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apropiere de Sf. Gheorghe, lîngă moara de la Bedehiza se întinde pe malul
stîng, pe prima terasă a Oltului, o aşezare, locuită în mai multe epoci. Staţiunea
se află lîngă podul peste Olt al liniei ferate care trece de la Sf. Gheorghe spre Miercurea Ciucului. Depărtarea ei de la gara Sf. Gheorghe este de circa 2,5 km, iar de la
oraşul Sf. Gheorghe de aproximativ 4 km. Primul care a sezisat aici bogatele urme
indicînd existenţa unei aşezări mai mari a fost merituosul director al Muzeului ·de la
Sf. Gheorghe, Fr. Liszl6~ Efectuîndu-se lucrări mai mari de pămînt de către secţia
căii ferate din Oraşul Stalin, Muzeul d'n Sf. Gheorghe a avut posibilitatea să sape în
cursul toamnei anului 1912 timp de două săptămîni în acest loc. Lucrările au continuat
în legătură cu exploatarea carierei de pietriş de-a lungul liniei ferate şi în cursul anilor
următori, încît pînă în 1914 s-au dezvelit 38 de gropi, aparţinînd epocii dacice, după
cum rezultă din materialul găsit în ele, păstrat la Muzeul din Sf. Gheorghe1 • Săpăturile
amintite s-au efectuat la est de linia ferat~, de la canton spre nord, pe o fîşie lungă
de circa 200-300 m şi lată de circa 15 m. Intinderea acestei porţiuni cercetate, distruse
în urma exploatării pietrişului, rezultă din schiţa topografică cu poziţia gropilor explorate şi din notiţele amănunţite ale lui Fr. Liszl6, păstrate la Muzeul din Sf. Gheorghe.
Datorită acestor indicaţii, orientarea pe teren a fost mult uşurată în 1949, cînd în cadrul
Academiei R.P.R., urmau să înceapă săpăturile în această aşezare. Materialul ceramic
rezultat din cercetările anterioare cuprinde un complex de ceramică, ornamentat cu
linii ondulate, cu portative şi cu mărci de olari2 care indică legăturile cu ceramica slavă
şi aparţine, după ipoteză încă neverificată prin săpături, fazei de trecere de la ceramica
slavă la ceramica aparţinînd epocii feudale. Din acest motiv cercetarea aşezării de la
Bedehiza s-a introdus în planul de muncă al colectivului arheologic care se ocupă cu
problemele arheologiei din epoca începuturilor îndepărtate ale feudalismului şi în special
cu problema slavilor. În anul 1950 săpăturile de aici au continuat în cadrul colectivului arheologic Sf. Gheorghe- Breţcu 3 • Săpăturile din 1949 au durat de la 23 august
la 1 septembrie, iar d n 1950 de la 24 iulie la 11 august, lucrîndu-se în medie cu un număr
redus de muncitori. Deoarece cercetările din 1950 reprezintă numai continuarea şi completarea celor din 1949, descrierea lucrărilor şi prezentarea rezultatelor nu se va face
pe campanii de săpături, ci în ansamblul lor. În anul 1949 s-au săpat suprafefele
A şi C şi s-a trasat şanţul B. În 1950 suprafeţele A şi C au fost lărgite, săpîndu-se
în plus şanţurile şi suprafeţele D şi E (pl.I). În general se poate spune că lucrările
s-au concentrat mai mult asupra părţii vestice a aşezării, de-a lungul marginii· terasei .
•
1\

I
A

a.

1 Fr Laszl6, "M\izeumi es konyvtâri t'rtesito", VTI/1913, p. 15 <; VIll/1914, p. 17:1.; IX/1915. p. toz..
şi
M. Roska, Repert6riurn, :1.47. Cu staţiunea de la Bedehâza se ocupl şi Z. Szi:kely, Sepsiszentgy6rgy tortenetc a kOzepkor
_vegeig,- Sf. Gheorghe 1948, p. 3:1.-34, 38, 67-68.
2 K. Horedt, «S.C.I.V.», 19p, nr. 2, p. z.o3-Zo4şipl. VI, 5-7. 10,13; X,4,5·
• Rapoartele preliminare ale siipilturilor din 1949 şi '950 au apărut in « S.C.I.V. )), l, ;, 1950, p.u8-t,o;
ihideiJ!1, H, ;, I9P.· p. Z99-3oo.
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Din cauza dimensiunilor considerabile ale aşezării, încercarea de a fixa întinderea ei ar
fi necesitat lucrări de proporţii mult mai mari decît cele efectuate în cadrul timpului
disponibil. Fragmentele culese de pe suprafaţă nu permit o delimitare precisă a întinderii
aşezării. După cum rezultă din notiţele lui Fr. Laszl6, aşezarea continuă de-a lungul
liniei ferate pe o distanţă considerabilă şi spre sud de terenul cercetat în 1949-1950.
Se pare că spre est aşezarea se întinde mai puţin şi nu trece mult dincolo de drumul
Ghidfalău-Sf.Gheorghe. Fiind o aşezare deschisă, nefortificată, era firesc ca locuinţele
să se extindă de-a lungul marginii terasei în apropierea rîului.

Planul săpMlll'ilor dela

BEDttiAzA
sr. 611EORG.HE

Legenda
-SăpMuri 1949 ~SăpiD.uri 1900

Pl. l. -- Planul

săpăturilor.

Partea mat tntens cercetată formează un triunghi, avînd la bază linia ferată şi
prelungindu-se într-un dig care continuă prin podul de fier de peste Olt. Cealaltă
latură este marcată de marginea terasei ce se ridică cu circa 10 m deasupra luncii Oltului,
iar pe a treia latură, drumul amintit oferă mai mult o linie de demarcaţie artificială.
Pămîntul terasei este format din lut ceea ce a permis săparea locuinţelor pînă la o adîncime de peste 2 m. În unele locuri însă, în deosebi spre rî_u, stratul de lut se îngustează,
fiind urmat de nisip fin astfel încît acolo săparea bordeielor a devenit imposibilă.
Şanţul de încercare lîngă suprafaţa A a dezvăluit specificul acestei aşezări, deoarece
stratul de cultură, relativ subţire, conţinea urmele mai multor epoci. Separarea lor este posibilă numai după caracterul materialului ori cu ajutorul anumitor puncte fixe ca, de pildă,
vetre sau bordeie intacte, nu însă pe baza stratigrafiei resturilor culturale. În suprafaţa
A, avînd o mărime de -aproximativ 13 x 13 m, s-au găsit urme din epoca neolitică, din
bronz, din epoca dacică şi din cea feudală. În partea de sud a terenului cercetat s-a dezvelit
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aproape ·de suprafaţă o vatră din epoca neolitică, destul de distrusă din cauza adincimli
reduse la care se afla (0,20-0,35 m). Fragmentele ceramice întrebuinţate pentru pavajul
vetrei aparţin culturii Criş. În jurul ei, la aceeaşi adincime, s-au găsit destul de
frecvent fragmente de vase ale aceleiaşi culturi. În continuare spre nord încep marginile unui bordei, întretăiat de şanţul de încercare (fig.1 ). Dincolo de acesta se întinde
un complex de gropi fără contur precis, . reprezentînd urme de locuinţe şi aparţinînd
mai multor epoci 1 • În mijlocul terenului dezvelit se aflau nişte gropi circulare, avînd un
diametru de cea. 1-1,30 m şi o adîncime de 1-1,65 m. Se pare că unele sînt de provenienţă dacică, asemănătoare celor săpate în suprafaţa C, încadrate ulterior într-un b<?rdei.
Lîngă groapa de mijloc s-au constatat pavaje compuse din pietre mici şi cioburi lucrate

fig.

1. -

Sup rafaţa

A. Vederea

săpături i .

cu mîna şi ornamenti te cu benzi ondulate, fără să fie întrebuinţate însă şi fragmente
de la începutul epocii feudale. Ele indică o fază de locuire ulterioară gropilor dacice
şi anterioară epocii feudale, care însă nu poate fi încadrată mai precis atîta timp cît lipseşte
posibilitatea unei datări sigure a acestei ceramici. Existenţa fazei feudale ·este a testată de
placa circulară a unui cuptor, dezvelită în colţul de nord-est al suprafeţei, la adîncimea de 0,70 m. Dedesubtul tencuielii de lut netezite s-au găsit, la baza vetrei, buze de vase
specifice ultimei faze de locuite. Forma circulară şi dimensiunile plăcii permit să se
presupună că ea reprezintă suprafaţa unui cuptor şi nu a unei vetre de foc.
Lîngă marginea de nord a suprafeţei s-a constatat, la 0,80 m, o vatră care din cauză că nu conţinea cioburi nu poate fi datată. Fragmentele de tip Wietenberg găsite în împrejurimea ei o atribuie eventual acestei culturi. Din resturile de vetre, rămase relativ intacte,
rezultă că suprafaţa A cuprinde următoarele patru epoci deosebite: cultura Criş din
epoca neolitică, cultura Wietenberg din epoca bronzului, cultura dacă, eventual cu o
fază tîrzie a ei şi epoca feudală. Dintre descoperirile de metal (fig. 17) din această suprafaţă se pot aminti un celt de fier, vîrfuri de săgeţi şi numeroase cuţite de fier. Tot aici
în apropierea marginii nordice a apărut fragmentul unei plăci subţiri din lamă de bronz
cu un ornament vegetal presat, aparţinînd ultimei faze.
Şanţul de încercare B, lat de 1 m şi lung de 50 m n-a dat rezultate deosebite.
În profilul pereţilor n-au apărut bordeie sau vetre care să fi necesitat lărgirea şanţului
1 Pentru infăţi şare::t supraferei săpate în 1949, vezi planul din

« S.C.I.V . » l. 1, I 950, p. 129:
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cercetarea lor în suprafaţă. Ca descoperiri izolate se pot semnala aici un vîrf de
cu tub de înmănuşare şi o undiţă de fier (fig. 17, 3, 16).
În schimb sttprafaţa C (fig. 2), situată în apropierea unghiului format de linia
ferată şi drumul Sf. Gheorghe-Ghidfalău, a completat aspectul aşezării cu elemente noi.
Datorită faptului că se suprapun aici numai două epoci, cea dacă şi cea feudală, şi că
nici ele nu sînt amestecate peste tot, s-au putut face anumite observaţii interesante.
S-au dezvelit mai multe gropi dacice, distruse numai într-o măsură redusă prin bordeie
ulterioare. Ele au un diametru de 0,75-1,30 m, întinzîndu-se de-a lungul marginii
săgeată
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terasei în direcţia N-S. Cele explorate de Fr. Laszl6 formează probabil continuarea spre
sud a gropilor dezvelite în 1949-1950. Conţinutul şi adîncimea acestora variază, iar
pentru explicarea destinaţiei şi a întrebuinţării lor, nelămurită pînă în prezent, nu s-au
putut aduce nici în cadrul acestor săpături elemente noi hotărîtoare. În unele cazuri
gropile circulare puteau să formeze partea adîncită a unei locuinţe care se întindea în
jurul lor, cu toate că nici culoarea pămîntului, nici alte indicaţii ca, de pildă, urme
de stîlpi nu au permis fixarea planului unei astfel de construcţii. În alte cazuri însă
este sigur că ele sînt gropi izolate care nu se leagă de un alt complex mai mare.
S-au dezvelit următouele gropi (în înşirarea lor urmăm numerotarea de pe plan):
l. Groapa are un diametru de 1,40 X1,30 m, iar fundul ei este la 1,25 m. în mijloc,
la 1,05 m, se află două blocuri de piatră. Alte descoperiri nu s-au făcut.
2. Groapa, adîncă de 1,35 m, are un diametru de 1,30 m. Conţinea oase, cenuşă
şi cîteva fragmente ceramice.
3. Groapa învecinată ocupă, datorită mormintelor găsite în ea, o poziţie aparte
(fig.3 şi 4). La o adîncime de 0,85 m se contura în lutul galben al suprafeţei cercul negru
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al gropii. În pămîntul de umplutură s-a găsit la o adîncime d~ 1,15 m craniul un~i
copil de circa un an şi cîteva oase din scheletul lui. Dedesubtul lm s-a aflat un v~s ~lt__n
epoca dacă, ornamentat în jurul umărului cu ~n brîu c.restat de culo~re roşietlca,
lucrat cu mîna (înălţimea 17 cm, diametru! fundulm 11 cm, dia~etrul cel m~i mare 15 cm,
Mz. Cluj Inv. nr. 4439). La o adîncime de 1,40 m s-a .~ezveh~ un al d?:lea s~hel<:t a!
unui copil ceva mai mare, de circa doi ani, într-o poziţie puţm ghemmta, avtnd linga
el o placă mai mare de piatră. Ceva mai la fund s-a găsit la o adîncime de 1,50 m, întins de-a lungul marginii gropii, ·un al treilea schelet, cel mai bine păstrat. Scheletul
are o lungime de O, 70 m şi purta
în regiunea umărului drept urmele
unui buton sferic de fier. Lîngă
piciorul drept s-au găsit două
fragmente mici de vase care făceau
impresia că n-au ajuns acolo ·incidental o dată cu umplerea pămîn
tului, ci au fost aşezate intenţionat
lîngă schelet. Ele urmau să înlocuiască eventual niste vase mai
mari. Pe partea op~să a gropii,
în fata scheletului mai mare, s-a
obse;vat lîngă un fragment de vas
osul p:ciorului unui copil mic
şi mai încolo o piatră şi două
fragmente ceramice.
N-ar fi exclus să fi existat
si aici încă unul sau două schelete
distruse cu ocazia înmormîntării
ulterioare a celorlalte schelete
SczctJ.unea A-B·
descoperite. În mod sigur s-au
constatat însă numai trei schelete
de copii aproximativ între 1-3 ani.
Observaţiile

făcute

ridică

Fig. ; . -·Suprafaţa C. Groapă din vremea dacilor cu morminte de copii.

unele probleme în privinţa datării
acestor morminte. Judecînd după fragmentele de vase şi după vasul aproape întreg, găsit
sub primul schelet, ar trebui să presupunem că scheletele datează din epoca dacică, întrebuinţîndu-se ca groapă funerară una dintre gropile dac= ce săpate anterior pentru alte scopuri.
ln cazul acesta complexul ar oferi o contribuţie interesantă la ritul de înmormîntare
practicat la daci, despre care există indicii puţine şi nesigure, dovedind existenţa ritului
de inhumaţie. Cele două schelete mai mari au putut să fie înmormîntate deodată,
iar cel de al treilea, mai mic, după un oarecare interval de timp, cum s-ar putea presupune din cauza adîncimii mai mici la care s-a găsit acesta. Cealaltă ipoteză ar putea să
susţină datarea mormîntului în epoca feudală. După cum anumite gropi dacice di_n
suprafeţele A şi C s-au încadrat ulterior în planul unor bordeie, şi aici groapa
putea ~ întrebuinţată ca mormînt spre a nu se săpa în lutul tare o nouă groapă f,.merară. Înclinăm totuşi pentru prima ipoteză, ţinînd seamă de faptul că mormîntul a fost găsit
între două gropi cu ceramică dacică (nr. 2 şi 4) şi că în alte cîteva cazuri (la Poiana şi pe
Wietenberg lîngă Sighişoara) 1 se pare că s-au observat înmormîntări asemănătoare
între bordeie şi chiar în interiorul lnr.
1

R. Vulpe,<< S.C.l. V. », Il,

1, 1951,

p. 1 H8: vezi şi manuscrisul lui C.Semphin despre săpăturile de pc Wietenherg
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4. Şanţul de încercare, trecînd' peste groapa nr. 2, a secţionat şi groapa înveAceasta, avînd un diametru de 1,70 şi o adîncime de 1,30 m, se distinge prin
materialul ceramic găsit în ea (fig. 11, 1-10). În jurul acestei gropi s-a observat
pămînt de o culoare mai închisă, care ar fi putut să indice la nivelul de 0,80 m o construcţie, încadrînd în ea groapa. Nu a fost însă posibil să se precizeze conturul ei.
Între fragmentele ceramice se află o strecurătoare, un prîsnel, obişnuita ceramică primitivă cu proeminenţe şi brîuri şi o ceaşcă dacică. Ceramicii celtice îi aparţine buza unui
vas cu picior (Mz. Cluj Inv. nr. 4415-4430).
·
5. Deasupra nivelului gropilor, la 1 m adîncime, s-a găsit la o distanţă de circa
2 m de groapa nr. 4 un depozit de vase din sec. I e.n., interesant prin compoziţia lui
cinată.

Fig.

+ ·-

1
Groapă

din nemca dacilor cu morminte de copii .

(fig. 5). Rostul sau destinaţia lui nu s-a putut lămuri. Umplutura vaselor nu conţinea
altceva decît pămînt şi nici în jurul lor nu s-au constatat oase sau alte urme care ar
fi putut să indice folosirea lor sepulcrală. Nu este însă probabil ca ele să fi fost depozitate acolo incidental, iar ipoteza unei întrebuinţări rituale este mai mult o încercare
de explicaţie în lipsa altor soluţii. Depozitul se compune din următoarele vase:
· a) V as mare de culoare neagră cu suprafaţă lustruită, lucrat cu mîna, avînd
pro@ul unui vas obişnuit, dar de dimensiuni mai mari. În regiunea diametrului celui
mai mare se află două proeminenţe orizontale, aşezate faţă în faţă, iar între ele cîte
un ornament în relief în forma unui unghi cu un buton în mijloc; înălţimea 47 cm,
diametru! fundului 19 cm, diametru! cel mai mare 40 cm, diametru! deschizăturii
28 cm. Mz. Cluj Inv. nr. 4452 (fig. 13,5).
b) Vas mare de formă ovoidală, lucrat cu mîna, de culoare castaniu-gălbuie cu
suprafaţă lustruită -şi neornamentată; înălţimea 45 cm, diametru! fundului 10 cm, diametrul cel mai mare 30 cm, diametru! deschizăturii 17 cm. Mz. Cluj Inv. nr. 4453
(fig. 13,4).
.
c) Cană mare cu două torţi, avînd un profil bitronconic, cu suprafaţa neagră>
lustruită în felul vasului a, lucrată cu mîna; înălţimea 29 cm, diametru! fundului
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12 cm, diametru! cel mai mare 28 cm, diametru! deschizăturii 20 cm. Mz. Cluj Inv.
nr. 4454 (fig. 13,2).
d) Cană cu o singură toartă de culoare neagră, lustruită, de formă bitronconică,
avînd diametru! cel mai mare în partea inferioară a vasului. Lucrată cu mîna. Inălţimea
30 cm, diametru! fundului 7 cm, diametrul cel mai mare 16 cm, diametru] gurii
10 cm. Mz. Cluj Inv. nr. 4455 (fig. 13, 3).
e) Cană de factură romană, roşie, cu urmele unui înveliş cărămiziu spălat, lucrată
cu roata, cu corpul sferic, tras în sus, prelungindu-se într-un gît alungit cu brîuri în
jurul gurii. Toarta porneşte de sub buză pe pîntecul vasului; înălţimea 24 cm, diametrul fundului 8 cm, diametru! cel mai mare 18 cm. Mz. Cluj Inv. nr. 4456 (fig. 13,1).

Fig. 5. - Depozit de vase dacice in situ.

j) În gura cănii e s-a aflat fragmentul unui vas lucrat cu roata, de culoare
neagră,

cu suprafaţa lustruită, aparţinînd unui tip de vas dacic bine cunoscut, cu gîtul
corpul bitronconic, fără toartă 1 . Mz. Cluj, Inv. nr. 4457 (fig. 14,13).
6. Groapă, avînd un diametru de circa 1,30 şi o adîncime de 1,35 m; conţinea
cenuşă, oase şi cîteva fragmente ceramice puţin semnificative.
7. Groapa este mai adîncă decît celelalte (1,76 m) şi în ea s-au găsit, ca şi în groapa
nr. 1, cîteva blocuri de piatră. Diametru! ei este de 0,90 m.
8-9. Ca şi în suprafaţa A, aceste două gropi sînt încadrate într-un bordel tîrziu,
datat prin ceramica lucrată cu roata şi prin unele funduri purtînd mărci de olari
(fig. 16, 6,9). La capătul de nord al bordeiului s-au păstrat la nivelul bordeiului, la
adîncimea de 0,50 m, urmele unei vetre.
10. Ultima groapă dezvelită are un diametru de numai 0,80 m şi o adîncime
redusă de 0,88 m, iar umplutura ei nu conţinea urme de cultură.
11. Suprapunerea celor două epoci în bordeiul dezvelit lîngă groapa nr. 8-9
rezultă şi din vasele dacice, găsite în imediata apropiere a bordeiului şi la aceeaşi adîncime.
Acestea reprezintă, se pare, un depozit aseţnănător celui amintit· la nr. 5. Nici aici nu
lung

şi

1

Vezi ((

s.c.r V

)) II ,

2,

1951 , p

193. iig. 1j ,

1
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s-au observat indiciile unei întrebuinţări sepulcrale a vaselor. Ele aparţin categonet
ceramicii dace primitive, lucrat~ cu mîna, reprezentînd formele ei cele mai tipice: vasulborcan cu proeminenţe şi o ceaşcă dacă (fig. 12, 3,5,10).
Rezumînd rezultatele cercetărilor din suprafaţa C se constată aspectul unitar
al aşezării în faza dac:că, foarte puţin alterată de deranjamente ulterioare. Adîncimea şi
dimensiunile grcpilor nu se deosebesc prea mult între ele. Din cele nouă gropi săpate,
două nu conţineau resturi de cultură (nr. 6 şi 10), în două se găseau blocuri şi plăci
de piatră fără alte urme (nr. 1 şi 7), în alte două (nr. 2 şi 4) pămîntul de umplutură
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conţinea fragmente de vase, oase şi cenuşă, reprezentind deci aşa-numitele « gropi de
gunoi sau de provizii», iar alte trei au fost ulterior reîntrebuinţate, fie ca groapă de
mormînt (rir. 3), fie înglobate într-un bordei de la începutul epocii feudale (nr. 8 şi 9).
În apropiere$ gropilor s-au constatat în două locuri « depozite» de vase (nr. 5 şi 11)
care n-au îndeplinit o funcţie sepulcrală, dar al căror rost nu s-a putut lămuri.
Şanţul D, cu subîmpărţirile şi suprafeţele dezvelite de-a lungul lui, a indicat
compoziţia aşezării la capătul ei de nord. Spre deosebire de celelalte suprafeţe săpate,
aici urmele din epoca feudală devin mai numeroase, arătînd că satul al cărui nume s-a
păstrat în toponimicul actual Bedehaza trebuie localizat în acest sector. Dat fiind că stratul de lut are o grosime mai considerabilă, şi bordeiele au o adîncime mai mare, nu s-au
explorat toate gropile de pe traseul şanţului, acestea fiind secţionate uneori numai de-a
lungul marginii lor şi.neprcmiţînd rezultate deosebite.
Suprafaţa D /1 (fig. 6). Stratul de culcură, depus de la epoca feudală încoace, are
o grosime de circa 1 m şi abia sub el incep bordeiele din epoca dacică sau din epoca
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bronzului. În coltul de sud s-a dezvelit fundamentul unei case patrulatere, format dintr-un zid sec de piatră. Resturi mai mari de zid s-au păstrat pe cele două laturi mai înguste,
în parte pînă la înăltimea de circa O,60 m. Mărimea constructiei măsurată pe laturile
ei exterioare este de 2,30 x 3,60 m. Această substrucţie datează dintr-o epocă posterioară bordeiului din suprafaţa C şi aparţine epocii feudale în plină dezvoltare. ~n interiorul ei nu s-au făcut descoperiri mai caracteristice. În imediata apropiere a case1 se afla
la adîncimea de 1,70 m o groapă cu un diametru de 1,25 m, dar conţinutul ei nu dădea
nici o indicaţie privitoare la epoca din care datează. Ea ţinea probabil de bor~eiul dezvelit la marginea suprafeţei, secţionat prin şanţul de încercare D. Acest bordel se cornpune din mai multe gropi care se întind
între 1,20-2,10 m. Într-o adîncitură
s ...
mai spaţioasă s-au găsit aici unele fragmente dacice de o factură neobişnuită
(fig. 12, 9,13). Deoarece între materialul
gropii figurează şi ceramică mai timpurie din epoca bronzului (de ex.
fig. 10, 6), e probabil că diferitele cavităţi ale bordeiului să dateze din epoci
deosebite. Prelungirea şanţului D spre
apus prezintă mai multe urme de locuinţe dintre care una, însă, la dezvelirea
căreia s-a trecut în suprafaţă, s-a terminat imediat lîngă şanţ.
Tot în acest şanţ, la D f2 se
contura în perete profilul unei gropi
semicirculare (fig. 7), datînd din epoca
Fig. 7·- Groapa din epoca feudala.
feudală. Diametru! ei la deschizătură
este 1,30 m, iar adîncimea de 1 m. O groapă de « gunoi » asemănătoare, din aceeaşi
epocă şi de aceeaşi formă, s-a constatat în suprafaţa E. Ele formează deci un element
specific epocii celei mai tîrzii reprezentate în aşezare. Aceste două gropi se deosebesc
prin profilul lor semicircular de gropile dac:ce care au o formă cilindrică şi un fund plan.
Ultima porţiune a şanţului D, situată pe pantă, n-a mai dat rezultate deosebite.
În dreptul întîlnirii şanţului D cu E f2 s-a tăiat un zid de piatră legat cu mortar din
epoca satului medieval. În materialul porţiunii D /3 a şanţului prevalează cultura Wietenberg. Aici s-a găsit şi ceaşca (fig. 10, 16). Aceste urme se leagă, eventual de-a lungul
marginii terasei, cu cele întîlnite în suprafaţa A.
Joncţiunea între D şi A s-a făcut prin două şanţuri transversale şi prin suprafaţa E.
Aceasta arată iarăşi suprapunerea şi amestecul diferitelor epoci, specifice aşezării de
la Bedehaza. Un bordei întins cu un contur neregulat ocupă partea cea mai mare a suprafeţei, fără ca să se fi ajuns pe toate laturile la marginea lui. Groapa principală coboară
în trepte pînă la 2,10 m şi continuă spre apus printr-o groapă mai puţin adîncă, datînd
eventual dintr-o fază anterioară. Pe baza fragmentelor ceramice ce predomină în conţinu
tul bordeiului, acesta trebuie atribuit epocii dac:ce. Încadrarea aceasta o sprijină şi un
denar republican din anul 104 î.e.n 1 , găsit la adîncimea de 1,25 m. Lîngă marginea
gropii celei mari s-a constatat o grămadă mai compactă de cioburi, împreună cu oase
de păsări, reprezentînd eventual ceva asemănător depozitelor de vase din C. În colţul
de sud s-a secţionat o groapă semicirculară medievală, asemănătoare prin forma şi conţinutul ei celei de la D /2. Are un diametru de 1,20 m, iar adîncimea ei este de 1 m.

.
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Stratul de lut începe la adîncimea de 0,80 m, iar deasupra lui se întinde pămînt negru
de umplutură care nu permite să se deosebească stratificarea materialului sau continuarea
în sus a pereţilor bordeiului. Tot pe acest strat de lut, dar neadîncit în el, s-a dezvelit
lîngă groaţa feudală amintită un schelet în poziţie chircită, culcat pe partea stîngă şi
aşezat cu capul spre nord (fig. 9). Lungimea scheletului ghemuit este de 1,20 m. Lîngă
el nu s-a găsit nici un obiect sau fragment ceramic, doar o piatră triunghiulară la genunchi
şi o placă de piatră în apropierea picioarelor. Scheletul este destul de distrus, s-au păstrat
unele părţi ale craniului turtit, cocsalele, femurele şi tibiile şi unele părţi ale oaselor braţu
lui. Coastele şi şira spinării s-au descompus. Cu toate că lipseşte un inventar funerar
care să permită datarea mormîntului, acesta trebuie atribuit culturii Criş. S-a văzut
la suprafaţa A că resturile acestei culturi se află la adîncime redusă, aproape de suprafaţă, iar starea de conservare şi poziţia scheletului atestată şi în cultura Criş pledează
pentru datarea în neolitic. Suprafaţa E cuprinde deci ca elemente principale un mormînt
al culturii Criş din epoca neolitică, un mare complex de gropi, aparţinînd unor bordeie
din epoca dacică şi o groapă feudală.
Şanţurile de incercare E J1 fi E J2 n-au adus completări pentru compoziţia aşezării
sau pentru culturile pe care le conţine. Şanţu/ E J1, legînd perpendicular suprafaţa E cu
D J3, se întinde pe panta terasei şi conţine puţine urme de cultură. Stratul negru de cultlJ.ră este subţire, de asemenea Şi cel de lut dedesubtul lui, după care urmează nisip.
Adîncind bordeiele, s-a ajuns, străbătînd lutul, la nisip, ceea ce a oprit săparea
locuinţelor în această parte.
Şanţtll E /2, avînd aceeaşi direcţie ca E J1, trece în parte pe suprafaţa plană a terasei. Aici stratul de nisip nu se întinde pînă aproape de suprafaţă, astfel încît reîncep
urme de locuinţe. Una dintre acestea s-a dezvelit în mod parţial. Şanţul trece prin mijlocul ei. Înfăţişarea ei este asemănătoare celei din D J1 şi cuprinde un complex de gropi
mai mari şi mai mici care ajung pînă la adîncimea de 1,80 m. Lîngă el, la o distanţă
de 0,30 şi 3 m, se află două gropi rotunde dacice, avînd un diametru de 1,60 şi 1,30 m
şi o adîncime de 1,60 şi 1,10 m. Bordeiul şi gropile conţin numai ceramică dacică, astfel
încît datarea lor în epoca dacică este neîndoielnică.
După cum rezultă din prezentarea succintă a săpăturilor şi din materialul descoperit, aşezarea de la Bedehiza a fost locuită în mai multe epoci. Urmează să tratăm
fiecare dintre fazele de locuire pe baza urmelor culturii materiale şi a observaţiilor făcute
în cursul săpăturii.
1.

CU~ TURA CRIŞ

Urmele celei mai vechi culturi neolitice din Transilvania, cultura Criş, sînt încă
cunoscute şi cercetate, ceea ce dă materialului găsit la Bedehiza o importanţă
mai mare decît i-ar reveni ca atare în cadrul descoperirilor ce caracterizează această
cultură în general 1 . În cursul săpăturilor din ultimii ani cultura Criş a fost descoperită
în afară de Bedehâza, la Leţ 2 şi la Moreşti 3 • De asemenea cultura Criş este atestată la
Angheluş lîngă Sf. Gheorghe, la Cipău 4 şi în peştera Cioclovina 5 • Nu încape însă
nici o îndoială că urmele ei ar trebui să fie cu mult mai numeroase în Transilvania.
Materialul de la Bedehaza prezintă trăsăturile caracteristice şi comune culturii Criş.
În privinţa pastei ceramice se observă la unele fragmente amestecul cu paie tocate,
la altele însă lutul este destul de consistent, fără să se aplice acel procedeu pentru slă
birea lutului specific primelor produse ceramice. Din puţinele fragmente găsite se pot
puţin

Pentru cultura Criş vezi monografia I. Kutziăn, « Diss. Pann. », II, p. :z3.
' Z. Szekely, Săpăturile de la Leţ-Varhegiu (Trei Scaune), Bucureşti, 1951, pl. IX, fig. rz.
' << S.C.I.V. >>, 19n, nr. 1-:z, p. :z75.
' Comunicarea lui Z. Szekely şi N. Vlasa.
6
ln "Dolg.>>, III, 191:z, p. :zo7, fig. !-
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deduce unele dintre formele specifice acestei culturi: un vas mare de provtzu cu pereţii
groşi (fig. 9, 11), vase bombate de diferite mărimi, cu gît cilindric şi cu un fund
separat conturat (fig. 9, 6). În unele cazuri vasele poartă torţi largi orizontale în
formă de bandă (fig. 9, 7). Alte fragmente dintr-un lut mai îngrijit cu suprafaţa lustruită
aparţin unor ceşti cu gura largă. Ornamentaţia cea mai frecventă constă din împunsături
de unghie (fig. 9,' 1,2,4,15), dispuse în linii drepte sau acoperind neregulat întreaga
suprafaţă, în afară de buză unde o fîşie rămîne liberă şi netedă. În alte cazuri suprafaţa este zgrunţuroasă (fig. 9,3,5) sau brăzdată prin dungi trase cu degetele (fig. 9, 6).
Cîteodată suprafaţa este acoperită cu linii încrucişate, incizate (fig. 9, 12). Imprimări
izolate, făcute cu vîrful degetului, formează un rînd de gropiţe în jurul buzei
(fig. 9, 9). Dintre ornamentele în relief se pot cita
brîuri crestate adîncite cu degetul (fig. 9,11). Se
~-- --------,
· observă şi culoarea suprafeţei exterioare care are
un înveliş roşu (fig. 9, 8). De remarcat fragmentul
unei străchini, probabil cu picior, lucrată cu mîna
.........,,~
dintr-un lut roşcat lustruit şi pictată cu dungi
negre, aşezate radial pe partea de jos a vasului
(fig. 9, 10). Profilul buzei nu este încă atestat în
~. -0,82..
cultura Criş, iar o legătură cu ceramica pictată
neolitică, atît de frecventă în regiunea Trei Scaune,
nu se poate presupune, deoarece nu s-a găsit nici
un indiciu al existenţei acestei culturi la Bedehaza.
Am putea să vedem în acest fragment eventual
imitaţia cu mijloacele ceramicii locale a unei farfurii
cu picior din ceramica celtică pictată, dacă n-ar plana
în privinţa facturii îndoiala că fragmentul ar fi totuşi
s~a
neolitic. Ar putea să aparţină deci ceramicii pictate
o
210 .(oD 60 l!o '1.1fl.
din cadrul culturii Criş. Unele unelte şi obiecte de
uz practic, prîsnele, sule, greutăţi de plasă şi o
Fig. 8. --- Un mormînt din cultura Criş.
piatră de măcinat (de ex. fig 9, 13, 14, 17, 18) completează aspectul culturii, dar ar putea să aparţină şi uneia din culturile posterioare.
Mai important decît materialul ceramic este însă mormîntul din suprafaţa E.
Acesta se caracterizează prin poziţia ghemuită a scheletului prin lipsa unui inventar
funerar şi prin faptul că înmormîntarea s-a efectuat în interiorul aşezării, elemente care
sînt comune mormintelor culturii Criş. În privinţa orientării se constată o oarecare
deosebire, deoarece la acele morminte de tip Criş unde s-a observat poziţia scheletului,
craniul se afla la răsărit cu devieri pînă la 70° spre nord. Nu s-a constatat lîngă schelet nici
urme sau bucăţi de ocru, sezisate cîteodată la celelalte morminte de tip Criş. Latura pe
care au fost culcaţi morţii nu reprezintă o trăsătură specifică a ritului funerar, deoarece
în mormintele la care s-a observat acest amănunt, 14 au fost aşezaţi pe partea stîngă
şi 6 pe partea dreaptă. Un argument în plus care pledează pentru datarea mormîntului
de la Bedehaza la începutul neoliticului este imposibilitatea de a-1 atribui unei alte
culturi dintre cele existente la Bedehaza, deoarece în cultura \Xi'ietenberg sau în cea dacică
nu este atestată poziţia ghemuită a cadavrelor. Astfel, la cele 39 de morminte ale culturii
Criş, cunoscute în 1944 cînd a apărut lucrarea de sinteză a culturii, se adaugă şi cel de la
Bedehaza. Acest mormînt cuprinde unul dintre cele mai vechi schelete din epoca neolitică de pe teritoriul R.P.R., datînd aproximativ de la începutul mileniului al treilea.
Pentru caracterizarea antropologică a scheletului reproducem în anexă constatările
prof. I.G. Russu, directorul Institutului deJU1atomie de pe lîngă Institutul medico-farma,'~
ceutic din Ouj.
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Vatra dezvelită în suprafaţa A, în care au fost clădite exclusiv fragmente de tip
Criş, indică existenţa unor locuinţe construite la suprafaţă. Despre forma şi infăţişarea
acestora nu s-a găsit însă nici un indiciu. În privinţa elementului dominant al modului
de producţie, practicat în cadrul culturii Criş, aşezarea de lîngă Olt ar putea să sprijine ipoteza care susţine că baza traiului oamenilor culturii Criş o formează încă
pescuitu] şi vînătoarea, creşterea vitelor şi agricultura fiind încă inexistente sau afl.îndu-se abia într-o fază incipientă.

