, construit din blocuri de piatră
aparţinînd cetăţii 1 B (de piatră), 1-a distrus
parţial.

Urmele zidului apar~inînd celăPi 1 B (de pialră) 5
au fost sesizate îndt în săpălurilc din anul 1H78,
cfnd am executat o sec~iune prin d(;. In cursul
săpăturilor din 1H80 au fost executate alle ln•i
secţiuni, urmărindu-se în continuare traseul lui.
In porţiunile secţionatc am putul constata că
zidul de barare a văii (ca de allfel şi zidul de incintă al cetăţii 1 B) arc funda\ii ce se adîncesc
In solul vechi, in medie cu -0,50 m. Baza lor
variază in funcţie de teren. In anumite por~iuni
ale panlei aceste fundaţii sint mai adinci înspre
cele două feţe ale zidului. Alteori, funda\iile au
partea de jos in trepte.
Fundaţiile au fosl turnate din var cald, in care
s-au aruncat sau au fost aşezate pietre de rîu,
precum şi pietre ecarisatc şi cărămizi, luate din
zidul de barare a văii, anterior, aparţinînd cetăţii 1 A. Lăţimea zidurilor de barare a văii,
apar~inind cetăţii 1 B măsoară la bază 2,40 m.
Faptul că in partea superioară a dărîmăturilor
apar şi bucăţi de cărbune pare să indice că el,
ca şi zidul de piatră şi cărămidft al cetăţii I A,
avea o suprastructură din lemn.
La poalele dealului "La Ciugă" traseele celor
două ziduri şi cel al palisadci de lemn nu coincid.
In linii mari, spre poalele dealului .,La Ciugă",
cele trei fortificaţii urmează aproximativ aceea<;i
direcţie, fără ca una să o suprapună pc cealaltă,
ci doar întretăindu-se pe anumite porţiuni.
Pe la mijlocul panlci, însă, toale cele trei linii
de fortificaţii, suprapunîndu-se parţial, colesc spre
sud. Ele urcă apoi în continuare pe panta d~alu
lui "La Ciugă" (traversind drumul actual) pînă la
cetăţile cărora le-au aparţinut7. Aşa cum am
' Pentru cetatea

l A (de drJ.midii) el. Maria

Un knezat roumain ... , p. 302 -30G.
1 Ibidem, p. 30G.
e Ibidem.

Com~a,
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prcvăzu l,
joncţiunea
între zidul care bara
,-alea, alîl la cclall'a I A (ck cărămidă), cît
şi la cetatea I B (de pialr{t). se Etcca la turnul
de apărare de pe !alura de csl 8 • iar la cetatea
de lemn a fost surprinsă o por(iunc din palisacW. lol pc latura de esl a cel[tl_ii. care coboarh pc panl a dealului "La Ciug{t"u.
Palisada continua pinft în Y:tlP, cap[tlul de jos
fiind reprezPnlal de porţiunea C('rcdal[t de noi
la poalele dPalului.
ln urma cerceltu·ilor dPeluale în campania din
Hl80 am reuşii sii obţinem dale noi cu privire la
locuirea dP pc platoul din fa\a cl'lor lrei cetăţi
şi mai ales am rcu~il sft deslu')im chipul în care a
fost baralft Yalea, carl' se aria la I'Sl de dealul
"La Ciug<-t": la inceput, printr-o palisadft de lemn,
ce poate fi dalal{t în .~ecolele \'III-- IX; apoi,
în secolul al IX-lea. printr-un zid de piatră şi
cărfunidă eu supraslruclur[t de Jtomn; şi. în sfîrşit,
printr-un zid dt• pialrtt cu supraslructurtt de lemn,
în secolele IX -XJIJ.
Acest sistem de haran· a Y[tii. impreunft cu cetă\ilc cărora !P-a apar\inul, api"tra una din cele
mai importante c;-li de comunicaţie şi totodată
drum com,•n·ial can· lega .\Iunlenia cu Transilvania, în lll'rioada feudalismului limpuriu 11 •

8APPOHT J>H.J.:Ll.\IJN,\IHE Sl!H LES
FOUILLES AHCIIJ.:OLOG 1 (JC'ES EXJ.:CUT[;;S Ă
SLON, Df:P. DE PIL\110\'.\
HlcSL\lf-:
En 191)0, ks fouillc,; ont eonlinu0 sur Il' plalrau deYant
les trois ciles (l'll hois. dalaul du Y 111• -['\.• ss: en hriques,
du 1'\.•-x•" elen pierrc. du '\." s).
Dans une cnfoncemcnl sur la partil' superieurc de la
pcnte de l'est de la collinc ,,l.a Ciug(t··, ont de amenagcs une
sorte des maisons peu cn•uscs dans la lcrr,• glaisc ayant un
caracti•rl' si·zonier. !'It~:; haul, sur la partie supcricurc de la
mcmc pcnle, ont etc dccouyerles des fos't's rondcs ou ovales
ayant Il' fond arrondi· ou pri·squl' plal. l.l's maisons ct les
fossl's mentioneL's, qui d"apri•s IL's fragmenls ccramiques,
peuYcnt Clrc datcs du l'\. 0 - '\.'" sii·cll's, ont appartenu proba·
blcment aux construdeurs dl'" eitios 1 ,\ (en briques) et I B
(cn pierre).
On a oi.Jscryc que chacunL' d1•s trois cili-s unt l'U un systcme
propre pour barer la yaJlcc ayoisinantc de rest. La cite cn
I.Jois a l'U unc palissade; la cite l .\ un mur cn briques, con·
struit dans le mcme svsteme conHnl' le mur d'enccinte; cnfin,
la cite I B a l'U un mi"1r cn picrre ayant des fondamcnts. Les
trois fortifications pour barrer la vallce du ruisseau Drăjnuţa
Mică avcc ll'ur citcs sur la collinc ,,La Ciugă" ont dCfendu
une routc marchandc trcs importante, qui flUX rx•-x• ss
a lic la \lunlenic (Grandc Yalachic) avcc la Transylvanic.

r Drumul actual de pc coasta de csl a dealului "La Ciugă•
probabil că nu fi existat In timpul cit au functionat cele trei
cetă[i. Acest drum a fost amenajat In coasta dealului se pare
In evul mediu dezvoltat ~i rcamenajat mai ales in ultimul
timp. în prezent, in locul acestui drum, se construieşte o
şosea.

s Maria Comşa, un km!:at roumain ... , p. :lOi.
11 ldem, Cetatea de lemn ... , fig. 1 după p. 13-l.
1o Pentru datan•a cetă\ilor l A şi l B cf. :'vi. Comşa,
Un kne:at roumain ... , p. :30·1-307. În legătură cu alte ziduri de barare a văilor de la noi şi din alte păr(i el. Ibidem,
p. 308 şi bibl. indicată acolo.
n în Jrgătură cu acest drum comercial el. \Iaria Com}a,
Un knizat roumain ... , p. 315.
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Cercetările

arheologice de la Dridu- "La Metereze" (jud. lalomita)
(1979 -1980)
\'IOHIL\ .!\llJL\1

.\mt•n:tjan·a lacului de acumulan· de pe cursul
lalomi(l'i, în zona Dridu Finbin\i Tirg. din
parlea de wsl a jude(ului Ialomi\a, a impus organizarl':t unui \asi ~anlier de sah·are a n•sligiilor :u·JH·ologicc. ColecliYul consliluil in acesL
scop dt· r:·tlrl' .\luze11l jlldt·(can Ilfov a inlreprins
Cl'ITl'L-tri dt· suprafa\ft in intreaga zoiLft ~i a ideiLIifiral nllllll'l'oase [liiiH'll'. ce 11rma11 a fi afeclait'
de lucr:trile ~anlil'!'llllli ~i dt• modific[trill' hidrugrafit·t·. Dollft diiLire aceste puncll', !lOiale conn·n(ionalt·u cifrl'le XX\'! :;;i XXXI, att rewnil
spre l'l'ITL'lare autoarei an·slor nule, iar sftpftlurile de sah·are au ineepuL in eampania 1\!7\J, continuind ~i in campania 1\l~O. Hcznllatrll' obPnnLc
aduc prPeizări deosebit de imporlanle in legătură
cu Yia[a utalerialft şi spiritualft a poporului roman
şi a slrfunoşilor săi in Cîmpia Homanft, pentru
o perioaMt foarte indclungal{t. Descoperirile se
eşaloncaâ, in limp, de la inceputul mileniului
n i.l'.ll. (neuliticul timpuriu aceramic) şi pinft
in secolul al XVII-lt•a e.n.
Punclul "La :\Ielereze", de la marginea nord-esticit a salului Dridu (comuna Dridu), nolat conn>n!ional cu cifra XXXI ÎIL planul săpălurilor de
salvare, eslc un pinten de lerasft de pc malul
drepL al riului lalomi!a, mrtrginiL in partea sa de
esl şi de ILord-esL de panle abrupte, cu adincimea
de 12 2;) m. Pinlenul domin{t confluen!a rîurilor Ialomi\a şi Prahova, aflindu-se la numai
circ:\ 2:JO m ÎIL aval de barajul viilurului lac de
acumulare.
Cl'le K see!iuni şi casetele afprenle efectuate in
douft campanii in punctul "La :\lelereze" au pus
in n·idl'IL\:-t exislcn!a in acesl loc a şaplc niveluri
succesin· de locuire 1 :
I. O IH'lTOpol{t de inhuma(ie din neoliticul
timpuriu aeerami e. Trupuri It• ddu ne! ilor au fos L
depus!' in morminle pP spate. l'U rotirea uşoar[t
a corpului spre stinga sau SJHl' dreapta şi cu picioarele inlinse sau uşor chircile. Orientarea gt•Jwral[t a mormintelor esle Itord n•st--sud esl. In
douft morminte, ce par a face parle dinlr-un
şir cu oril'Itlare idenlir[t, s-a eviden!ial ritualul
decapi 1ttrii defu net ului, cu depune rea pc loc a
craniului. Decapiiarea defunctului s-a efectuat

1 Descriu succint toale nivelurile arheologice; mă voi
ocupa In mod special de nivelul \' 1 d:~torită importan Ici
descoperirilor pc1.tru istoria poporului romiin.

în mollH'nlul depUILl'rii ÎIL mormint. Capul dct a~al de corp ILU a fosl a~ezal in pozi [ia impus[t
de Hrlehn·le gitului ci in ;l)HopiPre, eu privirea
spre r[ts[tril, spre punt'lul vernal (punciul nhillOl'\iului de primttvarh). Penl ru consolidarea
pozi(iei de orientare a rraniului s-a fixa! perpendicular pe sulura di11 spale o dhlli[[t coitfec(ional[i
dinl r-o rocă dur:·t de culoare roşie. (fig. 1/1).
Hilualul decapil[irii dduBc(ilor se inlilnPşll· pe
o arie geografic{[ 1argf1, din Europa Cent rai [t pinii
in OrieiLIUI ,\propial. iiLc[t din mpzolitic, dar in
aceasl[t perioad[t mai \"l'ehe se ohhnuia îngroparea
separată a craniilor.
Apar!inind aceluiaşi nivel de locuire, un complex
funerar puiLc in eviden!.<"l un ritual in care se pracLicau sacrificii umane. AsLfcl, intr-o groapă circularft au fosl drscopcrite două schelele, unul
lungit şi altul uşor chircil, primul cu privirea
spre apus şi al doilea spre rhs{triL. În timpul ritualulul, primului individ i s-a lăiaL piciorul
drepl de deasupra genunchiului iar celui de al
doilea i s-a smuls piciorul sting din ~old. Alături
de selwlele s-au descOJWril. ofrande: canini de
ciine şi o ovi-caprin{t. Orientarea complexului
funnar csle nord-sud.
Orientarea ritual{t a craniilor spre răshritul
sau apusul soarelui precum şi groapa perfect
eircularii a complexului funerar anit in discu!ie
Il!' obligă s{t admilt•m c:-t aceste practici riluale
sini ÎIL leg:'tlur[t t·u cultul SO,\HELUI.
II. Al doilea nivel de locuire esle H')Hl'i'.l'Hlat
de o aşezare intins{[ pe circa 2,3 ha apar(inind
fazelor I--II ale culturii I3abadag, din Ilallslallul
timpuriu. I3ordPiell', de form[t oYaW, eu diamelrul
de circa 5,3 m, con!in in umplutură un inn·ntar
bogat compus din ceramieh, u nelle, podoabr şi
material osteologie (fig. 1/4-1\J). Esle documentalft folosirea pin{t in aceasl[t perio:l(){t a Iamelor
de silex. In umplutura bordeil'lor au aphrut ace
de bronz pentru confee!ionarea imbrăcămintei şi
incăl!ăminlei de piele, o sftg,•al{t din bronz şi
diferite piese de podoab{t, priiLlre care amintim
acele din bronz pentru pftr şi liiL fragment de fibulă de fier. Piesele descoperite atcsl{t diferite
meşteşuguri casnice printre eare amintim torsul,
ţesutul, olăritul şi confec~ionarea uneltelor din
silex. Apari !.ia in umplu tura bordeielor aşezhrii
şi in nivelul arheologic care-i corespunde a oaselor
de ovi-caprine şi de cornute mari domestice,
atestă păstorilul ca una din ocupa!iile principale
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Fig. 1. Dridu -.La Metereze". 1 -3 un elte mi crolitlcc aparţinlnd neoliticului timpuriu aceramic ; 4 - 19 piese datind din hallstattul timpuriu, cultura Ba badag 1 -II : 4 săgeată de bronz: ; 5, 9, 16 brăţări din bronz; 6 ac de păr din bro nz;
7-8 ace; 10 fragment de arc de fibulă, din fier; 11 -13 unelte din silex; 14, 15, 17 -19 fragmente cera mi ce; 20-23 fragmente ceramice din secolele VI-V t.e.n.; 24-30 fragmente ceramice din secolele IV-III l.e.n. ; fragm ente de vase La
Tene III, lucrate la r oată.
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ale colectivitft\ii.

Apariţia oaselor de animale
in special de mistreţ, dovedeşte c[t la
această vreme imprejurimile aşezării erau masiv
lmpădurite. Aceasl[t concluzie csle sub li ni al ă şi
de culoarea brun-roşcal[t a slralului de depuneri
şi de frecventa resturilor de melci, care ateslft
un climat cald şi umed.
III. Următorul niwl de locuire apar(ine unei
aşezări din secolele VI- V î.e.n. In această \Teme,
locuinţele erau de suprafa(rt, ru vetrele de foc
amenaja te din pic l re. Frecn n \a descoperirii rîş
niţe\or de mînă dcmonstrcaz[t că principala ocu! paţie a locuitorilor
acestei aşezftri a fost agricultura. fn cuprinsul locuin(elor şi în gropilt·
menajere s-au descoperi L vîrfuri de sftgc ( i din
lbronz cu trei muchii şi tub de înmftnuşare, precum
tşi numeroase fragmente ceramice (fig. 1/20--2·1).
; Resturile osleologice apar\inind acestei aşezi'iri
atestă folosirea calului în aclivilftlile zilnice.
IV. ln prrioada urmfttoarc, - s.ecolek I\'III i.e.n. - aşezarea din acrsl loc s-a n·slrîns in
partea dr nord-est a pinlenului de lnas[t. .\cum,
s-a efectuat forlificarea aşczftrii în partea de sud
prin şanţ dublat cu val de apftrare. Din aşezarl'a
(ortifieală au fost surprinse doar pftr(iil' infnioare
ale unei gropi menajere, care perforau depunerile
mai nchi. Heslurile locuin(elor ce au apar(inul
aşezării din secolele IV- III î.e.n. au fost distruse in urmft cu trei ani, cînd por(iuni Îli.semnate
ale pintenului de teras[t au fost decapate pînft la
adincimea de 1-1,:J m pentru ob!inerra pftmîntului necesar lucrfttorilor şantierului (fig. 1/2:>30).
V. l\iq•Jul următor de vic(uirc apar(inc unei
aşezări daeice din epoca clasicft, din secolele 1
i.e.n.-1 c.II., aleslală doar prin materiale ceramice caracteristice, care au ap[truL in solul agricol.
răspîndite de plug (fig. 1/31-33). Această a~ezan>,
care aYea o extindere leritorial[t mai mare dcdt
aceea fortificată ce a precedat-o, parc a fi fost,
şi ea, distrusă de decapărilc executate în urmi't cu
trei ani, cel puţin în por\iunile cercetate pîn[t în
prezent.
VI. Următoarea aşezare, care a existat in
punctul .,La Metereze", datează, în principal, din
secolul al XII-lea c.n., cu începuturi îneft de la
finele secolului precedent şi continuînd, eH•nlual.
pînă la jumătatea secolului al XIII-lea; este
vorba de o aşezare forlificaUi cu şan~ de apărare.
Vestigiile descoperite apar\in la doui't faze de
locuirr. Datorită faptului c[t accast[t aşezare
reprezinlft, în stadiul actual al cercel[trilor, primul
sal fortifica! în Cîmpia Homan[t din secolele
XI-XIII c.n. Îlnprcun[t cu nccropola sa (începînd cu jum[tlatea secolului al XII-lea). considerăm acest ni\·cl ca fiind, deocamdalh, principala
descoperire a srtpălurilor noastre de la Dridu şi
ne propunrm să stăruim mai jos asupra ei.
VI 1. Ultimul ni\'Cl de locui re descoperit în
săpătură aparţine unei aşezări foarte întinse,
care a durat din secolul al XIV-lea pînă in secolul al XVII-lea. Vesligiile acestei aşezări sint
ulterioare, sub raport straligrafic, aşezării din
secolele XI-XIII e.n., tăind, printre altele, umplusălbatice,
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de apărare al acestei din urmă
Resturile unei locuinţe cu temelie de
piatră, descoperite în grosimea umpluturii şan
ţului de apărare din secolele XI-XIII, au putut
fi datate în a doua jumătate a secolului al XIV-lea,
cu ajutorul monedelor emise de VladislaY- Vlaicu.
Unele materiale, apar!inînd aşezării, par a fi
mai timpurii, din prima jumătate a secolului
numit sau chiar de la sfîrşitul secolului al XIII-lea,
astfel încîl nu este exclus ca distanţa în timp
dintre sfîrşitul aşezării notate mai sus cu nr. VI
şi această din urmă aşezare să fie în realitate
foarte mică. :\supra acestui aspect urmează să
ofere lfunuriri ccrcelftrile \'ii loarc, chiar dacft în
zona acccsi!Jilă sftpftlurilor arheologice se constată
că wstigiile aşezării din secolele XIV -XVII
au fost serios afectate de lucrările agricole ~i de
aclivilalca şantierului lacului de acumulare
(fig. 2/18-1\l).
tura

şanţului

aşezări.

*
Aşa

cum am precizat mai sus, niYelul YI de
locuirc de pc pintenul de terasă numit de localnici ,.La Metereze" este reprezentat de o aşezare
forlificalft, cu dou[t faze de cxisten!ft. Forlificaţia a constat dintr-un şan! de apftrare, al cftrui
traseu este diferit de şan(ul aşez[trii din secolele
IV- Il 1 î.e.n. (wzi mai sus, punctul IV). incluzînd o suprafa!ft mai m.arc de teren. Chiar şi
şan!ul de apărare atesUt douft faze de funcţionare,
deoarece, la un moment dat, a suferit lucrări de
adincire. Existenţa unui Yal de pămînt sau doar
a unei palisade de lemn, care să dubleze şan!ul,
r[unîne de YerificaL prin săpături viitoare.
Prima faz[t a aşez[trii, din a doua jumătate a
secolului al XI-lea şi prima jumătate a secolului
al X II-lea, se caracterizează prin locuinţe de suprafa!ft cu plan rectangular, ai căror pereti erau
din lut aplicat pc un schelet de lemn, aşa cum o
dcmonstrcazft fragmentele de lipitură, pc care se
remarcă impregnarca formei parilor şi a nuielelor.
In\'Cnlarul arheologic descoperit în cuprinsul
acestor locuin!c se compune din fragmente din
căldări
de lut (fig. 2/2) cu decor canclat şi
din frarmente de Yasc-borcan, asemftnăloarc
celor descoperite în aşezările de tip Dridu 2 , dar
atestind o faz5 mai tîrzie a acestei ceramici.
Decorul Yaselor-borcan constft din striuri paralele şi din fascicole de linii paralele, trasate,
uşor vftlurit, cu picplcnelc. Se cuYinc semnalată
apariţia unui fragment de ulcior de facturft bizantină (fig. (fig. 2/17), modelat la roata rapidă şi
acoperit cu smalţ \'Crdc-măsliniu. Asemenea asocieri de materiale ceramice se intilnesc in aşezftri
dobrogene, ca şi în Transilvania, datind din se1

1. :-.:cstor, Dacia, N.S., 2, 1958, p. 371-382; 1. 1\;cstor
Eug. Zaharia, Materiale 6, 1959, n. 595-599; Eugenia
Zaharia, Săpăturile arheologice de la Dridu, Bucureşti, 1967,
p. 1-75.

şi
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Fig. 2. Dridu - ,.La Metereze". 1, 2, 17 piese d atind d in secolele XI-XIII : 1 virf de săgea tă de fi er; 2 că ld a r e de lut ;
17 fragment ceramic sm ă lţuit ; 3-16 piese apartinind secolelor XII-XIII: 3 căldare de lut; 4, 5 fragmente cera mi ce;
6, 7 a rş i ce (M.6); 8 cuţit de fi er (M.6); 9 virf de săgeată (M .12); 10-12 cercei din bronz (M.4 şi 19); 13, 15, 16 piese
d e centură (M .10); 14 fra gm ent ceramic cu ş ta mpilă In reli ef ; pi ese din secolul al XIV-lea : 18 un eal tă din fi er; 19 cupă cu
picior.
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colele XI-XII 3 . Aceleiaşi faze de Iocuire îl aparţin cîteva virfuri de săgeatft din fier (fig. 2/1).
ln a doua fazii de existenţft, aşezarea din secolele XI-XII şi-a restrins aria in partea de nord-est
a pinlenului de terasă, fiind delimitată, in continuare, spre sud, de şan!.ul de apărare, care a fost
adincit. Jn zona in care a incetat locuirea, şi-a
făcul apari!ia o necropolă de înhuma\ie, cu innntar caracteristic secolului al XII-lea, mai probabil
jumftlă!ii a doua a secolului (fig. 2/6-13, 15-16).
Pentru această fazft, prin urmare, atiL aşezarea
cit şi nccropola ci au fost adăposlite de acelaşi
şanţ de apărare.
Locuinţele celei de a doua faze sint de tipul
adincit în pămînt. Invenlarul arheologic din aceste
locuinţe se compune din aceleaşi căldări de lut,
dar cu decor diferit, deoarece în locul canelurilor
apar fascicole de linii incizale cu pieptenul. Vasele-borcan atestft forme ceva mai tirzii, ce-şi
găsesc analogii în descoperiri pentru care s-a
propus datan·a la începutul secolului al XIII-lea.
Aceleaşi materiale ceramice apar şi pe baza adincită prin curăţire a şanţului de apărare, fap L ce
dovedeşte contemporaneitatea complexelor (fig.
2/3-5, 14). Pentru succesiunea în timp a celor
două faze amintim că un mormînt al necropolei
medievale din a doua jumftlate a secolului al
XII-lea secţionează umplutura unei gropi menajere din prima fază a aşezării şi că o verigă din fier
de la o centură, descoperită la baza şan!.ului de
apărare, este de acelaşi tip cu două verigi descoperite ca inventar funerar în mormintele necropolei.
ln ceea ce priveşte inventarul necropolei, el
este surprinzător de variat, constind din podoabe,
piese de costum, arme şi unelte. Din categoria
podoabelor fac parte cercei din bronz cu pandativ
sau in formă de verigă. Butonii din bronz sfcrici,
descoperiţi în necropolă, se datează într-o perioadă
mai îndelungată de timp 4 , dar cataramele circulare cu spin median şi cataramele ovale, cu baza
dreaptă, se întîlnesc mai ales în complexe din secolul al XII-lea5 ; această datare esle întărită de
absenţa cataramelor în formă de liră, caracteristice pentru aşezările dunărene într-o perioadă
doar cu puţin mai timpurie, aceea a secolelor
X-XI 6 • Din categoria armelor face parte un vîrf
de săgeată din fier, cu aripioare laterale, prevă
zut cu tub de înmănuşare, iar din aceea a uneltelor, o seceră de fier, depusă ritual pe mîinile defunctului, acestea din urmă impreunate pc bazin 1
Cît despre ritul funerar specific necropolei, el
este, în general, asemănător celui atestat în ne3 Grigore Florcscu, Hadu Florescu, Materiale, 6, 1 !l:J!l,
p. 626; Gh. Ştefan, Ion Barnea, Maria Chi iVa>i-Comşa .5i
Bucur Mitrea, Materiale, G, l!l;l!l, p. !i10-6Li; Gh. Ştefan,
1. Bamea, !\1. Com5a şi Eug. Comşa, Dinogclia, !, Bucurc;;ti,
1967; Petre Diaconu şi V. \'ilccanu, l'ăcuiu/ lui Soare. Cetatea bizantină, 1, Bucureşti, 1972.
1 Ibidem, p. 140, fig. 5G/i; D. Popc,;cu, !\latcrialc, 2,
1956, p. 8!), fig. 83/12; Peiu Gatcv, Arheologijal\.icv, 1,
1977, p. 32, fig. 1/3; 2.
1 1 Ibidem, fig. 3/1-2 şi tabelul 2.
1 Petre Diaconu,
D. Vllceanu, op. cit., p. 154 -15G.
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cropolele mrdievalc româneşti, cu mici variaţii
de orirntarr şi de poziţie a braţ.elor scheletelor,
varia1ii a căror semnificaţie va putea fi stabilită
dupft eercetarca integrală a necropolei. O primă
examinare, sub raport antropologie. a scheletelor,
efectual[t pe şanticr 7 , a relevat existenţa unui
complex de caractere tipice pentru populaţia
medievală românească. Un singur schelet prezintă evidente tr{tsături antropologice orientalmongoloide, dar acesta nu a apărut în cadrul necropolei, ci într-un mormînt izolat, situat în exteriorul şanţului de apărare.
In func(ie de amploarea săpăturilor efectuate
în campaniile Hl7\J-1980, de repartizarea pc
teren a descoperirilor, ca şi de detaliile topografice
ale punctului "La Metereze", din marginea satului Dridu, se poate preciza cft aşezarea din secolele XII--XIII şi necropola ei au fost investigate arheologic în proporpe de circa 50%. Cum
este şi firesc, intr-o atare silua(ie se impune ca
încheierile istorice întemeiate pe documentul meterial să adopte o anumită prudenţă, mai ales în
ceea ce priveşte precizările de detaliu. Astfel,
da la cxacUt de început ~i aceea de sfîrşi L a aşezftrii
rămîn a fi verificate şi nu este exclus, aşa cum am
arftlal mai sus, ca a~ezarea din secolele XII-XIII
să se continue, în realitate, cu aceea din secolele
XIV -XVII, sau ea inelul de legătur{t dintre ele
să se afle undeva în imediata vecinftLatc, în aceeaşi
zonă a confluenţei dinLre Ialomi(a şi Prahova.
Informa\-iile arheologice de care dispunem in
prezent asupra aşezărilor din Cîmpia Română la
sfîr~itul mileniului 1 e.n. şi la începutul mileniului
nostru, au dus la concluzia că numeroase aşezări
de Lip Dridu, cunoscute în aproape întreg teritoriul dintre Dunăre şi Carpaţii Meridionali, îşi
încetează existen\a la începutul secolului al XI-lea.
Faptul a fost pus în legătură cu pătrunderea triburilor pecenege in această zonă, la sfîrşitul secolului al X-lea sau in primii ani ai secolului
următor 8 • Deşi nu lipsesc unele descoperiri izolate
dalînd din clapa isLorică ce a urmat acestui eveniml'nl9, principala categorie de documente arheologice datind din secolele XI-XII, din regiunile de cîmpie situale la nordul Dunării de Jos,
este reprezentată, deocamdată, de morminte izolate şi puţine la numftr - aparţinînd călăre
ţilor nomazi şi războinici de origine turcică, adică
pecenrgilor şi cumanilor 10 . Coroborîndu-se această
situa!ie cu prezenţ.a în aceleaşi regiuni a unui
număr relaliv insemnat de toponimc şi mai ales
~i pe acca;t[t calc antropologilor Cantemir
!Uşcu\ia de la Institutul de Antropologie "\"ictor
- Bucureşti, care ne-au vizitat şanticrul şi ne-au
comunicat Ulll'il' o!Jserva\ii preliminare asupra indivizilor
7

\luqumc,;c

şi Irina
Ba!Jcş"

lnmonnlnta\i în nccropo·a din secolele XII- X l II, acceptînd
colaborarea in ccrcctnrc'l problemelor de antropologie.
" 1'. ])iaconu, J.cs l'c/clu!w'quc au Bas-Danu/Jc, Bucurc~ti,
l!l/0, p. :l7<Hl, IG-I!l ~i /!l-~0.
8 Victor Spind, in Ilr/alions bclwccn lhc aulochlonous popula/ion and the migraloru popu/alions on Lire lcrrilory of
Romania, 1()7;!, p. 2u~-2i3, fig. 1; idcm, SCI\". 21, 1970,
4, p. GOG-G10; :\1. S,\mpctru, SCI\', 21, 1!l73, 3, p. u41,
fig. 1.
10 Idem, Dacia, ~.S., 18, 1()7-!, p. 23!-263.
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hidronime ce au fost atribui Le mai ales cumanilor 11 ,
s-a ajuns, în istoriografia noastră, la imaginea,
mai clar sau mai puţin explicit formulată, a unei
cîmpii nord-dunărene stăpînite în mod efectiv şi
direct de către triburile de pecenegi, uzi şi cumani.
Potrivit unor asemenea ipoteze, aceştia îşi păşunau
aici turmele şi au determinat retragerea spre
zone mai adăpostite a populaţiei sedentare căreia
i-au aparţinut aşezările şi necropolele pe care le
cunoaştem în secolele IX şi X.
Dar, in acest fel, întîrzia să-şi capete o documentare arheologică, şi materială corespunzătoare ideea
de mare intuiţie istorică, formulată încă de mullă
vreme de către Nicolae Iorga, aceea a "colaborării
româno-cumane" 12 , întemeiată pe realităţile social-politice şi miii tare pe care le oglindesc izvoarele din secolele XIII-XIV, din vremea afirmării
structurilor statelor româneşti în teritoriile situate
la sud şi la răsărit de Carpaţi.
Revenit la Dunăre, şi chiar la nord de gurile
fluviului, la sfîrşitul secolului al X-lea, Imperiu
Bizantin a fost, ulterior, nevoit să accepte vecinătatea stăpînirii exercitate de pecenegi, iar după
anul 1091 de către cumani. Cu toate acestea, împăraţii de la Constantinopol nu au încetat, pe
durata secolelor XI-XII, si't ia în considerare şi
teritoriile nord-dunărene, în planurile lor politice
şi militare. Campania din anul 1166, în care armatele bizantine, care cuprindeau "şi o mare
mulţime de vi ahi", au pătruns în Transilvania
dinspre sud-est, din Cîmpia Română sau din sudul
Moldovei 13 , a fost doar unul dintre episoadele
care au marcat această realitate.
Pe de allă parte, teritoriile situate la sud şi la
răsărit de Carpa\i au reprezentat zone prin care
au trecut, în secolele XI-XII, expediţiile pecenege şi cumane, îndreptate împotriva Transilvaniei. O parte a acestor nomazi războinici s-au
sedenlarizat in interiorul arcului carpatic, alături
de români, apariţia lor fiind consemnată de izvoarele scrise narative, de toponime sau de informaţii ca aceea care atestă în începutul secolului al XIII-lea "pădurea românilor şi a pecenegilor" în sudul Transilvaniei 14 •
La sfîrşitul secolului al XII-lea şi mai ales la
inceputul secolului al XIII-lea, după ce grani!a
de pe linia Carpaţilor a regatului medieval arpadian a căpătat consistenţă şi efi caci tate 15 ,
aceleaşi teritorii din estul Munteniei şi sudul
Moldovei - în a căror vecinătate stăpînirea bizantină a fost înlocuită prin aceea a taratului
româno-bulgar de la Tîrnovo - au devenit obiectiv al expediţiilor maghiare. Aceste acţiuni au
n Ion Donat, în lleialions bclwccn lire au/oclrllwnous popula/ion and lhe migralory populalions on lire lerrilory o{ Romania,
1975, p. 291-298.
12 Nicolae Iorga, Ilistoire des llounrains l'i de ia romanilt!
crientale, Bucureşti, 1937, p. G8- i·l.
13 Ion Kinnamos, Epiloma, VI, :1, 19/:l, Bucureşti, p,
239 şi urm.
u DIR, C, Transilvania, veac. XI-XIII, Bucureşti, 1,
p. 209, 338-340.
u K. Horedt, Contributii la istoria Transilvaniei In !eoklt IV-XIII, Bucureşti, 1958.

dipătal amploare în deceniile doi şi trei ale secolului al XIII-lea, cînd cavalerii teutoni, instalaţi
în Ţara Bîrsei, au întreprins, probabil, expediţii
şi dincolo de mun\i 16 • Cu acest prilej este menţionată creştinarea unui mare număr de cumani
şi intemeierea "episcopiei cumanilor" 17 • Asînd i~
vedere faptul că în cadrul episcopiei cumanilor,
potrivit documentelor de la începutul secolului
al XIII-lea, ţara valahilor sau a brodnicilor este
nominalizată separat faţă de ţara cumanilor,
considerăm că aceasta din urmă era situată mai
ales la nord de gurile Dunării. Nu ştim care au
fost ritmul şi particularităţile procesului de sedentarizare a triburilor turce, deşi fap tu! că o
mare parte a lor a fugit la apariţia pericolului
lătar pledează mai degrabă pentru o sedentarizare
tîr~ie şi incompletă. Se poate, in schimb, spune că,
chwr dacă posedăm încă din secolul al XII-lea
ştiri răzleţe despre răspîndirea creştinismului în
sînul societăţii cumane 18 , procesul propriu-zis de
creştinare a colectivităţilor cumane s-a petrecut
abia în prima jumătate a secolului al XIII-lea,
după apariţia pericolului mongol şi că acest proces
a fost mai mult fenomen de suprafaţă, devremej
ce, la sfîrşitul aceluiaşi secol, cumanii aşezaţi in
regiunea Tisei continuau să fie consideraţi ca
păgîni.

Aceste cîteva consideraţii de ordin general oferă
schema mai largă a tabloului istoric - în continuă transformare pe durata a două secole în care se integrează aşezarea de la Dridu, .,La
Metereze", împreună cu necropola ei. Complexul
arheologic pe care l-am prezentat mai sus provine
de la o colectivitate sătească sedentară şi stabilă pe durata mai multor generaţii. Apariţia urmelor
de locuinţe, paralel cu descoperirea necropolei,
va permite aprecieri asupra mărimii aşezării şi a
duratei sale în timp, după cercetarea arheologică integrală a obiectivului. Chiar dacă nu scăpăm din
vedere faptul că necropola descoperită aparţine
unei singure faze din cele două pe care le-a cunoscut aşezarea, putem de pe acum aprecia că la
Dridu nu a existat o colectivitate prea numeroasă,
numărul familiilor plasîndu-se, probabil, între
limitele de 15-20. Asemenea comunităţi săteşti
locuiau în secolul al XII-lea în cea mai mare
parte din continentul nostru.
Rezultate le de pînă acum ale cercetărilor pledează pentru practicarea de către această colectivitate de agricultori şi crescători de vite a unei
economii mixte, deci a unei economii adaptate la
resursele naturale ale zonei in care locuiau. Caracterul creştin al acestei colectivităţi in secolele
XI-XIII este în afara oricărei îndoieli. Totodată,
semnificaţia geografică a locului aşezării în cadrul
Cîmpiei Române, în centrul acestei cîmpii şi într-un punct imporlant, determinat de confluenţa
principalelor rîuri ce străbat zona - Ialomiţa şi
16
DIR, C, Transilvania, veac. XI-XIII, Bucureşti, 1,
p. 150-151, 154, 157, 182-184, 187-188.
n l. Ferent, Cumanii şi episcopia lor, Blaj, 1831.
n Istoria Ilomt1niei, II, 1961, Bucureşti, p. 110.
u Eugenia Zaharia, op. ctt., p. 1-75.
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Prahova - ii defineşte pc locuitorii din secolele
XI-XIII de la Dridu drept parte a unei populaţii
româneşti stabile, temeinic instalate, fără contaminare cumană din punct de vedere antropologie.
Existenţa urmelor fortificaţiei ce apăra aşezarea,
care a fost întreţinută şi chiar întărită pe parcursul celor două faze de locuire, reflectă un coeficient de nesiguranţă, care este foarte firesc in
contextul istoric pe care l-am schiţat mai sus.
Cultura materială a aşezării din secolele XI-XIII
de la Dridu ne apare ca o urmare firească, in
timp, a aspectelor civilizaţiei româneşti din secolele VIII-X, cunoscută in literatura de specialitate şi sub numele de "cultura Dridu", după
aşezarea cercetată pe malul lacului Comana 19 , la
circa 15 km de locul săpăturilor noastre.
Există prin urmare, toate motivele pentru a
vedea în aşezarea asupra căreia am stăruit un
document material semnificativ al societăţii româneşti din Cîmpia Română din epoca pe care
Nicolae Iorga a definit-o ca fiind epoca "colaborării româno-cumane".
LES FOUILES EFECTUEES i\ DRIDU "LA METEREZE", DEP. DE IALOMIŢA
RESUME
La licu-dit "La 1\lctcrcze" est siluc a la limite nord-est du
village de Dridu (corn. de Dridu, dep. de Ialomiţa). Cest
un epcron en terrasse sur la rive de la Ialomiţa; il se termine
a l'est et au nord-est par des pentes abruptes de 12 a 25 111.
La Metereze" se trouve il 250 111. environ en aval du barrage
du fu tur lac d'accu111ulation; ce lieu-dit domine le poinl de
conflul'ncc des rivicres dl' la lalomi!a et de la Prahova.
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Les 8 seclion et cassettc;; affcrcnles cffectucl's Iors <les
deux campagncs de fouilles 19/9-1980 on t mis au jour
I'existence de 7 niveaux d'habitat: 1. Une necropole d"inhumation du J'l;colithique ancicn aceramiquc; 11. L"n habi lat
de la phasc 1- 11 de la culture de Babadag (Hallstatt ancien);
Il 1. t:n habitat des Y [•- yc siccll's av. n.e.; 1\'. Uu si le fortifie aYCc fosse et mur de terrc ( IV• sit•clcs av n.c.); \'. Cn habitat du I•' siecle av. n.c. - [•' siecle de n.t·.; t:n site rorlifie
des X 1"- X II 1• siccles comprenant deux habitats succesifs.
Cne necropole d'inhumation de rite chreticn corrcspondant
au second habitat (XII•-XJII• sicclcs) a etc misc au jour il.
proximte. Les fouilles montrent quc les hahilants pratiquaient alors une economic mixte. Etant donnc sa position
gcographique - au centre de la Plaine Roumainc ct :i la
conflucnce des principales riYicres de la zone: la lalomi!a et
1a Prahova, le site de Dridu Ctait ha bite aux X [•- X 111"
sicclcs par une population roumaine stable, solidcment installee. \' 11. Le dernier niveau mis au jour est celui d'un habitat bcaucoup plus Hendu qui s'est pcrpHue du Xl\" 0 au
X\' 1[• siccles.

EXPLICATIONS DES FIGURES
Fig. 1. Dridu - "La Metereze". 1-3 oulils minolithiques
appartenant au 1'\eolithique ancien accramique; ·1-1 !J pieccs
da lant du Hallstatt Ancien, civilisation de Babadag 1- 11;
4 fi cehe de bronze; 5, !J, 16 bracelets de bronze; 6 cpinglc :'1
chcwaux de bronze; 7-8 aiguilles; 10 fragment d'arc de
fibulc de fer; 11 -13 outils de silex; 14, 15, li -19 fragments
ceramiques. 20-23 fragments ceramiques des \' 1- v• siccles
av. n.c.; 24-30 fragments ccramiqucs des IV- 11 1• si ce les
av. n.c.; :H -33 fragmcnts de vascs La Tcne III, travailles
au tour.
Fig.::!. Dridu -"La Metereze". 1, 4, 17 picces datant des
XI-XII• siccles: pointe de flcche de fer; 2 chaudron d'argilc; 17 fragment ceramique bitume; :l-Hi pieces apparlcnant aux xn•-x111• sieclcs; 3 chaudron d'argilc; ·1, 5 fragments ccramique; 6, 7 ossclets (T.6); 8 couteau de fer (T.6);
9 pointe de flcche (T.12); 10-12 boucles d'oreille de bronze
(T.4 et 1!J); 13, 15, 16 elcments de ceinture (T.10); 1-1 fragment
ceramiquc avcc eachet en relief; picccs du X IV• siecle:
18 outil de fer; 19 coupe a pied.
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Campania ineeputft în augusl HlRO a însemnat,
de fapt, reluarea ccrTeUirilor asupra obiectinrlui
primordial stabilit la sfir~ilul primt·i campanii de
săpftluri sistematice dectuatc în 1%S la catedrala
romano-catolică din .\Iba Iulia - monumPnt de
artă ~i arhileclură din secolul al XIII-lea. Acest
obiectiv a fosl ~i dunîne cercl'larea şi identi[icarea
aşezărilor şi neeropolelor popula\iei autohtorw şi
a celor alogene şi a n·entualt>lor monurnente majore, aparţinînd soeil'lă\ii autohtone.
La întreruperea, în 1~177, a s;:ipăturilor arheologice privind monumentul ~i arealul lui. in pofida
dificultăţilor sub semnul c(u·ura s-au executat
aceste cercetări, se cunoştea în mod a·sigurat următoarea si tualie:
In cadrul spatiului marcat de existen\a unui val
de pămînl, construit în epocă liadrian, ulterior (in
epocă postromană) locuirea continuă, fapl dovedit, in mod indubitabil, de seria descoperirilor
arheologice din acest spapu, datate în secolele
IV, V, VI (aşezare), secolul al VIII-lea, secolul al
IX-lea şi inceputurile celui de al X-lea (aşezare de
tip Dridu, eventual, din a doua jumătate a secolului al IX-lea existind şi monumentul eclesiastic
de origine bizantină, identificat ca atare de noi
şi cunoscut în urma publicaţiilor noastre sub numele de "rolonda de la Alba Iulia"). Mai departe,
două mari monumente eclesiasticc, respecti\· din
prima şi a doua jumătate a secolului al XI-lea
ce-au precedat actualul monument din secolul
al XIII-lea, o aşezare din a doua jumătate a secolului al XI-lea şi. in sfirşil, un cimitir a cărui
primii {aui începe din anul ]()~)()şi se încheie înlre
anii 1205-1235.
Gropile acestui mare cimitir (foarte prooabil
peste 1200 de morminte) au afectat, in mare
măsură, stratigrafia arheologidt din cadrul trrenului cercetat, fără, însă- pînii la urmă să impiedice stabilirea unei cronologii rrlative
pentru succesiun~a orizonturilor culturale precizate mai sus.
Pentru a inţelege hotftririlc noastre din campania
anului 1980 mai trebuie precizat un fapt: două
dintre secţiunile lucrate in campaniile 19741975 au reuşit să treacă de marginea de YCst a
cimitirului din secolul al XII-lea, secţionînd in
două locuri valul roman şi între altele, au reuşit
să surprindă in situ, resturile a două locuinţe de
tip Dridu, amîndouă databile in a doua jumătate
a secolului al IX-lea, locuinţe a căror existenţă

nu a depăşit încPpulurilP secolului al X-lea, cînd
au fost incendiale. Tolodatft. în cursul ~tccslor
s[tpftluri au fost cercl·iate şi rt'sturilP a două locuin\e din a doua jumftlale a Sl'colului al XI-lea.
La încheierea ~tces1or campanii a apftrul eYident
faptul c;l locuin\l'lt' cPrcetatc marcheaz[t limita
de vest a aşpzftrii din Sl'colul al IX-ka de pe lerasa Mureşului de la ,\Iba.
Tinind cont de dall'!c d,; ordin stratig-rafic
şi de pozi\ia silurilor arheologice pe care le cunoaştem pinft acum. în 1~lSO, dacft prin sec{iunea
C23
(12 m )~ 2 Il1). dispusă lll' axul l'St-YeSt al
catedralei, la circa :)Om est de ahsida ei, am verificat pînii la :1 m faptul dt unl'!e construcţii
din secolul al X\'II-ka- aflate şi pe cunoscutul
plan al lui Visconli din 1711 --- au distrus, în această zonă, întreaga slraligrafie arheologică, prin
secţiunea S 1 (8 m x 2 rn) - notată astfel şi pentru a marca ieşirea din .zona catedralei - trasată perpendicular pc zidul de nord al fostei
"monetării" (la apro\imaliv 130 m est de absida
catedralei) am reuşit să reintercPpUtm depunerile
arheologice databile din epoca romană şi pînă
în secolul al XIII-lea.
Condiţ.ii obieclin au împiedicat epuizarea secţiunii S 1, lucru ce îl vom incerca însă în anul
1981, aşa încîl, cu acest prilej vom aminti numai
principalele descoperiri arheologice efectuate pînă
acum, descoperiri ee, oricum, beneficiind de datări
asigurate, constituie totodaUt şi documente re,·elatoare pentru importanţa cu totul aparte a
situaţiei arheologice ce parc să fi fost identificată în şi prin secţiunea S 1.
După înlăturarea stralului de depuneri de
epocă modernă şi a două straturi de natură artificială (suporturile a două pavaje din bolovani
şi pietriş de riu), dalabile, respectiv, în secolul
al XVIII-lea şi al XIX-lea, în carourile 1 şi 2,
între 1,20 şi 1,45 m, au fost cercetate două niveluri din secolul al XII-lea.
In depunerile legale de aceste două niveluri marcate de două velre deschi~~;e, suprapuse au apărut bolovani şi piatră brută, păstrînd
urme de mortar. Nu ştim încă dacă avem de-aface
cu resturile unei locuinţe de suprafaţă sau de
alt tip sau cu resturi dintr-o clădire romană,
aflată in apropiere sau dedesubt, dar ceea ce s-a
putut constata in mod sigur - datorită intre
altele şi interceptării unei zone (careurile 3-4.)
unde suita materialelor ceramice indică clar un
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Fig. l . Alb::t Juli ::t . l: ragnH'nle cera mi cc din seco lul ::ti X 11-lcn.

2
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F ig . 2. :\l bn Iuli a. \"a s- IJorcnn de~oral in " lc hni ca lu s trului~
din '~~o lui al X 1f-lc::1.

3

4

Fig. 3. Alba Iulia : 1 in e l d e bronz
secolul al lV-lea; 2 pi esă din s îrm ă d e bronz - seco lul nl 11 1-lea ; ~ ver igă
din bronz-aurit- secolul a l lll-lea; 4 fragment dintr-o fa lc r ii (?) de arginl - n do ua j um ~i t..ll l' a scto lului al 111-lca.
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fenomen de telescopare - este faptul că depunerile din secolul al XII-Ira au suprapus direct
un nivel din a doua jumfltate a secolului al XI-lea,
vatra deschisă a acestuia din urmă fiind descoperită in careul 3, ea intrind şi in profilul dr est al
secpunii.
Intre materialele erramiee recoltate pînă acum,
pronnind din vase decorale cu roli~e, din cunoscutP!<o "căldăruşe" sau din vasele mari de tip
borcan, decorate cu slriuri sau val (fig. 1), ca element de excepţie a apărut un fragment dintr-un
vas smălţ.uit (verde-oli\·e), sigur import din ambiantll bizanlind, şi-din fericire-reconstituibil. Este
vorba de un vas-borcan, cu o înălţ.ime de aproximativ 135 mm, lucrat pe o roată cu turaţia
medic. cu umerii bombaţi, colul ingust, buza
evazată, neprofilată, pasta compactă, vas ce a
fost supus unei arderi oxidanle, şi - ceea ce constituie surpriză absolută - dupd ardere, a fost
decorat pe tol corpul în "tehnica luslrului" (fig. 2,
culoarea actuală a suprafeţei, brun-cenuşie, pare
a se datora unei arderi secundare). Descoperirea
constituie, evident, un eveniment, ridicînd de-acum
problema conlinuildţii ceramicii decorale în tehnica
lustrului din secolul al IX-lea - pînd în cel de-al
XI I-lca.
In Carou! 4 al secţiunii, imediat sub niwlul
din a doua jumătate a secolului al XI-ll'a - intercep lat in acest loc pin[t la 1,50 m - au apftru l
cîteva mici fragmente ccramicc, databile in a doua
jumătate a secolului al IX-lea, precum şi un inel
de deget, cu proluberanţe laterale, de un tip
cunoscut pentru secolul al IV-lea e.n., o verigă
de bronz - aurită, precum şi un fragment dintr-o
faleră (?) de argint (fig. 3), oricum piese de epoca
romană.