2. CULTURA WIETENBERG
Urme de construcţii ale acestei culturi, ca bordeie, locuinţe cu vetre de foc
sau morminte, nu s-au găsit. Singurele indicii ale existenţei ei la Bedehiza şi ale locu1!11 aşezării în epoca bronzului le oferă ceramica. Pe baza răspîndirii ceramicii, pe
măsura în care ea a fost sezisată în cursul săpăturilor, se pare că aşezarea de tip Wietenberg din epoca bronzului s-a extins pe o fîşie de teren relativ îngustă de-a lungul
marginii terasei între A şi D /2-3. Ceramica nu reprezintă trăsături deosebite faţă
de elementele ei caracteristice, cunoscute din altă parte. Principalele două categorii,
una mai primitivă, neornamentată, şi cealaltă mai fină şi bogat ornamentată (fig.10),
sînt reprezentate şi la Bedehiza.
Ceramica grosolană este de culoare roşie cu diferite variante coloristice spre
castaniu închis. Pasta este de obicei amestecată cu pietricele şi bine arsă. Forme întregi
sau care s-ar putea întregi nu _ş-au găsit, astfel încît indentificarea acestei categorii se
bazează numai pe factura pastei şi pe unele fragmente de buze caracteristice. Acestea
aparţin unei oale simple care poartă la buză un brîu crestat prin adîncituri. De obicei
sub această nervură în relief urmează un al doilea brîu (fig. 10,3,4). Formele asemă
nătoare de mai tîrziu din ceramica dacică grosolană poartă brîul în regiunea diametrului celui mai mare al vasului, deci la oarecare distanţă de buză. Vasele primitive în
formă de clopot ale culturii Wietenberg au un contur mai puţin profilat şi o deschiză
tură mai largă decît cele dacice. Uneori, al doilea brîu poartă şi proeminenţe. O altă
formă, aparţinînd acestei categorii, ornamentată cu brîuri crestate, are şi torţi (fig. 10, 13).
Categoria a doua este mai variată şi mai uşor de recunoscut_ datorită motivelor
ornamentale şi tehnicii întrebuinţate la executarea lor. Ornamentul de bază sînt liniile
încrucişate, folosite pentru nmplerea benzilor sau a triunghiurilor dispuse într-un
rînd. Alte mijloace decorative sînt canelurile piezişe (fig. 10,7,10,16), împunsăturile
mici rotunde (fig. 10,12,16) sau liniile oblice distanţate (fig. 10,1,12). Interesant este
că punctarea suprafeţelor cu un instrument fin dinţat nu este sezisată în materialul de la
Bedehaza. Pe cînd haşurarea încrucişată a benzilor se întrebuinţează în cadrul culturii
Wietenberg cu precădere la motive spiralice, punctarea este proprie motivelor de meandru sau ornamentelor derivate din acesta. Destul de rar şi mai mult ca excepţie se întîlnesc spirale punctate şi meandre haşurate.
Deoarece în alte staţiuni învecinate din Secuime se întîlnesc deopotrivă cele două
tehnici ornamentale, s-ar putea ridica întrebarea, deşi materialul de la Bedehiza nu
este prea abundent, dacă lipsa tehnicii de punctare nu indică la Bedehiza o anumită
fază de evoluţie a culturii caracterizată tocmai prin această lipsă. Între motivele ornamentale lipsesc cele două elemente de bază, spirala şi meandrul, ceea ce se explică
eventual prin materialul sărăcăcios descoperit în aşezare. În privinţa· acestor motive
trebuie să presupunem că ele reprezintă în cadrul culturii, într-un mediu şi în împrejurări
schimbate, transpunerea ornamentaţiei multicolore a ceramicii pictate într-o tehnică
diferită care lucrează numai cu ornamente incizate. O comparaţie amănunţită a motivelor
ceramicii pictate cu cele ale culturii Wietenberg nu s-a făcut pînă în prezent, dar ea
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ar putea să arate eventual o dependenţă directă care nu poate fi întîmplătoare. Aceasta
cu atît mai mult cu cît răspîndirea culturii Wietenberg în Transilvania se suprapune,
în văile fertile favorabile agriculturii, suprafeţelor ocupate odinioară de ceramica
pictată. Dintre formele de vase, cele mai caracteristice sînt strachina în formă de petale
cu patru colţuri la buză (fig. 10, 1, 2, 6) şi o ceaşcă elegant conturată cu sau fără
toartă (fig. 10, 10, 16), amîndouă bine cunoscute şi larg răspîndite în cadrul culturii.
O formă puţin obişnuită este cana mică (fig. 10, 15), derivînd dintr-un tip
comun al bronzului timpuriu. O altă ceaşcă cu toartă (fig. 10, 9) trebuie atribuită de
asemenea acestei culturi, desi -lucru neobisnuit- ea este neornamentată. Această
formă apare şi în alte culturi 'ale epocii bronz~lui (de exemplu la Periam). În general
se pare că materialul de tip Wietenberg de la Bedehaza reprezintă o fază mai timpurie
a culturii, cu toate că sărăcia lui nu permite concluzii mai cuprinzătoare.

3. EPOCA DACICA

Acestei faze îi

aparţin

în

aşezare

cele mai bogate urme de

locuinţe şi

resturi de

cultură materială. În privinţa ceramicii, elementele ei caracteristice, în general cunoscute

dintr-o mulţime de aşezări, se întîlnesc şi la Bedehaza; cu toate acestea nu este posibilă
defalcarea cronologică a ceramicii după anumite faze de evoluţie, deşi ea cuprinde
un interval de mai multe secole. De asemenea, nici în privinţa răspîndirii geografice
care cuprinde un spaţiu vast, din cîmpia pannonică pînă în stepele pontice, nu s-a reuşit
să se deosebească anumite variante sau zone de răspîndire locală. Materialul de la Bedehiza, cu toată varietatea şi bogăţia lui, nu poate decît să sublinieze necesitatea de a
acorda acestor probleme o atenţie mai mare decît s-a făcut pînă în prezent. În general,
se pot deosebi şi aici cele trei categorii obişnuite: ceramica primitivă lucrată cu mîna,
ceramica fină, lustruită, dar confecţionată tot cu mîna, şi cea de a treia grupă compusă
din vase cenusii lucrate cu roata.
În prh;inţa grupei întîi, principalele ei două forme, vasul-borcan ornamentat cu
brîuri şi proeminenţe şi ceaşca conică cu o singură toartă, « dacică » prin excelenţă se
află şi aici. Aceste două forme caracteristice sînt prezente în conţinutul gropii rotunde
nr. 4 din C (fig. 11, 9, 10). Exemplare întregi s-au găsit la nr. 11 din aceeaşi suprafaţă (fig. 12, 3, 5, 10). Trebuie subliniată raritatea relativă a fragmentelor cu proeminenţe,
provenind de la vase-borcan. Neobişnuită în alte aşezări este ornamentarea ceramicii
grosolane cu benzi sau linii ondulate, întîlnită destul de frecvent aici. Ele sînt încadrate
de linii simple, de benzi orizontale ori de brîuri crestate care sînt dispuse şi în mai
multe rînduri (fig. 12,7, 8, 11-13). Unice în felul lor sînt două fragmente de buză
(fig. 12,9, 13). Primul este ornamentat cu o linie ondulată şi mărginită de un rînd
compus din stampile mici. Al doilea întrebuinţează alternativ rînduri şi brîuri de stampile
şi benzi ondulate într-o execuţie neîntîlnită în cadrul ceramicii dacice. Alte ornamente,
destul de rare, dar nu cu totul neobişnuite, sînt crestarea buzei (fig. 11, 14), ornamentarea gîtului cu butoane mici (fig. 11, 14) sau decorul în formă de brăduleţ (fig. 12, 11).
De ornamentaţia destul de variată a ceramicii grosolane mai ţin diferite forme de
brîuri, crestate prin amprentele degetelui ori prin linii oblice. Deosebit de interesant
este fragmentul unei ceşti dacice ornamentat cu brîuri crestate peste care sînt trase dungi
verticale de culoare cafenie (Inv. nr. 4 233). Un ornament asemănător s-a relevat în cultura
Criş la acel fragment care se poate atribui eventual şi ceramicii dacice. Acolo însă pictura
s-a aplicat pe un fragment cu suprafaţa lustruită. În tehnica de pictare a vaselor trebuie
să vedem o influenţă a ceramicii celtice pictate, din care s-a găsit în groapa circulară
nr. 4 din suprafaţa C fragmentul din buza unei farfurii cu picior (fig. 11, 1). Aceste
încă
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două elemente, ceramica celtică pictată şi pictarea ceramicii grosolane dacice sînt două
componente ale problemei ceramicii dacice pictate, pusă cu deosebită insistenţă de
ceramica pictată descoperită la Grădiştea Muncelului.
Deosebirea dintre ceramica primitivă şi categoria a doua, a ceramicii lustruite
lucrate cu mîna, nu este prea accentuată. Yn cazurile cînd ceramica grosolană este
lucrată dintr-o pastă mai fină, cînd învelişul de argilă al suprafeţei lustruite s-a
desfăcut ori suprafaţa este lustruită fără aplicarea unui strat de argilă, distincţia între
cele două categorii este greu de făcut. Culoarea vaselor variază de la galben-roşiatic
spre castaniu pînă la negru. Formele sînt mai puţin unitare decît cele ale ceramicii
grosolane. O strecurătoare (fig. 11, 6) şi farfurii cu picior aparţin acestei categorii. Se
pare că predomină în general forme mai mari, după cum arată şi compoziţia « depozitului » de vase de la nr. 5 din suprafaţa C (fig. 13). Din şase vase, patru aparţin
acestei categorii. Două sînt recipiente mari: unul dintre acestea are un contur ovoidal,
iar celălalt pare să fie o transpunere în dimensiuni mai mari a vasului-borcan din
ceramica grosolană. Interesantă este ornamentarea în relief a vasului. Cele două proeminenţe-mînere plate apar încă la vase din epoca scitică, iar brîul arcuit cu un buton
dedesubtul lui îndeplineşte un rol pur decorativ, imitînd eventual mînere de la vase de
metal. Ornamentul apare şi pe alte fragmente (fig. 12, 12) şi este atestat şi la Poiana 1 •
La celelalte două vase. căni cu o singură sau cu două torţi şi de dimensiuni deosebite,
elementul specific al formei este corpul bitronconic cu accentuarea zonei de împreunare
a celor două conuri. Pentru datarea complexului, vasul cel mai semnificativ este cana
romană. Elemente care pot fi valorificate pentru datarea ei sînt conturul vasului şi buza
gîtului, înconjurat de nervuri reliefate. În general forma aceasta, avînd diferite variante,
este bine atestată în sec. I e.n. 2 şi datează totodată şi celelalte vase, găsite împreună
cu ea. Se poate pune întrebarea: cum a ajuns cana de factură romană în aşezarea dacă
de la Bedehaza şi dacă ea nu aparţine primelor decenii după înfiinţarea provinciei în
sec. II. e.n.? Datarea cea mai posibilă pare să fie totuşi încadrarea vasului roman la
începutul secolului al II-lea, chiar dacă forma ca atare aparţine sec. I.
Indiferent care din cele două posibilităţi se va adeveri, cana ajută la datarea
unor forme dacice într-o epocă anumită şi contribuie astfel la diferenţierea ceramicii
dacice în faze cronologice.
Comparînd materialul dacic de la Bedehaza cu materialul unor aşezări reprezentative
ca acelea de la Wietenberg de lîngă Sighişoara sau de la Poiana, se constată că ceramica
de la Bedehaza şi din alte aşezări din regiunea Trei Scaune se leagă mai strîns cu
Poiana decît cu Sighişoara. Astfel, acel decor reliefat în spirală şi ornamentul în forma
unei ramuri de brad există şi la Poiana, dar lipseşte la Sighişoara. Se pare că în
epoca dacică, se repetă din punct de vedere cultural orientarea teritoriului Ţării Bîrsei
şi regiunii Trei Scaune spre zona extracarpatică. Se sezisează deci fenomenul cunoscut
în cursul epocii societăţii primitive cînd pătrund peste Carpaţi în colţul de sud-est al
Transilvaniei o serie de culturi, neatestate (Cucuteni-Ariuşd, Schneckenberg-Glina III,
Tei) sau slab reprezentate (Boian A) în restul Transilvaniei.
Varietatea formelor din categoria a treia este cea mai mare. Lucrate cu roata,
profilele şi conturul sînt mai diferenţiate, iar diferitele forme- căni, vase cu picior,
ceşti etc. - sînt prea numeroase pentru a permite o clasificare riguroasă. Culoarea
lutului variază de la cenuşiu deschis la negru. Tehnica de ornamentare este caracterizată
prin linii adîncite şi lustruite, formînd motive geometrice (fig. 14, 10, 11, 14) ori zone
lustruite şi nelustruite care alcătuiesc prin contrastul de luciu nuanţări coloristice

R. şi E. Vulpe, «Dacia )), III-IV, (1927- 19p), p. z87, fig. 36, 3·
' E. B6nis, « Diss. Pann. >>,seria II, fasc. zo, p. ,2-H·
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(fig. 14, 11, 12, 14, 16). Un alt ornament propriu ceramicii cenuşii este banda ondudin numeroase linii (fig. 14, 2, 11).
In privinţa formelor locuinţelor s-au găsit bordeie propriu-zise şi gropi circulare.
Înfăţişarea completă a unei locuinţe nu s-a putut deduce din bordeiele săpate, cu toate
că acestea au în E o adîncime şi mărime destul de considerabilă. Cealaltă formă de
construcţii constă din gropi circulare, cercetate în C şi în E. Ele apar izolat sau lîngă bordeie, fără să se fi lămurit în mod sigur întrebuinţarea lor. Conţinutul gropilor din C nu dă
în această privinţă un răspuns sigur. În privinţa raportului între bordeiele şi gropile
circulare săpăturile n-au adus indicaţii noi. S-a constatat doar că există porţiuni de
teren unde prevalează gropi circulare fără ca acestea să fie însoţite şi de bordeie.
Pentru ritul de înmormîntare observaţiile din suprafaţa C sînt destul de lămuri
toare, presupunîndu-se că scheletele de copii, găsite în groapa circulară nr. 3, aparţin
de fapt epocii dacice. Pentru delimitarea cronologică a aşezării dacice ne stau la dispoziţie
două indicaţii: prima este moneda republicană din suprafaţa E, datînd din anul104 î. e. n.,
iar cealaltă o formează «depozitul de vase», datînd din preajma războaielor dacice sau mai
probabil din primele decenii de existenţă a provinciei. Aceste descoperiri cuprind un
interval de două veacuri - sec. I î. e. n. - sec. I e. n. Ele nu indică însă durata aşezării
dacice de la Bedeh:iza, care nu trebuie să coincidă cu cele două puncte de orientare cronologică, ci poate să cuprindă un interval de timp mai îndelungat.
lată şi incizată, compusă

4. EPOCA SECOLELOR XII- XIV

Încadrarea cronologică a materialului din faza de trecere de la epoca prefeudală
la cea feudală a întîmpinat la început anumite dificultăţi şi numai în cursul săpăturilor
s-a putut lămuri poziţia cronologică a ultimei faze de locuite a aşezării. O scurtă caracterizare a ei s-a dat în lucrarea despre« Ceramica slavă din Transilvania» 1 • La început nu
s-a putut separa cu destulă precizie ceramica primitivă lucrată cu mîna de cea roşie tîrzie,
începînd aproximativ în sec. al XII-lea şi continuînd în epoca feudală. Numai cunoscînd
legătura ceramicii lucrate cu mîna cu materialul dacic s-a putut dobîndi o imagine clară
despre începutul ultimei faze. Buzele evoluate arată că ceramica nu poate fi anterioară
sec. al XII-lea, deoarece conturul lor este chiar mai puternic profilat decît la cele atestate
în acest secol. Întrebuinţarea rară şi într-o formă simplificată a alveolelor (fig. 15, 1,2)
indică o dată posterioară sec. al XI-lea. Linia ondulată izolată (fig. 15, 3,5, 6,11, 15,17;
fig. 16, 16), rntrebuinţată ca motiv ornamental în locul bandei ondulate, pledează de
asemenea pentru sec. al XII-lea sau pentru o epocă mai tîrzie. Faţă de stampilele simple,
reprezentînd o cruce încadrată într-un cerc, durînd şi ele pînă în epoca feudală, cele cu
ornamente geometrice mai evoluate trebuie să aparţină secolelor următoare. În sfîrşit,
şi factura ceramicii, puternic arsă, cu pereţi subţiri şi din pastă zgrunţuroasă şi nisipoasă,
indică o fază mai evoluată. Astfel, poate fi considerat ca sigur că începutul ultimei faze
de locuite a aşezării trebuie fixat cel mai devreme în sec. al XII -lea. Durata ei în cursul
epocii feudale nu se poate delimita în mod sigur cu ajutorul materialului descoperit.
Faptul că în D f3 au apărut şi ziduri legate cu mortar şi că formele de locuinţe se deosebesc
între ele (bordeie şi case dreptunghiulare cu un soclu din pietre de rîu) sprijină presupunerea că materialul parcurge mai multe faze de evoluţie. La forme tîrzii, datînd probabil
din sec. al XIV -lea şi al XV -lea, aparţin ploştile (figura 16, 12,13) şi fundurile (figura
16,14, 15). De remarcat aici pasta şi arderea vaselor la roşu sau cenuşiu, care
amintesc de cele mai bune produse cenuşii din epoca La Tene sau de ceramica romană
1 « S.C.I.V. )), IT, 1, 19p, p. 203-204.
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bine arsă. Uneori, ca de exemplu (figura 15, 12 sau 16, 15), fragmentele pot fi
confundate chiar cu ceramica epocii respective.
Obiectele de metal descoperite aparţin probabil în întregime ultimei faze de
locuire, cu toate că nu există în această privinţă o certitudine absolută. Toate sînt din
fier, în afară de o mică placă de bronz. Dintre arme s-au găsit numai două vîrfuri de săgeţi
(fig. 17, 7,16) unul mai mic cu tub de înmănuşare, celălalt asimetric cu un singur
cîrlig lateral, dacă nu cumva obiectul nu este vîrf de săgeată, ci aparţine unei scule.
Unelte de producţie deosebit de numeroase sînt cuţitele de fier de diferite mărimi, cu o
limbă pentru fixarea mînerului. Se pot deosebi două tipuri principale, primul avînd o
lamă uşor cur bată şi de obicei mai mică (fig. 17, 2, 6, 13), iar al doilea o lamă dreaptă
şi mai mare (fig. 17, 1, 10, 11, 15, 17). O formă puţin obişnuită este un topor de fier cu
un tăiş curbat şi un scurt tub de înmănuşare (fig. 17, 14), indicînd că fierul era în
epoca confecţionării lui o materie încă relativ rară. Două suie de fier şi o undiţă (fig. 17,
3, 8, 9) completează aspectul vieţii simple pe care o duceau locuitorii acestei aşezări.
Placa ornamentală de bronz (fig~ 17, 4) avea o formă patrulateră din care s-a păstrat o
pătrime. Motivele vegetale stilizate în relief sînt produse prin presare. Ea purta în cele
patru colţuri şi în mijlocullaturilor găuri pentru a fi fixată pe haine. Această întrebuinţare o
indică unele analogii cunoscute din sec. XIII-XIV.
La formele de locuinţă se constată, întocmai ca la ceramică, o diferenţiere în care
se manifestă şi o deosebire cronologică. În suprafaţa C s-a dezvelit un bordei cu o vatră
de foc, puţin adîncit şi încadrînd în el şi unele gropi dacice mai vechi. După ceramica
găsită în el, cu stampile pe fund şi cu buze ornamentate cu alveole, această locuinţă
datează din sec. al XII-lea. La complexul de gropi neregulate din A nu se poate delimita
conturul unui singur bordei, astfel încît ar putea să fie vorba aici de suprapunerea mai
multor locuinţe din perioade deosebite. Există şi urme de locuire din sec. XIII-XIV,
după cum rezultă din placa de bronz şi din vatra rotundă de cuptor, în placajul căreia
s-a găsit ceramică aparţinînd acestor secole. În D /2 şi în E s-au găsit gropi de provizii
sau de gunoi izolate, fără o legătură directă cu un bordei. Prin fundul lor rotunjit acestea
se deosebesc net de cele dacice, avînd în secţiune o formă cilindrică. Fragmentele
de ceramică, găsite în ele, le datează de asemenea aproximativ în sec. XIII-XIV. Baza
casei patrulatere din D /1, compusă din pietre de rîu, dar nelegate cu mortar, dovedeşte
un tip mai evoluat de locuinţă, construită la suprafaţă. Urmele zidului de mortar din
şanţul D la împreunarea acestuia cu E trebuie să aparţină unei epoci mai tîrzii.
Din analiza materialului rezultă că aşezarea din epoca feudală începe aproximativ
în sec. al XII-lea şi continuă în secolele următoare, aproximativ pînă în sec. XIV -XV.
Date mai precise nu se pot dobîndi pe cale arheologică. Urmează să se vadă dacă nu
cumva din documente se pot culege anumite informaţii suplimentare care să lămurească
mai bine soarta satului Bedehaza în cursul epocii feudale.
Săpăturile din 1949 şi 1950 au precizat compoziţia aşezării de pe prima terasă a
Oltului. Faţă de cele două epoci, cea dacică şi cea feudală, cunoscute din materialul păstrat
la Muzeul Sf. Gheorghe, au apărut în cursul săpăturilor urmele culturii Criş şi Wietenberg. Staţiunea de la Bedehaza a fost locuită la începutul epocii neolitice, în cursul epocii
de bronz, în epoca dacică şi la începutul epocii feudale. Din punct de vedere al importanţei,
prima şi ultima fază sînt mai remarcabile. Datorită faptului că cultura Criş este
încă puţin cercetată în Transilvania, orice informaţie care se aduce pentru cunoaşterea
acestei culturi are un interes deosebit. Pentru cultura Wietenberg aşezarea de la Bedehaza
nu reprezintă ceva deosebit, în afară de o nouă atestare a acestei culturi. Epoca dacică nu
primeşte prin Bedehaza o contribuţie excepţională, cu toate că această fază este, în
afară de cea feudală, cea mai bogat reprezentată. Prin depozitul unor vase relativ precis
databile, prin ceramica pictată, lucrată cu mîna şi prin mormîntul de copiil a<!uce însă şi
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această fază anumite completări preţioase
fază a dezvelit în schimb un orizont încă

la complexul culturii dacice în întregul ei. Ultima
foarte puţin sau de loc cercetat din acest punct
de vedere în Transilvania. Este faza de încheiere a epocii feudale timpurii şi de formare a
culturii materiale feudale, din care prin satul de la Bedehaza facem cunoştinţă tocmai
cu viaţa păturilor de jos şi nu a clasei suprapuse a feudalilor.

CONSIDERATII ANTROPOLOGICE ASUPRA SCHELETULUI,
APARŢINÎND CULTURII CRIŞ, DE LA SF. GHEORGHE-BEDEHAZA
de 1. G. RUSSU

şi

V.

MAREŞ

Cercetările colectivului Academiei R. P. R. au dat la iveală date extrem de interesante asupra aşezării de la Sf. Gheorghe-Bedehaza.
Materialul osteologie extrem de redus a fost reprezentat printr-un schelet înmormîntat în poziţie chircită, culcat pe partea stîngă şi aşezat cu capul spre nord. Lungimea
scheletului ghemuit este de 1,20 m. Nu
s-a găsit nici un obiect sau fragment
ceramic lîngă el, doar o piatră triunghiulară la genunchi şi o placă de piatră în
apropierea picioarelor.
Adîncimea la care era aşezat
scheletul pe un strat de lut era de circa
0,80 m. Acest mormînt cuprinde cel
mai vechi schelet din epoca neolitică de
pe teritoriul R. P. R., datînd aproximativ de la începutul mileniului al treilea ·
. şi, în general, împreună cu urmele extrem
de rare ale omului paleolitic, constituie
unul dintre cele mai timpurii resturi ale
omului din ţară noastră. Cu toată starea
precară a scheletului am încercat să determinăm caracteristicile antropologice ale
omului de la Bedehaza.
Craniul neural a fost complet sfă
rîmat; s-a putut reconstitui cea mai mare
parte a calotei (vezi fig. 1); din baza
craniului s-a păstrat osul temporal din
dreapta şi planul nuchal al occipitalului,
cu 1 fS din conturul găurii occipitale.
Craniul visceral este reprezentat;
a) printr-un fragment din osul maxilar
Fig. r. - Craniul de la Bedehaza (calota reconstituită) văzut
superior stîng şi anume o parte a apodin norma verticală.
fizei alveolare purtînd: premolarul II,
molarul I şi II; b) corpul mandibulei,
reconstituit din două bucăţi, lipsind deci ramurile osului. Pe mandibulă sînt prezenţi următorii dinţi: caninul stîng, primul premolar stîng, al doilea premolar
stîng, primul molar stîng, al doilea molar stîng, al doilea premolar drept şi primul
molar drept. Prezenţa alveolelor celorlalţi dinţi ai arcadei inferioare indică faptul
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că dinţii au existat, dar probabil s-au pierdut la dezgropare, cu excepţia molarului trei
stîng (vezi fig. 2), a cărui absenţă se remarcă.
Din restul scheletului se găsesc porţiuni din oasele lungi ale extremităţilor (femure,
tibia, humerus, peroneu) şi cîteva bucăţi din epifize (un cap femural, un condil femural, o
porţiune de epifiză proximală a cubitului).
Studiul acestor oseminte ne permite să caracterizăm întrucîtva aspectul somatie.
Din porţiunile osului humerus am putut reconstitui prin completare proporţională
osul întreg. Lungimea totală a osului este reprezentată prin valoarea de 254 mm, ceea ce
ar corespunde unei talii de 1,42 m, deci o talie mică, deşi este vorba fără îndoială de o
persoană în vîrstă, deci în perioada regresivă.
Cîteva cifre asupra taliei la locuitorii ţinuturilor noastre:
Pittard găseşte la romîni o medie de 166 cm la bărbaţi şi 157 cm la femei.
Reiner găseşte 168,1 cm la bărbaţi şi 154,3 cm la femei.
Bumbăcescu găseşte o medie comună de 167 cm în Transilvania.
Martin dă media europeană de 165 cm.
Velluda găseşte la moţi 167 cm bărbaţi şi 153,3 cm femei.
Gaşpar la mormintele de gepizi din Ungaria dă cifre medii de 166,8 cm pentru
bărbaţi şi 152 cm pentru femei.
Schuchhardt la omul de Neanderthal apreciază talia de 160 cm, iar la Cro-Magnon
între 187 si 192 cm.
Ne~eskeri la osemintele de la Alsonemedi stabileşte o talie medie de 162,4 cm la
bărbaţi şi 152,50 cm la femei.
Martin dă la populaţia din Asia valoarea de 142 cm la femei.
Gracialitatea oaselor lungi, dar mai ales unghiul frontal şi slaba proeminenţă a
protuberanţei externe ne face să bănuim că a fost vorba de o femeie (în cazul nostru).
În ceea ce priveşte vîrsta o apreciem la 55-60 ani, bazaţi pe aspectul dinţilor şi al
suturilor craniene.
Se ştie că uzura dinţilor, la populaţiile vechi, se face fără apariţia cariilor. Uzura
completă pînă la maxilar la indienii din America durează azi 100 ani.
Uzura neolitică la copii este precoce şi constantă. Oblicitatea ei arată importanţa
mişcărilor de diducţie şi în acelaşi timp faptul că utilizau aceeaşi hrană ca adulţii, compusă
din carne şi vegetale, cu care inghiţeau pămînt. Uzura începe cu premolarul I, care
cade la 10 ani, şi continuă cu premolarul II.
În dentiţia permanentă primul molar este dintele la care uzura se manifestă în
primul rînd, fiind cel ce apare mai devreme (din seria molarilor) şi cel ce suportă efortul
cel mai mare. Pe de altă parte s-a ajuns la concluzia că tocirea unui cuspide necesită în
medie 5-6 ani.
Or, aspectul dinţilor arcadei superioare şi inferioare ne arată molarul prim tocit
(vastibular la arcada inferioară şi lingual la arcada superioară) pînă la 2 mm de colet,.
al doilea molar cu cuspizii uza ţi, iar premolarii şi caninul inferior stîng (prezent) cu coroana
tocită pînă la jumătate. Desigur alimentaţia ornnivoră (cu urme de pămînt) sau
grăunţele foarte rezistente de nisip (cuarţ) din făină măcinată cu rîşniţa contribuie
la uzură.
Suturile craniene sînt complet sinostozate, cu excepţia suturii lambdoide (parietooccipitală), la care însă se păstrează doar desenul superficial pe ambele table (internă şi
externă), cu predominanţă pe tabla externă.
Cum în general se admite că sinostozarea suturii începe după vîrsta de 45 ani cu
tabla internă a suturii sagitale şi se termină la 60 ani cu sutura lambdoidă, prezentînd
natural variaţii individuale, vom coordona cele două aspecte ale dinţilor şi suturilor craniene pentru a aprecia vîrsta la care a murit omul de la Bedehaza.
3-c.
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Alte date interesante se referă la oasele lungi. Astfel, indicele transversal al diafizei
osului humerus (diametru/ transversal al diafizei X 100) diametru! transversal maxim
este de 76,19, iar indicele de robusticitate ( circonferinţa mică a diaftzei x 100) lungimea
totală este de 22,03.
Lungimea tOtfllă a humerusului- de 254 mm la omul de la Bedehâza -este
foarte mică faţă de cifrele medii cunoscute, care variază între 260-380 mm (egipteni
287-379 r3 şi 263-346 ~) (Martin).
Indicele de robusticitate însă, ce reprezintă variaţii în raport cu gradul de dezvoltare al musculaturii, are o valoare ridicată (22,03).
Cifrele cunoscute în literatura de specialitate ne dau:
Populaţia

Parisului ......................... .
Cr6-Magnon ............................... .
Populaţia neolitică ......................... .
Populaţia asiatică ........................... .
Popula!ia americană ....................... .
Peştera Homme Mort ....................... .
La Chapclle-aux-Sainrs ..................... .

o

()

19.8

19.1

20.0

17·3
19·9
21.8
20.2
20.8

20.6
21.3
21.5
22.0

.,.

23.0

Deci indicele de robusticitate apropie omul de la Bedehâza de homo sapie!IS fossilis.
Indicele transversal al diafizei osului humerus (76, 19) indică forma generală a
diafizei (rotundă sau turtită) şi depinde fără îndoială atît de poziţia corpului şi a membrului
în mers (deci de utilizarea membrelor superioare), cît şi de gradul de dezvoltare al
musculaturii.
Valorile acestui indice sînt redate de cercetători astfel:
Dr.
Aino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japonezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Americani ................................. .
Indieni S.U.A .............................. .

Stg.

75,9
79,9

Deci indicele găsit la osemintele de la Bedehâza indică o formă ovală (turtită) a
diafizei humerale (în sens antero-posterior) cauzată de factorii arătaţi mai sus.
Studiul scheletului extremitdţii cefalice este de asemenea interesant de privit prin
prisma posibilităţii unor comparaţii a datelor anatomice. O bogăţie mai mare de material
ne-ar duce fără îndoială la concluzii mult mai interesante şi de o valoare mai mare.
Craniul visceral, reprezentat prin mandibulă şi un fragment din maxilarul superior
stîng, are un aspect net uman.
Într-un studiu asupra caracterelor ancestrale pe 100 mandibule la craniul aqual,
V elluda găseşte:
a) Grosimea aproape egală peste tot a corpului mandibulei.
b) Proeminenţa bărbiei mult redusă.
c) Apofizele genii superioare absente şi chiar înlocuite cu o fosetă.
d) Ramurile sînt scurte şi largi.
e) Unghiurile deviate înăuntru.
j) Apofiza coronoidă scurtă şi groasă.
g) Mărimea molarilor crescînd dinainte înapoi şi cu diastenul post molar.
h) Scobitura sigmoidă largă.
Aceste caractere nu sînt însă toate prezente pe acelaşi os şi de aceea nu imprimă
osului aspectul general ancestral.
Pe mandibula de la Bedehâza n-am putut remarca decît o tendinţă a unghiului
mentonier spre apropiere de unghiul drept (88°) şi o reducere a valorilor circumferinţei
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corpului dinainte înapoi: 70 mm la nivelul găurii mentoniere şi 64 mm înapoia molarului
II (valoarea apropiată după Martin de craniul locuitorilor din Paris: 72-68 mm).
Înălţimea corpului la nivelul găurii mentoniere este de 27 mm, valoare apropiată
de craniile de la Krapina (27) sau La Naulette (26), iar grosimea este de 11 mm la acelaşi

Fig.

2. -

Mandibula omului de la Bedehâza. Se
mo larului al treilea din partea

observă dinţii tociţi şi
stîngă .

lipsa

nivel, valoare foarte redusă, chiar sub minimul notat de Martin (13 mm la locuitorii
actuali ai Parisului).
Indicele grosime-înălţime (40 1 74) reprezintă valoarea apropiată de omul actual (40,8).
Interesantă de notat este absenţa molarului III stg. din arcada dentară inferioară
(vezi fig. 2). Cum o parte a ramurii mandibulei este păstrată,
se poate vedea net lipsa dintelui şi a alveolei sale. Se pune
intrebarea: dintele nu s-a dezvoltat, a rămas inclavat sau a
fost extras accidental?
Baudouin caracterizează astfel prezenţa unei artrite
alveolo-dentare: « Lipsa absolută a alveolelor, corpul este
aproape pe jumătate înalt la nivelul regiunii bolnave; marginea poate fi complet rotunjită, ceea ce arată o resorbţie
osoasă considerabilă numai în regiunea atinsă (la omul de la
Chapelle-aux-Saints) ».
Aspectul osului la nivelul unde trebuia să fie dintele nu
lasă să se bănuiască măcar un proces inflamator. În cazul
nostru o radiografie a piesei însă (vezi fig. 5) ne lămureşte
situati,·a. În regiunea molarului III se remarcă urma unei foste la
Fig. 3· - Conturul craniului de
Bedehâza văzut din norma
alveole, precum şi o condensare a osului (osteită condenverticală.
sată) la suprafaţă, ceea ce face să presupunem că am avut
de-a face cu o avulsie accidentară a unui dinte sănătos, cu mult înainte de moarte.
Revenind la aspectul craniului neural, calota reconstituită. (vezi fig. 1), privită din
norma verticală, are o formă ovoidă (vezi schema din fig. 3) cu tendinţă de înfundare puţin
înapoia suturii coronare.
În general oasele calotei sînt îngroşate. Redăm valorile medii normale (Martin),
în comparaţie cu cele ale craniului de la Bedehaza.
Această îngroşare de la care face excepţie numai regiunea protuberanţei occipitale
(datorită probabil sexului), nu se poate explica prin aspectul raportat la vîrstă, dar nici
ca simptom al unei afec.ţiuni, ci prin ansamblul datelor. Am văzut că deşi talia este mică
a·
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şi oasele lungi gradle, indicele de robusticitate a humersului este mare (22, 03), ceea ce
denotă desigur o musculatură puternică, un schelet (proporţionat cu statura), bine dezvoltat, în consecinţă un metabolism al calciului accentuat, care nu a dat decalcifierile
Craniul
de la

Valoarea

Osul

parietal

frontal
occipital

Nivelul

mijloc ......................... .
baza parietală ................... .
marginea superioară ........... .
marginea inferioară ............ ..
unghiul antero-superior ......... .
unghiul postero-superior ......... .
unghiul postero-inferior
baza frontală ................... .
protuberanţa ................... .
fosa cerebrală-mijloc ........... .
fosa cerebeloasă-mijloc ......... .
planul ........................ ..

medie
mm

Bedehăza

2-~

10

6--8
3-4
5-5
6
4.5-5,2
5.8-6,3

12
6
6

mm
Il

8
8

9
13
7
3
5

15

4.o-6,5
1-1,8

3-·4

caracteristice oaselor în perioada de regresiune (bătrîneţe). Alimentaţia este posibil să fi
jucat un rol important.
Craniul neural reconstruit, după metoda Institutului de anatomie, ne-a furnizat o
serie de date craniometrice, care ne oferă posibilitatea unor concluzii interesante în ceea ce
priveşte aspectul omului de la Bedeh:iza.
Vom da întîi valorile măsurătorilor obţinute pe os, care sînt:
Diametru! antero-posterior maxim ................... .
Diametru! transvers maxim ......................... .
Distanţa nasion-inion ............................... .
Distanţa nasion-opistion ............................. .
Distanţa bregrna-opistion ........................... .
Distanţa nasion-bregma
........................... .
Distanţa nasion-lambda ............................. .
Arcul nasion-metopion ............................. .
Arcul metopion-bregma ............................. .
Arcul bregma-lambda ............................... .
Arcul la~bda-op_ist~nion ......................... .
Arcul ?~Istocr~m~:>n-uuon ........................... .
Arcul Imon-oplstlon ................................. .
Coarda (distanţa) nasion-metopion ................... .
Coarda metopion-bregma ........................... .
Coarda bregma-lambda ............................. .
Distanţa lambda-inion
............................. .
Distanţa lambda-opistion ........................... .
Distanţa bregma-porion ............................. .
Unghiul curburii frontale (linia nasion-metopion cu
bregma) = 135°.

18,5 cm
13.3 (?)cm
16,2 cm
13,6 cm
13,5 cm

u.,o cm
18,4 cm
5,2 cm
8,8 cm
12,0 cm
z,o cm
5,2 cm
3.5 cm
5,1 cm
8,3 cm
n,3 cm
6,9 cm
9,2 cm
12.,1 cm
metopion

Cu aceste valori am executat craniograma (vezi fig. 4), obţinînd şi alte date.
Astfel, întrucît la executarea craniogramei am pornit de la o linie orizontală, paralelă cu
linia ochi-ureche, am determinat un unghi de 30° sub această orizontală (Welcker) şi pe
această linie am fixat punctul basion la o distanţă egală cu diametru! mediu, antero-posterior
al găurii occipitale, înaintea marginii sale posterioare (prezentă pe piesă= opistion).
Apoi am măsurat pe craniogramă:
distanţa bazion-bregma ...............................
d~tanţa ba~on-la~bda ...............................
distanţa nas1on-baz10n .................................

.
.
.

şi unghiurile dintre liniile:
nasion-bregma şi nasion-inion ......................... .
nasion-bregma şi orizontală ........................... .
lambda-opistion şi orizontală ........................... .
lambda-inion şi orizontală ............................. .
perpendiculara lăsată din bregma pe linia nasion-inion şi orizontală .......•....................................
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au rezultat

următorii

indici:

Indicele cranian= diametrul transvers maxim X 100 = J3,3 x 100_ = 71 , 89
diametru} antero-posterior maxim
18,5
= dolicocefal.
Indicele transvers vertical = distanţa bazion-bregma X 100 - 12,8 X 100 13,3
diametru! transvers maxim
= 96, 23 = metriocefal.
Indicele auriculo-vertical = distanţa bregma-porion X 100 - 12,1 X 100 diam. antero-posterior maxim
18,5
= 65,29-= bypsicefal.

=

În general craniul omului de la Bedehaza este prelung, înalt şi mijlociu ca lăţime.
Cu toate că nu s-a putut calcula indicele frontal, totuşi nu putem incadra craniul de la

Fig. 4· - Craniogtama craniului de la Bedehâza.

Bedehâza în clasificarea formelor craniilor după W elcker, care ne dă la cranille înalte
(hypsi) combinaţiile: I înalt, strîmt, lung; II înalt, mijlociu ca lăţime, mijlociu ca lungime;
III înalt, strîmt, scurt.
Vom căuta să analizăm cîteva din datele enumerate mai sus în comparaţie cu valorile
găsite la diferite populaţii.
Indicele cejalic, cu valoarea de 71,89, situează craniul în grupa dolicocefală, mai
aproape de hyperdolicocefal, deci un craniu lung.
Valori apropiate au găsit: Aranzadi în Spania (73,2), Bogdanov la ruşi (în
Kurgane = 74,9), Pearson în Suedia (72,3), Broca la hotentoţi (71,4).
Pentru regiunile noastre, la populaţia actuală Velluda găseşte o medie de 84,26
la femei (moţi); Pittard la romîni în general dă o medie de 82,52; Rainer notează 85,38
în Bucovina; Făcăoaru dă valoarea 83,5 în Regiunea Autonomă Maghiară; în rezumat o
predominare netă a brachicefaliei.
La craniile de la Gîmbaş şi Sîntana de Mureş datînd din sec. X-XI e. n. şi sec.
III - IV î. e. n. Russu găseşte o predominare remarcabilă a craniilor lungi cu valori ale
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indicelui cefalic variind între 69,20; 71,65; 72,22 şi 74,43; dar cel mai vechi craruu
(sec. VI î. e. n.) descoperit la Piski este brachicefal (86,06).
Indicele transverso-vertical (raportul centesimal: lăţime- înălţime) cu o valoare de
96,23 [situează craniul studiat în grupa mijlocie: metriocefal (92,0-97,9), spre limita
ei superioară, deci către cranille înalte şi strîmte.
Valori apropiate găsim redate astfel: Valentin notează indicele 96,2 la bărbaţi
şi 96,6 la femei în Suedia; Oettering notează 96,4 la vechii egipteni, iar Reicher dă
indicele 97,7 la chinezi.
Indicele auriculo-vertical (raportul centesimal; înălţime-lungime), cu o valoare de
65,29 ne~ ·indică un craniu înalt- hypsicefal (fig. 6).

Fig. l ·- Radio grafia mandibulei de la Bedehăza. Săgeata indică procesul
de osteită condensată, iar mezial de acest loc se remarcă urma
fostei alveole.

Am ales acest indice pentru două motive: a) întîi pentrucă distanţa bazion-bregma
nu s-a putut măsura, ci numai deduce pe craniogramă, pe cînd distanţa porionbregma s-a putut determina în partea dreaptă; b) în al doilea rînd, pentru a putea situa
comparaţia noastră cît mai aproape de valorile date de cercetători, care au studiat indicele
pe viu, cu toate că diametru! vertical considerat diferă adesea.
O privire asupra valorii acestui indice la diferiţii cercetători ne arată următoarele:
Frizzi găseşte 65,4 şi 65,9 la tirolezi; Hambruch dă valoarea de 66,0 la chinezi; Ried
găseşte la bărbaţi 66,9 şi la femei 65,8 în Bavaria, toate acestea pe cranii.
La populaţia actuală, Cepurkovski calculează 70,1 la ro mîni; Pittard găseşte
70,15 la romînii din vechiul regat, prof. Reiner dă 66,79 la Nereju; Velluda observă:
(( acest caracter de hypsicefalie are un procent impresionant (98,94 % la femei)» şi este
dat la moţii din regiunea Arieşului de indicele de 72,77.
Unghiul nasion-bregma, determinat între linia nasion-bregma şi nasion-inion, prezintă o importanţă mare din punct de vedere al evoluţiei craniului. El este considerat
de către Martin ca unul dintre caracterele limitante între omul actual şi omul de la Neanderthal, pithecantropul intrînd complet în rîndul maimuţelor antropomorfe.
Valorile în scară sînt:
Orangutan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .0
Cimpanzeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34°
Pithecantropus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,) 0
Omul de la Neanderthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44°
Omul de la Krapina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 0
Omul actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63°(54° - 74°)

La craniul studiat, unghiul nasion-bregma măsoară 60°, deci o valoare ce intră
între limitele omului actual, căci cu cît unghiul este mai mic şi arcul reprezentat prin osul
frontal (la cazul nostru 14,0 cm) mai puţin bombat, avem o frunte turtită, care amin·
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teşte un aspect teromorf, în timp ce o convexitate accentuată şi un unghi mare arată o
frunte bombată, care indică · o capacitate frontală mare şi este în parte caracteristică vîrstei
copilăriei şi craniului feminin adult.
La craniul de le Bedehaza unghiul curburii ]rontaie, determinat de întîlnirea liniilor,
nasion-metopion şi metopion-bregma, prezintă o valoare de 135° pe craniogramă.
Valorile notate de diferiţi autori sînt următoarele:
Spy I .. .... . ... . .......... . . . .. . ............ . . . ... .. .
Neanderthal ..... . ..... . ............................. .
Australian ... . ... . ... . ....... .. . ... . . ... . ........ .. .. .
..... .. .. . . . ..... . .... . . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .
Alsacian
Copil eu ropean .. .. . ...... . ........ .. .. . ..... . . . . ... .

1

p•

1 390

133"
131 0
1 22 -

12 6°

Fig. 6. - Incercare de reconstitui re du p ă resturile osoase.

CONCLUZII

Din analiza datelor reduse pe care le-am putut obţine pe resturile scheletului de
la Bedehaza putem concretiza următoarele:
1. Osemintele au aparţinut unei femei, cu o talie mică de 1,42 m., moartă la vîrsta
de 55-60 ani.
2. Nu am putut remarca nici o urmă a vreunei maladii generale sau locale, întreg
aspectul fiind al unui individ normal cu o musculatură bine dezvoltată.
3. Craniul neural are o capacitate mare şi este de tip dolico-metrio-hypsicefal,
deci un craniu lung şi înalt.
4. Valorile diferiţilor indici şi unghiuri, comparate (în text) cu valori găsite la
craniile vechi şi la populaţia actuală nu ne pot face să tragem o concluzie generală. De
exemplu, cu tot aspectul net uman al mandibulei şi dentiţiei, grosimea (ca valoare) o
apropie de craniul de la Krapina, iar indicele de robusticitate a humerus ului se învecinează
cu cel de la homo sapiens fossilis.
5. În lumina orientării actuale trebuie să privim datele de mai sus ca simple valori,
ce necesită integrarea lor în studiul altor oseminte din aceeaşi epocă, pentru a le
putea considera legate de evoluţia lor, de mediul în care a trăit omul de la 13edehaza ~i d~
ocupaţiile lui.
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I. SONDAJELE DE LA SOCODOR
-1948cea 4 km sud de marginea comunei Socodor, situată la vreo 40 km nord-est
de Arad, pe locul numit Cdvăjdia, se găseşte o movilă circulară, nu prea înaltă.
Deoarece în vara anului 1948 movila era acoperită cu porumb, ea nu se putea
distinge dedt după a atentă examinare a terenului. Arheologul M. Roska o descrie
în felul următor: « O aşezare rotundă cu un diametru de 90 m, situată în apropierea
Crişului Alb, înconjurată de un şanţ de 14--19 ~(şi cu un val de pămînt foarte aplatizat
din cauza plugăritului) »1 •
A

L

SOC ODOR
Slpltura B

Sipitura A
O

5

10

15 m

L--1'---'--~

Fig.

I.-

Socodor. Planul schematic al

săpăturii.

Descrierea lui M. Roska este exactă, exceptînd faptul că aşezarea nu este situată
chiar atît de aproape de Crişul Alb, distanţa pînă la acest rîu fiind destul de
mare. În afară de aceasta, deşi s-ar părea că movila este înconjurată de un şanţ
şi de un val de apărare, vom vedea că nu poate fi vorba de astfel de construcţii.
M. Roska ar mai fi putut adăuga că este vorba de o movilă care, deşi nu este înaltă,
se poate distinge, totuşi, pe şesul înconjurător.
M. Roska a săpat în această movilă împreună cuN. Covaci în anul 1930, dar nu
a publicat rezultatul săpăturilor sale.
Lucrările din anul 1948 au început în ziua de 21 august şi au durat aproape
două săptămîni. S-a săpat pe marginea de vest a movilei un şanţ de 20 m X 2,5 m,
---

-----~---

1

M. Roska, Erdely regeszeti repert6riuma, Cluj,

19~z,

nr. 194, p. z71.
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orientat aproape nord-sud, iar la nordvest de movilă, pe aşa-numitul val,
s-a săpat un alt şanţ de 15 m X 5 m
orientat aproape est-vest (fig. 1 şi 2),
în care am putut constata cinci nivele
de locuire (fig. 3). Săpînd în centrul
mqvilei, M. Roska descoperise tot cinci
nivele 1 . La început ni s-a părut că în
movilă, unde straturile erau mai greu
de distins, nu existau decît două nivele2,
după o mai atentă examinare a profilului credem, însă, că şi în movilă se
găseau cinci nivele.
Săpătura a început prin trasarea
şanţului de pe «inelul » de pămînt
care înconjoară movila. Acest şanţ, A,
a avut o lungime de 15 m.
ŞANŢUL

A

Materialul descoperit în cele cinci
nivele este în general acelaşi. Doar
fragmentele ceramice ornamentate cu
striuri neregulate apar mai frecvent
începînd de la o a.dîncime de 60 cm.
Fig. z. - Socodor. Şanţul din «inel>> in care se văd două
Faptul că acest inel de pămînt
morminte din sec. Vl e.n.
care înconjoară movila conţine urme
de locuire intensă ne confirmă că el nu este un val de apărare, după cum credea
M. Roska, ci s-a format, ca şi movila, prin depunerile succesive ale resturilor unor
locuinţe contemporane cu cele care au format şi movila. Acest fapt l-am putut
constata anul următor şi la Vărşand, nu departe de Socodor, unde am săpat un şanţ
care începea de la mijlocul moŞanţul A . Profilul peretelui de Nora
vilei şi străbătea atît « santul »
cît şi « valul » care îr{co~jură 'l m
movila.
'-r---,mmrmrll'tmmm~mmTTTm~"TTT1
Ne gastm deci, atît la Socodor cît şi la Vărşand, în faţa o.s
unei aşezări rotunde, centrale,
înconjurată de un« inel » mare de 1 ·0
locuinţe.

Pentru a putea compara mai t,s
bine materialul descoperit în inel
cu cel din movila de la Socodor, z.o
le vom descrie separat, începînd
cu cel din inel.
În privinţa modului de
construire a locuinţelor, singurele

11111 Sol de cultură
l·V Stratur1 de locuire
• Pământ ars rosu
;:;:;:; Cenu$oi
'

f;.}~ Pămînt ars galben
1 1 1Pămînt virgin
~·Groapă de mormînt

Fig. ;. - Socodor.

1

M. Roska, op. cit., p. 271.
«Studii)), II, 1949, nr. 1, p. 88.
Instit. de istorie din Cluj.
2

1n

timpul lucrărilor am fost ajutat de M. Rusu, în prezent cercetător la
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indicii de care dispunem sînt bucăţile de pămînt ars, care păstrează uneori întipărite
urma nuielelor, ceea ce ne arată că locuinţele erau construite din nuiele lipite cu pămînt.

Fig. 4· - Socodor. Obiecte de corn,

piatră,

lut;

dinţi

de animal, scoici

şi copită

de cal.

Unelte. Cele cîteva unelte descoperite în şanţul A sînt: o piatră de lovh rotundă
(percutor, fig. 4, 4) şi cinci unelte făcute din corn de cerb găurit. Aceste unelte,
numite şi «bastoane de comandant », serveau probabil drept sape\ dar puteau fi
1

B. A. Bogaevski, Orudia proizvodstva i domaşnie jivotnîe Tripolia, Leningrad, 1937, fig. 4z, 43, 45·
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întrebuinţate şi ca ciocane (fig. 4, 1-3, 9). Una din ele este mai rmca (fig. 5).
Alte patru coarne de cerb ascuţite au putut servi Şl ele ca unelte (fig. 4, 12 şi
fig. 6, 1, 2, 5).

Ceramica. Inventarul obişnuit al unei aşezări pnm1t1ve este format în primul
rînd din ceramică. La Socodor s-au găsit numeroase fragmente ceramice şi cîteva vase
de lut întregi sau aproape întregi. Deşi, în general, diferenţele de formă sau ornament
între diferitele nivele sînt foarte mici, vom descrie, pe scurt, ceramica descoperită în
şanţul A după adîncimi, din 20 în 20 cm şi începînd cu adîncimea cea mai mare. De
sigur că aceasta nu este cea mai bună metodă
de a publica o dare de seamă asupra unei săpături,
dar fiind vorba de sondaje în care observaţiile nu
au putut fi suficient de precise; credem că e singurul
fel în care poate fi prezentat materialul descoperit.
În linii mari se va putea urmări pe profilul şan
ţului (fig. 3) stratul căruia îi aparţin adîncimile
indicate.
160-140 ct11: puţine fragmente ceramice,
printre care cîteva avînd brîul pe buză sau sub buză
şi cîteva cu striuri neregulate (fig. 7, 3-5). Fragmentul unei ceşcuţe cu o toartă şi cu două rînduri
verticale de incizii sub toartă (fig. 7, 1).
140-120 cm: fragmente ceramice mai nu. meroase. Brîul sub buză (fig. 2, 2), striuri paralele
mai mult sau mai puţin regulate (fig. 7, 9, 10).
Fig. 5. - Socodor. Unealtă de corn din epoca
Apar: ornamentul în formă de arc combinat cu alte
bronzului.
motive (fig. 7, 8); un fragment dintr-o strachină cu
două sau trei torţi mici (fig. 7, 7); un fragment cu o toartă mare, care porneşte din buză,
aparţinînd unui vas mai mare cu pereţii mai groşi; toarta unei ceşcuţe; două fragmente
mici cu adîncituri verticale în formă de vagi caneluri; altul asemănător, are sub buză
un rînd de înţepături şi aparţine unei mici străchini; un fragment cu crestături verticale
pe buză şi sub buză; un fragment mai gros cu tăieturi marginale de grosimea degetului
făcînd parte probabil dintr-un vas-cuptor.
120-100 cm: la această adîncime, fragmentele ceramice devin mult mai numeroase.
Predomină fragmentele cu brîuri sub buză (fig. 7, 11, 13, 14 şi fig. 8, 1-4). Uneori,
aceste fragmente au şi grupuri de linii paralele incizate. Este probabil ca toate fragmentele
cu striuri sau linii incizate să fi avut sub buză şi brîul reliefat. Fragmentele cu striuri
sînt şi ele destul de numeroase (fig. 7, 15 şi fig. 8, 12, 14). Cîteva fragmente au crestături
verticale pe buză (fig. 8, 5). Ornamentele compuse din arcuri combinate cu diferite
motive, mai ales triunghiuri haşurate, sînt destul de frecvente (fig. 8, 9, 11 şi fig. 9,
1-3). Un fragment de strachină are sub buză o toartă orizontală tubulară (fig. 8, 6);
un altul prezintă un rînd de crestături oblice cuprinse între două linii sub buză (fig.
8, 10). Ceşcuţele, cu o toartă care porneşte din buză, sînt reprezentate prin cîteva fragmente. Una prezintă uşoare caneluri verticale (fig. 8, 13) şi alte caneluri în formă de
arcuri (fig. 10, 2). O a treia nu pare să fi avut ornamente (fig. 10, 1).
Mai menţionăm cîteva torţi de vase mai mari, probabil străchini (fig. 8, 4).
fundurile, care aparţin poate acestor vase, sînt plate şi au pereţii oblici, lărgindu-se în
sus. Menţionăm, în sfîrşit, un fragment dintr-o «tavă » plată cu tăieturi marginale
(fig. 9, 4, vas-cuptor?) şi două vase-miniatură, dintre care unul are buza crestată
(fig. 10, 3), iar celălalt- un ornament în arcuri neregulate (fig. 10, 4).
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100-80 cm: cioburile sînt mai puţin numeroase. Predomină tot buzele cu brîu
dedesubt. Unul din cioburi are şi striuri oblice sub buză. Un fragment plat, rcctangular,

Fig. 6. - Socodor. Coarne

şi fălci

de animale.

are brîul pe margine (fig. 9, 6). Un alt fragment are striuri paralele sub briu (fig. 9, 7).
Ornamente incizate în formă de arcuri, triunghiuri etc. găsim, pe mai multe fragmente
(fig. 9, 5, 8-15 şi fig. 11, 3). De asemenea se mai găsesc cioburi decorate cu striuri
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(fig. 11, 4). Proeminenţa mare, rotundă, uşor conică, încadrată de două linii în spirală
apare pentru prima dată (fig. 9, 16). Apar şi cîteva torţi de la vase mai mari (fig. 11,
1, 2). Fundurile de vase sînt identice cu cele de la adîncimea precedentă. Un fragment

12

14

Fig. 7· - Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

de ceşcuţă (fig. 10, 10) are un ornament liniar care de obicei nu apare pe acest tip
de vase. Dintre vasele mai întregi, amintim o ceaşcă mai rară, cu brîu sub buză şi
un fragment de brîu mai jos (fig. 10, 6) de culoare galben-castanie. O altă ceaşcă are
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fundul bine marcat, iar la mijloc trei proeminenţe încadrate cu un cerc şi împinse dină
untru în afară (fig. 10, 7). Menţionăm încă o ceşcuţă neornamentată (fig. 10, 5) şi
alta ornamentată, cu toarta ruptă (fig. 10, 8).

3

14

Fig. 8. - Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

80-60 cm: cioburile sînt mai numeroase decît la adîncimea precedentă. Găsim
brîu sub buză (fig. 11, 5). Pe un ciob, brîul pare a fi întrerupt
înalte. Cîteva fragmente au un brîu cu crestături verticale

aceleaşi fragmente cu
de proeminenţe mai
4- c. 297
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(fig. 11, 6). Fragmentele cu striuri sînt mai rare (fig. 12, 12, 15, 18). Celelalte ornamente
se repetă şi ele (fig. 11, 7-15; fig. 12, 1, 2, 5, 7, 10, 11). Predomină arcurile în formă

3

5

9

10

16

Fig. q. - Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

de ghirlandă. Se deosebesc puţin fragmentele de pe figura 12, 3, 9. Menţionăm, de
asemenea, un fragment de văscior-strecurătoare (fig. 12, 8), mai multe torţi de vase
mari (fig. 12, 13, 14), precum şi funduri plate tot din vase mari. S-au mai găsit două
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fragmente, care aparţin, probabil, unor străchini mari cu mai multe torţi (fig. 12,
4, 17) şi un fragment dintr-un vas asemănător (fig. 13, 2). Dintre ceştile mai mici,

Fig.

10. -

·Socodor.

Ceşcuţe

de lut, capac

şi

fragmente ceramice din epoca bronzului.

cu o toartă, menţionăm un fragment cu ornamente liniare şi caneluri (fig. 12, 6) şi
un alt fragment neornamentat (fig. 13, 1). Mai există o altă ceaşcă, tot neornamentată
(fig. 10, 11); alta, ruptă, de culoare galben-castanie, are lipită de fund o bucată de

••
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bronz (fig. 10, 9). Jumătatea une1 ceşti este ornamentată cu caneluri oblice arcuite
(fig. 10, 12). În sfîrşit, menţionăm un capac mic, negru, ornamentat şi avînd patru
perechi de găuri (fig. 10, 13), şi un fragment de ceaşcă (fig. 14, 1).

3

Fig. u . - Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

60-40 Ctll: fragmente ceramice mai numeroase. Multe ornamente cu brîul sub
buză (fig. 13, 3, 8). Unul a avut sub brîul de sus o proeminenţă sau o toartă, iar mai
jos, alt brîu (fig. 13, 4). Găsim şi brîul cu crestături verticale (fig. 13, 5). În general,
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ornamentele sînt cele cunoscute (fig. 13, 6, 7, 9-12; fig. 15, 1, 3, 4-10, 12, 13;
fig. 16, 8, 10, 12, 14). Ca ornament nou, menţionăm spirala avînd porţiunea dintre
cele două linii crestată (fig. 15, 2); apare de asemenea un fragment de vas mic cu

2

3

~-r~ t
•
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~
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,

Fig.

12. -
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Sococ.lor. Fragmente ceramice din epoca bronzului .

caneluri (fig. 15, 11), un fragment care pare a proveni de la gîtul cilindric al unui
vas, cu caneluri orizontale (fig. 15, 17). Un fragment galben-castaniu, cu profil ascuţit
are ghirlanda de arcuri de ambele părţi ale mijlocului; deasupra, între două cercuri, se
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văd patru găuri
deosebită, cu o

ceaşcă

adîncite (fig. 15, 16). Un fragment dintr-o ceşcuţă (?) are o toartă
muchie la mijloc (fig. 10, 14). Menţionăm încă o jumătate dintr-o
neornamentată (fig. 14, 2). Fundurile vaselor mai mari sînt cele cunoscute, dar

-~.
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Fig.

1 3·
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14

.

--

- Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

există şi

cîteva cu fundul marcat, înalt de aproximativ 1 cm. Menţionăm, în sfîrşit,
un fragment de vas scund, elipsoidal, de tipul « vaşelo:t: de pe~te », Ciob\lrile cu striuri
sînt foartţ rare,
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40-20 cm: cioburi mai puţine decît la adîncimea precedentă. Brîurile frecvente
(fig. 16. 1--4). Un fragment plat probabil dintr-un vas-cuptor rectangular (fig. 16, 2).
Buza crestată (fig. 16, 5). Ornamente cunoscute (fig. 16, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16). Un
ciob cu proeminenţă alveolară sub buză, întrerupînd, probabil, brîul; altul la fel, cu
o proeminenţă mai înaltă, ruptă. Un fragment cu caneluri mai late (fig. 16, 17). Ornamentul cu striuri a dispărut. Cîteva torţi din cele cunoscute. Un fragment de strecurătoare. Funduri identice celor de la adîncimile precedente. Două torţi mici, probabil
de la străchini. Ceşcuţele lipsesc. Fragmentele pe care le-am considerat ca aparţinînd unor

t-
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5

1
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Fig. 14. - Socodor. Fragmente cerarnice din epoca bronzului.

tăvi,

provin probabil, de la vase-cuptor de felul celor descoperite în ultimul timp la Verbicioara, în Oltenia.
20-0 cm: cioburi foarte puţine. Cîteva fragmente decorate cu brîu; unul pare
să fi avut striuri neregulate. Două funduri plate.
Menţionăm un fragment dintr-un vas, la care s-a pierdut indicarea adîncimii
la care a fost găsit, şi care a putut fi reconstituit. Gîtul este despărţit de corp printr-o
dungă reliefată şi pare să fi avut cîteva proerninenţe lunguieţe. Culoarea vasului este
galben-castanie (fig. 14, 4). În sfîrşit, amintim în mod deosebit un fragment de vas
găsit la adîncimea de 40 cm, pe care se vede incizată o figură reprezentînd, probabil,
o pasăre (fig. 14, 5).
Am descris, pe scurt, ceramica descoperită în şanţul A. Pasta din care sînt
făcute vasele este mai grosolană la cele mari, ornamentate cu brîuri, şi mai fină la
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celelalte, care au şi un frumos lustru negricios sau galben-castaniu. Am văzut că
ornamentarea vaselor nu se deosebeşte prea mult la diferite adîncimi. De asemenea,

Fig. 15. - Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

formele sînt, cu mici excepţii, aceleaşi: ceşcuţe cu o toartă, străchini cu mai multe
torţi şi vase mai mari grosolane, cărora le aparţin, probabil, fragmentele ornamentate
cu brîuri şi fundurile plate. Nu avem nici un vas întreg din această categorie. Forma

www.cimec.ro
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reprezintă

a fost probabil un vas cu
îngustîndu -se spre fund, care era plat.

gură largă, puţin

umflat la mijloc

şi
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13
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15
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Fig. x6. - Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

Obiecte de podoabă. Nu am găsit decît foarte puţine la Socodor. În şanţul
A s-au găsit o simplă mărgea de lut, perforată, . cu ambele jumătăţi conice (fig. 14, 3),
şi cîţiva dinţi de mistreţ, găuriţi, care se purtau înşiraţi pe un fir, în formă de şirag
(fig. 4, 5, 6).
www.cimec.ro
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ŞANŢUL

B

Tot în cadrul acestor cercetări, am săpat un şanţ şi pe marginea de vest a
movilei. Acest şanţ, B, a avut dimensiunile de 20 m X 2,5 m (fig. 17). Spre deosebire
de şanţul A din «inel », în acest şanţ nu am putut distinge în mod clar nivelele.
Credem că au fost tot cinci (fig. 18).

Fig. 17· - Socodor.

Şanţul

din

movilă.

Şanţut B (Movila) . Profilul peretelui de Est

o
0,5

1,0

1,5
==~=== Pămînt

2,0

2,5

~\ \ '\ Pămînt

cu cio buri ,a rsură ,chirpic etc.
cu puţine urme arheologice
ars roşu

,\\\': "
"
::::::::: Cenu~ă amestecată
· · · · · cu pămînt

ars gal beii

.. .·.·.·. Dungi de cenuşă
~ Pămînt virgin

3

<un.

Fig. 18. - Socodor.

Materialul arheologic, descoperit în acest şanţ, nu se deosebeşte prea mult de
cel din şanţul A. Îl vom descrie în aceeaşi ordine, ca şi materialul din şanţul A .
piatră

Unelte. Cele cîteva unelte descoperite în acest şanţ sînt: jumătatea unui topor din
verde, găurit la mijloc (fig. 19, 1); un toporaş mic, trapezoidal, de piatră albă,
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găsit

O

la 1 m adîncime (fig. 19, 2) şi altul asemănător, elin piatră verzuie (fig. 19, 3).
de obsidiană a fost găsită la suprafaţă (fig. 19, 6) şi o lamă de obsidian~

aşchie

~--=---,......,.:._
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1

1
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Fig. 19. - Socodor. Obiecte de

piatră,

bronz,

obsidiană,

corn,

scoică şi

lut din epoca bronzului.

la 1 m adîncime (fig. 19, 5). Menţionăm şi un toporaş sau poate netezitor, avînd o
faţă plată, elin corn de cerb (fig. 19, 7). S-a găsit între 40-60 cm o fusaiolă mare de
lut (fig. 19, 8) şi jumătatea unei alte fusaiole în formă de ceapă şi incomplet perforată,
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care se punea probabil la capătul fusului (fig. 19, 11). Menţionăm, în sfîrşit, obişnuitele
greutăţi de lut, dintre care trei mari (fig. 20, 1-3) şi una neobişnuit de mică (fig.
20, 10). Un obiect cu totul deosebit, făcut din cochilia und scoici, are forma triun-

3

2

1

8

10

Fig. zo. - Socodor. Greutăţi de lut, coarne de cerb, dinţi de animal şi un fragment de chirpici
avînd imprimate urmele nuielelor. Epoca bronzului.

ghiulară, este puţin arcuit şi prezintă la ambele margini cîte un rînd de dinţi mici.
Aproape de bază are o gaură (fig. 19, 15). Credem că nu greşim considerînd acest
obiect ca un instrument care servea la decorarea vaselor de lut. Cu acest instrument
se puteau executa liniile sau striurile paralele, care apar destul de frecvent pe ceramica
de la Socodor.
Ceramica. Pare să fie mai bogată decît în şanţul A. O vom descrie tot după
adîncimi, începînd cu cea mai mare.
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160-120 cm: fragmentele ceramice sînt puţine. Găsim şi aici fragmente cu
brîu reliefat sub buză (fig. 21, 1, 3) şi buza crestată vertical (fig. 21, .2, 12). Un fragment
(fig. 21, 9) are un rînd de triunghiuri excizate sub buză. Ornamentele în linii curbe

9

Fig.

21. -

Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

sau unghiulare sînt şi ele reprezentate (fig. 21, 5-8), dar predomină net ornamentele
din striuri neregulate, mai groase sau mai subţiri (fig. 21, 2, 4, 10, 13, 14). Pe un
ciob (fig. 21, 2), striurile încep chiar sub buză, care este crestată vertical. Pe altul,
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ele încep sub brîul care este aşezat sub buză. Mai menţionăm un fragment de vas
cu o toartă mică (fig. 21, 11) şi altul, dintr-o strecurătoare (fig. 21, 17).
120-100 cm: fragmentele sînt aici mult mai numeroase. Brîiele reliefate sub buză
apar şi ele mai des (fig. 21, 15, 16, 19; fig. 22, 1), sub diferite forme. Găsim şi o

9

10

Fig.

22. -

11

12

Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

proeminenţă tăiată la mijloc, astfel încît apare
Fragmentul este decorat cu striuri neregulate.
pe buză sau sub buză. Ornamentele, formate
apar şi ele mai numeroase (fig. 21, 16, 18 şi

ca două mici conuri aşezate sub buză.
Cîteva fragmente au crestături verticale
de arcuri în ghirlandă, triunghiuri etc.,
fig. 22, 2, 5, 7, 10). Un fragment este
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decorat cu dungi spiralice, crestate vertical. Menţionăm cu acest prilej că spirala apare
destul de rar pe ceramica de la Socodor, motivul ornamental principal fiind format
la început de striurile neregulate~ apoi de arcurile în ghirlandă. Fragmentele decorate

11

Fig. 23. - Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

cu striuri par a fi cele mai numeroase la această adîncime (fig. 22, 1, 3, 11, 12 şi fig.
23, 1-9, 11). Striurile apar uneori combinate cu ornamente în arcuri (fig. 22, 5, 9),
formează umplutura triunghiurilor incizate (fig. 21, 16, 18 şi fig. 22, 8), sau apar pe
fragmentele decorate cu brîuri (fig. 21, 15 şi fig. 22, 1, 12). Fragmentul unui vas
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mare are pe pereţi înţepături pe toată suprafaţa (fig. 23, 10). Tot aici, s-a găsit partea
inferioară a unui vas, probabil o ceaşcă mai mare (fig. 19, 13), un vas-miniatură (fig.
19, 10) şi un văscior în formă de lingură (fig. 19, 12). Torţile apar în mai multe

Fig. 24. - Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

exemplare (fig. 21, 19; fig. 23, 1), aparţinînd unor vase de mărime diferită. Ceştile
mici, cu o toartă care porneşte din buză, apar în mai multe fragmente. Cîteva funduri
provin de la vase mari. Ele sînt plate şi au pereţii oblici. Menţionăm şi un fragment
de strecurătoare (fig. 22, 6).
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100-80 cm: fragmentele ceramice sînt aproape de două ori mai numeroase decît
cele găsite la adîncimea precedentă. S-au găsit destul de multe fragmente cu ornamente
în brîu reliefat şi cîteva cu proeminenţe şi buze crestate (fig. 24, 1-7, 10, 11). Pe un

Fig. 2.5. - Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

fragment, găsim două mici proeminenţe conice (fig. 24, 12), a treia fiind ruptă. Acest
ornament este foarte rar. Brîiele crestate apar şi la linia de despărţire a gîtului de corpul
vasului (fig. 25, 1, 5 şi fig. 26, 7). Uneori, ele sînt duble (fig. 25, 8). Ornamentele
în linii incizate, drepte sau curbe, predomină la această adîncime (fig. 24, 13; fig. 25;
5- c. 297
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25 fig. 26, 1-11; fig. 27, 3, 5). Remarcăm fragmentul unui vas de suspendat (fig. 26, 8)
din acelea care s-au găsit şi la Vărşand şi în cultura Periam-Pecica, precum şi fragmentul
unui vas scund, ornamentat cu triunghiuri haşurate (fig. 25, 2). Cele mai multe frag-

Fig. 26. - Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

mente provin de la vase mari, unele în formă de căni înalte, care au avut, probabil,
mai multe torţi mici (fig. 25, 1, 5), de la ceşti mai mari (fig. 25, 12), străchini înalte
(fig. 25, 10) etc. Ceştile mici, cu o toartă care porneşte din buză, sînt şi ele reprezentate
în mai multe exemplare (fig. 25, 7, 9; fig. 26, 10, 13; fig. 27, 4,8). Un vas de culoare
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neagră -cenuşie, care a putut fi întregit, are două torţi mici sub buza care se înalţă
deasupra lor. Pe umăr, vasul are un rînd de puncte incizate de jur împrejur. De aici în
jos este împărţit în felii prin linii oblice adîncite (fig. 19, 18). Cunoscutele ornamente

\

8

Fig. 27. - Socodor. Fragmente ceram ice din epoca bronzului.

în striuri neregulate (fig. 27, 1, 2, 6) sînt în număr mai mic. Fundurile de vase sînt
plate. Remarcăm, de asemenea, fragmentul unei torţi în formă de V pe care o vom
găsi tot într-un singur exemplar şi între 40-60 cm (fig. 28, 10). Această toartă pare
a proveni din cultura Pecica.
5'
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80-60 cm: fragmenteceramice ceva mai puţine decît la adîncimea precedentă. Cele
ornamentate cu brîie sau dungi reliefate crestate sînt destul de numeroase (fig. 27, 9,
10; fig. 29, 1, 2, 4, 6, 8; fig. 30, 2, 3). Intre acestea trebuie remarcat fragmentul unui

5
7

!
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Fig. 28. - Socodor. Vase mici de lut şi fragmente ceramice din epoca bronzului.

vas mare, cu pereţii groşi, care a avut deasupra mijlocului mai multe găuri mari, regulate
(fig. 29, 1). Ornamentele în linii, mai ales curbe, predomină şi la această adîncime
(fig. 29, 3-5, 7, 9; fig. 30, 2, 4, 5, 8, 10-12). Mai menţionăm un fragment de la
un vas mare, care are sub buză o proeminenţă îngustă cu mici alveole (fig. 30, 1)
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precum şi un fragment cu trei proeminenţe mici conice (fig. 30, 7). La această adîncime
nu mai apar decît cîteva fragmente ornamentate cu striuri neregulate (fig. 30, 9, 12).
Menţion :m un ciob care are deasupra ornamentului în arc patru adîncituri circulare,

9

Fig. 29. - Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

aşezate într-un şir vertical. Alt ciob are, în centrul unui motiv spiraliform, o proeminenţă împinsă dinăuntru în afară. Un fragment are caneluri orizontale sub buza care
este îndreptată în afară. Ceştile cu o toartă pornind din buză apar în mai multe exemplare

(fig. 30, 13).

Două

din ele au putut fi întregite (fig. 28, 1,3).
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de asemenea,
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un vas-miniatură (fig. 28, 5). Fundurile vaselor sînt tot plate. Ele par a aparţine mai
mult unor vase mari cu pereţi puţin o blid ( ca la figura 30, 1) şi cu buza dreaptă,
sau cu pîntecele puţin bombat şi cu buza puţin îndreptată în afară.