La
l.li(). in r;mnll 1. si"tpi"Llttt·a a atins un strat
de pfunint lulos. dl' ruloan· brunt1. ameslccal cu
cărbune de lemn (brad şi fag), strat căruia li aparţin atit fragmentele ceramice din secolul al IX-lea
cit şi piesele de epocă romană.
Situaţ.ia nu este inedită la Alba şi, după experienţa pc care o awm acum, s-ar putea să fi interceptat, din nou, spatiul interior al unei locuinte
din secolul al IX-lea, sau - pentru prima dată
o depunere din secolul al IX-lea, in situ.
Cercethrile vor continua.
LES FOUILLES ARCHEOLOG 1QUES
DE LA CITE D'ALBA IULIA

.-\ la suite des invcsligalion archcologiqucs eta!Jlics par
l'autcur avec son rcgrctc profeseur Ion :-.:cstor, en principale
cm·isageant h'l reidcntification d'un site archeologique du
IX" siecle, d'epoque premagyarc, au cours de la dcrnicre
campagne Cfcctuee dans la cite d' Al!Ja Iulia (en. 1980, au
point dit ,.1\lonetăria"), par dcux scctions disposees a rest de
la cathedralc catholiquc - monument d'architecture eclccliquc de l'art romane tardive ct gothiquc du XIII' siecle on y a identific jusqu'au prcsent des matcriaux d'cpoque
ro mai ne ( 11'- 1Il' sicclcs), du IX" siecle et du X 1•- X Il'
si~elcs.

Les rcchcrchcs continucront.
EXPLICATI0:-1 DES PIGCRES
Fig. 1. Alba Iulia. Fragments ceramiqucs du X 11'
sii·ciL.
Fig. :!. Alba Iulia. Vase-pot decorcc cn ,.tcchniques luslrCc" du X 11 siecle.
Fig. :1. Alba Iulia: 4 !Jaguc cn bronzc - IV' siecle;
2 pii·cc L'n bronze - 11 1' siecle; 3 anneu cn bronzc - do re
- III siecle; 4 fragment d'unc phalcrc (?) d'argent - Il
moi tie de II 1 siecle.
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Săpăturile arheologice de la Bratei (jud. Sibiu)
EUGENIA ZAfL\IU.\

Dup:t incheierea in Hl77 a cercet[trilor arheologice din aşezarea nr. 1, lllcr[trile noastre s-au
concentrat asupra aşezării nr. :2, situată la aproximatiY :300 m est de prima aşezare, şi asupra celei
ck a patra necropole de la Bralei. ,\ccstca sînt
ulti:nelt• complexe in curs de cercetare elin mar~le
ansamblu arheologie de la Bratei, pc care le Iucr:un
odată, deoarece ocupii, ca şi in aşezarea nr. 1,
aceL' aşi arie 1 .
S[Jp[tlllrile arheologice din anul 1\!80, ca şi
cele care vor urma sînt situate in regiunea marginii
de sud a aşez[trii nr. :2, unde resturile de locuire
apar\in mai ales secolului al XII-lea . .
.\şt•zarea nr. 2 a fost locuită de populaţia aulohlonft in patru clape, primele trei fiind in succesiune continuă din secolul al IV-lea pînă în secolul al
VIII-lea. Aceste resturi de !ocuire se integreaz[t
în culturile Bralei-Ipoteşti, Cîndeşti-Dridu timpuriu. In cuprinsul primei etape s-au deosebit
trei niYCluri de locuire, în a doua - trei niveluri,
iar in a treia - un singur nivel de locuire care
aparţine
secolului al V 1II-lea. Ultima etapă
apar\ine secolului XII, deosebindu-se stratigrafic
două niveluri de !ocuire, prin întretăiere de bordeie, de bordeie cu gropi şi de vetre suprapuse
peste bordeie.
ln toate cele patru etape menţionate s-a folosit
ca locuinţă semi-bordeiul. In unele s-au observat
gropi de pari, două sau patru. In prima etapă şi
anume în perioada daca-romană unele bordeie mai ales cele din secolul al IV-lea - nu au instalaţie de foc. In rest, în celelalte etape de locuire,
s-a folosit vatra simplă, vatra în groapă înconjurată cu pietre, pietrarul (caracteristic mai ales
secolelor VI- VII) şi cuptorul. Izolat de bordeie,
se găsesc, in puţine cazuri şi numai in perioada
daca-romană, cuptoare de gospodărie sau vatră
in groapă. In acest an s-a găsit un cuptor dublu
de gospodărie, în a cărui groapă era şi un ţest
spart pc loc.
Locuinţele celor patru etape ocupă succesiv
aceeaşi arie de locuire, cu observaţia că marginea
de sud a aşe7ării este ocupată de bordeiele
secolului al XII--lea (după cercetările făcu Le în
anii 1980-1981). In unele cazuri, bordeiele succedindu-sc s-au tăiat intre ele, fapt care indică
o refacere, o pregătire prealabilă a terenului de la
1

31 -

:\1· lcriale, 10, 1!J/3, p. 1!J1
C~rc~tărl

~i

urm.

o clapă la alta, în vederea instalării noilor locuinţe
sau a lucrării pămîntului.
Locuirea daco-romană ocupă mai intens regiunile nordice şi centrale ale aşezării, rărindu-se
spre sud. In aceast[t clapă s-au deosebit trei niveluri de locuire. Primul nivel esle caracterizat
de bordeie foarte mari, rectangulare şi adinci, cu
!alura uneori de peste 4 m lungime. Nu au niciudati't instalaţie de foc. In ele se găsesc, de obicei
pe fund, foarte puţine oase de animale şi fragmente
ceramice, din care nu lipseşte, alături de ceramica
cenuşie la roata rapidă, ceramică lucrat ii cu mîna:
slrăchinuţe-capace şi
cft\uia dacidt. Bordeiele
din acest nivel sînt cele mai puţin numeroase şi
apar\in srrolului al IV-lea. Ele indică o locuire de
mai scurtft durat[t, şi au fost probabil evacuate.
Nivelurile următoare ale perioadei daco-romane
sînl caracterizate de bordeie mai mici, mulle din
ele cu insta!ape de foc: vatr[t simplă, uneori
ingropată şi înconjurată cu pietre, pietre scunde
şi cuptoare. Conţin foarte multă cenuşă, oase de
animale şi fragmente ccramice.
Cea de a doua etapă de Iocuire, a secolelor
VI- VII, ocupă aceeaşi arie de locuire cu prima.
Bordeielc sînt mari şi la cele mai multe s-au intilnit găuri de pari la colturi. Toate au avut instalaţie de foc: vetre Înconjurate cu pietre sau pietrare
Conţin foarte puţin material, obişnuit in jurul
vetrci, ceramică, cute, împungătoare de os.
Cea de a treia etapă de locuire (din secolul al
VIII-lea) este reprezentată de un număr redus de
bordeie, unele cu cuptor, situate în zona centrală
a aşezării.
Ultima etapă de locuire, care aparţine secolului
XII, ocupă intreaga aşezare. Bordeiele sînt de
dimensiuni variate. Forma şi adîncimea gropilor
sînt de asemenea variate, neuniforme. Sint de
tipul rectangular, trapezoidal, triunghiular şi cu
cotloane. Unele au gropi de pari, obişnuit două
pc mijloc. Cele mai multe au cotloane pentru
foc, unul, două sau trei: acestea sînt săpate sus,
din peretele gropii bordeiului. Foarte rare sînt
bordeicle care au cuptor cu vatra lipită pe podea
de fragmente ceramice.
In pămîntul de umplutură al gropii bordeielor
se găseşte foarte multă cenuşă şi cărbune, uneori
bucă~i mari din scînduri sau pari groşi, pietre şi
bucăţi de chirpici şi de lipitură de vatră; oase de
animale şi foarte multă ceramică. Numeroase
obiecte din fier, întregi şi fragmentare, intre care

arheoloctce
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F ig . 1. B ralei. 1 -2, 4- 5 ceramică din ~ecolul XII; 3 pinteni din fi er .
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apar foarte frecvent caiele şi pinteni cu spin
(fig. 1/3). Prtzenţa lor aproape in fiecare bordci,
de cele mai multe ori o pereche, indică existenţa
unor călăre\i printre locuitorii acestor aş<>zări.
De aceea, unii c<>rcetători ai acestei perioade au
ezitat o vrrme s[t atribuie şi românilor acest nivel
de locui re, general răspîndi l in secolele XI- XI II,
în regiunile intracarpatice ale ţării noastre. Tinind
insft srama de caracterul sedentar al cullnrii, de
leg[tlmile sale cu civilizaţia secolelor VIII-XI,
ca şi de rezull alele unor cerceUtri mai recente,
pri,·ind turnurile intărite din Transilvania (crrccl[tri făcute de Hadu Popa in ţara Ilaţegului),
putem accepta prezenţa unor
grupe organizat<> de călăreţi, in cadrul formaţiunilor de ţ.ară.
Toale aceste descoperiri aduc elemente importante
pentru cunoaşterea stadiului de dcz,·oitare socialeconomică şi militar-politică a forrnapunilor prcstatale româneşti.
Acest ultim nivel de locuire este datat de eeramica caracteristicii, de pintenii cu spini, de cercei
cu capătul inS; intr-un bordei s-a găsit şi o monedă
de argint maghiară de la Ştefan II (1162-11i2)
- Unger 81.
In apropierea bordeiului (68f1U80) in care a
fost găsită moneda, s-a descoperit un mic cuptor
de ars oale de formă reclangulară cu colţurile rotunjite, compus din cuptorul propriu~zis spre
vest (0.70 x0,50 m) şi groapa olarului spre esl
(1,75 ;< 1,66 m), legătura dintre cuptor şi groapă
făcindu-se printr-un git îngust (0,40 x 0,30 m).
Cup lant! a avut două camere suprapuse: cea de
jos, în care se făcea focul, era cuptorită, rezervindu-se in parlra de sus, un strat de pămînt gros
de l~-20 cm. Acest strat forma placa despărţi
toare dintre camera de foc şi camera de ardere,
acopnitft de o cupolă construită, din care nu ni s-a
păstrat nimic. Tn placa despărţitoare s-au făcut
şas<> gf•uri-lhcaşuri, peste care se clădeau oalele
pentru a fi arse. S-au păslrat bine patru din
aceste gfwri-lăcaşuri cu oalele clădile şi spartr
pe lor (fig. 1/1, 2, 4, 5).

*

aria cercelalit din aşezarea nr. 2 s-au găsit
150 de gropi care pot fi astfel distribui Le cronologic ')i cultural: 55 aparţin etapei daca-romane
(cultura Bratei); din acestPa, Q au avut groapa
cu pere\ii arşi, de tipul c·m·t·ruJui nr. 1 de la
Bralei~; 23 de gropi apar\in etapei romanice
culturii lpoteşti-Cîndeşti);
două secolulUi
VIII, iar reslul de 56 secolului XII. Din totalul
gropilor descoperite, 16 nu pot fi atribuite, datoriti"t lipsei totale de material şi a oricărei indicaţii ele ordin ritual.
GrupilP con\in cenuşă, cărbune, pămJilt ars,
uneori in foarte mare cantitate, pietre; oase de
animale, ceramică, în foarte rare cazuri vase întregi; obiecte de fier, de cele mai multe ori fragmentare.

In

' Ligia 13;\rzu, Conlinuita/ea

populaţiei autohtone In Tran-

li/uania in secolele 1\'-V (Cimitirul nr. 1 de la Bralei),
Bucure~ ti,

:973.

4Sl

Uneil' gropi Jin secokle IV-\' sali XII au
JWn•\ii :1r~i. Dimensiunik mici ale multora din
cit•, ea :;;i eon\inulul lor sărac, sau foarte sărac,
Yasell' intregi (găsite ncsparlP) sau arderra rituală
a unora dintn· ele. înlfllură tola! ipoteza unor
gropi lllt'IIajne . .\semrnea gropi s-au gftsit şi in
cuprin~ul a~,·zării nr. 1 (acestea aparţin spcolelor
TV- Y II) şi în a~ezan·a asemftnf1toare ele la Sighhoara-Utlunu Yiilor:3•
Se considerft morminte caracterizate prin lipsa
oaselor incirwralc. ritual rnnoscul :;;i praelical
şi in regiunile noastre
în epoca get<HlaciU"t.
Ast'llll' m·a gropi din JH'rioada dacidt s-au descoperit ~i la Bralt•i. Sînt cunoscute şi din epoca romanft ~i romană lirzi<>. Gropile din cuprinsul
a~czftrii nr. 1 şi nr. 2 alcătuiesc cea de a ·1-a
neeropoW ciP la Bratci.
(iropik atribuite
srcolrlor
I\'- \',
prin
compunerea
şi
con\inutul lor,
comparativ
cu descoperirile asem{măloare din Parmonia, sint
probabil pu\in mai nrhi deeit rrle din cuprinsul
cimitirului nr. 1 Bralt>i.
llcferinclu-ne la aceste gropi. menţionăm dt ePic
din secolul al XII-lea prPziniă un interes drosebit
prin practicarea in continuarr a unor ritualuri
folosite in secolPIP III -VII in regiunile noaslrP.
:\senH•nt•a gropi apar şi în srcolele IX--X, rum
('Stt• cazul fll'scop<>ririlor d<> la BucoY~.

LES FOUILLES AHCHf~OLOGIQUES DE
B!L\TEI (Df:P. DE SIBIU)
HicSUiio
Le, d<·rni(·re.s fouilll's archeologiques <le Bratci occupent
]a rcgion qJd de J'CtalJJiSSClllCll[ n° 2.
La plus ancienne couchc d"halJiLation se rapportc :1 la
ci\"ilbalion daco-romainc de Bratci ( 1\""- \" 1" siecles); la
Sl'COJH]e it la dyi]isalion d"lpolqti-Cimleşli (\"[ 0 - \ " [ [ "
skcll''); la lroisi(·me au \"III" si(·cll' et la derniL'rc apparticnt
aux '\.Il'-'\. III' sit'elcs, de la m~llll' civilisalion autochtone.
IJans ll's fouillcs de l'annee 1\JKO, dont les resultats nous nous
Ol"cupons dans Il' pr(·scnt rapport, les rcstcs archcologiqucs
les pllh riehcs apparlient aux '\.11'"-'\.III• sieclcs. Il s'agil
de hultl's it <lemi-cntcrn'cs el de fosscs dont le contcnu ct
],·s rilucls ll's raltadJl•nt aux lomlJcs d"incineralion.
La plus intcressantc UCCOU\"crtc de la dcrniere cta]Jl'
est tii! four de polier.
Par les rechcrchcs llc Uratl'i nous pou\·ons connallrc ct
ddinir la ch·ilisation malericlll' l"t la conlinuitc des autochtones t•nlre le 1\"' el le '\.!!!• siecll's.

EXI'LIC.\TIO:\" DE L.\ FI(;L;IU·:
Fig. 1. Hralei.
3 cpcron.

1-2, 4-5

ccramiquc

du

a Uh. Baltag, :\larisia, 9, 1979, p. 75.
1 :\!aria
Comşa,
Cullura malerialtl veche
Bucureşti, 1978. p. 138-140.
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Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de Ja
Lozna- Străteni (jud. Botoşani)
DAN GH. TEODOR

Prin săpăturile arheologice întreprinse în anul
1980 la Lozna-Străteni (corn. Dersca, jud. Botoşani), în punctul "La Ocoale", s-a cercetat în
continuare zona de est-nord-est a aşezării datind
din secolele VII- VIII c.n., identificată mai demult aici şi parţial investigată în anii trecuţi,
zonă delimitată de albia unui vechi pîrîu, astăzi
secat. După cum par să indice cercetările arheologice efectuate pînă in prezent, locuinţele şi
complexele meşteşugăreşti din această vreme se
grupează de-a lungul malului de nord-vest al
pîrîului şi probabil Ia confluenţa acestuia cu pîrîul "Bahna", care izvorăşte din mlaş.tinaeutrofă
(turbăria) de la Lozna, aflată la circa 1,5 km,
spre vest.
In sectorul investigat în anul 1980 s-a prelungit
pentru control secţiunea 1 din anul 1979 (cu
încă 65 de m) şi s-au trasat încă şase secţiuni noi
şi mai multe casete, însumînd, în final, o suprafaţă efectiv cercetată, de aproximativ 450 m 3
(fig. 1).
In prelungirea secţiunii 1, in imediata apropiere
a locuinţei-atelier B-3, dezvelită în 1979, s-a descoperit un nou bordei, numerotat B-5, iar spre
sud de acesta, la circa 15 m, o groapă-atelier,
special amenajată pentru activităţi meşteşugăreşti,
numerotată B-6.
Bordeiul, B-5, de formă aproximativ trapezoidală are laturile de circa 3m x 3 50m şi adîncimea, socotită de la nivelul actual de călcare,
de 0,70 m. In colţul de sud-vest se afla vatra,
de formă ovală, înconjurată de un parament de
pietre de riu şi gresii locale, parţial arse şi inegrite de fum şi destul de răvăşite pe podeaua
locuinţei. La colţuri şi in faţa gurii cuptorului
au fost descoperite gropi de la parii de susţinere
a pereţilor şi a acoperişului. La colţurile dinspre
est şi nord gropile de pari sînt duble, probabil
de la o refacere, deoarece, intr-un caz, acestea
se intersectează. De asemenea, două alveolări,
cu diametru! de 0,70 m şi respectiv, de 0,90 m
şi cu adîncimile de O, 15 şi 0,30 m, umplute cu
cenuşă, erau situate in faţa cuptorului şi către
latura de est. O altă groapă, mai mică, cu diametru! de circa 0,30 m, adîncă de 0,16 m se afla
In spre colţul de nord şi era, de asemenea, umplută
cu cenuşă. Printre pietrele cuptorului şi in umplutura bordeiului se aflau foarte multe fragmente
ceramice şi citeva oale Intregi, presate de greu-

tatea pămîntului, tipsii şi caslroane tronconice
lucrate cu mîna, din pastă care conţinea cioburi
pisate in compoziţie. De asemenea, s-au găsit
şi cîteva fragmente ceramice provenite din Yase
lucrate cu roata, ornamentale cu linii incizate
Yălurite şi orizontale, precum şi citeva fusaio!e de
lut şi mici obiecte din fier, os, lut şi piatr{t, uneori
greu de identificat din cauza stării lor precare.
Aşa cum am amintit, în aceeaşi secţiune s-a
descoperit şi o groapă circulară, cu prag, aYind
diametru! de 2,50 m la gură şi de circa 0,90 m
către fund, iar adîncimea de 1,10 m, numerotata
B-6. Pragul şi pereţii gropii erau parţial înroşiţi
de foc şi înegriţi de fum, în interiorul ei, indeosebi
pe anumite porţiuni din prag, aflîndu-se mai
multe resturi de cărbuni şi cenuşă. In interior au
fost găsite citeva resturi de oale şi o tipsie fragmentară, lucrate cu mîna, un mic creuzet de lut pftslrat
in întregime, un fragment dintr-un tipar de lut,
mai multe resturi de zgură de fier şi bulgări de
aramă. Caracteristicile acestei gropi, fundul îngust, probabil special amenajat, existenţa pragului,
urmele de arsură şi inventarul specific, indică
folosirea ei pentru unele operaţii meşteşugăreşti
legate de prelucrarea metalelor, poate a obiectelor de podoabă, prin urmare ea trebuind să
fie considerată atelier {fig. 3/2).
La circa 20 m spre sud-vest de atelierul amintit,
în aceeaşi secţiune, s-a descoperit o groapă numerotată G-2, avînd o formă oval alungită, cu
dimensiunile de circa 2,25 m x 1 m şi adîncimea
de 0,75 m, care avea foarte puţine resturi ceramice
in umplutura ei.
ln secţiunea II, trasată paralel cu secţiunea I.
in imediata apropiere a complexului meşteşugăresc
B-3 şi a bordeiului B-5, s-a descoperit un alt
atelier pentru prelucrarea fierului, numerotat
B-4. De formă ovală, săpat in două praguri, atelierul are dimensiuni mari, lungimea sa maximă
fiind de circa 6 m, lăţimea de circa 3,50 m iar
adincimea, măsurată de Ia suprafaţa actuală a
solului, de 1,80 m. Este cel de al treilea atelier
destinat prelucrării fierului, descoperit pînă acum
in aşezarea de la Lozna-Străteni. In partea sa
de nord-est, ca şi spre sud, urme de pămînt puternic înroşit, pietre arse, cărbuni, cenuşă şi
fragmente de lipitură de lut zgurificată de foc
indicau probabil locul cuptoarelor in care se reducea minereul de fier - limonitul -, obţinut
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bordeie

afet/ere

,.r/ cuptoare

Fig. 1. I.oz nn -S tră l cni. Pla nul general a l .săp ă turi!or , 1979-1 980.

1

Fig. 2. Lozna- Străteni. 1 vedere de an samb lu a l ocuin ţe l or
B.7-B.10 ; 2 locuinţeleB.1 0 ş i B.11.

Fig. 3. Lozna - Străte ni. 1 lo cu in~a B.9 ; 2 ateli erul nr. 6
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Fig. 1.

L o z n a-S trăteni .

1 locuin \a

1:! .7:

2 locuinta

B.S.

fi e elin depozilele de oxiz i de fier. elin tu rbăria de
la Loz na , fi e din depuneril e aluYionare al e pi riului "Ba hna" , foarte b ogate în astfel de urm e.
In interi orul ate li eru lui s-au găs i t resluri de
zgur ă de fi e r, cîteva ereuzete mari di n lut, fr agm e nt a re, mai mu lle ob iecle , întregi sau fr agmentare, el in fi er, une lte din os, lu L ş i p i a tră . precu m
şi numeroase resturi ceram ice, lucrate îndeose b i
cu mîna , m area ma jori tate prove nit e de la oa leb orca n, castroane, tigăiţ e, în foa rte mult-e cazuri
aYînd marginea ornamentată cu alveole ş i crestălu ri . De aseme nea, s-au des coperit num eroase
oase de animal e domestice m ari şi mi ci, precum
şi de a nima le să lbatice, mai a les mistre~i, ce rbi
ş i că p ri ori.
In spre capătul de nord-es L a l s e cţiunii I, .a
circa 25 m spre vest, în apropierea un or comp lexe
de loeu ire dezveli te în 1964, s-a u t rasat ind t
p entru patru s e cţ iuni p a ralele, num erotate IV VII, av înd ac e eaş i orientare cu prece clenle le.
Prin acestea s- a r e uşit să se clezve l e ască al te
cin ci l oc uinţe-bordei , sit u ate foarte ap roape unele
de altele. Ele se află la cîţ i va metri de ! ocu inţel e
dezvelite în a nii a nte ri ori , formînd astfel, mai
mul te ş iruri grupate de-a lungul albi ei pîriului
amintit (fig. 2/ 1; 3/ 1; 4/2).
Bordeiele s în t de formă a proxim a tiv rectangul a .-ă , cu colţurile u şo r rotunjite, cu dim ens iu-

nile laturilor de 3 m '< 3,50 m şi cu adî ncimile
v ariin d între 0,65 - 1 m. Cuptoa rele acestor locuinţ e se a fl au. de reg ul ă , în co lţuril e el e sud-est
ş i e ra u fo rm a Le dintr-o vatră de lut, înconjurată
de un p ara ment el e pietre, in formă de potcoa vă,
cu di a metru! el e circa 1 m . În caz ul l oc uin ţ.ei B-7,
(fig. 4/ 1) cuptoru l a avut, iniţial, o boltă construit ă tot elin pi a tr ă, care, ulterio r, s-a prăbuşit. Cu
excepţia borcleiului B-5, de ja amintit, la nici o locuinţă din acest sector nu s-au descop erit gropi de
la p a rii de susţ in ere a acop e ri ş ului . In schimb, ca
şi la une le din b orcleiele des cope rite in campan iile
de săpături a nterioare, s-au putut su rprinde resturi de bîrne de lemn de steja r, carbon iz ate,
situate de-a lungul p e reţi lor, la baza lor. La unele
bord eie, ca ele exem plu B-6, B-7 ş i B-10, pe
pode a s-au descope rit porţ i un i de arsură. Intrarea
nu a putut fi prec i zată la nici unu l d in aceste complexe de locuire. O situaţie deosebit ele in te resantă
s-a inregistrat pentru l ocuinţe l e B-10 şi B- 11
(fig. 2/ 2) care se suprapun , l ocuinţa B-10 intersectînd suprafaţa borcl ciului B-11 pe aproximativ
o jumăta te din ea, afectind într-o a numită mă
s u ră vatra, a fl ată, la acesta din urmă, în co ltul
de sud-vesL
'
Situaţ. i a stratigrafi că înregistrată în aceas tă
zonă a aşezării este, pină în preze nt, uni că . Observaţiile ate nte arată î nsă că nu este vorba aici
de e x i stenţa a două faze cro nologice ci, p robabi l,
de o refacere , la puţină vreme după distrugerea
pri mulu i borclei. Adî ncime a l ocu in ţe l or foarte
aprop i ată, stratul de cu l tură destu l de subţi re,
ca ş i ide ntitate a materialelor ce ram ice recoltate
pl e de az ă , într-o anumită măsură, pentru concluz ia de mai sus. Evid e nt, este încă necesar ca
cercetăr il e v ii toare să urmăreasc ă cu foa r te mare
ate nţi e această probl e mă, cu atit ma i mult cu
cît, aşa cum a m a min t it, stratu l ele cu l tu r ă este
destu l ele su b ţire, iar în une le locuri a le aşezării
lip se ş te ch ia r cu totul.
In lo c uinţe l e des co perite în această zonă a
aş eză rii s-a u aflat numeroase resturi ceram ice,
înd eosebi lu c rate cu mîna, d in p as tă av ind cioburi
pisaLe in com p oziţ i e, rema rcîndu-se oale le-borca n,
cas troa ne le troncon ice, cas t r o ane l e-st recurători,
tipsiile ş i tăvi l e portative. Sub liniem numărul
fo arte mare al tipsii lor, în co mpara~ i c cu alte
aş ezări elin această vreme d in Mo ld ova. D e asemenea, s-au descop e rit şi fragmente ceramice
lucra te cu roata încea tă, din aceeaş i p astă folos i tă pe ntru olăr i a lucr ată cu min a, precum ş i
cîteYa fragmente ce ramice lucrate cu roata rapidă,
dintr-o p astă cenuş ie-gă lbuie fi nă, cu urme de
lust ru la exte rior. Din această ultimă categorie
se c\· idenţiază un fragment provenit, prob abil,
el e la un opaiţ, precu m ş i un fund de vas cu inel.
Pc lingă ceram ica avînd în com p oz i ţie şamotă,
pentru o l ă ri a lu c rată cu mîna se întîln eş te, des tul
el e frecvent, şi p asta fină , de cu loa re gă lbuie sau
a lbi c i oasă, av înd uneori nisip în structura ei.
lmpre un ă c u resturile ce ramice s-au descoperit
citeva unelte ş i obiec t e de uz cas nic, din metale,
sticlă, os, lut ş i piatrij.. Dintre acestea, amintim
două sece ri din fie r, fragm e nta re, mai multe
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lame de cuţit, cîrlige, amnar, cuie şi o săgeată
din fier, două fragmente din pahare sau vase din
sticlă, mai multe fusaiole din lut, lucrate cu
mfna şi patru lucrate la roată, din pastă de caolin,
ornamentate, mai multe străpungătoare, mînere,
ace şi diferite obircte din corn ~i os, unele
In stare de prelucrare, altele finite, pietre pentru
ascuţit, fragmente de crcuzl'te miri pentru turnat etc.
Ca şi pentru campania de săpături din anul
1979, subliniem bogăţia deosebită a drscoperirilor
arheologice din 1980 din aşezarea de la LoznaStrăteni şi mai ales importan\a lor pentru cunoaş
terea aspectului de cultură materială din secolele
VII- VIII e.n. din Moldova.
Tinind seama de importanţa economică şi culturală a aşezării de aici, din carr pină în prrzent
s-au scos la iveală 11 locuinţe, patru atelierc şi
trei complexe meşteşugăreşti in an liber, putem
considera că, in cursul secolelor \"II- VIII e.n.,
la Lozna-Străteni a existat un puternic centru
meşteşugăresc, care intre ţinea numeroase re la ţii
cu zone destul de îndepărtat!', dovadă fiind obiectele de import descoperite aici, venite probabil
din lumea bizantină, poate din Dobrogea.
Cercetarea atentă şi exhaustivă a bogatului
material descoperit pînă acum la Lozna-Străteni,
precum şi obţinerea unor noi date prin c·ercctările
ce vor fi întreprinse vor putea contribui, în chip
substanţial,
la precizarea unor interesante şi
inedite aspecte de ordin social-economic şi cultural, dintr-o epocă istorică importantă, în care
a avut loc şi încheierea procesului de formarf' a
poporului român.
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PRJNCIPAUX RESULTATS DES RECI-IERCHES ARCHEOLOGIQUES Â
LOZNA-STRĂTENI, DEP.
DE BOTOŞANI
HESUME

Pcndant l'annec 1980 on n d~couvcrt dans cet habitat
dat:mt des V II•- \"III" sii-clrs n.C>., deux nouveaux atcliers
artisanaux, l'un B-5 destine a travailler le fer, l'autrr B-6 a
traYaillcr les objets de parurc, ainsi que six nouvellcs habitntions du type huttr B-4, B-7, B-11. On y n prclnr un
lrl's ricl1e materie] ccrnmiqur, outils rt objets de parure,
donl certains d'importation.
.Jusqu':'t present on a mis a jour 15 complexes d'habitations et atclicrs, quatre fours et trois fosses, ce qui permet de
consiMrcr quc, a cctte cpO(JUe il y avait la un puissanl centre
artisanal, ou J'obtention du fer par la reduction des depots
d'oxydcs de fer de la tourberie et de ruisseau du voisinagc
tcnai t la premiere place.

EXPLTCATION DES FIGLHES

Fig. 1. Lozna- StnUeni.
19/9-1980.

Plan d'ensamble des

Fig. 2. Lozna- Străteni. 1 vuc d'ensamble
B.7-B.ll; 2 huttes B.10 et B.ll.

fouilles

des

Fig. 3. Lozna- Striiteni. 1 J1lltte B.9; 2 atelier n° 6.
Fig. 4. Lozna- Străteni. 1 hutte B.7; 2 hutte B.8.
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huttes

Săpăturile arheologice de la Drăgeşti -

Vaslui

DAN GH. TEODOR, IGHENl!ŢĂ CO.MAN\

Prin săpălurile arheologice continuate şi în
Hl8U la Drăgeşti- Vaslui în obiectivul situat în
marginea de sud-sud-est a satului, pc malul
stîng al riului Sacovăţ, în locul denumit "Sub
Silişte", s-au obţinut noi şi importante rezultate,
indeosebi referitoare la aşezările din primul mileniu al e.n.
Conform planului general stabilit iniţial şi care
vizează cercetarea în întregime a unora din aşe
zări le identificate aici, în cursul anului 1980 s-au
efectuat săpături în zona centrală a terasei,
înciPosebi in spa!iul rămas neexploatat în campaniile anterioare, trasîndu-se încă opt seqiuni, de
lungimi diferite, şi mai multe casete, insumind
in fi1ial o suprafaţă efectiv controlată de aproximativ liOO m 2 (fig. 1).
Ca şi în anii trecuţi, suprapunerile unor numeroase orizonturi culturale în această parte a
terasei au impus secţiunilor o anumită orientare,
prioritate avînd-o in continuare obiectivele arheologice datind din mileniul 1 al e.n.
Heamintim că pe baza cercetărilor dP pînă
acum, resturile cele mai vechi atestate aici aparţinînd sfîrşitului epocii bronzului (cultura Noua),
ca şi acelea datînd din epoca La Tene (secolul
al II-lea î.e.n.), se grupează cu precădere cătn•
marginea de sud-vest a terasei, în restul ei, dar
mai ales în partea centrală a acesteia, concentrîndu-se vestigiile carpice din sccolrle II-III e.n.,
acelea din secolelr IV- V e.n., unele resturi din
veacurile X-XII, precum şi o parte din urmele
satului medieval din secolele XVI-XVII.
In ceea ce priveşte aşezarea din secolele II-III
e.n., incontestabil cea mai bogalft în această
por!iune a terasei, în campania din anul 1\lRO au
fosl dezvelite încă şase locuin!e de suprafaţă,
numerotate in continuarea acelora găsite în anii
preccdcnţi, L 13-L 18. Tol acestei aşezări ii
apar!in şi trei bordeie, numerotate şi ele în ordim•a acelora descoperite anterior, B 14, B 15
şi B Ui. Pină in prezent, din aşezarea datînd din
secolele II- III e.n. de la Drăgcşti-Vaslui s-au
scos la iveală Hi locuinţe de suprafaţă şi şase
bordrie, obiectivul arheologic de aici fiind astfel
unul din cele mai intens cercetate din Podişul
Cen trai Mo ldovenese.
Heferitor la locuinţele de suprafaţă din secolele
Il- III e. n. cercetate în 1\180, ele se află, în general, ia adîncimi cuprinse între 0,65 m -1,25 m,
diferenţele dintre ele datorîndu-se poziţiei lor în

cadrul

aşezftrii,

cc!P mai adinci fiind siluall' de
marginea lnasei, spre piciorul pantei
acoperit de mai mulle depuneri. Hcslurilc de
chirpici răspîndilr in nl·orînduială acoperă de
obicei suprafl>(e de circa 3,;)0 m ': ·1m, fiind mas~l Le in unele por(iuni, mai rare sau lipsi ne! chiar
cu Lotul in alte!P. dar de regulă nepulinclu-se
preciza forma ini(ialft a ;a:eslor locuin!e. Doar
într-un caz sau două din clmpaitiile anilor prccedenţi, unele din l'le păreau să fi fost de formă
dreptunghiulară. Fin:;m~ din acl'ste locuinţ.e arc
cite o ,.a lrft simplă, de formă ovală sau circulară,
cu diametru! variind între 0,73 m--1.20 m, constituit[! aproape in toale cazurile dinlr-uu pal de
pietre plate (de riu sau gresii locale), acoprritc
cu lut (fig. 2).
Printre resturile de chirpici şi peslr vatră,
împreună
cu urme
de cărbune şi cenuşă,
au fosl descoperite
numeroase resturi
ceramice lucrate cu roala ~i cu mîna (fig. 5),
precum şi unele obiecte şi unelle din metale, os,
lut şi piatră (fig. 3). Dintre acestea se remarcă
mai multe tipuri de oală cu sau fără toartă,
căni, ulcioare, străchini şi fructiere lucrate din
pastă fină cenuşie sau albicioasă, rareori gălbuie,
sau din pastă roşie, în multe cazuri acoperită cu
angobă. De asemenea, sînt alestate vasele mari
de provizii (chiupuri) şi mai ales amforele lucrate
din pastă nisipoasă, de culoare gălbuie albicioasă.
Alături de olăria lucrată cu roata se întîlneşte o
mare cantitate de ceramică lucrată cu mina,
dintre care frecvente sint borcanele simple sau
ornamentale cu brîuri in relief, cănile şi căţuile.
l\lai rar apar tigăiţele cu marginea foarte scundă.
P(• lingă olăria men~ionată mai sus s-au descoperit şi eîteva fragmente de lame de cuţit din fier,
cîrlige sau mici obiecte fragmentare, încă greu de
precizat ca deslina(ie, fusaiole de lut bitronconice sau cilindrice, obiecte fragmentare din os,
eule de ascu(iL ele. O fibulă din fier, conservată
relali\· bine, şi un lanţ fragmentar din aramă
provin din locuinţa nr. 1G (fig. 3). Descoperirea acestei fibule din fier, a cărei cronologie
restrînsă este limitată la secolul al II-lea, ţinînd
seama de complexele arheologice din Moldova
sau din alle regiuni în care acestea apar de obicei,
Ia care se adaugă şi fibula de bronz, de tipul cu
porlagrafa înaltă, şi moneda romană de argint,
(emisiune de la Iulia l\laesa 223 e.n.) aflate la Drăregulă către
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Fig. 2

Drii geşt i -Vas lui.

llocuin\ a nr. lG ;

:2Jqcuinţa

nr. 15.

geş ti în 1979, co ntribuie la o m a i bună în ca drare
crono lo gică

Aş a
te az ă

tn

a aşezăr ii ca rpice de aic i.
cum am am intit, di n aceeaşi vreme daş i cele trei b o rd eie d ezve lite anu l acesta

secţiunile

XIII

şi

X VI.

Primul dintre e le, av înd o f o rmă , aprox im ativ,
dreptunghiul a ră , este destul de mare, laturile
sale - măs urînd 5,50 m X 3,80 m. Podeaua s implă,
amenajată la o ri zo nt a lă , se af lă la - 1,35 m de la
suvrafaţ a act uală a solulu i. Bordeiu l nu avea
vatră , d a r în im ed iata lui apropiere, la circa
1,50 m către vest şi la adîncimea de cîrca 0,60 m
se afla o vatră ova l ă construită din pietre plate
acoperite cu lu t, a p a r ţ inînd nivelului de că lc a re
al aşezării din secolele II - III e.n . În umplutura
bordeiului au fos t descope rite numeroase fragmente ceramîce provenite de la borc ane, castroane, străchini, fructiere ş i c ăni, lu crate cu
roata, din pastă fină c e nu ş i e sa u roşi e aco p e rită
cu angobă, fragm ente din vase lu cra t e cu mîna ,
precum şi cîteva resturi de a mfore de culoare
gălbuie sau
roz-albicio as ă,
lucrate din pastă
nisipoasă sau mai d e nsă. Nu s-a găs it nici o unealtă
s au obiect, în afară d e o rîşniţă de tip roman lucrată d.i n rocă vulcanică şi compusă din două
părţi (meta şi catillus), foarte bine conservată
(fig. 4). Alături de numeroase rîşniţ e fragmentare aflate în campan iile de săpături din anii
precedenţi şi de uneltele agricole din_fier (seceri,
cosoare, săpăligă etc.) aparţinînd unor locuinţe
din anii trecuţi , descoperirea acestei rîşniţe ro-

m ane, la ca re se m a i a d augă în că o j um~tate,
bine păstrată, găs ită tot în 1980, reprez in tă clo \·ezi
in co ntestabi le referito a re ria înde letnicirile agrico le ale carpi lor din această v rem e. L a aces tea
p ot fi adăugate, pe lîn gă resturile de grîne carboniz ate aflate în unele lo c ui nţe, ş i rezultate le analizelor u rm c lor faun isti ce, ca re atestă si r le existenţa în aşezarea de la Drăgeşti - \ ·as lui din
seco lele II - III e.n. a unor a nim a le domestice,
prob abil fo lsite ş i la trac ţiun e (boul , ca lai) sau
a unora mai mici, cum sînt ca pra, porcul sau
păsăril e de curte , toate indi cînd evid ent un sedentarîsm leg at de practi carea p e scară l argă a
agriculturii.
A l doil ea ho rdr î, de f o rm ă patrulate r ă JJe regu l a tă , cu laturi le de cîrca 3,80 m x 4 m
;) m,
avea adîncimea de 1,35 m . tn co ltul de nord-\·est
se găs<'a o groapă cu di am etru .) d r 1,40 m ş i
<1dîncîmea de 0,55 m ş i a l ături de ea, spre sud,
o a lta ma i mi că c u aceeas i <J d In rime si cu diametrul de 0.70 m. În co lt~) de sud-Yr~ t. era sitna tă vatra, <tv ind fo rmă . c irc ular-ova l ă. cu diametrul de cîrc;J 0,50 m const ruită , ca si In cazul
locu în ţelor, dintr-un pat de pietre pl atl: ac(l perite
cu o lipitur ă dl' lut. În umplulura b<)J'(kiului,
s-au găsit n um r roase rrs Lu ri ce ra m icc <k an' lasi
hp , pa stă ş i tehnică de lucru ea ş i în n ·I Pialte
locuinţe. CîtrY a mi ci ohiecle ele lu t ş i os (l'u sn io le,
mîn e re et c.) în tregese i n\'r n ta ruJ b o rd ei ului.
Ce l de a l treilea bordei, de forma apruxi illiltiv
elrrptunghiular ă, cu co lţuril e uşor rot unj itr. are
laturile de circa 3, 40 m X 2,50 m, iar aelinc!inea,
de la so lul actual de că l ca re, de 1,55 m . Către
mijlo cul laturii dinspre sud se află vatra ele formă
c irc ul a ră , c u di am e tru) de 0,70 m , co n s trui lă dintr-un p at el e lipituri succesive de lut, nştrr nute
direc t pc podea . Din in teriorul b o rcleiul ui s-a
aci u 11 aL un foarte n um e ras m a t erial cer~t mi c fragm e ntar, prove nit îndeosebi de la vase lucrate cu
roata. Des lul de numero ase s int şi frag 111 rn tele
ce ramice lu crate c u mîn a. S-a u descoperit ş i
cîtev a căn i intregi, prec um şi o amfore tă păstrată
aproape in intregime. D e asemenea , s-au găsit
si cit eYa fu sa iole lucrat e cu mîn a si unele miCI
~ bîecte de os, lut şi pi a tră, Irag1~ e nta re, mai
greu de id entificat.
Pe lîngă co mplexe le de loc uîre desc rise ma i sus
ap a rţinînd seco le lor II - III c.n., în aprop ierea
l ocu in ţ e lor sau în spaţiul m a i la rg dintre ele s-au
des cop e rit şi ş apte vetre simp le, circulare sau
ovale , co nstruite dintr-un p a t de pietre, peste
carr s-a u aşternut lipituri de lut. Diametru! lor
varia ză Intre 0,40 m ş i 0,80 m , iar adîncim ea la
care ap a r, între 0,55 m - 0, 80 m fiind în general
identi că cu aceea a l ocuinţelor de suprafaţă , prin
urmare e le aparţ inînd nivelului seco lelor II - III
e.n. In ca dra re a lo r crono l og ică şi cultura l ă este
dealtfel a sigurată şi de fragmentele ce ram ice
carpice ca re apar peste ele sa u în jurul lor.
D in stratu l de cu ltură get o-dacic din seco lele
II - III mai provin: o rîşniţă circulară de gresie,
cîteva obiecte din fier (cuţitaşe, chei , cîrlige,
cuie, dălţ.i etc.), fusaiole din lut, mai multe ob iecte
fragmenta re din o~. dintre ca re remarcăm un
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fragment dintr-un pieplelll', gresii pentrn ascuţit
etc .. care întregese inventarul, destul de hogat,
al acestri aşezări.
Din perioada secolelor IV-\" e.11. in anul
Hll\0 s-au găsit numai fragnwnte cer<lmice răs
pîndite sporadic în porţiunea de lnen ccrel't:ll.ă,
determinindu-nP să considerăm e[t in acTastă zonă
ne aflăm prob:1bil la perifnia aşezării din Hemra
respectivă, aşezare a
cărei
maximă densitate
este posibil să sr situeze către partea de nord-vest
a terasei, acolo unde, dealtfel, in campaniile
anterioare au şi fost depistate numnoase complexe
de locuire daco-romane.
Destul de puţin numeroase sint şi resturile
datînd din secolele X- XII, deşi fragmente ceramice de la vase borcan ornamentale cu linii
orizontale şi vălurite incizatc, castroane tronconice sau căldări de lut au apărut aproape in toate
sec(iunil<· (fig. G). O săgeată din os, citeva mici
obiecte din fier fragmentare şi o fusaiolă de lut
pot fi de asemenea atribuit<' orizontului srcoldor

X-XII.
In sfîrşit, după cum am mai amintit. cu prilejul
din anul HJI\0 au fost descoprrite şi
cîteva fragmente ceramice, obiecte din fier (cuţite, cîrlige, cuie, săgeţi etc.), din os, lut şi piatră,
aparţinînd aşezării feudale din secolele X\"IXVII. L"n bordei din această \Teme. distrus in
cea mai mare parte de eroziunile care· afectează
anual malul înalt al terasei, a putut fi cercetat
parţial, recoltindu-se foarte pul,in material ceramic.
Considerăm, în încheiere, că cercetările arheologice întreprinse în anul 1980 la Drăgeşti- Vaslui
au adus date noi şi importante rderitoare îndeosebi la aşezarea din secolele II- III e.n., avînd
în acest caz o valoare aparte pt>ntru o mai bună
cunoaştere a con(inutului culturii materiale carpice, cercetată după cum se ştie, în ultimele decenii, în Moldova, mai ales pe baza necropolelor.
Continuarea cercetărilor la Drăgcşti- Vaslui, cu
certitudinea obţinerii unor noi şi revelatoare datP,
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rezultatele analizei atente a ceramicu, a uneltelor
şi a obiectelor de uz curent sau de podoabă, prelucrarea datelor privind sistemul de construcţie
a locuinţelor. numărul şi dispoziţia lor în endrul
aşezării, datele analizelor de faună şi floră )i altrle, vor putea contribui şi mai mult la cunoaş
terea stadiului de dezvoltare social-economică a
comunităţilor săteşti carpice, în general, oferind
totodată elementele de bază pentru înţelrgerea
şi definirea exactă a structurii şi evoluţiei obştii
săteşti daco-romanicc şi apoi vechi româneşti din
perioada primului mileniu al e.n.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

A DRĂGEŞTI-VASLUI
HESUl\IE

rccherch!'s arciH~ologiques cntrepriscs en 1980 il
commune de Todircşti, dcpartemcn t de \"•1 si ui,
ont mis il jour six nouvclles habilations de surf ace des 1 t•!Il" sieclcs n.c., ainsi quc trois huttes de la memc (·poque
LPur invcntaire particulicrement ric!Je, est composc de ccramique locale faconnee au tour et ii Ia main, d'ou tils ct
D' objels de parure. On remarque la ccramique de tradition
dace, ainsi que la ceramique romane d'importation (amphorcs
et coupes). De cet habitat geto-dace datant des IJ•- 1 II"
sii•cles n.e. on a mis il jour jusqu'il prcsent 16 habitations
de surface et six huttes.
On y a decouvert cgalement des traces des l\" 0 - v• ,ii·cles,
ainsi quc des x·-xn•.
J.cs

Drăgeşti,

EXPLICATI01'\ DES FIGUHES
Fig. 1. Drăgeşti- Vaslui. Plan d'ensamble des fouillcs,
1978-1980.
Fig. 2. Drăgcşti- Vaslui. 1 habitation de surface no Ili;
2 habitation de surface n°15.
Fig. 3. Drăgcşti- Vaslui. Objets des III•- 1\'" 'i~cles
de n.e
Fig. 4. Drăgeşsi-Vaslui. ~feulc a bras des 11"-111"
siecles de n.e.
Fig. 5. Drăgcşti- Vaslui. Ceramiquc des Il" -II J< sieclcs
de n.i·.
Fig. G Drăgeşli-\"aslui. Ceramique dl'' X"-XII• 'iecles
de n.e.
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Săpăturile arheologice de la Gura ldrici -

Vaslui

DAN GH. TEODOR, RUXANDRA MAXIM-ALAIBA

Săpăturile de salvare efectuate în 1979 în coRoşieşti, satul Gura Idrici, punctul "La
Coşere", în apropierea malului abrupt al riului
Idrici, pe terasa uşor înclinată, puternic erodată
de apă în fiecare an, au dus la descoperirea unei
bogate aşezări neolitice şi a unor obiective datînd

muna

din primul mileniu al erei noastre- secolele IIIIV şi secolele VIII- IX.
Cercetările din 1980 s-au concentrat atît în
sectorul B, pe terasa de la nord de riul Idrici, în
zona imediat învecinată locuinţelor actuale din
marginea de vest a satului cu acelaşi nume, cît şi
în sectorul D, aflat pe terasa de la sud de acest
rîu, ca şi pe prelungirile pantelor dealului din apropiere, uşor înclinate şi despărţite prin cîteva mici
văiugi.

Stratigrafia sectoarelor B şi D este în general
mai vechi nivel de cultură maaparţine neoliticului (cultura
Cucuteni A), fiind reprezentat doar prin cîteva
fragmente ceramice şi unelte de silex şi piatră.
Mai bogat este nivelul din secolele III-IV, din
care s-au dezvelit anul acesta două locuinţe,
un cuptor în aer liber şi o groapă. In cele două
sectoare eercetate, cea mai intensă locuire pare să
fi!' eca care datează din secolele VIII-IX. Din
acest nivel au fost scoase la iveală două bordeie,
mai multe gropi, documentînd astfel un strat de
cultură mult mai bogat decît ee! din perioada anterioară. Ultimul nivel de locuire apartine feudalismului tîrziu, respectiv din secolele XVII -XVIII
şi este reprezentat de materiale arheologice specifice acestei perioade, găsite sporadic, şi de un
bordei cu vatră cotlonită, datat cu monedă.
C rmele de locuire neolitice fiind doar sporadicc, ne vom opri numai asupra descoperirilor
datînd din mileniul 1 al e.n., prccum şi a acelora
medievalc.
Astfel, în sectorul D, pc mijlocul panlei ce formează imaşul actual, in secţiunea XI, s-a dezvelit
o locuinţă de suprafaţă, datată in secolele IIIIY l'.n. Nu s-a putut stabili cu exactitate forma
iniţială a acesteia, dar după lipiturile căzute prin
dărîmarea pereţilor pare să fi avut o formă aproximativ patrulaleră, cu laturile de circa 3 m x
3,5 m, cu orientarea nord-sud. Faţă de nivelul
actual de călcare masa de chirpici se află la aproximativ 0,30 m. ln interiorul locuinţei, în partea
de nord-nord-est, printre resturile de chirpici,
s-au descoperit mai multe pietre şi arsură, proasemănătoare. Cel
terială descoperit

venite probabil de la o vatră. Inventarul este
format dintr-o greutate din lut, o verigă de fier
pentru fixat coasa, un fragment de pieptene de
os şi ceramică. Puţinele fragmente ceramice aparţin unor vase lucrate la roată, din pastă cenuşie,
fină. De asemenea, au apărut şi două fragmente
de amforă, de culoare galbenă, lucrate din pastă
nisipoasă. Poziţia în pantă a locuinţei a avut
drept urmare o puternică erodare, o bună parte
din ea fiind distrusă.
In sectorul B, în secţiunea VIII, s-a dezvelit
anul acesta o altă locuinţă, ce aparţine tot secolelor III-IV. Este un bordei de formă rectangulară cu colţurile rotunjite, avînd laturile de
3 m >< 2,40 m, iar orientarea aproximativ nordsud. Adincimea podelei, faţă de nivelul iniţial de
călcare, este de 0,60 m. In interiorul locuinţei s-a
descoperit, în colţul de nord-vest, o vatră de formă
ovală, cu dimensiunile de 0,60 m x0,70 m, înconjurată de mai multe pietre. Inventarul, destul
de sărac, este reprezentat de ceramică cenuşie
finei, lucrată la roată, şi din ceramică grosieră,
lucrată cu mîna, din aceasta din urmă păstrîndu-se
fragmentar un capac şi partea superioară a unui
vas.
In col!ul de est al acestui bordei, la -0,35 m0,45 m fată de nivelul actual de călcare, apar mai
multe pietre ce au apartinut unei vetre construite
în aer liber care după resturile ceramice găsite
în jurul ei datează din aceeaşi vreme cu bordeiul.
Dintre acestea, se remarcă cîteva fragmente
ceramice lucrate la roată, cu buza groasă şi baza
in<'lară, unele fragmente ceramice provenind de
la vase lucrate cu mîna şi mai multe resturi de
amforă.