13

Fig. 30. - Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

60-40 cm: fragmente ceramice puţin mai numeroase decît la adîncimea precefragmentele decorate cu brîu sub buză, care sînt destul de
numeroase (fig. 31, 1, 3-7). Pe mai multe exemplare găsim de asemenea buza crestată
(fig. 31, 8, 11). Ornamentele în linii sînt în general cele menţionate (fig. 31? 10, 12), şi
dentă. Remarcăm iarăşi
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fig. 32, 1-11, 13, 16). Remarcăm şi două fragmente cu caneluri sub buză (fig. 31, 2
şi fig. 32, 12), dintre care primul provine de la un vas mare. Amîndouă sînt de culoare
galben-castanie. Torţile sînt de asemenea cele cunoscute (fig. 31, 6, 8, 9, 11, şi

Fig. 31. - Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

fig. 32, 14-16). Găsim şi funduri de vase plate, dar, pentru prima oară, apar şi cîteva
funduri înalte (fig. 19, 14), unul avînd chiar forma unui picior de vas cu partea interioară
goală (fig. 19, 16). Dintre vasele a căror formă poate fi identificată, menţionăm o
strachină de culoare galben-castanie cu două tortiţe şi cîte o proeminenţă ascuţită pe
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celelalte laturi (fig. 19, 19); o ceaşcă mai mare, care pare să fi avut o toartă înaltă
(fig. 19, 17) şi trei ceşti de tip cunoscut (fig. 28, 6, 7, 11). Menţionăm şi un vas mic,
negru, de tip Vatina cu o singură toartă (fig. 28, 2). Un alt fragment provine de la

11

12

l4
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Fig. p. - Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

un vas mic cu fundul plat, pereţii oblici şi o dungă crestată sub buză (fig. 28, 13);
altul, de la un vas mic, aproape cilindric (fig. 28, 12); altul, de la un vas-miniatură
(fig. 28, 4). Pe fragmentul unei ceşti, găsim un grup de două şi altul de trei adincituri
mici. Menţionăm încă o dată toarta în formă de V (fig. 28, 10). In sfîrşit, remarcăm
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un ornament pe care nu l-am mai întîlnit şi care constă dintr-o spirală reli,ţfată, avînd
pe ea crestături şi reprezentînd jumătatea unui motiv în coarne (fig. 28, 9). Tot aici
s-a găsit şi un fragment, gol pe dinăuntru, în formă de picior uman (fig. 33, 1) şi un
ciob de culoare negricioasă, ornamentat cu benzi meandrice umplute cu rînduri oblice
de trei-patru puncte înţepate (fig. 33, 3); credem că poate fi pus în legătură cu cultura
\\7ietenberg.
.
40-20 CHI: fragmente ceramice mai puţine. Întîlnim acelerşi ornamente cu brîie
reliefate (fig. 34, 1, 2, 9), cunoscute şi la celelalte adîncimi, precum şi ornamentele
liniare, triunghiuri, ghirlande, linii în zig-zag etc., cunoscute şi ele (fig. 34, 3-8,
10-17). Apare însă mat des spirala (fig. 34, 7, 13) reliefată faţă de corpul vasului.

Fig. H· - Sccodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

Menţionăm, de asemenea, cîteva fragmente cu caneluri şi o toartă în formă de V.
Celelalte torţi sînt din cele cunoscute, în afară de una singură, care are o dungă reliefată
de-a lungul ei. Remarcăm de asemenea un fragment, care are sub buză o proeminenţă
dublă, ce făcea parte, probabil, dintr-un brîu, precum şi un ciob cu o dungă reliefată
sub buză, pe care se află un şir de mici gropiţe, iar mai jos, se văd două rînduri de
gropiţe de acest fel. Un fragment dintr-o ceaşcă mică cu toarta pornind din buză are
oranamente din linii incizate. Alt fragment de vas are, sub toartă, caneluri verticale
largi, iar sub ele un rînd orizontal, de înţepături. Menţionăm aici un alt fragment, de
culoare galben-castanie, care are un motiv compus din benzi spiralice umplute cu şiruri
de cîte trei puncte înţepate (fig. 33, 2). Fragmentele decorate cu striuri au dispărut
cu desăvîrşire. S-au găsit şi funduri de vase plate şi trei funduri mai înalte.
20-0 cm: fragmentele ceramice găsite formează circa o treime faţă de cele de la
adîncime precedentă. Găsim aceleaşi fragmente cu brîie reliefate. (fig. 35, 1,2), printre
care şi un fragment plat poate dintr-un vas-cuptor (fig. 35, 5)1. Altul are buza reliefată,
dar fără brîu (fig. 35, 3). Ornamentele liniare sînt aceleaşi (fig. 35, 6-9, 11). Un singur
ciob de culoare negricioasă pare influenţat de cultura Wietenberg. El este ornamentat
cu benzi meandrice umplute cu rînduri de cîte trei puncte înţepate (fig. 35, 4). Mai
1 S-ar putea ca aceste obiecte plate să fi format un fel de aripi de
Vîrtopu; vezi D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, Craiova, 1939, p.
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menţionăm un ciob cu caneluri înguste (fig. 35, 10) şi unul singur ornamentat cu
striuri (fig. 35, 12). S-au mai găsit: un ciob cu o mică proeminenţă conică, cîteva
torţi din cele cunoscute (fig. 35, 8, 9), cîteva funduri plate şi un fund mic, înalt şi gol.

1b

17

Fig. 34· - Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

Mai menţionăm, de asemenea, două văscioare care
ceaşcă cu o toartă, care porneşte din buză (fig. 33, 4))
văscior negru de tip Vattina.
o
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Terminînd descrierea ceramicii descoperite în şanţul din movilă, vedem că ea
nu se deosebeşte de cea din inel decît prin faptul că este, poate, puţin mai variată.
Unele lipsuri sau deosebiri se pot datora şi întîmplării. Am văzut că brîiele în relief,
ornamentele incizate în formă de ghirlande, triunghiuri, linii în zig-zag etc, se

2

4

3
10

11
Fig. 35· - Socodor. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

găsesc la toate adîncimile; în schimb, ornamentele pe care le-am numit striuri apar mai
wmeroase de la 40 cm, înmulţindu-se spre fundul săpăturii. Picioarele sau fundurile
mai înalte se găsesc n1,1mai pînă la 60 cm de sus. Ornamentul spiralic este destul de
rar şi apare mai ales la adîncimi mai mici. Ceaşca mică, cu o toartă care porneşte din
buză, pare a fi prezentă la toate adîncimile. Faptul că nu am găsit-o între 0-20 cm
poate fi o simplă întîmplare.
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Repetăm, a descrie materialul descoperit pe adîncimi nu înseamnă a aplica metoda
cea mai bună, dar a-l deosebi pe straturi este foarte greu într-un şanţ mic, care abia
ne lămureşte stratigrafia unei aşezări. Credem că şi aşa se poate ur111ări evoluţia unui
material aparţinînd aceleaşi culturi într-un răstimp mai .îndelungat.
Obiecte de podoabă. Ca şi în şanţul săpat în inelul care înconjură movila,
în şanţul B din movilă nu am găsit decît cîţiva dinţi de mistreţ (fig. 20, 8, 9) găuriţi
la un capăt pentru a putea fi înşiraţi pe un fir ·şi purtaţi sub formă de şirag., Despre
fragmentul de ac de bronz, descoperit între 80-100 cm, este greu de precizat dacă el
provine de la un ac de podoabă, de prins veşmintele, sau de la un ac-unealtă (fip-. 19,4).
După

*

ce am descris materialul descoperit în săpăturile de la Socodor, să vedem
care sînt concluziile pe care le putem trage asupra felului de viaţă al oamenilor care au
locuit în această aşezare acum vreo 3 500 de ani. Am văzut că aşezarea de la Socodor
este cu totul deosebită de aşezările primitive din regiunile noastre. Am găsit aici, ca şi
la Vărşand - în acelaşi ţinut şi în aceeaşi epocă - o aşezare mai mică, circulară, care a
format movila, înconjurată de un mare cerc de locuinţe, ale căror resturi au dat naştere
inelului ce înconjură movila 1 •
După bucă )le de chirpici ars, dintre care unele poartă întipări te urmele nuielelor
(fig. 20, 5), ne putem da seama că locuinţele erau construite dintr-un schelet de pari şi
de nuiele lipite cu pămînt. Bucăţi mari de pămînt ars modelat (fig. 4, 10) provin probabil
de la vetrele locuinţelor. Faptul că aceste lipituri apar arse, ne arată că aşezarea a fost
distrusă în cîteva rînduri de focul care nimicea atît de 'Uşor satele primitive.
Săpăturile au fost prea reduse pentru ca să putem trage concluzii mai ample asupra
formei locuinţelor sau, în general, asupra felului de viaţă al celor care le-au locuit.
Ştim totuşi că, în această vreme, oamenii se găseau în ţinuturile noastre în primele
faze ale epocii bronzului. Ei cunoşteau cultivarea plantelor şi practicau creşterea vitelor.
Coarnele de cerb, lucrate sau nelucrate (fig. 4, 1-3, 9, 12; fig. 6, 1, 2, 5; fig. 20, 4,
6, 7) vor fi servit, printre altele, şi la munca pămîntului, iar coarnele (fig. 6, 4) şi oasele
(fig. 6, 6) de bovine şi cele de cal (fig. 4, 11 şi fig. 6, 3) sînt o dovadă că aceste animale
erau cunoscute şi probabil domesticite. O dovadă mai puternică a domesticirii
calului o formează psaliile (piesele laterale ale zăbalei) făcute din corn de cerb, din care
s-a găsit cîte una în săpăturile mai vechi, atît la Socodor, cît şi la Vărşand 2 •
Coarnele de cerb ne mai arată că, pe lîngă aceste ocupaţii, locuitorii stt:ăvechi de
la Socodor practicau şi vînătoarea, completîndu-şi hrana cu carnea animalelor pe care le
doborau cu arcul sau le prindeau in cursă, folosindu-le pielea, oasele, dinţii şi coarnele
pentru obiecte necesare traiului lor.
Greutăţile de lut, care serveau şi la îngreunarea plasei de pescuit, sînt o dovadă că
ei se îndeletniceau, uneori, şi cu pescuitul. Aceleaşi -greutăţi puteau fi întrebuinţate însă
şi la întinderea firelor la războiul de ţesut care era vertical, indidndu-ne astfel că ei cunoş
teau şi ţesutul. Unele au putut servi şi la vatră, la susţinerea vaselor.
Cochiliile de scoici din specia unio pictorum a scoicilor de apă dulce, care se găsesc
foarte des în aşezările primitive 3 şi pe care le-am găsit şi la Socodor (fig. 4, 7, 8, 13),
ne arată că aceste scoici erau strînse, carnea lor de sigur consumată, iar cochiliile folosite,
probabil, ca unelte sau ca material pentru confecţionarea unor unelte (fig. 19, 15).
Prelucrarea metalului, în speţă a bronzului, era şi ea cunoscută în acea vreme,
aşa cum ne arată şi bucata de bronz lipită pe fundul unui văscior de lut din şanţul ~
1 Tatiana Passek, in « Sovetskaia Etnografia», 1947, nr. 6-7, vorbeşte de aşezări în cercuri concentrice din
cultura Tripolie.
2 << Folia Archaeol. >>, 1941, III-IV, p. 52, fig. 19, J şi<< Kozlemenyek », Cluj, 1944, IV, p. 46, fig. 3 şi fig. 4,4.
a Vezi << Dolgozatok», Seghedin, 19B-H• IX-X, p. 298-303.
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(fig. 10, 9), precum şi fragmentul de ac de bronz descoperit în şanţul B (fig. 19, 4).
Totuşi metalul era încă rar şi se mai întrebuinţau, după cum am văzut, unelte de piatră,
de obsidiană, de corn de cerb. Silexul devine foarte rar, totuşi faptul că la Socodor nu
am găsit nici un silex poate fi o simplă întîmplare. Printre numeroasele oase de animale,
unele au servit poate şi ca unelte. De asemenea, se pare că s-au întrebuinţat şi unelte de
lemn, care însă nu s-au păstrat.
Materialul arheologic descoperit la Socodor, atît în inel cît şi în movilă, se încadrează în cultura de tip Otomani, care aparţine epocii bronzului. Este adevărat că materialul arheologic de la Socodor conţine şi elemente din alte culturi, ceea ce îl face pe
M. Roska să-1 atribuie culturii de tip Vattina 1, dar acest lucru se explică prin faptul ci aceste
culturi erau apropiate şi contemporane. Fără a cunoaşte prea bine materialul de la Otomani,
care este numai parţial publicat, credem totuşi că nu greşim dacă atribuim tot complexul
de la Socodor, ca şi materialul din Movila dintre Vii de la Vărşand, culturii Otomani.
Această cultură a fost destul de puţin cunoscută pînă la cercetările de la Socodor
şi Vărşand. M. Roska a publicat numai pe scurt să păturile sale de la Otomani, reproducînd
în ilustraţii puţine forme ceramice 2 • În ceea ce priveşte încadrarea acestei culturi
într-o anumită epocă, ea a putut fi făcută, totuşi, cu oarecare precizie. Este adevărat că
în privinţa datării materialului de la Otomani părerile lui Roska sînt şovăielnice, dar mai
tîrziu el datează materialul descoperit la Vărşand în perioada a doua a epocii bronzului, cu
o mică parte trecînd şi în perioada a treia 3 •
Aceeaşi datare o propusese pentru cultura Otomani şi I. Nes tor ~.
Fără a insista asupra argumentării pe care o aduc cei doi arheologi în sprijinul
tezei lor, vrem numai să amintim că datarea complexului de la Vărşand- şi prin aceasta
şi a aşezării de la Socodor- în perioada a doua a bronzului este confirmată prin descoperirea făcută la Vărşand a unui mic depozit de obiecte de bronz, care conţine două
ace în formă de « seceră», tipice pentru această perioadă 5 •
Ultimele săpături făcute la T6szeg, pe Tisa, au deosebit aici trei faze de cultură.
Cultura de la Vărşand este paralelizată cu faza cea mai nouă, C, de la T6szeg şi anume,
începuturile ei cu începuturile acestei faze. Întrucît, după cum se pare, aceastea corespund încă cu ultima fază a perioadei B (P. Reinecke), datarea culturii noastre în perioada a
doua şi, în parte, în p:!rioada a treia, rămîne valabilă 6 •
În legătură cu înrudirea culturii de la Socodor cu culturile vecine cu care este,
cel puţin în parte, contemporană, şi asupra căreia insistă mai ales Roska, atragem încă
o dată atenţia asupra« vasului de peşte» de tip Periam-Pecica, asupra torţilor «lunate »
din aceeaşi cultură (fig. 28, 10) şi a vasului de suspendat (fig. 26, 8), precum şi asupra
capacelor şi vaselor de tip Vattina (fig. 10, 13 şi fig. 28, 2). Se ştie, de altfel, că mai
ales în această perioadă a epocii bronzului diferitele culturi atestă o strînsă înrudire între
ele, ca dovadă a unui contact viu între diferitele triburi, dar poate şi a unei origini comune,
la care elementele locale, neo-şi eneolitice, vor fi adus o însemnată contribuţie.
Astfel, motivul ornamental al striurilor neregulate, pe care l-am găsit la Socodor,
caracteristic pentru faza mai veche a aşezării, este un motiv răspîndit şi în epocile anterioare,
1 M. Roska, Repert. p. 271.
' Pentru literatura privind cercetările de la Otomani, vezi M. Roska, op. cit., p. 215.
3
« Folia Archaeoh>, 1941, III-IV, p. 54 şi 61.
' 1. Nestor, Der Stand cler Vorgeschichtsforschung in Rumănien, « zz. Bericht cler rom.-germ. Komm. >>,
Frankfurt a. M., 1933, p. 89.
6 « S. C. I. V.», 1, anul 1, ianuarie-iunie 1950, p. 150. Depozitul a fost găsit la adîncimea de 50 cm. Nu este
exclusă totuşi o prelwtgire a culturii de la Socodor şi Virşand şi în perioada a treia a bronzului. La T6szeg s-au gă>it
ceşti de tip Otomani în faza D sau a patra a epocii bronzului(« 25. Ber. cler rom-germ. Komm.», 1934-1935. pl. 4, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Se ştie, însă ci cronologia aşezării de la T6szeg este prea ridicată în timp; în afară de aceasta,
Amalia Mozsolics spwte ci materialele de la T6szeg au fost amestecate inci înainte de catalogare (A magyarorszagi bronzkor
kronologiajarol, Ouj, 1943, p. 23 şi p.).
• A. Mozsolics, (( Acta Archaeol. », Budapesta, 195 z, II, fasc. 1-3, p. 6o şi 62,
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ca de pildă în cultura Gumelniţa sau Sdlcuţa. Nu este imposibil ca din această cultură,
mai apropiată teritorial, el să se fi transmis şi la Socodor şi la Vărşand, după cum se poate
să se fi transmis şi la Periam- tot de la Sălcuţa- împreună cu cana caracteristică,
cu două torti.
În ce~a ce priveşte înrudirea culturii de la Socodor cu cultura de tip Wietenberg,
remarcăm că în ambele culturi găsim ornamentaţia constînd dintr-o fîşie crestată, cuprinsă
între doqă linii (fig. 9, 3, 12, 16 etc.), dar menţionăm mai ales fragmentul nostru
(fig. 35, 4) de tip Wietenberg, găsit în movila de la Socodor, între 0-20 cm. Alte
două fragmente ceramice (fig. 33, 2, 3), pe care le-am citat şi care s-au găsit tot în movilă
şi tot la adîncime mică (primul între 20-40 cm, al doilea între 40-60 cm), prezintă şi
ele o ornamentaţie înrudită cu cea din cultura Wietenberg.
Este semnificativ faptul că cele trei fragmente au fost găsite aproape de suprafaţă.
Aceasta ne-ar putea indica o eventuală contemporaneitate a culturii Wietenberg cu faza
mai nouă a culturii de la Socodor. S-ar putea chiar pune întrebarea dacă nu cumva cea
dintîi derivă din cea din urmă.

*
În şanţul A s-au găsit şi patru morminte de inhumaţie, prefeudale, săpate în
aşezarea primitivă de pe « inel».
Mormîntul nr. 1 conţine scheletul unui copil, culcat pe spate, cu braţele întinse
de-a lungul corpului. La cap avea un fragment de pieptene din os (fig. 36, 5,13-16
fragmentele din cele patru morminte) iar la picioare, un vas de lut cenuşiu ornamentat
pe gît cu linii paralele, lustruite (fig. 37). Scheletul era aşezat la o adîncime de 1,40 m,
cu direcţia est-vest, privind spre est.
Mormîntul nr. 2. Schelet de adult. Lîngă cap, s-au găsit fragmente de pieptene
de os cu nituri de fier. Adîncimea, direcţia şi poziţia sînt ca la mormîntul nr. 1.
~Mormîntul nr. }. Scheletul avea în dreapta capului două vase mici, cenuşii
(fig. 38), dintre care cel mai înalt este făcut din pastă poroasă. De asemenea, s-au găsit lîngă
cap fragmente de acelaşi tip de pieptene. Poziţia este aceeaşi; adîncimea 1,60 m. Direcţia
este nord-est- sud-vest, cu faţa spre nord-est.
Mormîntul nr. 4. Scheletul are la cap fragmente de acelaşi tip de pieptene, iar pe
piept diferite mărgele una mare de chihlimbar, una mică şi alta şi mai mică, rotundă,
tot din chihlimbar: patru mărgele sînt întregi, una lunguiaţă, din acelaşi material, este
ruptă, iar două mărgele mici, rotunde şi albe sînt din scoică (fig. 36, 1, 3, 4, 6-12).
De asemenea, s-a păstrat fundul aproape sferic şi plin al unui flacon de sticlă (fig. 36, 2).
Poziţia scheletului este aceeaşi. Adîncimea este de 1,60 m. Direcţia este aceeaşi ca la mormîntul nr. 3.
Inventarul celor patru morminte ne permite să fixăm poziţia lor cronologică. În
acest scop, sînt importante, în primul rînd, fragmentele de piepteni, care ne indică un
tip de pieptene cu dinţii bilaterali şi cu nituri de -fier la mijloc. Acest tip de pieptene îl
regăsim în marea necropolă de la Kiszombor 1 • El se deosebeşte de pieptenii din os găsiţi
în mormintele de tip Sîntana de Mureş, piepteni care au numai un rînd de dinţi şi a căror
parte superioară este de obicei arcuită 1~ mijloc. Piepteni cum sînt cei de la Socodor,
dar cu nituri de bronz, s-au găsit şi în mormintele de la Valea lui Mihai, pe care M.
Roska le datează în prima jumătate a secolului al V -lea, după o monedă de aur a lui
Teodosiu al II-lea2 •
Vasele de la Socodor, de o tradiţie mai veche La Tene, epocă a cărei influenţă se
mai resimte încă în această fază a perioadei prefeudale, se aseamănă atît cu cele de la Kis1

« Dolgozatok )), Seghedin, 1936, XIII, p. 101

2

« Kozlemenyek)), Cluj, 1944, IV, p. 91
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zombor, cît şi cu cele de la Sîntana. Vasul din mormîntul nr. 1 îl regăsim însă foarte asemănător tot într-un mormînt, la Gorzsa 1 , lîngă Hodmezovasarhely, unde apare tot ca o
formă deosebită. Cimitirul de la Gorzsa este datat în sec. VI-VII. Tot la Kiszombor
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Pig. 36. - SocoJor. Mărgele şi fragmente de pieptene descoperite în morminte Sec. V 1 e. n .
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Fig. 37· - Socodor. Vas Je lut dintr-ua
mormînt. Sec. VI e.n.

Fig. 38. - SocoJor. Vase de lut din alt mormînt.
Sec. '! I e.n.

s-au găsit diferite mărgele de chihlimbar, de pastă de sticlă, sau de piatră, asemănă
toare cu cele de la Socodor. De asemenea, s-au găsit şi mărgele mari de chihlimbar,
socotite fusaiole (prîsnele de fus). Credem că mărgeaua de la Socodor făcea parte
dintr-un şirag şi nu servea nici ca fusaiolă, nici ca buton pentru mînerul unei săbii,
1

« Dolgozatok», Seghedin, 1933-34, IX-X, p. 261, pl. 73,

www.cimec.ro

j.

HO

deoarece gaura ei este prea mică, şi, în afară de aceasta, nu s-au găsit în mormînt resturi
de sabie.
În vremea aceasta, în afară de populaţia băştinaşă, în aceste regiuni se găseau
şi gepizii.
Se ştie că după înfrîngerea lui Attila, gepizii reuşesc să se elibereze de sub dominaţia
hunilor şi astfel devin stăpîni pe ţinutul dintre Tisa şi Carpaţii orientali. Urmele lor
se găsesc în mai multe locuri din Transilvania, dar uneori nu le pot fi itribuite cu precizie. Mult mai des apar aceste urme în regiunea Tisei 1 •
In anul 568, gepizii sînt nimiciţi între Dunăre şi Tisa de către avarii uniţi cu longobarzii. O parte a gepizilor părăseşte ţinuturile noastre; cea mai mare parte însă se
supune dominaţiei avare, după cum arată descoperirile arheologice. Ei sînt pomeniţi
deseori în izvoarele istorice, dar ultimul izvor care îi menţionează datează din secolul al
IX-lea 2 •
După zdrobirea gepizilor şi după ce longobarzii se îndreaptă spre Italia, avarii
devin stăpîni pe un vast teritoriu. Ei se stabilesc la început pe cursul inferior al Savei şi
al Tisei, dar mai tîrziu ocupă şi Pannonia şi cursul mijlociu al Tisei 3 • În aceste regiuni s-au
găsit mii de morminte de inhumaţie, care datează din epoca dominaţiei avare. Astfel
de morminte s-au găsit şi la Socodor în vara anului 1948, nu mult înainte de începerea
săpăturilor noastre. Din informaţiile culese la faţa locului am putut afla că mormintele
au fost descoperite cu prilejul unor construcţii, la cîţiva km vest de Socodor, în teren plan.
Unul dintre morminte pare a fi conţinut scheletul unui călăreţ îngropat împreună cu calul
său. Din inventarul mormîntului s-au putut salva două obiecte prin grija medicului din
Socodor, care le-a donat apoi 1'luzeului Naţional de Antichităţi. Cele două obiecte din
mormîntul principal sînt: o scăriţă de şa din fier (fig. 39) şi o « limbă de curea>> din
bronz turnat, frumos ajurată, care împodobea capătul unei centuri (fig. 40) 4 •
Scăriţele de fier de felul celei descoperite s-au găsit în numeroase morminte din
vremea dominaţiei avare. Cităm numai cele din cimitirul de la Szentes-Kajan 5 • Cimitirul este datat între anii 670-790. Scăriţele din acest cimitir sînt de două tipuri: unul,
care cuprinde şi pe cea de la Socodor, cu talpa dreaptă sau curbă şi cu urechea prin care
trece cureaua, bine despărţită de corp; celălalt tip, la care această ureche este în formă
de ochi, alcătuit din cele două braţe ale scăriţei. Se pare că nu există nici o diferenţă cronologică între aceste două forme 6 • După cum se ştie, scăriţa de şa a fost introdusă
în Europa Centrală de către avari 7 •
Limba de curea de la Socodor face parte din grupul obiectelor de bronz masive
şi turnate din epoca stăpînirii avare. Aceste obiecte sînt ornamentate de obicei cu grifoni,
scene de lupte între animale, sau vrejurl de plante. Bronzurile turnate apar spre sfîrşitul
secolului al VII-lea, dar epoca lor de înflorire se plasează în secolul al VIII-lea, cînd se
observă o renaştere a vechilor motive scitice de pe teritoriul din sudul U. R. S. S., dar
şi a celor din regiunea iraniană din interiorul Asiei 8 •
În necropola de la Szentes-Kajan se disting trei grupuri ale bronzurilor masive
şi turnate care ornamentau centurile. Primul grup, datat între anii 700-730, cuprinde
piesele pe care predomină încă ornamentele cu grifoni şi plante; al doilea, datat între
730-760, cuprinde piese la care încep să dispară grifonii, predominînd plantele; în al
194~.

1 « Dolgozatok», Seghedin, 1936, XII, p. 101 ~i urm.; C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite,
p. 199 ~i urm.
2
Vorgeschichte der deutschen Stămme, ed. de Reinerth, III, p. u66.
3
J. Eisner, « Byzantinoslavica», Praga, 1947, IX, nr. 1, p. 4~·
4
« Studii», II, 1949, nr. 1, p. 89, fig. 1 şi p. 90, fig. z.
6 « Dolgozatok», Seghedin, 1943, XIX, p. ~4·
8
lbid. p. H şi 81.
7
P. Reinecke, «Germania>>, 1938, XII, p. 89, nota 3·
8
« Dolgozatok », Seghedin, 1943. XIX, p. 8o.

www.cimec.ro

Bucur~ti,

CEHCETAIIt AllltEoLotan:

IN

TI\ANSILVANL\

(l)

81

treilea, de la 760-790, motivele cu animale au dispărut aproape cu desăvîrşire, rămînînd
numai cele vegetale, care şi ele încep să se descompună. Obiectele sînt aj ura te 1 •
Piesa de la Socodor nu intră în nici una din aceste categorii, deoarece ea
nu este ornamentată nici cu motive animale şi nici cu motive vegetale, ci are un ornament geometric, cu cercuri care se îmbucă. Probabil că ornamentul este de origine bizantină şi chiar mai veche. El apare în mozaicurile romane şi în ţesăturile din secolele IV-V 2 • Faptul că piesa noastră este complet ajurată ne-ar putea permite să o plasăm

Fig. 39· - Socodor.

Fig. 40. - Socodor.

«Limbă

Scăriţă

de

şa descoperită

într-un mormînt avar.

c'e curea>> din brom: descoperită în acelaşi mormînt avar.

într-o fază tîrzie a epocii stăpînirii avare; totuşi, felul în care se prinde de cureaua ce se
introduce în capătul ei este caracteristic pentru primul grup.
Prin atribuirea culturii Keszthely- numită astfel după necropola de pe lacul
Balaton - epocii de după anul 568, adică epocii dominaţiei avare, s-a făcut un mare
pas înainte în cunoaşterea monumentelor prefeudale din ţinuturile noastre. Mai rămîne
să se facă diferenţierea între ceea ce aparţine avarilor propriu-zişi şi ceea ce se datoreşte
altor influenţe culturale sau altor grupuri etnice. Datorită activităţii bogate în acest domeniu a arheologilor maghiari, şi această problemă începe să fie lămurită. Astfel, s-a
precizat că grupul garniturilor de curele turnate şi ornamentate cu grifoni, cu lupte între
animale sau cu vrejuri de plante trebuie atribuit avarilor, în timp ce aplicele de curele
presate, decorate mai ales cu motive geometrice, se datoresc triburilor turceşti de pe teri1
2

o-

c. 297

« Dolgozatok », Seghedin, 1943, XIX, p. 81.
Kr. Miatev, Die Keramik von Preslav, Sofia, 1936, p. 79·
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toriul din sudul U. R. S. S., venite împreună cu avarn. Printre acestea, cel mal
important este neamul kutrigurilor 1 •
Totuşi problema nu pare a fi cu totul clarificată. Un arheolog maghiar, care s-a
ocupat cu problema avarilor, spune, la rîndul său: « Grupul obiectelor turnate, ornamentate cu grifoni şi cu vrejuri, atribuit avarilor, şi care începe să înflorească aproximativ
din secolul al VIII-lea, nu mai poate fi considerat ca o moştenire curat avară, deoarece
la formarea acestei culturi din Ungaria au contribuit nu numai avarii, ci şi celelalte neamuri
imigrate, populaţia străveche indigenă şi numeroasa populaţie slavă din regiunea
dintre Dunăre si Tisa »2 •
Arheologul citat distinge în formarea culturii epocii stăpînirii avare pe teritoriul
R. P. Ungară următorii factori:« 1. Monumentele şi priceperea artistică a avarilor aduse
din Orient. 2. Influenţele din Rusia de sud exercitate asupra monumentelor avare între
anii 558-568. 3. Moştenirea neamurilor bulgare a kuturgurilor şi uturgurilor venite
împreună cu avarii în anul 568 de pe teritoriul imperiului pontic huno-bulgar. 4. Imigrarea bulgarilor kuturguri, a sabirilor şi a tarniacilor în jurul anului 597. 5. Influenţa monumentelor bizantine şi a tributului anual în aur. 6. Monumentele gepide şi est-germane.
7. Moştenirea populaţiei romanizate şi a altor populaţii străvechi, precum şi a germanilor
din vest. 8. Imigrarea bulgarilor onoguri din regiunea Cubanului în jurul anului 678. 9.
Moştenirea slovenilor transdanubieni şi a slavilor din ţinutul Tisa-Dunăre în secolele
VIII-IX. 10. Expansiunea imperiului bulgar dunărean după anul 804 »3 •
A insista asupra acestei probleme ar însemna să dăm o extindere prea mare acestui
raport. Într-o lucrare mai nouă, arheologul ceh J. Eisner expune clar stadiul problemei.
Reţinem din lucrarea sa concluzia care ni se pare întemeiată şi care se deosebeşte puţin
de punctul de vedere al arheologilor maghiari. Este foarte probabil, spune J. Eisner,
că marile cimitire din epoca avară, în care găsim mai ales bronzuri turnate, ornamentate
cu grifoni sau vrejuri, nu au apărut imediat după venirea avarilor în ţinuturile dunărene,
dar este puţin probabil ca artiştii avari să fi reluat tehnica central-asiatică a bronzurilor
masive turnate abia după un secol de la aşezarea lor pe teritoriul R. P. Ungare. În concluzie, savantul ceh crede că aceste cimitire încep de la jumătatea secolului al VII-lea,
iar confecţionarea bronzurilor masive încetează în primele decade ale veacului al IX-lea 4 •
Descoperiri de tip Keszthely se găsesc, în afară de teritoriul R. P. Ungară, în
Carintia, în Stiria superioară, în Austria de sus şi de jos, în Moravia şi în Boemia de nord,
deci în regiuni în care majoritatea populaţiei o formau slavii 6 •
Înainte de a termina consideraţiile noastre asupra artei avare, credem necesar
să reproducem conduziile la care ajunge arheologul maghiar citat mai sus, D. Csallany 6 ,
într-un studiu recent, cu atît mai mult cu cît aceste concluzii modifică în mare parte pe
cele expuse pînă aici. Pornind de la studiul pătrunderii monedelor bizantine în timpul
stăpînirii avare, la nord de Dunărea de jos, autorul citat constată că această pătrundere
încetează după Constantin al IV -lea Pogonat (668-685). Această dispariţie a monedelor
bizantine este explicată prin apariţia bulgarilor în regiunea Dunării (679). Astfel se întrerupe orice legătură între Bizanţ şi ţinuturile despre care am vorbit. Această stare de lucruri
se reflectă în monumentele arheologice care ne-au rămas de la avari în felul următor:
I. Perioada mai veche (568-679) este caracterizată prin preponderenţa influenţei
bizantine. Acestei perioade îi aparţin garniturile de argint şi garniturile presate, de bronz,
1 A.. A.lfoldi, « Eurasia Septcntrionalis A.ntiqua», 1934, IX, p.
• D. Csallany, ((Folia A.rchaeol.», 1939, I-11, p. IH·
3
Ibid., 1939, I-II, p. 1~o.
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şi urm.
' (( Gennania 1), 1928, XII, p. 90.
6 D.
Csa.l.l.any, (( A.cta A.rchaeol. », Budapesta,
lucrarea noastră fusese redactată.
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argint sau aur. În afară de influenţa bizantină, în această perioadă se observă şi influenţa
ţinuturilor de la Volga de mijloc şi din Rusia meridională.
li. Perioada de tranziţie(680-720),încare încep să apară primele forme ale culturii
Keszthely propriu-zise, se observă tendinţele stilului indigen şi efectul pătrunderii
unor noi elemente etnice (onogurii).
III. Perioada obiectelor turnate, ornamentate cu grifoni şi cu vrejuri (720-896)
este caracterizată prin preponderenţa garniturilor de centură decorate cu grifoni şi cu
vrejuri. Evoluţia tinde spre ornamentaţia vegetală. Originile aşa-zise «asiatice» ale
acestor obiecte nu au fost încă explicate satisfăcător. Autorul citat crede că este vorba de o
cultură tardivă, născută în Europa centrală, a cărei origine nu trebuie căutată
în Orient.
Se pare că avarii şi-au exercitat dominaţia şi asupra Transilvaniei, deşi în această
epocă populaţia acestei provincii era formată din populaţia locală, din rămăşiţele gepizilor
şi din slavii care pătrundeau în număr din ce în ce mai mare 1 •
După cîte ştim, nu s-au găsit în Transilvania -înţelegînd prin Transilvania
Ardealul propriu-zis, Maramureşul şi Crişana- bronzuri masive turnate, de caracter
avar şi de stilul celui de la Socodor. Se pare că în regiunea de cîmpie din vestul ţării,
atît de asemănătoare pustei ungare, avarii au găsit condiţii care se potriveau cu felul lor
de viaţă şi, în primul rînd, cu necesitatea de a avea păşuni întinse pentru caii lor.
Cunoaştem totuşi,
în Transilvania şi în Banat, unele descoperiri care pot fi
atribuite avarilor sau popoarelor de călăreţi venite cu aceştia. Astfel în Banat este cunoscută
descoperirea de la Felnac 2, apoi mormintele timpurii avare de la Besenova Veche 3
şi Sînnicolaul Mare 4 • La Nuşfalău (Sălaj) 6 par a fi fost morminte din această epocă.
Din această epocă mai trebuie menţionat şi un vas de lut de culoare galbenă, lucrat cu
roata, găsit la Cenaclul Unguresc 6 • Mai departe, spre răsărit, de-a lungul cursului mijlociu
al Mureşului, s-au identificat la Teiuş, Aiud, Aiudul de Sus, Gîmbaş, Heria cimitire sau morminte izolate, aparţinînd epocii avare timpurii 7 •
În marele cimitir de la Bandul de Cîmpie, care datează cel puţin în parte din secolul al VII-lea, pot fi identificate elemente avare sau kutrigure 8 • De la Dumbrăveni 9
se cunoaşte un model de presat, iar de la Corund-Firtuş, în Secuime, alte două 10 •
Cam acestea ar forma în cea mai mare parte descoperirile cunoscute pînă acum.
Ele se plasează într-o perioadă timpurie a epocii dominaţiei avare, probabil în secolul
al VII-lea. Puterea avară va mai dura pînă spre sfîrşitul secolului al VIII-lea, cînd
avarii vor fi şi ei, la rîndul lor, nimiciţi de oştile lui Carol cel Mare.

ADDENDA
Întrucît cele patru studii care formează lucrarea Cercetări arbeologic:e i11 Trami/z:ania au fost redactate acum 5-6 şi chiar mai mulţi ani, socotim necesar să completăm
într-o măsură de altfel foarte redusă consideraţiile pe care le-am făcut în această lucrare,
cu date noi care au apărut în răstimpul arătat.
1

D. Csallâny, ((Acea Archaeol. >>, Budapesta, 1952, II, fasc. 1-3. p. 94<< Archaeol. Hungarica >>, 1926, I, pl. IV şi V.
((Folia Archaeol.>>, 1939, I-II, p. 122.
4 lbid.
5
<<Germania», 1928, XII, p. 9~·
8
<< Folia Archaeol. », 1939, I-II, p. 131, fig. 7, 2 şi p. 1~o.
7
<< S. C. 1. V.», 19~0, nr. 1, p. 12~ -126.
• N. Fettich, << Archaeol. HWlgarica», Budapesta, 1936, XVlii, p. 66 şi urm.
9
<< Archaeol. Hungarica », 1926, 1, pl. VII, 3 şi XVIII, p. 92.
10
Ibid., XVIII, fig. 3 ~ şi p. 92.
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Astfel pentru fiecare din cele patru studii care cuprind una sau mai multe probleme
principale se va aduce un adaos, care nu reprezintă epuizarea problemelor, dar care va
arăta într-o lumină mai clară stadiul în care a ajuns cercetarea acestor probleme.
Sondajele de la SocodtJr prezintă două probleme principale: aceea a culturii de tip
Otomani căreia îi aparţine aşezarea de la Socodor şi problema pe care o pune- descoperirea
celor patru morminte « prefeudale >>. La acestea se adaugă problema avarilor pe care o
ridică descoperirea întîmplătoare a unui mormînt avar.
Cultura de tip Otomani a fost pusă în discuţie în ultimul timp, în ceea ce priveşte
faciesul pe care îl prezintă la Vărşand şi Socodor, în urma săpăturilor de la T6szeg,
pe care le-am amintit 1 •
După cum se ştie, ultimele săpături făcute în 1948 în aşezarea de la Laposhalom
de la T6szeg au dat posibilitatea unei încadrări mai precise a materialelor descoperite în
acest loc, atît de important pentru lămurirea epodi bronzului în estul R.P.Ungare şi în
vestul R.P.Romîne.
Amalia Mozsolics constată în movila de la T6szeg, în care depunerile arheologice au o grosime de aproapf' 5 m, trei straturi principale (A, B, C), corespunzînd prin
materialul pe care îl conţin cu trei culturi distincte ale epocii de bronz ungare. Astfel,
stratul inferior, A, corespunde cu cultura Nagyrev, str:Jtul mijlociu, B, cu cultura Hatvan,
iar stratul superior, C, cu cultura Fiizesabony.
Pe baza materialelor de la T6szeg, Amalia Mozsolics încearcă să încadreze culturile contemporane din ţinuturile învecinate în cele trei faze constatate în aşezarea de pe
malul Tisei. Din aceste culturi fac parte şi cultura de tip Otomani (Ottomâny), sau mai
bine zis aspectul ei de la Vărşand (Gyulavarsând), precum şi cultura de tip PeriamPecica (Perjâmos-Pecska), culturi care ocupă un loc important în epoca de bronz a
Transilvaniei de vest.
ln ce priveşte aşezarea de la Vărşand, cercetătoarea maghiară o paralelizează în
parte cu T6szeg C, spunînd textual: << începutul aşezării îl putem paraleliza din punct de
vedere cronologic probabil cu nivelurile cele mai de jos T6szeg C, data la care ea a
fost însă părăsită, astăzi abia dacă mai poate fi hotărîtă».
Pentru a ajunge la această concluzie, autoarea se bazează pe elementele comune
ceramicii care apare la Vărşand şi în stratul superior (C) de la T6szeg. Acestea sînt:
caneluri oblice şi dungi reliefate oblice, proeminenţe încadrate cu semicercuri sau cu
cercuri şi, în general, aşa-numita ceramică cu proeminenţe şi spirale (Spiralbuckelkeramik).
Consideraţiile Amaliei Mozsolics sînt fără îndoială juste în măsura în care ele
nu se pot baza decît pe materialul publicat. Or, autoarea remarcă cu drept cuvînt că
Roska Marton, care a executat săpături în aşezările culturii Otomani din Transilvania,
nu publică în dările de seamă asupra acestor săpături decît foarte puţin material ilustrativ. Vom vedea ce concluzii se pot trage în această problemă, comparînd cu materialul de la Toszeg un material mai bogat şi anume cel descoperit în 1949 la Vărşand şi
în 1948 la Socodor.
După cum reiese din materialul de la Toszeg, începînd din stratul mijlociu în jos,
în ceramică predomină din ce în ce mai mult striurile făcute cu un instrument asemănător
cu un pieptene şi striurile trasate parcă cu o mătură (Besenstrich), precum şi aşa-numitele
impresiuni textile. Dar în timp ce acestea din urmă sînt caracteristice pentru nivelurile
mijlocii, cele dintii apar atît în nivelurile mijlocii cît şi în cele inferioare.
Dacă examinăm acum materialul de la Vărşand, vedem că numeroase fragmente
cerarnice sînt ornamentate cu striuri regulate sau neregulate. Acest lucru ne dă dreptul
1 A. Mozsolics, Die Ausgrabungen in T6szeg im Jahic 1948, în « Acta Archacol. Acad. Scicntiarum Hung. )),
Il, 19p., p. 35 -69.
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să paralelizăm o parte a materialului de la Vărşand cel puţin cu T6szeg B, dacă nu cu A,
deoarece în T6szeg C acest ornamente ca şi inexistent. În ce priveşte celelalte ornamente
care apar pe ceramica de la Vărşand, este adevărat că elementele menţionate de Amalia
Mozsolics sînt caracteristice şi pentru Toszeg C, dar în schimb alte elemente de la Vărşand
nu apar în această aşezare.
Astfel ornamentele caracteristice pentru Vărşand sînt linii duble sau triple,
paralele sau formînd arcuri în formă de ghirlande, dar mai ales ornamentul plastic
în formă de brîu crestat sau alveolat. Adeseori acest brîu e dublu, aşezat imediat sub
buza vasului.
Acest ornament, care este de tradiţie mai veche, nu apare în materialul descoperit
în 1948 la T6szeg decît rareori şi anume în stratul mijlociu.
Credem deci că cultura de la Vărşand nu poate fi considerată ca un aspect răsări
tean al culturii de tip Fiizesabony (T6szeg C), ci ca un aspect al culturii de tip Otomani,
cultură pe care nu o cunoaştem încă suficient de bine. Acest aspect este din punct de
vedere cronologic paralel cu T6szeg C dar şi cu T6szeg B.
Examinînd acum ceramica descoperită la Socodor, vom vedea că ornamentele
caracteristice pentru Vărşand apar încă în nivelurile cele mai de jos. Brîurile în relief sînt
tot atît de frecvente ca şi la Vărşand, iar striurile mai mult sau mai puţin regulate şi
uneori de un aspect mai primitiv decît la Vărşand, apar încă mai des. Ele apar din
ce în ce mai des de la 0,60 m în jos.
În schimb aşa-numita ceramică cu proeminenţe este mai rară decît la Vărşand şi
puţin dezvoltată.
O toartă de tip « ansa luna ta>> s-a găsit la Socodor, în movilă,
0,40-0,60 m. Ştim că la T6szeg aceste torţi apar în nivelurile C.

mai

la adîncimea de

Toate acestea ne fac să paralelizăm materialul de la Socodor în partea sa prindcu T6szeg B, începînd probabil Îţică în A şi intrînd şi în C.
La completarea cunoştinţelor noastre asupra culturii de tip Otomani au contribuit şi cercetările care s-au făcut în 1954 sub conducerea lui Szekely Z6ltân de către colectivele muzeelor regionale de la Sf. Gheorghe şi Baia Mare la Pir (Szilâgyper) 1•
În ceramica descoperită în această aşezare, Szekely vede influenţe ale culturii
Schneck.enberg şi Wietenberg. Unele vase au analogii, tot după Szekely, în grupele T6szeg
C şi D ale lui Tompa.
Mai important este însă faptul că pentru întîia oară s-au descoperit în Transilvania morminte aparţinînd culturii de tip Otomani. Numărul mormintelor de la
Pir este de 30. Adîncimea lor este de circa 0,50-0,60m. Ritul de înmormîntare este
inhumaţia. Numai într-un singur caz s-a constatat incineraţia cu urnă. Scheletele descoperite erau în poziţie chircită. Inventarul obişnuit al mormintelor bărbăteşti este un topor
de corn de cerb perforat, un vas de lut şi cîteodată un prîsnel de lut. Mormintele femeilor nu conţin decît o ceaşcă sau sînt lipsite de inventar. Orientarea scheletelor este variată.
Tot în 1954 s-a făcut un sondaj de către Alexandrina Alexandrescu şi Mircea
Rusu la Sîntion (Pusztaszentjanos) 2 • Cercetarea a furnizat un bogat material ceramic şi
cîteva forme de turnat. Cu acest prilej s-a putut constata că la Sîntion nu e vorba de
un cimitir de incineraţie, ci de o aşezare.
Cîteva forme de turnat s-au găsit şi la Pir. Cele două valve de la Sîntion sînt pentru
o daltă îngustă care se lăţeşte spre tăiş. Se pare că fragmentul de la T6szeg, găsit la
314 cm adîncime, se aseamănă cu cele de la Sintion. Un fragment dintr-un tipar asemănă
tor s-au găsit şi la Socodor.
pală

1 <(S.C.I.V.>>, nr. 3-4,
• lbid., p. 487 urm.

I9~h

p. 8J4 urm.
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Aceste tipare ar putea forma un indiciu pentru datare. Trebuie să menţionăm
insă că pe dosul uneia din valvele de la Sîntion se găseşte tiparul unei dalte cu gaură de
înmănuşare longitudinală. Nu ştim dacă acest tip de daltă ar putea fi datat, aşa cum am
dori să o facem, în perioada B a epocii bronzului. Cel mai vechi celt (topor cu gaură
de înmănuşare longitudinală) din Transilvania pare a fi cel descoperit împreună cu spada
de la Boiu, publicată şi datată de I. Nestor în perioada B1 . Trebuie să admitem că tiparul
descoperit în nivelul II, de jos în sus, al aşezării de la Sîntion, face parte dintre cele
mai vechi tipare pentru obiecte de bronz cu gaură de înmănuşare longitudinală.
Amintim din nou micul depozit de bronzuri de la Vărşand care poate fi d:Hat
tot în perioada B a lui Reineke, atît prin acele în formă de seceră, cît şi prin celălalt ac
care aparţine culturii mormintelor tumulare. Repetăm deci că, după părerea noastră,
aşezările de la Socodor şi Vărşand trebuie să fi existat şi în perioada T6szeg B şi poate şi
în partea finală a perioadei A, cea de la Socodor începînd poate înaintea celei de la Văr
sand si terminîndu-se probabil înaintea acesteia.
'
' În lucrarea sa despre zăbalele de corn de cerb din bazinul Carpaţilor, publicată în
1954, Amal•ia Mozsolics 2 datează aşezările de la Vărşand şi Socodor în perioada III a
bronzului, adică în aceeaşi perioadă ca aşezarea de la Fiizesabony, dar tot ea spune într-alt
loc că T6szeg C este în parte încă contemporan cu perioada B a lui Reinecke şi
Willvonseder 3 .
După aceste scurte completări aduse la problema cronologiei culturii Otomani,
trecem la a doua problemă pe care o ridică cercetările de la Socodor prin cele patru morminte
descoperite. Este clar că mormintele fac parte dintr-un cimitir mai mare neexplorat.
Fragmentele de piepteni care fac parte din inventarul lor nu pot data mormintele în
mod precis deoarece aceşti piepteni se găsesc încă mult timp după sec. V al erei noastre.
Ei nu pot să indice decît un terminus post quem în datarea lor, faţă de pieptenii de tipul
Sintana de Mures.
Cimitirul g~pid de la H6dmezovâsârhely-Gorzsa este datat de J. Banner după o
monedă de aur a lui Justin I (518-527), găsită într-unul din morminte, în linii mari în
sec. VI-VII 4 • După cum am spus, unul din vasele de la Socodor seamănă cu un vas
descoperit in mormîntul 29 de la Gorzsa, astfel încît credem că nu greşim ca, ţinînd seama
de această asemănare şi în· general de caracterul descoperirii, să datăm mormintele de la
Socodor în sec. VI. Vasele de la Socodor prezintă în general acelaşi caracter ca şi vasele
din cimitirul de la Band şi din cel de la Moreşti, chiar dacă se deosebesc puţin ca forme.
În ultimul timp necropola de la Band e datată în prima jumătate a sec. VII. În ce priveşte
necropola de la Moreşti, care alături de cea de la Band este cea mai mare necropolă din
această vreme, cunoscută pînă acuma în Transilvania, ea precede pe cea de la Band, clatin·
du-se în sec. VI cu prelungiri probabile pînă in sec. VII 5 •
Cercetările din Ungaria privind monumentele din această epocă, unde se cunosc
mai multe descoperiri decît pe teritoriul ţării noastre, vor intra într-o fază nouă, întocmai
ca şi cele avare, prin publicarea apropiată a unui corpus al descoperirilor gepide 6 •
A treia problemă cu care urmează să ne ocupăm în legătură cu descoperirile de la
Socodor este problema avarilor. Ne vom referi iarăşi în primul rînd la literatura maghiară,
1

1. Nestor, in <<Sargetia», 1, Deva, 1937, p. 1H urm.
A. Mozsolics, Mors en bois de cerf sur le territoire du bassin des Carpathes, în << Acta Archaeol. Ac. Se.
Il ung.», 3, 1953, p. 71-72..
8 A. Mozsolics, Die Ausgrabungen in T6szeg, p. 6z., nota 90. Nu am avut la dispoziţie lucrarea lui VI. Miloj~Ic,
Zur !'rage cler Chronologie cler friihen und mittlerer Bronzezeit in Ostungarn (Congres de Zurich, Actes 1953, 2.56-2.78).
A se \'edea şi lucrările lui M. Garasanin, în «Rad Voivodanskih Muzeja )), Novi Sad, 3, 1954, p. 57 unn.
4
« Dolgozatok Szeged, 1933-1934, pl. LXXIII, dreapta jos. Pentru cimitirul de la Gorzsa vezi şi J. Banner,
în «M.A.G.W.», LXIII, 1933, p. 376 urm.
6 ln pregătire. A se vedea rapoartele de săpături în «S.C.I.V.)), 1952. şi urm.
8
Datorit lui D. Csallâny. A se vedea şi I. Kovrig, Genn;in lelet Gyulârol, în <<foli!l Archaeologica)), Vl, 1954,
P· 86·-91.
.
2
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deoarece masa uriaşă a descoperirilor avare se găseşte pe teritoriu ungar. La congresul
maghiar de arheologie din octombrie 1955, Gy. Laszlo a anunţat apariţia apropiată
a mai multor lucrări privind această problemă, precum şi întocmirea unui corpus al descoperilor avare. În comunicarea pe care a ţinut-o la acest congres, Laszlo a arătat printre
altele că teza lui D. Csallany, bazată pe observaţii arheologice juste, după care prin anii 670
se întîmplă o schimbare între relaţiile dintre avari şi imperiul bizantin cauzată de întemeierea statului bulgar, poate fi supusă discuţiei. Astfel G. Feher a arătat pe bază de
izvoare istorice că comerţul între Bizanţ şi avari a continuat prin căile de comunicaţie
neocupate de bulgari şi chiar prin Bulgaria.
Părerea lui Laszlo este că una din cauzele dispariţiei monedelor s-ar datora faptului
că avarii veniţi mai tîrziu, caracterizaţi prin ornamentele cu grifoni şi vrejuri, au practicat
comerţul sub formă de schimb de bunuri.
Fără a menţiona mai multe lucrări maghiare asupra avarilor, la care se referă
Laszlo în comunicarea sa, unele apărute, dar cele mai multe sub tipar- între ele un
volum al lui Laszlo asupra componenţei societăţii avare-ne mărginim să amintim comunicarea Ilonei Kovrig, ţinută la acelaşi congres. Comunicarea, intitulată « Asupra problemei cronologiei monumentelor avare », adu.ce contribuţii noi la această problemă,
care sînt demne de a fi relevate. În prima parte a epocii avare, spune I. Kovrig, descoperirile sînt datate prin monede bizantine, deşi numai cu aproximaţie, deoarece obiectele
îngropate pot să fie mai vechi decît data de emisiune a monedelor. În a doua parte a epocii
încetează afluxul de monede şi posibilităţile de datare devin mai grele. Pentru partea mai
veche s-a încercat să se stabilească cronologia pe baza pieselor de harnaşament şi a armelor,
adică a obiectelor care se leagă mai strîns de felul de viaţă al avarilor: acestea sînt scăriţele de
her rotunde cu torţi rectangulare, lănci în formă de frunză de trestie şi plăci de harnaşa
ment trilobate de bronz, aur sau argint, terminate într-un desen în franjuri.
Dacă privim harta de răspîndire a acestui vechi grup de descoperiri avare, spune
mai departe autoarea, vom vedea că aceste descoperiri apar în număr mai mare la vest de
Dunăre, în Transdanubia (Dunantul). Se poate deci presupune că expansiunea avarilor a
avut loc foarte curînd atît spre vest, peste Dunăre, cît şi spre linia Mureşului, spre care îi
atrăgeau motive strategice şi economice, dintre care, în primul rînd, nevoia de a se aproviziona cu sare. Între Mureş. şi Crişuri, unde la sfîrşitul sec. VI şi începutul sec. VII
trăiau încă prc babil rămăşiţele gepizilor, sînt numai patru descocoperiri, între care cea
foarte importantă de la Kunagota.
Întregul grup poate fi datat, după I. Kovrig, încă în a treia treime a sec. VI.
Monumentele acestui grup prezintă, prin calitatea deosebită a fierului şi prin priceperea
cu care acesta era prelucrat, legături neîndoielnice cu Siberia de sud şi cu Mongolia de
nord, îndeosebi cu regiunea Altailor. Atribuirea acestui grup kutrigurilor nu i se pare
întemeiată. Marea răspîndire a descoperirilor nu dă impresia că acestea ar aparţine unui
grup închis, după cum erau încă constituiţi kutrigurii în cuprinsul oastei avare.
Trecînd iarăşi la comunicarea prezentată de I. Kovrig la congresul amintit, extragem
din ea observaţia deosebit de importantă că grupa obiectelor ornamentate cu grifoni şi
vrejuri nu apare în cimitirele avare înainte de ultima treime a secoluluiVII. În această
privinţă autoarea este de acord cu Gy. Laszlo, după care apariţia acestei grupe se datoreşte
unui nou val etnic venit pe la sfîrşitul sec. VII din regiunea fluviului K3ma şi a stepelor
din Cuban. În toate aceste consideraţii, spune cercetătoarea maghiară, trebuie să
se ţină însă seamă de persistenţa, chiar în cimitirele avare, a unor elemente ale populaţiei locale, care face necesară o analiză ascuţită a tuturor monumentelor din această
epocă

1•

l Vezi şi J. Kovrig, Adatok az avar megszâllăs kerdesehez, în « Arch. Ertesito», 1955, fasc. 1, p. 30-44-
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Fără a mai insista asupra metodelm: din ce în ce mai precise de investigaţie pe
care arheologia maghiară a început să o aplice în cercetarea necropolelor avare, amintim
numai că una din cele mai importante şi mai vechi descoperiri avare de pe teritoriul
ţării noastre,· cea de la Felnac, este datată de autoare, ca şi cea de la Corund-Firtuşeni,
ambele conţinînd modele de presat, încă în ultima treime a sec. VI.
Vedem dar că cea mai veche grupă a descoperirilor avare este reprezentată atît
in vestul ţării noastre, cît şi în partea de est a Ardealului. Grupa obiectelor cu grifoni
şi vrejuri o găsim în nord-vestul Ardealului la Nuşfalău, în timp ce grupa tirzie a limbilor ·
de curea masive, din care face parte descoperirea de la Socodor, este reprezentată în
vestul ţării numai prin această descoperire, care trebuie să fie datată în sec. VIII.
Nu am avut intenţia să prezentăm problemele pe care le pun descoperirile avare
din regiunile ungaro-romîne în toată complexitatea lor. Am vrut doar să arătăm foarte
pe scurt, pornind de la o descoperire întîmplătoare, diferitele discuţii şi concluzii la
care au ajuns arheologii maghiari, care se ocupă în mod intens cu elucidarea acestor probleme. Astfel, nu am căutat să cităm întreaga literatură în care e dezbătută problema avară.
Avem impresia că cercetările arheologiei maghiare în domeniul descoperirilor avare se
găsesc la un punct hotărîtor şi că lucrărilt! care se găsesc în lucru şi sub tipar vor aduce în
curînd contribuţii deosebit de importante la o cunoaştere cît mai adîncă a unor evenimente
istorice şi a unor vestigii culturale care interesează de aproape studierea trecutului patriei
noastre 1 •
Descoperirile avare sînt în ţara noastră relativ rare. În afară de grupul din vest în care
intră descoperirea de la Felnac, Nuşfalău şi Socodor şi cele menţionate în textul lucrării
noastre, cunoaştem un grup răspîndit pe valea Mureşului şi în general în centrul Ardealului şi spre partea sa de est. Într-o lucrare în pregătire, K. Horedt prezintă descoperirile
din acest al doilea grup, distingînd 18 descoperiri de caracter avar sau datînd din
aşa-numita epocă avară 2.

1 Nu trebuie să se uite nici contribuţia pe care o aduc la studierea problemei avare cercetătorii cehoslovaci.
Amintim aici numai lucrarea deosebit de importantă a lui J. Eisner, Devinska Nova Ves, Bratislava, 19sz.
1 Acestea sînt, în afară de cele menţionate în corpul lucrării noastre, Ompia Turzii (r. Turda, reg. Cluj), Lopadea
Nouă (r. Aiud, reg. Cluj), Proştea Mare (r. Mediaş, reg. Stalin), Rîmeţ (r. Aiud, reg. Cluj), Rodbav (r. Făgăraş, reg. Stalin),
Rupea (r. Rupea, reg. Stalin), Sarrnizegetusa (r. Haţeg, reg. Hunedoara), Sebeş (r. Sebeş, reg. Hunedoara), Stremţ (r. Alba,
reg. Hunedoara), Şura Mare (r. Sibiu, reg. Stalin). După cum remarcă şi autorul, unele obiecte din aceste descoperiri
nu sînt de factură avară, ci apar uneori - în alte locuri - asociate cu obiecte avare. Acestea sînt: brăţările de argint
cu capetele îngroşate de la Rupea şi Şura Mare şi fibula de la Sarmizegetusa. Ele nu pot fi considerate ca descoperiri
avare, ci numai datînd dintr-o vreme în care avarii sînt atestaţi pe tt.'fitoriul Transilvaniei. Literatura pentru toate aceste
descoperiri, în luc:rarell lui Jloreclt.
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Il. SĂPĂTURILE DE LA VĂRŞAND
- 1949Vărşand (Gyulavarsand) este situată la cea. 50 km nord de Arad, pe
malul stîng al Crişului Alb, foarte aproape de frontiera ungară. Numele comunei
era cunoscut în literatura arheologică prin 'diferitele descoperiri care s-au făcut
pe teritoriul ei t.
În cele ce urmează, vom descrie săpăturile executate în vara anului 1949 în movila
« Viezurişte » şi în « Movila dintre vii ». Deşi săpăturile în movila Viezurişte le-am
făcut la sfîrşitul campaniei, vom începe prin aceste descoperiri pentru a respecta ordinea
cronologică a materialului arheologic.
Colectivul care a executat săpăturile a fost format din: D. Popescu, N. Covaci,
Val. Popescu, E. Dorner şi T. Moţ.
M o v i 1 a V i e z u r i ş t e (Vezerdomb, Vezeristyehalom) este situată pe
teritoriul comunei Vărşand, la cea. 3 km est de sat, pe malul drept al Crişului Alb, la
vreo 200 m de rîu şi la cea. 500 m de frontiera ungară.
Ea are cam aceeaşi formă, aproape circulară, şi aceeaşi mărime ca Movila dintre
vii, dar îi lipseşte inelul de pămînt înconjurător, pe care îl are aceasta din urmă.
Fragmentele ceramice găsite la suprafaţă nu ne-au lămurit asupra ca-racterului
aşezării, astfel încît am fost surprinşi cînd, după începerea săpăturilor, am constatat că
ne aflăm în faţa unei aşezări din epoca neolitică. Surpriza a fost cu atît mai mare, cu
cît demult căutam să identificăm o aşezare neolitică în această regiune.
Este adevărat că movila Viezurişte era citată în literatura maghiară, deoarece
Muzeul de la Gyula făcuse oarecare sondaje în anul 1906 în această movilă, dar acest
lucru îl scăpasem din vedere 2 •
Săpătura pe care am făcut-o în această movilă a avut mai mult caracterul unui
sondaj. Fiind la sfîrşitul campaniei de la Vărşand, nu am săpat decît cîteva zile. Am început
să trasăm aproape de mijlocul movilei, de la nord-vest spre sud-est, un şanţ lung de
40 m şi lat de 3 m. Aproximativ la 50 cm adîncime apar spre capătul de nord-vest al
şanţului dungi albe de pămînt, late de 20 cm şi aşezate paralel în lăţimea şanţului, la
distanţa de 105 cm una de alta. Se pare că ele proveneau de la nişte grinzi, care şi-au
lăsat urmele pe pămînt (fig. 41). Am lăsat fîşiile sub aceste dungi nesăpate şi am
început încă un şanţ de 1O m x 3 m, perpendicular pe primul. În acest şanţ au apărut

C

OMUNA

1 M. Roska, Repert6rium, Cluj, 194z, I, p. 103; J. Banner, << Gyulai Dolgozatok», 1940, 2, p. 15 şi 17·
2
J. Domonkos, << Bekes», 1906, nr. u; N. Krammer, « Bekesmegyei Kozlony», 1906, nr. 42; J. Banner, op.
,it., p. 15 şi 17; 1. Kutzian, << Diss. Pann. », Budapesta, 1944, seria II, nr. 2~, p. 25-26.
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la cea. 30 cm bucăţi de chirpici, care puteau avea o legătură cu dungile albe amintite.
Acest şanţ nu a mai fost adîncit (fig. 43).
Continuînd săparea primului şanţ, am putut constata la Viezurişte patru nivele de
cultură (fig. 42), a căror adîncime aproximativă este următoarea:

I pînă la 50-60 cm
II 60-100 cm
III 100-160 cm
IV 160-210 cm.

în linii mari, materialul arheologic nu se deosebeşte de la un nivel la altul.
Cultura materială pe care o conţin nivelele este cunoscută din cercetările de pe teritoriul
R. P. Ungară sub numele de cultură de tip Tisa.

Fig. 41.- Vărşand. Un aspect al şanţului din movila Viezurişte. Epoca neolitică. Cultura Tisa.

Ceramica. Între vasele de lut găsite întregi sau cele care au putut fi întregite,
se pot deosebi următoarele forme:
Un vas scund, cu pereţii drepţi, de formă aproape rectangulară, avînd însă
colţurile rotunjite. El apare în diferite mărimi. Unul foarte bine păstrat are pe fiecare
latură cîte o toartă în formă de proeminenţă (fig. 44, 1). Alt exemplar, puţin mai
mare, are pe fiecare latură cîte o tortiţă asemănătoare, dar crestată cu două alveole
numai pe laturile lungi (fig. 44, 3). Un al treilea exemplar, mai mic, are iarăşi tortiţa
crestată pe fiecare latură (fig. 45, 1).
Un vas mai înalt, cu pereţii uşor curbaţi spre fund şi aproape drepţi spre gură,
are pe latura păstrată întreagă o proeminenţă-toartă asemănătoare (fig. 44, 2).
Un văscior cu pereţii oblici are o mică proeminenţă (fig. 45, 3).
Cîteva văscioare cu picior, dintre care unul este mai mare, iar altul cu un ornament
neregulat din linii incizate (fig. 45, 2, 4-6).
Un văscior are pereţii puţin bombaţi şi buza foarte puţin întoarsă în afară
(fig. 45, 7).
Un vas-miniatură (fig. 45, 8).
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Între fragmentele cerarnice distingem:
mai

Două fragmente mari în formă de tavă (fig.
mic asemănător, avînd şi toartă găurită vertical

46, 1, 2); unul scund, dintr-un vas
(fig. 46, 3).
Fundul plat al unui vas circular, avînd pe perete linii incizate paralel (fig. 46, 4).
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Vărşand.

Fragmentul unui vas mic şi gros cu pereţii drepţi, cu buza alveolată şi cu
ornamente liniare (fig. 46, 5).
Cîteva fragmente de vase cu picior (fig. 46, 6-9), dintre care unul mai mare
are piciorul perforat orizontal (fig. 46, 8).
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Fragmente dintr-un vas frecvent, cu gîtul cilindric, buza dreaptă şi pîntecele puţin
umflat, avînd două torţi în dreptunghi (fig. 46, 10); la un fragment toarta este crestată
(fig. 46, 11 ).
Fragmentul unui vas mic :tproape cilindric, ornamentat pe toată suprafaţa cu
linii incizate (fig. 46, 12).
Cîteva fragmente de vase, în forme de cupe sau străchini, au diferite ornamente.
Unul din pastă roşie, lustruită, are buza crestată (fig. 46, 14), altul are o proeminenţă
lunguiaţă (fig. 46, 13); la un al treilea,
această proeminenţă este crestată, avînd
deasupra ei un rînd de găuri (fig. 46,
17). Pe un fragment se găseşte o proeminenţă circulară, adîncită la mijloc (fig.
r·---,--··
46, 18), iar pe altul - două mai mici şi
....... '
alăturate (fig. 46, 15). Menţionăm cîteva
\
fragmente de la buză (fig. 46, 16, 19;
fig. 47, 1-6); unul are o proeminenţă
~ :·r-~-crestată (fig. 47, 1), altul o tortiţă găurită
.
...
\
~
(fig.47, 2), altul o proeminenţă cornută
~!
~
(fig. 47, 3), iar altul o proeminenţă în formă
de buton (fig. 47, 4). Un fragment are
o toartă ieşită în afară şi îndreptată
puţin în sus (fig. 47, 5). Mai menţionăm
.5
o toartă plată cu două găurele (fig. 47, 6).
Tot pe fragmente ceramice se pot
11,
vedea si
, ornamentele vaselor de lut.
'
Acestea constau în ornamente plastice sau
în relief (care serveau uneori şi ca toartă)
şi din ornamente adîncite. Cele mai caracteristice, aparţinînd primei categorii, Fig. 45.- Vărşand. Viezurişte. Vase de lut din epoca neolitică
sînt proeminenţele de diferite forme,
între care cele mai frecvente sînt mari şi crestate, semănînd cu o creastă de
cocoş. Cele mai mari provin de la nişte vase mari, cu pereţii groşi (fig. 48, 1-4).
Cu cît vasul este mai mic, cu atît proeminenţele devin mai mici. Acestea sînt
uneori înguste şi crestate mai puţin pronunţat (fig. 48, 5-13, 18, 21, 23, 24 şi fig.
49, 1, 2), alteori, în locul crestăturilor au alveole (fig. 48, 14--17). La unele vase,
proeminenţele sînt drepte, fără crestături (fig. 48, 22, 25-28). Un alt ornament plastic
îl formează brîul alveolar sau crestat, de sub sau de pe buză (fig. 49, 3-7, 9). Vasele
mari au, uneori, proeminenţe mari, în formă de buton (fig. 49, 11, 15, 16), pe care le
găsim şi pe vasele mai mici, fiind rotunde sau conice (fig. 49, 2, 10, 12, 13, 14, 17),
iar uneori, duble (fig. 49, 18-20, 22-25). Pe cîteva vase găsim una sau mai multe
proeminenţe adîncite la mijloc (fig. 49, 18; fig. 50, 1-4). Menţionăm şi dungi reliefate
şi crestate (fig. 49, 21) şi proeminenţe mari, organice, împinse dinăuntru! vasului în
afară (fig. 49, 5, 6, 11). Tot în categoria ornamentelor în relief, plasăm şi torţile
vaselor, în care distingem cele în unghi drept (fig. 50, 7-9), altele, mari, aproape
semicirculare (fig. 50, 10, 14, 15), unele în formă de proeminenţă mare, crestată, dar
găurită (fig. 50, 12, 13, 15), altele, tot ca proeminenţe mari, perforate şi, în sfîrşit,
altele mai mici, dar avînd forma unor proeminenţe mai mici găurite (fig. 50, 17-23).
Ornamentele adîncite sînt mult mai rare. Ele constau din linii incizate în diferite
feluri, între care predomină cele în formă de triunghiuri (fig. 51, 1-14). Două fragmente
de vase groase au liniile incizate gros şi adînc, primul părînd a avea meandroidul carac1
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teristic pentru cultura Tisa (fig. 51, 16, 20). Un al treilea fragment provine de la un
vas gros, cu pereţii drepţi care a avut buza crestată alveolar pe ambele margini şi un
ornament adînc incizat, ce nu mai poate fi distins (fig. 51, 17). În sfîrşit, un fragment
mic are două linii orizontale şi una verticală (fig. 51, 19).
Menţionăm încă un fragment ceramic găsit la cea. 150 cm, pe care se văd urme
de pictură şi anume dungi albe paralele pe fondul castaniu lustruit al vasului. Alte două
fragmente au dungi late pictate cu negru-brun.

1
1

~

Fig. 47· -

Vărşand. Viezurişte.

--·

Fragmente ceramice din epoca

neolitică.

Am spus că, în general, ceramica este aceeaşi la toate adîncimile; totuşi, cu cît
coborîm mai jos, o parte a fragmentelor ceramice devine mai fină, fiind făcută dintr-o
pastă lucrată cu îngrijire. Proeminenţele mari, crestate, sînt mai puţin frecvente.
Obiecte de lut. Menţionăm în primul rînd greutăţile, între care distingem două
forme: una conică, rotundă, din. care avem un exemplar întreg (fig. 52, 2) şi unul
fragmentar, şi o altă formă, aproape triunghiulară, turtită. Exemplarele din această
categorie sînt bine arse, în felul cărămizilor. Din cele şase exemplare descoperite reproducem cinci (fig. 52, 3, 4 şi fig. 53, 1, 2, 5). Toate sînt găurite aproape de cap. Al
şaptelea exemplar, lucrat mai fin, are ornamente liniare asupra cărora vom reveni
(fig. 52, 1).
Menţionăm de asemenea, două mărgele mari, rotunde, dintre care una nu este
complet găurită (fig. 53, 3, 4).
Obiecte de piatră. S-au găsit două percutoare (fig. 54, 1, 2) şi numeroase
de piatră. Acestea din urmă se împart în două tipuri: unul de formă lunguiaţă,
derivat, desigur, din toporul numit« calapod >> şi altul de formă mai plată, trapezoidală.
Aproape toate sînt din piatră verde. Primul tip este reprezentat prin mai multe exemplare, dintre care unul (fig. 55, 3) este mai aproape de forma calapod, altul (fig. 56, 1)
toporaşe
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Văqand. Viezurişte. Percutoare şi toporqe
piatră; o lamă de silex. Epoca neolitică.
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de lut.

Epoca neolitici.
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Văqand. Viezurişte.
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din piatră albă, are ceafa ruptă. Alte trei fragmente fac tranziţia spre forma trapezoidală
(fig. 54, 5; fig. 55, 1, 4), în timp ce alt exemplar este neterminat (fig. 54, 3). Tot
primului tip îi aparţin două exemplare mici, frumos lucrate (fig. 55, 5, 9). Dintre formele
trapezoidale, menţionăm un exemplar mai mare (fig. 54, 4) şi şapte exemplare mai
mici (fig. 55, 2, 6, 7, 8, 10 şi fig. 56, 2, 3), dintre care cel mai mic este din piatră
albă (fig. 56, 3). In sfîrşit, un alt exemplar, plat, dar lunguieţ, are ·tăişul rupt
(fig. 56, 4). Menţionăm, tot printre obiectele de piatră, trei lame de silex (fig. 56, 5;
fig. 54, 6), o lamă mică şi trei aşchii de obsidiană (fig. 56, 6-8 şi fig. 55, 11 ).

Fig.

,6. -

Vărşand. Viezurişte. Toporaşe de piatră, lamă
şi aşchii de obsidiană. Epoca neolitică.

de silex

Obiecte de os. S-au găsit o spatulă mare, care era întrebuinţată, probabil, la
modelarea ceramicii (fig. 57, 1), trei sule (fig. 57, 2, 4, 7), două dălţi (fig. 57, 3, 5)
şi trei undiţe fragmentare, avînd capul ornamentat cu crestături (fig. 57, 6, 8-9).
După cum am arătat mai sus, materialul descoperit în movila Viezurişte se integrează în cultura materială de tip Tisa, 1 numită astfel deoarece ea este răspîndită
mai ales pe cursul rîului Tisa, de unde se întinde însă pînă departe. Materialul de la
Vărşand se aseamănă mai mult cu materialul descoperit la Kokenydomb, 2 lîngă
Kopancs, şi la Szakalhat3 , lîngă Seghedin.
În ce priveşte felul de viaţă al oamenilor de la Viezurişte, în afară de materialul
descoperit la Viezurişte, avem ca documente observaţiile făcute în săpăturile de pe
teritoriul R. P. Ungară, unde cultura de tip Tisa a fost studiată în numeroase locuri.
În primul rînd, ştim că ne găsim în epoca neolitică sau a pietrei şlefuite. În această
vreme, triburile diferitelor culturi depăşiseră stadiul în care îşi procurau hrana numai ca
vînători şi culegători şi începuseră să practice cultivarea plantelor şi creşterea vitelor,
1

F. Tompa, << Archaeol. Hungarica», Budapesta, 1929, V- VI.
Banner, « Dolgozatok», 1930, VI, p. 49 şi urm.
Banner şi A. Balint, «Dolgozatok »~,~~·. 76 1i urm.