Avindu-se în vedere că resturile datînd din secolele Il 1- IV apar în ambele sectoare cercetate
în anul acesta (B şi D), credem că aşezarea din
această vreme era situată de o parte şi de alta a
rîului Idrici. ocupînd îndeosebi terasele din imedia La lui apropiere.
lu ceea ce priveşte aşezarea din secolele V IIIIX. in anul 1980 s-a constatat că locuirea, la fel
ca şi în etapa anterioară, s-a extins şi în sectorul
D, aflat la sud de rîul Idrici.
ln sectorul B, prin secţiunile VII-VIII, s-a
descoperit o locuinţă de tip bordei, ce aparţine
secolelor V III- IX e.n. Locuinţa are formă patrulateră, cu colţurile uşor rotunjite, cu dimensiunile laturilor de 3,60 m x 3,50 m, şi este orien-
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Fig. 1. Gura l dri ci. Obiecte de fi er şi a rgint : 5-6 din seco lel e III- IV; 3, 4, 7, 9, 10
din secolele VIII - IX; 1, 2, 8, 11 d in seco le le XVII-XV III.
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Fig . 2. Gura ldrici. Fragmente ceramice lucrate cu roata (secolele VII 1- I X).
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ldrici. Fra gmente

c~ r amic ~

lu cra te cu roata (seco lele VIII- IX).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

461

468

D. GH. TEODOR, RUXANDRA-MAXIM-ALAIBA

tată

nord-nord-vest; adîncimea este de O, 95 m,
de Ia nivelul iniţial de călcare. In interiorul bordeiului, în colţul de nord-est, se află
cuptorul, distrus parţial, construit din piatră
de rîu şi gresie; el avea formă de potcoavă, cu
vatra de foc lutuită, avînd dimensiunile de 0,80 m
x 0,85 m. S-au mai putut preciza şi urmele a trei
socotită

precum şi un ac de argint (fig. 1/3, 6, 7, 9, 10).
Din cele prezentate mai sus reiese că aşezarea
din secolele VIII- IX este destul de bogată şi
întinsă. Terenul, îndeosebi în sectorul D, oferă
posibilitatea unei cercetări arheologice ample,
ceea ce va conduce în viitor, cu certitudine, la
obţinerea unor noi şi valoroase informaţii referitoare Ia conţinutul culturii materiale din acea
vreme.
Ultima locuinţă descoperită în campania 1980
aparţine feudalismului tîrziu. Este vorba de un bor-

~ <::--.:~ >.:..-:;~.:·:•: ...:"::1-'':.·~i
:_""':;~·:_ ··~~~~-~~~-~.,..

Fig. 4. Gura Idrici. Vas lucrat cu roata (secolele VIII-IX).

gropi de pari, aflate în colţurile opuse cuptorului
Inventarul locuinţei este compus mai ales din fragmente ceramice lucrate cu roata "înceată. Unele
sînt ornamentate cu linii incizate, orizontale sau
vălurite, dispuse pe umeri şi corp. In interiorul
locuinţei, s-au descoperit, de asemenea, două
fusaiole ornamentate, un împungător de os şi o
buclă semisferică de cataramă, lucrată din bronz
(fig. 1/4). In interiorul locuinţei se află şi un bolovan de mari dimensiuni (0,43 m X 0,35 m), folosit, probabil, ca scaun.
AI doilea bordei, datînd din secolele VIIIIX, a fost descoperit în sectorul D, în pantă;
este adîncit la 0,75 m faţă de nivelul iniţial
de călcare şi are forma relativ patrulateră (2,65 X
3,10 m), cu colţurile rotunjite. Orientarea bordeiului este nord-nord-vest. Nu au fost descoperite urme de pari. Vatra, amplasată în colţul
dinspre nord, are formă ovală (cu diametrele de
0,65 x 0,70 m) şi este înconjurată cu pietre de rîu
şi gresie, ce formează un parament. Inventarul
este alcătuit din fragmente ccramice, în majoritate lucrate la roata înceată (fig. 2. 3). sînt ornamentate cu linii sau benzi din linii inrizatP, orizontale sau Yălurite. OrnamcnLul se rcpeHtuneori
şi pe buzele vaselor. Din fragmente s-a putut
Intregi un vas lucrat la roata înceată. din pastă
negricioasă (fig. 4) şi un borcan cu buza uşor
răsfrîntă în afară şi cu corpul ornamPntal pe toată
suprafaţa cu linii incizatc în Yal. Cn alt vas-borcan întregit are numai pc partea sa suprrioară, pe
umăr, un ornament realizat din incizii. În acelaşi
bordei s-au mai descoperit cîteva fusaiolc, dintre
care una ornamentată pe toată suprafaţa cu
unghia, un fragment de seceră, cinci împungătoare
de os, un vîrf de săgeată, o lamă de cuţ.it din fier,

dei de formă ovală, adîncit la 1,10 m faţă de nivelul
iniţial de călcare, avînd orientarea nord-nord-est,
fiind prevăzut cu un cuptor cotlonit în peretelr
dinspre sud-vest. Are ca inventar un bogat material
ceramic, care, în cea mai mare parte, este fragmentar. Din umplutura bordeiului mai provine un
pandantiv şi o monedă din argint, un cuţit cu pră
sele de os şi mai multe obiecte din fier fragmentare (fig. 1/1, 2, 8).
Prin cercetările arheologice din anul 1980 de la
Gura Idrici s-au obţinut rezultate importantr, mai
ales în ceea ce priveşte locuirea umană din perioada
primului mileniu al erei noastre. Interesante sint
atît vestigiilc din secolele III- IV, care se adaugă
celor deja cunoscute din zona Podişului Central
Moldovenesc, cît şi mai ales descoperirile din secolele VIII- IX, de o deosebită însemnătate
pentru cunoaşterea culturii materiale din epoca
de încheiere a formării poporului român. Descoperirile din această vreme au analogii la Dodeştil,
2
Dăneşti , Bogdăneşti 3 - în judeţul Vaslui -, precum şi la Suceava- Drumul Naţional4, IZ\·oareBahna5 ş.a., putînd fi astfel atribuite civilizaţiei
vechi româneşti, din secolele VIII-IX e.n.
LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
DE GURA IDRICI-VASLUI
RESUME
Dans les fouilles archeologiqucs eifcctuccs en 1 \J:SO, dans
la communc de Ho-;ie.5ti, la villagc Gura Idrici, aux points
noinmb "La Co~crc·' ct ,,Pc Islaz", on a decouvert des importnnts olljcctifs archcologiqucs du premier millenaire de
notre 0re (III-IV• siccles) ct du ~foycn Âge (XVII•-X\"111'
sieclcs).

D. Gh. Tcodor, Teritoriul t,ţ{
V-XI e.n., Iaşi, 1\178, p. l\7-99.
2 Ibidem.
1

carpatic

in

l'tacurile

3
1'\. Ciucă, V. l'alade, Gh. Coman, MernAntiq, :l, 1971,
p. 469-478.
4
T. Martinovici, Şt. Oltcanu, Materiale, G, 1959, p.
687 -G92.
5
I. Mitrea, Carpica, 6-7, 1\173-197·1, p. 55-76.
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Cette annee on a decouvert deux habitations, un four en
air li bre et un fosse du 1Il"- 1\' 0 siecles.
Les deux huttes, Ies plusicurs fosscs decouvcrts dans les
sectcurs recherches prouvent un habitation plus intense aux
VIII•- IX" siecles, phenomene qui a une importance particulii•re dans le parachcn•ment du processus de la formntion
du peuple roumain.
Le dernier niveau d'hnbitation npartient au Moyen Âge
tardif (XVII"-XVIII• siecles) ct est soutenu par le,; mnterieux archeologiques specifiques a cette periode, rcprescntes
par une hutte â foyer et par les objets decouverts sporadiquement dans le couche de culture.

469

EXPLICATION DESIFIGURES
Fig. 1. Gura ldrici. Objets en fer et argent: 5-6 du
III"- IV" s. de n.c.; 3, ·1, 7, 9, 10 du VIII"- IX• siecles; 1, 2,
8, 11 du X\'11"-XVIII" siecles.
Fig. 2. Gura Idrici. Frngments ceramiqucs trnvaillcs :1 la
tour (\'II 1•- IX" siccles).
Fig. 3. Gura Idrici. Fragments ceramique travnillcs a
In tour (VIII"-IX• siccles).
Fig. 4. Gura Idrici. \'ase travaillee a la tour (VIII•- IX'
siecles).
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Cercetările

arheologice efectuate în corn.

Nufăru

(jud. Tulcea)

GHEORGHE MĂNUCU ADAMEŞTEANU

In anul 1976 la Muzeul din Tulcea au fost aduse
vase sferoconice, care proveneau din corn.
Nufăru 1 (fig. 1/1). In urma cercetărilor efectuate
de către specialiştii muzeului a reieşit că era
vorba de un depozit de vase 2 • Săteanul în curtea
căruia au fost descoperite le-a risipit şi, cu toate
eforturile depuse, nu a mai putut fi recuperată
decit o parte din ele.
La noi în ţară descoperirile de acest fel sînt
destul de puţin numeroase. In Dobrogea s-au
găsit la Dinogetia- Garvăn 3 şi la Păcuiul lui
Soan·t, în Limp ce din rrstul !ării se men~ionează
o singură descoperire în Moldova, în com. Năneşti,
jud. Yrancea 5 • La aceste materiale C'Unoscute in
urma c~rcetărilor efectuate se pot adăuga încă
două localităţi noi: Isaccea şi Babadag6 . Cu excep\ia vaselor sferoconice de la Dinogctia -Garvăn, ce au rezultat în urma săpăturilor arheologice, toate celelalte exemplare se datorează unor
descoprriri întîmplătoare şi nu ne pot da un răs
puns la una din primele întrebări ce s-ar pune:
cum se datează aceste vase? Mai mult chiar, încadrarea cronologică a materialelor de la Dinogetia- Garvăn este şi ea disputată. Descoperilorul,
Ion Barnea, le încadrează in secolele XI --XIF.
în timp ce Petre Diaconu crede că acestea au eireulal mai ales la inceputul secolului al XIII-lea 8 .
Se ~lÎ\' că descoperirile făcute în afara trriloriului
tării noastre au încadrare Loronologică foarte
Îargă, secolele YIII-Xl\' 9 • Numărul mare de
vase descopnile la Nufăru, bănuiala că s-ar mai
putea recupera şi alte exemplare, precum şi posibilitatea executării unei săpături Iw-au determinat
să l'l'eetuăm un sondaj de mici propor!ii. în spcrant.a eă acesta ne va aduce noi date, care Yor contribui la lămurirea problemei.
două

1 <:om. :\"uf<lru Sl' afl1i pe hra(ul Sf. (;heorghl', la Il km
esl de Tulcl'a.
" !'rimele l'l'ITl'l1iri au fost făcull' de Y. 11. Uaumann şi
A. Opait.
a (;h. Stefan, 1. Barnca, \!aria Comşn, Eugen Comşn,
Dinoyclia,\ Bucureşti, 1967, p. 275-:t/(i.
1 lnfonna(ic Petre Diaconu.
5 \'iclor Spirll'i. SCIY. :21, 1910, :2, p. :2;):l-26G.
6
\laleriall' inedite.
' \"ezi nota 3.
s l'etrc Diaconu, Les Coumans aii Ii as IJanube au.r X 1"
el .\.Il" siecle, Bucureşti, 1978, p. 123.
9 Yictor Spinei, op. ci/., p. :260-:262.

In primăvara anului 1980, am trasat o sec~iune
de 8 X 2 m, orientată E- V (lungimea şi orientarea ei fiindu-ne impuse de configuraţia terenului). Spre surprinderea noastră, primele vestigii descoperite cu acest prilej nu aparţin unei
aşezări, ci unei necropole care suprapune locuirea
din zona respectivă. S-au descoperit 11 morminte,
de rit creştin, orientate cu privirea spre răsărit
(fig. 1/2). Gropile sînt săpate la o adincime destul
de mică faţă de nivelul actual de călcare, variind
între 0,60 şi 0,90 m. Din totalul de 11 morminte,
aproape jumătate sint deranjate (l\1 1 , M3 , l\1 4 ,
M 10 • ?11 11 ). În unele cazuri este vorba de suprapunerea unor morminte mai vechi de către morminte mai noi: astfrl, groapa lui M4 a căzut
peste mormintPie mai vechi M 5 şi l\16 , ale căror
schelete an fost reînhumate, de o parte şi de
alta, la picioarele lui M4 , M 3 a deranjat şi el două
morminte, din care au fost reînhumate doar
cranii!P, unul de adult şi unul de copil; ele au
fost depuse in zona capului şi nu la picioare cum se
întimplă de obicei. O situaţie aparte intilnim la
l\1 10 şi l\1 11 - două morminte "suprapuse". Nu
este Yorba de săparea unui mormînt nou peste
unul n·chi, ci de depunerea in acelaşi mormînt a
două persoane, l\1 10 aparţinînd unri femei, inmonnintată în sicriu. Peste aceasta, în zona pieptului, a fost depusă o altă femeie - :\Iu. Un singur
mormînt (l\1 1 ) a fost deranjat de o construcţie
modernă.

ÎnmormintărilP s-au făcut in gropi simple,
doar in trei cazuri semnalîndu-se prezenţa sicrielor: M2 , :\1 4 , M10 . Scheletele sint orientate
wst-est; doar l\1 2 este deviat puţin, aceasta
desigur datorîndu-se anotimpului în care a fost
înmormîntat. Poziţia braţelor respectă ritualul
cn•ş Lin: la două morminte - M4 şi M11 - bra!elP sint incrucişate pe bazin; la M3 şi M7 braţele
sînt impreunatP pe stomac, la M8 mîna stîngă
este pe piepL iar cea dreaptă adusă spre umăr,
iar la M10 ambele braţe sînt îndoite spre omoplaţi.
Pe virste şi sexe, avem un singur mormînt
de copil şi 10 de adulţi; 4 sînt femei (M 3 , M4.
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celorlallr şase neputind u-ne
Din statistică reiese o situaţie
interesantă: un singur mormînt de copil şi rrstul
dr aclulţi 10 , cind se ştie că propor~ia este, in general,
inn·rsă: mai multe morminte de copii şi mai
pu[ine de adulţi.
Inn·ntarul mormintelor este foarte sărac: cîteva
verigi simple de bronz, o mărgică de sticlă şi dou5
monedc; la l\1 2 o monedă de bilion imitaţie latină
dr lip D, din prima jumătate a secolului al XIII-lea
iar in .M 10 o monedă bizantină schifată, emisă la
Constantin o pol, de Isaac II Comnen ul ( 11851 Hl5) 11 . Pc baza acestora se poate aprecia că
necropola a existat între sfirşitul secolului al
XII-lea şi inceputul secolului următor. Suprapum·n•a mormintelor şi numărul mare al acestora
pe o suprafaţă destul de mică ne indică o perioadă
mai lndelungată de folosire a necropolci.
După cum am menţionat şi la început, mormintele au suprapus şi deranjat locuirea din
zonă. Materialele din aşezare sînt reprezentate în
exclusivitate de ceramică şi cîteva fragmente de
brăţări din pastă de sticlă, albastre şi negre, cu
secţiunea circulară sau ovală 12 • Ceramica - din
care n-a putut fi întregit nici un vas - poate fi
împăr[ită in două mari categorii: ceramica locală
şi ceramica de import.
l\1 10 , ;\1 11 ), asupra

înd\

pronunţa.

Ceramica locală. In proporţie de· circa 75%
ccr:tmica descoperită se încadrează în această
categoric. După formă, destingem două tipuri:
oala-borcan şi castronul.
Oala-borcan. Fragmentele sînt lucrate din argilă
obişnuită, ce are în compoziţie cochilii de melci
pisalr, calcar şi pietriş mărunt. Arse oxidant,
vasele au o culoare roşie-cărămizie, iar în spăr
tură cenuşie, datorită arderii incomplete. Uneori,
au o culoare rozic, în pastă fiind amestrcale şi
bucă[ele de ocru. Buza este rotunjită şi răsfrinlă
la rxlrrior sau tcşită, iar gîtul scund este uneori
bine marca l. Decorul este reprezentat de linii
orizon La le incizate pc lot corpul, benzi de linii
în Yal, combinate cu linii orizontale, sau o simplă
linie in val. Folosirea rotqci - atit de caracteristic[! pentru nordul Dobrogei - nu este alesta tf1 decit de un t'Xemplar.
fn cadrul acrslei grupr, luînd î11 considerare
pasta ~i tehnica dr lucru, distingem şi o categorie
aparte. Este o ceramică modelată la roala inceată,
dintr-o pastă grosolană şi arc in compoziţie
pietriş, cochilii pisate de melci şi calcar. Vasele
au pe n• !ii groşi, cu de nivelări şi adînci luri. Decorul,
neglijent executat, este formal din linii orizontale
incizate, trasate neglijent.
10 O silu:qie similan'\ întîlnim în nccropola de !a lsaccea
(sccolc!t• XI-XII); cf. Ioan \'asiliu, !\Jalerinle, Tukcn, 1980,
p. ·11:\:i.
11 :\loncdclc au fost identificate de Erncsl Obl•rlandcr
Tl\rnon·anu.
12 llră\ărik de ac·csl tip au eirculat o pcrioadit mai hulclungaltt de timp (.-<·colclc X-XIII) ~i nu ne pot ajut'\ la
Incadrarea cronologk~i a materialelor din a~czare. \"ezi
JJinogelia, 1, p. :m2- :J 15; l'ctrc Diaconu, Dumitru \'ilccanu,
J'ăruiul lui Soare. Cetatea bizantină, 1, Bucureşti, 1!J/2, p.
150-154; Petre Diaconu, Pdcuiul lui Soare - \"icina, Byzantina, Thessalonica, 197G, pl. 53/1 Î -19.

r.aslroanc. Sin L lucra te dintr-o pastă aspră la
cu nisip, cochilii pisate de melci şi mică;
exteriorul este cărămiziu-maroniu iar in spărtură
cenuşiu. Buza estl' teşită oblic spre interior iar
corpul uşor curbat. Un exemplar rste decorat,
pînă aproape de· buză, cu canrluri orizontale.
pipăit,

Ceramica de import. Aici am inch1s ct>ramica
amforele şi ceramica roşie.
r.erwnica smălfuiiâ. Fragmentele ceramice smăl
ţuil<' nu sînt prea numeroase, numărul lor mic
fiind compensat oarecum de o destul de mare
varil'tate ele forme şi culori.
Ceramica CII smalţ verde-mâsliniu. Toată eeramica descoperită provine de la ulcioare lucrate
din pastă cenuşie. Unul este decorat cu o bandă
de caneluri, care este încadrată de baghete in
relief şi se termină, la capete, cu butoni.
Ceramica monocromâ. Materialele acestea sînt
cele mai numeroase, după formă putînd fi împăr
ţite în două categorii.
Vase deschise. Lucrate din caolin, acestea sînt
smălţuitc la interior eu smalţ galbrn-verzui sau
verde.
L' lcioare. Descoperirile din această categorie se
limitează la două fragmente, lucrate dintr-o argilă de culoare
roşie,
dată la exterior cu un
smalţ portocaliu-maroniu. Pc corp, au aplicate
baghde ce sînt decorate prin impresiuni cu linii
oblice.
Ccramica CII decor pictat. Ca şi pînă acum,. formei!' existente sînt reprezentate de ulcioare şi
vase deschise.
Ulcioare. Dintr-o argilă brună, arsă reducător
sînt smălţuite la exterior cu un smalţ verde-inchis.
Cu un smalţ de aceeaşi culoare, dar de nuanţă
deschisă, sînt pictate cercuri concentrice. Acestea
suprapun, pe partea mediană, două caneluri
orizontale.
smă)\ uită,

Vase deschise.
Fund de Yas cu suport inelar, elin argilă de
culoare roşie. La interior, are un smalţ galben-maroniu, peste care sînt trasate cu cornul dungi de
culoare albă, ce pleacă radial din centrul vasului.
- Fragment din caolin, stropit la interior cu
miei pete neregulate de culoare gălbuie. La exterior arc un strat subţire de smalţ verzui.
- Fragment din caolin, decorat pe cele două
fe(e eu un smalţ gălbui, ce are în compunere mici
puncte roz şi negricioase.
Am{ore. Fragmentele din această grupă fac
parle din tipul larg răspîndit al amforelor cu torţilc supraînălţate. După pastă, buză, torţi şi decor
acesl.l'a au fost împărţite în două subgrupe.
a) Lucrate dintr-o pastă bună untoasă, de culoare galben-portocalie, au buza răsfrîntă la exterior ca un manşon şi lipită de o toartă plată,
can· se înalţă pu(in şi apoi cade oblic pe umăr.
Cea mai mare parte a corpului este netedă, excepţie făcînd umărul şi fundul, care sînt decorate
cu caneluri orizontale. b) Amforele acestea sînt
dintr-o pastă mai aspră la pipăit şi ceva mai închisă la culoare. Buza mică este îngustă şi răs-
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frîntă pe loc, fiind "îngropată" de cele două torţi
masive, ovale în secţiune. Decorul, realizat din
caneluri dese, este repartizat pe aproape tot
corpul.
Ceramica roşie. Aici am inclus o serie de materiale
ce se deosebesc net de cele descrise pînă acum.
Dintr-o argilă de bună calitate. vasele au pereţii
subţiri (0,4-0,5 cm), un singur exemplar avind
0,75 cm. Lucrate la roată rapidă, ele sînt arse
uniform, avînd o culoare roşie-cărămizie.
Cu excepţia unei buze de la un ulcior trilobat,
in rest nu se poate spune nimic despre forma lor.
Torţile, plate, ovale în secţiune, se prind direct
de buză. La exterior, au două nervuri longitudinale şi cite una sau două alveole, executate cu
degetul, la partea superioară.
Decorul, uneori eşalonat pe mai multe registre,
cuprinde două motive de bază: linia în val şi
canelura, care se întîlnesc într-un număr destul
de mare de combinaţii. La acestea se mai adaugă
dungi oblice lustruite, pe care le întîlnim mai
ales la partea inferioară a vaselor.
Incadrarea cronologică a materialelor din aşe
zare se poate face relativ uşor, descoperirile in
ansamblul lor fiind destul de sugestive.
Lipsa ceramicii decorate cu rotiţa dinţată,
precum şi a amforelor sferoidale - atit de caracteristice în nordul Dobrogei pentru sflrşitul secolului al X-lea şi jumătatea celui următor 13
ne face s[t fixăm inceputul locuirii din această
zonă pe la jumătatea secolului al XI-lea. Incetarea
ei trebuie să se fi produs la jumătatea secolului
al X. II-lea sau cel mai tirziu în primele decenii
ale celei de a doua jumătăţi a secolului al XII-lea.
Primele înmormîntări au fost practicate începînd
cu ultimul sfert al secolului al XII-lea, intre sfîrşitul locuirii şi apariţia necropolei trebuind s[t mai
fi trecut o perioadă oarecare.
Cercetările din anul 1980, deşi modeste sub
aspecL spectacular, au adus cîteva lămuriri la
cunoaşterea culturii materiale a populaţiei din
nordul Dobrogei în perioada evului mediu.
In primul rind, trebuie menţionată înscrierea
pe harta arheologică a unei necropole de la
cumpl'llla secolelor XII-XIII, perioadă care
este foarte pu~in cunoscută. ln Dobrogea, aceasta
este singura descoperire de acest fel, datată cu
ajutorul monedelor.
Suprapunerea şi deranjarea nivelului de locuire de către morminte, fapt ce a făcut imposibil[! descoperirea materialelor în condiţii straligrafice carP să permită o datare mai sigur[t a

11

Dinovclla, 1, p. 1116-205, 2411-257.
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lor are şi un aspect pozitiv, mormintele bine
datate permiţînd stabilirea cu destulă siguranţă
a limitei cronologice superioare a aşezam.
Pe baza acestor descoperiri, se pot data şi
vasele sferoconice găsite în anul 1976, apartenenţa lor la nivelul de locuire anterior necropolei
fiind confirmată prin descoperirea in sondajul
nostru a unui fragment din fundul unui asemenea
vas; pe baza celor spuse pînă acum putem încadra aceste vase între jumătatea secolului al
X 1-lea şi jumătatea secolului următor 14 •
De o deosebită importanţă este şi prezenţa
ceramicii roşii, descoperirile de la Nufăru aducînd
date noi şi deosebit de importante pentru inceputurile pătrunderii acestei categorii ceramice în
zona gurilor Dunării.
Deşi modeste, ca volum al lucrărilor şi al materialelor descoperite în anul 1980, sperăm că
prin cele cîteva precizări ce le-am putut aduce la
cunoaşterea vieţii din această zonă, să justificăm
continuarea cercetărilor in corn. Nufăru, investigaţiile următoare avînd de rezolvat probleme
legate de această aşezare dunăreană din secolele X-XIV.

LES FOUILLES AH.CHEOLOGIQUES EFECTUEES Ă NUFĂRU (DEP. DE TULCEA)
Hf.:Sli:\lic
En 1!180 on a continue les fouilles dans l't\tablissement
medieval de Nufăru, dans le but de delimiter l'aire habitee et
de verifier le contexte dont est sorti, en 1!176, un depot
de vases spheroconiques.
On a investigue 11 tombes chretiennes, datees, sur Ia foi
des monnaies, de la fin du XII"- debut du XIII" siecle. l!inventaire funeraire Ctait trcs pauvre, outre les deux monnaie.,
( dont l'une este une emission d' Isaac II et la seconde unc
imitation latine type D de la premiere moitic du XIII"
siecle) et quelques boucles de bronze, simple et une perle de
vcrre.
Les tombcs ont superpose un niveau d'habitation date
du milieu du X 1• siecle au miii eu du X II• siecle. Sauf quelques
fragments de bracclets de ven·c, le materiei archeologique
livre consiste en poterie fragmcntaire, des fragments ceramiques emailles et d'amphores.
Les decouvcrtes de cctte campagne de fouilles ont permis
la datation des vasscs spheroconiques decouvcrts cn 1!Jiu
aux XI-XII"' sii•cles.

EXPLICATIO~

DE FIGURE

Fig. 1. ~ufăru. 1 cmplacement de la localitc l\:ufăru sur
la carte du dep. de Tulcea; 2 disposition des tombcs des
X Il- X II 1• sieclcs, decou vcrt('s en 1 !180.

u Reamintim că şi exemplarele descoperite Ia Dinogetia
sint datate In ~ecolele XI-XII iar vasul descoperit In Moldova, Intr-o Incercare de datare mai strlnsă, este Incadrat
cronologic In secolele X-XI. Vezi nota 3 şi 5.
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SERGIU IOSIPESCU, VIORICA URSU, TRAIAN URSU

Săpăturile arheologice întreprinse in anii 19791980 la Cetatea de Piatră (Chioar) au încheiat
cea de-a doua etapă de cercetare (1976-1980)
la cea mai mare fortificaţie medievală din nordvestul României. Cercetările au fost efectuate de
Centrul de studii şi cercetări de istorie şi teorie
militară, Muzeul
judeţean Maramureş - Baia
Mare, cu colaborarea studenţilor de la Universitatea din Bucureşti 1 •
Investigaţiile arheologice şi acelea de teren din
Ţara Lăpuş-Chioar se încadrează în tema de
cercetare a fortificaţiilor medievale din nord-vestul
României şi a civilizaţiei carpato-dunăreano-pon
tice2 (fig. 1).
Fortificaţia semi-montană cu plan neregulat,
mulată pe şaua de deal pe care a fost înălţată şi
treptat amplificată, pînă la acoperirea cu construcţii a întregii suprafeţe, cetatea Chioarului
a făcut în anii 1979-1980 obiectul unor cercetări
în sectoarele pieţii centrale a cetăţii (sigla B),
castelului mic, exterior (C) şi pieţii de jos a cetăţii (D), (fig. 2).

SECTORUL B (PIAŢA CENTRALA A CETAŢII)

Turnul de est al portii. (fig. 3)Încă din anul 1968,
in prima campanie de cercetări (CHR. 68), fusese
trasat pe platoul pieţii centrale a cetăţii un sistem
de secţiuni (B.I- V), care au surprins diferite
amenajări în pavimentul constituit aici de stinca
dealului, menite să primească temelii de construcţii
sau să îngăduie transportul. Către unghiul nordvestic al platoului sec!ionarea unei movile a scos la
iveală turnul de est al porţii pieţii centrale.
Turnul, patrulater, are zidurile din pialră de carieră, făţuită cu mai multă grijă la colţuri, şi
cărămidă, legată cu mortar alb-gălbui. Zidul care
despărţea camera de la parter a turnului de easa
scării era prevăzut cu o nişă boltită. Urme de
tencuială s-au găsit, atît pe faţa interioară a peretelui estic, cît şi în molozul din turn. Unele por1 La campaniile de cercetări au participat: Anca Hadu,
Dumitru Tomoni, Victor Stuparu, Graziella şi Florin Diaconu,
precum şi, temporar, Andrei Pippidi.
s S-a avut, totodată, In vedere stringerea materialului
din zonă, pentru realizarea lucrării de perspectivă "Repertoriul fortificaţiilor antice şi medievale din ţările româneşti",
pe care o pregăteşte .Centrul de studii şi cercetări de istorie
şi teorie militară•.

ŞI

(Chioar)

COLABORATORII

ţi uni mai mari înfăţişează o zugrăveală cu linii
roşii şi negre cu puncte roşii. De la -0,8 m, în
interiorul turnului a apărut o lutuire cu argilă
galbenă peste un strat de moloz, suprapus, la

rîndu-i, unui nivel de incendiere ( -0,8 m). O
monedă de aramă din 1705, "poltură" de Ia Francisc II Rakoczi, îngăduie datarea ultimei perioade de utilizare a turnului. Jn exterior, de jur
împrejurul turnului, după decaparea pînă Ia nivelul de călcare a ultimei faze de funcţionare
(secolul al XVII-lea - începutul secolului al
XVIII-lea), s-au găsit numeroase pietre, cărămizi
fragmente de ancadramente de uşi şi ferestre,
cahle, olane de horn, provenind, în cea mai mare
parte, din dărîmarea acestei construcţii. Cîteva
dintre aceste fragmente au permis reconslituirea
(arh. V. Brâncu, 1977) parţială a unui cadru de
fereastră aparţinînd renaşterii transilvane (mijlocul secolului al X VI-lea - mijlocul secolului
al XVII-lea). Intre dărîmături s-a identificat
şi prima treaptă de piatră, lucrată rudimentar,
pentru scara în melc pe care se urca la încăperea
de la primul cat şi pe terasa turnului.
Intrucit turnul face obiectul unui proiect de
restaurare pînă la nivelul podelei primului cat
(proiect arh. V. Brâncu), în campania anului
1980 (CI-IR. 80) am efectuat o secţiune (N- S)
de control final în interiorul turnului. (fig. 4;
fig. 6). Secţ.iunea a evidenţiat mai multe reamenajări ale podelei anterioare nivelului Ia
care decaparea se oprise încampania din
1968.
Fragmente ceramice scoase
de Ia
-0,50 - 0,60 m sub acest nivel sînt din
pastă grosieră, arsă mai puţin bine, pictate cu
alb-roşu castaniu şi unul cu val şi caneluri; tot
aici s-au aflat urme de lemn ars. Punînd această
situaţie stratigrafică în legătură cu deplasarea
evidentă a temeliei faţă de asizele peretelui de
est al turnului, cît şi cu găsirea unui prag al intrării pe aceeaşi latură, orientat după temelie
şi căpăcuit de ultimul prag ce a funcţionat, se
poate conchide existenţa a două faze de construcţie
a turnului porţii. Descoperirea în exterior aproape
de peretele vestic al turnului, la -1,50 m, a
unor fragmente ceramice din pastă neagră-cenuşie,
ca şi a unui gros polon de argint de Ia Alexandru
Jagello (1501-1506) în faţa laturii de nord la
aceeaşi adîncime ( -1 m fn raport cu ~olul fn
pantă accentuată încă aici) par indicii pentru
datarea funcţionării încă in jurul anului 1500 a
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primului turn construit aici. Pe temelia sa s-au
Inălţat zidurile turnului ce a fost utilizat pînă la
sfîrşitul funcţionării

cetăţii.

Jn peretele de est al acestuia se observă conturul unei deschideri zidite, prin care străjerii
din turn puteau ajunge rapid în spatele porţii.
Umplerea cu zidărie a acestei intrări in turn nu
pare să aibă atît o relaţie cu sistemul defensiv al
porţii, cit mai ales cu necesitatea consolidării
turnului (fig. 5).
Cercetările din campaniile 1979 şi 1980 au fost
urmate, în vara anului 1981, de lucrări de restaurare, care se vor încheia, probabil, în anul 1982.

Caseta de pe latura de est a turnului estic al
por{ii.
Verificarea relaţiei între temelia primei faze de
construcţie a turnului şi zidul de incintă a determinat săparea unei casete (6,4 x 5,4 m) pe latura
de est a turnului. Ea a fost practicată pînă la
slînca dealului ce coboară intr-o pantă destul de
rapidă de la sud spre nord. Adîncimea casetei
lîngă fundaţia zidului de incintă sprijinit pe stîncă
este de circa 1 m, umplutura degajată permiţînd
recoltarea unui bogat material arheologic. O mare
cantitate de fragmente de cahle nesmălţuite,
de culoare cărămizie deschis cu pigmentaţie de
mică, cu decoraţie in relief din motive vegeta!P (flori de crin şi de dovleac) în cimpuri
romboidale sau eliptice, obţinute prin întretăie
rea unor benzi curbe, găsite spre latura sudică a casetei pare să provină, ca şi cîteva olane
de horn, de la o sobă, aflată, poate, în turn. Hare
sînt fragmentele de cahle cu smalţ verde închis;
din ele, unul are cifra "8", parte a unei dalr.
Alle fragmente ceramice aparţin vaselor de uz
casnic (oale, ulcioare, capace), unul dintre ele
cu pereţii foarte subpri (3-5 mm). Alături de
cuie de fier şi zgură, piesele de feronerie recolta te
evocă pescui tu! (cîrlige mari: aproximativ 3 cm)
şi fire~te activitatea principală a garnizoanei,
meşteşugul
armelor (fragmente de halebardă,
de lamă de spadă, miner de cuţit).
Din molozul care acoperea vechiul nivel de
călcare în piaţa centrală a cetăţii s-au adunat
bucăţi din lespezi de piatră fasonalii, cărămizi
de construcţie (unele prezentînd urme de ardere
secundară sau chiar depuneri sticloase), cărămizi
mai subţiri, posibil din pavimentul încăperilor
turnului, bucăţi de tencuială cu urme de zugră
veală.

In profilul estic al casetei au apărut temeliile
adînci ale unor clădiri, adosate zidului de
incintă, care se continuă spre colţul nord-estic
al pieţei centrale a cetăţii.

puţin

Ansamblul turn ului de vest al portii pielii centrale (fig.7). Lămurirea intregului sistem de ~părare
al porţii pieţii centrale a determinat efectuarea,
in campaniile arheologice din anii 1979-1980,
a unor săpături, în casete, la vest de turnul porţii
descoperit anterior. Denivelările solului, molozul abia îmbrăcat de sol şi vegetaţie indicau
existenţa, la mică adîncime, a unor construcţii.
Cele trei casete trasate pe temeiul compartimentării construcţiilor se racordează secţiunii
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B IV, care străbate longitudinal piaţa centrală a
urcînd panta spre castelul mic, exterior.
Turnul de vest al porţii (patrulater) are peretele nordic, dinspre piaţa de jos a cetăţii, comun
cu zidul curtinei pieţii centrale. Zidurile sint
din piatră de carieră, fasonată pentru zonele de
rezislenţ.ă (muchii, îmbinări). Colţul nord-estic
al turnului este susţinut spre panta pieţii de jos
printr-un contrafort solid. Din turn s-a mai conservat doar îndtpcrea de la parter, din care s-a
evacuat molozul pînă la -2 m. In colţul de sudvest al încăperii funcţionase un cămin din cără
mid:t de mici dimensiuni. (fig. Il) Camera de la
parter a turnului comunica spre nord-vest cu o mică
încăpere anexă, amenajată în grosimea zidului
nordic al curtinei pieţii centrale (fig. 12). Pe faţa
exterioară a peretelui estic al turnului, se observă
conturul unei intrări blocate, corespunzfttoare celei
d(' la turnul estic, pereche, al porţii. Folosirea camerei de la parter a turnului vestic pare să fie contemporanft funcţionării acestei intrări. Ulterior,
accesul la parterul turnului se va fi f[tcut, dinspre
catul superior, doar printr-o scar{t amenajaUt
în amintita încăpere anexă din colţul de nord-vest
al turnului. Îngroşarea neobişnuită (circa 4 m) a
zidului curlinei nordice a pieţii centrale, surprinsi\ pe cîpva metri la vest de turn, se poate
explica prin amenajarea la nivelul podelei primului
cat a unui drum de strajă, lat de 1,85 m, apărat
de un parapet de 1 m grosime, constituit de
prelungin·a zidului turnului. Huinarea construcţiei pînă la pardoseala drumului de strajă nu îngăduit• pînft acum precizarea amenajărilor defensive
ale parape tului (creneluri, am brazuri, guri de iragen•) -:;i nici alle amănunte constructive (transforman·a posibil[( în drum de strajă acoperit).
Accesul din pia!a centrală la catul superior
al turnului de vest al porţii se făcea dintr-o încăpere adosal:l zidului curlinei printr-un coridor
bollit, pe o scară din lemn (caseta 3) (fig. 10).
Rrsturile ei, carbonizate prin incendiere, au fost
găsite în
umplutura casei scaru, la .capătul
dinspre turn al coridorului boltit.
Cu doi perr!i comuni cu turnul ŞI mcăperea
de acces la acesla fusese construită o cameră
(caseta 2) destul de spaţioasă (5,4 m x 2,65 m),
prevăzută cu un cămin impozant, cu baza (vatra
şi cenuşarul) din cărămidă (fig. 8-9 a, b). Nu este
exclus ca pe aceasUt bază să se fi Inălţat o sobă
din cahlt:> cu smalţ verde, ce poartă inscripţiile
11H8 şi 1616, cu decor zoomorf (pasăre bicdală) sau
cu vas ornamental. Abundenţa In caseta acestei
camere a fragmentelor de cahle aparţinînd tipurilor amintite, unele complet intregibile, pare să se
dal.ort:>ze prăbuşirii sobei din colţul nord-vestic.
De!;'i zidurile exterioare ale acestei încăperi nu
se p[tstrează decît piuă la o înălţime de 0,501,50 m, totuşi pe latura estică se conturează in
asizele de cărămidă locul pervazului unei ferestre.
Pe aceeaşi latură a camerei se află şi intrarea,
lată de 1,70 m, prin care se făcea accesul din
pia(a centrală a cetăţii. Probabil, cîteva trepte
de lemn sau piatră permiteau urcarea de la nivelul
pieţei la acela al pragului uşii.
cetăţii,
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Fig. 6. Chioar.
Sec~iune longitudinală
In turnul de est. Jalonul se sprijină pe
zidul casei scă rii.
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Fig. 7. Chioar. D et a liu al zidului turnul ui ele ves t a l porţii curtii
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Fig. 1 J. Chioa r. a, b, horn de la
parterul turnu lu i de vest.

b

'

r-ig. 12. Chioar. Încăp ere anexa 111 co]\u l nord-vestic a l turnului d e yest.
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a
Fig. 1;{, Chio a r .
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Materialul arheologic recoltat din ansamblu!
construcţii al turnului de vest a constat din
ceramică din secolul al XVII-lea, smălţuită (verde-cafeniu deschis) şi nesmălţuită (caseta 1),
cahle cu smalţ verde, teracote, piese de armament
(virfuri şi securi semicirculare de halebardă,
trăgaci de armă portativă), de feronerie (cuie,
răzuitor vatră?), zgură (casetele 1 şi 2). Jn încăperea de acces spre coridorul boltit al turnului
s-au descoperit, la -1,15 m, in partea nordică
a sa, spre intrarea coridorului, fragmentele carbonizate a două grinzi, intr-un strat de arsură şi
moloz. Ele provin, posibil, din plafonul acestei
încăperi. Din aceeaşi încăpere provine o bandă
de metal (aliaj de argint), pregătită, poate,
pentru ştanţarea monedelor (evident falsificate)
locale, precum şi o jumătate de sigiliu de plumb,
pentru cupoanele de ţesături. Revelaţia a constituit-o un fragment masiv de lespede calcaroasă
tencuită, păstrînd partea de jos a unei inscripţii
săpate în piatră şi întărite cu vopsea indigo:
de

MC jrupt/
DNI D NI H.I.IIV
M r>O:STEP.KATONA
ET MAT.VER.1624
Racordarea ansamblului de construcţii al tur
nului de vest la turnul de est al porţii pieţei
centrale îngăduie reconstituirea sistemului de
apărare din această zonă a cetăţii. Cele două turnuri, care flancau poarta, lăsau o trecere largă de
4,15 m, respectiv 3,15 m, printre cei doi stîlpi
ai porţii, îngăduind accesul carelor grele. Urmele
roţilor acestora se observă în făgaşurile săpate la
baza slilpului de vesL al porţii.

SECTORUL C (CASTELUL MIC, EXTERIOR)

In campaniile 1979 şi 1980 s-a continuat cercetarea bastionului cu urcchiuşă -- it orcillons
(secţiunile C IV şi C V), evacuarea umpluturii
(pămînt, moloz) beciului boltit semicilindrir de
sub acesta, efecluîndu-se şi alle lucrări, de dt·Jrişarc şi consolidar!'.
Constructiile adosatc laturii sud-l•stice a bastionului cu urechiuşă s-au prăbuşit, odată cu
zidul de incinlă, pe panta prăpăstioasă spre
cursul Lăpuşului, surprinzîndu-se doar inscrţiile
bolţilor semicilindrice de pe flancul baslionului
(secţiunea C V) (fig. 13a-b). Din molozul degajat
s-au recoltat numeroase fragmente ceramice (secolele XVI-X VII), cîteva lespezi fasonatc paralelipipedice, cu caneluri, ferăstruiri şi foramene

şi

colab.

(0,92x0,22x0,15; 1,25x0,32x0,27), precum şi
un jeton minier circular confecţionat din aramă,
purtînd inscripţiile: a. 1629 D.G.G.P. r.

P.F.
V
ciocane de minier incrucişate).
Jetonul de minier datează, deci, din ultimul
an al domniei principelui Gabriel Bethlen (16131629), fiind cel mai vechi insemn monetar de acest
gen cunoscut pînă astăzi in bazinul Băii Mari.
(două

SECTORUL D (PIAŢA DE JOS A CETAŢII)

In campania arheologică din anul 1980 cerces-au orientat spre sistemul defensiv al porţii
pieţii de jos, semnalată in teren de intretăierea
in unghi drept a vechiului drum de la jumătatea
flancului dealului cu valul de pămînt acoperitor
al zidului de incintă ruinat, ce cobora de la castelul mic exterior. O secţiune in lungul drumului
şi o casetă adiacentă, practicate în acest loc de
intersecţie, au surprins poarta pieţii de jos cu
turnul şi şanţul ei exterior. Incastrat între că
rămizile capălului zidului vestic al pieţii de jos,
a apărut unul dintre stîlpii porţii, alcătuit din
prisme paralelipipedice de gresie. Din celălalt
stîlp al porţii nu s-a mai găsit decit piatra prismatică de la bază (0,5 x0,5 x0,9 m), ce mai purta
încă urme de tencuială. Acest stîlp era prins în
peretele turnului care flanca spre nord poarta
pieţii de jos a cetăţii. Deschiderea intrării prin
care pătrundea drumul printre cei doi stîlpi era
de 3,70 m.
tările

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUE
A CHIOARU ET RECHERCHES F AITES
DANS LES PA YS DE LAPUŞ ET CHIOAR
RI~SUME

La IJre,·c Hude ci-jointe prcscnte Ies resultats de,; campagnc,; archeologiques dans le Maramureş (nord-ouc,t de Jp
Houmanie) en 19i9 ct 1980, spcciallemcnt les fouille' a la
fortcresse de Chioar sur la riviere de Lăpuş. LPs reclH'J"CIJcs du
Centre d'histoire et de tl11~orie militaire ct du :\lusec ck ~Iara
mure.~ ont mis au jour les vcstiges de In civilisation du :\IoyenÂge (XY• siecle) de la Hcnaissancc et de l'Âgc CJa,sique
(XVI•-X\'1!•), les refkcts de ces epoques dans la maniere
de fortifier (l'apparition des bastions, mcme a oreillons) mab
aussi dans la decoration des chamiJres. On a trouvc de nom•
breux fragment des poeles et des cheminees en terrc-cuite
ornes des IJ!asons ou des motifs vegetaux, avec le milh\sime
1618 A la meme periode de travaux d'embellissemcnt de
Chioar par le soins des princes de Transsylvanie appartien
une inscription lapidaire latine ( 1624).
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EXPLICATION DES FIGUHES

Fig. 1. Le pays de Lăpnş et de Chioar: evolution historiquc de !'habitat.
Fig. 2. Plan de forteresse de Chioar d'apres le relevement
estimati{ du colonel autrichien .Johann von Holst (d'apres
Galeazzo Gualdo Priorato, Storia di Leopoldo Cesare, Vienne,
1670).
Fig. 3. Chioaru. La tour d'est de la porte (cour centrale
de la forteresse).
Fig. -L Chioaru. La tour d'est; fouille longitudinalc - le
profil d'est.
Fig. 5. Chioaru. La tour d'est de la porte (cour centrale
de la forteresse). On voit l'entree muree sur une des cOtes.
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Fig. 6. Chioaru. La tour d'est: fouille longitudinale; le
jalon repose sur le mur de la cage de l'escalier.
Fig. 7. Chioaru. La tour d'ouest de la porte de Ia cour
cen tralc. De tai! de la ma~onnerie: l'entree muree.
Fig. 8. Chioaru. Cheminee dans une chambre adossec il
la cOte sud du tour d'oucst.
Fig. 9. Chioaru. La meme chemince: a, b, details.
Fig. 10. Chioaru. Couloir voute conduisant il l'etage superic~r de Ia tour d'ouest.
Fig. 11. Chioaru. a, b, chcminec au parterre de Ia tour
d'ouest.
Fig. 12. Chioaru. Enclos dans le coin nord-onest de la
meme tour.
Fig. 1:1. Chioaru. a, h, cmpreinles l'l commencements
de voÎites des salles adossees au flanc sud du bastion il orcillons (sectcm· C de la fortcresse).
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Cercetările

arheologice de la Piua Petrii

(Oraşul

de Floci)

LUCIAN CHIŢESCU, ANCA PĂUNESCU, VENERA RĂDULESCU, PETRE VL;i.DIL:\,
TUDOR PAPA S IMA

Cea de a G-a campanie consecutivă de la Oraşul
de Floci, s-a desfăşurat, ca şi cele precedente,
in trei sectoare distincte ale vechiului oraş medieval românesc, şi anume: sectorul 1 "mănăs
tire" (biserica nr. 1); sectorul II - locuinţe din
lemn şi sectorul III - biserica nr. 21 • Ca şi in
anii anteriori, cercetările din 1980 vor fi prezentate, in ordinea sectoarelor, de către autorii
săpăturilor care au reprezentat statornic Muzeul
naţional de istorie al R.S.R. şi Muzeul de arheologie şi istorie din Călăraşi.
Sectorul I "mlinl1stire" (biserica nr. 1 ). Cercetările de aici au urmărit, în principal; surprinderea
limitei. de est a necropolei din jurul bisericii nr. 1
şi continuarea săpăturilor în zona vestică a necropolei a cărei limită a fosL fixată, in campania
precedentă, la aproximativ 25 m de la pridvorul
monumentului. Cu ajutorul secţiunii XXXVI
(20 X 1,50 m) şi a şapte casele adiacente (W3 W9) la 5 m est de absida altarului bisericii nr. 1,
la adincimea de 0,38-0,55 m, a apărut o întinsă
suprafaţă de pietre neregulate, acoperite cu o
mare cantitate de material osteologie animalier,
parte din el spart în vederea prelucrării, precum şi
un număr de 22 nasturi din os, aflaţi in diferite
stadii de prelucrare 2 • Toate observaţ.iile conduc
indubitabil la concluzia că ayem de-a face cu resturile unui atelier de prelucrat osul şi de confecţionat nasturi, datat, pe baza unei monede din
1623, în prima parte a secolului al XVII-lea.
Este cel de al doilea atelier de acest fel descoperit
şi cercetat pînă acum pe suprafaţa Oraşului de
Floci 3 , dimensiunile lui aproximative indicînd o
construct.ie uşoară de circa 17 x 5 m, dispusă pc
linia nord-sud, la numai 5 m est de altarul bisericii. Atelierul a putut funcţiona, deci, în acest
loc, numai în faza de intrerupere a funcţ.ionării
lăcaşului de cult, intrerupere care a determinat
în cursul secolului al XVII-lea reconstruirea integrală din cărămidă a bisericii, pe vechea fundaţie din piatră de la cumpăna srcolelor XV -XVI.
1 Rezultatele cercetărilor arheologice efectuate anterior
la Oraşul de Floci sint publicate In seria Muzeului naţional
de istorie al R.S.R. CercetArh, 3, 19Î9, p. 199-246 (campaniile 19Î5-19n) şi CercetArh, 4, 1981 (campaniile 19Î8 ~i
1VÎ9).
• Pentru primul atelier de prelucrat osul de aici vezi
CercetArh, 3, 19Î9, p. 208-210.
• Ibidem, p. 201.