' J.
3
.J.

//A~D.IJ(JJ(/~..,-
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completîndu-şi însă hrana, acolo unde li se oferea prilejul, prin vînat şi pescuit. Cele trei
undiţe de os de la Viezurişte sînt o dovadă că oamenii acestei aşezări pescuiau în apele
bogate în peşte ale Crişului Alb. Greutăţile de lut, pe care le-am descris, puteau servi
şi ele la îngreunarea plasei de pescuit, pentru ca aceasta să se scufunde mai uşor.
Arheologul maghiar
Banner, care s-a ocupat mai pe larg cu epoca neolicică
în ţinutul dintre Tisa-Criş şi Mureş 1 , spune că aproape toate aşezările culturii Tisa sînt

J.

situate pe înălţimi. În această privinţă, Viezuriştea face excepţie, movila fiind aşezată
pe şes şi formată din resturile aşezărilor succesive.
Contactul dintre triburile înrudite se făcea, după , J. Banner, pe rîurile care
şerpuiau în meandre, cu ajutorul luntrilor făcute din trunchiuri de copaci. Prezenţa
în aşezări a unor scoici care se găsesc numai în Marea Adriatică este o dovadă că
circulaţia se făcea pînă la mari distanţe. Locuinţele culturii Tisa erau de două feluri 2 :
case cu pereţii de lut care aveau podeaua făcută din blăni de lemn despicate, şi nişte
colibe a căror schiţă s-ar găsi pe unele fragmente ceramice. După aceste figuri incizate
pe cioburi, colibele rectangulare ar fi avut, văzute din faţă, o formă triunghiulară,
semănînd cu un acoperiş înalt, fără pereţi laterali, sau cu un cort. Pereţii erau făcuţi tot
din pămînt, aplicat probabil pe un schelet de lemn. La vîrf parii se încrucişau, formînd
poate un ornament de lemn. Figuri asemănătoare se găsesc incizate şi pe o greutate
de lut de la Viezurişte (fig. 52, 1).
Evident, nu putem şti dacă aceste figuri reprezintă în mod schematic colibele din
această vreme sau sînt un simplu motiv ornamental. Credem, totuşi, că este posibil
ca aceste figuri să însemne reproducerea unor colibe, deoarece se cunosc încă din epoca
paleolitică semne asemănătoare, despre care se crede că reprezintă nişte corturi primitive.
Mărimea acestor colibe varia la Kokenydomb între 3,40 m X 2,70 m şi 2,40 m X
x 2, 70 m. Este interesant de remarcat că nici la aceste colibe şi nici la celelalte locuinţe
nu s-au găsit urme de pari sau stîlpi înfipţi în pămînt. La case, pereţii erau atît de
groşi şi de puternici, încît susţineau singuri acoperişul care era plat şi făcut din stuf
lipit cu lut. În ultimele săpături de la Kokenydomb s-au putut constata şi locuinţe adîncite
în pămînt 3 •
În afară de uneltele descoperite la Viezurişte, cultura Tisa mai cunoaştea harpune
de corn de cerb pentru prins peşti mai mari; tot la pescuit serveau greutăţile de lut.
despre care am vorbit, dar parte din ele puteau fi întrebuinţate şi la întinderea firelor
la războiul de ţesut, care era vertical. Uneltele de os serveau, de sigur, la prelucrarea
pieilor. Nu vor fi lipsit nici uneltele din lemn. Ornamentele unor vase (fig. 51, 17)
vor fi fost inspirate din motive scobite în lemn.
O dovadă a cultivării plantelor sînt: seminţe arse, pietre de rîşnit şi de zdrobit,
precum şi vase mai mari pentru păstrat cereale. Vînătoarea sau prinderea căprioarelor
şi cerbilor sau a mistreţilor se făcea cu ajutorul curselor sau a ciinilor domesticiţi.
Hainele oamenilor culturii Tisa se fac, tot după J. Banner, din piei de animale şi
din fibre de plante. O dovadă că ţesutul era cunoscut sînt prîsnelele (fusaiolele) de fus
făcute din lut sau din cioburi. De asemenea se cunosc şi imprimări de rogojini.
După cum ne arată mormintele descoperite în regiunea Hodmezovisirhely,
morţii erau îngropaţi în poziţie chircită, bărbaţii pe partea dreaptă, femeile pe partea
stîngă.

Am spus că materialul de la Viezurişte seamănă sau, mai bine zis, este identic
cu cel de la Kokenydomb. Găsim în ambele locuri aceleaşi proeminenţe caracteristice
si
unde nu
, aceleasi
' ornamente cu linii incizate, care apar însă mult mai rar la Viezuriste
' ,
1 J. Banner, Das Tisza-Maros-Korăs-Gehict bis zur Entwicklung der Bro~zeit, Szeged, 1942, p. zg §i urm.
• « Dolgozatok», 1941, XVII, p. 178.
.
.
• « Arch. E.rt. ''• 1949, p 22 şi zs.
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nici benzile umplute cu puncte. Tot la Viezurişte s-au descoperit şi cîteva fragmente ceramice cu şiruri de ornamente circulare adînci te, care se găsesc şi la Kokenydomb.
Aceleaşi proeminenţe şi torţi ca la Viezurişte au fost găsite şi la Szakilhit. Tot
la Kopincs, pe locul fermei Kiss, s-a găsit ceramică Tisa datată în faza I-a a acestei culturi 1 •
Predomină ornamentul în linii incizate.
După F. Tompa 2, în faza I-a a culturii Tisa predomină ornamentele incizate,
în timp ce în faza a II -a, această ornamentaţie dispare încetul cu încetul, cedînd locul
proeminenţelor şi adînciturilor în formă de bob de linte.
Nu vom intra în discutarea poziţiei pe care o ocupă cultura Tisa din punct de
vedere cronologic în mijlocul celorlalte culturi neolitice din aceleaşi ţinuturi sau din cele
învecinate. Părerile în această privinţă sînt încă împărţite. Un lucru pare a fi stabilit:
această cultură nu derivă, după cum s-a crezut mai demult, din cultura de tip Biikk, ci
are o existenţă paralelă, cel puţin cu o parte a acesteia 3 •
În ceea ce priveşte poziţia culturii Criş faţă de cultura Tisa, se pare că aceasta
din urmă este mai nouă. Oamenii culturii Tisa s-au stabilit în ţinuturile ocupate de cultura
Criş alegîndu-şi locurile de aşezare în apropierea celor vechi 4 •
La Szakilhit, afirmă J. Banner, s-a găsit ceramică din cea mai veche fază Tisa
împreună cu Biikk III şi cu ceramică liniară mai nouă. În acest timp, continuă arheologul
maghiar, cultura Criş nu mai exista.
Cultura Turdaş, răspîndită mai spre est, în Transilvania şi în Oltenia, este paralelizată de obicei cu cultura Tisa I 5 sau considerată chiar identică cu aceasta. Credem,
însă, că observaţiile lui P. Patay în această privinţă nu sînt lipsite de valoare. După ce
constată că în cultura Turdaş apare foarte rar ornamentaţia caracteristică a culturii Tisa
şi anume linii meandrice repetate - aşa-numitul stil textil - iar în cultura Tisa apare
foarte rar ornamentul în benzi punctate- care caracterizează cultura Turdaş- ajunge
la concluzia că rădăcinile acesteia nu rezidă în cultura Tisa, iar asemănarea unor forme
trebuie explicată prin vecinătatea celor două culturi 6 •

*
Mov i 1a dintre v 11 (Laposhalom, Loposhalom) este cunoscută în literatură
în urma săpăturilor arheologice făcute la începutul acestui secol de Muzeul din Bekescsaba şi cel din Gyula, şi ale celor executate în 1930 de către M. Roska şi N. Covaci.
Ea este situată la cea. 300 m de marginea de vest a satului. După descrierea lui M. Roska,
movila are un diametru de cea. 100 m şi este înconjurată de un şanţ şi un val de apărare.
Începînd să păturile în această movilă la 17 iulie 1949, scopul nostru, pe lîngă
cel comun tuturor săpăturilor arheologice - de a cunoaşte felul de viaţă al oamenilor
care au locuit într-o aşezare străveche -a fost în primul rînd, de a verifica afirmaţia
lui M. Roska, după care « inelul» care înconjură movila ar fi fost un val de apărare.
Cunoscutul arheolog maghiar spune acelaşi lucru şi despre << valul » care înconjură
movila de la Socodor 7 , situată la circa 15 km de Vărşand. Or, în sondajele pe care le-am
întreprins în anul 1948 la Socodor, am putut constata că ridicătura de pămînt care înconjură movila era formată în realitate de depunerile succesive ale locuinţelor oamenilor
care au trăit acolo în acelaşi timp cu cei de pe movilă 8 •
1

J. Banner,

11 Dolgozatok)), 1934, IX, p. 30 şi urm.
F. Tompa, << 24{25. Ber. cler rom.-germ. Komm.11, 1937, p. 42.
3
J. Csalog, << Folia Archaeol. 11, Buclapest, 1941, III-IV, p. 1 şi urm.
" I. Kutzian, op. cit., p. 141.
6
F. Tompa, << 24{25. Ber. cler rom.-gcrm. Komm.11, p. 42.
• P. Patay, << Arch. Ert. 11, Buclapest, 1942, p. 107.
7 M.Roska, «Folia Archaeol.11, 1941, 111--IV, p. 45-46.
1 1< Studii 11, 1949, nr. 1, p. 89.
2
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Aşezările de la Socodor şi Vărşand fiind asemănătoare şi aparţinînd ambele aceleiaşi
culturi, am bănuit că vom găsi aceeaşi situaţie şi la Vărşand. De altfel, nu vedem ce rost
ar fi avut un şanţ de apărare aşezat între movilă şi val. Afirmaţia arheologului maghiar

Fig. 58. -

Vărşand.

Movila dintre vii. Două aspecte ale şa nţului A . Epoca bronzului
şi morminte din sec. XI e. n.

că

la Socodor acest şanţ putea fi umplut cu apa Crişului, care curge în apropiere, nu corespunde cu totul, deoarece acest rîu curge la o distanţă destul de mare. în afară
de aceasta, era greu de presupus că locuitorii străvechi de la Vărşand ar fi putut construi,
cu mijloacele primitive de care dispuneau, un val de pămînt de o lăţime atît de mare.
Am început deci săparea unui şanţ larg de 3 m, care trebuia să fie suficient de lung
pentru a străbate o bună porţiune din movilă, precum şi aşa-zisul şanţ şi val (fig. 58,
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sus). Şanţul A avea o direcţie aproximativă est-vest şi era săpat în acea parte a movilei,
în care, după datele pe care le aveam, nu se făcuseră săpături anterioare. Ajungînd la poalele movilei, în locul de unde -- după M. Roska - începea şanţul de apărare, am constatat
că nu putea fi vorba de un şanţ de apărare. Într-adevăr, sub solul de cultură am
A.B.C

Sanţur1

• Sondagit
a Movila

b Pim.neted

o

Profilul schemattc:
Fig.

~9·

-

50

100m

Văr~and.

dat îndată de pămînt neumblat,
aşezări de acelaşi tip cu cea care a

iar pe aşa-zisul val am găsit, dimpotrivă, urmele unei
format movila.
Şanţul A are în total lungimea de 127 m. El începe aproape de mijlocul
movilei şi străbate « şanţul » şi «valul» (fig. 58, jos) pînă la locul unde acesta începe să
se piardă în terenul înconjurător.
Am putut constata în acest fel existenţa unei aşezări primitive, cu totul necunoscută
în regiunile noastre, constînd dintr-un rînd de locuinţe aşezate aproape circular în jurul
unui cerc mai mic de construcţii, care a format movila. Acelaşi sistem de aşezare îl găsisem
la Socodor, dar aici nu făcusem secţiunea întreagă de pe movilă peste «şanţ» şi «val».
Pentru a fi mai siguri că cercul din jurul movilei fusese format pe toate laturile
sale din resturi de locuinţe, am făcut la Vărşand mici sondaje, atît în partea de sud cît şi
în cea de vest. Şi în aceste locuri am găsit urme de locuinţe din aceeaşi epocă. Este aproape
sigur că aceleaşi urme le-am fi găsit şi în partea de nord a « inelului», unde nu
am vrut să stricăm plantaţia de cînepă.
Atît terenul plan dintre movilă şi «inel», cît şi «inelul>> propriu-zis nu au pe toate
laturile aceeaşi lăţime. Este foarte greu de precizat locul exact unde se termină movila
şi începe « inelul». De altfel, nici movila nu are o formă circulară perfectă şi jumătatea
ei de sud era acoperită de porumb. Cum nu s-au făcut nici ridicări topografice, trebuie
să ne mulţumim deocamdată cu planul schematic (fig. 59), care şi el a fost foarte greu
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de re~i~at, deoarece, din cauza porumbului, aşezarea nu putea fi cuprinsă în întregime
cu pnvuea.
·
În afară de şanţul A, am mai săpat un şanţ lung de 40 m şi larg de 5 m chiar în
lungul şi la mijlocul « inelului», perpendicular pe şanţul A. După cum era de aşteptat,

Fig. 6o. -

Vărşand.

Movila dintre vii.

Şanţul

B şi fragment din şanţul A.

am găsit şi în şanţul B urme de locuinţe, cu inventarul obişnuit pe care acestea îl conţin
(fig. 60, sus). Un alt şanţ mai mic C, de 10 m X 3 m, a fost trasat paralel cu partea superioară a şanţului A.
Aşezarea, atît movila cît şi inelul înconjurător, conţine un strat de cultură care
apare la 30-40 cm şi are o grosime de cea. 60-80 cm (fig. 61 şi fig. 60, jos). Doar
aproape de mijlocul movilei, am putut constata urmele unui strat mai vechi, pe care-I
descoperiseră şi M. Roska şi ] . Domonkos. Acest strat conţinea fragmente ceramice de
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acelaşi fel. În general, stratul de cultură este deranjat de gropile de vie şi de mormintele
din secolul al XI-lea.

Ceramica. Vom descrie mai întîi, foarte pe scurt, vasele întregi sau cele care au
putut fi întregite. Forma cea mai frecventă este o ceaşcă mică, cu o singură toartă. Printre
acestea, distingem mai multe tipuri:
O ceaşcă mică de formă aproape cilindrică avînd doar mijlocul puţin umflat, cu o
tortiţă mică, pornind din buză în jos. Pasta este prost arsă, cărămizie, arsă secundar
(fig. 62, 1).

UIIIIIII1 Gropi de vii
~ Pim int i'ngitbenit de af'Sură

H\::~{j Cenuşa

11111
c:J..

~ Păm tnt galben de arsură

..

ars

(ro~u)

"

mat

pufin ars

Fig. 6r. -

Vărşand.

0

o.s

tm

OIIJ Păm int virgin
Movila dintre vii. Fragment de profil.

O ceaşcă mică, aproape cilindrică. Fundul este rotund, buza se ridică în faţă în
formă de cioc; toarta se ridică puţin deasupra buzei (fig. 62, 2).
O ceaşcă mică, mai largă la fund decît la gură. Fundul este aproape plat; toarta
se ridică puţin deasupra buzei (fig. 62, 3) şi merge pînă la fundul ceştii.
Trei ceşti mici cu fundul rotund, cu toarta puţin supra-înălţată şi buza cu
un mic cioc. Prima este ornamentată de jur împrejur cu trei rînduri de linii incizate
puţin ondulate (fig. 62, 4). A doua are două rînduri de linii orizontale formate din
cîte două linii incizate. De rîndul inferior atîrnă grupuri de cîte trei linii incizate oblic
spre fund. Fundul este indicat şi el printr-un cerc incizat (fig. 62, 5). A treia are un
ornament asemănător, fără a avea indicat şi fundul (fig. 62, 6).
O altă categorie de ceşti are gîtuf despărţit de restul corpului. La unele, acest
prag este mai puţin indicat (fig. 62, 7, 8). Toate celelalte sînt ornamentate. Una are o
linie incizată sub buză, iar pragul este indicat tot printr-o linie mai groasă (fig. 62, 9).
Alta, de culoare brun-portocalie, are trei mici proeminenţe aşezate cîte una la mijlocul
ceştii (fig. 62, 10). Alta, arsă secundar, are tot linii incizate în grupuri de cîte două de
la mijloc, o linie în jos sub buză, deasupra căreia sînt mici linii incizate. Fundul este
puţin concav; sub toartă sînt două mici adîncituri (fig. 62, 11). O ceaşcă mai mare are
o linie incizată sub buză, patru linii neregulate între pîntece şi gît şi grupuri de cîte
trei linii incizate curb, mergînd de la mijloc înspre fund. Fundul este indicat printr-o
linie circulară incizată (fig. 62, 12). La alte ceşti mici (fig. 63, 1-5), ornamentul liniar
s-a transformat în caneluri, mergînd mai mult sau mai puţin oblic înspre fund. Una
dintre acestea, mai mare, are sub buză două linii incizate neregulat (fig. 63, 1); alta, arsă
secundar, are deasupra canelurilor un rînd de adîncituri făcute cu un vîrf de cuţit
(fig. 63, 2).
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Într-o alti categorie am cuprins 18 ceşti (fig. 63, 6-12; fig. 64; fig. 65, 1, 2) cu
toartă, la care corpul, net despărţit de gît, are tendinţa de a se umfla la mijloc sau
puţin mai jos de mijloc, ajungînd si formeze, la unele, proeminenţe organice mai
rotunde sau mai ascuţite. Toate au toarta puţin înălţată deasupra buzei. La unele, buza
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Fig. 62. -

Vărşand.

Movila dintre vii.

Ceşti

de lut din epoca bronzului.

formează un mic cioc. Cea reprezentată în figura 63, 6 are corpul bine despărţit de gît,
dar încă rotund, iar cele din figura 63, 7-11 au la mijloc trei proeminenţe mici, mai
rotunde sau mai ascuţite, împinse dinăuntru în afară. Figura 63, 12 reprezintă o ceaşcă
de culoare brun deschis, cu toarta bine înălţată, cu buza ridicată în faţă şi cu fundul bine

www.cimec.ro

69

CERCETÂRI ARHEOLOGICE

tN

TRANSILVANIA (tt)

100

·---·----------

marcat; în loc de trei proeminenţe la mijloc, are patru, una dintre ele aşezaţă sub
La figura 63, 8 această proeminenţă este mai mică decît celelalte.
, . .. ~n .grup d~ cinci ceşti are ac~laşi s!stem de ornamentaţie (fi~. 64, 1-5), care constă
tn hnumc1zate oriZontal, la despărţirea pmtecului de gît, iar sub acestea, cîte patru capete
toartă.
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Văqand.

Movila dintre vii,

Ceşti

de lut din epoca bronzului.

de spirale, între care iarăşi linii adîncite vertical. La mijlocul spiralelor pasta este împinsă
în afară, formînd cîte o proeminenţă. Fundul acestei ceşti este mai mult sau mai puţin
pronunţat; doar ceaşca din figura 64, 4 are fundul plat, astfel încît proeminenţele sînt
aproape de fund. Pasta ceştilor este de culoare cenuşiu-negricioasă, afară de pasta celei
de mai sus, care este de culoare cenuşiu-roşeaţă. Din acelaşi tip face parte şi ceaşca
din figura 64, 6; la aceasta, spirala este făcută însă dintr-o singură dungă adîncită. Pasta
este de culoare cenuşiu-negricioasă.
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Figura 64, 7 ne arată o ceaşcă de culoare tot cenuşiu-negricioasă, la care
sînt cuprinse într-un ornament care seamănă cu o inimă, făcut printr-o

proeminenţele

dungă adîncită.
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Fig. 64. -

Vărşand.

Movila dintre vii.

Ceşti

de lut din epoca bronzului.

Figura 64, 8 reprezintă o ceaşcă de culoare galben-brună,
minenţe au devenit ascuţite, pîntecele ieşind mult în afară de gît.
minenţe este un semicerc format din două linii adîncite.
Ceaşca din figura 64, 9, tot gălbuie, nu are proeminenţe,
printr-o dungă.
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O ceaşcă (fig. 65, 1) negricioasă are dimensiunile mult mai mari decît cele descrise
aici. La despărţirea gîtului de pîntece are un rînd de incizii oblice. Pîntecele bombat
este ornamentat cu spirale şi cu cele patru proeminenţe.
pînă

Fig.

6~.

-

Vărşand.

Movila dintre vii.

Ceşti

de lut din epoca bronzulu ..

Ceaşca din figura 65, 2, gălbuie, puţin mai mică decît cea precedentă, are gîtul
înalt, net despărţit de pîntece, pe care se vede un ornament format din spirale, cuprinzînd şi fundul vasului. Toarta este şi ea ornamentată cu un triunghi cu baza în jos,
cuprins între două linii adîncite.
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Figura 65, 3 reprezintă o ceşcuţă foarte joasă, de culoare cenuşie, la care cele
patru proeminenţe sînt aşezate aproape de fund, avînd deasupra lor cîte un semicerc
format din două linii incizate. Mijlocul fundului este adîncit; toarta, foarte mică, este
aşezată sub buză.
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t ig. 66. - Vărşand. Movila dintre vii. Vase şi capac de lut din epoca bronzului.

O altă categorie de ceşti, cu o singură toartă puţin înălţată peste buză, o formează
trei exemplare (fig. 65, 4-6) care au o formă semiovală cu fundul plat. Ceaşca din figura
65 ,4, de culoare gălbuie, are buza puţin ridicată în faţă şi un brîu crestat sub buză de jur
împrejur. Ceaşca din figura 65, 5 este de culoare cenuşie, iar cea din figura 65, 6 este
negricioasă. Ambele au buza ruptă în faţă.
Cu aceasta am terminat descrierea ceştilor, adică a vaselor cu o singură toartă,
găsite întregi sau întregite ulterior. Trecem acum la altă categorie de vase.
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În figura 65, 7 se arată un văscior cu gîtul drept, cu capul umflat şi cu două
care pornesc din buză. Pasta este grosolană.
Figura 65, 8 reprezintă un văscior foarte grosolan, cu pereţii oblici, care se lărgesc
spre buză; la mijloc pare să fi avut un brîu.
Figura 65, 9 reprezintă tot un văscior grosolan, cu gîtul bine despărţit de trup
şi cu buza întoarsă în afară.
Figura ·65, 10 reprezintă un văscior grosolan în formă de degetar, avînd un brîu
crestat sub buză, iar sub brîu un fel de ghirlandă reliefată.
Figura 66, 1 reprezintă un vas mai mare, cenuşiu, cu buza întoarsă în afară. Pe
pîntece are patru mici proeminenţe, legate între ele cu cîte două linii incizate, sub
care este un grup de trei linii incizate în arc, iar ceva mai jos, cîte două linii în arc. Între
aceste arcuri, pornind de la proeminenţe în jos, sînt cîte două linii oblice.
În figura 66, 2 se arată un văscior grosolan cu gîtul scurt şi buza oblică, acoperit
cu un ornament grosolan, făcut din linii incizate, în care predomină arcul de cerc.
În figura 66, 3 se arată un văscior grosolan cu linii incizate neregulate.
Figura 66, 4 reprezintă un văscior negricios, lucrat mai _îngrijit, de formă bitronconică, cu gîtul scurt şi buza întoarsă în afară. Pe partea superioară are un rînd dublu
de semicercuri.
Două vase, oarecum asemănătoare cu cel precedent, dar puţin mai mari (fig. 66, 5,6)
au o formă bitronconică şi un gît scurt cilindric. Văsciorul din figura 66, 5 este de
culoare galbenă, iar cel din figura 66, 6 - de culoare cenuşie. Pe lîngă ornamentele liniare care se văd în desene, primul vas are patru grupuri de cîte două găuri la mijloc,
iar al doilea, tot patru grupuri de cîte o singură gaură. Găurile serveau, desigur, pentru
ca vasele să fie suspendate cu ajutorul unei sfori. Am putea presupune că aceste mici vase
erau nişte opaiţe de ulei.
Tot dintre vasele a căror formă poate fi reconstituită, mai menţionăm următoarele:
o strachină mică şi joasă, ornamentată şi avînd o tortiţă (fig. 67, 1); o farfurie cu picior,
de culoare gălbuie, de asemenea ornamentată (fig. 67, 2); o ceaşcă mai mare cu toartă ruptă
şi cu un ornament în formă de fragment de brîu reliefat (fig. 67, 3); fragmentul unui vas
scund, elipsoidal, numit« vas de peşte» (fig. 67, 5).
Menţionăm, în sfîrşit, un capac mic, negru, în- felul celor care se găsesc în cultura
de tip Vattina (fig. 66, 7).
Printre fragmentele ceramice unele provin de la vase mari cu pereţii groşi, ornamentate cu brîie aproape de buză (fig. 67, 6). Brîul reliefat îl găsim în mai multe forme
-uneori dublu, alteori cu crestături mai mici -pe numeroase fragmente (fig. 68 şi
fig. 69, 1--4). Tot ornamente în relief vedem şi pe figura 69, 5-14, combinate uneori
cu ornamente incizate. Acestea din urmă constau din diferite motive: spirale sau linii
curbe, linii drepte, linii în zig-zag etc. (fig. 68, 2, 4, 15-17; fig. 69, 2, 6-8, 11-15; fig.
70, 1-3, 5, 7-14; fig. 67, 12; fig. 74, 1-3, 7-9; fig. 71, 1--4; fig. 72). Un alt ornament
în relief este cel din brîie formînd figuri geometrice (fig. 73, 1-2) sau îngroşarea în relief
a buzei la un vas de formă deosebită (fig. 73, 8). Un fragment de la buză are de ambele
părţi ale toartei cîte o tăietură circulară (fig. 73, 3). Ornamentele în formă de caneluri
sînt rare (fig. 74, 6 şi fig. 73, 4-5). Numai pe cîteva fragmente se găsesc linii dese paralele
(fig. 73, 7,9). Menţionăm, de asemenea, înţepături mai mult sau mai puţin circulare (fig.
67, 7; 74, 4, 5, 9).
Tot după fragmentele ceramice se pot distinge vase cu pereţii aproape drepţi (:fig.
67, 6, 8, 12), altele cu gîtul drept şi pîntecele curbat spre fund (fig. 74, 2-3 etc.) Forma
cea mai frecventă este o strachină cu mai multe torţi sub buză (:fig. 74, 9 etc.).
Un fragment mare provine de la un vas mare, foarte bombat, care a avut probabil
mai multe tortite.
tortiţe,

'

8-c. 297
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În general, ceramica este lucrată foarte îngrijit, dintr-o pastă fină, frumos lusde culoare negricioasă sau gălbuie.
Obiecte de lut. S-au găsit două linguri avînd toarta ca la ceşcuţe (fig. 75, 1, 2);
linguri mai mici, cu coada ruptă (fig. 75, 3, 4); un disc de lut cu găuri, servind,

două

13

Fig. 68. -

Vărşand.

Movila dintre vii. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

poate, la războiul de ţesut (fig. 75, 5); mici roate de lut a căror întrebuinţare nu o
putem preciza (poate un fel de fusaiole sau roţile unor mici care votive legate de cultul
soarelui) (fig. 75, 6-9 şi fig. 76, 4-6). Greutăţile de lut au o formă piramidală, unele
avînd marginile crestate (fig. 75. 10-12) şi o formă conică-rotundă (fig. 76, 1-3).
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Prima (fig. 75, 10) are, pe cap, o adîncitură dreptunghiulară, iar alte trei (fig. 75, 11-12;
fig. 76, 1) cîte o cruce adîncită. Aceste semne erau probabil semne de proprietate. S-a
mai găsit un obiect mic de lut în formă de scaun adîncit, avînd patru picioare şi un
mic spătar (fig. 67, 4).
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9

15

13

Fig. 69. -

şi

au

Vărşand.

Menţionăm, tot
întipărite urmele

Movila dintre vii. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

aici, fragmentele de chirpici ars care provin din
nuielelor (fig. 77, 10).

pereţii

caselor

Obiecte de piatră. S-au găsit: jumătatea unui topor găurit (fig. 77, 2); jumătatea
unei măciuci rotunde găurite (fig. 77, 3); o piatră de zdrobit (fig. 77, 4) şi fragmentele
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unei valve de tipar, care ne arată că turnarea bronzului era practicată şi în aşezarea
de la Vărşand (fig. 77, 1).
Obiecte de os. Menţionăm fragmentul unui mic obiect (fig. 76, 7), găurit la un cap,
atît vertical cît şi transversal. Credem că a fost unul dintre acele unelte de împletit,

J

Fig. 70. -

Vărşand.

Movila dintre vii. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

un fel de andrea, care se găsesc în toate epocile. S-au mai găsit un obiect ascuţit,
el la un capăt (fig. 76, 8) şi o sulă de os (fig. 76, 9).
Obiecte de corn. Cîteva topoare din corn de cerb, despre care se presupunea că
constituie un fel de baston de şef (fig. 76, 10-12) serveau mai probabil ca unelte. Un
găurit şi
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exemplar are o formă cu totul neobişnuită, asemănătoare unui baston de şef aparţinînd
perioadei maglemosiene, descoperit pe teritoriul R.P. Polonă 1 (fig. 76, 13). Menţio
năm mai multe coarne de cerb curbate, care erau întrebuinţate, poate, la lucrul pămîntului
(fig. 77, 5-9).

Obiecte de bronz. În partea superioară a şanţului A, aproape de centrul movilei,
s-a găsit un mic depozit de bronz, cuprinzînd un vîrf de lance (fig. 78, 3), un ac mare
de podoabă în formă de seceră, care are capul găurit la mijloc şi gîtul găurit sub cap

J
Fig. 71. -

Vărşand.

Movila dintre vii. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

(fig. 78, 4), partea de jos a unui alt ac asemănător (fig. 78, 1), un alt ac mare drept,
dar îndoit cu forţa la mijloc (fig. 78, 2), o daltă(?) mică de bronz (fig. 78, 5 cu tăişul
în sus), cîteva fragmente de mărgele de bronz, numite « saltaleoni » (fig. 78, 9) şi cîţiva
dinţi de animal găuriţi, care se purtau la gît, înşiraţi pe o aţă (fig. 78, 6-8).
Acest depozit s-a găsit la adîncimea de 50 cm, deci într-un loc care nu a fost
răscolit de gropile de vie ce se văd în această porţiune. Din cauză că acele de bronz
sînt acoperite de o patină groasă, nu s-a putut constata dacă ele aveau vreun ornament
pe cap. Curăţindu-se ulterior acul în formă de seceră, s-a constatat că nu e ornamentat. De obicei, acele în formă de seceră au partea superioară a capului ornamentată.
Jumătatea de jos a acestor ace este răsucită.
Materialul descoperit în movilă şi în inelul înconjurător se integrează în cultura
materială de tip Otomani, numită astfel după localitatea Otomani 2, situată în reg. Oradea,
unde a fost descoperită pentru prima dată în săpături regulate.
Am văzut că acest material constă în primul rînd din ceramică - vase întregi
şi fragmente- caracteristică pentru aşezările vechi. Această ceramică este lucrată cu
deosebită grijă şi împodobită cu ornamente care denotă preocupare artistică la cei
care o făceau.
1 «Wiadom6sci Arheologiczne», 1921, VI, pl. 1, p. 48.
M. Roska, Repert6rium, Ouj, 1942, p. 215; I. Nestor, op.
u. mittlcre Bropzezţit in Şicbcnb\irgen, Buc., 1944, p. 89 şi urm. etc,
2
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Dar să vedem cum trăiau oamenii acestor locuri acum vreo 3500 de ani.
a avea dovezi precise, ştim totuşi că ei cunoşteau cultura plantelor care era
într-un stadiu mai evoluat decît la cei de la Viezurişte. Coarnele mari de cerb, sau
poate « pluguri » de lemn serveau probabil la lucrarea pămîntului. Tot coarnele de
Fără

Fig. 72. -

Vărşand.

Movila dintre vii. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

cerb ne indică însă şi faptul că vînătoarea aducea, o completare a hranei. Printre
alte resturi de animale, menţionăm coarne de căprioară (fig. 79, 1-3), coarne de cerb
( cervus elaphus) (fig. 79, 8-9), un craniu de lup (fig. · 79, 4), dar şi un corn de bovideu
domestic (fig. 79, 7) şi două copite de cal (fig. 79, 5, 6). Acestea din tlrrnă ne arată că
aveau şi animale domestice.
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Greutăţile de lut, pe care le-am descris şi despre care se crede că serveau la îngreunarea plasei de pescuit, dar şi la întinderea firelor războiului de ţesut, ne arată încă un
aspect al ocupaţiilor lor. Am văzut că uneltele de piatră sînt foarte rare, iar cele. de cremene

5
4

9

Fig. 73· -

Vărşand.

Movila dintre vii. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

au dispărut cu desăvîrşire. Sîntem în epoca bronzului, într-o vreme în care prelucrarea
metalelor era cunoscută de sute de ani. Se cunoştea nu numai topirea aramei, ci şi amestecul ei cu cositor pentru a se obţine bronzul mai rezistent. Totuşi, bronzul este încă foarte
rar - vedem că se mai întrebuinţează topoare de piatră şi de corn de cerb - şi micul
depozit de obiecte de bronz descoperit la Vărşand face parte din cele numai cîteva depozite
din această vreme, găsite în Transilvania.
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În ceea ce priveşte locuinţele acestor oameni, M. Roska 1 spune di a putut stabili
în movila noastră locuinţe în patru colţuri, adîncite în pămînt, iar pe «cetăţuia » de la
Otomani, urmele unei locuinţe rotunde 2 • Indiferent care va fi fost forma acestor locuinţe
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Fig. 74· -

Vărşand.

Movila dintre vii. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

un lucru pare sigur, şi anume că ele erau construite ca aproape toate locuinţele prHrutlve,
din nuiele lipite cu pămînt. Acest lucru ne este indicat de bucăţile de chirpici ars, care
păstrează imprimată urma nuielelor (fig. 77, 10).
« Folia Arcbaeol. », W- IV, p. 46.
1 «Dacia», 1gas, II, p. 401, fig. 1, ti « Dolgozatok», 1930,

1
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Prin săpăturile de la Vărşand am putut stabili o formă de aşezare primitivă cu
necunoscută în regiunile noastre: o rn.fcă aşezare rotundă, ale cărei resturi s-au
păstrat în movila propriu-zisă, înconjurată de un cerc mare de locuinţe, ale căror rămăşiţe
le găsim în inelul înconjurător. Credem că movila cuprinde construcţiile mai importante
totul

,

Fig. 75 · -

Vărşand.

Linguri,

greutăţi şi

..

alte obiecte de lut din epoca bronzului.

•
aparţinînd şefilor

tribului. Acest lucru ar fi indicat şi de faptul că stratul de cultură devine
din ce în ce mai gros spre mijlocul movilei. O aşezare oarecum asemănătoare ar fi astăzi
kraal-ul hotentoţilor 1, cu deosebirea că la mijlocul cercului nu se găsesc locuinţele notabililor, ci ţarcul de vite.
În ceea ce priveşte cronologia relativă sau încadrarea culturii de tip Otomani
între diferitele forme de cultură materială, s-a putut stabili prin analogii că ea .este
1

I. Ravdonikas, Istoria pervobîtnovo obşcestva, Leningrad, Ed. Univ. Leningrad, 1947, p. 311-311.
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contemporană, în parte, cu alte culturi elin regiunile vecine: Periam-Pecica, Vattina,
Wietenberg etc. Elemente ale acestor culturi se găsesc uneori în cultura de tip
Vărşand, iar elemente ale acesteia elin urmă se găsesc în culturile menţionate.
Descoperirea micului depozit de bronzuri în Movila dintre vii aduce mai multă

13

11

Fig. 76. - Obiecte de lut, os

şi

corn. Epoca bronzului.

precizie în datarea culturii Otomani sau cel puţin a fazei ei de la Vărşand. Această
descoperire este de asemenea importantă şi pentru datarea falerei de aur descoperite
mai demult în această movilă. Cele două ace de podoabă, făcute din bronz, se datează
în perioada B 3 epocii bronzului. Ele reprezintă un tip de ace de podoabă~ rar intilnit
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în regiunile noastre 1 , care se găseşte mai mult spre apus, pe teritoriul R. P.
Slovaciei şi Austriei Inferioare.

Ungară,

*

cît

şi

Atît în şanţul A, în porţiunea de pe movilă şi în cea de pe inelul înconjurător,
în şanţul B, s-au găsit numeroase morminte de inhumaţie (fig. 80). Scheletele

3
1

6

10

Fig. 77· - Vărşand. Movila dintre vii. Fragmente de tipar şi de toporaşe de piatră; percutor
de piatră; coarne de cerb şi fragment de chirpici cu imprimări de nuiele. Epoca bronzului.

erau culcate pe spate, avînd direcţia aproximativă vest-est (capul spre vest şi picioarele
spre est). Poziţia braţelor diferă. Uneori, ele sînt întinse de-a lungul corpului, alteori,
mîinile sînt aşezate transversal pe pîntece sau mai jos de pîntece. La unele schelete,
1 Un ac asemănător, la
de la Tlrgu Mureş.

J.

Hampel, Bronzkor, !II, Budapesta, 1896, pl.
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un braţ era întins, iar celălalt aşezat pe piept. În sfîrşit, una din num1 cuprindea
de-a lungul trupului. Adîncimea la care erau aşezate scheletele variază între 45 si 103 cm.
Din cele 58 de ~orminte descoperite - 36 în şanţul A şi 22 în şanţul B - 24
conţineau unul sau mai multe obiecte. Printre obiectele de podoabă predomină brăţările
de bronz. Ele sînt de mai multe tipuri. Cele simple, cu secţiune aproape rotundă,
făcute dintr-o bară subţire şi deschise la capete, sînt cele mai numeroase. Una din
brăţări este masivă, deschisă şi are secţiune rombică; alta are capetele în formă de
antebraţul celălalt, aşezat

5

1

6

7

8
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Fig. 78 . -

Vărşand. Movila dintre
şi dinţi de animal.

vii. Mic depozit de obiecte de bronz
Epoca bronzului.

cap de animal stilizat, iar o alta are capetele înfăşurate în jurul barei. Inelele purtate
pe degete sînt tot din bronz şi, în general, deschise ca nişte brăţări în miniatură.
S-au găsit însă şi inele închise, rotunde sau plate. Colierele de bronz, fragmentare,
sînt răsucite şi se încheie ca o copcă modernă. Menţionăm, de asemenea, nişte mici
podoabe, numite «inele de tîmplă », care au un capăt întors în formă de S.
Armele sînt reprezentate în cimitirul de la Vărşand prin vîrfuri de săgeţi făcute din
fier, care se înfigeau într-o coadă de lemn. Două plăci de os, suprapuse ca nişte
plăsele, provin de la un arc.
După obiectele pe care le conţine, cimitirul de la Vărşand poate fi datat în
linii marl în secolul al XI-lea.
Vom descrie mormintele începînd de la mijlocul movilei şi trecînd prin tot
şanţul A (nr. 1-36), pentru ca să continuăm cu cele din şanţul B (nr. 37-58). 1n
intervalul situat pe şanţul A, între movilă şi« inel », nu s-au găsit morminte. Datele privitoare la cele descoperite sînt următoarele:
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Fig. 79· -

Vărşand.

Movila dintre vii. Coarne, craniu
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Movila dintre vii. Planul cimitirului din secolul al XI-lea e.n.
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Mormintul nr. 1. Adîncimea lui este 1,05 m, iar lungimea scheletului de 1,46 m.
Braţele sînt aşezate de-a lungul corpului. Pe antebraţul stîng este o brăţară de bronz,
masivă, cu secţiune rombică (fig. 81, 1).
.
Mormintul nr. 2. Adîncimea 0,79 m. Lungimea scheleletului 1,40 m. Braţele sînt
întinse de-a lungul trupului, cu mîinile aduse sub pîntece. Pe antebraţul drept este
o brăţară de bronz cu capetele în formă de
cap de animal (fig. 81, 2). Lîngă mormînt,
s-a găsit un inel subţire de bronz, cu capetele puţin suprapuse.
Mormîntul nr. 3. Adîncimea 0,52 m.
Lungimea scheletului 1,30 m. Mormîntul
a fost deranjat. Capul scheletului lipseşte.
Pe :fiecare antebrat este cîte o brăţară de
bronz cu secţiun~a rotundă (fig. 81, 3),
iar pe piept un mic inel de bronz strîmbat
(:fig. 81, 4).

FI-- -

Fig. 81.- Vărşand. Movila dintre vii. Brăfări şi inel de bronz;
mînere de fier gisite în morminte. Secolul al XI-lea.

----..--

0

/JI

Fig. 8z.- Vărşand. Movila dintre vii. Piese de la un arc
într-un mormînt din secolul al XI-lea.

găsite

•

Mormîntul nr. 4. Adîncimea 0,66 m. Lungimea scheletului 1,60 m. Braţele sînt
întinse de-a lungul trupului. Nu conţinea nici un element de inventar.
Mormîntul nr. 5. Adîncimea, 0,61 m. Deranjat; scheletul este stricat.
Mormîntul nr. 6. Adîncimea 0,46 m. Lungimea scheletului 1,20 m (fără cap).
Capul s-a găsit la cea. 0,50 m spre dreapta. Braţele sînt de asemenea deranjate. ln
regiunea braţelor s-au găsit trei brăţări de bronz cu secţiunea aproape rotundă
(fig. 81, 3), iar la gît, fragmentele unui colier de bronz împletit.
Mormîntul nr. 7. Adîncimea 0,56 m. Lungimea scheletului 1,55 m. Mîna stîngă
culcată pe pîntece, cea dreaptă, pe şoldul drept. La umărul drept s-a găsit un mîner
de fier, probabil de la o tolbă de lemn (fig. 81, 5). La şoldul drept s-au găsit fragmente
de :fier şi un alt mîner de fier asemănător (fig. 81, 6). Ambele au urme de lemn pe
partea inferioară. Puţin mai jos de şoldul drept s-au găsit cele două plăsele de os,
cu capetele ornamentate cu incizii neregulate, care provin de la un arc (fig. 82).
Mormîntul nr. 8. Adîncimea 0,68 m. Deranjat; conţinea o cataramă de :fier.
Mormîntul nr. 9. Adîncimea 0,85 m. Lungimea scheletului 1,44 m. Mîna stîngă
este peste pîntece, cea dreaptă, pe şoldul drept.
Mormîntul nr. 10. Adîncimea 0,45 m. Lungimea scheletului 1,55 m. Deranjat.
www.cimec.ro
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Mormîntul nr. 11. Adîncimea 0,79. Lungimea scheletului 1,45 m. Mîna stîngă
este peste pîntece, cea dreaptă, întinsă de-a lungul trupului. Pe fiecare antebraţ s-a
găsit cîte o brăţară de bronz cu secţiunea rotundă. În regiunea centurii s-au găsit
fragmente de nasturi de argint; în paţtea dreaptă a capului, fragmentele unui cercei
de bronz şi jumătatea unei brăţări plate de bronz (fig. 83, 1).
Mormîntul nr. 12. Adîncimea 0,54 m.
Lungimea scheletului 1,40 m. Braţul stîng
este aşezat transversal pe pîntece, ţinînd
probabil braţul drept care era întins.
Mormîntul nr. 13. Adîncimea 0,67 m.
Lungimea scheletului 1,45 m.
, -- -- --·-o ob - - Mormîntul nr. 14. Adîncimea 0,58 m.
Lungimea scheletului 0,60 m. Copil.
Mormîntul nr. 15. Adîncimea 0,89 m.
Lungimea scheletului 1,25 m. Ambele braţe
sînt aşezate transversal pe pîntece. Pe antebraţul stîng, o brăţară de bronz, răsu
cită şi închisă, avînd capetele prinse pe
bară (fig. 83, 2) şi o brăţară de bronz
plată şi deschisă, avînd cîte o gaură la fiecare capăt (fig. 83, 6). Pe antebraţul drept,
s-au găsit două brăţări plate, puţin deteriorate (fig. 83, 3,7). Pe piept s-a găsit un inel
de bronz cu capetele încălecate (fig. 83, 4)
10
11
şi un buton emisferic cu o tortiţă (fig. 83,5).
Aproape de cap s-au găsit de asemenea două
inele mici de bronz (fig. 83, 10-11). În
afară de acestea, S-au mai găsit un buton Fig. 83.- Vărşand. Movila dintre vii. Brăţări, inele, butoni şi
sferic cu tortiţă, format din două emisfere inel de tîmplă găsite în mormintele din secolul al XI-lea.
(fig. 83, 8) şi un inel de tîmplă (fig. 83, 9).
~Mormîntul nr. 16. Adîncimea 0,96 m. Lungimea scheletului 1,60 m. Braţele sînt
întinse.
Mormîntul nr. 17. Adîncimea 0,78 m. Lungimea scheletului 0,70 m. Copil.
Mormîntul nr. 18. Adîncimea 0,67 m. Lungimea scheletului 1,54 m. Mîna dreaptă
este pe pîntece, iar braţul stîng întins. Pe regiunea pieptului, mai multe plăci mici
de bronz d~teriorate, iar la gît un inel mic de bronz.
Mormîntul nr. 19. Adîncimea 0,80 m. Lungimea scheletului 0,75 m. Copil.
Mormîntul nr. 20. Adîncimea 0,80 m. Lungimea scheletului 0,90 m. Copil.
Ambele braţe sînt aşezate transversal pe pîntece.
Mormîntul nr. 21. Adîncimea 0,68 m. Lungimea scheletului 1,45 m. Antebraţul
drept este aşezat transversal pe piept, iar mîna stîngă pe şold.
Mormîntul nr. 22. Adîncimea 0,65 m. Lungimea scheletului 0,75. Copil.
Mormîntul nr. 23. Adîncimea 0,98 m. Lungimea scheletului 1,45 m. Scheletul
este în poziţie chircită, culcat pe partea dreaptă. Poziţia nu pare însă naturală, căci
picioarele de la genunchi în jos sînt deplasate mai sus.
Mormîntul nr. 24. Adîncimea 0,79 m. Lungimea scheletului 0,80 m. Copil.
Mormîntulnr. 25. Adîncimea 0,85 m. Lungimea scheletului 0,90 m. Copil.
Mormîntul nr. 26. Adîncimea 0,64 m. Deranjat. Copil.
Mormîntul nr. 27. Adîncimea 0,97 m. Lungimea scheletului 1,60 m. Mîna dreaptă,
culcată peste pîntece, ţinea probabil antebraţul stîng întins.
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Mormîntul nr. 28. Adîncimea 0,79 m. Lungimea scheletului 1,40 m. Mîinile aduse
pe pîntece.
Mormîntul nr. 29. Adîncimea 0,66 m. Lungimea scheletului 1,10 m. Copil.
Mormîntul nr. 30. Adîncimea 0,85 m. Lungimea scheletului 1,50 m. Mîinile
sînt aduse pe pîntece.
Mormîntul nr. 31. Adîncimea 0,73 m. Lungimea scheletului 1,30 m. Braţul
drept este adus peste pîntece, iar cel stîng este întins.
Mormîntul nr. 32. Adîncimea 0,61 m. Lungimea scheletului 1,30 m. Braţele sînt
întinse.
Mormîntul nr. 33. Adîncimea 0,90 m. Lungimea scheletului 1,65 m. Mîna stîngă
adusă pe şold, iar braţul drept întins de-a lungul trupului (fig. 89). Pe piept cîţiva
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Fig. 84.- Vă~and. Movila dintre vii. Săgeţi de
fier şi piese de harnaşament de bronz, găsite
intr-un mormint din secolul al XI-lea.

Fig. Ss .- Vă~and. Movila dintre vii. Colier şi brăţară
de bronz găsite intr-un mormint din secolul al Xl-lea.

nasturi de fier şi de bronz. Lîngă şoldul drept, s-au găsit cîteva vîrfuri de săgeţi
de fier, foarte oxidate (fig. 84, 1). În partea stîngă a scheletului este aşezat capul
unui cal şi patru oase de la picioarele lui. Sub ele sînt două scăriţe de fier foarte
oxidate şi rupte: două piese de harnaşament, din bronz, identice (fig. 84, 3) şi o cataramă
de bronz a cărei limbă de fier s-a rupt (fig. 84, 2).
Mormîntul nr. 34. Adîncimea 0,75 m. Lungimea scheletului 1,60 m. Mîna stingă
este peste pîntece. Braţul drept este întins. Pe antebraţul stîng s-a găsit o brăţară de
bronz, simplă.
Mormîntul nr. 35. Adîncimea 0,70 m. Lungimea scheletului 1,50 m. Mîna stîngă
este adusă peste pîntece şi prinde braţul drept întins.
Mormîntul nr. 36. Adîncimea 0,75 m. Lungimea scheletului 0,80 m. Copil.
Deranjat.
Mormîntul nr. 37. Adîncimea 0,67 m. Lungimea scheletului 1,50 m. Mîna stîngă
este adusă pe pîntece; braţul drept este întins.
Mormîntul nr. 38. Adîncimea 0,77 m. Lungimea scheletului 1,70 m. Braţele
sînt întinse. Sub şoldul drept s-au găsit trei vîrfuri de săgeată şi un fragment de mîner
de pumnal din fier.
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Mormîntul nr. 39. Adîncimea 0,79 m. Lungimea scheletului 1,60 m. Mîna dreaptă
este adusă pe pîntece; braţul stîng este întins.
lvformîntul nr. 40. Adîncimea 0,67 m. Copil. Deranjat.
Mormîntul nr. 41. Adîncimea 0,78 m. Lungimea scheletului, 1,50 m. Braţele
întinse, cu mîinile pe pîntece.
lvformîntul nr. 42. Adîncimea 0,97 m. Lungimea scheletului, 1,60 m. Braţul stîng
este adus pe pîntece, iar cel drept este întins.
lvformîntul nr. 43. Adîncimea 1,03 m. Lungimea scheletului 1,60 m. Braţul stîng
este adus pe pîntece; cel drept este întins.
Mormîntul nr. 44. Adîncimea 0,55 m. Lungimea scheletului 0,70 m. Copil.
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Vărşand. Movila dintre vii.
găsite in mormintele din secolul

Fig. 86. -

Diferite podoabe
al XI-lea.

o

Fig. 87. - Văqand. Movila dintre vii. Diferite podoabe,
buton, inele, inele de tîmplă şi un ghioc, din mormintele
secolului al XI-lea.

Mormîntul nr. 45. Adîncimea 1,00 m. Lungimea scheletului 1,60 m. Braţul drept
peste pîntece; cel stîng este întins. La şoldul drept s-a găsit o lamă mică de fier.
Mormîntul nr. 46. Adîncimea 1,00 m. Lungimea scheletului 1,50 m. Braţul stîng
este adus peste pîntece; cel drept este întins. S-au găsit cîte o brăţară simplă, de
bronz, cu secţiune rotundă pe ambele antebraţe, precum şi două inele de bronz la mîna
stîngă dintre care unul întreg (fig. 86, 1), altul rupt în două.
Mormîntul nr. 47. Adîncimea 0,55 m. Lungimea scheletului 0,70 m. Copil. Are
pe braţe cîte o brăţară de bronz împletită, avînd un cap terminat într-un cîrlig, iar
celălalt într-un ochi. Ambele sînt rupte (fig. 85, 2). La gît are un colier de bronz,
tot împletit, terminat la un capăt într-un cîrlig şi la celălalt într-un fel.de:copcă. Este
rupt în două (fig. 85, 1). S-a mai găsit şi o mărgea mică de lut (fig. 86, 2).
~·
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Mormîntul nr. 48. Adîncimea 0,55 m. Lungimea scheletului 0,80 m. Copil. Pe
dreaptă şi stîngă a pieptului s-a găsit cîte o faleră de argint cu urme de aurire
căptuşită cu fier, deteriorată (fig. 86, 3), două aplice mici (fig. 86,4) şi un nasture de
bronz (fig. 86, 5).
Mormîntul nr. 49. Adîncimea 0,76 m. Lungimea scheletului 1,60 m. Braţele sînt
întinse. Pe partea stîngă a pieptului s-a găsit un nasture sferic de bronz cu o ureche
(fig. 87, 1) şi o scoică mică (ghioc) (fig. 87, 2).
Marmîntulnr. 50. Adîncimea 0,84 m. Deranjat.
Af.ormîntul nr. 51. Adîncimea 0,88 m. Lungimea scheletului 1,50 m. Mîna stîngă
este adusă peste pîntece; braţul drept este întins. Lîngă braţul drept, s-a găsit o săgeată
de fier.
Mormîntul nr. 52. Adîncimea 0,75 m. Lungimea scheletului 1,74 m. Braţul drept este adus pe
pîntece, cel stîng este întins. Pe antebraţul drept, s-a
găsit o brăţară de bronz împletită, ruptă (fig. 88),
pe cel stîng, alta. Lîngă şoldul stîng s-au găsit trei
vîrfuri de săgeţi de fier şi un mîner de pumnal
de fier, iar la mîna stîngă, un inel mic de bronz.
Mormîntul nr. 53. Adîncimea 0,80 m. Lungimea
scheletului 1,50 m. Braţul drept este adus peste pîntece, iar cel stîng este întins. S-a găsit un vîrf de
săgeată de fier.
Fig. 88.- Vărşand. Movila dintre vii. Brăţară
lvlormîntulnr. 5 4. Adîncimea 0,57 m. Lungimea
de bronz dintr-un mormint. Secolul al XI-lea. scheletului 1,40 m. Mîinile sînt întinse pe pîntece. La
mîna dreaptă este un inel de bronz.
Mormîntul nr. 55. Adîncimea 0,65 m. Lungimea scheletului 1,50 m. Braţele sînt
întinse. Pe piept s-a găsit o monedă corodată, care s-a rupt.
Mormîntul nr. 56. Adîncimea 0,57m. Lungimea scheletului 1,50 m. Braţele sînt
întinse. La mîna dreaptă s-a găsit un inel de bronz răsucit (fig. 87, 5) şi un inel
neted, cu capetele apropiate (fig. 87, 6).
Mormîntul nr. 57. Adîncimea 0,61 m. Lungimea scheletului 1,60 m. Mîinile sînt
aduse pe pîntece.
Mormîntul nr. 58. Adîncimea 0,65 m. Lungimea scheletului 1,45 m. Antebraţul
stîng este adus peste pîntece; cel drept este întins. Pe partea dreaptă şi stîngă a
pieptului s-a găsit cîte un inel de tîmplă de bronz (fig. 87, 7, 8).
Menţionăm încă un inel de bronz (fig. 87, 9), decorat cu trei cercuri cu un
punct la mijloc, găsit într-unul din morminte.
Figura 90 reprezintă patru obiecte de bronz achiziţionate înainte de începerea
partea

săpăturilor.

Nu s-a făcut o examinare antropologică a scheletelor. În afară de scheletele de
copil se pare că cele mai multe sînt de femei, dacă judecăm după proporţiile lor
relativ mici, sau după podoabele pe care le aveau asupra lor. În puţinele morminte
în care am găsit şi arme, scheletele sînt, în general, mai mari. Mormîntul nr. 52 conţine,
pe lîngă vîrfuri de săgeţi şi podoabe de bronz, ceea ce ne arată că podoabele erau
purtate şi de bărbaţi. Starea materială a celor îngropaţi poate fi dedusă din faptul că
unele morminte nu conţineau nici un inventar, altele, una sau mai multe podoabe, iar
unul, chiar şi bucăţi din scheletul unui cal şi piese frumoase de harnaşament.
Nu s-a găsit decît o singură monedă, aşezată pe pieptul unui schelet, dar atît
de corodată, încît s-a rupt în bucăţi şi nu a mai putut fi identificată. În schimb, în cele
12 morminte descoperite tot aici, în 1930, M. Roska şi N. Covaci au găsit o monedă
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de la regele ungur Ştefan cd Sfînt, alta de la Andrei I (1047-1060) şi alte două de la
Ladislau cel Sfînt (1077-1095)1. Pe baza .acestor monede şi a analogiilor cu alte cimitire,
descoperite pe teritoriul ungar şi romîn, cimitirul de la Vărşand se datează în secolul
al XI-lea.
Morminte din aceeaşi epocă şi care conţin un inventar asemănător s-au găsit la
Moldoveneşti, în valea Arieşului, nu
departe de Turda. În cele 57 de morminte, săpate aici înainte de primul
război mondial de M. Roska, s-au găsit
aceleaşi «inele de tîmplă », brăţări şi
coliere. În sondajele făcute în acelaşi
cimitir în 1951, s-au mal descoperit
două « inele de tîmplă » de argint.
Monedele găsite în acest cimitir de
M. Roska datează tot din secolul al
XI-lea, anume de la Ştefan cel Sfînt,
Petru, Andrei I, Ladislau cel Sfînt etc. 2 • )'
Tot M. Roska a săpat peste 50 ~~ ·
de morminte asemănătoare la Hunedoara, în care a găsit podoabe de acelaşi
fel ca la Vărsand între care si « inele
de tîmplă ». Monedele desco'perite în •
aceste morminte datează tot din secolul
al XI-lea, de la Ştefan cel Sfînt pînă
la Solomon3.
Pe teritoriu romînesc s-au mai
Fig. 89. - Vărşand . Movila dintre vii. Mormînt de călăreţ.
descoperit, întîmplător, la Musca4 (reg.
Secolul al XI-lea.
Arad), la o depărtare de cea. 3-4 km
de cetatea Şiria, mai multe obiecte,
care provin, desigur din morminte
de acelaşi fel. Între aceste obiecte erau
scăriţe de şa, zăbale ·şi două brăţări cu
capetele în formă de cap de animal,
împreunate. Una era răsucită, cealaltă
netedă. Aceleaşi brăţări caracteristice
s-au găsit tot în reg. Arad, la Feldioara5, împreună cu un colier de
Fig. 90. - Vă rşand . Movila dintre vii. Podoabe de bronz.
bronz împletit, cu un colier neted şi
Secolul al XI-lea.
cu o monedă din vremea regelui Bela I
(1060-1063) şi alta din vremea lui Ladislau I. La Tomnatec6 în reg. Timişoara, s-au descoperit «două inele de tîmplă» din bronz, un cercei de bronz, un vîrf de lance din fier etc.
În sfîrşit, la Biharea7 , s-au găsit cîteva morminte în cetatea considerată ca vechea
reşedinţă a lui Menmorut, iar alte opt morminte s-au descoperit pe un deal situat
în faţa cetăţii. Aceste morminte de călăreţi conţineau, pe lîngă scheletul omenesc, un
1

M.Roska, «Folia Arcbaeol. », 1941, III- IV, p. p - p .
M . Roska, «Dolgozatok », Cluj, 1913, IV, p. 166-198.
Ibid, 1914, V, p. 125-187.
4 « Arch. Ert., » 1898, p. 124-128.
6
Ibid., 1898, p. 128-13 I.
• Ibid., 19n, p. 18z-183.
7
lbid1 J90J , p. 69-74; 1903, p. 66-67=§i 4o ~-4n etc.
2

3
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cap de cal, scăriţe, zăbale, inele, fragmente de brăţări din ·argint, împletite, vîrfuri de
săgeţi, o sabie etc. În două din ele s-a găsit cîte un «inel de tîmplă » din argint.
M. Szell, care s-a ocupat cu cimitirele din secolul al XI-lea, înglobează şi mormintele
de la Biharea în aceeaşi categorie. Fără a conţine brăţările cu cap de animal, pe care
le considerăm ca elementele cele mai caracteristice, credem că aceste morminte pot fi
într-adevăr integrate în rîndul mormintelor pe care le studiem, datorită celor două
« inele de tîmplă » săgeţilor de fier şi butonilor de bronz pe care le conţin.
Ulterior, s-au mai dezgropat aici sute de morminte, al căror inventar nu a fost
însă publicat 1 . Morminte cu inventar asemănător sau datînd din aceeaşi vreme s-au
mai descoperit la Oradea 2, la Cluj 3 şi la Mehadia 4 •
Acestea ar fi, înşirate pe scurt, cimitirele din secolul al XI-lea descoperite pe
teritorul romînesc. La acestea se adaugă cîteva zeci de cimitire asemănătoare, cunoscute
în regiunile vecine de la vest de Tisa. 23 dintre acestea se găsesc în jurul oraşului
Szentes. Autoarea citată mai sus dă o listă a acestor cimitire, care, chiar dacă nu este
completă, le cuprinde în cea mai mare parte 6 • Din această listă se poate vedea că
ele sînt răspîndite aproape pe toată suprafaţa R. P. Ungară, ajungînd pînă la frontiera
ei de vest, în comitatele Vas şi Zala, iar la nord, pînă în Slovacia.
De sigur, nu putem lua în considerare în această lucrare materialul descoperit
în totalitatea acestor cimitire, ci ne vom mărgini să tragem concluziile numai pe baza
materialului din cîteva, fiind convinşi că această lipsă nu va denatura prea mult
concluziile noastre.
Dar înainte de a face acest lucru, să vedem cum se prezintă Transilvania, din punct
de vedere arheologic, în secolul al XI-lea. În afară de cimitirele menţionate, se cunosc
mai multe asezări din acea vreme. În lucrarea sa « Ceramica slavă din Transilvania » 8
K. Horedt ~enţionează mai multe localităţi în care s-ar fi găsit ceramică de factură slavă,
putînd fi datată în secolul al XI-lea. Aceste localităţi sînt: Acăţari, Alba-Iulia, Beşineu,
Blandiana, Cîlnk, Cetea, Ciugud, Lechinţa, Moreşti, Petreşti, Sebeş, Turdaş. La acestea
se mai adaugă şi numeroase alte localităţi, situate în afara Ardealului propriu ..zis, în Banat
Crişana şi Maramureş, regiuni de care Horedt nu se ocupă. Printre acestea, pomenim aşe
zarea de la Frumuşeni, aproape de Arad, unde am făcut sondaje în 1948. Această aşezare
întinsă este datată prin trei monede bizantine la începutul secolului al XII-lea, dar a existat,
desigur, şi în secolul al XI-lea.
Vedem dar că, deşi cercetările privind această epocă au fost neglijate în trecut,
putem totuşi să ne dăm seama că Transilvania a fost destul de intens locuită. Descoperiri
ca aceea de la Moreşti ne indică de asemenea existenţa unor puternice centre fortificate.
La acestea se adaugă numeroase alte cetăţi încă neexplorate, între care cităm în primul
rînd pe cea de la Moldoveneşti, contemporană, desigur, cu cimitirul amintit. Cetatea
de la Biharea atribuită de unii cercetători maghiari cneazului slav Menmorut (Bihor-Bielahora) este încă o mărturie- neexplorată din punct de vedere ştiinţific şi pe cale de a
se distruge- a prezenţei slavilor în Transilvania.
Tabloul istoric pe care îl putem înfăţişa pentru epoca şi pentru regiunea care ne
interesează se prezintă în felul următor: puterea avară, care stăpînise mai bine de două
sute de ani la vest de Tisa, întinzîndu-şi influenţa pînă în centrul Transilvaniei, căzuse
M. Roska, «Dacia», 1924, I, p. 313, vorbeşte despre 372 morminte dezvelite, datind din sec. IV, XI,
iar în ((Dacia», 1925. II, p. 403. de alte 133 monninte din sec. XI-XIH, în total so6. Tot acolo menţio
morminte din sec. XI. descoperite la Salaei în Bihor.
2
achiziţionat de Muz~ul
(( Arch. Ert. », 1893, p. 140-141. Inventarul inedit al cîtorva mQrminte a fQSt
Naţional de Antichităţi.
3 Materialul in Muzeul de Antich. din Ouj.
' «Studii», 1949, nr. 1, p. 139-140.
1 M. Szell, cFolia Archeol.», 1941, III-IV, p. 131-.z6s.
1
« S.C.I.V. », 1951, nr. .z, p. 189-218.
1
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sub lovitura dată de oştile lui Carol cel Mare. Statul efemer ceho-morav al lui Samo
era din nou întemeiat, la începutul secolului al IX-lea, de către cneazul Mojmir. Tot
în secolul al IX-lea apare în locuţ avarilor, după cum se susţine de unii istorici, o nouă
putere, acea a bulgarilor. Bulgarii ocupă şi ei regiunea dintre Tisa şi Dunăre şi pătrund
desigur şi în cîmpia bănăţeană şi în cea de la nord de Mureş. În secolele IX şi X
ei formează în sud-estul Europei cea mai mare forţă organizată. Istoriografia mai nouă
şi chiar o parte a cercetătorilor romîni susţin ipoteza că statul bulgar s-a întins în
această epocă la stînga Dunării şi chiar şi în centrul Transilvaniei. Nu insistăm aici
asupra argumentelor pe care le aduc aceşti istorici în sprijinul tezei lor, argumente care
se bazează pe ştiri istorice bizantine sau apusene 1 • Credem însă că pătrunderea bulgară
în Transilvania nu a putut să se facă peste Carpaţi, ci numai din spre vest şi ea nu
a putut fi prea adîncă. Întocmai ca şi avarii, bulgarii trebuie să-şi fi exercitat dominaţia asupra Transilvaniei de la distanţă. Această dominaţie consta în primul rînd în
luarea dijmei.
În acea vreme, Transilvania trecuse prin mari transformări. Numeroase neamuri
care o stăpîniseră timp de sute de ani dispăruseră de pe scena istoriei. Germanii, dintre
care ultimii, gepizii, au putut să se menţină timp de 200 de ani în aceste regiuni, fuseseră
greu loviţi de avari. Aceştia, la rîndul lor, fuseseră complet nimiciţi. De cîteva sute de
ani slavii pătrundeau neîncetat în Transilvania trăind, după cît se pare, în raporturi
prieteneşti cu populaţia locală. Contopirea lor cu vechii locuitori ai ţării începuse să se
facă, dar acest proces nu era încă terminat. În general, se pare că pe la sfîrşitul secolului
al IX-lea se lăsase oarecare linişte peste viaţa frămîntată a ţinuturilor dintre Carpaţi şi
Dunărea de·vest. Dar acum apare un neam nou, venind de la răsărit. Ungurii, ferindu-se
de duşmanii lor de moarte, pecenegii, îşi fac apariţia pe teritoriul pe care îşi vor
înteme~a ~.tatul feudal, distrugînd statul morav şi aşezîndu-se «ca o barieră în faţa
expansmnu germane ».
Primul stat bulgar este şi el nimicit de armatele bizantine şi imperiul bizantin
devine vecin cu regatul maghiar.
Pecenegii, la rîndul lor, sînt aşezaţi în secolul al XI-lea în Muntenia, în Moldova
şi pînă departe spre Nipru; ei fac însă dese incursiuni în Transilvania şi în ţinuturile ungare,
aşezîndu-se chiar, după cum ne arată toponimia, în unele părţi ale acestor regiuni.
Pătrunderea ungurilor în Transilvania se va face lent. Descoperirea cîtorva morminte la Cluj 2 , ne arată prezenţa lor în aceste ţinuturi încă la jumătatea secolului al
X-lea, dar ei vor ocupa Transilvania întreagă numai treptat. «Principalele faze ale acestei
înaintări- spune K. Horedt 3 , aşa cum se prezintă în lumina datelor istorice, a toponimiei şi a descoperirilor arheologice ar fi următoarele: 1) Pe la 950 se ajunge la linia Someşului Mic, indicată de relatările cronicarului anonim şi de descoperirile arheologice amintite de la Cluj. 2) Pe la 1025, Ştefan I stăpîneşte valea Mureşului, după cum rezultă din
luptele sale cu Gyula şi din complexul descoperirilor din valea Mureşului, specifice secolului al XI-lea. 3) Pe la 1100, stăpînirea maghiară se întinde pînă în valea Tîrnavei Mari,
unde apar toponimicele caracteristice în legătură cu liniile de prisdci- gyepii: Copşa
Mare şi Copşa Mică - Nagykapus şi Kiskapus, dar unde lipseşte acel orizont de descoperiri specifice secolului al XI-lea. 4) Pe la 1150, regatul ungar ajunge pînă la Olt şi în
valea Secaşului, la o linie indicată prin unele aşezări ale grănicerilor secui, prin colonizarea
saşilor şi prin două decoperiri de factură bizantină din ţara Făgăraşului. 5) În sfîrşit, pe
la 1200, se ajunge la linia Carpaţilor răsăriteni şi sudici, cînd secuii ocupă teritoriul de-a
lungul Carpaţilor răsăriteni şi se colonizează Ţara Bîrsei ».
1 ((Studii şi ceri:etări de Istoric Medie)), 1950, nr. I, p. 223-z36.
I. Kovacs, « Kozlemenyek )), Ouj, 1942, II, 1, p. 85-uB.
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Din toată această argumentaţie reţinem un singur lucru: anume, că în secolul al
XI-lea, acel care ne interesează în această lucrare, ungurii pătrunseseră adînc în valea
Mureşului. Este adevărat însă că tot K. Horedt spune mai departe, în legătură cu aşezarea
de la Moreşti, care, în parte, datează din secolul al XI-lea, că ea nu putea fi maghiară
şi că după moartea lui Ştefan cel Sfînt autoritatea maghiară în Transilvania devine foarte
şubredă, Transilvania căzînd, probabil, în zona de influenţă pecenegă. Abia sub Ladislau
I (1077-1095) pecenegii sînt înfrînţi definitiv.
Terminînd această scurtă incursiune în istorie, să ne întoarcem la partea arheologică a lucrării noastre. Una dintre problemele cele mai importante pe care o pun cimitirele
din secolul al XI-lea, descoperite în Transilvania şi pe teritoriul ungar, slovac şi iugoslav,
este aceea a apartenenţei lor etnice. În studiile mai vechi ungureşti, în care se relatează
diferitele descoperiri, ele sînt calificate fie ca maghiare, fie ca morminte din epoca arpadiană, înţelegîndu-se prin aceasta epoca dinastiei arpadiene.
Acest lucru ne-a făcut şi pe noi să atribuim mormintele de la Vărşand maghiarilor1 ,
fără o examinare mai adîncă a problemei, care, după cum vom vedea îndată, este mai
complicată decît ar părea la prima vedere.
Dar înainte de a examina această problemă vom pune în discuţie alte trei ipoteze
care nu au fost puse pînă acum asupra apartenenţei etnice a acestor cimitire.
Prima ipoteză, asupra căreia vom trece mai repede, este ipoteza bulgară. Este oare
posibil ca aceste cimitire să fi aparţinut bulgarilor acuma slavizaţi? Chiar dacă admitem
dominaţia şi prezenţa bulgară în Transilvania, bulgarii nu au fost răspîndiţi pe o arie atît
de mare în spre vest, cum sînt răspîndite cimitirele noastre. Afară de aceasta, epoca în
care apar aceste cimitire corespunde întocmai cu epoca în care primul stat bulgar fusese
desfiinţat. Expansiunea maximă bulgară avusese loc în secolele IX şi X; deci, şi cimitirele
ar fi trebuit să da teze din această vreme. Dar chiar dacă am admite că ele ar putea să aparţină unor resturi de populaţie bulgară, rămasă în aceste regiuni după distrugerea statului
bulgar, faptul că aceste cimitire nu se găsesc, cel puţin pînă acum, pe teritoriul R.P.
Bulgaria propriu-zise, este concludent. Este adevărat că în aceeaşi epocă, se găsesc pe
teritoriul R.P. Bulgaria cîteva brăţări împletite 2 care seamănă cu cele din cimitirele
noastre, dar ele sînt totuşi de alt tip şi sînt, probabil, de origine bizantină. Acelaşi tip
de brăţări cu capetele terminate în cîte un ochi sau cu capetele turtite şi decorate cu o piatră
se găseşte şi în Bolgari de pe Volga 3 , dar mai ales în Crimeea 4 • Ele îşi datorează existenţa
pe un teritoriu atît de întins unor vii schimburi comerciale.
După ce am pus şi am respins ipoteza bulgară, să punem ipoteza a doua, cea pecenegd. După cum se ştie, spre sfîrşitul veacului al IX-lea, atunci cînd puterea statului chazar
începe să decadă, apar în nordul Crimeii pecenegii 6 • În timpul cînd ungurii îşi ocupă noua
lor patrie, ei sînt aşezaţi între Nistru şi Prut şi ajung pînă la gurile Dunării. Profitînd de
slăbiciunea statului bulgar, ei pătrund în secolul al XI-lea şi în 11untenia. Este un fapt
neîndoielnic că ei s-au stabilit şi în Transilvania. În privilegiul dat saşilor în anul 1224
se vorbeşte pentru partea de sud a Transilvaniei de « pădurea romînilor şi a pecenegilor »
( sylva Blacorum et Bissenorum). Se pare însă că ei erau aşezaţi în aceste regiuni încă înainte
de anul 1000. Ştim că în anul 1087, un duce« scitic», anume Tselgu, a trecut strîmtorile
munţilor care stau deasupra Dunării cu o armată de aproape 80 000 de oameni şi a atacat
oraşul Chariopolis 6 • Ştirea dată de Ana Comnena, care numeşte pe Tselgu «scit», a
fost mult discutată, aşa încît afirmaţia că autoarea desemnează sub numele de sciţi pe
1
2
3