Secţiunea XXXVII (20 X 3 m). practicaU: la '-est
de pridvorul edifiriului de cult, a surprins un număr
de 15 morminte, mult deranjate de interH'nţii
ulterioare şi extrem de sărace elin punctul de vedere al inventarului, comparativ cu celelalte
morminte din alte zone ale acestei necropole.
Sectorul 1 I - lowin{e din lemn. Prin intermediul secţiunii XXXIV (100 X 1,50 m), dispusă
.la 25 m sud de şoseaua Ţăndărci- Giurgeni, pe
direcţia nord-sud, în dreptul bornei 105.2()0 km,
au fost surprinse, în sectorul cu locuinţe elin lemn
incendiate ale oraşului medieYal, acelea!-ii două
importante ni,:eluri de locuire, datînd din a doua
jumrttate a secolului al XV-lea şi respectiY dP la
finele secolului urmftlor. Dadt în niwlul dl' locuire mai vechi nu a fost surprins de as\[t dală
nici un eomplex cir locuit ci numai urmrlc puternicului incendiu care a pricinuit grele pierderi
oraşului ialomiţean la începutul lunii martil' a
anului 14704 , niwlul urmfttor, apaninînd sceolului al XVI--lea, a prilrjuit imporl::mtc descoperiri, între care resturile bine păstrate de> In o locuinţă de suprafaţă din lemn, cea de a 11-n de
acest tip cercetată integral pînă acum în cuprinsul
Oraşului de Floci, precum şi urmele celui de al
treika atelier de prelucrare a osului din cuprinsul
acestei aşez[tri medievale urbane.
Podeaua locuinţei 11 a fost surprinsft şi cercelată in cuprinsul carourilor 5-8 şi se află la adîncimea de -0.:10 m faţ[t de solul actual ,în nivelul
de puternic incendiu ce marchează aici secolul al
XVI-lea. IncPJHliate. ea şi cele rncelate antnior,
resturile Ioruin\ei 11 se compun din podeaua
bine hftl[ttoril<:i, Iutuită şi arsă la roşu, bine delimita![t peste tot de lftcaşele birnclor talpă ale
pere~ilor, păstrate în sftp[ttură sub forma unor
şanţuri late de circa 0,30 m şi adînci de aproximativ ele O, 10 m, in care se păstrează, îndt, pe
alocuri, chiar resturile carhonizate ale bîrnelor,
sub forma unor rrsluri de lemn ars. Deşi distrusă
par\ial de o intervenţie modernă, esle eYident
că locuinţa se compunea din două încăperi,
dispuse pe direcţia est-vest, cea apuseană, păs
tralft integral, avînd dimensiunile de 4,50 X 5 m
(ultima dimensiune indicînd şi lăţimea întregii

4
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Dacă in legătură cu incăperea distrusă de intervenţia mai tîrzie nu putem face altă precizare
decît că pe podeaua ei, in colţul de sud-vest, pe o
bucaUt de grindă carbonizată, s-au găsit boabe de
grîu arse, ca dovadă a păstrării acestor scmin~e
cerealiere în podul casei, în schimb cealaltă încă
pere, păstrată integral, a\"Ca în colţul de nord-est

case).

un cuptor de la care s-a

păstrat

doar baza pere-

ţilor, ca o masă de pămînt galben depus in formă
de potcoavă, in jurul vetrei. Lîngă cuptor, pe
podeaua locuinţei, alături de fragmente ceramice

din secolul al XVI-lea, s-a descoperit un tezaur
monetar, compus din 81 monede din bronz şi
argint, întregi sau fragmentare, puternic arse de
incendiul care a distrus locuinţa 5 • Din întregul
tezaur monetar recuperat n-au putut fi identificate, din păcate, decît 8 monede, dintre care 6
aspri de la Soliman I (1520-1566) şi 2 dinari
ungureşti din secolul al XVI-lea. Întrucît toate
celelalte monede recuperate sînt extrem de arse
şi absolut ilizibile sîntem nevoiţi a data întregul
tezaur la sfîrşitul secolului al XVI-lea, cind se
plasează al doilea nivel mare de arsură de pc suprafaţa acestui oraş. Consemnăm în acest fel cel
dintîi tezaur monetar descoperit in timpul cercetărilor sistematice, intr-o locuinţă în Oraşul de
Floci 6 , care se adaugă altor 3 tezaur.e monetare
descoperite anterior, înlîmpWtor însă, pe suprafaţa oraşului, unul din secolul al XV-lea, iar alle
două din prima jumătate a secolului al X VI-lea.
Prin toate elementele constructive, casa nr. 11
se încadrează in categoria locuinţelor de suprafaţă din lemn, cu una sau mai multe înef,peri,
ceea ce atestă un tip unitar de habitat in interiorul acestui oraş medicv al romanesc de cîmpie,
pc întreaga durată a existen!ci salc 7 •
În imediata apropiere a locuin!ei 11, în cuprinsul caroului 5, la-0,45 m adîncime, în nivelul de arsură al secolului al XVI-lea, a fost
descoperit un engolpion de bronz (10 x G,5 cm)
cu capete în formă de cruce cu braţ.e drepte.
Ambele feţe ale piesei au in mijloc pe Isus pe
cruce, incadrat de patru medalioane cu figuri
biblice stilizate, totul fiind redat în relirf. Ca şi
tezaurul monetar din locuinţa 11 şi engolpionul
a fost puternic ars şi numai datorită eforturilor
lăudabilc ale restauratorilor de metale de la ~Iuzeul
naţional piesa nu a fost complet compromisă.
Analiza stilistică şi m;:i cu seamă aflarea lui certă
in nivelul de arsură a parţi nind locuinţ.ei 11 de la
sfîrşitul
secolului al XVI-lea impun datarea
engolpionului in a ceas l ă vreme, fapt ce consemnează cea mai tîrzie piesft de acest gen cunoscută
de noi, intr-o aşezare medievală româneasr[t.
La circa 45 m sud de locuinţa 11, în cuprinsul
carourilor 27-28 ale secţiunii XXXIV, la adinPentru celelalte tezaure descoperite iutîmplător la
de Floci, vezi CcrcctArh, 3, 1 'Ji!J, p. 240.
6 Locuinţa se află în curtea I.A. S. A vicola,
Giurgcni.
\'ezi Lucian Chiţescu şi colab., CcrcctArh, 4, 1981.
7 Nicolae Conovici, 1\latcrialc, Oradea, 1 !J/!J, p. 419-421.
a Onger Emil, Ujkor I {iizct (1526-1675), Magyar Regeszlr. Miil!l!s:ellorlineli es Ercmtani Tarsulat, lludapcst,
1958, tip. 55.
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cimea de -0,40 m corrspunzătoare aceluia~i nivel de locuire din secolul al XVI-lea, a fost interceptată o suprafaţă pavată cu pietre neregulate,
intregi sau sparte, peste care au fost găsi te foarte
multe oase de animale mici (ovicaprinc, porcine)
şi rle intregi sau sparte, fără urme vizibile dc prelucrare. Urmărirea prin aceste casete adiacente
secţiunii XXXIV a suprafeţei pavate cu pietre
a condus la dezyelirea unui nou atelier de prelucrare a osului - cel de al treilea de la Oraşul
de Floci - care chiar dacă nu păstrează in interiorul său dovrzi numeroase ale categoriei pieselor realizate (întrucît acesta nu a fost pări"'tsit
brusc ci golit cu grijă înainte de a fi abandonat)
prezenţa totuşi a unui nasture finit din os printre
pietrele podinei pare a indica limpede că )i aici
se produceau nasturi. Atelierul nr. 3 de prelucrat
osul arc, in schimb, avantajul păstrării intrgrale
a formei şi dimensiunilor podelei, greu de dedus
din resturile rău păstrate ale celorlalte. Aici rs!e
Yorba de o suprafaţă rcctangulară alungi l i"'t. cn
dimensiunile de 8 x 3,50 m, compusă din două
încăperi inegale, podite cu pietre, prima de :J.I:J x
3,50 m iar cealallă de 2,25 x 3,50 m, despftrl,i Le
de lăcaşul unei bîrne talpă păstrat perfect in
săpfttură. Întrucît podeaua din pielrc neunifnrmc
a amenajării în discuţie se păstrează foarte hine,
iar lăcaşul bîrnei talpă indică numai percll'lr~
desp[trţitor al celor dou[t camere, marginilr construcţiei nefiind marcate nici de lăcaşe de bîrnă
şi nici de urme de stîlpi, pare a rezulla cft :~1r
licrul nu avea pereţi latcrali - nici la cPklalle
aLeliere nu s-a păstrat vreo urmft a pereţilor zgomotul făcut de spargerea oaselor pul ind,
eventual, impune o astfel de construcţie cu laturile deschise. Toale datele culese în timpul sftpftturilor par a sugera că era în fapt o amrJWj<ll'e
extrem de simplă, compusă, practic, din p(,rJina
de pir1 re şi dintr-un acoperiş în două ape i negnle,
cu cump[wa sprijinită pe peretele despftr\itor
dintre cele don<'t "indtperi" ~i cu strca~ina susUnută de stîlpi, care, In rîndul lor, yor fi fost fixa(i
pc bîrne-talpă şi nu infipţi in pămînt.
Deo~:ebit de import an! ă rămîne const n1 ::m·:~ că
pe podeaua atelierului, în afara nasturclui din os
deja menţionat, a fost descoperit un degt•lnr
din bronz şi două monede, un dinar unguresc
din secolul al XVI-lea, aflat în lăcaşul bîrnei-tnlpft,
şi un alt dinar ungurese de la Ferdinand I (1;);)/) 8 ,
g[tsit printre pietrele podelei. Tinind seama de
toate acestea şi avînd în vedere constatarea cft
atelierul nr. 3 de prelucrat osul de la Ora~ul de
Floci nu a fost dislrus de incendiul de la sfîhilul
sC'colului al XVI-lea, socotim dt datarea cons!rur!ici este posibilă intr-o etapă putin antnioară
acestui moment, respectiv in a doua jumrtl ale a
secolului al XVI-lea, cele două moncde reprrzPntind indicii sugestive in acest sens.

5

Oraşul

~

CcrcetArh, 3, 1\l~ \l, p. :232.
Ibidem, p. 224.
l l Ibidem, p. 231, fig. 1/ f6, 1:2, 13.
11 Ibidem, p. 221, fig. 16/4-5; p. 231, fig. 1//8.
10.
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Fig. 2. Piua Petrii. Planu 1 atelierului nr. 3 de prelucrare a osului de la
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Srmnalrlrn, în fine, descoperirea, la sud de
acest atelier, în cuprinsul caroului 34 al aceleiaşi
sec(iuni, la adîncimea de -0,28 m, a unui plumb
sigilar pentru postav, foarte bine păstrat, cu
eliam.= 2,5 cm, avînd pe avers, în prim plan,
un ,·iaduct şi în plan secundar o construcţie, iar
pr revers acelaşi viaduct, pe care este incizată
efigia unui ponson, acvila cu aripile uşor desfă
cutr.

Fig. -1. Piua I'etrii. Oali\ cu toartă de
la Ora~ul de Floci, secolele X\'1-X\'11.

Campania arheologică din vara anului Hl80
propus, de asemenea, invrstigarra în continuare a loeuinţei dataUt în secolul al XVII-lea,
crrcl'lată parţial în anul Hl78 9 •
ln acest scop a fost trasată sec[.iunea XIX
( 17 111 x 2 m), avînd orirntarea nord-vest, sud-est,
situat[t la vest ~i parale([t eu S XIX (1978), cu
un martor de 0,50 m.
La adîncimea de -0,20 m-O,GO m, pe o lungimr de 7,34 m, a ap[trut stratul de chirpici puternic incendiat, aparţinînd pereţilor acestei locui n \ e. S-au phstrat ne numftratr fragmente, avînd
grosimea de circa 5 cm, cu impresiuni de nuiele
iar unele cu supraft·(e frumos nt(uite şi acoperite
cu hum{t. Locuin\a sr drsfăşoari't pe lungimr, în
din·c(ia est-vt•st, fiind surprinsft pe această dircc(it· în cele trei sec[iuni cercetate (S XIX,
S X IXA şi S XIXB), pt• o distanţft de 7 m.
Pe podeaua locuinţei amintite s-au ghsit mai
mul!P c[trămizi de la o sobft pn·cum ~i fl·agmrntc
dP cahle din seria celor drscopnit<' în campania
anului 1978 10 , fragmente cPrarnice de la castroane
cu fund inelar, sm[tl\uile în interior cu verde,
ca ~i fragmente de ulcioare.
tu p[unintul galben purtat, pigmentat cu mult
cărbune, servind ca strat dl' nivelare pentru construc(ia amintitft, au aphrut patru bolovani fa~onaţi, cu suprafeţele rectangulare, adnd dimensiunile de circa 0,40 xO,IiO m, situaţ.ie intî!niti't
şi-a

13 Marin
!\!atei Popescu, l'odoabe medievale in
romdne, Bucureşti, 1970, p. 34, fig. 2\1.

fările

şi

co!ab.

şi în
ţinut

S XIX şi S XIXA (1978). Aceştia au aparprobabil unei construcţii anterioare. In
acest nivel a fost recoltat material ceramic fragmentar, smălţuit sau nesmălţ.uit (oale borcan,
oale cahle, farfurii cu fund inelar -- decor sgrafitat şi smalţ policrom), o oal{t cu toarta deasupra,
gen "miner de eo~", o cană cu gura trilobatft şi
smalţ policrom, fi"tcînd parte din ceramica orientalrt de import, o aplic[t de argint de la o curea
(3,3 cm >c 1,9 cm), aYînd motive vegelale, un inel
de aramă cu nriga simpW, deschisă, o copC:t de
argint.
ln vecinătatea imediată a laturii nordice a
construcţiei, la circa 1 m, a reapftrul. necropola
nr. :l, malerializaUt prin prezen!a mai multor
oase umane, uneori fragmentare, apar~inind in
acest caz unor reînhumări. Au fost depistate
5 morminte de rit cre~Lin (orientale vest-est,
miinile pe cutia toracică). S-a găsit un inventar
funerar sărac: două ace din argint, pentru maramft, şi o aplică din bronz.
Mormintele sînt anterioare construcţiei, gropile acestora fiind căpăcuite de stratul de chirpici
puternic incendiat. Necropola distruge, la rindul
ei, nivelul de locui re din prima jumătate a secolului al XVI-lea, clapa de funcţionare fiind, in
zona amintită, între sfîrşitul secolului al XVI-lea
şi prima jum[ttate a secolului al XVII-lea.
Ca şi in alte puncte cercetate la Oraşul de Floci,
şi în S XIX B a apărut nivelul de locuire propriu
sfîrşit ului secolului al X V-lea şi primei jumătăţi
a secolului al XVI-lea. ln sudul secţiunii, la adîneimea de -0,50 m-0,70 m, pe o lungime de
tn·i metri, a apftrut podeaua de lut brttut, de dou{t
ori refi'tcută la intervale mici, a unei construc~ii
din lemn. Aceast{t construcţ.ie este contemporanft
cu locuinţa situată la circa 50 m est şi cercelaUt
integral în anul 1978.
S-au descoperit mai multe bîrne carbonizate,
prftbu~ite de la acoperişul construcţiei, ca şi
gropi de pari. Pe podeaua locuinţei s-a găsit un
dinar unguresc -- emisiune Ferdinand 1 din anul
15:lo, ceea ce ajută la datarea complexului.

Scclorul III - biserica nr. 2 şi necropola afercnlli. fn acest sector s-a continuat cercetarea
necropolei, prin trasarea a încă patru sectiuni
(S XXXI a, b, e, d) perpendiculare pe axul bisericii, în dreptul absidelor, secţiuni lungi de 15 m
şi la!c de 2 m, pi'tstrîndu-se intre ele un martor
de 0,50 m.
Prin trasarea acestor secţiuni s-au mai Hrilicat inC:t o dat[t limitele necropolei şi s-a repetat
observa(ia c[t alil funda!.ia bisericii cît şi gropile
mormintelor străpung nivelul de locuire 11 , distrus
de incendii puternice în secolul al XV-lea. Orientarea scheletelor în cele 82 de morminte descoperitt•, care se adaugă la cele 103 cercetate în campaniile anterioare 12 , era vest-est, cu obişnuitele
devia(ii determinate de anotimpul în care a avut
loc inhumarea. O singură excepţie o constituie
1\1.58, in care trupul decedatului fusese aruncat
cu faţ.a în jos, cu capul spre est şi picioarele spre
vest, cu mîna stîngă îndoită din cot, iar mîna
dreaptă sub corp. La cîteva morminte s-au mai

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA PIUA PETRli

păstrat şi

resturi ale sicrielor din lemn. Poziţia
scheletelor: erau întinse pe spate, majoritatea cu
braţele îndoite din cot, cu palmele pe piept sau
mina stingă îndoită din cot cu palma pe toracele
sting iar mina dreaptă îndoită cu palma pe abdomen. Din totalul de 82 de morminte ct•rcetate
şi G grupuri de reinhumări, 65 erau de adulţi,
17 de copii.
Adincimea gropilor este intre -0,70 m şi
-1,25 m, iar pc latura de sud a bisericii s-a constatat şi in acest an o aglomerare mai mare de
inhumări şi reinhumări în comparaţie cu latura
de nord, unde chiar limita cimitirului este mai
apropiată de biserică.
Inventarul mormintelor cercetate de noi in
această campanie este format din monede, inele,
cercei, nasturi-bumbi, mărgele, copci, ace de
maramă, paiele şi fragmente de ţesătură şi broderie cu fir metalic. Din cele 51 de monedc descoperite, 40 fac parte din inventarul mormintelor,
dar din păcate sint foarte mult deleriorate şi
puţin lizibile.
Inelele descoperite în acest an
fac parte, cu două excepţii (M. 40 şi l\1. H2), din
grupa celor din argint sau bronz, la can~ montura
era turnată împreună cu veriga. In general veriga
are secţiune semiovală, cu capetrle puţin aplalizate şi lăţitc de o parte şi de alta a monturii,
de form{t ovală sau rotundă, cu divrrse -semne incizatr. Excepţii sînt doar două inele cu pietre
montate, -cum rste dr exemplu inelul descoperit
in I\1..13, din bronz, cu montura în form{t de casel{t
hcxagonală, în care se afla fixaUt o pialr{t albopac{t (probabil cuar~-). Atit suprafa!a exlcrioarh
a casetei eit şi a nrigii a fost împodobită cu email
bleu-albastru, alb şi galben. Prin analogii, această
grup{t de inele se datează in cursul secolelor XVI-XVII.
L'n model de inel foarte original, făcînd parte
din innntarul l\1.40, este format din trei verigi
din argint (cu secţ.iunea rotundă) paralele, egale
ea dimensiuni, unite printr-un ornament alcătuit
din trei mici cilindrii sudaţi intre ei, dispuşi
in partea exterioar{t; la partea inferioar{t, verigile sint subţiate treptat şi apropiat<·. Faţa celor
trei mici cilindrii este faţetată romboidal.
Inelul din inventarul M.29 este singuml lucrat
dintr-o verigă simpirt, cu secţiuur lmnelar{t, cu
capetele apropiate şi lipite sub placa ovalft, subtire a monturii, decorată cu motive geometrice.
Cerceii descoperiţi aparţin mai multor tipuri.
Un exemplar foarte bine conservat, din argint
aurit (.l\1.46), face parte din tipul de cl'rcei cu
montura pătrată sau dreptunghiular[t, cu o
piatră montată in centru şi cu trei pandclocuri
terminate cu perle de sticlă sau metal.
Alt tip de cercei, pentru prima oară intilnit
printre podoabele de la Oraşul de Floci, este
reprezentat de un exemplar intreg (M.G4) din
argint şi altul fragmentar, din bronz. Torti!a
cercelului este făcută dintr-o sîrmă sub!ire, arcuită ca o verigă, cu capetele apropiate. Unul
din capete a fost lăţ.it prin batere şi răsucit
în exterior, formind o buclă pentru inchiderea
verigii. Pe aceasta a fost fixată o mărgică formată
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din patru fire torsionate, răsucite, inodatc ca un
ghem. Mlirgica a fost fixată cu ajutorul unui fir
d<' sîrmă din argint, răsucit de o parte şi de alta
a ci, pe nrig{t.
Tot din categoria cercei lor cu mftrgidt fixat[t
pe verigă face parte şi exrmplarul fragmentar
din l\1.85. l\Iărgica era formată din douft semisfere
lipite, alcătuită fiecare din eîtr Z<'Ce pdale filigranale. Aşa cum se păstrcadt, se pare 61 mai era
lipilft o all{t m{trgică şi in l'xteriorul wrigii, în
dreptul celei l'xistente. Spaţiul dintre ele era
orna! cu lrl'i tubuleţe aşezate longitudinal, lucratl' dintr-un fir de sîrmă. r:"tsucit in jurul unui
pivot. l\l{trgrlele filigranatl' şi decorarea cu lubulcţc sîni specifice cererilor din secolele .X IY --X VI. Exemplarul descoprrit de noi se poate data
în sl'colul al X VI-lea, fiind vorba de reluarea în
lueru de eftlre meşterul bijutil'r a unor motive
mai Yl'ehi. Oricum, aceste ultime douft l'xemplare
prrzt•nlate, reprezintă unicate în gama cerceilor
g{tsiţi pîn{l în prezent in necropoll'le nwdievale
de la Oraşul de Floci. In sfîrşi 1, mai me n!ion[un
exl'mplarel<• fragmentare ale unor cercei exccula~i
foarl<• rudimentar. O sîrmă subţire era trecută
de-a lungul unei mărgele din sticlil, poliedric{t-tubular{t sau in formă de parft şi cart'. in partea
superioarft, se an·uia formînd tortiţa de pri ndere.
De multr ori, o parte din lungimea sirmei şi a
pielrl'i t'ra aeoperită cu o foiţă de metal, in formă
de trunchi de con, ceea ce dădea monlurii cercelului aspectul unui boboc cu floarea în JOS.
Acest tip de cercei se datl'azii in cursul secolelor
X V II- X VI Il, judecînd dup{t monedele din inventar. Naslurii-bumbi, de form{t sferic[t sau uşor
aplatizaţi, sini confecţiona!i prin turnare, din
metal eomun, cu dimensiuni uşor diferite (inlre
1,1 cm şi 0,7 cm). Deosebiţi sint cei 17 nasturibumhi din bronz (descoperiţi în innnlarul mormîntului 23), de formă sferidt - piriform[t aplalizat[t în partea opusă torti!ci, unde se aflii şi o
pastil{t plată rotundă sau oclogonairt. Suprafaţa
nasturilor este uşor faţetată (prin pilire) formînd
8 suprafeţe mai mult sau mai pu!in egale. Pe
bază de analogii, aceşti nasturi aparţin secolelor
XVII-XVIII.
Majoritatea copcilor descoperite sînt lucrate
din sîrmă subţire, de forma celor de azi. Intr-un
singur caz (M.2G) s-a găsit o copcă de argint, pc
care a fost lipit[t o semisferă cu diametru! de 0,8 cm,
ornamentată pe fat-a exterioară cu striuri radiarc.
Pe baza unor analogii, piesa dalcază din secolul
al XVI-Iea 13 .
Acele de maramă, din bronz, sint decorat~ cu o
mărgică rotundrt aplatizată uşor.
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Mărgelele sint toate din sticlă diferit colorată:
albastru inchis, bleu, roşu cărămiziu, alb; au forme
şi mărimi diferite: tubulare, cilindrice,
gituite
la mijlocul lungimii, rotunde sau poliedrice.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES A PIUA
PETRII (LA VILLE DE FLOCI),
D:8P. DE IALOMIŢA
RESUME
La lieme campagnc archeologique entreprise sur l'etcndue
de l'ancienne viile medievale roumaine, actuellcmcnt disparue "La Viile de Floci" c'est deroule aussi bien que le~ autrcs,
en trois sectcurs differents, c'est a dire: le 1"' secteur: l'cglise no. 1; le n• secteur: habitations cn torchis sur cadre de
bois et le III" secteur: l'eglise no. 2 et la necropole.
Dans le 1"' secteur ont etc identifiees et investiguecs les
traees d'un atelier (17 x 5 m) ou on travaillait en os et on
confcctionnait des boutons toujours en os et qu'on peut dater
dans la premiere moitie du XVII" siecle. C'est le deuxieme
atelier du genre qui a ete investigue ici, puisque le premier
a ete decouvert en 1977 et a ete date a Ia fin du XVI" siecle.

şi

colab.

Dans le n• sccteur ont ete investiquees une habitation de
surfaee en torchis sur cadre de bois detruite par un sinistre
a Ia fin du XVI" siecle et un autre atelier pour travaillcr et
confectionner des boutons en os (atelier no. 3) dont Ies dimensions se sont parfaitement conservees (8 m x 3,4 m) et
qu'on a pu date d'apres une monnaie dans Ia deuxieme moitie
du xvr• siecle.
Dans le III" secteur ont He continuees Ies fouilles dans Ia
necropole situee tout autour de l'eglise no. 2 y existente.
A cette ocassion des 82 tombeaux investigues ont etc rccuperees 50 monnaies des XV"-XVIII" siecles, 12 bagues en
argent et bronze, 7 bouch\s d'oreille en argent et bronzc ct
d'autres picccs d'inventaire aussi.

EXPLICATION DES FIGURE
Fig. 1. Piua Petrii. Plan de !'atelier no. 2 pour le traYail
de l'os, de la Viile de Floci, X V 1• siecle.
Fig. 2. Piua Petrii. Plan de !'atelier no. 3 pour le travail
de l'os de la Viile de Floci, XVI• siecle.
Fig. 3. Piua Petrii. Objets de parure en provenance du
cimiticre de l'eglise no. 2 de la Viile de Floci, XVI-XIII
siecle.
Fig. 4. Piua Petrii. Pot a l'anse en provenance de la \"ilie
de Floci, XVI"-XVII" siecle.
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Date antropologice preliminare asupra materialului osteologie uman
descoperit în necropola 1-a de la Pit!a Petrii.
Eşantioanele 1977, 1979, 1980
LAURENTIA GEORGESCU

Piua Pelrii este situată pe malul sting al riului
la confluenţa ei cu Dunărea. Ea este
"vatra unei aşezări medievale" de mult dispărute
ce a intrat in atenţia cercetătorilor arheologi încă
inainte de anul 1930. Publicaţiile care finalizau
aceste cercetări le găsim menţionate in lucrări
de specialitate. Din anul 1975 secţia de istoric
medie a Muzeului de Istorie al RSR - Bucureşti
în colaborare cu secţia de arheologie a Muzeului din Călăraşi au reluat cercetările de teren
pentru a stabili mai precis limitele acestei aşe
zări, încadrarea în timp şi evoluţ.ia ci,
dată
fiind importanţa politică şi comerci~lă pc care
a anii-o pentru Tara Homâ-nească.
fn acest studiu vă prezentăm datele preliminare ale eşantioanelor: I (1977), II (1979) şi III
(1980) din Necropola I-a de la Piua Petrii pc
care arheologul Anca Păunescu o datează ca aparţinînd secolelor XVI-XVIII.
Din primul eşantion avem 42 de subiec~i. din
al doilea awm lG subiec!i iar din al treilea avem
7'2. de subiec\i (din care doi în stare foarte proastă
dr consen·are). Subiec\ii au prezentat grade diferite de conservare şi sint inegali repartiza!i ca
srx ~i vîrsUi.
r;,,anlionul 1 ( 1977 ). Cele 42 de schelete care
ne-au fost dale pentru studiu nu au fost chiar
aşa de bine conservate, unii din subiecţi nepermi~înd un studiu de detaliu.
Seria maswlină este reprezentată de unsprezece
subiec\i care au decedat intre limitele de vîrstă
20- 1)0 de ani ( ± 5 ani) încadrindu-se in categoriile de virst[t adult (1 subiect) şi matur (matur
1=:1 sub.; matur 11=3 sub.; matur III~~4 sub.).
Dimensionarea calotelor ne-a permis să obsen·ftm că la nivelul g-op (ului) ele se incadreazii
in mod variabil în categoriile calotelor de lungime
scurUt grafat pînă la mărimi foarte lungi (ponderea fiind la categoria mijlocie şi lungă), lă~imea
urmind şi ea toată gama mărimilor de la foarte
inguste la foarte late (cele înguste predominind).
lniil!imea calotelor este însă foarte scundă şi
mijlocie cu foarte puţine cazuri in care ele sînt
inalte şi uneori chiar foarte înalte. Variaţia dimensiunilor sus menţionate s-a reflectat şi în repartiţia indicilor cranieni care sînt aproape egali
repartizaţi de la grupa hiperdolicocraniilor pînă
la cea a hiperbrahicraniilor; de la camaecrani la
hipsicrani şi de la tapeinocrani la acrocrani (Tabelele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3).
Ialomi~a

Frunţile sînt in general foarte inguste şi înguste
(cu două mici excepţii =mijlocie şi lată) la nivelul
dimensiunii maxime (co-co) iar la nivelul dimensiunii minime (ft-ft) sînt de lăţime mijlocie şi
lată (cu două excepţii =foarte ingust şi îngust),
au ]Jermis incadrarea lor în categoria frunţilor
intermediare (avem două cazuri de frunţi-horn
bate ca indice), eurimetope, stenometope, melriometope, camemetope şi ortometope (tabelul nr. 1
şi nr. 2).
Feţele la nivelul n-gn se incadreaz[t în categoriile mijlocii şi înalte (cu două cazuri joase şi
foarte joase), de lăţime mijlocie spre lată la nivelul zy-zy (cu un singur caz îngust), indicele facial
este egal repartizat în toate grupările de la hipereuriprosop la leptoprosop; la nivelul n-pr (înălţimea
superioară a feţei) urmînd aceeaşi grupare întn• limi Lele feţelor hipereuriene, pînă la cele hiperlcp1ene inclusiv. La feţe atit de diferi te avem bine
înţeles orbite camaeconche, mesoconche şi hipsiconche care încadrează nasuri mezorinc (6. cu
un caz leptorin şi unul chamerhin). La unele
cazuri am putut calcula indicele Flower care a
încadrat şase subiecţi din şapte în categoria
ortignat (un caz progant deci).
Seria feminină este reprezentată de 17 subiecţi.
care au decedat între 20 şi 50 de ani (±5 ani),
incadrîndu-se în categoriile adolescent (trei subiecţi), adult (doi subiecţi) şi matur (12 subiecţi
egal repartizaţi între cele trei categorii de vîrstă
matură).

De lungime extrem de variabilă (mijlocie,
scurte şi lungi, în ordinea frecvenţei), calotele
sînt de lăţime înguste, foarte înguste şi mijlocii,
înălţimile urmînd o variaţ,ie extrem de mare,
de la forme foarte scunde la cele foarte înalte.
Indicii cranieni enunţaţ.i dupft acelaşi criteriu al
frecvenţei, prezintă foarte mari oscilaţii:
Indictfe 8:1 - de la dolicocrani la hiperbrahicrani.
20:1 - de la camaecrani la hipsicrani.
20:8 -- de la tapeinocrani la acrocrani.
Frunţile la nivelul dimensiunilor maxime, sint
foarte înguste, înguste şi mijlocii, iar la nivelul
dimensiunilor minime sînt foarte înguste gradat
pînă la foarte late. Deci avem aproape toată
gama lor dimensională, caracteristică frunţilor
intermediare (cu două excepţii de frunţi bombate),
ortometope, camemetope.
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Tabelul nr. 1
REPARTIŢIA DUPĂ CATEGORIILE DIMENSIUNILOR CRANIENE A SUBIECŢILOR STUDIAŢI

DIN NECROPOLA I-a DE LA PIUA PETRII

::\'r.
~Iar tin

Categoria

3

Eşantion

Eşantion

Eşantion

1977

1979

1980

'j!

'?

3
1. g-op.

x-169
170-177
178-185
186-193
1!!4-x

f. scurt

scurt
mijlociu
lung
f. lung

-

x-i61
162-169
170-176
177-184
185-x

-

1
1
2

17. ba-b.

Ingust
mijlociu
lat
f. lat

x-139
140-147
184-155
156-163
164-x

x-134
135-141
142-149
150-157
158-x

f. scund
scund
mijlociu
înalt
r. înalt

x-125
126-130
131-137
138-142
143-x

x-120
121-125
126-132
133-137
138-x

f. ingust

2
6
1
2
1

f. scund

scund
mijlociu
înalt
f. inalt

-

x-106
107-112
113-118
119-124
125-x

--1
2
1
-

-

1
7

(j

5
5

-

1
1
2

-

-

6

--

- -- 5
14
6
1

2
2
7
1
2

2
:i
6
2
4

1
1
2

----- --- - - - - - - - - -

1
:1
4

-

-

-

2
2

1

x-102
103-108
109-114
115-121
122-x

1
6

-

---

20. po-b.

4
5
3

2

-

2
2

-

-

---8. e11-e11

1

#"l-.

-

3
6
2
X

'?

3

1

-

1
4
3
1

'?

3

1

-

-

1
1

1
~

-

-

-

-

- - - - ------ - -

6
1
3
1
1

1
4
3
3
1

2
1
1

3
1
-

-

-

-

6
11
4
1

6
1
4
1

-

-

--- --- - - - - - - - 9. {1-{1.

f.

îngustă

îngustă

mijlocie
lată

f.

lată

[.

îngustă

X- 91
92-96
97-101
102-106
107-x

X- 87
88- 92
!l:l- 97
98-102
103-x

x-113
114-120
121--127
128-134
135-x

X-)18
109-115
116-122
123-129
130-X

1
1
6
2

1
4
6
1
3

-

1
1
2

1
2
3
-

-

-

-

1
10
15
2
1

5
8
2
-

- - --- --- - - - 1 O. co-co.

îngustă

mijlocie
lată

f.

lată

3
5
1
1

--

47. n-qn.

f.

joasă

joasă

mijlocie
înall:\
f. înaltă

48. n-pr.

f.

joasă

joasă

mijlocie
înnltă

f.

înaltă

x-103
104-111
112-120
121-128
12!l-x

X- 95
96-103
104-112
113-120
121-x

x-60
61-fi3
64-69
70-72
73-x

x--56
57-60
61-66
67-70
71-x

1
1
5
2

1
-

-

--1
1
5
3
2

1
1
2

1
2
3

3
6
4
-

-

-

--

3
16
8
1
1

5
3
3

-

- - - - - --- - -

-

2
1

2

-

-

3
7
2
1

--- - - --- --2
1
1
3
1

3
1
3

1
4
8
2

-

1
1

2
-

-

-

8
4
9

1
6
2
1

-1
3
4
2
2

--- - - - - - --- - 45. zy-z u.

f. ingustă
In gustă
mijlocie
lată

f.

40. ba-pr.

lată

scurtă

mijlocie
lungă

x-121
122-127
128-133
134-139
140-x
x-89
90-98
99-x

x-116
117-122
123-128
129-134
135-x
x-88
89-95
96-x
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-

-

-

1
1
1
2

-

1
2
-

1
3
8
9
2

1
2
4
2
3

--- ------ --- - -

8

-

1
3
4
2

1
3
4

2
6
1

-

-

2

2
-

-

2
14

1
2

.
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Tabelul nr. 2

REPARTIŢIA DUPĂ

Indicele 8:1

CATEGORIILE INDICILOR CRANIENI A SUBIECŢILOR STUDIAŢI DIN NECROPOLA 1-a
DE LA PIUA PETRII. EŞA!'o:TIO!'o:UL 1977.
1

'î'

Scara

1

1

ultradolicocran.
hiperdolicocran.
dolicocran
mesocran
brahicran
hipcrbrahicran

x-64,9
65-69,9
70-74,9
75-79,9
80-84,9
85-89,9

o

1

1

-

-

-

Scara

1

-

2
1
2

<ţ

1

hipcreuriprosop
euriprosop
mesoprosop
Icptoprosop
hipcrlcptoprosop

2
2
3
5
2

Indicele 47:45

x-79,9
80-84,9
85-89,9
90-94,9
95-x

~

1

1
2
2
2

-

2
2
2
2
-

--Indicele 17:1

cam a ecran
ortocran
hipsicran

Indicele 17:8
tapeinocran
metri ocran
acrocrm~c.

Scara

o

'?
---

x-69,9
70-74,9
75-x

x-91,9
92-97,9
98-x

.

Scara

!j'

2
5
1

hipcr<·urien
curien
mcsen
lcptcn
hipcrlcpten

--- --6
'î'
---

x--44,9
45-49,9
50-54,9
55-59,9
60-x

camaceran
ortocran
hipsicran

Scara

'i'
---

x-57,9
58-62,9
63-x

1
5
4

slcnomctop
mctriomctop
curimctop

-

Scara

!j'

o

3
5
4

3
2
5

X-65,9
66-68,9
69-x

Indicele 9 :10

-:1

1

<ţ

Scara

Scara

<;!

--;---1

frunte hombată
frunte intermcd.
frunte paralelă

x-79,9
80-99,9
100-X

2
11

Indicele 29:26

Scara

Indicele 30:27

parietal bombat
parietal cu bombare
mijlocie
parietal plat

x-79,9
80-85,9
86-X

!j'

x-87,9
88-!l0,4
90-X

8
1
2

7
3
-

ortometop
camcmelopă

Scara

ingust
mijl.
lat
f. Ia t

Indicele 52:51

x-71,9
72-78,9
79-85,9
86-x

!j'

X-97,9
98-102,9
103-x

7
2
1

6

camacconchă
mesoconchă

-

1

hipsiconchă

--- - Indicele 54:55

Scara

!j'

o

--- --leptorin
mezorin
chamerhin
hiperchamer

x-46,9
47-50,9
51-57,9
58-x

6
2
4
1

o

-

1
7
:i
1

;)

4

---

'ţ

Scara

--- --ortognat
mezognat
prognat

4
6

---

6

7
3

Scara

1

:3
3

4

10
4

--Indicele 12:8

occipital
occipital
occipital
occipital

3

X-90,0
90-x

--Indicele 40:5

~

o

---

l_<ţ'o

Scara

2
8

---

-

--tapcinocran
metrioeran
acrocran

o

---

1

Indicele 20:8

2

,')

-

---

o

3

2
2
2

1
2
2

--Indicele 9:8

4
4
1

4
1
4

~

--- - - Indicele 20:1:

c

---

1
4
4

Scara

Indicele 48 :45

2
7
1

-
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x-75,\l
76-84,\l
85-x

!j'

o

--- - 2
7
7

4
4
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Tabelul nr. 3
REPARTIŢIA

DUPA CATEGORIILE INDICILOR CRANIENI A SUBIECŢILOR STUDIAŢI DIN l\ECROPOLA 1-a
DE LA PIUA PETRII. EŞANTIONUL 1979

Indicele 8:1

l l

Scara

L"ltradolicocran
hip!'rdolicocran
dolicocran
mesocran
brahicran
hiperbrahicran
ultrabrahicran

6

x-64,9
65-69,9
70-74,9
75-79,9
80-84,9
85-89,9
90-x

Indicele 17:1

Indicele 4 7:45

6
-

-

2
1
1
1

:!

1
1
1

'

hipcreuriprosop
!'Uri prosop
mesoprosop
leploprosop
hipl•rlep toprosop

x-79,9
80-84,9
85-89,9
90-94,9
!l5-x

~

6
1

1

2
1

-

1

-

1

-

-

--Indicele 48 :45

Scara

6

--cama!'cran
ortocran
hipsicran

x-69,9
70-74,4
75-x

4
:!

Scara

6

-

2

hipcreuril'n
curirn
mcsen
lepten
hipcrlcptcn

x-41,9
45-49,9
50-54,!l
55-59,!)
60-x

2
2

x-91,9
!l2-97,9
98-x ·

-

1
1

3

-

-

Scara

cam a ecran
ortocran
hipsicran

6
---

-

2

Scara

6

x-57,9
58-62,!l
63-x

-

2

stcnometop
metriomctop
eurimctop

x-65,9
66-68,9
69-x

:i

:J

2

2

:1

Scara

--"'

-

frunte bombată
frunte intcrmcd.
frunte paralelă

X-79,!l
80-99,9
100-x

Scara

Indicrle 20:8

6

--tapeinocran
metri ocran
acrocran

x-79,9
80-85,9
86-x

'i'
---

5
-

4
--

-

-

Scara

6

Indicele 29:26
ortomctopă
camemctopă

Scara
X-90
90-x

o

ortognat
rm•zognat
prognat

~

2

1

88-90,4
!l0,5-x

2
1

2
1

Indicele 54:55

x-97,9
98-102,9
o:J-x

0

'i'

--

---

-

3

2

Indicele 12:8

orcip. ingust
occip. mijlociu
occip. lat
occip. r. lat

Scara

6

x-71,9
72-78,9
79-85,9
86-x

1
1
3
1

- - - ---

x-46,9
47-50,!l
51-57,9
58-x

3
4
X

Scasa

6

~

camacconchă
hipsiconhă

x-75,9
76-84,9
85-X

1
2
1

3
2

------

~

:!
:!

3

1
1

-

--- - - -

- - - --leptorin
mczorin
chamt•rhin
hiperchamcrhin.

~

---

--Indicele 52 :51

mcsoconhă

-

o

Scara

5
2

---

x-87,9

Scara

~

---

5
2

------Indicele 40:5

2
3
-

--- --parietal bombat
paridal bombat
mijlociu
parietal plat

~

---

--Indicele :10:27

1

2
5

--- - - -

-·

1

-

---

---

~

--- ---

Indicele · 9:10

~

1
2

-

·-Indicele 20:1

-

--Indicele 9: 8

~

--- --ta prin ocran
mclriocran
acsocran

~

---

--- - - Indicele 17:8

-

-

-

-

- - - --~
6

Scara

Scara
1

1

1
-
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Feţele

sînt în majoritate de înăl\ime mijlocie,

înaltă şi foarte îna!Lă (la nivelul n-gn) şi sint

armonizate cu lăţimii înguste, mijlocii şi late.
Avem un singur caz cu o faţă foarte îngustă.
Indicele facial tola! merge descrescînd de la leptoprosop Ia hipereuriprosop, şi de la hiperlepten
Ia eurien (cu oscilaţii foarte mici).
Orbitele subiecţilor sînt în mod rgal mesoconche
şi hipsiconche încadrînd nasuri foarte diferi te
Ieptorine, mezorine, camerhine. Majoritatea subiecţilor după indicele Flower sînt ortognaţi (cu
două cazuri mezognate şi unul prognat).
Acolo unde starea de conservare a scheletului
postcranian a permis metria segmentelor, am
calculat talia după metoda lui Manou\Tier (corecţia G. Oliver) care la bllrba~i variază între
limitele 155,2 cm şi 174,2 cm, iar la femei oscilează între limitele 112,8 cm şi 161,5 cm .
Copiii sînt reprezentaţi prin cinei schelele:
- trei subiecţi în grupa de virstă infans 1,
subgrupa 3-7 ani (CII molarul definitiv de G ani
erupt).
- doi subiec!i în grupa de vîrst[t infans Il
(7 -14 ani), grupa de vîrstă 7-10 ani (au erupt
incisivii laterali superiori şi inferiori de 8 ·ani;
caninii inferiori şi primi premolari superiori de 9
ani. Subiecţii sînt foarte prost conservaţi.
ln două morminte ce aparţin unor temei s-au
găsit cîte un reînhumat, aproape pulverizat la
atingere (adult??).
Ca formă, mărime şi tip antropologie, eşantionul
prezintă variaţii foarte mari. Studiul de detaliu
îl vom face pe toată necropola, la nivel de eşantion
neprezentînd importan!ă istorică, deoarece cele
enun\ate mai sus caraclerizeaz[t exclusiv grupul
uman studiat şi nu întreaga necropolă care nu are
încă cercetarea de teren finalizatrt.
Eşanlionul II { 1979) este format dintr-un grup
de 16 schelete foarte prost conservale care sînt
repartizate după sex şi vîrsHt inegal.
Bărbaţii sînt reprezentaţi de 7 subiecţi decedaţi
fnlre următoarele limite de vîrstă: cîte un caz
între 30-40 de ani şi între 40-50 de ani şi 5
subiecţi intre 50 şi 60 de ani.
Femeile prezente prin 5 cazuri, decedale cîte
un subiect între limitele de vîrstă 15-20 de ani
şi 20-30 de ani; trei subiecţi între limitele de
vîrstă 50-60 de ani.
Copiii sînt prezenţi prin trei subiecţi decedaţi
între limitele de virst ă: O- 7 ani (2 cazuri de la 8
la 10 ani; un caz de 5 ani; un subiect între 7- 14 ani).
Bărbaţii au calote de lungimi şi Iăţimi variabile, oscilînd între limitele categoriilor scurte şi
foarte lungi, de lăţime foarte îngustă gradat pînă
la mijloace; înălţimile sînt foarte scunde, scunde
şi mijlocii. Indicii cranieni oscilează între limitele
categorii lor dolicocrane-hiperbrahicrane (71 ,5889,41); camaecran-hipsicran (66,49-81, 18); tapeinocran (83,89-90,79); lapeinocran (68,83-75,48).
Frontalul oscilează la nivelul dimensiunii minime
între limitele calegoriilor îngust şi foarte lat
(96 mm -118 mm), iar la nivelul dimensiunii
maxime între limitele foarte îngust şi foarte lat
(107 mm-110 mm). Indicii cranieni incadrează
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subiecţii în categoriile metriometop. stenometop,
eurimetop (în ordinea frecvenţei) cu aspect intermediar sau bombat (tabel. nr. 1; nr. 2; nr. 3).
Faţa în cazurile în care s-a păstrat, rste joasă
sau mijlocie, de lăţime îngustă cu valori intermediare pînă la mărimi foarte Jale (tabelul nr.
2-3). Indicele facial este hipereuriprosop-hipereurien şi euriprosop-eurien (tabelul nr. 3). Orbitele sînt mesoconche spre hipsieonhe încadrind
nasuri leptorine, chamerhine. In tn·i cazuri indicele Flower ne-a dat valori în categoria ortognat.
Femeile au calole scurte şi mijlocii (162 mm17S mm), ca lăţime foarte înguste, inguste şi
mijlocii (137 mm-147 mm) cu înăl(imi foarte
scunde (tabel nr. 3). Indicii cranieni încadrează
subi~cţii studi~ţi în categoriile dolicocran-hiperbrahicran, ca ŞI la seria masculină, însă între Yalorile 79, 1_9-87,65; hipsicran, ortocran; lapeinocran melnocran (tabelul nr. 3). Fronlalul prezintft
valori care permit s[t facem încadrarea lor în categoriile îngust-lat şi îngust-foarte lat (9.=
!.:14 mm-102mm; 10.+112 mm-139 mm), indicii
frontali caracterizîndu-Ie ca fruntibo mbale intermediare, metriomelope, slenom~tope şi eurirnetope (9 :10= 69,06-91,07; 9 :8=64,3S-72,26).
Faţa este în foarte puţine cazuri păstratft, încadrîndu-se ln formele foarte înguste, înguste şi
J?ase; mijlocii şi înalte (tabelul nr. 3). Orbitele
~111~ -~esoco?che-hipsiconche (78,57 -8(i,48) cu
mdiCil nasah leptorhin-chamerhin (40,0--51,0G).
Indicele Flonr este ortognat (91,0-U4,7U).
Sch~le~ul postcranian este foarte prost conserYat
la maJOritatea subiecţilor (unele segmente C'rau
~o~p.Ie_t pulverizate). Din acest motiv foarte pu(ini
mdiYIZI au fost dimensionati. Atît la b[trbati eit
ş~ la femei anm subiecţi ~u aspect de robusticitate sub medie spre puternică.
'ratia la bărbaţi în medie este supramijlocie
(169,80 cm) şi oscilează între limitele valorilor
submijlocie şi mare (162, 75 cm -178,75 cm). La
femei talia se încadrează ln categoria staturilor
mari (163.13 cm), toţi subiec(ii intrînd in această
categorie (160,0 cm--167,80 <:m).
Eşanlionul III ( 1980) este rC'prezentaL de 72
subiec~i cu grad de conserYare sub mediu, mediu
şi foarte bun.
Seria masculină este formată din 32 de subiec\i
care au decedat între limitele de vîrstă 20-60 de
ani (±5 ani), încadrîndu-se în categoriile de YÎrsUt
adu IL (1 caz), matur 1- II -II (29 de cazuri) şi
senil 1 -II (2 cazuri). Aspect general de robusti citate submediu spre puternic.
La ninlul g-op calotele se încadrează intre
formele scurte şi foarte lungi (172mm -198 mm),
aproape egal repartizaţi ca lăţ.ime însă (8.=
134 mm-15G mm), inegal grupaţi în toale categoriile (tabel nr. 4). Înălţimea calotelor este
variabil[l (17.=101 mm-141 mm; 20.=94 mm124 mm). Indicii cranieni concentrează majoritatea subiecţilor intre limitele categoriilor dolicocrane-brahicrane (8 :1 =71,20-84,6li); camaecrane-hipsicrane (17: 1= 57,29-79,77; 20 :1.= 5 ],37
-65,34). tapeinocran-metriocran (17:8=70,14105,8; 20:8=68,11-87,32).
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Tabelul nr. 4
HEPARTIŢIA

DUPA CATEGORIILE INDICILOH CRANIENI A SUBIECŢILOR
DE LA PIUA PETRII. EŞA!\'TIONUL 1980
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NECROPOLA 1 DE LA PIUA PETRII

Fruntile sint ca dimensiune inguste şi mijlocii
cu cite un caz sau două in celelalte categorii
(9.=84 mm-105 mm; 10=99 mm-111 mm). Indicii frontali încadrează subiecţii intre categoriile
stenometope-eurimetope (9 :8=56,90-71, 11);
bombatc şi intermediare (9 :10=77,6~1-85,34)
(tabel nr. 4).
Feţele la nivelul n-gn oscilează î nlre li mi lele
joase-inalle (47 = 101-130 mm; 48:51 mm-87mm)
~i sint de lăţime îngustă pînă la foarte lată cu
pondt•rea în categoria mijlocie şi lată (120 mm144 mm) (tabelul nr. 4). Indicii faciali (47 :45=
80,G:2-\l8,48; 48 :45=38,31-G3, 16) concentrează
majoritatea subiecţilor între categoriie euriprosop,
leptoprosop şi hipereurien-hiperleptcn (tabelul nr.
4). La fe~e atît de diferite avem orbite mesoeonche
şi hipsiconche (eu un singur caz camaeconch)
(52:51=73,81-102,38) ce încadrrazrt in majoritatr nasuri leptorim•, cu subiec~i aproximativ
egali repartiza ţi in crlrlal te calrgorii (54 :55=
29,3;)-100,0) (tabelul nr. 1).
La Iti cazuri am putut calcula Indicele Flo\n'r
(40:5=G3,20-102,\.11) care rsle in majoritate
orlognal (in 11 cazuri).
Comparativ cu seria masculin[t, cea femininii
este reprezenta lă numai de 17 subiecţi (23,G 1%
din totalul seriei exhumate în 1980, pe cind băr
baţii reprezintă 44,44<,Y0 ), aproximativ egali repartiza\i între categoriile de virslă juvenil-maturus
III cu excepţia intrrvalului de vîrstă 30-40 de
ani unde avem G subiecti. Lungimea calotelor
variazft intre limitele 157 mm-184 mm. cu lă
ţimi L·xlrem de variabil(• (8= 133 mm-161 mrn);
înălţimea l'ste foarte scunM1, gradat pîn[t la înaltă
(20= ~\l mm-115 mm; 17 = 125 mm-13\.1 mm).
Indicii cranieni încadrează subiecţii studiati în
categoriile dolicocran-brahicran (72, 67, 97, 35);
tapeinocran-acrocran (17 :8=88,03-97,74; 20 :8=
63,57 -80,29); camaecran-hipsicran (17 :1 = 69,06
-78,53; 20:1=34,64-69,01) (tabelul nr. 4).
Frunţile sint în majoritate inguste, mijlocii
şi late (9=89mm-102mm; 10=108mm-132
mm); stenometop-eurimetop (9 :8= 59,63- 80,53),
bombate, însă in majoritate au bombare intermediară (9 :10=68,42-92,03) (tabel nr. 4). Facialul oscilează intre limitele categoriilor joasă
foarte înaltă la nivelul n-gn (17 = 97 mm--122 mm;
48= 54 mm- 90 mm) indicii incadrîndu-Ic aproximativ gradat (47 :48=65,54-93,8; 48 :45=39,Rf175,00J intre limitele euriprosop-hiperlrptoprosop
şi hipL·r,·urien-hiper!C'plen (lahd nr. •1). La o variabililall' atît de mare a fe(.l'lor, orhill'le se
concentrează în categoria mezoconch(t (15 eazuri)
şi hipsiconch[t (8 cazuri) c·u un singur caz camal'conch. Nasul osos esle mai variabil (S·1 ::1:-> ~
40,31:1-75,7()) majoritaLea subiec~ilor sînl concentrali in categoria leptorină (11 cazuri). Indicele
Flowrr (10:5=!i7,17--101,03) incadreaz{t 11 subiec\i din 15 în categoria ortognat (labl'lul nr. 4).
Doi subiecţi nu au prezentat sufieienle date pentru
determinare sex-vîrstă.
Talia la bărbaţi oscilează intre limitele 155,5 cm
-175,4 cm, iar la femei intre limitele 140,0 cm-160,0 cm (dup{t metoda lui Manouvrier).
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Copii sint reprezentaţi de 21 de subiecţi care
s-au grupat astfel:
- Infans 1 (0-7 ani)= 14 subiecţi; - lnfans
II (7- 14 ani)=7 subiecţi.
Nu insistăm asupra studiului de copii pentru că
pe întreaga necropolă noi vom face repartiţia
pe sub grupe ca şi un studiu de detaliu. Jn cadrul
eşantionului exhumat în 1980 ei reprezintă 29,17%.
Cele trei eşantioane studiate (1977, 1979 şi
1980) reprezintă trei grupe de înhumaţi care fac
parte din aceeaşi necropolă, însă înhumaţi ca
poziţie diferi lă în raport cu monumentul ecleziastic descoperit, dar cu aceeaşi datare. La finalizarea eercrHirii de teren, noi vom putea concentra subiecţii şi după alte criterii de studiu. Subiecţii din cele trei grupe studiate se încadrează
ca mărime şi formă între limite de variabilitate
foarte mari (pe sexe), aspectul de noemogenitate
reflectîndu-se şi din analiza tipologică unde componentele alpine, dinarice, mediteranide, nordice
(mai puţine cazuri) şi mongoloide (citeva cazuri)
cu influen\c-metisaj sînt predominante. Nu am
dat frrcvenţele deoarece pol fi întîmplătoare,
ncadnd importanţă istorică la nivel de eşantioane.
Dar, acest lucru este totuşi explicabil, deoarece
Piua Petrii era una din porţ.ile dr intrare şi de
schimb comercial ale Ţiirii Homâneşti, notifieate
in documentrlc medievale interne şi externe.
Săp[tlurile sistematice vor continua în a~i
ce vin la Piua Petrii, urmind ca la incheierea
cerceUtrii să prezen'tăm un studiu sintetic eomparat.iv, avînd in vedere şi necropolele cu care
acrasta are tangenţe.
BIBLIOGHAFIE SELECTIVA
1. Dan M. lliescu, Un vechi oraş dispărut: Cetatea de Floci,
1930.
2. X. Conovici, HevMuzMon, 12, 1975, 2, p. 63-66.
3. Lucică Chi\escu, Niculae Conovici, Radu Lungu, Anca
Păun eseu şi Venera Rădulescu, CercetArh, 1979, p, 199242.
4. G. Oliver, Pralique anlhropologique, Paris, 1960.
5. Hudolf Martin, Lchrbuch der Anthropologie, II, 1928,
Jena.
Bucureşti,

DONNES ANTHROPOLOGIQUES PRELIMINAITIE CONCERNANT LE MATERIEL OSTEOLOGIQCE HUMAIN DECOUVErU DAKS LA
Xf:=CHOPOLE No 1 DE PIUA PETHII.

LL'> lrob echanlillons ctudies ( 1!J/1' 1!JI\l, 1!J80) reprbentanl lrois groupes d'inhUmes fjlli fonl parlic de )a 111CII1C
nccropok.
LL'-' sujl'ts Ctudi<'s Sl'!on !curs dimcnsions et fonnes, '"Lillenl entrc des limitcs de tres grandcs valcurcs. Le groupc
humain etudic~ n'cst pas homog!me ni du point de vuc typo1ogique, rcprcscnte par les typcs alpins, dinariqucs, nordiqucs
(pcu d~ cas) mcditcranoids, mongoloids (pcu de cas), avec
des influcnccs - mctissagc.
Cctte chosc est explic8ble parce quc Piua l'etrii etait
unc des portcs d'cntrees et d'echange commercial de Ia Valachic, notiiices dans Ies documents internes et externes.
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Rezultatele

săpăturilor

privind epoca
în jud. Covasna

feudală

executate

SZEKEL Y ZOL T AN

ln campania de săpături din anul 198~) _au. fo~t
executate cercetări şi săpături în aşezan ŞI cimitire in următoarele localităţi:
1. PETENI (jud. Covasna). Scopul srtpătu
rilor din anul 1980 a fost stabilirea extinderii
cimitirului şi delimitarea lui. In direcţia a~ei
lungi - NE- SV - a cimitirului an fost deschise
casete, cu dimensiunile 5 X 5 m, numerotate în
continuarea celor din anul precedent. In casetele
deschise, pe o lăţ.imc de 30 m, la capetele nordestic şi sud-vestic, nu a fost găsit nici un mormînt:
Mai avem de controlat zona vestică a necropole!
şi a aşezării, care încă nu a fost găsită.
2. ARIUŞD (jud. Covasna). Jn hotarul satului Kriuşd, în afară de aşezarea ncolitică de pc
movila Tyszk, un alt punct arheologic este situat
pe promontoriu! cunoscut sub denumirea de
.,Cs6kâs", plasat la capătul nordic al satului, p_e
partea dreaptă a drumului care duce la Arac1.
Promontoriu! este tăiat printr-un şanţ de restul
masivului muntos (fig. 1/1). Platoul arc forma
ovală,
extinzîndu-se în direcţia nord-sud; la
capătul nordic, în faţa şanţului şi la marginile
sale estică şi vestică, cslc un val de pămînt, înalt
de 0,5 m, care dispare la capătul sudic. Pornind
de la capătul nordic platoul a fost secţionat la
mijloc cu un şanţ, lung de 45 m şi lat de 1 m
(S.I). La capătul nordic profilul este următorul:
sub humusul gros de 30 cm a fost un strat de lut
galben, gros de 60-80 cm, în care a fost săpat
un şanţ, adînc de 0,80 m şi lat de 2 m pentru
fundaţia unui zid de piatră. Pietrele fiind scoase,
a rămas numai molozul amestecat cu pietre mici.
Sub zid şi pe ambele laturi ale zidului au fost
stîlpi de stejar, groşi de 30-40 cm, arşi şi aşezaţi
orizontal (fig. 1/2). La capătul nordic al şanţ ului,
peste stîlpii carbonizaţi, a fost descoperi l un strat
de cenuşă, gros de 20-30 cm, iar la cel sudic,
lutul era ars la roşu. În faţa zidului, printre
stilpi arşi, au fost găsite o zăbală de fier şi fragmentul unei săbii de fier (fig. 3).
Perpendicular pe şanţul I, în direcţia vestidt,
a fost deschisă o casetă, cu dimensiunile 5 x 5 m.
La adîncimea de 0,96 m se afla o suprafaţă acoperită cu pietre, suprapusă direct solului virgin.
Tot perpendicular pe SI, în direcţia estică, a fost
săpat un şanţ lung de 20 m (S. II) pînă la marginea
platoului. Peretele şanţului arată următorul profil: sub humusul gros de 10 cm apare un strat de

culoare brun-neagră, gros de 40 cm, in carr a
fost săpat şanţul pentru fundaţia zidului, care a
fost scos (fig. 1/3). Sub stratul de moloz, în stratul
de lut galben, au fost găsiţi stilpi de stejar arşi,
aşezaţi orizontal şi vertical. Intre zid şi stîlpi
pămîntul era ars la roşu şi awa o grosime dr 1 m
(fig. 4).
In şanţurile V- VI, executate perpendicular
pe marginea estică a platoului, a fost surprins
zidul de piatră, gros de 1 m, care pe partea estică
apare numai în şanţul nr. IV. Incepind de la
mijloc, spre sud, terenul este abrupt, în această
parte zidul nefiind găsit.
Pe partea nordic[t a terenului, şanţul de ap[trare,
adînc de 6 m şi !al de 4-5 m, nu a păstrat forma
lui originală, fiind folosit ca drum de acces pe
platou.
Hesturile de construcţii descoperite pc platou
sînt medievale şi ele pot fi încadrate în dourt faze.
Primei faze îi aparţine un •·ai de pămînt, inL'irit
cu stîlpi de stejar, ale căror resturi arse au fost
gilsitc sub zidul de piatră. Promontoriu! a fost
tăiat cu un şanţ, iar în faţ.a şanţului, pe această
parte, a fost amenajat un val de pămînt, cu stilpi.
Peste acest val de pămînt, după ce a fost distrus
printr-un incendiu, s-a construit cetatea cu zid
de piatră legată cu mortar (fig. 2).
În Transilvania sistemul de fortificare cu val
la o constructie de lemn este cunoscut la cetatea
de la Dftbîc;, în prima ei fază de construcţie 1
şi in general la celăţilc feudale timpurii din secolele al XI-Ira ~i al XII-lea 2 • Pc baza sistemului de
construc\ic prima etapă de fortificare se poate
situa într-o perioadă timpurie, în secolul al XI-lea.
AceasHt încadrare este confirmată şi de cele două
obiecte gi'tsite printre stîlpii arşi: o sabie şi o
zăbalil. Sabia este de tipul celor timpurii, cu un
singur tăiş, la care axa mînerului nu corespunde
cu axa lamei, înclinîndu-se puţin spre tăişullamei 3
(fig. 5). Zăbala, făcută din două bare rotunde, cu
capetele plate, încovoiatc şi legate între ele, are şi

1

ActaMN, 4, 1968, p. 179.
Gy. Novak, Az epites es cpiteszettudomâny, 7, 1969,
3-4, p. 338-339.
a Fr. Csillag, Kardok tortenclmiinkben, Budapesta, 197 1
p. 21.
2
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Fi g. 1. A riu şd.

1 vedere ge neral ă a

muntel ui NCs6kas • ; 2 grinzi carbonizate din S I ; 3 urma zidului scos din S II.

O

F ig. 2.

Ariuşd .

Planul

săpături!.
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două

verigi latrrale, tipul fiind cunoscut dintr-o
timpurie, adică din secolele X-XI 4
(fig. 6).
Cetatea feudală, cu incinta de piatră suprapusă
peste valul întărit cu stîlpi, are formă ovală; la
capătul nordic a avut, probabil, un turn dreptunghiular, după cum ne arată o suprafaţă mare
acoperită cu moloz, care nu se poate atribui numai
lucrărilor de demolare a zidului de piatră. Dimensiunile cetăţii: axa lungă, în direcţia nord-sud,
nu s-a putut măsura din cauza lipsei zidului, dar
se poate accepta că numai partea mai ridicată
a platoului a fost înconjurată cu zid. Diametru!
in direcţia est-vest a fost de 30 m.
În privinţa datei cind a fost construită cetatea,
săpătura nu a adus nici o dovadă arheologică.
In încadrarea ei cronologicft nu ne putem baza
numai pe forma cetăţii şi pe tehnica de construire
cu mortar. Pc baza cercetărilor făcute în cetăţile
feudale din jude\ul Covasna credem că cetatea a
fost construită înaintea stabilirii secnilor pe
aceste meleaguri, în sccolu 1 al X II-lea 5 • Asi nd
o pozi!ie excelentă pe malul drept al Oltului t'a
supraveghea regiunea Ţiirii Birsei şi a fost o
stavilă în calca duşmanilor.
perioadă

3. OJDULil. Pe teritoriul comunei, in fundul
unei văi, curge un pîrîu denumit ~.Kopolna".
Pe ambele maluri ale pîrîului, care este tran'rsat
de druni:ul asfaltat, sînl construite casele \ăra
nilor. Faţă-n faţ.ă cu podul drumului asfaltat, pe
malul drept al pîrîului, est!, o terasă mai ridicată
unde sint înşiruite case şi gri'tdini. În grftdina lui
Bogozi Ioan (casa nr. -103), in anul 1980, cu
ocazia săpării şanţului pentru conducta de apă,
au fost găsite resturile unor bordeie de formă dreptunghiuladt cu cuptor, avind llolta s[tpatft in
peretele locuinţei. Locuinţele sint de tip scmiadîncit în pămînt.
În anul 1980 s[tpătura nu s-a putut executa din
motive obiectiw. S-a Uteut numai o cercetare de
suprafaţă şi [!U fost adu nale fragmentele unor
vase care constituiscră inventarul bordeil'lur.
Din fragmentele găsill' au fost întregile şapte
vase (fig. 7). Acestea sînt borcane cu şi fără
toartă, lucrate la roa' a rapidă, din pastă bun[t.
Au gura largă, buza este dreaptă, pe partea interioară cu şanţ, iar pe umftr sinl decoratc cu
striuri paralele. Ele diferft de vasele găsite in
aşezările datate în secolul al XII-lea de la Sf.
Ghcorghe-Bedchaza şi Cristuru Secuiesc, în care
au fost găsite şi căldări de lut şi inele de Lîmplă
cu capătul in formă de S6 • Sînt oale cu corp zvelt.

• A. Kopcrski- M. l'arcevski, ActaArchLodz, ;>O, 1978,
1-2, p. 221, fig. 10 D.
• Z. SzekeJy, AJuta, 7, 1976-1977, p. 54-65.
6 ldem, AJuta, 6, 1974-1975, p. 65; idcm, AJuta, 7,
1976-1977, p. 61l, fig. 30/1-6.
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Vase de tip borcan, fără toartă, caracteristice
pentru secolul al XII-lea, au fost găsite numai
în număr redus, tipul dominant fiind vasul cu
toartă.

Pc baza formei locuinţ.elor şi a vaselor aflate în
ele aşezan•a se poate data in secolul al XIII-lea;
ea este mai timpurie decît cea descoperită la
Cernal, care a fost datată în secolul al XIV-lea
pc baza unei monede (denar de argint al regelui
maghiar Ludovic cel lUare?. Această incadrare
este confirmată şi de aspectul matrrialului ceramic
descoperit, care corespunde numai în parte eeramicii găsite în aşezarra de Ia Cernat. Deocamdată
- după părerea noastră - este prima aşezare
din acPst secol cunoscută în această regiune.
Săpăturile executate în anul 1980 pe teritoriul
judeţului Covasna au îmbogăţit cu noi date arheologice cunoştin!ele noastre privind primele
secole ale epocii feudale din această regiune.
THE

RESUL TS OF THE AHCHEOLOGICAL
SEEING THE MEDIEVAL
AGE IN COVASNA COUNTI

I\'VESTJGATIO~

ABSTRACT
1. The scope of the at·cheologicaJ cxca\·ations at l'eteni
in 1 !J80 was to discover lhe Jimits of thr cemetery ill"loging
to lhc 12. century.
2. At Ariuşd, 011 the top of thc hill namcd ,.Cs6k,),;·• 'Yas
rcYcnJed o fortrcss wi th two construction phases. In lhc
first phasc it was raiscd nn carth vallum and was Lnilt a
woodcn fortress, in front of which thcrc was a defc11'' dilch.
In the second phasc, thc wooden fortrcss, which was burnt,
was rcplaccs by a stone onc. "'c rcmarkc n fragment of a
swonl anei nn iron hit. Thcse objccts datcs lhc carth fortrcss
in tlw 11 century, \Yllile the stom' fortrl"" belollf!' In the
13 ccntury.
:1. At Ojdula, in thc middlc of thc yjJJagc, 011 thc tL·rrace
of lhe hrook "Kopolna", "·as di~COYl"I"Cd a ~eltlenwnt with
rectanguJar dwellings. The nud huts had fire places wi th
diggcd into thc wall domcs. Thc pottcry consists in Yesscls-pot
without and with handll's, dccorated with paral~ll line'.
Thc archacologic:tl nwlcrialc datl's thc sctllement in lhc
1:V" c<'ntury.
EXPLANATIO:\' OF THE FJGUHES
Fig. 1.

Ariuşd.

1 general view of thc .,Cs6kils" :'llount;

2 carbonized girdcs in S I ditch; 3 thc rcmnins of thc stonc

wall, drawcd out.
Fig. 2. Ariuşd.
Fig. 3. Ariuşd.
Fig. 4. Ariuşd.
Fig. 5. Ariuşd.
Fig. 6. Ariuşd.
Fig. 7. Ojdula.

7

Ibidem.
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Plan of lhc cxcavations.
Profil of the S l ditch.
Profil of the S II ditch.
Fragment of thc sword.
Fragment of thc iron bit.
\'csscls from thc settlcmcnt.

Principalele rezultate ale săpăturilor de la Curtea Domnească din Vaslui
ALEXANDRU ANDRONIC

Jn urma rezultatelor obţinute prin săpăturile
sistematice anterioare, cercetările au continuat
la \"aslui-Curţile Domneşti, în vara anului 1980,
urmărindu-se, în primul rînd, identificarea construcţiilor medievale din imediata apropiere a
bisericii Sf. Ioan Botezătorul. ln consecinţă, aici
au fost trasate următoarele secţiuni şi casete:
BXIV (4 m x 1 m), BXV (5,80 m X 1 m), BXVI
(2,;)0 m x 2,50 m), BXVII (iniţial 18 m X 1 m, prelungită, apoi, cu 14 m x 1,50 m, pînă la zidul
stadionului sportiv, fiind orientată vest-est, paralel[t cu biserica Sf. Ioan). BXVIII (9 m x J m),
BXIX (4,50 m X 2 m). Pe latura de nord a bisericii, lîngă curtea şcolii generale .nr. G, au fost
trasate secţiunile: BXX (17 m x 1 m), BXXI
(G m x 1 m) şi caseta BXXII (2,50 m x2,50 m).
In fine, lîngă casa parohială, pe latura ei de sud,
a fost trasată secţiunea BXXIII (9 m x 1,50 m).
In felul acesta a fost cercetată o suprafaţă de
aproximativ 150 m 2 •
Limitarea săpălurilor în perimetrul din imediata
apropiere a bisericii Sf. Ioan (înăl(ată, în anul
1490, de Ştefan cel Mare) a fost determinată de
urm[tloarele considerente: a) aflarea limitelor
cimitirului medieval; b) depistarea unor e\Tntuale
resturi de consl rucţii eclesiastice anterioare aci ualului edificiu; c) eventuala descoperire, şi în sectorul B, a unor construc!ii din piatri"'t din secolele
X\"-XVII, apar!inind eompll'xului mrdieval al
Cuqilor Domneşti.
Concomitent, s-a urmftril ~i prceizarl'a elemcnL('lor ck slratigrafie, dat fii11d faptul ci't, prin
cercel;-trile anterioare, pe locul denumit Cur!ile
Domm·şti a fost identificat şi nivelul de locuirc din
S('C''•lui al XV-lea, de cînd datează la Vaslui şi
cele mai vechi construcţii de piatră, fie laice, fie
eclesiastice.
In linii generale, stratigrafia în sectorul B se
caracterizează prin deranjarea, în cea mai mare
parte, a depunerilor arheologice, din cauza săpării
mormintelor din cimitirul din jurul bisericii
Sf. Ioan. Şi în sectorul B, la baza depunerilor
arheologice se află lutul galben-verzui, peste
care s-a depus un strat de pămînt brun-roşcat.
ln alle sectoare (sectorul A şi sectorul C), în acest
strai au fost descoperite depuneri din epoca comunei primitive, precum şi din epoca ficrului.
ln schimb, stratul de p[unînl negru compact,
denumit eonven!ional humus medieval, a fost
obsrn·at parpal în sectorul B, în săpăturilr din
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anul 1\180, şi numai 111 sec\iunra B XV, fiind
găsit in situ deasupra lui, un pavaj din pietre
de rîu. asemănător pavajelor descoprrite în sectom·rle A şi C, datînd din secolul al XV-lea, în
prrajma complexelor L9 şi L 10. Din păcate,
acest pavaj a fost distrus în era mai mare parte,
iar în celelalte secţiuni din acest sector, în preajma
bisericii Sf. Ioan, n-a mai fost găsit. Dealtfel
şi alte depuneri mai noi au fost distruse din cauza
deselor îngropări efectuate pc o suprafaţă destul
de rrdusă, din jurul acestei biserici.
Cu toate acestea, în sectorul B s-au putut obsen·a drpuneri din secolele XVII-XVIII, cum
sîni cele identificate în secţiunea BXVII. Aici a
fost surprinsă o silua!ie deosebită din cauza intervenţiilor din secolele XVIII-XIX, fiind vorba,
dup{t toate probabilităţile, de descoperirea unei
gropi, cu dimensiuni destul de mari, din care
j))"O\·i n numeroase fragmente de cahle, de frescă,
faian\[t orientală şi moncde. In stadiul actual al
cercetărilor se impune continuarea săpăturilor şi
în acrst sector, nrfiind exclusă posibilitatea descoperirii, şi aici, a unor resturi de construcţii
medievale.
l\Ien!ionăm, lolodală, faptul că din curtea casei
parohiale au fost recuperate şase fragmente de
pirtre profilalc, proYenind de la ancadramentele
originak de la biserica lui Ştefan cel Mare, ră
mase pe loc dupi"'t restaurare, precum şi un disc
ornamcnlal, cu reprezentarea stemri ;\loldovci
(fig. 1). Discul mai păstreazft angoba şi pi"'trţ.i
din smalţul verde deschis, specific secolului al
X V-lea. Tol de aici provin şi alte dou[t sute de
fragmente de pietre profilate noi, care urmau a
fi folosite la construirea, separat de biserică, a
unei clopotniţe, măsură rămasă un deziderat.
Actualmente, biserica are o clopotniţă de lemn.
Sub raportul dezafectării treptate a cimitirului
de aici, semnalăm descoperirea, în secţiunea
BXXIII, a fundaţiei vechii case parohiale, la
care s-au folosit pietre funerare cu inscripţii din
~ecolele XVIII-XIX, provenite de la mormintele
din preajma bisericii.
In ceea ce priveşte limitele cimitirului medieval,
săpăturile din vara anului 1980 au permis să se
fixeze următoarele: a) limita de apus, marcată
de faptul că în secţiunea BXXIII nu s-au mai
găsit morminte de înhumaţic în sicrie. Dealtfel,
în cursul săpăturilor din anul 1976, în sec!iunile
BIIJ -BV şi în casetele BIII a-c, de asemenea,
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nu s-au găsit morminte; b) limita de est este marde panta dinspre Vasluieţ, către zidul care
desparte curtea bisericii Sf. Ioan de stadionul
sportiv al municipiului Vaslui; c) limita de sud o
considerăm ca fiind marcată de gardul despăr
ţitor al actualei case parohiale, deoarece, in direcţia respectivă, cimitirul nu s-a exlins mai
mull, după cum s-a constatat în urma săpăturilor
din anul Hl7ti, cind, in secţiunea BIX, nu s-au
gă~it morminte din epoca feudală; d) limita de
nord r[unine incertă, deoarece secţiunile BXXBX.X. 11, orientale vest-est, paralel cu biserica,
au dat la iveală morminte feudale, dar din pftcate. in direcţia nord, cercetările sint împiedicate
de situaţia obiectivă creată de asfaltarea in întrrginw a curţii Şcolii generale nr. 6.
In cursul săpăturilor din vara anului 1\)80 au
fost descoperite 12 morminte nederanjate, notate
M 1-12/1980, şi anume 4 în BXIV, 1 în BXVI,
4 in BXVIII şi 3 in BXX, precum şi multe morminte deranjate, descoperite în secţiunea BXX I.
Pr baza monrdrlor descoprrile în unele morminte,
cimitirul din preajma bisericii Sf. Ioan a con(inul
şi morminte din secolele XVII-XIX.
!n se<·torul B, aşa cum s-a amintit, au fost
drscoperil<' şi foarte numeroase fragment<' de
cahle cu decor geometric, animalier şi compozit,
fragmente de frcscii, faian(ă orientant, monedc
ungureşti, tureeşli şi austriece, indicînd existenţa,
în preajma aeestci secţiuni, a unor eventualr constructii nH•dievale. Aceste elemente noi, descoperite recent, constituite totodată şi reprre pentru
cercdftrile viitoare de la Vaslui-Curţile Domnrşli.
Unele materiale descoperite în vara anului
1980 în sectorul B au perfecte analogii cu materialele descoperite în săpăturile anterioare din
sectoarele A şi C.
Astfel, se remarcă fragmentele de cahlă, nesmăl
ţuite şi smălţuite, din pastă omogenă, bine fră
mlntată şi arsă oxidant, cu decor geometric.
Din această categorie semnalăm fragmentele de
cahle cu ornament solar stilizat. Se observă existenţa unor variante ale decorului
respectiv.
Astfel, pe unele fragmente, discul solar, redat
în C('ntrul cahlei patrulatere, este înconjurat de
două cercuri, de lriunghiuri afrontale, avînd, în
col(uri, ornamente geometrice îmbinate cu motive
flora!!·. Decorul central este încadrat într-un chenar
palrulater, aldttuit, la rîndul s{tu, din pătrate,
avind înscrise o cruce în formă de x, mărginit de
un rînd de triunghiuri cu vîrful oriental în exterior (fig. 2/1). Altele au ca decor discul solar
inscris intr-un cerc de triunghiuri cu vîrfurile
orientale in interior, în mijloc fiind redată o
rozetă cu G petale. Jn colţurile cahlei se repetă
acela:;;i ornament la o scară redusă (fig. 2/2-3,
fig. 3/1); din ultima categorie de cahle fac parte
cată
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şi unele
alcătuit

variante, în care chenarul patrulater este
din două şiruri de triunghiuri afrontate
(fig. 2/4).
De asemenea, se impun atenţiei noastre şi
fragmentele de cahle cu decor animalier şi compozi l. Din această categorie fac parte acele fragmente de cahle care ne redau imaginea Sf. Gheorghe călare, omorind un balaur (fig. 3/2). Jn sectorul B, au apărut variante ale acestui tip de
cahlă, remarcîndu-se, ca detalii, elementele de
harnaşament de factură occidentală, ceea ce ne
determină a data aceste cahle in a doua jumătate
a secolului al X Y-lca- începutul secolului al
XYI-lca.
Celelalte tipuri de cahlă, datînd din secolele
XVI-XVIII, se aseamănă foarte mult cu cahlele
descoperite în sectoarele A şi C, şi aparţin aceluiaşi
complex medieval al Curţilor Domneşti.
Deosebit de importante pentru istoricul cimitirului medieval sint descoperirile din secţiunea
BXXIII, unde a fost depistată fundaţia vechii
case parohiale. Cu prilejul cercetărilor au fost
recuperate din această fundaţie mai multe fragmente de pietre funerare cu inscripţii, datînd
din secolele XVIII-XIX (fig. 4/1-4; G/1-4).
Semnalăm, in primul rind, o piatră funerar[t
înlreag{t (cu dimensiunile de 120/41/24 cm) cu o
insrrip\ie în litere chirilice de 3,50 cm, avînd
urmiilorul text: "1780, marii<' 11, odihnPşte
doamne pre adormi lui robul tău G heorghic dascăl".
Alle pietre tombale, in stare fragmentară, au
permis reconstituirea unor tcx te cu caractere
chirilice în limba română, datînd din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Semnalăm,
de
pildă, de pe o piatră tombală reconstituită (cu
dimensiunile de 150/72/17 cm), următorul text:
"Toţi roagă pe cel trecătoriu să nu uite că ii muritoriu. Să îi rogaţi ca să erte toate greşalele şi să
aşază sufletele lor la odihna ce li se va da". Am
reprodus aceste fragmente de inscripţii, in vederea publicării lor ulterioare, in condiţiile impuse
de filologia clasică românească, datorită frumuseţii
limbii româneşti, de la inceputul secolului al
XIX-lea.
ln ceea ce priveşte cercetările din sectorul C,
la complexul LlO, în vara anului 1980, ele s-au
limitat la observaţii privind elementele construcliH ale intrării în pantă in subsolul edificiului,
adică a girliciului casei. In acest sector săpăturile
vor continua pentru a se degaja complet acest
gîrlici, ca să se completeze şi celelalte elemente
de arhitectură atestind existenţa pridvorului
casei respective, deoarece există menţiunea lui
Ion Ncculce, în O samă de cuvinte, despre "polimar"
adică un pridvor constituind o parte componentă
a Curţilor Domneşti de la Vaslui, înălţate aici
de gloriosul voievod Ştefan cel Mare.
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Fig. 1.

Vaslui-Curţile Domneşti.

Disc

ornamental (secolul XV).
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Fig. 4. Vaslui -Curţile Domneşti. Fragmente
tombale (secolele XVII-XIX).
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Fig. 2. Vaslui -Curţile

Domneşti. Cahle
jumătate a secolului XV).
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Fig. 3.

Vaslui-Curţile Domneşti. Cahlă de sobă
mătate a 1ecolului XV).

(a doua ju-

Fig. 5.

Vaslui-Curţile

Domneşti.
Fragmente
tombale (secolele XVII-XIX) .
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PRINCIPAUX RESULTATS DES FOUILLES
DANS LES COURS PRINCIERES DE VASLUI
RESUME
Les fouilles archeologique effectues a Vaslui en 1980,
dans le but de chcrcher les vestiges de l'epoque d'Etienne le
Grand, ont abouti a Ia decouverte des importants materiaux
datant de Ia deuxieme moitie du XV" siecle.
Dans le scctcur B on a decouvert des nombreux carreaux
de poelc decores avec des motifs geometriques, d'inspiration
animaliere ct composite. D'une importance particuliere pour
J'histoire du cimitiere feodal, a He Ia decouvcrte du fondement
de la maison paroissiale.
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EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Vaslui -Les Cours Princieres. Disque ornemental
(XV" siecle).
Fig. 2. Vaslui- Les Cours Princieres. Carreau de po~Je
(la deuxieme moitie du xv• siecle).
Fig. 3. Vaslui- Les Cours Princieres. Carreau de po~Je
(la deuxieme moitie du xv• siecle).
Fig. 4. Vaslui -Les Cours Princieres. Fragmentes de
pierres tombales (XVII-XIX" siccles).
Fig. 5. Vaslui-Les Cours Princieres. Fragmentes de
pierres tombales (XVIII-XIX" siecles).
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Cercetări

arheologice in zona

centrală

a

oraşului Tîrgovişte

GH. 1. CANTACUZINO, P. DIACONESCU, G. MIHĂESCU

Problemele ridicate de cercetările efectuate de
Muzeul judeţean Dîmboviţa, în 1978 şi 1979, la
ruinele aflate pe fosta stradă a Rapsodiei nr. 37,
din centrul municipiului Tîrgovişte, cercetări care
au scos la iveală urme de locuire din secolul al
XIV-lea, cărora li se suprapun resturi ale unui
edificiu de cult transformat în mai multe rînduri,
au impus, prin interesul lor, continuarea lucră
rilor in 1980. Săpăturile au fost concentrate îndeosebi In zona situată între ruinele cercetate în
1978-1979 şi ansamblul fostei mănăstiri Stele a.
O secţiune lungă de 49 m (S.XIX) a fost trasată
perpendicular pe latura de sud a. ctitoriei lui
Vasile Lupu, din dreptul contrafortului dinspre
sud-est al acesteia, pînă în dreptul S. Ijl978, din
axul longitudinal al bisericii ruinate. Pcnlru
urmărirea unor complexe de locuire descoperite
în S.XIX, au fost deschise ulterior, la est de
aceasta, S.V (10 x 2,5 m), S.VI (5 x 1,5 m) şi
S.VII (3,5 x 3 m). Pentru verificarea şi precizarea
unor date privind cronologia vrstigiilor cercetate
în 1978-1979 a fost săpat S. IV (10 x 1,5 m),
perpendicular pc absida nordică. 1n sfîrşit, în
partea de nord-est a incintei fostei mănftstiri
Stelea, a fost prelungit S.XVIIjl971 şi s-a săpat
S.XX. Obiectivul principal al cercetărilor a fost
cunoaşterea locuirii medievale din aceastft parte
a vechiului oraş de scaun, în atenţia imrdiaLă
fiind, ca aspecte particulare, verificarea şi completarea datelor privind cronologia minelor cercetate
în 1978 şi 1979, urmărirea raportului între aceste
vestigii şi ansamblul fostei mănăstiri Stelea precum
şi completarea unor informaţii privind acest din
urmă ansamblu, cercetat în 1969-1972. Sftpi"iturile s-au efectuat într-o zonă aflată în pline
transformări edilitare, ceea ce a influenţat intr-o
anumită măsură desfăşurarea lor.
Terenul cercetat a fost mult răvăşit de diferite
gropi moderne şi de numeroase morminlr - datate în intervalul ce începe cu secolul al XVI-lea
şi se incheie cu secolul al XIX-lea - aflaLe în
jurul celor două edificii de cull. Cu toate aceste
dificultăţi de ordin obiectiv, se poate stabili, în
linii mari, succesiunea cronologică a diferitelor
complexe de loeuire situate în spa~iul ccrcelat.
Ele sînt ulterioare unor depuneri de pămînt cenuşiu sau cenuşiu-castaniu, pigmentat cu cărbune
sau cu urme de pămînt ars, ce se suprapun humusului de peste pămîntul viu, roşcat. Aceste
depuneri, în care materialele arheologice se gă-

sesc sporadic, corespund urmelor de vieţuire din
secolul al X IV-lea, descoperite prin săpăturile
precedente. Două monede, una de la Mircea cel
Bătrîn, emisă în 1400, alta din prima jumătate a
secolului al XV-lea, probabil de la Sigismund de
Luxemburg (1387 -1437) 1, dovedesc existenţa
unei locuiri, la începutul secolului al XV-lea, in
zona în care avea să fie ridicată ctitoria lui Vasile
Lupu.
Cercetarea - pe latura de nord, la exlrrior a ruinelor bisericii din fosta stradă a Hapsodiei
nu a putut duce, ea însăşi, la rezultate deosebit
de concludente din punctul de vedere al unor
date de cronologie absolută, datorită gropilor mai
recente precum şi numeroaselor gropi de morminte,
distruse sau lipsite de inventar, care au ingreunat
observaţ.iile stratigrafice. Nivelul de construcţie
al fundaţiei din piatră şi mortar a absidei nordice
se află deasupra unor depuneri care pot fi puse în
legătură cu urmele din secolul al XIV-lea şi
de la începutul secolului al XV-lea, descoperite
in 1978, şi succede unei gropi de mormînt (l\1.119),
care poate fi încadrată în acelaşi orizont. Zidăria
elevaţiei, din bolovani şi cărămidă, care se mai
păstrează aici pînă la o înălţime de circa 0,60 m,
corespunde, aşadar, după datele stratigrafice menţionate, unei perioade care ar cuprinde a doua
jumătate a secolului al XV-lea precum şi secolul
al X VI-lea. Deasupra - retrasă în aceasUt parte
cu aproape 0,40 m - se înalţă zidăria din bolovani şi cărămidă, corespunzînd unei refaceri
şi u oei perioade de folosire a edificiului, in secolele X VII şi XVIII. Nivelul de călcare era
marcat de o lespede mare de piatră - de 1,50 x
0,75 X 0,16 m - lipsită de vreo inscripţie, probabil o lespede simplă de mormînt, refolosită ca
paYaj la exteriorul bisericii. Datele obţinute in
1980 concordă cu rezultatele cercetărilor anterioare, care, prin elementele de datare conţinute
de mai multe morminte, precum şi prin moncdele
descoperite, au adus o serie de repere de cronologie absolută. Mai rămîn de rezolvat unele probleme legate de diferitele etape de existenţă a
edificiului de cult de care ne ocupăm. Nu se cunoaşte încă planul primului lăcaş, căruia îi corespund morminte de la sfîrşitul secolului al
XIV-lea şi mai ales din primele decenii ale se1

Pentru

cercctătorului

identificarea monedclor
Octavian llicscu.
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colului al XV-lea, lăc aş care se poate presupune
a fi fost o construcţie de zid. Mai rămîne de precizat măsura în care, în etapa a doua de construcţie - căreia îi corespund şi fundaţiile cercetate
în 1980 - planul bisericii va fi fost diferit de
cel datorat ultim ei refaceri, cînd, de altfel, au
fost adăugate contraforturile de la est de absidele
lateral e.
La circa 20 m de vest-nord-vest de ruinele
cercetate au fost descoperite (S .XIX) resturile
pi vniţe i unei locuinţe de lemn, de dimensiuni
destul de mari . Din păcate, motive obiective
(surparea succesivă a pereţilor secţi unii ş i pericolul pe care îl prezenta continuarea săpăturilor,
precum şi necesitatea urgentării acestor a datori t ă
lucrărilor edilitare din vecinătate) au împiedicat
cercetarea inte grală a pivniţei . Adîncimea acesteia faţă de nivelul de la care a fost am e na j ată
este de peste 2 m, iar dimensiunile sale - destul
de mari, depăşi nd 5 m şi resp ectiv 5,50 m, după
cum se poate estim a după porţiunea descop erit ă
în săpătur ă . S-au putut distinge urmele a doi
stîlpi de lemn, cu grosimea de circa O, 18 m, pe
laturile dinsp re nord-vest şi sud-vest. La circa
0,40-0,50 m deasupra nivelului la care s-a oprit
săpătura a fost descop erit un strat gros de 0,50 -

centrală

a

<O

oraşului ş i

2D

30 m

la an samblul Stelea.

0,60 m cu chi rpi ci ars şi fr agmente de cahle, reprezent înd resturile unei sobe prăbuşite. in să
p ătur ă a apărut numai o mică part e a acest or
dărîmături, răspîndi te pe o lungime de peste 4 m,
iar în lăţim e ajungînd la cel mult 1 m de m arginea
esti că a se cţiunii, ceea ce împiedid o reconstituire a sob ei ş i precizarea amp l asării ei în încăpere.
Locuinţa poate fi datată în prim a jum ătate a
secolu lui al XV-lea, ţinînd seama de poz i ţ.ia
stratigrafi că a nivelului de la care a fost ame najat ă pivniţa (partea sup eri oară a unor dep uneri
nu prea groase suprapuse humusului de peste
p ămîntul viu), precum şi de o m o ne dă emi să de
sultanul Murad II (142 1-145 1), des coperit ă în
apropierea marginii de sud-est a pi v niţei, în part ea infe rioară a umpluturii. Nu au fos t descoperi te
urme ale unei dist rugeri prin incendiu . L ocuinţa
a fost dezafecta tă în prima jumătate a secolului
al XVI-lea, în umplutura pivniţei fiind săp ată
groapa unui mormînt datat cu monedă din t imp ul
lui Rudo lf II (1 572 - 1608), mom entul umpleri i
fiind anterior unor mormint e cu monede din
1546 (l\1.116) şi din 1547 (l\1.115).
Intr-o p erioad ă ulterioară a fost ridicată, puţin
mai sp re nord, o clădi re mare din piatră şi cără
midă. R ap ortu l strat igrafi c între co lţul dinspre
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vest al acestei construcţii şi locuinţa de lemn cu
a putul fi observat în S.XIX. Aceste
constatări trebuie privite cu o anumită prudentă,
datorită faptului că în secţiunea menţionată a
ap[trut numai o mică parte din zid, putînd exista
indoieli asupra nivelului de la care a fost săpat
~anţul fundaţiei. Urmele de mortar care pot fi
puse in legătură cu nivelul de construcţie al clă
dirii de zid se suprapun unor depuneri destul de
sub(iri şi unor urme de cărbune, corespunzătoare
perioadei de funcţionare a locuinţei de lemn cu
pi,·niţă şi dezafectării acesteia. Clădirea (ale cărei
urme au fost căutate spre est prin S.V, S.VI şi
S. Y II) era orientată de la vest-nord-vest spre
est-sud-est, avînd o lungime de 15,60 m şi o
lă\irne de circa G m. Ea era prevăzută cu un beci,
cu girliciul spre nord-vest. Diferite gropi şi amenajitri moderne au distrus o parte din zidurile
beciului (în săpătură s-au găsit şi mari bucăp de
zid prăbuşile) ca şi din fundaţiile construcţiei,
cercetată parţial. Resturile de ziduri şi fundaţii,
descoperite prin săpăturile din 1980, au aparţinut
u nri clădiri cu mai multe încăperi dispuse în şir
despre care se poate presupune fie că erau deschise spre un cerdac sau culoar aflat pe una din
lat u riie lungi, fie că vor fi fost grupate, ca in cazul
caselor Doamnei Bălaşa din preajma bisericii
Sf. Vineri. Raportul stratigrafic, de ulterioritate
faţft de construcţia de lemn cu pivni~ă şi de anterioritate faţă de zidul de incintă al mănăstirii
Slelea ridicat la 1645,~ permite o datare a clădirii
la sfîrşitul secolului al XVI-lea. Dealtfel, la
baza umpluturii beciului, s-a descoperit un fragment dintr-o monedă emisă de Hudolf Il, in anul
1580. Durata de folosire a acestei clădiri a fost
destul de îndelungată, ea fiind dcmolată, probabil,
în secolul al XIX-lea, dupft cum o arată materialele găsite în umplutura beciului. Deasupra au
fost ridicate construcţii modern1.>, în prezent şi
ele demolate.
După cum am mai menţionat, săpăturile au
permis delimitarea spre sud-est a incintei mftnftstirii Slelea, ctitorite de Vasile Lupu, pe locul
bisni('ii in care fusese inmonnintat lată! si""w.
Zidul de incinUt, lat de aproape 1 m, construit
din piatră şi e[tr[unidft, a fost deseoperil în imediata apropiere a actualei limite a ansamblului.
Pozi \ia slratigrafică a nivelului de construcţie corespunde datării sale la mijlocul secolului al
X Y II-lea. Zidul este paralel cu latura de nord-vest
a clftdirii de zid de care ne-am ocupat; în spaţiul
dintre ele a putut fi distins un strat de pietriş,
corespunzător nivelului de construcţie a zidului
de incintă, care ar putea să reprezinte nivelul de
clUcare pe uliţa ce despărţea cele două ansambluri.
La est-nord-est de biserica Stelea au fost
delimitate laturile lungi ale unui beci, care fusese
descoperit parţial în cursul săpăturilor din Hl71,
beci simetric cu un altul, aflat cu circa 10 m mai
spre nord-vest, lîngă care au fost ridicate casele
egumeneşli ale cftror ruine se mai păstrează.
Beciul, cu ziduri groase de O,G0-0,70 m, oriental
aproximativ nord-est-sud-vest, cu un gîrlici
spre nord-est, avea lăţimea de 6,20 m şi o lungime
pivniţă

incit neprecizati:i, dar care, ţinînd seama de mă
rimea beciului simetric aflat spre nord-vest, trPbuie să fi fost de aproximativ 10 m. Se poate
presupune că deasupra fiecărui beci se va fi ridicat cîte o construcţie, mai curînd decît că ar
fi fost vorba de o clădire de dimensiuni foarte
mari prevăzutft cu doui""t beciuri. Poziţia stratigrafică a nivelului de construcţie şi materialele
descoperite în interior (între ele, un fragment
dintr-o monedft care pare a data din secolul al
XV-lea şi un denar de la Ferdinand, din anul
1533, aflate, însă, în condiPi stratigrafice neconcludente, in partea superioară a slraturilor de umplutură) permit datarea amenajării beciului inainte
de sfîrşitul secolului al X V-lea, la fel cu cel aflat
la nord-vest. Aceste construcţii sînt anterioare
\"Cehii biserici a lui Stell•a, care avea să fie ridicat{t in imedial{t apropiere, în ultimul sfert al
secolului al XVI-lea. Cîl despre data dezafectării lor, ea este, in orice caz, anterioară ridicării
ctiloriei lui Vasile Lupu şi casei egumeneşti.
De reţinut că orientarea zidului de incintă al
mănăstirii Stelea este foarte apropiată de cea a
laturii de esl a beciului cercetat în acest an.
L?murirea exacti""l a tuturor detaliilor topografiei
incintei din secolul al XVII-lea în această parte
este ingreunată de numeroasele intervenţii ulterioare, care au dus la demanlelarea, în unele
locuri, a vechilor ziduri.
Cele mai semnificative materiale arheologice
descoperite sînt cele provenind din locuinţa de
lemn cu pivni!i""t (L.2), dintr-o groapă menajeră
aflală lîngă locuinţa de piatrft (L.3) şi din beciul
situat la nord-est de biserica Stelea. Deşi fragmentare şi numai în foarte mică măsură întrcgibile,
aceste materiale atrag atenţia prin varietatea lor.
Pentru o mai bună cunoaştere a locuinţelor
din secolul al X V-lea prezintă i nleres fragmentele
de cahle, de variate forme, descoperite în pivniţa
locuinţei de lemn, împreună cu bucăţi de chirpici,
purtind amprente ale cahlelor. Ele reprezintă
numai o mică parte din resturile sobei. Fragmenteh• descoperite aparţin mai multor tipuri, unele
eu diferi te variante. Menţionăm, astfel: fragmente
de eahle-borcan cu gura rotundă, buza dreapUt
cu marginea uşor îngroşată, nesmălţui Le şi fără
decor; fragmente de cahle nesmălţuile, adînci,
eu fundul rotund şi gura pătrată, avind în interior un prag decorat cu crestături, uneori cu o
rozetă incizată pe fund; fragmente de cahle adînci
cu gura pătrată, cu prag, smălţuite cu verde; un
fragment de disc traforat, smălţuit cu smalţ
verde-măsliniu, care acoperea o cahlă rotundă,
adîncă; fragmente de cahle discoidale nesmălţuite,
cu decor in relief dispus concentric, avînd marginea mai înaltă, crestată, sau mai scundă; un
fragment de cahlă-placă, pătrată, decorată cu un
motiv vegetal dispus simetric in patru cartiere,
acoperită cu smalţ verde. Citorva din aceste
tipuri le apart.in unele fragmente descoperite în
beciul de la nord-est de biserica Stelea: fragmente
de cahle adînci cu gura pătratft, cu prag, nesmftlţuite sau smălţuite, de cahle-placă nesmălţuită,
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cu decor vegetal, ca şi un mic fragment de cahlă
cu smalţ măsliniu.
Fragmentele ceramice descoperite permi l constatarea folosirii unor tipuri variate de vase.
Ceramica nesmălţuită este reprezentată prin:
fragmente de oale cu toartă, cu buza dreaptă,
decorate uneori cu dungi orizontale de angobă
pe umăr; fragmente de căni şi ulcioare cu fundul
îngust sau cu picior înalt, decorate fie cu dungi
lustruite, altcrnînd cîteodată cu dungi de angobă,
fie cu incizii fine, cu incizii în benzi orizontale sau
în val sau cu crestături în zona gitului; mai rar,
fragmente de borcan cu buza îngroşată ("cu
streaşină"). De menţionat un exemplar de cană
cu o toartă, picior înalt şi gura trilobată, precum
şi fragmente de capac cu marginea crestată sau
decoratc cu dungi de angobă. Ccramica sm[dţuită
este prezentă prin fragmente provenind de la
vase de forme şi cu de coruri diferite: străchini cu
picior inelar sau farfurii smălţuite cu wrde,
verde-gălbui, galben, rar castaniu, cu decor sgrafitat (un fragment cu "entrelacs"); fragmente
mici de boluri acoperite cu smalţ galben; fragmente de oale cu buza scurtă şi de căni, cu smalţ
măsliniu, verde sau castaniu-roşcat în interior
sau în partea superioară, sau de ulcioare smăl
ţuite.

In săpăturile din apropierea bisericii Stclea s-au
mai găsi~ fragmente dt• olane - în umplutura
tirzie - precum şi elemente de ceramică decorativ[t, acoperite cu smalţ galbPn, proHnind,
probabil de la vechea biserică a Stelei, din secolul
al XVI-lea.
Alte materiale au fost găsite în proporlie mult
mai mică: bucăţi de zgură de fier sau unele resturi
de obiecte din metal.
Cercetările din 1980 au dus la descoperirea unui
destul de mare număr de morminte. Lăsînd la
o parte cele aflate lîngă ctitoria lui Vasile Lupu
(între care două monede din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea), 33 morminte aparţin
cimitirului din jurul bisericii de pe fosta stradă a
Rapsodiei: 15 dintre acestea, în cea mai mare
parte deranjatr, au fost descoperite la nord de
biserică, iar alte 18 la vest, pînă la o distanţă de
20-25 m, două avînd gropile săpate în umplutura
pivniţ.ei locuinţei de lemn. Numai în 5 dintre
morminte au fost găsite monede întregi sau fragmentare, datînd din secolul al X VI-lea, precum şi
un inel fragmentar de bronz. Înmormîntările
atestă o îndelungată perioadă de folosire a acPstui
edificiu de cult.
In zona centrală a municipiului Tîrgovişte, la
est şi sud-est de locul în care s-au efectuat cercetările mai sus menţionate, au fost urmările, în
anul 1980, lucrările de excavaţie făcute de constructori, în vederea ridicării unor blocuri de
locuinţe, fiind cercetate şi cartate 2 vestigiile
medievale scoase la iveală cu acest prilej.
Pe strada N. Bălcescu nr. 252, la excava\iile
făcute pentru fundaţiile unui bloc, au apitrut
1 Obscrvn~ii
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urmele pivniţei unei locuinţe de lemn, adîncită
cu peste 2 m in solul viu. S-au dezvelit parlial
laturile de nord-vest şi sud-est şi total latura
de sud-vest a bcciului, de formă rectangularii. al
cărei gîrlici se afla dedesubtul actualei strrtzi.
S-au găsit urmele unor pari şi ale unor ln::~zbe
care căptuşeau pereţii pivniţei, precum şi --- in
co)!til de nord - o parte din postamentul sobei
prăbuşite, împreună cu fragmente de cahle-borcan
cu gura rotundă şi cahle-discuri nesmălţuite.
Fragmentele ceramicc apărute - ceramică nesmfdţuită, între care fragmente de borcane avînd buza
,.cu streaşină", şi smălţuiUt - permit o datare
a locuinţei în secolul al XV-lea. In apropine,
spre exterior, la est, s-au descoperit urmele unui
cuptor menajer, de formă ovală (1,50 x 1.20 m
în interior), cu calota semisferică.
~Pe strada Rodnei, în taluzul săpăturilor lH'nlru
fundaţia blocului A3, tronsonul C-D, în spatele
Palatului Administrativ, s-au putut obsen-a urmele a trei locuinţe de lemn cu pivniţă, distruse
aproape complet. Din umplutura a dou[t gropi
smenajere aflate în apropiere s-au putut recolta
fragmente de cahle adînci cu gura pătrată, nesmftlţuite, precum şi fragmente ceramice, de oale
mari cu toartă, cu buza dreaptă, înaltă sau u~or
evazată, sau de ulcioare decorate cu dungi lustruite, databile în prima jumătate a secolului
al XV-lea. Existenţa şi a altor locuin~e de lemn
cu pivniţe a putul fi constatată şi în săpftlurile
pentru fundaţiile locului A3-tronson C, pe latura
dinspre strada Hapsodiei, la circa 40--:Jo m
sud-est de ruinele bisericii cercetate.
O secţiune de control (15 X 1,50 m), efectuat;:i in
august 1980 pc terenul pregătit pentru lucr[trile
şantierului
de construcţ.ie în acelaşi cvartal,
pe strada Avram Iancu, colţ cu strada Rodnei, a
dus la surprinderea - în afara unor urme corespunzînd locuirii din secolele XVIII şi XIX
urmelor a două gropi menajere cuprinzind şi
fragmente ceramiec din secolul al XVI-lc<t. in
legătură cu o locuinţă aflată în apropiere. Sondajul permite presupunerea că in secolul al X \"-lea
locuinţele nu se întindeau pinii in această zonft
a oraşului.
Săpălurile efectuate in cenlrul Tirgoviştei. l n
1\J80, au dus la o mai bună cunoaştere a douft
însemnate ansambluri arhitecturale medievale şi
au îmbogăţit informaţ.iile privind locuirea acestei
părţi a oraşului. S-au completat datele pri\'ind
locuirea şi construcţiile existente în secolul al
XV-lea şi la începutul secolului al X VI-Ic:.1 pc
locul pc care avea să fie ridicată mănăstirea
Stelea, după cum s-a conturat mai bine ansamblul
arhitectonic situat la sud-est, limitat probabil
de o împrejmuire simplă, dar clar deosebit de incinta înconjurată de zid a mănăstirii alătur:.1tc.
Ansamblul, cunoscut datorită cercetărilor arheologice, mai cuprindea, în afara bisericii, o construcţie, probabil clopotniţă, cercetată în anii
precedenţi, precum şi - în două etape distincte clădirile ridicate succesiv în apropierea bisericii,
spre nord-vest, a căror datare poate găsi corespondenţe în cele două principale etape de refacere
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a edificiului de cult. Acesta a suscitat un intere~
aparle datorită caracteristicilor planimetricc din
ultima sa perioadă de existenţă, care au format
obiectul unei analize speciale 3 • Cercetărqe nu au
elucidat încă unele probleme legate de inceputurile acestei clitorii, in special privind planul edificiului căruia ii corespund morminte de la sfîrşitul secolului al XIV-lea şi din prima jumătate
a celui următor. Lăcaşul îşi incetase existenţa
inainte de inceputul secolului al XIX-lea, nefiind
menţ.ionat de catagrafia din 1810 intre cele 20
biserici in funcţie la Tirgovişte 4 • Indiferent de
identificarea sa, este însă evidentă însemnătatea
acestui edificiu de eul t in Tîrgovişte a secolelor
XY-XVII.
Cercetările din 1980 au dovedit intensitatea
pc care a avut-o - încă din prima jumătate a
secolului al XV-lea - locuirea urbană în această
zon[t a Tirgoviştei, relativ îndepărtată de nucleul
ini\ial al oraşului. Această locuire urbană este
atestată prin numeroase locuinţ.e de lemn - material de construcţie frecvent utilizat în oraşele
medievale - avînd dimensiuni mari, dotate cu
pivniţe şi cu anumite elemente de confort, o dovadă în acest sens fiind urmele de sobe cu cahle
descoperite. De remarcat că încă de ·la sfîrşitul
secolului· al X V-lea in această zonă incep să fie
ridicate clădiri de zid, care cu un veac mai tirziu
nu mai conslituiau o excepţie.
l"n aspect care trebuie scos în evidenţă in mod
deosebit este acela că cercetările din 1980 confirmă faptul - dovedit şi de săpături şi observaţii mai vechi, în alte zone ale oraşului - că
actuala tramă stradală a centrului istoric al Tirgoviştei corespunde cu cea conturaUt indt din
perioada de început a dezvollării urbane, fapt
scos în evidenţă de amplasarea şi orientarea clă
dirilor cercetate sau ale căror urme au făcut
obiectul diferitelor observaţii. CerceUtrile efectuate în centrul istoric al Tirgoviştei vor trebui
continuale, urmărind variatele probleme ale cunoaşterii apariţiei şi dezvoltării vechiului oraş.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES A
TlHGOVIŞTE, DANS LA ZONE CENTRALE
RtSUMtDes fouillcs arch~ologiquc ont H~ effcctu~es cn 1980 a
dans le centre de la viile, particulierement dans
la zone situee il !'est C't sud-est de l'eglise Stelea, jusqu'il l'endroit oi1 les ruincs d'une autre eglisc ont ete l'objct des fouilles
cn 1978 ct 1979. Les sondages du cote nord de ces ruines ont
confirme la succcssion des Ctapes de construction Ctablies
pendant les recherchcs anlcricurcs. Il reste a dCfinir le plan
exact de cet edifice au cours de ses premiere phases.
Au nord-ouest de ces ruincs ont ete decouverts les restes
d'unc gnmd maison cn bois pourvuc d'unc cavl', avec les
debris d'um· pocle aux carreaux C'JI terre cuite. (jne monnaie
de ;\lurad Il (1421-14!'ll) permet l'cncadremcnt chronologiquc de la maison, qui a etc desaffl'ctec dans la premiere
moitie du xvr• siecle, anterieurenwnt i1 deux tombes aux
monnaies de 15-!6 et 1547.
t:Jterieurement, vers nord-est a cte crigee une maison aux
murs l'n brique et pierrc, d'assez grandcs dimcnsions (pr~s
de 15 x 6 m), avec unc ca ve, datee vers la fin du xvr• siecle
Les deux maisons faisaient partil', successin~ment, de l'ensemble qui compn·nait aussi l'eglisc situee quelques metres
vers le sud-est. Cet cnsemble Ctait separe de l'enceintc du
monastere Stelca qui Hait cntourc d'un mur dont les traces
ont etc aussi dccouvertes cn 1980. Au nord-est de l'eglise
Stelca a etc fouillee une cave au murs en pierre, datant de la
fin du xv• siecle.
Le> fouillcs de 1!l80 amsi que les observations cffcctuees
au cours des tra\·aux edilitaires aux all'ntours, ont prouv~
l'intensite de !'habitat dans cctte zone de la viile Tirgoviştc aux
debuts du xv• si(·clc, l'existcnce des maisons d'un ccrtain
dcgrc de confort et aussi l'cxistance des maisons en picrrc
el briquc li la fin du xv• ct au XVI• siecle. Le reseau stradal
est celui conturc aux dclmts de la viile.
Tirgovişte,

EXPLICATIO:-.: DES FIGL'RES
Fig. 1. Tlrgovişte. Plan des fouilles archeologiqucs
effcctuces dans la zone centrale de la viile et it l'ensemble
a1 chitectural Stclca.
Fig. 2. Tlrgoviştc - zone centrale (ens. Stelca). Profil
de la paroi est l'l plan du sondage XIX/1980. Legende:
1 - tcrre vicrge; 2 - humus; 3 -sol rougcâtre au gravier;
4 - sol marron avec des traces de charbon; 5 - sol gris
a vcc des traces de gravicr, charbon, torchis; 6 - remplissage
de l'habitation nr. 2; 7 - depots du XV 1-e siecle 8 - d~
pots de la pn•miere moiti(• du XVII-e siecle; 9 - niveau de
construction de l'enccinte du monastcre Stelea (1645);
10 - depots de la secondc moitie du XVII-c et du XVIII-e
11 - nivcllemcnts des XIX-e et XX-c sicclcs;
5 iecle;
12 - charbon; 13 - torchis; 14 - mortier; 15 - plâtras;
16 - chaux; 17 - brique; 18 - gravier, cailloux; 19 sabie; 20 - pavage de la rue moderne.

• Cornel Ionescu, Valachica, 9, 1977, p. 345-351.
' N. M. Popescu, Amvonul, 18, 1915, 4-5, p. 14Q -156.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Sondajul arheologic de la

Zalău- Ortelec

P. IAMBOH

In mijlocul localităţii Ortelec (în prezent înglobaU\ municipiului Zalău), pe o terasă, în punctul numit "Cetate", a fost întreprins un sondaj
arheologic, în octombrie 1980. Extremitatea terasei a fost separată spre vest cu un şanţ destul
de adî ne, cclclalle margini fiind abrupte, deasupra pîrîului Orlelec şi a unui afluent al s{tu
care curge dinspre Yest. Intrarea în incintă se
Utcea, odinioară, prin partea de nord, pc o şa
domoală, vizibilft şi astăzi. Incinta, de formft elipsoicla]{(, arc diametrcle de 153,50 X 8G,50 m. Pc
latura de ycst, valul artificial este destul de înalt
înst1. datorilft faptului că pc panta sa interioarft
S!' afl[t biserica Şi ci mi tirul actual n-a fost posibi!;t efectuarea unui sondaj. Insă, cu ocazia să
pării gropilor de morminte, au fost găsite urme de
arsur{t. precum şi ceramică şi unele unelte agricole (din pftcale dispărute).
!n coltul de nord-est al incintei au fost trasate
palru se~\iuni: S 1 de 10 x 4 m, S II de 10 X 2 m,
S III de 28 x 2 m şi S IV de 3G x 1,50 m, unde au
fosl descoperite -- unele la o adîncime extrem de
mică (U, 10-0,26 m) - 31 schelete întregi, 25
de cranii, precum şi un număr mare de oase rftYă~i!P. unele probabil din vechime (datorită înmormintărilor succesive pe acelaşi loc), altele
cu ocazia unor lucrări moderne. Acum cîţiva
ani, in zona respectivă se mai putea observa o
moYil{t destul de aplatizată, care a fost nivelatii,
pluninlul fiind împins spre mijlocul incinlci,
pertl ru asanarea unei bi:ilţi. Ca atare, dup[t decopcrtare, datorit{t lucrărilor agricole, multe morminte au fost deranjate. Atît configuraţia terenului. cîl şi faptul că spre marginea de est a
terasci, unele morminte au fost descoperite la o
adincime mai mare (intre 0,25-0,90 m), plcdeazii pentru existenţa iniţială a unui tumul
deasupra mormintelor.
..\Ionnintclc sînt de înhumaţie, orientate V-E,
cu unele mici devieri de la axul principal. Morţii
au fost întinşi pe spate, cu mîinile în general
de-a lungul corpului, dar şi îndoite pe piept în
cîteva cazuri, fiind foarte probabil puşi în sicrie,
avînd în vedere prezenţa unor urme de lemn carbonizat şi a unor cuie descoperite în preajma
scheletelor. În S I şi S II, precum şi în partea de
vest a lui S III, densitatea scheletelor a fost
mai mare, observîndu-se mai multe suprapuneri,
dar ele se răreau spre marginea terasei, in S III
şi în partea de vest aS I, S II şi S IV. In ceea ce
33 -

cercetări

priYCşte

datarea acestui cimitir, nu putem apela
decît la puţinul inventar găsit în cîteva morminte,
pc locul respectiv neexistind alte elemente care
să alesle o locuire anterioară sau postcrioarft lui.
Deşi nu s-a găsit nici o monedă, inventarul, constînd din cîteva inele de tîmplă din bronz şi din
argint îndoite la un capăt în form{t de S, plcdeazft
.pentru încadrarea acestui cimitir în seco!Ple
XI -XII (contemporan cu cele mai recent ccrcPlale de la Dăbîca, Cluj-Mănăştur, Sighişoara,
Arad-Vladimirescu etc.). i\Ienţ.ionăm, pc scurt,
mormintele în care s-a găsit inwntar. În S J
Ja .l\I1 : o cataramă mică din bronz, în formft de
liră, avînd baza puţin ingroşată şi dccoratft cu
slriuri; la M 3 : un inel de tîmplă mic; la M 5 : o
brăţară din bronz confec!ionată dintr-o sîrmft
circulară, cu capetele apropiate ~i ascupte; la
M9 : un inel de tîmplă deosebit de mare, cu diametrul de 4,5 cm, avînd un capăt apaltizat ~i
îndoit în formă de S. In S II, la M 12 : un inel de
tîmplă din bronz. În S III, la M17 s-au găsit fragmente dintr-un eventual pumnal de fier; la M 24 :
un inel de tîmplă, iar la M 25 : două inele de tîmpli"'t
din bronz, îndoite la un capăt în formă de S.
Din aceste sondaje a ieşit foarte puţină ceramică.
Doar în S IV, la adîncimea de 0,30-0,35 m, în
dreptul m 13 şi m 16,50, alături de citeva fragmente de cărămizi ce par a fi romane, au fost
descoperite resturile a două vase întregibile lucrate la roată. Fragmentele sînt de culoare brună,
ornamentale cu linii paralele incizate, începînd
de sub buza vasului, în primul caz, şi cu linii
ondulate dispuse pe întreaga suprafaţă a vasului,
în cazul celui de al doilea. În aceeaşi secţ.iune, la
m 13,50, s-a găsit un virf de săgeată, cu o singură
aripioară păstrată, avînd un tub circular relativ
lung.
în alte două secţiuni de sondaj, în grădina de
zarzavat a C.A.P., din partea de nord a fortificaţiei, în stratul de cultură cuprins între 0,500,80 m adîncime faţă de suprafaţa actuală, au
ieşit fragmente de ceramică feudal-timpurie, ornamentată cu linii ondulate şi paralele precum şi
cu împunsături, caracteristice pentru secolul al
XI-lea, precum şi citeva fragmente de ceramică
hallstattiană.

rn linii mari sondajul întreprins la acest obiectiv, cu rezultate deocamdată modeste, pare să
confirme existenţa unei fortificaţii din perioada

arheologice
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Fig.:_l. Zaliiu-Orteleac. Planul general al

de început a feudalismului, cu o aşezare în preajmă
şi cu un cimitir în interiorul incintei. Amplificarea cercetărilor ar putea aduce date mai numeroase şi mai sigure privind începutul fortificaţiei, aşezată într-un punct extrem de important,
alît economic cîL şi strategic, şi anume la pătrun
derea dinspre apus prin Poarla Meseşului (în
partea răsăriteană a căreia se află forlificaţia de
la Moigrad, abandonată probabil în aceeaşi perioadă cu cea de la Ortelec), pe binecunoscutul
drum de intrare in şi de ieşire din Transilvania.

săpăturilor,

cu localizarea mormintelor.

LE SONDAGE ARCHEOLOGIQUE DE
ZALĂU-ORTELEC
HESU1\IF
Au cours des sondages archcologiquts entrepriscs dans
l'enceinte fortifi~e de Zalău -Ortelec, ont mis â jour quclques
tombeaux dat~es entre le XI•-xii• siecle (l'inventaire se
compose, de bouc.les d'oreille en S et de bague simples), ct Ies
traccs d un habitat appartenent a l'epoque des ctelmts du
Moycn Age.
EXPLICATIO:r\' DE LA FIGCRE
Fig. 1. Zalău -Ortelcc. Plan gen~ral des fouilles avec Ia localisation des tombes.
'
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Rezultatele

cercetărilor

arheologice din aşezarea
Tg. Trotuş (jud. Bacău)

medievală

de la

AL. ARTIMON

Problema genezei şi dezvoltării oraşelor din
patria noastrft preocupă de mult timp istoriografia românească. In studierea acestui aspect
important al istoriei o contribuţie deosebită au
adus-o cercetările arheologice întreprinse în unele
oraş(• ca: Bucureşti, Suceava, Iaşi, Tîrgovişte,
Baia, Siret, Vaslui, Roman. Cu acest prilej s-au
oh(i nuL dale importante privitoare la originea
şi n·oluţia istoric[t a acestor centre urbane.
ln ultimii ani cercetările privind cunoaşterea
oraşului medieval românesc au cu noscu L o amploare dcosebith. Cu ocazia unor cercetări metodicc, a unor descoperiri întîmplătoare, cîl şi datori li:"t 1ucrărilor edilitar-gospodăreşti ·s-au scos
la inală .~·esligii arheologice de inestimabilă valoare pentru elucidarea unor dale privitoare la
cullura materială şi spirituant urbană din ţările
romane.
1nLre oraşele care au beneficiat de o atenţie
sporit[t in cercetarea trecutului lor istoric sînt şi
cele din sud-vestul Moldovei: Bacău, Tg. Trotuş
şi Adjudu Vt·chi. Cercetările arheologice întreprinse în acesle vechi centre urbane s-au soldat cu
descoperirea unor valoroase date istorice privitoare la geneza şi evoluţia lor istorică în secolele
XIV-XVII 1 .
Un rol important am acordat studicrii unui
vechi centru orăşenesc, Tg. Trotuş, men\ionat
pen.tru prima oară în documente la 1408.
Oraşul pe care îl avem în atenţie s-a intemeiat
lîngă apa Trotuşului, de la care şi-a luat numelr, şi
era situat în apropierea unei vechi şi însemnate
ocne de sare şi totodată in locul de unde începe
drumul care, suind pe apa Oituzului, răspundea în
Transilvania la Breţcu şi de acolo, prin Tirgu
Srcuiesc, la Braşov.
Primele investigaţii arheologice au început în
anul 197li în zona "Ţara Nouă", aflată în partea
de nord a localităţii Tg. Trotuş, zonă a cărei
cercetare a continuat şi in anii următori. Cercetării!' întreprinse aici au fost mai mult decît mulţumitoarr şi ne-au oferit posibilitatea să scoatem
la inală numeroase vestigii arheologice din secolele XIV -XVII. Menţionăm descoperirea unor
locuin!e şi gropi, precum şi a unui bogat material
1 Vezi în această direcţie articolele: Al. Artimon şi 1.
Mitrca, Carpica, 8, 1976, p. 191 -224; Al. Artimon, Carpica,
1, 1976, p. 235-253; Al. Artimon, Materiale, 14 (sub tipar).

arhrologic, formal din ceramică de uz casnic şi
obiecte de fier (cuie, piroanC', cuţite, scoabe, diverse tipuri de unelte agricole şi
rneşteşugăreşli) şi monede 2 •
Cu toate că rezultatele obţinute au fosl suficient de concludente pentru cunoaşterea realiUtţilor istorice ale acestui centru orăşenesc, mai
continuă să existe încă multe probleme nerezolvate,
legale, indeosebi, de geneza acestui oraş, de dezvoltarea lui în secolele XIV -XV. Pină în prezent,
nu am reuşit să identificăm centrul vechi al
aşezării, prin descoperirea unor locuinţe şi aleliere meşteşugăreşli, a unor construcpi cullurale
şi de altă naturft. Trebuie să arătăm că aceste
lacune se datorează şi faptului că cercetările au
fost axate pe o suprafaţă relativ mică, neexistînd
nici posibilitatea, din considerente de natur{t
obiectivă (cultivarea intensă şi permanentă a
suprafeţei de pămînt în cauză), să extindem săpă
turile arheologice. În vederea eliminării acestor
carenţe am continuat cercetarea arheologi6t a
acestei aşezări şi in 1980, urmărind, în primul
rind, să surprindem întinderea aşezării, în partea
de esl a locului cercetat în anii anteriori. Pentru
aceasta, s-a trasat o secţiune în lungime de 70 m
şi lăţime de 1,00 m, orientată nord-sud şi aflată
la 30 m faţă de secţiunea V, executată în anul
1979. Cercetările întreprinse în cadrul acestei
secţiuni, numită convenţional SVI.
ne-au dat
posibilitatea să observăm că în această parte nu
exislă decîl fragmente ceramice sporadice, caracteristice secolelor XV-XVII. De altfel, trebuie
să arătăm că nu s-a surprins nici o locuinţă sau
groapă din această vreme (fig. 1).
ln stadiul actual al cercetărilor, nu sîntem
încă în măsură să precizăm dacă ne aflăm în
marginea de est a aşezării medievale, şi numai
verificările viitoare vor putea clarifica acest lucru.
Totuşi, faptul că aici nu sint decît rare urme arheologice ne-ar determina să opinăm că, în zona
aceasta, nu există o aglomerare de locuinţe sau
alle obiective a parţi ni ud aşezării orăşeneşli. Ţi
nînd cont de acest lucru, ne-am oriental cercetările spre vest şi am procedat la trasarea unei
secţiuni (SVII) în lungime de 70 m şi lăţime de
1,50 m, paralelă cu secţiunile trasate în anii
ornamentată,

1 Rezultatele acestor cercetări au fost prezentate la sesiunile de rapoarte de la Oradea şi Tulcea din anii 1979 şi 1980.

33•

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

516

AL. ARTIMON

. 1· Tg.
F1g.

Trotuş.

Planu 1 general al

cercetărilor

din anii 1976-1980.
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CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA TG.

anteriori, şi anume SI, SIT, Sili (fig. 1). Rezultatele obţinute prin deschiderea acestei secţiuni
ne-au oferit posibilitatea să stabilim că în această
zonă există o aglomerare de locuinţe şi gropi,
aparţinînd secolelor XIV -XVII. Într-adevăr,
cercetările întreprinse în această secţiune au documentat existenţa unui niHl de locuire de la
sfîrşitul secolului al XIV-lea-secolul al XV-lea,
cît şi a unor niveluri de locuire din secolele XVIXVII.

TROTUŞ

517

mai rar cenuşie, avînd un lut de bună calitate,
in compoziţia căruia intră nisip cu mici pietricele,
precum şi granule de calcar. Bine frămîntată, pasta
este, totuşi, grosieră, fapt ce face ca pereţii vaselor să aibă grosimi mai mari decit cei ai vaselor
modelate din pastă de foarte bună calitate. Fragmentele ceramice aparţin unor oale-borcan, sau
unor castroane şi sînt de diferite tipuri, după
profilul buzei: îngroşată la margine, cu gîtul
putin profilat, sau cu buza relativ înaltă, cu o
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Profilul peretelui de est al sec(iunii Yl (de la m. 28 -42).

Nivelul de locuire de la sfîrşitul secolului al
XIV-lea -prima jumătate a secoluhti al XV-lea,
a fost surprins destul de clar în carourile 14-21
(fig. 2): Astfel, în stratul de pămînt de culoare
cenuşie-deschisă, s-au găsit fragmente ceramice
caracteristice sfîrşitului secolului al XIV-lea şi
primei jumătăţi a secolului al XV-lea, cu analogii
în descoperiri făcuLe pe teritoriul oraşului Bacău 3 •
De la baza acestui nivel porneşte o groapă menajeră, pc care am cercetat-o integral. Groapa, de
forma unui clopot, avea o adîncime de 1,50 m de
la nivelul actual de călcare. Jn umplutura gropii
s-au găsit fragmente ceramice, bucăţi de chirpici,
pietre şi cărbuni. De asemenea, s-a descoperit o
monedă de aramă care, din cauza gradului înaintat de uzură, nu ne-a permis să-i descifrăm emitentul. Studiul întreprins asupra acestei monede
ne-a permis doar să observ{lm pe aversul ci un
cap de bour, iar pe revers cîteva bare orizontale
(3?), fără a observa florile de crin. Considerăm că
această monedă face parte din emisiunile moldovene ale primei jumătăţi a secolului al XV-lea
În stratul de locuire de la sfîrşitul secolului al
XIV-lea şi din prima jumătate a secolului al
XV-lea sînt multe urme de cărbuni, chirpici şi
fragmente ceramice. De asemenea, se observă şi
resturile unei vetre de locuinţă, surprinsă în carou! 16 sub forma unei dungi de pămînt înroşit
la baza căreia s-au găsit fragmente ccramice din
această perioadă (fig. 2).
Fragmentele ceramicc găsite în acest nivel de
Iocuire, după tehnică, compoziţia pastei, ardere şi
forme se împart în două categorii. Cele mai numeroase sînt lucrate dintr-o pastă cărămizie şi

Al. Artimon

Dunga pQmint qotben
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3

~

,. =lemn

1. Mitren, op. cii., p. 200-217.

ncrvură la exterior, în interior avînd o şăntuire,
pentru capac (fig. 3/1-5). Un fragment de
castron, lucrat din pastă cenuşie, este de tipul
crlor de form{l tronconică, cu pereţ.ii vasului
pu\in curbaţi spre bază (care are diametru! mai
mic decît cel al gurii) şi cu buza latn, puţin înclinată, cu nervuri la exterior, care îşi găsrşte
perfecte analogii în descoperirile din aceeaşi \Teme
de la Baia (fig. 3/6)4 •
Cea de a doua categorie ceramică găsită în
acest nivel de locuire este reprezentată de vasele
lucrate dintr-o pastă de foarte bună calitate,
această ceramică are pasta bine frămîntată,
vasele prezentînd în spărtură un aspect compact.
Fragmentele ceramice din această categorie apartin
unor vase lucrate, în marca lor majoritall'. din
pastă cenuşie fină şi provin de Ia căni cu gura
trilohatft, ulcioare, pahare şi eastroane (fig. 31714).
Ceramica găsită în nivelul de locuire de la sfîrşitul secolului al XIV-lea prima jumătate a
secolului al X V-lea îşi găseşte analogii în descoperirile de la Bacău 5 , Homan 6 , Baia 7 , Suceava8

şi

Iaşi 9 •

4 Eugenia i'eam(u, Vasile Neam(u, Stela Chcptca, Ora.~ul
medieval naia in secolele XIV-XVJJ, laşi, 1980, 1'· 114,
fig. 73/5.
5 Al. Artimon şi 1. Mitrca, op. cit., p. 200-217.
e M. D. Matei, L. Chi(escu, Dacia, N. S., 10, HlGG, p.
298-307.
7 Eugenia Ncam(u, Vasile Neamfu, Stela Cheptca, ap.
cii., p. 111-122.
s M. D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului
Suceava, Bucureşti, 1963, p. 131-160; Elena Busuioc, SCIV,
17, 1\JGG, 2, p. 29!l şi urm.; idcm, SCIV, 18, 1!lG7, 3, p. 4i7
şi urm.
• Al. Andronic, Eugenia Neamţu şi M. Dinu, Arhi\Iold,
5, 1972, p. 210-218.
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Fig . 3. Tg.

Tro tu ş. Ceramică

d e uz casnic d e la sflr5ilul seco lului al XlV-lea -
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CERCETARILE ARHEOLOGICE

Tn suprafaţa cercetată, şi cu deosebire in carouriie 14-21, s-a observat existenţa unui nivel de
locuire din a doua jumătate a secolului al XV-lea,
care apare sub forma unui strat de păminl de
culoare cenuşie închisă, conţinînd fragmente ceramice, bucăţi de chirpici, pietricele, obiecte
de fier, cărbuni şi o dungă de arsură ce provenea
de la un incendiu (fig. 2). Yn carourile 15 şi 1G
s-a depistat o vatră, aparţinînd unei locuinţe
din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Vatra
se afla la adîncimea de 0,'15 m faţă de nivelul
actual de călcare şi avea grosimea arsurii de 7 cm.
Pc vatră şi sub ea s-au găsit fragmente ceramice,
caracteristice celei de a doua jumătăţi a secolului
al XV-lea. În acest nivel de locuire s-au găsit
numeroase fragmente ceramice, împreună cu un
ciocan-teslă (fig. 4/1-G).
Din observaţiile făcu te aici a rei eşit că la sfirşi Lui secolului al X V-lea locul respectiv a suferit
un puternic incendiu, numai astfel putîndu-se
explica existenţa pe o suprafaţ.ă întinsft de trrcn
a unor puternice urme de cenuşă şi cărbuni.
În accasUt secţiune s-a dezvelit şi o locuin~ă din
secolele XVI-XVII (L.11). Intr-adevăr, în carourile 9-13, s-au surprins urmele unei locuinţe
pentru dezvelirea căreia s-a trasat o casetă, cu
dimensiunile de 8,50 x 8,00 m. Cu acest prilej
s-a observat că nivelul de săparea locttinţ.ei pornea
de la baza unui strat de pi:imint negru, cu fragmente ceramice caracteristice secolului al XVI-lea.
Urmele acestei case eu pivniţă nu se vedeau la
suprafaţa solului. In săpătură, ea a apărut sub
forma unei gropi adînci de 1,70 m ce ocupă o suprafa~ă de 50 m 2 , reprezentind pivniţa casei. La
baza ei se afla un strat masiv de moloz, provenind
de la nivelul superior al consl rucţiei, prăbuşit
în urma unui incendiu. Aşa cum reiese şi din
situaţia stratigrafică, în partea de vest a locuinţei
exista o masft enormă de pămînt înroşi!, cărămizi,
pietre, arsură, provenind de la o sobă ce s-a pră
buşit în pivniţa casei (fig. 5). Cercetarea melodică
a acestei locuinţe ne-a dovedit că era o construc(ie
de plan rcctangular, cu lungimea de G,40 m şi
lăţimea de 5,30 m, avînd şi un mic gîrlici în pant[t
lină, de pătrundere in locuinţă, cu dimensiunile
de 2,30 x 3,20 x 1,90 m (fig. G). Beciul era căp
tuşit cu bîrne şi scînduri, din care s-au mai păs
trat bucăţi carbonizate. Adîncimea maximft a
bceiului, faţă de niwlul actual de călcare, este
de 1,70 m. La intrarea în beci prin gîrlici adîncimea variază între 0,80-1,20 m. O parte din
grinzile şi scîndurile carbonizate provenrau şi de
la tavanul şi acoperişul rasei. Nu dispunem de
suficiente elemente pentru a aduce preciz[tri referitoare la construeţia acestei casr de orăşean
din secolele XVI-XYII (ne referim la forma
acoperişului rasei, locul tuturor intrărilor, al ferestrelor).
Din observaţiile efectuate a reieşit că această
locuinţă a fost ridicată în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, după cum o dovedesc fragmentele ceramice găsite pc nivelul de călcare şi
o monedă descoperită în condiţii stratigrafice
clare, emisă la anul 1583, de Rudolf II. Distrugerea
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a avut loc in a doua jumătate a secolului
al XVII-lea, aşa cum reiese din materialul arheologic găsit pe podeaua beciului. ln interiorul
casei au fost descoperite numeroase materiale
feroase, care au slujit la ridicarea construcţiei
sau au aparţinut inventarului acesteia (cuie,
piroane, scoabe, ţîţîni, belciuge, înrhizMori, lacăte, chei etc.). Cuiele şi piroanelc găsite aici
sînt dreptunghiulare în secţiune, subţ.iindu-se
spre vîrf, iar floarea este în formă de ciupercă sau
dreptnnghiulară. Una dintre ţîţînele descoperite
(fig. 7 /1) avea lungimea de 18,5 cm diametru!
maxim al barci din care era confecţionată
fiind de 1 cm. Menţionăm, de asemenea, găsirea
unei închizători de uşă, realizată din două bare
de fier, una cu lungimea de 7,5 cm şi alta de 5,2 cm,
cu orificii de fixare, şi care, probabil, era completată şi de un alt mecanism (fig. 7/3). S-au mai
giisil: un belciug, folosit, probabil, la înehisul
uşilor, care era format dintr-o verigă cn diametru!
de 6,5 cm, şi două scoabe, realizate prin indoirea
unei benzi de fier, pe mijlocul ei, în buclă, după
care capetele se unesc şi se ascut (fig. 7/5).
In locuinţă s-au găsit şi două lacăte. Ele au
corpul de formă aproximativ discoida][t, cu cite
o limbă semicirculară (unul arc înăl[imt•a maximă
de 7 cm, iar celălalt de 4,5 cm - fig. 7/2 şi 1 - ).
Împreună cu aceste două lacătc s-a descoperit
şi o cheie (cu lungimea de 11,2 cm), care arc lija
rilindrică, iar dispozitivul de acţionarP a mecanismului de închidere - de formă dreptu nghinlară.
La eapătul opus mînerul are o formft dr YPrigă
(fig. 7/8).
Pentru aprinderea focului în acestr Vl'acuri se
utilizau, pe o scară destul de mare, amnarele.
În locuinţă s-a găsit un amnar de formil elipsoidală alungită, avînd lungimea de 11 cm şi lătimea
maximă de 2 cm (fig. 7/9). Un exemplar asrm<'tnător s-a găsit la Baia 10 , dar acela estt• da\al in
seeolrle XIV-XV.
Men[.ioniim găsirea şi a dou[t cuţile. Cnul f:1ee
parle din tipul celor prev[tzute cu peduncul, avînd
lungimea totală de 11,3 cm, cea a lamei de 8,2 cm.
iar Jtt(inwa aersteia de 1,2 cm. Lama eslr rolunjitft la vîrf; mînerul, de formă cilindrică, eu lungimea de 3,2 cm, se subţiază treptat spre Yîrf
(fig. 7/11). Celălalt cuţit face parte din tipul
celor prevăzute cu mîner în formă de lam[t şi
prăsele prinse de aceasta eu nituri. Cuţilul are
lungimea totală de 14 cm şi lăţimea maximft de
1,7 cm (fig. 7/10). De asemenea, s-a găsit ~i un
frumos mîner de os, ornamentat, avînd lungimea
de 6,2 cm, care aparţinea unui cuţit cu pcduncul
sau unei furculiţe (fig. 7f7).
Intre alte obiecte de fier găsile aici menţ.ionftm
un virf de săgeată şi o drîmbă (fig. 7/12 şi 6). De
asemenea s-a mai descoperit în locuinţ.fl şi un
clopoţel din bronz (fig. 7/13).
Majoritatea materialului arheologrc .~collat din
pămîntul de umplutură scos din locuinţ[t este
1o Eugenia Ncamţu,
op. cit., p. 62, fig. 33/1.
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formal elin cC'ramică de uz casnic şi ceramiclt
ornament a)[t.
Ceramica de uz casnic este reprezentată de oale,
c{mi cu gura trilobată, farfurii şi castroane. Majoritatea sînt lucrate din pastă cărămizie, unele
smăl(uile la exterior - smalţ galben - altele nesmftl! ui Le, clar decora te pe gîl cu humă albft, cu
linii orizontale paralele şi cu o linie în val. S-au
g.:isil ~i fragmente lucrate din pastă de caolin,
sm:tltuile în inlerior cu smalt verde-închis sau
caft·n.iu. Între acestea menţio~[un un fragment
apar!inîncl unei căni cu gura trilobată, smălţuilă în
extcrior cu smalţ maroniu (fig. 8/1) şi un fragment
de la o cană lucrată din pastft cărămizie şi decoral[t la exterior cu hum[t albă (fig. 8/2).
Dintre vasele întregibile menţionăm o căni\ft,
lucral[t din pastă cenuşie, prevăzută cu loartft
(care lipseşte însft), şi care are corpul bombat
(fig. 8/S). Acest tip de vas datează din a doua
jumătate a secolului al XVI-lea. De asemenea s-a
găsit un castron lucrat din pastă cărămizie (diametrul gurii=22 cm, diametru! fundului=8 cm
~i inftlţ.imea=8 cm), decorat cu motive flm·ale
în interior şi care datează din secolul al XVII-lea
(fig. 8/4). S-a întregit şi o mică farfurie earacteristi6t veacului al XVII-lea, smălţuilă în galben
cu pete nrzi (diametru! gurii= 14,5 em, al fundului=8 cm -fig. 8/3).
O vafoare deosebită prezintă ceramica ornamentală găsită în această locuinţă. Aşa cum am
arătat, în partea de vest a casei s-a prăbuşit soba
ei, din care au fost recuperate numeroase cahle întregi sau fragmentare, smălţuite şi nesmălţuite.
Prin varretatea şi bogăţia acestui material
arheologic ne putem face o imagine asupra gradului de dezvoltare la care ajunsese pălura oră
şenească in secolele XVI-XVII. Ceramica de
interior, utilizată în dublu scop - practic şi estetic -- a fost destinată cu precădere construirii
sobelor, care făceau parte integrantă din arhitectura interioară a locuintei. Cahlele sînt lucrate
dintr-o pastă consistentă: avînd ca degresant
nisip cu bobul mic, mijlociu şi mare, şi chiar, in
unele cazuri, mici pietricele. Prezenlfun în continuare tipurile de cahle folosite la conslruelia
solwi elin casa eu beci.
·
CAHLE SMAL ŢUITE

:\Im·ea majoritate o formează cahlele cu fa!a
plinft, dreptunghiulară şi cu olanul deschis. Din
aceaslft categorie s-au găsit mai multe cahle
întn•gi şi altele în stare fragmentară (în total
au fost aproximativ 17 cahle).
1. Unicul tip de cahlă smăl!uită are dimensiunile laturilor de circa 0,214x0,185 m, iar gardina este de circa 4,5 cm. Pe marginea cahlei
este redat un chenar dreptunghiular, iar în plan
central apare un alt chenar în forma unui octogon,
a\·înd in interior un vas cu trei flori de lalea, stilizate şi aranjate în cruce. La colţurile exterioare
ale octogonului sint redate alte patru flori de
lalea, stilizate. lntre aceste flori, atît la partea
superioară a cahlei, cît şi la cea inferioară, este
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redal un brîu din linii în zig-zag, motiv întîlnit
în arta populară românească. Cahlele sînt smăl
!ui le în verde deschis (fig. 9/1).
CAHLE

NESMALŢUITE

1. Tipul 1. ln acest tip încadrăm două cahle
întregi şi citeva fragmentare. Aceste cahle prezinlft o valoare aparte prin aceea că sînt cu inscripţiE'. Din această categorie s-a găsit o cahlă
întreagă, avînd la partea superioarrt o inscripţ.ie,
la partea inferioarft inscripţia fiind ştearsă (fig.
9/2). Un fragment dintr-o cahlă, aparţinînd
acestui tip, avea păstrată perfect inscrip!.ia de la
partea inferioară a cahlei (fig. 9/5). De asemenea,
s-a găsi L şi o cahUt, tot de acest tip, care a fost
întregit\ avînd inscripţia păstrată numai la
partea inferioarft (fig. 9/4). Dispunînd de toale
elementele de bază am reconstituit tipul de eahl{t
în discu(ie. Astfel cahlele au laturile de circa
0,210 m x0,175 m, iar gardina este de circa 4 cm.
Pc marginea cahlei este redal un chenar, ornamental cu linii verticale succesive, iar în plan
central esle redat un all chenar în forma unui
oclogon, avînd in interior un vas de formă eonică
eu o floare stilizată. La cele patru colţuri exterioare ale octogonului sînt redate patru flori de
crin stilizate. La partea superioară a cahlei,
între florile de crin, este un chenar in interiorul
cărui;'l este scris cu litere latine majuscule:
i'\Jll\AJ. De asemenea, la partea inferioară a
cahlei, între cele două flori de crin, într-un chenar,
este scris cu majuscule latine: PHTIHET (prc~izăm faptul că, de această dată, tiparul este
Im·ersat). Observa[.iile întreprinse pînă în prezent
asupra acestor cahle ne-ar arăta că, probabil,
este vorba de un meşter pe nume MIKAI PHTIHET, care a eonfecţionat aceste cahle. S-ar
putea emite şi ipoteza ca piesele să fi fost comandate de propriE'tarul casei, care a solicitat s{t i se
men(ioneze pe ele şi numele lui.
Descoperirea în cauză nu este singulară, întrucît
au mai fost găsite cahle cu inscripţie şi în alte
localităţi: Baia11 , Tîrgovişte 12 , Suceava 13 , Roşia 14 ,
Făgăraş 15 • Ceea ce trebuie să menţionăm însă,
este faptul că, in prezent, nu s-au mai descoperit
cahle cu inscripţ.ie de felul celei de la Tg. TroluşlG.
Ele prezintă valoare aparte pentru cunoaşterea
reali Lăţilor istorice din oraşele medievale româneşti ale acestor vremuri.

Tipul II. rămizie,

Cahlă, lucrată

descoperită

dintr-o .paslii că
într-un singur exemplar:

Vl'Zi SClYA, 25, 1974, :J, p. ·17.1, fig. 1, şi p. 475.
Barbu Slătincanu, Cerarnica (euda/â romdnească şi
originile ei, Bucureşti, 1958, p. 111, fig. 114.
13 Paraschiva Victoria Batariuc, Anuarul Muzeului J-u
dc!ean Suceava, 1980, p. 663-665.
14 Th. Năgler, Culegere de studii şi cercetări, Muzeul Regional Braşov, 1, 1967, p. 147, fig. 9.
15 Ana Iliescu şi Voica Puşcaşu,
BMI, 39, 1970, 4, p.
1:1- t.t, fig. 5.
18 O prezentare mai dezvoltată asupra acestor cahle cu
inscriptie o vom face tntr-o lucrare viitoare.
11

12
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Fig. 8. Tg. Trotuş. Ceramică de uz casnic din secolele XVI-XVII descoperiti!. ln locuinţa lt.
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are laturile de O, 1R5 m x 0.155 m. fiind deeoratft
cu motive geometrice stilizate. care rrprezint(t
soarele sub forma unor rozete cmnpuse (fig. \1/(\).
Asemenea motive sînt des întilnite in arhitt'<·tura
şi arta populară româneasdt.

Tipul III. - Cahli:i (găsită intr-un singur
exemplar) de formă pătrati't, cu lat mile de 0.2L) .<
0,215 m; este lucrat[t din pasttt 6tri'tmizie, :tn•
faţa plină, decorată cu brimi de linii in aeolade,
în interiorul cărora sînt redate motiw wgetale
stilizate (frunze de stejar) (fig. 10/1 ).
Tipul IV. - Cahlft de form(t drcptunghiularft,
cu laturile de 0,11)5x0,120m; este de<·oratft cu
motive geometrice, eonstînd din proPminen(e
rectangulare, dispuse uniform, in ~iruri (fig.
10/2).
Tipul

V. - Cahlft cu laturile de 0,212 .<
O,HJ3 m; este mftrginitft de un chenar ornamentat
cu linii verticale ~i orientale. iar in plan eentral este decorat[t cu molin~ flnra!P ~i vegetal<'
stilizate (fig. 10/3). S-au gftsil un exPmplar intregit şi citeva fragmente.
Tipul VI. -- Cahle ce pro\in de la parlPa sua sobei; au laturile de circa O, HJ;) m .<
0,150 m şi sint decoratP cu motin~ geometrice
şi vegetale, stiliza!l' (fig. 10/4).
Tol in cadrul acestui Lip incadrfl.ln )i cahlele
de colL decorate cu act>lea~i molivp geometrice
şi vegetale stilizate, fiind formale din douii pi'tr\i
ce se îmbucau (fig. wr)).
perioară

Tipul VII . .... Cahle ce aparţin pftr!ii superioare a sobri; au laturile de O,Hlo;.:0,150m şi
sînt decora te cu motiw geomcl rice (fig. 10/G).
Bogă(ia şi varietatPa rnatPrialdor ce provin
de la soba sau sobele eonstrucpei <·u brri JH' determină sft considt>rilm 6t locuinta apar(inea
unui orftşean mai înstărit, eventual unui mc~te
şugar sau unui 1wguslor.
In cadrul cercetărilor întreprinse la Tg. Troluş
în 1980 s-au gftsit ~i monede, unele de argini (2
bucăţi), dar cele mai m.ulte de aramft ~i bronz,
toate fiind într-o stan' prPeară de conservare.
Menţ.ionăm deseoperin·a, în cadrul ccrcl'lCtrilor
de suprafaţit, a unei monede cu v;lloarra de un
gros, emis pentru Moldova ck ŞleEtni(rt Voi!'\orl
(1517- 1527). O moneMt de argint cu v ;ti oare de
un dinar, emisi:i la anul 1585 pentru Ungaria,
de Rudolf II, a fost gftsitii in loeuin\a-beei, ea
oferindu-ne posibilitatea să presupunem că această
construcţie a fost ridicată in a doua jumătate a
secolului al XVI-lea. De asemenea menţionfun
găsirea unei monede de argint, emisă de Sigismund
III (1587 -1632) pentru Polonia. S-au descoperit
şi imitaţii de şilingi, unul de la Gustav II Adolf
(1611-1632), altul de la Carol al XI-lea (16601697). Acestea din urmă au fost găsite în nivelul
de locuire din secolul al XVII-lea.
CONCLUZII
Cercetările

arheologice din anul 1980 de la
sintem in centrul aşe
V şi că va trebui să

Trotuş au arătat că nu
zării din secolele X IV- X

Tg.
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extindem cercrli'trile în partea de nord. vrst şi sud
pentru a clarifica toate problrmrle legate de perimetrul vechiului oraş.
In acelaşi timp, trrbuie sft arătăm dt s-au obţinut re~ullate valoroase în legălurtt cu dezvoltarea oraşului în secolrle XVI--XVII. Cercetarea
metodieft a construc(iilor orftşeneşti de la Tg.
Troluş ne-a arătat c[t majorilalea caselor sint
de suprafa(fl, cu pivni~ă şi construite in tehnica
paiantei, din două sau mai multe indi.peri, înăl
ţate pe un subsol ai cărui pereţi erau căptuşiţi
cu blăni de stejar sau de brad, îmbucate in stîlpi
puternici care se ridicau deasupra solului, constituind scheletul principal al easei. O incercare de
reconstituire ne aral[t dt partea de deasupra
solului na ridicatft din bîrne, peste care se aplicau
nuiele sau şipci înlrelăiale, lipite in interior şi
exterior cu un strat de lut. Între bîrne )i peretele
pivniţei se bătea pftmînt pe o lă!ime ele 0,50 m.
In interior, lH're(ii erau lutui(i şi v[trui(i. Un loc
central în casa unui orăşran din ac('asl[t vreme
îl ocupa soba, realizată din cahle decoralr cu
motive geometrice !)i floralr stilizat<' sau cu reprezentări antropomorfe şi zoomorfe.
Bogft~ia şi Yarielatea m.aterialului arheologic
scos la iYealft cu prilejul săpftturilor inlreprinse
aici ne don·dese dt acest oraş, situat intr-o poziţie geografică favorabilli, în apropien'a granilei
dintre ;\IoldoYa şi Transilvania, cunoaşte o clezvollare însemnată în secolele XV-..\.YII. Fiind
un important centru vamal şi avînd in apropiere
ocnele de sare, era firesc ca el să fie un centru de
producere ~i desfacere, la care participau Jll•gustori, JUf'şteşugari şi marca majoritate a ţăranilor
din satele aflate in zona de influen(ă a oraşului.
Vii toarelc cerce l ftri arheologice yor trebui s{t se
axeze pe delimitarea n~chiului pcrim<'lru al oraşului, pe descoperirea zonei centrale ~i a cartierelor meşleşugăreşti, abia pe aceaslft baz~t putind
să formultun concluziile referitoare la geneza ~i
evolu!.ia istoricii a :1cestui important centru urban
al :\Ioldowi din Sl·coll'le XI\'---X\'IJ.
HESLTL\TS DES HEUIEHCHES
ARCliEOLOG J QUES, DANS L'H.-\BIT:\T
:VIEDIEV:\L DE TG. TROTUS
(DEP. DE BACAU)
,
111':\UMI·:
Dans cet arlkk l'aut<'ur se refere aux recilcrdtes archeologiqm·s fails <"11 1\JI>O au Tg. Trotus. Avec cr:tll' occasion on
a decouverlune fus"~ du '\.!V-eme et XV<·:m· ,i[·clt•, un habi tation des X V l-eme l'l X\' II-cmc sii~elcs.
Dans le niveau de l'habitation du XI\'-eme ct X\'-i•mc
siecle on a decouvcrt des fragments ceramiques pron~n::mt
des vascs de type put, cruchous et suupicrs. La ccramiquc
de cct epoque est de dcux typcs: les unes de ces vascs sont
travaillees d'unc pâtc rougeâtrc ct plus rare grisâtre, nyant
un argile d'une bonne qualite, et dans sa composition entre
un sabie avec des cailloux, et des granules de calcar.
Bien petrit, la pâtc est pourtant grosicre, fait qui fasse
que les murs des vases aient des dimensions plus grandes
que celles des vases modeh~es de pâtc d'une trcs bonne qunJitc (fig. 3/1-6; fig. 4/1-5).
L'autre categoric de ccramiquc est reprcsentce par Ies
vases travaillces d'une pâtc d'unc tres bonne qualitc et dans
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son m~Iangc on a employc un sabie tri·s fin. Travailh\c :\ Ia
tour rapide, cctte ccramiquc a la patc tn's bil'n petrit, les
vases presentent dans sa lente un aspl'ct compact sans espaces
vides (fig. :3{7 -14).
On a decoun·rt aussi dans le niveau de l'habitation du
XV-eme siecle le marteau-herminettc (fig. -1/6).
L'habitation avec cavc a etc dccouvert dans la section
numero VII. L'habitation - cave ctait d'unc forme rcctangulaire, Iongue de 6,40 m sur 5,30 m de Iargeur. L'acccs se
faisait, du câte de Ia fortl•n•sse, par un cntrec dl' 2,30 x 2,20 x
1,90 mrtres (fig. 6).
La profondcur de nivcau acluel de deviation jusqu'au
plancher variait entre 150 et 170 mrtres dnns la porte principal
de la chnmbre ct 0,80 et 1,20 metres dans Ia zone d'cntre
en ca ve. L'habitation n etc elcvcl' dans Ia X\' 1-&me siecle
et elle a duree jusqu'au XVII-emc si&ck. Ă Ia bnsc de sol
de remblai on a decouvert des fragments ceramiqucs caracteristiqucs du XVII-cme siecle qui ont fixe un terme
postquem pour Ia periode quand a ete detruite I'hahitation.
Dans l'hnhitation-cave on a decouvert des ohjcts cn fier
de Ia ceramique d'usage menager, cermnique ornamentale,
(fig. 7, 8, 9 şi 10). Entre ces materiaux ce remarquc carreaux
de pâele avec inscription: 1\liKAI PHTIHET, nomc du
artisan qui confectionait les objcts (fig. 1 -5).

E'-.:I'LIC.\TIO:\' DES FIGCH.ES
Fig. 1. Tg. Trotu~. l'lnn general des fouilll's l'ntre 1976
et 1980.
Fig. 2. Tg. Trotu~. Profil de Ia paroic ouest de la section
VII (2<i-:l'i metres).
Fig. :1. Tg. Trotu). Ccramiquc d'11sagc menager de Ia
fin du X IV• sicclcs - premiere moi tie du xv• siecle.
Fig. -1. Tg. Trotu). Ccramiqm· d'usnge menager et un
martcau-herminettc du xv· sii·cle.
Fig. ;,, Tg. TrotU). Profil de la paroic occidentale de Ia
section V 11 (16 -21 mdres) qui a intcrceptc l'habitation
rncdieva le.
J."ig. 1\. Tg. Trotu.). !'lan de l'habitation Il de la section
Yll.
Fig. 1. Tg. Trotuş. Objets cn fl'r et un manchc en os d~
counrts dans I'habitation 11.
Fig. 8. Tg. Trotuş. Ceramiquc d'usage menager du XVI•
siech' decouvcrts dans l'habitation 11.
Fig. 9. Tg. Trotu). Carreaux de pole dt•couverts dans
l'habitation 11.
Fig. 10. Tg. Trotuş, Carrcaux de polc decouverts dans
l'habitation 11.
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~taţiunea arheologieă Slrăuleşti-l\Iăicăneşti reprrzintlt unul dintre cele mai importante ohiectin ale cercetărilor privind mileniul I.e.n. în
centrul Cîmpiri Homâne. l\Htrluriile de loeuire
aulohlonlt aparţin epocii bronzului, latenului
get o-dacic, secolelor III- IV, VI- VII, IX-XI
şi, in fine, wtrei satului Măicăneşti, dataHt pe
baza izYoarelor arlwologice in secolele XIV-XVI.
Crrrrtarea acestor Yesligii a început în 1960,
continuind, eu unele intermitenţe, pinlt în tmW 1 •
Această ullim{t campanie şi-a propus innstigarea
laturii de nord-Yest a terasei păstrătoare de monumente arheologice, flancată de albia Colentinei
şi de unul din pîraiele secundare ce porneau din
pădurea l\logoşoaia pentru a-şi purta modcstul
debit de apă in rîul sus menţionat 2 • Prin aceste
două Yăi s-a accentuat o uşoară mamclonare a
primei terasc a Colentinei, in general îndelung
şi intens locuită, aşa cum au dovedit-o descoperirile de la Podul Străulcşti şi cele de la I.L.F.
St rău leş li, Lunea, Alba, Băneasa, Herăstrău, Bucurrştii Noi, Dltmăroaia şi altele. Ca atare, obiectinlr descoperite pînă acum la Străuleşti- Măică
neşti fac parte dintr-o bogată locuire autohtonft,
cr acoperă mai bine de trei milenii şi jumătate 3 •
In campania din 1980 s-a deschis secţiunea 37,
a cărei lungime a atins 40 m, lăţimea rftmînînd
aceeaşi ca şi la şanţurile anterioare, adică 1.50 m.
Şan\ul a fosl trasat perpendicular pc albia ColenLinei şi relativ în paralel cu pîrîul afluent, primind, in cursul lucrftrilor, casetele ce s-au impus.
Zo1w respecliY[t. i1westigată şi în campaniile anterioare prin şan(.urile 9, 11, 18, 35, 3li, este păs
trftloare de monumente feudale timpurii şi tirzii,
situaţie intru Lotul confirmaHt şi cu acest prilej.
In pofida faptului că terenul a suportat în ultimii
ani. prin amenajarea taluzului noului lac GriYiţa,
unele răzuiri. se constată păstrarea situaţiei straLigrafice precizată in campaniile de început şi
verificată cu fiecare din secţiunile nou deschise.
Deci, din acest punct de Yedrre. săpftLurilc din
1!..180 nu au adus nici un element necunoscut.

1 :\1. Conslanliniu ~i
Panait 1. Panait, CercetArhiluc,
1. 19<i:l, p. 77 -1:18; \larga re ta Constantiniu, Panait 1. Panait,
Ioana Cristachc Panait, CercctArhBuc, 2, 1965, p. 75-2:18;
Margareta Constantiniu, Hucurcşli, 7, 1969, p. l:l-28.
2 Panait I. l'anail, :'llalcrialc de istorie şi muzcografic,
1, 1961, p. 2:.!0, fig. 1.
3 Istoria oraşului IJucurrşli, Bucureşti, 1965, 1, p. 56,
harta; p. 66, harta.

Contribuţia

lor a constat în scoaterea la Iuminft a
unor locuinţe, cuptoare, gropi de cereale şi ntre,
care definesc mai temeinic caracterul şi dimensiunile fiecăreia din etapele de locuire. Au fost studiate următoarele complexe: B 145, formal dintr-un grup de trei cuptoare din secolul al VI-lea;
B 148, datînd din secolele X-XI; B 146, 147,
apar!inind ultimei faze a satului Măicăneşli;
Yatră medievală in aer liber; gropile 1 şi 2, apar\inînd ţăranilor măicăneşteni.
Din enunţarea acestor obiective rezullh c[t
secţiunea 37 a permis studierea unor monumente
a căror prezen[h este fireasrft in accast[t porţium· a
silului arheologic. Nu s-a semnalat nici o amenajare din secolele III- IV, intrucit şanţ.ul a fost
trasat in afara Yetrri daca-romane ce ocupă o
fi~ie de teren paralelă cu malul sting al Colenlinei,
pe o adincime de 80-100 m, S.37 străbălind
jumătatea de nord-est a slaţiunii. O particularitale a descoperirilor făcute o reprezint[\ situaţia
complexului 145, semnalat în capătul de sud-Hst
al şanţului, mai întîi ca o groapă, conturată clar
in profilul săpăturii. Groapa cobora din stratul
cenuşiu, propriu locuirilor prefeudale şi feudale
timpurii, adîncindu-se in trepte pînă la O,U5 m
faţă de solul actual. Ea con\ine un păminl cenuşiu
închis, amestecat cu bucăti de cărbuni, oase de
boyine, ovine şi porci, spărturi de chirpic ars şi
rare fragmente ceramicr, pro,·enitr de la oale din
In L eu nisip şi pietri cele, lucrate la roala rapidft
şi arst• la roşu-brun. Aspectul gropii şi fragmentele
ceramice indreptăţeau atribuirea gropii unui horclei aparţinind aşezării din secolul al VI-lea e.n.
Pentru urmărirea obiectivului arheologic s-au
deschis pe latura de nord-vest a secţiunii casetele
A şi B, acesteia din urmă adăugindu-i-se caseta C.
ln cele trei casete, care au acoperit o suprafaţă
de circa 10 m 2 • au fost descoprrite trei cuptoare
şi două gropi, aparţinînd cuptoarelor, groapa
cercetată în partr în sec(iunea 37 dovedindu-se
a aparţine nu unui bordei - cum s-a presupus
ci unuia dintre cuptoare.
Cuptoarele, notate 1-3, potrivit ordinei in
carr au apărut, au aceeaşi formă rotundă şi
aproximatiY aceleaşi dimensiuni (diametru) lor
variind intre 1 şi 1,15 m). Dimensiunile cuptorului
1, care a fost tăiat de cuptorul 2, pot fi numai
de duse din resturile in si tu ale cu polei şi ve trei.
Toale cele trei cuptoare au fost săpate în pămîntul
castaniu care, la nivelul superior, a conţinut slabe

lt - :::ercetArl arheoloetce
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urme preisto ri ce (elin ep oca bronzului - cul t ura
Glina) . Aceslea erau acoperi te el e st rat ul ce nu şiu
închis din care c o b oa ră ce le d o u ă gropi, al căror
nivel de pornire nu a fost surprins, co nt u rul lor
ap ărînd clar numai în solul casta niu , în care s-au
adîncit. Cup to ru 1 1 (caseta A) a avut cup ola la

F ig . 1.

S tră ul e ş ti -M ă i că n eş ti.

Vas din secolele

VI- VII e.n .

Fig. 2.

Stră uleş ti -M ăic ă n eş ti.

Cuptor el in secolul
al X-lea e. n .

0,55 m de la solul vegetal ş i vatra la 0,75 m . Cuptorul 2, situat la 0,25 m nord-vest de cuptorul 1,
a avut cupola la 0,65 m ş i vat ra la 1 m . Cel de
al treilea cuptor, situat la 0, 50 m est de cup t orul
1, a avut cupola la 0,65 m şi vatra la 0,90 m.
Gradul de ardere a celor trei cuptoare indi că o
folosire de durată e gal ă, arsura vetrelor n e d epă
şind 0,05 m , iar a cuptoar elor 0,04 m. ln schimb
starea lor de conservare nu este aceea şi. Cup t orul
2, care s-a păstr at întreg, a avu t vatra plan ă, cu
lipitură calcinat ă , r e zistentă şi cu un prag în ă lţat
tn dreptul gurii, fiind orient at spre sud-est. Groapa

din care a fos t săp at avea form ă ova l -a lun g i tă
(1 X 1,5 m) şi adîncimea de 1,05 m . Pă mîntul de
umplu tur ă a gropii, puterni c înnegri t, co n ţi nea
buc ăţi de cărbune ş i r are oase de anim ale domesti ce. Din cuptorul 3 s- a păstrat în înt regim e Yat ra
plan ă ş i bine făţuit ă ş i o bun ă parte din cup o lă .
Orientarea nu poate fi decît pres upu să, sp re sud,
ţinînd seama de groapa din care a fost săp a t.
Gro ap a, de dim ensiuni mari (2,50 în diam et ru)
este de formă aproxim ativ rotund ă şi are a cee aş i
umplu tur ă de p ă mînt înnegrit de c ă rbun e ca ş i
gro ap a cuptorului 2, deosebindu-se de aceasta
prin fre cve nţa oaselor de anim ale domestice ş i
a spărturilor de chirpi ci ars. Adîncimea m ax imă
a gropii era, a şa cum s-a spus, de O, 95 m ş i a
fost săpat ă în trepte, acestea indi cînd int r area
dinspre sud-est. Din cuptorul 1 n- a m ai r ă mas
decît un rest de cupol ă , vat ra fiind tă ia tă de
groap a cuptorului 2. Gur a cup torului nu p utea
fi decît spre est, unde, desigur, a avut ş i groapa
de acces, desfiinţat ă de gro apa cup t orului 3.
Din relatarea de mai sus reiese clar că du pă
dezafectarea cuptorului 1 au fost am ena jate celelalte două instalaţii. În lipsa indiciilor de or din
stratigrafic sau de altă natur ă , emitem ip oteza că
amenajarea cuptorului 2 a survenit după aceea a
cuptorului 3. Prez e nţa cuptorului 3 şi folosirea
gropii 1 de către acesta au determinat, prob abil,
amplasarea cuptorului 2 şi a gropii din care a
fost săpat într-o poziţie excentrică faţă de groapa
cuptorului 1, pe care l-a tăiat. Nu putem respinge
nici ipoteza că cuptoarele 2 şi 3 au fost fol osite
concomitent. Situarea cupolelor ambelor cuptoare
la acelaşi nivel, modul de umplere a gropil or şi
adîncimea lor, aproape aceeaşi , ar pleda p ent ru
această din urmă ipoteză.
Oricare ar fi concluzia justă, se poate afirm a că
gruparea cuptoarelor nu a fost întîmplăt oa re .
După amenajarea primei instalaţii , celelalte dou ă
au urmat-o, ele aparţinînd aceleiaşi perioade. Ca
elemente de datare nu dispunem decît de un num ăr
redus de fragmente ceramice: un fragment de la
o tipsie, altele de la oale fără toarte, de cul oare
cărămizie, lucrate la roata rapidă din lut cu nisip
şi pietricele, unele decorate pe umăr cu caneluri.
Materialul ceramic, deşi sărac, este suficient p entru
a atribui grupul de cuptoare aşezării autohtone
romanice din secolul al VI-lea, ce rcetată în decursul anilor pe platoul de la Străuleşti. Cup t oare
de acest tip, situate în afara locuinţelor, au mai
fost identificate aici şi sînt întîlnite, în mod obi ş
nuit, în aşezările populaţiei autohtone din secolele VI - VII, inclusiv cele cercetate pe teritoriul
Bucureş tilor. Dar în toate celelalte cazuri cupt oarele erau risipite în cuprinsul a ş ezării. Numai
la Băneasa- Stejar s-a întîlnit o situaţie oarecum
as e m ă nătoare celei relat ate mai sus. Acolo, groap a
unui bordei a fos t folosită pentru trei cupto are de
foc, plasate p e marginil e acesteia4 •
Complexul B 145 ne permite reamintirea unei
situ a ţii similare întîlnită în campania din 1977,
4 Mar garet a Constantiniu , Pan ait I. Panait,
tach e P anait , CercetArhBu c, 2, 1965, p . 86 .
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tol în această zonă, gruparea cercetată atunci
aparPnind însă unor locuinţe din secolele X-XI.
Sec(iunea trasată în 1977 a oferit cele mai bogate
informaţii cu privire la aşezarea feudală timpurie
de la Slrăuleşli-Măicăneşti. Dintre obiectivele
studiale atunci s-au impus atenţiei noastre trei
locuinţe adincite (B 138, B 141 şi B 142), grupall' intr-un spaţiu restrîns, suprapuse parţial
şi deranjate de o groapă, în care s-au găsit numai
fragmenle ceramice din secolele X-XI. Această
silualie conslituie încă o dovadă incontestabilă a
conti~uităţii in timp a locuirii autohtone feudale
timpurii.
Campania din 1980 a permis identificarea in
S 37 a lui B 148, care se plasează în imediata
vecinălate a grupului amintit anterior, şi datează
din secolele X-XI. El avea o formă palrulateră,
cu laturile de 3,10 x 3,20 m, pere~ii verticali,
groapa coborînd cu 0,70 m faţă de nivelul de
ciilcare. Nu s-a evidenţiat urme de pari sau indicii asupra vetrei şi cuptorului. Locuin~ele feudale timpurii de la Măicăneşti prezintă de fapt
cilcYa caracteristici evidente. Unele, cum este
B 1-!8, nu au nici o instalaţie interioară pentru
încălzit şi prepararea
hranei. Altele au vatră
(B 138) sau cuptoare rotunde, săpate in calup
sau in afara încăperii (B 30, 140, 143). ln fine,
cea de a patra categorie au cuptoare patrulatere
pulernic arse (B 141, 142). B 148 face parte din
prima categorie de locuinţe, caracterizată, printre
altele, şi printr-un inventar sărac. Pe podeaua
aceslei locuinţe s-a găsit un număr de fragmente
ceramice de la un borcan cu decor striat. Inventarul arheologic este modest şi fragmentar. Menţionftm pc lîngă resturile de vase cu decor striat
fragmente ceramice cenuşii cu decor in lustru,
cit;va oase de bovideu, bulgări de piatră, etc.
Ca şi in cazul lui B 30 nu s-au găsit bucăţi de
chirpici, lupe sau zgură de fier. Aceste cîteva observa!ii permit incadrarea cronologică mai strînsă
a complexelor Dridu.
Din moştenirea locuirii măicăneştene s-au identificat B 146 şi B 147, ambele datînd din secolul
al X VI-lea. Sint locuinţe puţin adincite in pămînt
( -0,-lO rn), cu pereţii verticali, podea de lut,
acoperiş din paie, aşa cum indică cenuşa de dea-
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supra solului. La B 117 s-au identificat resturi
de chirpici cu una din fe~e muruitrt cu un strat
lutos galben. Toate indiciile arheologice confirmă
nimicirea celor dou[t locuin~e prin incendiu, după
evacuarea inventarului lor. În B 146, in afara
fragmentelor de oale cu buza înaltă, uşor oblică
in afar[t, s-au semnalat resturi ale unor farfurii
smălţuite, bucă\i de cărămidă şi altele. Aceleaşi
etape ii aparţ.in şi fragmentele unor cahle plate,
cu motiv geomclric, prototip identificat şi in
campaniile anlerioarc, in cuprinsul unor locuinţe
datate şi ele in prima jumătate a secolului al
XVI-lea. In general, numărul obiectelor descoperite in B ltlli şi B 147 esle redus. Prezenţa lor
constiluie o confirmare a extinderii vetrei satului Măicăneşti in secolul al X VI-lea cu mult
peste terenul ocupat cu un veac in urmă. De fapt,
clapa de maximă dezvoltare a satului l\Iăicăneşti
in vatra lui iniţială se plasează in prima parte a
veacului al XVI-lea. Observaţiile făcute in aceste
ultime locuinţe descoperite par a indica un sfîrşit
violent al aşezării, fapt ce i-a determinat pe locuitorii săi s[t-şi mule salu) la circa 1500 m spre
esL
Campania acestui an a permis aşadar completarea ~lirilor cu priYire la aşezările din secolul
al VI-lea, din secolele X-XI şi XIV -XVI
de la Strftuleşti-l\Hticăneşli.
LE CHANTIER ARCH80LOGIQUE
STRĂULEŞTI-MAICANEŞTI

Hl-:scMt
l'cndant la c:unpagnc archeologiquc de 1\lllO, it Străulcşti
les rcchcrches out portecs sur un groupc de fours
du V 1• siecle, unc habitation des x•- X 1• siecle, deux habitations du XV 1• sicc.le ain si quc sur un âtrc en plain air, des
fosses alimentaircs etc.
L'inn~ntaire trouv(· sur les lieux permit la datation des
bâtisscs en (jU('stion.
Măicăneşti,

EXI'LICATIO:" DES FlGCHES
Fig. 1.
Fig. 2.

Străulc~li- :\l:iicăncşti.
Străull'~ti -:\Iăicăneşti.
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\"ase du V 1•- V Il" sicclcs.
Four du x• siecle.

Cercetările

arheologice de la

Măneşti

- Buftea

ARISTIDE ŞTEFANESCU

Problema celor două necropole din secolele
XIV-XV1 care au funcţionat în raza satului
Măneşti-Buftea, a contemporaneităţii lor, constituie şi în acest moment una din principalele
preocupări ale cercetării în această staţiune.
Se poate afirma că dacă inventarul funerar, în
ansamblu, nu ne poate oferi indicii care să le
departajeze în timp, singurele mărturii sigure
ale existenţei sau inexistenţei vreunei diferenţe
în timp pot fi aduse de monedele ce se vor mai
descoperi mai ales în necropola III.
In campania 1980, dorturile au fost îndreptate către un studiu mai atent al spaţ_iului afectat
necropolei III, în vederea delimităr;ii cîl mai
precise a acestui cimitir medieval, a interferenţelor sale cu necropola de incineraţie datată în
veacul al IV-lea e.n., semnalată cu un an înainte.
Celor două secţiuni anterioare ale acestui scclor 2
li s-a adăugat o a treia, ce traversează terenul
dintre S 1 şi S Il, cu posibilitatea de a fi prelungită către sud şi nord, pînă în afara spaţiului ce
cuprinde înhumări. În acest fel, S III, din sectorul necropolei III, urma să permită încadrarea
cimitirului III în planul general, în limite precizate pe axa nord-sud şi cunoscute deja pe direcţia est-vest (circa 30 m). Trasată în zona maximei înălţimi dintre două văioage ce seneau
altădată la scurgerea apelor pluviale, S III stră
bate panta susceptibilă de a fi locul cimitirului
din secolul al IV-lea, oriental[t spre sud, şi sondează şi panta opusă, dinspre văioaga de nord.
Secţiunea putea surprinde orice urmă de locuire
din această parte a locului.
O confirmare s-a făcut. Atît aşezarea din secolul al IV-lea e.n., cît şi locuirea medievalii nu
sînt prea aproape de zona cercetată a cimitirului
III. În arătură şi straturile superficiale nu s-au observat decît sporadice fragmente ceramice din secolele III- IV şi XIV- XVII. Chiar ~i lipsa pigmenţi
lor de chirpici, provenind din arderea locuinţelor,
este un indiciu în acest sens. Dealtfel şi straligrafia
observată in teren conduce spre aceeaşi concluzie.
Sub marginea supraînălţată a şanţului de irigaţii
şi solul actual, acolo unde el nu este acoperit de

pămînt

Aristide Ştefănescu, SCIVA, 31, 1980, 1, p. 131 -141.
Aristide Ştefănescu, Măneşti-Buftea, raport privind
campania arheologică 1979, susţinut Ia cea de a XIV-a sesiune
anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice, Tulcea, 14-16 martie, 1980.

• Numerotarea continuă ~eriile descoperite anterior,
cifra miilor semnificlnd necropola in care a fost descoperit.
• Observaţiile antropologice le datorăm cercetătoarei
Laurenţiu Georgescu de la Institutul de Genetică Umanâ
,.Dr. Victor Babeş•.

1

1

scos din canal, urmează un pămînt ct.•nuşiu
deschis la culoare, atins frecvent de lucr[trile
agricole, confundîndu-se pe alocuri cu solul
actual. Din acest nivel, lipsit de prea frccYCnte
materiale, pornesc gropile mormintelor medievale,
uneori chiar de sub arătură. Gropile trawrsează un
pămînt cenuşiu, închis la culoare, cu slabe fragmente ceramice cenuşii, cu standring şi pătrund în
castaniu) şi galbenul virgin. Apropierea de \·atra
sătească ar fi determinat antrenarea unui material
mai bogat şi de o mai mare diversitate, situaţie
pe care nu o avem, aşa cum am remarcat anterior.
Secţiunea S III (lungă de 43 m) a permis cercetarea a douăsprezece morminte medievale 3 . De
această dată n-au mai fost surprinse morminte
de incineraţie din secolul al IV-lea, dar situaţia
amintită nu poate oferi repere demne de încredere
pentru o concluzie asupra dimensiunilor cîmpului
de urne.
In strat s-au întîlnit sporadic fragmente cenuşii
sau cărămizii ale unor vase cu fundul prev[tzut cu
inel de susţinere. Mai frecvent, asemenea materiale au fost observate în pămîntul de umplutură
al mormintelor medievale. Fragmente de diferite
mărimi ale unor vase din secolul al IV-lea s-au
remarcat la M.3015, M.3022. Au fost obsenate
chiar bucăţi de oase umane, printre care remardtm
un occipital calcinat4 • Foarte probabil, necropola
de incineraţ.ie se întindea pînă pe coama dintre
cele două văioage, pentru că şi in marginea supraînălţată a şanţului de irigaţii au fost obserYate mici fragmente de oase umane calcinate,
răvăşite cu ocazia săpării şanţului. Menţionăm şi
faptul că, pe panta lină, spre capătul sudic al
secţiunii, la -0,28 m, a fost descoperit un mic
pachet de fragmente cenuşii din secolul al IV-lea
e.n., aparţinînd pîntecului unui vas cu pereţii
subţiri. În interior sau în jur nu s-au găsit oase
calcinate, iar incercarea de a reconstitui vasul nu
a reuşit.
Aparţinînd stratigrafic aceleiaşi etape, pc o suprafaţă de 0,60 m x 0,30 m erau presăraţi pigmenti de cărbune de lemn. Nu este vorba de vreo
vatră de foc, nici acolo şi nici în imediata apro-
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piere, p[tmîntul nefiind ars. Focul s-a produs In
altă parte, şi doar cîţ.iva cărbuni vor fi fost aduşi
aici, In cadrul rilualului.
Cele 12 schelele, deznlite în gropile necropolei
medievale, aparţ,in unor indivizi de diferite categorii de vlrslă şi sex, inscriindu-se perfl•el In
indicii cimitirelor, relevaţi In cursul invesliga!iilor
anterioare. Fac aşadar parle dintre locuitorii
satului l\lăneşti de pe Colenlina înmormintaţi
aici, la o distan~ă de circa 150 m de celălalt cimitir şi Ia 200 m de locul unde intuim zona centrală a aşezării. Inventarul funerar, rele,·at in
comunicările anterioare, îşi pftstrează caracteristicile, remarcabilă fiind frecvenţa inelelor şi a
verigilor, observate în acest an la un num~u de
9 indivizi. Hegistrul elementelor decorati'-·e s-a
îmbogăţit cu trei noi variante ale aceloraşi tipuri,
cercetate în campaniile trecute, atît în necropola
II, cît şi în III. Frecvenţi, nasturii-bumbişori indică
veşminte ce foloseau astfel de accesorii.
Secţ.iunea executatft in campania 1980 a permis
aprecierea că cimitirul medieval III măsoară
circa 10 m (37,20) pc axul nord-sud, marginea
lui nordică aflindu-se in zona canalului de irigaţii.
La săparea canalului au fost drranjate şi o scrie
de morminte medievale, o dovadă constituind-o
existenţa oaselor umane in pămîntul malului
supraîn~ 1~a t. Ccrcrtarea antropologică a putut să
identificc, în aceste condiţii, un fragment de calotă
craniană, aparţinînd unui individ de 20-40 ani.
Şirurile cu direcţ.ia sud-sud-vesl- nord-nord-est
se menţ.in şi de această dată cu rigurozitate, mormintele copiilor fiind, ca şi în cazul necropolei II,
integrale în şirurile generalr. Se impune o observaţir. De această daUt au fost dezvelite mai
puţine morminte de copii şi adolescenţi (M.3004A;
M.300G A; M.3009; M.3016).
Inventarul funerar este similar cu cel descoperit
în necropola II, completînd registrul elementelor
de decor şi mai puţ,in al formelor, cu variante
executate pe piese identice ca formă. Acesta
este şi motivul pentru care, cel puţin din punctul
de vedere al inventarului curent, pot fi stabilite
reale paralelisme. Un element al acrslei caraeleristici ar putea fi şi slaba frecvenţă a inwnlarului în mormintele de copii şi adolescenţi. Atunci
cînd acestea au inventar, el constă doar dintr-o
monedă, păstrată, de cele mai multe ori, in condi1ii precare (M.3009). Chiar lipsa de economie a
spaţiului este un element de unitate ce nu sr mai
regăseşte în necropola J, datată în secolele XYIXVIII. De fapt, analiza comparativă a invcnlarului funerar din secolele XIV-XV descoprrit
Ia Măneşti-Buftea cu cel din alte staţ.iuni comportă un studiu atent, pe categorii de obiecte.
Acest examen este posibil in cazul Măneşlilor
prin numărul şi Yarietatea fiecărei categorii.
Podoabele (inele, cercei, mărgele), accesorii le pentru
îmbrăcăminte ( catarame,
copci nasturi-bumbişori) resturile de costum etc. prezintă tipuri şi
variante, din punctul de vedere ale realizării
tehnice, precum şi o mare varietate de elemente
decorative. Pentru exemplificare, prezentăm succint seria cataramelor din secolele XIV-XV de
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la Buftea, unul din accesoriile eri mai des rt'icYalc de cercetarea arheologică.
ln clisura Dunării, la Gornea- Tirchevi,-te 5 •
datată în secolele XIII-XIV, o eatarmMt rotundă arc puternice asem[mări cu cele de la .\Htneşti. Similitudini pot fi stabilite ~i cu piesele de
acelaşi gen scoase la lumină prin săp[tturile de la
Portăreşti-Giurgiţa 6 • In puţinul inventar dt'scoperit la Verbicioara, Ia cele 170 morminte elrzvelite, cataramele n-au lipsit?. Ele se înlîlnrsc şi
In invcnlarul casnic la Cetăteni 8 • Confeclionale
din argint, capetele de cure~ şi limbile ~u fost
trzaurizate la Olteni (Teleorman) 9 • La cele 72
de morminte cercetate la Străuleşti-l\Iăicăm'')ti 10 ,
în raza Bucureştilor, numărul cataramelor esle,
de asemenea, demn de reţ_inut. Pinft acum. la
Coconi a fosl descoperit cel mai bogat set de asemenea piese, folosite ca accesorii pentru îm·,-dţă
Jllinte, îmbrăcăminte, harnaşament ctc.U, rle fiind
recuperate din aşezare. In şantierelc dobrogene
ale etapei, în rîndurile accesoriilor pentru îmbră
căminte, cataramele deţin o pondere remarcahil:t 12 .
Ele sînt menţionate, de asemenea, in tezaurul ele
la Cotul-Morii-Popricani (Iaşi) 13 . :\semăn[tri ale
pieselor descoperite pe arealul bucureştean pot fi
stabili le şi între exemplarele relief a te prin in' L'Stigaţiilc de la Vornicenii Mari (Tulova) 14 şi Zaharcşti15 (jud. Suceava), sau cele de la Culwa in
Maramureş 16 . Două calarame turnate în brllnz,
din secolele XIV-XVII, dar complet deost'hite
de cl'ie descoperite pe întreg cuprinsul ţării. au
fost relevate în inventarul funerar ele la Streisîngeorgiu şi Strei 17 • Neta deosebire faţă de lip_urik aflate în uzul genrral este o indicaţie preţJOas[t asupra activităţ.ii unui centru local. cr
producea pe scar{t midt aceste accesorii. Tot «~a.
pregnanta asemănare a pieselor de acest gen din
Mehedin\i pînă în Dobrogea şi de acolo pinft in
Moldova de nord şi Maramureş sugerează elemenle
unitare de viaţ.ă economică, contacte pcrmanrnte
întrr producătorii de pe întreg teritoriul rom~inesc
Ilir Czu m, Drobela, -1, 1980, p. 131.
·r.-,Lulca, Sâpăluri/c arheologice de la J'orlcit<.,/i(;iurgifa. rnport prezentat la sesiunea nnunlă de raJl"''rte.
I3ucurqli, martie, 19/8.
7 D. llerl"iu, E. Cornşa. G. :\!arin, S. 'Iorintz, C. :"kolaescu- Plopşor, S. l'opes!'u-l:llomiţ a, C. !'reda, SC 1 \". :2.
1951, 1, p. 241-2·15.
s D. \". Roselti, :\laleriall", 8, 1962, p. hO.
• ldem, 13:\II, 40, 19/2, ·1, p. 3.
10 Panait I. Panait, Bucureşti, :J, 1961, p. 15 şi urm.
11 :\'kolae Conslanlim·,cu, Coconi.
Cn sa/ din Cimpia
Rom<lll<f in t•poca lui .Hircra cel Bătrîn, Bucurr~li, 1972,
p. 96.
u 1. llnrnea, Ştefan Ştefănescu, Din istoria Dubr''olri,
Bucureşti, 1971, p. 400 şi unn.
1 3 Eugenia Neam\U, ArhMold, 1, 1961, p. 28:1.
14 :\lircea D. ~\tatei, Emil Emandi, Cercetările arhP(J/ogicc
de la Vornicenii .1lari (Tulova) şi Zahareşli, judeţul SureaPa,
raport prezentat la sesiunea de rapoarte arheologice, Or.1rlen,
martie, 1979.
11 ldem, Săpăturile arheologice de la Zahareşti, Raport la
sesiunea de rapoarte arheologice, Tulcea, martie, 1980.
18 Hadu Popa, l'ilitcea ·Zdroba, Şantierul arheologic Cuhea.
Un centru Voievodal din veacul al XIV-lea, Muzeul regional
Maramureş, I3aia Mare, 1966, p. 24, fig. 16.
n Gheorghe Baltag, · RevMuzMon, MIA, 12, 19/G, p.
54-56, fig. 1/18-19
i

° C.
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Fig. 1.

Măn eş ti-Buftea .

Catarame mici. Tipul p atru later

(M. 308; M. 313; M. 315).

Fig. 2. Catarame mici rotunde (M.279 ; M. 303; M. 309; M. 312).

F ig. 3.

C ata ram ă

trap ezoidal ă

m ar e
(M.316).

Fig . .( , Catarame mari cu partea anterioară arcuită (M.2511 ;
M, 250 ; M. :J67 ; M . :;182).
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şi faptul că, deşi simple în ese nţă, cataramele nu
sint produse ale atelierelor săteşti, lucrate pentru
necesităţile comunităţii restrînse rurale.
Corespunzător secolelor XIV - XV, în inventarul
funerar de la Măneşti- Buftea au fost descoperite
18 catarame diverse, afl ate în diferite stări de

F ig. 5.

MANJ:ŞTI-BUJ'TJ:A
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a) patrulatere sau vari ante ale acestei forme,
cu colţurile rotunjite (M.308; M.315; M.315). Unele asemănări se regăsesc în rîndul pieselor descoperite în bordeiele de la Coconi18 •
b) rotunde, de mmensiuni variabile (M.279;
303; 309; 312). La Gornea-Tîrchevişte, o piesă

Ca taramă tra p ezoida l ă dublă

(M.304 ) .

.
Fig. 6. Cntarame duble cu partea

Fig. 7. Catarame cu partea

anterioar ă a rcuită

ante rioară

conservare, unele permiţînd numai un tratament
de identificare. Acestora li se adaugă o piesă surprinsă in strat, asemănătoare celor din necrop olă
grupate în tipul 2 B.
De remarcat este şi faptul că, în două rînduri
(M.312 şi M.315), la acelaşi individ, în zona şol
durilor au fost descoperite cîte două catarame, documentînd, de bună seamă, o ce ntură lată de
tipul chimirelor.
Tipologie, cele 18 piese ce au putut fi identificate pot fi grupate, mai întîi după dimensiuni,
în dou ă mari categorii: 1) cataramele mici şi 2)
eataramele pentru centuri m ai late.
1) Cataramele mici - (7 exemplare)
alcăt uiesc, la rîndul lor, două familii :

In

form ă

(M.217; J\1 .277).

de evantai (i\1. 300 ; M. 312).

similară este datată in secolele XIII-XIVlll
in timp ce la Coconi 20, de fiecare dată spinul est~
sprijinit p e o bară dreaptă, catarama căpătînd,
astfel , forma majuscul ei "D".
2) Cataramele pentru centuri late - (11 exemplare) - pot fi ordonate, după formă, în cinci
grupe tipologice, ş i anume:
A. Trapezoidale, cu partea anterioar ă mai
mare şi co l ţuri l e în unghi pronunţat (M.316). In
alte staţiuni patrulaterul este un dreptunghi.

18
19
20

Nicolae Constantinescu, op. eit.", p. IIG, pl. 9/5, 8, 22.
Ilie Uzum , op . cit ., p . 131, fig. 111.
Nicolae Const antin escu, op. cit., p. 911, pl. 9/2, 13, (1.
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B. Cu partea anterioară an·uită, a\'Înd colţurile
rol unjile. De fiecare dată partea posterioară
este dreaptă, variantele acestui tip prezentînd,
uneori, părţile laterale mai lungi ~i colţ.urile din
partea posterioară - in unghi. (l\1.25\l; M.260;
M.2G7; l\1.282; S.IV). Este grupa cu cele mai
numeroase corespondenţe, atît în Ollenia2 l, cît şi
în Moldova de Nord 22 şi Maramureş 23 •
C. Dublu t rapezoi dalft, cu bară la mijloc,
partea posterioară servind la prinderea capătului
petrecut al centurii (l\1.304). Exemplarul descoperi l la Buftea are frapante asemănări cu o piesă
datată în acelaşi interval, din necropola satului
l\Hticăneşti 24 , dar şi cu o piesft socotilft de harnaşanw nt la Coconi 25 •
D. Catarame duble elipsoidale, sau cu partea
posterioară dreaptă, ridicată în plan, avind bară
interioară pentru spin, partea posterioară servind
la sprijinirea capului petrecut al curelei (l\1.217;
M.277).
E. Cu păr!ile laterale arcuile şi cea anterioară
în fonnft de evantai (M.300; l\1.312). Parlca posterioară este dreaptă, cu colţurile evidente dar
rotunjite. La Coconi, în complexul marelui sat
din timpul lui l\lircea cel 13ftlrîn, a fost descoperit
un singur exemplar de acesL grn 26 •
Toate piesele descoperite la Măneşti--Buflea
sînt confrc!ionate din fier, din bară pa~rulater[t în
sec(iunc sau rotundă. ln cazul in care s-a folosit
bara rolu ndft, în timpul prelucrării ea a fost aplatizată prin lovituri de ciocan. Tehnica de realizare se reduce, de fapt, la încălzirea şi ciocănirea
melalului, cu ceva mai mull[t insistenţă in zona
colţurilor. Fftrft să fie vorba de o tehnologie prea
prdenţioas[t, considerăm, lotuşi, că nu erau produse de un atelier ce sern•a numai necesităţile
sa tu lui )Hmeşl i.
Chiar dacă, de bunft searn[t, cercetările viitoare
vor aduce noi mărturii privind acesl gen de pirsă
a inventarului funerar şi casnic, incă de pe acum
se impun citeva coneluzii:
a\ Calaramele sînl obieele frecvent înlilnitr.
atit la fpm(•i cît ~i la h[trba\i;
hl Ele au PYident(• similitudini pc o arie· de mare
intindere, confirmind elem(•nlP unilare din ornamelica podoahelor;

ŞTEFĂNESCU

c) Se prezintft într-o mare Yariela!e de tipuri,
uneori comparabile cu piesele de acelaşi gen din
zilele noastre, denotînd o lentă evoluţ.ie a acestui
accesoriu pentru îmbrăcăminte;
d) Se dovedeşte a fi încă unul din produsele
procurate de ţ[u·ani la tîrg, fiind executate cu
priceprre şi îngrijire, de me~teşugari ce cunoşteau
moda preferalft de locuitorii întregului areal
românesc.

LES HECHEHCIIES AHCliEOLOGJQUES
DE MANEŞTI-BUFTE.\
Hf:su.I~:

L'Ctude cxposc les resultats des inHsligations de 1 !JSO
-Buftea. a commcnccr par l'etablissemcnt des
dimcnsions de la n(•eropole 1II (X 1\'"- X y• siecles) sur
!'axe nord-sud (.10 m). A l'occasion, on apporte des nonn•llcs
conlri!Jlltions it unc meillcurc connaissance de l'inyentaire
funcraire yiJJageois de cctte periodc; :1 remarquer le pourcentagc cll·Yc des parures d'argent.
I.a dcuxieme partic de l'Ctndc comprcnd une analisc des
objets par calcgorics, cu faisant ressortir !curs correspondences a\'cc tout le territoire du pays. De mcme on y discute
le probleme des bonelcs de ecinture, cn determinant des clcmcnls commune a\'l'C des pi(·ccs de meme sortc decouYertes
dans l'Onest de I'Oltcnie, dans le ct·ntrc du pays, dans le
nord de la :\lolda\·ie ct dans le .\laramureş. Du point de \'Ue
typologiquc, on detcnninc dcux groupcs de petits boucles
el cinq gronpcs pour les grandcs. En guisc de conclusion on
fait re"ortir la Yariet<' dl's types de boucles de ccinture et
]cur ll-nle eyoJulion ([,ms le tcmps.

a

l\lăneşti

EXI'l.ICATIO:>; DES FIGUHES
Fig. 1. :\lăncşti- Buftea. l'l-titcs houell-s - Typc quadrilalerc. (T.308; 31:1, 315).
Fig. 2. Petitcs houcles rondl's (T.2/!J; T.:IO:l; T.30!J;
1\1.:!12).

l:ig. :1. (lrandc houclc trapczoidale (T.31G).
Fig. 1. Grandcs bouclcs a parlic antcricurc arquec (T.2il9;
T.260: T.2G7; T.282).
Fig. il. Boucle doublc trapczoidalc (T.:HH).
l:ig. 6. Bouclcs doubles it parlil' anlcricurc arquec (T.217;
T.:till.
l:ig. /. Boucle it parlic anlericun· l'll cyanlail ('r.:iOO;
T.:ll2i.

u C. Tătulea. op. cit.
11 Mircea D. Matei, Emil Emandi, op. cit.
11 Hadu Popa. Mircea Zdroba, op. cii.
14 Panait 1. Panait, op .cii.
Si Nicolae Constantinescu, op. cii, p. 11, pl. Q/1 V.
u Ibidem, pl. 9/13.
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arheologice la Palatul domnesc de la Curtea
din Bucuresti
'

Nouă

PANAIT 1. PANAIT

A dndu-se în vedere caraclerul de sah· are a
nstigiilor domneşti din Dealul Spirii. cerceHtrile
efectuate în campania 1980 s-au desfăşurat în
dou(, etape, în func!ie de programarea practicii
productive a stuclen!ilor Facultăţii ele Islorie-Filozofie1.
Obicclivclr principale ale inlrrnn!iei arheologice au fost:
- dezvrlirea unor suprafeţe ale edificiului, în
urma căreia s[t se completeze planul marii construcţii; -- wrificarea si l uaţiei subsoluri lor; obţinerea unor elemente suplimentare, privind
tehnica ele construcţie; - recuperarea obiectelor
arheologice, prin studierea cărora să se contureze
mai convingător imaginea invenlarului palatului
domnesc; - precizarea provenienţei indivizilor
j mnorminlaţi în jurul capelei Curţ.ii domneşti.
Pentru ob\inerea datelor urmărite s-au deschis
doui't <;>anţuri (S 7, S 8) orientate N- S şi s-a
extins clezwlirea fundaţiilor palatului, atîL pe
latura de V, cît şi pe cea de E. Pe baza obsenaţiilor anlerioare 2 , verificate în campania HJ80 3 ,
se poate afirma că palatul Cur\ii Noi, ridicat in
anii 1/75-1776, nu a beneficiat de subsoluri.
Singura indtpere care a avut pivniţă, din cele
dezwlite pînă în prezent, a fost Culoarul 2, şi
nici acesta complet. Din suprafaţa sa de 11 m 2 ,
numai 7 m 2 au fost ocupati de o pivniţă foarte
adinc{t. Din acest punct de vecit're edificiul domnesc din Dealul Spirii diferă de cele mai multr
din palatrle epocii meclirvale ridicate atit la Bucure~li, cît şi in allP părţi ale Tftrii Homâneşli.
Lips;•. acestor spaţii necrsare vieţii ele curte a
clrtPrminal executarea celor două mari grupuri
de llrnbP din strada Puţul cu apft rrce şi din
str;tda Caz[trmii. 4 l'iu ne estr suficient de dar
nwli,·ui carP a impus o atare situaţie. Este posibil
ca infrt!işarra terenului să fi determinat această
reznh·are. Cele douft sec!iuni deschise spre latura
1
\len!ionăm prezcn\a pc santier, ahituri de studcn\ii
anilor 1 )i Il a urnuitoarelor cadre universitare: Ligi a Blrzu,
Zoc I'drc, L. Boia, Y. Dupoi, Adina Berciu-Drăgcscu.
1
Panait 1. Panait, 1\fatcrialc, 11, 1979, p. :195-398, idcm,
:\Ia/eria/c, :\ X 1 \'-a Sesiune anuaUl de rapoarte, Craiova,
1981 p. ti32
1
Colectivul de cercetare a fost alcătuit din: Panait 1.
Panait, :\ristide Ştefănescu, Vasilica Sandu, Cristian Tico.

de \' a marii casele au dovedit cft palatul a fost
fundal pe panta dealului şi nu pe teren plat.
In S 7, pe o lungime de 5 m de exemplu, ninlul de călcare al construcţiilor cobora cu 0,50 m.
Pentru a corecta această denivelare conslructorii
au recurs la adftugirea unui pămînt alburiu, peste
care s-a aşezat un strat castaniu purtat, amestecat
cu bulgări de mortar. Ca atare, construclorii au
procedat la săparea şi turnarea fundaţiilor, apoi
la niwlarea pămîntului în camerele palatului şi,
în finr, la amenajarea pavimenlelor din cărftmidft.
Heţint•m faptul că incăperile de pr latura norclicft
a corpului 1, fiind amenajalc în zona ridicată a
pantt>i, nu au mai primit umplutura de pfuninL
purtat. lndep[trlarea solului vegetal a făcut ca
pavimenlele s[t se fixeze aci pc stratul castaniu
neumblal, la o cotă de -0,25 m fa![t de curtea
interioară a ansamblului domnesc. Este posibil
ca me:;;Lerii care au ridicat palatul sft fi evitat
săparea unor subsoluri, Pnînd seama atît de panta
terenului cît şi de vastitatra clădirii. ln urma
campaniei din 1980 se poate afirma cu certitudine
că edificiul domnesc era alcătuit din două corpuri:
unul orientaL E- V (Corpul 1), celălalt .1\'" -- S
(Corpul 2), care se ţesea de primul prin latura
răsftriteană a acestuia.
Corpul 1. Este aproape complet denelil5 . El
înscrie un plan dreptunghiular, cu laturile de
circa 45 X 23 m. Suprafata de aproximativ 1035 m 2
se completează cu spaţiul unei încăperi plasată
in eoJ!ul de SE (C Hi=24 m), cu cele trei turnuri
de pt' latura de I\. şi cu turnul din colţul de S\'.
Datele ele care dispunem în stadiul de faţă, privind aceste turnuri, sînt cu totul insuficiente.
.)tim că turnul dinspre curtea interioară avea
lăţimea a două încăperi (Camerele ti şi 27), deci
circa 12 m. Acceptînd forma sa dreptunghiulară,
aşa cum rezulHt elin planurile executate în 1970HJ71, rezultă că toale patru puteau însuma 288 m 2 •
Ca atare Corpul 1 al palatului domnesc acoperea
o suprafaţă totală de circa 1350 m 2 • Planul interior al construcţiei indică existenţa unor incăperi-ax care permiteau comunicarea între toate
celelalte camere. Este vorba de trei astfel de
spapi dispuse în forma literei T (C 3 prelungită cu
' Ambele construc\ii au rost cercetate de Gh. Cantacuzino,
retultatele fiind publicate In volumul Bueure1lli de odinioara•
Bucureşti, 1 gs9.
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Fig. 1!

Bucureşti

- MCurtea

Nou ă ~ .

Planul Purcel din 1790.

Fig. 2.

Bucureşti

- "Curtea

Nouă~.

Vestigiile Corpului nr. 1.

Fie . 3. Bucureşti - . Cur tea Nou ă". Zona de ta n ge n ~ă a celor:două_::corpuri a le p alatului.
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C 2::i ~i completată cu C G, orientală perpendicular faţă de primele două). Dimensiunile acestor
săli de comunicare diferă, cea mai spaţioasă fiind
C 3, care străbătea jumătatea de E a întregului
corp, însumînd o suprafaţă de 132 m 2 • Camera
23, de formă drcplunghiulară, avea 65 m 2 , iar C G,
şi ra tot dreptunghiulara, avea 84 m 2 • Aceste
trei mari săli-ax distribuiau camerele, unele orientale spre partea interioară, altele spre faţada de
K a edificiului, sau spre actuala stradă Uranus.
DatoriLi\ stării lor mai bune de conservare sint
mai clar conturate spaţiile ce alci\tuiesc !alura
sudic~t a acestui corp. Ea eslc formaUt din şapte
înc[tperi, Ia care se adaug[t cele dou{t culoare me nţ.ionale şi in rapoartele anterioare. Dimensiunile
incf1prrilor diferă, cele mai spaţioasc fiind C (i şi
C 7. c\ceastă ultimă cameră a avut un rol important pentru cei ce-şi desfăşurau activitatea Ia
parterul palatului. De latura ei sudici\ se (esc o
sa![t ce ocupi\ unghiul dintre dou{t corpuri, asigurind atit accesul prin C 7 in Lot parterul edificiului cit şi legfttura cu spaţiile de Ia elaj, practical:i. printr-o scar[t susţinuti\ pe un puternic
zid. Practic, accesul spre curtea intcrioari\, în
cadrul căreia se afla şi capela din palat, se fi\cea
prin C 16, deci camera de pe colţul celor dou[t
corpuri, şi prin turnul din colţul de SE.
Latura de nord a Corpului 1 este impăr~il[t în
opl spaţii de diferite dimensiuni. In general sînt
inchperi dreptunghiulare, cu lungimi mai mari
decîl cele de pc latura opusă. Faţada de V a clă
dirii era ocupată de trei încăperi, de miirimi variate şi ele. Astfel, Corpul 1 era alcătuit din 21
s{tli (centrale, încăperi şi culoare) la care se adaugă
turnurile de pc faţ.ada dinspre Dimboviţa, despre
care dalorilă amplelor modificări ce au avut loc
aici nu deţinem in momentul de faţă nici o măr
turie, şi turnul dinspe curte, din colţul de SV.
In pofida varictăţii dimensiunilor şi plasării incftprrilor, Corpul 1 al palatului ridicat de meşterii
lui Alexandru Ipsilanti se desfăşoară pe principiul
~iilii centrale, care distribuie în stînga şi în dreapta
caml're de diferite m[trimi. Cert este faptul că
înrăpl'rile ce formau faţada de nord, deci cea dinspre
rîu. l'rau mai spaţioase decît cele dinspre
ctn·Lea interioar[t.
Dupft cum menţionăm anterior, in ullimii ani
ai secolului al XVIII-lea palatul a primit importante reparaţii. 5 Cu acest prilej, s-a construit,
peste fundaţiile zidului ce separa C 6 de C 26,
o platformă de zidărie patrulateră, cu laturile
de 11 >; 4 m, care susţinea un turn, ridicat pe
extrema de nst a edificiului.
Corpul 2 al palaLului domnesc, orientaL perpendicular pe primul, avea o lăţime de 22 m, Ia care
se adaugă grosimea zidului 25, care separi"'t şi
ţese, in acelaşi timp, cele doui\ mari laturi ale
construc~iei. Ca atare, lăţimea este, în total, de
23 m, fiind egală cu cea a corpului I. Cercetă
rile au dezvelit 30 m din lungimea acestei aripi,

5 Este vorba despre rcpara!iilc executate de Constantin
Hanghcrli, in 17!18 -179!1.
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situaţia fiind mai clară pentru extrema de sud şi
mai confuză, din cauza modificărilor intervenite
ulterior, în capătul dinspre Dîmboviţa. CerL este
faptul că ambele laturi au fost fundate odată.
Zidul 25 se ţese, de exemplu, eu Z 29 care alcă
tuieşte unul din pereţii ridicaţi pc lăţimea clă

dirii descrise acum. Din analiza planului indicat
de fundaţiile dezvelite se poL descifra 11 încăperi,
cu o suprafaţă totală de G90 m 2 • Caracteristica
acestei laturi este crearea unui plan ce nu respectă
ritmul spaţiilor corpului 1. Este drept că principiul culoarului central, exprimat in mod clar
prin C 9 şi C 10, s-a păstrat şi aici. Acelaşi procedeu al amenajării laturii dinspre faţada exterioaril, din încăperi mai lungi cu camere mai
pu!iu adinci pe !alura dinspre curtea interioară,
se inlilneşte şi la Corpul 2. Astfel, camerele ce
permiteau vederea spre valra veche a oraşului
aHau lungimea de 8,5 m lăţimea lor fiind variabil[t (~mIa C 11, 4 m laC 12, 6 m laC 10 ele.).
Şirul incăperilor dinspre curtea interioară nu
măsura ca adîncime decît 5,80 m, dimensiune
egalft cu aceea a camerelor similare din Corpul 1.
Nivelul de călcare al tuturor acestor încăperi
esle mai sus cu 0,35 m fa~[t de Corpul 1, situaţie
determinată de aceeaşi necesitate a adaplftrii
comode la configurapa terenului.
Cercetările arheologice efectuate pinii in prezent
au permis reconstituirea unei bune părţi a planului
palatului Curţii Noi. Cei 2040 m 2 dezveliţi pînă în
prezent indică atit amplasarea construcţiei cît şi
compartimentarea parterului, ultimul sugerînd,
în acelaşi timp, planimetria etajului. Campania
din 1981 îşi propune scoaterea Ia lumină a întregului Corp 2, din care au rămas acoperiţi cu moloz
încă circa 500 m 2 • Dintre amenajările complementare edificiului reţinem canalul de evacuarea
apei C 7 şi fundaţia unui pilon de cărămidă,
lat de 1 m. Aflat la 1 m sud sub zidul dinspre
curtea interioar[t a Corpului 1, in dreptul peretelui ce separă Culoarul 1 de C 2, acesta este,
deocamdată, un pilon singular. El ar putea anunţa
existenţa unui posibil portic pe această lalur[t,
care făcea legătura întreC 16 şi turnul din colţul
de S\'.
Cea mai mare parte a inventarului arheologic
a fost descoperit in locul - tainiţ.ă din culoarul 2.
In pămîntul de umplutură depus în urma incendiului din 1789 s-a găsit o mare cantitate de că
rămizi afumate, bîrnele ce formau tavanul acestui
subsol, obiecte de uz casnic, în general vase executate din: - lut (ulcioare, cam, străchini,
sfeşnice, farfurii); faianţă şi porţelan (farfurii
întinse, castroane, ceşti); - sticlă (borcane de
diferite forme şi dimensiuni, căni, pahare, sticle).
Esle un inventar variat şi diferit din punct de
vedere estetic şi funcţional. Alături de obişnuitele
recipiente din lut, comune gospodăriei orăşeneşti,
apar vasele din sticlă occidentale, cu intarsii
de aur, ceşcuţe de cafea, executate în centre occidentale, sticlărie de Murano etc. Din acest
punct de vedere se verifică situaţia semnalată şi
la cuhniile Curţii Vechi unde, alături de ulcioarele
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din lut, populare, se aflau vase de Iznik şi sliîn secolele X VII -X\' II I6
Inventarul Curţii Noi se completează cu o
scrie de monede de provenienţ.ă otomană, bombarde din fontă, plumbi de flintă etc. Pentru
clarificarea situaţ.iei cimitirului s-a deschis, la
19 m nord de capelă, un şanţ lung de 25,5 m,
perpendicular pe S 1.
Şi de data aceasta au fost descoperite numai
schelete de persoane mature. Nici unul din cele
opt morminte nu a prilejuit descoperirea vreunui
obiect care să permită datarea înhmnării respective, situaţ.ie remarcată şi în campania anterioară.
Presupunem că este vorba de ostaşi austrieci,
înmormîntaţi în jurul capelei domneşti la sfîrşitul anului 1789, cînd, la Curtea Nouă, s-a instalat spitalul trupelor imperiale angajate, sub
comanda prinţului Saxa-Coburg, în luptele antiotomane de la Dunăre.
Astfel, în cursul celor două etape ale campaniei
1980, au fost obţinute date importante asupra
celei mai mari construcţii laice ridicate în Ţara
Românească în secolul al XVIII-lea, date care
au fost puse la dispoziţia colectivului de proiectare
al noului centru civic bucureştean.
clărie occidentală datată

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES AU
PALAIS PRINCIER DE CURTEA NOU..\ BUCUREŞTI

Hio:SUME

La campagne de 1980 eQt pour but, surtout, le ctegag,·ment
des vestiges du Palais princier de "Curtea ~ouă" (la C\"ouvelle
Cour). C'est ainsi que furent determines Ies deux grands
cotes de l'edifice, et furent identifiees 3:l chambres.
Avec Ies 2040 m 2 etudies jusqu'a present, auxquels s'ajouteront encore cea. 500 m 2 , le Palais de Dealul Spirii constitue
le plus grand edifice laique eleve pendant le X\"III• 'iecle
dans Valachie. L'inventaire archeologique comprend des
recipients en porcelaine, verre, faience, glaise, des Lombardes
de foute, des objets de fer etc. Les recherches ont porte aussi
sur 8 tombeaux appartenant au cimetiere qui se trouvait
autour de la chapelle pendant l'existence, sur la place, de
l'hopital des troupes du prin ce de Saxa -Cobourg, dans les
dernieres mais de l'annee 1789.

EXPLICATION DES FIGUHJ:':S
Fig. 1. Bucureşti - "Curtea Nou:i". Plan Purcel de 1790.
Fig. 2. Bucureşti - "Curtea Nouă", Vestiges du corp
nol.
Fig. 3. Bucureşti - "Curtea Nouă". Zone de contact
des deux corps du Palais.

• Panait 1. Panait, Arlstlde ŞtefAneaeu, Muzeul Curtea
Vttht, Pa/atu/ Voievodal, Bucureşti, 1973, p. 55.
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Un cuptor de redus minereu de fier descoperit la Ghelari
(jud. Hunedoara)
:\IIHCEA DA~ L\ZAR, VOLKER WOLLl\L\NN

Printre descoperirile arheologice controYrrsate,
de pe teritoriul Transilvaniei, care ar fi meritat
o reintrrpretare inert cu mul!i ani în urmă, se
afl{t şi cuptorul de redus mim•reu de fier de la
G helari, descoperit in anul 1895. Fiind Yorba
despre o descoperire fortuită, care a ap[trut
într-un context arheologic făr[t demente de datare, ea a intrat doar cu titlul de "curiosum" în
literatura de specialitate 1 a minerilor şi metalurgiştilor la începutul acestui secol, datată în secolul al IX-lea cu o încadrare cronologică CYident
destul de arbitrară. Cunoscute fiind dificultă
ţile legate de datan•a unui complex prefeudal sau
feudal timpuriu, chiar şi în stadiul actual al cercetărilor, este de presupus că o atare datare s-a
făcut exclusiv pc considerente tipologice, respectiv
după o analogie mai pu!in specifică.
O dovadă a faptului că încadrarea în limp a
descoperirii de la Ghelari nu părea prea convingătoare pentru specialiştii din domeniul istorici
tehnicii, ne-o furnizează Yolumul IX al lucrării
lui R. J. Forbes, Sludies in Ancienl Technology,
p. 33, care reproducind macheta acestui cuptor
păstrată la Science .Muzeum din Londra, specifică doar "model de furnal primitiv cu suflanle".
Descoperitorilor cuptorului le-a scăpat însă din
vedere, că acest exemplar nu prezinUt caracter
de "unicat" în ., Valea Caselor", unde a fost descoperit, căci, aşa cum au demonstrat-o perieghezele întreprinse în zonă între anii 1976- Hl78,
in preajma locului de descoperire din anul 1895
mai există urmele altor instalaţii prelucr{tloare,
care reprezintă, după cum se va arăta mai jos,
asemănări pînă la identitate. Dealtfel, acestea se
află pe ambii versanţi ai "Văii Casl'!or", dar cele
de pe malul drept al pirîiaşului cu acelaşi nume
au fost acoperite cu un strat foarte gros de st eri!,
odată cu începerea, în anul 1862, la Ghelar, a
exploatării minereului de fier la suprafaţă.
Pe malul de vest al pîrîiaşului, la o distanţ[t de
circa 200 m de locul unde a fost descoperit cuptorul din anul 1895, pe panta dealului care se

1 Cf. Latinăk Gyula, Banyaszăti es Kohăszati Lapok,
39, 1906, 13, p. 3 şi urm., fig. 6; vezi şi Natura, 6, 1930, p.
33; D. Moroianu, 1. Stefan, Focul viu, Bucureşti, 1963, p.
63; N. Pily, Metalurgia, 18,1966,11, p. 642-643; N. Chindler,
S. Popa, Metalurgia, 21, 1969, 5, p. 213; N. Maghiar, St.
Olteanu, Din istoria mincrilului in Romdnia, Bucurc~ti,
1V70, p. 501

fornwază

aici, la o distanţă de aproximatiY :.!tl25 m in sus, exist[[ urme vizibile ale unor prot·mincn!c artificiale, unele dintre ele reprczrnlind
haide de zgură, allele, în schimb, ruinele unor
instalaţii de topire, aşezate în terase puţin pronunţate.

Vechimea exploatării ficrului de la Ghl'lari L'stc
sigur pentru perioada romană, cînd minereul se extrăgea chiar din adîncimi mai mari,
cu galerii de coastă - unde au ap{tru l. şi unellelc
unui miner în preajma unui scheleL 2 - în timp
ce la suprafaţă, şi azi apar fragmente de ceramică
romană. ln cursul evului mediu s-au deschis si
mai aproape de loeul unde am întreprins săpftlur.a
din anul 1980, o serie de exploatări mai mici,
care funcţionau pîn[t la epuizarea unor cuiburi
de magnetită.
atcstată

Săpătura

*

de sah·are a fost efectuată în punclul
în care au fost vizibile două orificii dreptunghiulare
ale unui cuptor de redus minereu de fier, săpat in
panta stîncoasă, (vezi fig. 1), cunoscute fiind
încă cinci cuptoare în imediata apropiere, al
căror material litic a fost refolosit, aproape in
întregime, pentru diferite construcţii gospodăn·~ti.
Cuptorul cel mai bine păstrat a fost cercdat
prin două secţiuni paralele (S 1-2), Lrasatl' perpendicular pe panta dealului şi adîncite pînft la
nivelul bazei fundaţiei zidăriei, care, in cea mai
mare parle, coincidea cu ninlul pămîntului
neumblat. Cu excepţia unor materiale de uz casnica-gospodăresc, apărute la -0,15-0,20 m, nesemnificative şi atipice, provenind din diferite
epoci, dar mai ales din ultimele dou[t secole, n-au
mai fost descoperi Le decît bucăţi de mangal. la
nivelul de călcare ( -0,20 m) din perioada de
func!.ioiwre a cuptorului.
La capătul dinspre pantă al secţiunilor a apftrut
un zid sec, înalt de 1,65 m, care închide cuva
cuptorului, săpată in stîncă în formă conidt si cu
2 ~1. J. Ackner, ~Iittcilungen dcr k.k. Ccntral-Kommi,o;iou
zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, 1, 1856,
p. G,; F. Po&epny, Verhandlungen der k.k. geologischen
Reichsanstalt, 1871, 1, p. 39; G. Tegl:ls, Osterreichische
Zeitschrift fiir Berg und Hiittenwessen, :36, 1888 (l'xlras,
p. 3 şi fig. 11; 12; 15); idem, Fiildtani Kiizli\ny. Despre urmele unor topitorii romane din zonă: Hollosvâry lmre, A
Hunyadmegyci tiirtenelmi ~s r~geszeti tftrsulat evkony\'e,
1906, p. 30 şi urm.
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Fig. 1 . G he lnri - " \" alea Cas(·!o r". Cup tor d e rl•dus min e re u de fil'r.

Fi g. 2. Cuptor d e redus minereu d e fi er, secolul a l XVI-lea
(reprodu cere dup ă G. Agricol a).
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UN CUPTOR DE REDUS MINEREU DJ: FIER LA GHELARI

sec!.iune ovală. Inălţimea cuwi cuptorului este
de 1,65 m, lftţimea bazei de 0,30 111; dia111rt ruJ,
la mijloc, dr 0,.17 m, iar drsehizfttura maxim[t
- aproapr de suprafa!ă
dP 0/>5 m. Cuptorul
a fost acoperi! eu h·spc;r.i de pialrft loea)[t, drscoperite in situ, fiind prrv[tzul ru un orificiu oblic.

Fig. :J.

ronstruc\iP, cu urmelr vizibilr ale unui prag
(orificiu ?), greu de explicat.
In lipsa unei alte explicaţii, pînă cr sr vor ivi
noi elemente de co111para!ir la celelalte cuptoare
(enre urmează s[t fiP crn·ptntP) s-ar putra postula
dt acraslft fundaţ.ie n st'rYit unPi constructii din

(;helari - "Yalea Caselor". Sdti\i\-rl'consliluirc a cuptorului
descoperit in anul 189,->.

sub formă de canal, de o secţiune de O, 15 x O, 15 m,
pe direcţia pantei. EI nu putea serYi decît prntru
pătrunderea aerului, respectiv prntru asigurarea
tirajului natural, în vederea accrlerării procesului
de topire. Zidul de sprijin al cuptorului, cu l[tţimea maximă de 2,So m la bazft, a fost bine
.ancorat" în stînca nativă, iar pentru mărirea
rezistenţei lui i s-a dat o formă lriunghiulară, cu
înălţimea maximă de 1,70 111, care corespundea cu
înălţ.imea cuvei. El a fost prevăzut cu cele două
orificii menţionate mai sus, unu 1 de 0,30 X 0,30 m,
iar cel din dreapta lui (privit din faţă) de O,GO X
0,55 m, fiind amenajat pe axul nrlical al cuvei
şi cu o înclinare pe direcţia pantei. In acest punct,
_cel de-al doilea orificiu nu putea servi la altceva
decît pentru scurgerea fiPrului brut, apoi a zgurii.
Cel de dimensiuni mai mici, despăr!it numai
printr-o lespede aşezată pe muchia îngustă, st'rvea
pentru introducerea unor foaie (ac~ionate manual).
In interior cu va cuptorului a fost căptuşită cu un
material refractar, sau un lut special, primind,
în urma arderii la circa S00°, o culoare brun-roşietică.
Dacă pînă aici cuptorul prezintă aproape toale
elementele descoperirii din 1S95, cu mici deosebiri
în ce priveşte dimensiunile şi locul lui de amplasare
în teren- dacă schiţ.a din 1906 a fost întocmită
exact - în cursul campaniei de săpături din anul
19SO au apftrut unele elemente noi, care, însă,
nu pot schimba concepţia noaslră despre principiul de funcţionare a cuptorului. Astfel, in faţa
zidului de sprijin, perpendicular pc acesta, au
apărut fundaţ.iile unei conslrucţii de 2,20 x 2,80 m
late de 0,60 m şi cu inălţ.imea variind intre 0,270,30 m. Latura opusă zidului de sprijin, care inchide acPst dreptunghi, parP :r;ă aibă două faze de

543

d~

redus minereu de fier

lemn, care a slujil drept acoperiş penlru platforma din faţa gurii cuptorului, aşa cum se poate
vedea şi în reprezentarea lui G. Agricola din
"De re melallica lihri XI!", cartea IX, foi. 338 (prima
ediţ.ie). Pe de altă parte, examinînd un cuptor
de redus minereu de fier din secolul al XVI-lea,
denumit de acelaşi Agricola "Rennfeuerofen". in
preajma cuptorului (fig. 2), la niHlul orificiului
de evacuare a minereului şi a zgurii, se afnt o
vatr[t supraînălţaUt, zidită, denumită "Vorherd"',
ce-i drept de dimensiuni mai mici. Pe această
vatră se oprea fierul brut obţ.inut in cuptor, in
timp ce zgura se scurgea prin orificiul "C".
În schiţa-reconstituire din anul HJOG (fig. 3)
apare groapa pentru captarea zgurii, dar pietrele
din temelia platformei (??) lipsesc, ca şi la celelalte cuptoare dislruse parţial.
O explicaţie edificatoare ne-ar putea-o furniza
dezvelirea unui alt cuptor, cu obsPrvaţii de straligrafie orizontală foarte detaliate. Pentru operaţia de încflrcare a cuptorului cu minereu şi
mangal, atît cel descoperit în anul 1895 cit şi
exemplarul cercetat în anul 1980 au fost prev[tzute cu cîte o platformă de încărcare, din dale
de piatrft, amenajată în locul cel mai inalt al
cuvei, prin nivelarea uşoară a pantei.
In faza actuală a cercetărilor, inventarul arheologic, aproape inexistent, nu ne permite o
încadrare cronologică, fapt pentru care recurgrm
la prezentarea unor elemente tipologice esenţiale.
Concepţ.ia de a se folosi terenul înconjurător
pentru amenajarea cuvei cuptorului, construindu-sc apoi, în fa~ă, un zid pentru sprijin şi introducerea suflantelor, evident şi pentru evacuarea
materiei prime şi a zgurii, s-a practicat, foarte
frecvent, la aşa-numilrle fierării calalane, pînă
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in rntl mediu - argument folosit eventual de
care au data\ cuptorul descoperit in
anul 1RH3, în secolul al IX-lea (? !). Pe de altă
parte, acest tip de cuptor de la .. Valea Caselor"
are multe trăsături ale cuptorului, par~ial supraină)\at, .,Stiickofen", răspîndit in regiunea Alpilor
şi a Carpaţ.ilor în secolul al XVI-lea (cf. Vanuccio
Biringucio, Pyrolehnica, 1340 şi uşor modificat la
Agricola, op. cii.; loc. cit.). Avînd în vedere faptul
6t in aceasl[t regiune, respectiv, la Ghelari .,Grinc", s-a practicat (probabil în feudalismul
timpuriu) reducerea fierului în .,gropi" în care s-au
descoperi l şi fragmente de suf! anle, este foarte
posibil să fi luat naştere aici un tip aparte de
., Stiiekofen", cu o serie de elemente., tradi(ionale"
ale Yechii metalurgii, practicate pe plan local.
Cert este dt şi în documente se men~ionează,
pentru prima dată, ateliere prelucrătoarc în secolele X V- X VI 3 , acestea nepu lînd folosi decît
fierul brut din regiunea în care existau minereuri
bogate, minereuri aflate la Ghelari, la circa 500 m
dr locul unde au apărut. cuptoarele de reducen>,
descoperite de noi.
Ca luminus post quem pentru folosirea acestor
tipuri de cuptoare putem fixa data construirii
primelor furnalr înalte din zona respecliYi't, cele
de la Topli~a (pe la 1750) şi Govăjdia (din jurul
anilor 1802-1810), cel din urmă fiind prev[tzut,
inc[t de la început, cu suflante duble -şi toale perfec~ionările unui cuptor înalt de tip .,Fiossen".
Pînă alunci, aceste cuptoare, fie că apar\ineau
comunei, unor arendaşi ai castelului de la Hunedoara sau fcudalilor locali, aprovizionau atelierele de prelucrat fier - prevăzute, începînd cu
veacul al XVI-lea, cu ro\.i hidraulice -- de pe
cursurile rîurilor mai apropiate, cum ar fi: Bercz,
Tulia, Topliţa, Nădrap, Cerna etc.
Cuptorul de redus minereu de fier de la G helari,
Utcînd parte dintr-un complex arheologic mai
specialiştii

Intins, ca vestigii all' lrhnicii prelucrăloarc de fier
poate mult mai diferenţia\!', ne obligă la aprofundarea cercetărilor, imbinînd datele furnizate
de stratigrafia orizontală cu cea verticală. Apoi,
trebuie avute în Yedere toale detaliile lipologice
furnizate de celelalte obiective identice ce urmează
să fie cercetate, iar urmele de zgură, fierul brut,
minereul şi ma\t•rialul refractar trebuie supuse
unor ample investigaţii paleo-metalografice4 •

El:\" EISENSCH.l\IELZOFEI'i AUS GHELAR
(KH. HUNEDOARA)
Zl 'SA:\L\lE:"\FASSl!:\(;
Zwbchcn dem :n. Scptcmbcr und L Oklobcr 1980 randcn
die Frcilcgungsarbeiten cincs Schmclzofens in Glwlari (1\.r.
Hunedoara) im Talc dcr "Yalca Caselor", an cincr Stcllc mit
dcm 1:1urnamcn "Sub Bisl•rică", statt. Bei diesl•r Gclcgenhcit
wurdc cin "Hcnnfcucro[cn" crschloscn, dcr in der slcilcn.
Fcls\Yand halbkrcisfiirmig. bzw. konisch vcrticft wordcn
war und dessen Ofl•nhrust (1,65 :\Icter hoch) aus Bruchstcincn
aufgcmaucrt isL Dicscr Hcrd wurdc, wic viclc ahnliche
Sehmclziifen aus dcm 15.-16. Jh., mit cinem geraumigen
"Yorhcrd" 2,:W x 2,80 :\Ieter vcrsehcn.
Yon dicsen typologischcn Fcstcllungcn und von eincm
ctwas heschcidcncm Fundgul ausgelll'nd, bcstcht kein Zweifcl daf.l l'S sich hier um cincm ăhnlichcn Fund handclt wic
der aus dl'm .Jahre 1895. dcr in unmittclbarl'r ~ăhc von
hicr gc horgcn wurdc, In dicsl'm Fallc ist dic damals in dcr
IJl'rgmiinnischcn Fachlill'ratur vorgl·schlagcnc chronologische
Eingliederung (\J. Jh.) ab unhl'grUndet zurliekznwcisen.

.\BBII.DU:--;GS\'ERZEICIINIS
.\hb. 1. Ghclari "Yalea Caselor". Hennfeuerofcn/1980.
Abh, 2, Ghclari "Valea Caselor", Profil und AufriD des
im .Jahre 1895 entdccktcn Schmeltzofens.
Abb. 3. Ghclari "Valea Caselor". Ofcn-Rennherd nach
C .•\gricola, lJe re mc/al/ica, 1:\:, S. 3:1!L

• O analiză de zgură colectată din "Valea Caselor" cslc
fonrtc scmnificativft sub nspcctul conţinutului de fier, ceea ce
reflectă gradul relativ limitat al procesului de reducere a
ficrului:

21!,18

1 E. Vcress, HTHTE, lG, 11110, p. 137 ti urm.; D. Prodan,
AIICiuj, 1-2, 19::>8-1959, p. 29 ,1 urm.

1,22

MgO
2,55

Fc
47,79

Mn
3,79

P
S
0,123 0,83

CaO
1,40

dar prntru diferite concluzii de ordin tehnic, nu numai pentru
caracteristicile procesului de reducere, ci şi pentru tehnica
de dccarburare ulterioară a ficrului .tehnicM (brut) trebuie
lntreprinse scrii Intregi de analize chimice sau operatii de retopire a zgurii.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Sondajul arheologic de salvare de la Ester (jud. Constanta)
GABRIEL CUSTUREA

In luna iunie a anului 1980 am efectuat un
sondaj de salvare în perimetrul aşezării medievale
Ester 1 • Cu acest prilej a fost cercetată o locuinţă,
parţial distrusă de lucrările la drumul de acces
spre cariera de piatră de la Gura Dobrogei.
A fost trasată o secţiune cu dimensiunile de
2 x 25,70 m, orientată E- V.
Scopul cercetării a fost determinarea dimensiunilor locuinţei, fapt pentru care au fost deschise
5 casete laterale cu dimensiunile de 2 X 2 m
(fig. 1/1).
Locuinţa ocupă o suprafaţă de circa 96,8 m 2 şi
se compune din trei încăperi cu dimensiunile de:
I: 4,80x4,70 m; II: 8,10x4,70 m;.III: 7,30x
4,70 m.
Are pere~ii din piatră legată cu pămînt galben
(fig. 2/1). Orientarea pe axul longitudinal este
E- Y. Podeau~ locuinţei, din lut bătătorit, cu
o grosime de circa 5 cm, se află Ia o adîncime
variind înt:te 0,30--0,90 m faţă de nivelul actual
de căleare. Este acoperită cu un strat vegetal, de
o grosime între 0,20-0,40 m, după care urmează
un stral de pitmînt amestecat cu cenuşă, de circa
0,20 m grosime şi un strat de ţigle, rezultat al
prăbu!';irii acoperişului, gros de O, 15-0,30 m (fig.
1/2). După cum arată stratul de pămînt amestecat
cu cenuşă, locuin~a a fost distrusă de un incendiu.
Zidurile locuinţei, cu o grosime cuprinsă între
0,60-0,90 m, s-au păstrat pînă Ia o înftlţime de
0,40-0,95 m fală de vechiul nivel de călcare. In
incăpcrea a treia a fost descoperit un zid mărginit
de un rînd de cărfunizi, iar în jur se obsen·ft urme
de arsură, probabil resturile unei sobe sau ale
unui cuptor, dacă luăm în considerare şi fragmentele ceramicc, aparţinînd unor vase de mari dimensiuni.
Invcnlarul locuinţei este deslul ele varial. Au
fost descoperite numeroase resturi de farfurii cu
baza inelară, smălţui te cu verde măsliniu, castaniu
şi galben. Au apărut, de asemenea, fragmente de
ulcioare, smăl[uile cu verde măsliniu şi cărămiziu,
dccorate cu linii verlieale de culoare nrcle, şi,
respectiv, galben. Au mai apărul numeroase cuie
şi piroane, provenind fie ele la mobilier, fie de la
grinzile acoperişului, un belciug, o secure mică de

cuţit în
o piatră

dulgherie, un

stare fragmentarii. A fost
de rîşniţă, păstrată fragmentar. Cîteva fragmente ale unor vase din sticlă
completează materialul descoperit în locuinţă. In
slratul de pămînt amestecat cu cenuşă a fost gă
sită o monedă emisă în timpul sultanului Mustafa
III (1757 -1774), la Misir.
fn anul 1980 cercetările s-au oprit la nivelul
locuinţei descrise şi de aceea nu avem date care
să ateste începuturile locuirii pe teritoriul Esterului. Cercetarea începută în 1980 vine să întregească informaţiile documentare asupra încetării
existenţei Eslerului, care. pe la 1766, se găsea în
stare ele ruină 2 •
descoperită şi

*

ln aceeaşi campanie a fosl făcul un sondaj şi în
necropola aşezării, aflală pe un deal situat la
ves l de urmele locuinţelor (fig. 2/2). r\. fost trasală o secţiune (SI) cu dimensiunile 2 x 10 m,
orientată N- S. Au fost cercetate 15 morminte,
în totalitate de înhumaţie, de rit creştin. Pentru
degajarea cîtorva dintre ele, a fost necesară deschiderea unor casete (fig. 3). Au fost întîlnite
cazuri de reînhumare (fig. 4/1) şi de înmormîntare
dublă (fig. 4/2). Orientarea scheletelor este E- V,
cu unele variaţii determinate de anotimpul în
care a fost făcută înmormîntarea. Corpul esle
întotdeauna întins orizontal, cu faţa în sus, braţele fiind împreunate pe cutia toracică sau pc
bazin, sau o mîn[t pe bazin şi alla pe cutia toracici"t.
In 14 din cele 15 morminte cercelalc există
im·entar, constînd din: monede, inele, nasturi,
cercei, paftale, resturi vestimentare. Monedele,
în totalitate, sînt perforate. Inelele descoperi Le
sînt cu capetele ve rigii lipi Le sub chaton. Paftalele au fost găsite în zona bazinului, iar monedele
aşezate între palme. Cerceii au fost găsiţi în partea stîngă a capului, iar cel din M.9 împreună cu
resturi ale acoperămîntului capului.
Prezentăm în continuare inventmul, pc morminte:
Jlormînlul

1 ( -0,53 m)

monedă poloneză

de 1/2

esle datat printr-o
emisă în secolele

groş,

XV-XVI.
1

Ji -

'Asupra localizării oraşului Estcr vezi T. Matecscu, Pontice
~. 1969, p. 413-426; identificarea aerofotografică
a
aşezării cf. ing. Mihai Rada, ing. Nicolae Cochină, Hev
~luz. Mon, scria :\IIA, 46, 1977, 2, p. 62-6!.

Hcla!ia lui Toma Alexandrowicz la P.P. Panaitcscu,
po/oni in ţările române, Bucureşti, 1930, p. 222.

Călători

Cercetări arheolo~ce
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Fig. 3. Este r. Planul necropolei.
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4

Fig. 5. Ester. 1-2 M. 3; 3 M. 6; 4 Jrf. 9.
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Fig. 6. Ester. 1-3 M. 9 ; 4 M. 11; 5~M. 12; 6-9~M.~14 .
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Jlorminlul 2 (-0,75 m) este datal printr-o
monedă

poloneză

de 1/2

groş,

din secolul al

XYI-lca.
Jlormînlul 3 ( -0,80 m), în care s-au găsit o
parte din corpul unei paftale din bronz (fig. 5j1)
şi un cercei sferic, din sticlă albastră, cu decor
vegetal, prins într-o montură din bronz (fig.
5/2), este datat printr-o monedă raguzană, emisă,
probabil, în anul 1645.
Jlormînlul 4 ( -0,80 m), în care au fost găsiţi
4 nasturi sferici din bronz, este o reînhumare
făcută cu ocazia înmormîntării din M.5.
Mormîntul 5 ( -0,95 m), în care a fost găsit un
inel din argint cu chaton elipsoidal, cu piatră de
chihlimbar, este datat printr-o monedă emisă de
Ahmed III, la Constantinopol.
Jlormînlul 6 ( -0,90 m) este o înhumare dublă.
A fost descoperită o pafta din bronz, decoratii cu
motive florale (fig. 5j3). Este datat de o monedă
emisă de Mahmud I, la Constantinopol.
Jlormînlul 7 ( -0,90 m) este datat printr-o
monedă otomană, emisă, probabil, în secolele
XVII-XVIII.
Jlormîntul 8 ( -0,90 m) nu· are inventar, fiind
deranjat cu ocazia înmormîntării din M.9.
1\Jormîntul 9 ( -1 m) a avut un inventar bogat,
constînd din: o pafta din argint, decoratii cu motive fldra)e (fig. 5/4); un cercei din argint (fig.
6/1); Un ac de păr, cu piatra din pastă de sticlă
verde (fig. fi/2); un inel din argint, cu chaton
elipsoidal, cu piatra din pastă de sticlă verde
(fig. 6/3). Au fost recuperate resturi vestimenLare
ţesute cu fir aurit şi argintat.
Jlormînlul 10 ( -0,90 m), în care a fost giisit
un inel din argint, cu chaton l'lipsoidal, cu piatră
din pastă de sticlft ro7ie.
Jlormînlul 11 ( -0,90 m), în care au fost găsiţi
un inel din argint, cu chaton circular, cu pialrft
din pasii:\ de sticlă albastru deschis (fig. lijl), şi
un nasture sferic din argint.
Jlormînlul 1,'3 ( -1 m), in care a fost g;-tsit un
iiwl din argint, cu chaton l'lipsoidal, cu piatr~l
de chihlimbar (fig. 6/5).
.Hormînlul 13 (-0,9:J m) esll' dalat printr-o
mom•clft emisft de :\Iahmud I. la Constantinopol.
.\/ormînlul J.l (-1,15m) a dat. la iHalft u'7I
bogat. inventar, constînd din: cruciuliţft din bronz,
gftsit[t la git (rig. G./6); pafta din hronz (fig. li/7);

agrafă din bronz, reprezentînd o acvilă bicefală
(fig. 6/8); inel din bronz, cu chaton pătrat şi cu
piatră din pastă de sticlă i ncoloră (fig. 6/9);
nasture sferic din bronz; mărgele din pastă de
sticlă colorată, verde, albastru, galben şi alb.
M orminlul 15 ( -1 m) este datat de o monedă
poloneză, probabil din secolul al XVII-lea. Şi
aici există reînhumare.
Descoperirea unei necropole creştine în apropierea unei localităţi de tip urban3 confirmă informatiile călătorilor din secolele XVII-XVIII,
care ,:orbesc de o populaţie creştină majori tară4 •
Trebuie remarcat faptul că necropola este folosită o perioadă mare de timp, din secolul al
XVI-lea pînă în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, cu o mare densitate a înmormîntărilor,
fapt probat prin numeroasele cazuri de reînhumări
şi suprapuneri de morminte, întîlnite în sectorul
cercetat.
Campaniile viitoare vor trebui să stabilească
întinderea necropolei apar\inătoare aşezării de
la Ester.

LE SONDAGE DE SAUVETAGE
DE L\ VILLE D'ESTEH

En 1 \lllO a Cte fait un sondage de sauvctagc dans le perimctrc de la viile medievale d'Ester.
Il a ete trace unc secUon qui a surpris une habitation forme
de trois pieces et construite de pierrc lie de terrc jaune (fig. 1/1;
'2/l ). L'hahitation est datee par unc monnaie batV1e par
Mustafa Il I ct a Cte detruite par un incendic (fig. 1/2). Dans
la mcmc campagne a ete fait aussi un sondage dans la necropole de la viile, ou a Cte pratiquec l'inhumation conforme a
l'usagc chreticn (fig. '2/'2; 3). Parmi les decouvertes: monnaics,
ceinturcs en plaques metalliqucs (fig. 5/1, :3, '1; 6/7), bagucs
(fig. G/3-5, \J) boucles d'orcillc (fig. 5/'2; 6/1), une agrare
(fig. G/8), une croix (fig. 6/6).
La decouverte de la necropole crHicnne dat ee au X Y 1'X Y III' si ce les, presentc une importance particulicrc pour
!'Hude de la pcriode de la dominalion ottomanc cn Dohroudja.

EXI'l.ICATIO=" DES I'IGUU·:S
Vig. 1.
talion.
Fig .. ,
Fig. :l.
Fig. l.
I:ig . .).
Fig. li.

Ester. 1 plan de l'halJitalion: 2 profil sud de l'hahiEster.
Ester.
Ester.
Ester.
Estcr.

1 l"habilation: 2 \'tie de la nt•cropolc.
Plan de la necropole .
1 reinhumation; '2 double inhumation.
1-'2 T.:l; :lT.G: ·lT.\J.
1-:l T.\J; ·1 T.ll:;:, T.l:.l; 6-\JT.ll.

a Vezi relaţia de călătorie a lui Evliya Celebi ln Călători
slrdini despre tdrile romctne, VI, Bucureşti, 1976, p. -104.
t Ibidem, p. 404; P. P. Panaitescu, op. eit., p. 22'2.
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Cercetările

arheologice de la Palatul Ghica-Tei

RADU CIUCEANU, CRISTIAN BHĂCĂCESCU

In campania arheologică din 1980 activitatea
s-a desfăşurat in zona de nord a Palatului
Ghica-Tei, zonă cuprinsă între zidul de incintii al
palatului şi cel al ctitoriei Ghiculeştilor.
Săpătura, orientată nord-sud (11,5 X 1,00 m), a
fost amplasată într-un pronunţat rambleu, cu
panta spre şoseaua Doamna Ghica, iar cota
înaltă spre zidul de nord al palatului.
Stratigrafia profilului este următoarea: sub
un strat vegetal de circa G- 12 cm urmează un
nivel de pămînt cafeniu deschis, cu urme de var
şi pietriş. Stratul următor, destul de gros, este
compus din materiale provenind dintr-o demolare:
cărămizi, urme de lemn, fragmente de baluştrii,
piatră fragmentară. De remarcat că acest strat,
spre deosebire de cel din zona E, nu conţine nici
o urmă de incendiu. Sub el urmează un strat
subţire de nisip, dublat, la partea inferioară, de un
strat cenuşiu inchis din cărămidă spartă şi pietriş.
La aproximativ 7 m de zidul de incintă al palatului, săpătura a scos la iveală un scoc de mortar,
de circa 1,8 m lăţime, aflat sub stratul provenit
din demolare. Ultimul nivel e reprezentat de un
pămînt roşcat de pădure, aflat la adincimea de
-2,10 m. Se remarcă că straturile sint relativ
orizontale, ceea ce demonstrează ideea unei amenajări de teren. La aproximativ 1,5 m, către
zidul de incintă al bisericii, s-a trasat o nouă secţiune de racord, orientată nord-sud şi de proporţii
reduse (2 X 1 m); ea nu a adus nici o modifirare
in stratigrafia zonală.
Urmărindu-se surprinderea vechilor chilii ce
inconjurau actuala biserică, atestate in veacul
trecut, s-a purces la executarea unei noi secţiuni
in curtea bisericii, orientată nord-sud şi mărgi
nită pe o parte de zidul de nord al palatului, iar
la cealaltă extremitate de rondoul din curtea clitoriei Ghiculeştilor (14,30 X 1,00 m) (fig. 1).
Succesiunea nivelurilor este asemănătoare cu
cea descrisă in legătură .cu secţiunile exterioare,
cu deosebirea marcantă, că stratul de demolare
are în el urme de incendiu (cărbuni, lemne calcinate parţial, cenuşă). Din acest strat s-au recoltat: piroane, balamale, ceramică. De asemenea,
sub stratul de demolare, s-a surprins traiectul
aceluiaşi scoc de mortar, descoperit extra-muros.
Diferenţa de nivel (circa 30-50 cm) demonstrează
orientarea pantei de Ia nord-est către sud-vest.
Nu s-a putut încă formula o concluzie în privinţa
utilităţii acestui ~coc; avansăm ideea folosirii

lui in cadrul gospodăriei monahale, care a existat
pe aceste meleaguri, pînă in ultimele decenii ale
veacului trecut.
Deschiderea a încă două secţiuni, de proporţii
reduse, în zona rondoului şi a presupusei ctitorii a
Văcăreştilor, una orientată est-vest (4,50 x 1 m),
iar cealaltă nord-est-sud-vest (:l,GO x 1 m) a
scos la suprafaţă fundaţiile ctitoriei boierilor
Văcăreşti, atestate în pisania bisericii Ghiculeştilor (1833).
-Sondajele au relevat, cu aproximaţie, conturul
şi dimensiunile fostei biserici. De menţionat un
puternic strat de demolare şi absenţa unor urme
de incendiu, ceea ce confirmă decalajul temporar
între demolarea vechii ctitorii văcăreştene şi incendiul din a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
care a mistuit corpul de chilii.
Un bloc de piatră, avînd forma unui cub, cu
latura de 72 cm, situat în axul actualei biserici
şi la 11 m spre vest de pridvorul acesteia, marca,
prin tradiţie, locul altarului din lăcaşul boierilor
Văcăreşti. Indicaţia a fost confirmată prin surprinderea in săpătură a două fragmente din zidul
de elevaţ.ie al fostei biserici.
Zidurile apar Ia o adincime relativ mică, între
40-60 cm, sub nivelul actual al solului şi se
păstrează pe o înălţime de cea. 50-70 cm. :\Iaterialul de construcţie, cărămida olteneasc[t de
28 x 16 X 8 cm, este similar celui folosit la sala
cu bolţi "a vella" din zona E. In fragmentul de
zid estic, ştrepii de cărămidă sînt orientaţ.i în
funcţie de laturile poligonului exterior, paralel
şi respectiv perpendicular pe ele; la fa!a interioară
a zidului de sud, urme de tencuială precizează
finisajul folosit.
Primul fragment de fundaţie, aflat în proximitatea sud-estică a altarului amintit, a cftrui
fundaţie calcă uşor pe zid,
aparţine absidei
estice. Se poaLe afirma că această absidă aHa
un contur exterior poligonal, întrucît în porţiu
nea săpată apar fragmentele a două laturi şi
unghiul (de circa 145°) pe care îl formează intre
ele. In stadiul actual, nu putem stabili cu certitudine numărul de laturi ale absidei şi nici conturul ei interior - poligonal sau curbiliniu faţa interioară a zidului fiind degajată pe o suprafaţă redusă, irevelantă din punctul acesta de
vedere; este suficientă, însă, această porţiune
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penlru a măsura grosimea zidului de fundaţie:
95 cm, grosime înregistralft şi pe ceirtlall fragment
drscoperi t.
Cel de al doilea fragment, situat cu circa 3 m mai
sprr vest, face parte din absida sudică a naosului.
Are un contur interior evidenl curb; săgeata
curburii corespunde unui diametru de aproape
400 cm. Faţa exterioară a zidului prezintă, de
asemenea, o uşoară curbură ce ar corespunde unui
diametru de 500 cm. Avînd, însă în vedere raza
mai mare a acestei curburi, precum şi faptul că
din conturul exterior nu a fost examinată decît
o desfăşurare de 50 cm, nu trebuie respinsă în Intregime nici ipoleza unui contur poligonal în
faţadă şi pentru absidele naosului, similar absidei
estice.
Completînd curbura zidului sudic se obpne
un semicerc, al cărui centru se înscrie prea aproape
de o presupusă axă est-vest trasată în conformitate cu amplasarea absidei altarului (Yarianla
1) (fig. 2). O primă posibilitate ar fi aceea ca
naosul să nu fi avut abside, curbura zidului sudic
datorîndu-se unei execuţ.ii deficitare. Mai plauzibil pare, însă, ca axa bisericii să nu fi fost orientată cu exactitate şi să fi avut o abatere de circa
8-10° spre NV (fig. 3).
Pentru confirmarea acestei ipoteze se impune
continuarea cercetării de-a lungul porţiunilor de

zid g~tsile pînă la joncţiunra acestora, fapt ce ar
preciza direcţia i nvestigaţ.iilor pentru aflarea
pflrţii de vest (naosul şi pridvorul - dacă a
avut). În situaţia de maximă probabilitate a de-

pisHwii complete a vechii biserici de \a Ghica
Tei, istoria arhitecturii bucureştene îşi va imbogftţi reprrtoriul cu planul inedit al unui monument
din secolul al XVIII-lea, acţ.iune promiţătoare
şi care meritfl a fi întreprinsă.
AH(HAEOLOGICAL I~VESTIGATIO!\S
AT GHICA-TEI PALACE
ABSTRACT
Im 1980, the archa<'ological innstigations in the northcrn
side of the princcly Ghica i'alacc renaled thc foundations
of the old church, built by the \'ăcăreşti family, which were
situatcd at about 10 metcrs from the western side of thc
prescnt church, huill by Ghica family. The area of thc former
monastic place was also investigatcd.

EXPLA='iATION OF THE FIGURES
Fig. 1. Ghica-Tei Palace.

Profilc

~orth-South.

Fig. 2. Ghica-Tci Palace. The plan of the church. \':uiant 1.
Fig. 3. Ghica-Tei Palacc. Thc plan of the church. \'ariant 2.
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