4
6
6

« S.C.I.V. », 1950, nr. 1, p. 1p..
••Bull. de la Soc. arch. bulgare», 1915, V, p. 96, fig. 69.
A. M. Tallgren, Collection Zaoussailov, Helsingfors, 1918, pl. VII, 4·
H. Schlunk, Kunst cler Spătantike im Mittelmeerraum, Berlin, Kaiser Friedrich-Museum, 1939, pl. 10.
Gy. Moravcsik, Byzantinoturcica, Budapesta, 1942, 1, p. 46.
C. Nequlescu, «Revista istorică romînă», 1937, VII, fasc. I-II, p. 144; Ibid, 19~8, VIII, p. l66 şi urm.
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pecenegi trebuie primită cu oarecare rezervă. Dacă o admitem însă, atunci prezenţa pecenegilor este atestată în Transilvania în vremea expediţiei menţionate. Este adevărat că în
sprijinul acestei afirmaţii vine şi ştirea dată de « Cronica Notarului Anonim» după care
încă regele maghiar Ştefan I s-a luptat cu pecenegii în Transilvania 1 .
Afară de aceasta, pecenegii sînt atestaţi prin toponimie (Besenyo) pe aproape întreaga suprafaţă a teritoriului R.P. Ungară şi în mai multe părţi ale Transilvaniei. În secolele X şi XI ei sînt stabiliţi pe toate frontierele teritoriului R. P. Ungară. Ei apar într-un
grup mai compact în Pannonia, în jurul oraşului .Szekesfeherv:ir pe malul drept dar şi
pe cel stîng al Dunării, în cotul format de Tisa şi Mureş, şi în nord, pe frontiera Boemiei
şi Slovaciei 2 •
I. Kniezsa admite şi el o populaţie numeroasă pecenegă în vechea Ungarie,
populaţie aşezată acolo în secolul al XI -lea, dar probabil după înfrîngerea pe care au
suferit-o din partea uzilor, la mijlocul secolului 3 •
Dacă însă comparăm harta răspîndirii lor, publicată de Rassovski, cu harta răspîn
dirii cimitirelor din secolul al XI-lea, vedem că pecenegii nu acoperă în întregime aceste
teritorii, deşi trebuie să recunoaştem că ei se găsesc aici în mod sporadic, formînd mici
insule, pe un spaţiu foarte întins.
Argumente de altă natură pledează însă împotriva ipotezei atribuirii cimitirelor
pecenegilor, şi anume, nu găsim aceste cimitire pe alte teritorii locuite de pecenegi, în
Muntenia, Moldova şi pe teritoriul U.R.S.S. Afară de aceasta, găsim în unele din cimitirele
noastre mici cruciuliţe de bronz, care ne arată că cei îngropaţi erau creştini; or, nu putem
presupune că pecenegii erau creştinaţi la această dată, cînd nu fuseseră încă absorbiţi,
ti trăiau în grupuri compacte. De altfel ei nu vor fi creştinaţi decît individual.
Trecem acum la ipoteza a treia, cea pe care am numit-o ipoteza romînească. După
cîte ştim, această ipoteză nu a fost formulată decît indirect de cei care s-au ocupat cu
aceste descoperiri. Într-adevăr, încă în 1907, cunoscutul arheolog maghiar J. Hampel
scria următoarele: « O altă ipoteză este aceea că sîntem în faţa unei repetări a torques-urilor răsucite, purtate în secolele de dinainte şi de după Christos de către daci şi carpi, în
faţa înnoirii unei industrii populare, care a supravieţuit poate într-un ţinut mai restrîns
ca o industrie locală, la dacii şi la carpii înghesuiţi în regiunile Carpaţilor răsăriteni » 4 •
J. Hampel face această remarcă bazîndu-se pe observaţia, fără îndoială justă, că
podoabele găsite în cimitirele care ne interesează şi, în primul rînd, brăţările şi colierele
împletite, precum şi brăţările cu capetele în formă de cap de animal, prezintă o asemănare
izbitoare cu podoabele de aceeaşi natură din tezaurele de argint geto-dace. Tot el spune
însă mai departe că pentru a putea susţine această ipoteză ne lipsesc analogii care să poată
umple un hiatus de 800 de ani.
Vorbind despre cimitirul de la Moldoveneşti, M. Roska spune şi el că această
grupă de coliere, brăţări şi inele este o supravieţuire a lumii clasice, care s-a păstrat pînă
în epoca dinastiei arpadiene 5 •
Principial, M. Roska are, fără îndoială, dreptate. A arăta însă această supravieţuire
chiar pe teritoriul pe care sînt răspîndite cimitirele din secolul al XI-lea este deocamdată
foarte greu, aşa încît asemănarea unor elemente structurale sau ornamentale trebuie să
o explicăm prin faptul că toate aceste podoabe au o origine comună în antichitatea elenaorientală; au fost răspîndite în primul rînd prin intermediul sciţilor şi al celţilor şi în al
doilea rînd, tocmai în secolele X şi XI, prin comerţul arabo-bizantino-normand şi prin
1
2
3

4
5

C. C. Giurescu, Istoria Romînilor, I, p. z81.
D. A. Rassovski, « Seminarium Kondakovianum», 1933, VI, p. 65-66.
I. Kniezsa, Ungams Volkerschaften im XI. Jahrhundert, Budapesta, 1938, p. 107 şi urm.
J. Hampel, Ujabb tanulmanyok a honfoglalâskor emlekeirol, Budapesta, 1907, p. 18.
M. Roska, « Dolgozatok>>, Quj, 1914, p. 164.

www.cimec.ro

138

DORIN POPESCU

9A

expansiunea triburilor slave. Deşi s-ar putea arăta exemple utnutoare de supravieţuire
a unor elemente artistice- cum ar fi, de pildă, reinvierea unor motive scitice în tezaurul
din vremea avară de la Felnac, pe care le pomeneşte N. Fettich 1 , sau altele- o continuitate de cultură nu poate fi dovedită deocamdată în mod peremtoriu nici în Transilvania,
nici în ţinuturile ungare. Începînd din secolul al VII-lea, cunoaştem nenumărate morminte
avare în regiunile ungare, morminte ale căror inventare ne arată arta specifică a acestei
epoci, caracterizată prin « limbile de curea» sau cataramele făcute din bronz masiv ori
în tehnica modelelor de presat ornamentate în stilul oriental al grifonilor şi al vrejilor
de plante, dar în care nu găsim nici colierele, nici brăţările care ne interesează. Această
artă, în care se vădeşte influenţa bizantină, s-a manifestat şi în cursul veacului al IX-lea,
iar elemente din această artă găsim încă în morminte vechi maghiare şi chiar şi în cimitirele
din secolul al XI-lea, pe care le studiem.
În concluzie se poate spune că oricît de seducătoare ar fi ipoteza derivării podoabelor pe care le găsim în mormintele din secolul al XI-lea, din podoabele pe care le purtau
dacii încă înainte de cotropirea romană, derivare care ar presupune prezenţa acestor podoabe pe acelaşi teritoriu timp de sute de ani şi în pofida nenumăratelor frămîntări şi transformări istorice prin care a trecut acest teritoriu, ea ne apare- cel puţin în stadiul în care
se găsesc cercetările noastre- ca o întreprindere riscată. Cu toate acestea, în ultimul timp
N. Fettich a încercat să arate supravieţuirea unor elemente din arta dacică a argintului ·
pînă tîrziu în epoca prefeudală 2 şi poate că într-un anumit sens teza sa nu trebuie
respinsă în întregime.
Dar chiar dacă pentru moment sîntem obligaţi să renunţăm la acest arg1:1ment
care ar pleda pentru o origine autohtonă a celor îngropaţi în mormintele despre care
vorbim, mai există un alt argument în favoarea acestei ipoteze. Este vorba de
răspîndirea acestor autohtoni pe care acum putem să-i numim romîni .. în epoca şi pe teritoriul despre care este vorba. Se ştie că în mult citata sa
cronică, scriitorul anonim din secolul al XII-lea spune precis că ungurii au găsit la
venirea lor în Transilvania pe vlahi şi pe slavi. Faptul că ei sînt pomeniţi separat înseamnă
că cele două populaţii nu erau contopite decît, probabil, parţial. De altfel, Anonimul ne
spune că Gelu a fost vlah, iar pe cneazul Menmorut din Bihor îl face să vorbească despre
strămoşii săi, care au fost supuşi de Attila. Dar tot Anonimul ne spune că la venirea
ungurilor, Pannonia era locuită de slavi, bulgari şi vlahi, păstorii romanilor 3 • Cronica
rusească din secolul al XII-lea, zisă a lui Nestor, vorbeşte şi ea de alungarea volohilor
din Pannonia de către unguri 4 , iar despre o fugă a vlahilor spre sud scrie şi Kekaumenos
prin anul 1070 5 • Evident, şi aceste ştiri au fost mult discutate şi nu este locul să. insistăm
aici asupra lor. Se pare însă că atît toponimia cît şi onomastica confirmă existenţa romînilor cam pe tot teritoriul pe care sînt răspîndite cimitirele din secolul al XI-lea, adică spre
vest pînă în Zala şi V as şi spre nord pînă în Bereg 6 •
Vedem, aşadar, că argumentul de geografie istorică vine în ajutorul ştirilor istorice, care ne-ar putea face să interpretăm cimitirele pe care le studiem ca romîneşti. Din
păcate, un argument furnizat tot de geografia istorică va infirma argumentele aduse pînă
acum în favoarea tezei romîneşti, şi anume: aceste cimitire nu se găsesc dincoace de Carpaţi.
În acest caz s-ar putea răspunde că aici au existat alte condiţii de trai, că acest teritoriu
era supus de pecenegi sau că nu s-au făcut încă suficiente cercetări în aceste regiuni.
1 « Archaeol. Hungarica», Budapest, 1937, XXI, p. 147, Totuşi N. Fettich, in« Suomcn Muis. Aikakauskirjn,
XLV, 1945, p. 188-189, se pronuntă categoric pentru influenta dacică în aceste podoabe.
• «Archacol. Hungarica», 19p, XXXI. Asupra acestei probleme vom reveni cu alt prilej.
8 G. Popa-Lisscanu, Izvoarele istoriei rommilor, Bucureşti, 1934. voi. I, p. 3Z şi 81.
' Ibid., Bucureşti, 1935, voi. VII, p. 38.
6 N. Drăganu, Vechimea şi răspindirea rommilor pe baza toponimiei şi a onomasticii, Vălcnii de Munte, 1934. P• 7·
• N. Drăganu, Rominii în' veacurile IX-XlV pc baza toponimici §i a onomasticii, «Acad. Rom. St. li Cerc.•,

1933, XXI.
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Se mai pune întrebarea de ce nu se găsesc aceste morminte înainte de secolul
al XI-lea, sau înainte de venirea ungurilor? Nu vom mai insista asupra acestor întrebări,
deoarece, după cum vom vedea, mai există şi alte argumente, care nu ne permit să
atribuim cimitirele noastre romînilor. Totufi în regiunile locuite de romlni în tare se gdsest
astfel de cimitire, trebuie sd presupunem cd aceste Cimitire con,tin fi elemente romlne[fi, care
erau în plin proces de simbioză cu elementele slave.
După ce am eliminat pe rînd ipoteza bulgară, cea pecenegă şi în parte cea
romînească, ne-au mai rămas ipoteza maghiară şi cea slavă.
Este tot meritul lui Hampel de-a şi fi dat seama, încă acum mai bine de
40 de ani, de deosebirea care există între inventarul mormintelor mai vechi ungureşti
şi cel al mormintelor din secolul al XI-lea. Vorbind despre brăţările cu capete de
animal, el spune că în perpetuarea acestora, ungurii cuceritori de patrie nu au avut
nici un rol. Aceste brăţări nu se găsesc în morminte de călăreţi. Tot el spune că
grupa colierelor, a brăţărilor şi a inelelor răsucite nu a ajuns în noua patrie prin
intermediul ungurilor, excepţie făcînd colierul de la Galgocz, în Nyitra, pe care îl
socoteşte de un tip deosebit 1 •
Dacă se compară inventarul mormintelor vechi ungureşti cu cele din secolul
al XI-lea, se vede că există între ele o pronunţată deosebire. Cele dintîi sînt caracterizate
prin aplice de harnaşament sau pandantive lucrate în relief şi avînd diferite forme
rotunde sau forma unei inimi. Aceste morminte sînt deobicei morminte de călăreţi,
în care se puneau capul şi picioarele calului, scăriţele şi cîteva piese de harnaşament.
Nu lipseşte nici sabia ungurească, iar în unele dintre ele, piesa cea mai caracteristică,
acea gentuţă de sabie (tarsoly), placată cu plăci de bronz sau de argint frumos ornamentate. În mormîntul descoperit la Gesztered, în comitatul Szabolcs, găsim o sabie
cu mînerul placat · cu aur, aplice de curele din argint, plăci de argint şi aur, plăci
de bronz turnate, limbi de curea etc. Descoperirea reprezintă faza cea mai înaltă
a culturii la care ajunseseră maghiarii în secolul al IX-lea în Levedia, ţinutul dintre
Nipru şi Don 2 •
Tot în comitatul Szabolcs, unde se găsesc cele mai vechi morminte maghiare,
la Kenezlo, găsim în cele 50 de morminte, aplice de bronz de diferite forme, limbi
de curea, săbii, scăriţe etc. 3 La fel, la Henţida, în Bihorul unguresc 4 • Plăcile de genţi,
tipic ungureşti, le găsim în mai multe locuri: la Tarczal, Bezded, Galgocz, Szolyva,
Bodrogvecs, Eperjeske, Kenezlo, Szolnok-Strizsahalom, Tuzser etc., aproape toate
în Slovacia 5.
Toate aceste obiecte de artă vechi ungureşti ne arată influenţele pe care această
artă le-a primit de la diferite cercuri de cultură de pe teritoriul U.R.S.S. şi, în primul
rînd, de la cel de la Verhne-Saltovo, în regiunea Harkov, cu care este aproape identică. Nu putem insista aici asupra tuturor acestor influenţe pe care arta maghiară le-a
mai primit fie din regiunea Minusinsk fie din regiunea Perm sau din interiorul Asiei 8 •
În cimitirele din secolul al XI-lea, apar, după cum am spus brăţările caracteristice cu capetele în formă de cap de animal, brăţările şi colierele împletite şi, ca
un element tot atît de caracteristic, « inelele de tîmplă » din bronz sau din argint.
Nu mai găsim în aceste morminte obiectele pe care le-am văzut în mormintele vechi
ungureşti: săbiile sînt rare, genţile de sabie au dispărut cu desăvîrşire, de asemenea
limbile de curea.
1

J. Hampel, op.

cit., p. 17.
L. Kiss, « Archaeol. Hungarica», Budapesta, 1938, XXIV.
3 N. Fettich, (( Arch. Ert. », 1931, p. 78 şi urm.
' N. Fettich, (( Archaeol. Hungarica», 1937, XXI, p. z48-z".
6 Ibid., p. Z:l.l-147·
1 Ibid., paasim.
1
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În schimb, mai există cîteva elemente pe care le găsim în mormintele ambelor
epoci, de exemplu micii butoni de bronz cu tortiţa perforată, pe care îi găsim în tot
locul: în U.R.S.S.l, la Dinogetia2 şi chiar la Birka 3 , în Suedia. Este adevărat că
găsim în mormintele vechi ungureşti şi brăţări de bronz foarte simple şi chiar brăţări
cu capete de animale la Jiszfenyszaru sau la Sarkad Peckesvir, dar acestea sînt de
tipuri diferite4.
În cîteva cimitire din secolul al XI-lea se găseşte şi un cercei format dintr-o
verigă de care atîrnă un pandantiv, prezentînd o vagă asemănare cu un ciorchine de
strugure. Această podoabă, care pare a fi de origine bizantină, o găsim şi în mormintele
avare de pe teritoriul R.P. Ungară, dar într-o formă foarte rudimentară, precum şi la
Verhne-Saltovo, unde 1. Merpert le datează din secolele VII şi Vlll 6 .
Vorbind despre cele două cimitire de la Szentes-Szentliszl6, ambele datînd din
secolul al XI-lea, Szell, care, ultima s-a ocupat mai pe larg cu cimitirele din această
epocă, scria în 1941 : « Deosebirile care pot fi arătate între cele două cimitire prezentate aici şi între materialul cimitirelor caracteristice din epoca ocupării patriei nu se
datoresc numai unui grad de evoluţie mai nou, condiţionat de schimbarea adusă de
cursul vremii. Cea mai mare parte a materialului din cele două cimitire prezentate
aici şi a celorlalte cimitire asemănătoare lipseşte din mormintele maghiare ale epocii
ocupării patriei. Ele (adică cimitirele noastre) înseamnă o nouă influenţă şi probabil
un element etnic nou, care chiar dacă a fost aici în timpul ocupării patriei, se amestecă
cu ungurii abia după perioada migraţiilor (kalandozisok kora). Trebuie să ne gîndim
în primul rînd la slavi »6 •
În rezumatul francez al studiului său asupra cimitirului de la Hunedoara, M.
Roska scria textual în 1913: « Monumentele (obiectele comemorative) găsite în morminte
corespund descoperirilor analoge făcute în alte părţi de pe teritoriul Ungariei. Erau
monumentele unui popor foarte sărac, care trăia sub dominaţia maghiară. Erau probabil
slavi » 7 • Este adevărat însă că în textul maghiar M. Roska nu spune acest lucru, ci
vorbeşte numai de pătrunderea maghiarilor în Transilvania. În schimb, un an mai
tîrziu, în raportul asupra cimitirului de la Moldoveneşti, M. Roska spune iarăşi, de
astă dată în textul maghiar: « Am descoperit o parte a cimitirului maghiarilor care s-au
stabilit şi au prins aici rădăcini mai devreme, care s-au amestecat cu elementele ce
locuiau aici şi care trăiau în secolul al XI -lea »8 • În textul francez al aceluiaşi studiu,
Roska scrie iarăşi într-o formă cam sibilină: «Cimitirul de la V irfalva [Moldoveneşti]
este o importantă dovadă a cuceririi Transilvaniei. Deoarece vorbim de un cimitir,
este sigur că trebuie să vedem în el cimitirul unui popor sedentar, adică al popoarelor burgurilor şi nu al elementelui războinic al ungurilor, care se îngropa cu
armele sale »9 •
Vedem dar că deşi exprimate uneori într-un chip mai puţin clar, nu ne lipsesc
totuşi mărturii din partea arheologilor maghiari, care atribuie aceste cimitire slavilor.
Însuşi J. Hampel aduce o mărturie categorică în această privinţă. Vorbind despre
marele cimitir din secolul al Xl-lea de la Bjelo-Brdo în Slavonia, spune că inventarul mormintelor a ajuns în pămînt înainte de apariţia ungurilor în această regiune.
După cum găsim morminte de călăreţi avari, spune J. Hampel, în cimitirele slave,
Vezi « Sovietskaia Arheologhia», X, p. 275, fig. 9, 11.
La Muzeul Naţional de Antichităţi.
3 H. Arbman, Birka, 1, Die Graber, Tafel, Stockholm, 1940, pl. 93·
' « Arch. Ert. », 1931, p. 70, fig. 44, 18 şi 19 şi p. 75. fig. 47, 5·
5 « Kratkie soobşceniia •, 1951, XXXVI, p. 14 şi urm.
• M. Szell, op. cit., p. 25 2 şi 264.
1
« Dolgozatok», Cluj, 1913, p. 198.
8
lbid., 1914, p. 168.
8
lbid., 1914. P· 187.
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tot astfel gasim şi morminte maghiare în cimitire slave. Uneori, cuceritorii au putut
să ia unele elemente de la cei cuceriţi, sau invers, dar caracterul deosebit al celor două
feluri de morminte rămîne clar. Nu există însă nici o îndoială, continuă savantul
maghiar, că aceste cimitire aparţin în primul rînd populaţiei celei mai numeroase din
aceste ţinuturi, triburilor sla ve 1 .
În sfîrşit, mai cităm o ultimă lucrare maghiară in care se discută originea şi
apartenenţa acestor podoabe. Este vorba de un studiu mai mare al Ecaterinei Poll
Mirki, apărut în 1934. După ce discută pe larg originea colierelor, a brăţărilor împletite şi a brăţărilor cu capete de animale, autoarea ajunge la următoarea concluzie în
ceea ce priveşte podoabele din cimitirele noastre: « Brăţările simplificate, cu capete
de animal, care apar deodată în masă în epoca ocupării patriei, ne arată că ele erau
podoabele unui popor nou venit. Trebuie deci să le fi adus ungurii, într-o formă
mai rudimentară, deoarece le cunoscuseră într-o fază mai tîrzie a dezvoltării lor. Aici,
în Ungaria, populaţia slavă, care pe atunci se ocupa desigur şi cu giuvaergia, a
imitat pentru ei aceste podoabe )> 2 • Într-un cuvînt autoarea admite de asemenea că
podoabele din inventarul cimitirelor secolului al XI-lea sînt lucrate de slavi, presupunînd că maghiarii rămăseseră o pătură suprapusă de războinici, în timp ce slavii
se ocupau cu meşteşugurile şi, probabil, şi cu agricultura.
După toate citatele pe care le-am adus, ar rezulta destul de clar, chiar dacă în
nuanţe deosebite, că aceste cimitire, sau cel puţin podoabele care fac parte din inventarul
lor, pot fi atribuite slavilor. În primul rînd am văzut că în mijlocul acestor cimitire
apar deodată unele morminte de un caracter deosebit. Sînt morminte de călăreţi, care
sînt îngropaţi împreună cu capul şi cu picioarele calului lor şi cu o parte a harnaşa
mentului acestui cal. Un astfel de mormînt am găsit la Vărşand, altele s-au găsit la
Szentes Szentliszl<) 3 , altul la Pilin4 etc. Aceste morminte sînt tipic ungureşti.
În al doilea rînd, podoabele menţionate nu le găsim în alte regiuni în care
au locuit slavii. J. Hampel remarcase şi el că aceste podoabe nu se găsesc în cimitirele secolelor X şi XI ale Rusiei Centrale şi de Sud 5 •
Începînd din secolul al X-lea şi mai ales în secolul al XI-lea, colierele şi brăţările
împletite făcute mai ales din argint sînt foarte răspîndite în nordul Europei şi mai
ales în Letonia, unde cea mai mare parte a brăţărilor se termină cu capete de animal6 •
Podoabele de argint împletite apar în număr mare în regiunea Kievului şi mai
ales în aşa-numitele « Hacksilberfunde » de pe teritoriul R. P. Polone. Tipurile care
apar însă în aceste tezaure se deosebesc mult de podoabele modeste din cimitirele
noastre. În ceea ce priveşte răspîndirea acestor podoabe pînă în Scandinavia, un rol
important au putut să aibă şi vikingii dar originea lor nu poate fi vikingă, deoarece
ele apar şi în regiuni în care aceştia nu au ajuns şi sînt caracteristice mai ales pentru
ţinuturile locuite de slavF. În privinţa originii lor, părerile sînt încă împărţite. Unii
le consideră arabe, deoarece ele apar adeseori împreună cu monede arabe, alţii chazare,
alţii slave. Un lucru este sigur: ele s-au născut în urma legăturilor comerciale vii
care existau, de cîteva secole, între cele mai îndepărtate regiuni, de la Volga pînă
în Scandinavia, din Bizanţ la Volga, din Bagdad pînă în Anglia. Influenţe bizantine
ajung prin Crimeea pînă la Bolgari şi pînă la Uralii bogaţi în metale, de unde se
întorc apoi, fiind răspîndite de trib urile sla ve sau de negustori, iarăşi înapoi la Bizanţ
sau mai departe spre nordul Europei. Chiar Bizanţul trebuie să fi jucat un rol important
J. Hampel, op. cit., p. 13.
" K. Markine Poli, « Arch. Ert. », 1932-33, p. 84.
a « Folia Archaeol. », III-IV, p. 234, 6, 13 etc.
~ J. Hampel, op. cit., p. 27.
• Ibid., p. 1 s.
• <<Arch. Ert.», 1932-1933, p. 78-79.
' lbid., P· SI- 82.
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în răspîndirea acestor podoabe spre regiunile noastre. Mărturie a relaţiilor pe care
aceste regiuni le-au avut cu Bizanţul sînt monedele bizantine, care apar în mormintele
maghiare din secolul al X-lea şi pe care le-am găsit şi la Frumuşeni datînd de la
începutul secolului al XII-lea.
În toată această circulaţie de bunuri comerciale, regiunile noastre rămîn la un
moment dat izolate, aşa încît podoabele modeste de bronz, uneori numai de argint,
trebuie să fi fost lucrate pe loc ca o imitaţie a podoabelor de argint mai bogate din alte
regiuni, de către o populaţie săracă, supusă şi exploatată de organizaţia feudală maghiară.
Chiar dacă nu putem afirma cu precizie că aceste podoabe sînt de origine slavă şi în acest sens nu vrem să aducem nici argumentul prezenţei « inelelor de tîmplă »,
al căror caracter pur slav este contestat - argumentul furnizat de geografia istorică
este şi de astă dată hotărîtor. Prezenţa slavilor în această vreme şi în aceste regiuni nu
poate fi contestată. Ea este recunoscută şi de ştiinţa maghiară: « Pe baza celor spuse
se poate stabili că în secolul al XI-lea locuiau în U~garia numai două popoare, care
formau mase închise pe teritorii mai mari şi care hotărau caracterul etnic al regiunii.
Aceştia sînt ungurii şi slavii »-spune un cunoscut lingvist ungur în 1938 1 .
După ce am ajuns la concluzia că cimitirele de care ne-am ocupat aparţin unor
populaţii mixte cu predominanţă slava-maghiară, se mai pune o singură întrebare:
putem oare să admitem că în secolul al XI-lea maghiarii şi slavii se îngropau în
aceleasi cimitire?
' După părerea noastră, la această întrebare se poate răspunde afirmativ. Au
trecut mai bine de o sută de ani de cînd teritoriile pe care sînt răspîndite cimitirele
noastre fuseseră ocupate de unguri. Cel puţin patru generaţii- de unguri au trăit
împreună cu populaţia locală al cărei caracter etnic era în primul rînd slav. Contopirea
între cele două populaţii, contopire care va imprima ungurilor un caracter fizic atît
de asemănător cu cel al slavilor, iar limbii maghiare îi va împrumuta un mare număr
de cuvinte slave, era, cel puţin parţial, făcută.
Afară de aceasta, problema înmormîntării comune depinde, desigur, de religia celor
două neamuri. Ştim că în această vreme, ungurii, de curînd creştinaţi, trăiau, în credinţa
Romei, cu al cărei ajutor îşi întemeiaseră regalitatea. Totuşi, p~ la jumătatea secolului
al X-lea o parte a maghiarilor şi anume cei de pe ambele maluri ale Mureşului, unde
stăpînea Gyula, începuse să se creştineze în ritul bizantin. În acest timp, unul din
şefii, maghiari, Bulcsu, se duce la Constantinopol, unde este creştinat chiar de către
împăratul Constantin Porfirogenetul, primind de la acesta titlul de patrician. Mai tîrziu,
însuşi Gyula merge la Constantinopol, unde se creşdnează şi el, luînd cu sine la
întoarcere pe călugărul Hierotheos, care fusese uns episcop al « Turkiei »2 •
Am pomenit aceste lucruri pentru cazul cînd ni s-ar obiectă că maghiarii erau
de rit roman, iar slavii de rit bizantin. Credem, însă, că putem considera aceasta
ca un exces de prudenţă, deoarece există toată posibilitatea ca şi slavii de pe teritoriul
Ungariei să fi fost tot de rit roman 3 • Ştim că preoţii nemţi ai cultului occidental au
dus o luptă aprigă împotriva lui Ciril şi Metodiu şi că aceştia au trebuit să se justifice
în anul 867 în faţa papei. Nu mult după aceea, Svatopluc, cneazul Moraviei, arunca
în temniţă pe Metodiu, iar după moartea acestuia, alunga pe discipolii săi punînd
capăt pentru totdeauna ritului slav bizantin pe teritoriul slavilor apuseni. Dar încă pe
vremea lui Metodiu regiunea moravo-pannonică depinde de scaunul episcopal de la
Srem, avînd ca episcop pe Metodiu, fiind independentă faţă de clerul german, dar
supusă direct curiei romane 4 •
1 1. Kniezsa, OiJ. cit., p. 131.

' M. Gy6ni, Magyarorszag es a magyarsâg a bizanei forrasok tiikreben, Budapesta, 1938, p. 52.
I. Kniezsa, A szlâvok, Budapesta, 1932, p. 21-22.
• N. S. Derjavin, Slavii în vechime, Editura de Stat, Bucureşti, 1949, p. 177-178.
1
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Astfel stînd lucmrile, credem că nu mai este necesar să insistăm asupra acestei
probleme şi că putem admite că cele două populaţii care aparţineau aceluiaşi rit
puteau să-şi îngroape morţii în cimitire comune.
Înainte de a termina aceste consideraţii asupra cimitirelor din secolul:al XI-lea,
trebuie să mărturisim că ne dăm seama că subiectul pe care l-am tratat este prea vast
pentru a putea fi epuizat într-un raport de săpături. El cere o: analiză] minuţioasă a
inventarului tuturor mormintelor de acest fel şi luarea în considerare şi a altor factori,
între care amintim pe cel antropologie 1, Nu ne-am ocupat nici de ceramica descoperită
în aceste cimitire, deoarece ea este destul de rară şi deoarece credem, că, în opoziţie
cu timpurile mai vechi- cînd ceramica forma caracteristica principală a unei culturiîn perioada mai veche a epocii feudale ea nu poate fi folosită, cel puţin în starea.
de azi a cercetărilor, pentru determinări etnice mai precise.
Afară de acestea, cimitirele din secolul al XI-lea mai ridică şi alte probleme.
Dintre acestea, problema caracterului social care se reflectă în diferitele morminte este
de o importanţă deosebită. Acest lucru depinde însă tot de analiza inventarelor unui
număr mai mare de cimitire. Se poate totuşi spune că aceste morminte, dintre care
unele conţin un inventar bogat în podoabe din bronz sau din argint, iar altele nu
conţin decît scheletul gol, sînt o elocventă mărturie a diferenţierii sociale din această
vreme.
În această vreme, teritoriul R. P. Ungare era stăpînit de regii feudali maghiari,
cu toate sistemele lor de exploatare, iar în Transilvania, în parte cucerită, relaţiile
feudale erau de mult în plină cristalizare. În răspunsul pe care cneazul din Bihor,
Menmorut, îl dă solilor lui Arpad, el vorbeşte de stăpînul său, împăratul din
Constantinopol, ceea ce indică raporturi de vasalitate între cei doi stăpînitori. Dar,
încă mult înainte de aceasta, o mare parte a ţinutului de care ne-am ocupat a fost
greu apăsată de sălbatica exploatare avară care va fi înlocuită în curînd de regimul
feudal maghiar 2.

ADDENDA
Cercetările de la Vărşand au pus în discuţie trei probleme principale, dintre
care prima în ordinea tratării materialului se referă la cultura Tisa. Fără a insista, după
cum am mai spus, prea mult asupra poziţiei pe care o ocupă cultura Tisa printre culturile
învecinate, credem nimerit să cităm pe scurt ultimele păreri ale unora dintre cercetătorii
care s-au ocupat cu această problemă.
In recenzia pe care o face Vl. Milojci:': lucrării Idei Kutziin despre cultura
Criş, autorul este în general de acord cu părerea cercetătoarei maghiare asupra poziţiei
cronologice a culturii Tisa, spunînd că această cultură, a cărei origine rămîne deocamdată
nelămurită, reprezintă cu totul altceva decît cultura Criş şi nu poate fi derivată din aceasta 3 •
1 J. Nemeskeri, « Antiquitas Hungarica)), 1947, I, p. 73 şi II, p. 158, constată din punct de vedere antropologie
amestecul maghiarilor cu elementele locale în această epocă. Vezi şi « Mitteil. d. antrop. Ges. in Wien)), 1933, p. 229
şi urm. şi mai ales « Acta Arhaeol. )), III, Budapesta, 1953, p. 337·
2
Nu am citat în ultima parte a acestui studiu decît lucrările strict necesare, pentru a nu-i da o extindere prea
mare. În « Arh. Ert.)), 1923-1926, p. 138 şi urm., B. Richthofen discută lucrarea importantă a lui L. Niederle, Slovania
v Unrach, publicată în «Letopis matice slovenskej)), 1921, XIII, fasc. I, p. 25-38, pe care nu am avut-o la dispoziţie.
Menţionăm încă: J. Eisner, Slovensko a Podkarpatska Rus v dobe hradistni, << Niederluv Sbornik )), 1925, p. 47 şi urm.,
precum şi R. Jakimovicz, Sur !'origine des parures d'argent trouvees dans les dtp6ts du moyen âge, << Wiadomosci Archeologiczne )), 1933, XII, p. 103 şi urm. etc. etc.
1
VI. Miloj~.~. în << Germania)), 28, 1944-1950, fasc. 1-2, p. II4.
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Acelaşi autor distinge patru faze ale grupului Criş-Starcevo, în parte mai vechi
.
decît Vinca A; la sfîrşitul fazei a patra apare cultura Tisa 1 •
In cunoscuta sa lucrare asupra cronologiei epocii neolitice în Europa centrală
şi sud-estică, cu un an mai veche decît cele două lucrări pe care le-am menţionat~ MilojCic admite în general concluziile mai noi ale arheologiei maghiare care combat unele
păreri mai vechi ale lui F. Tompa, completîndu-le cu observaţii făcute în legătură cu materialul de la Vinca. După cum rezultă din observaţiile stratigrafice de la Vinea, scrie
Milojcic, şi chiar din Ungaria, prioritatea culturii Criş faţă de cultura Tisa este asigurată.
El citează faptul cunoscut că în mai multe locuri au putut fi constatate aşezări ale celor
două culturi, situate abia la cîteva sute de metri una de alta, fără a se fi produs nici un
schimb de materiale între ele, lucru care exclude orice contemporaneitate între aceste
aşezări. Cultura Tisa urmează culturii Criş, lucru ce a putut fi verificat stratigrafic pe teritoriul maghiar şi poate fi sprijinit prin observaţiile făcute la Vinea. Continuînd consideraţiile sale asupra culturii Tisa, MilojCic se pronunţă împotriva derivării acesteia din
cultura Bi.ikk, ceea ce poate fi dovedit prin descoperirile de la Crna-Bara, Nagyteteny
şi Bekismegyer. La Crna-Bara s-au găsit în acelaşi nivel cioburi de tip Bi.ikk (I-II)
împreună cu cioburi Tisa de cel mai vechi tip. La Nagyteteny, lîngă Budapesta, s-au
descoperit, într-un mormînt, un vas de tip Biikk (II) împreună cu vase tipice pentru
cultura Zseliz, ale cărei legături cu cultura Tisa sînt cunoscute. In sfîrşit, la Bekismegyer
s-a putut constata influenţa pe care cultura Tisa a exercitat-o asupra culturii Zseliz.
Din toate acestea rezultă că cultura Tisa nu derivă din cultura Bukk ci este contemporană
cu o parte a acesteia, putînd însă să fi durat mai mult decît cultura Biikk. Observaţii stratigrafice făcute la Vinca arată că cultura Tisa a avut o durată lungă 2 .
Primele elemente Tisa se constată la Vinca la adîncimea de 8 m, încadrîndu-se
astfel în faza B1 de la Vinea. Aceasta e precedată de cultura Criş. Părerea lui Tompa că
cultura Vinca este o ramură a culturii Tisa este o greşeală. Importul de tip Tisa se constată
la V inca de la 8 m la 4 m adîncime, la care (4 m) s-a găsit o frumoasă cupă cu picior
de tip Tisa. Dacă comparăm aceasta cu vasele de la 7,40 şi 7,30 m, vedem că sistemul lor de ornamentaţie se deosebeşte. Din aceasta rezultă că în cuprinsul culturii Tisa
pot fi distinse probabil două faze. De la 4 m în sus ornamentele incizate de tip Tisa
dispar, iar obsidiana devine din ce în ce mai rară. Intre 3,50-2,00 m s-au găsit mai
multe vase care prezintă legături cu cultura Tiszapolgir şi cu începuturile culturii Bodrogkeresztur 3 .
Cercetările făcute în ultimii ani de către arheologii maghiari au adus unele
contribuţii noi la precizarea poziţiei pe care a ocupat-o cultura Tisa în cadrul culturilor
neolitice. Aceste contribuţii au fost expuse pe scurt în comunicarea asupra cercetărilor
preistorice din Ungaria în ultimii zece ani, prezentată de J. Korek la Conferinţa Maghiară
de Arheologie. După J. Korek, teoria lui J. Csalog după care ceramica Biikk şi ceramica
Tisa reprezintă două stiluri diferite, iar Biikk III nu este o tranziţie către cultura Tisa,
nu a fost încă acceptată în întregime de către arheologia maghiară. Săpăturile de la
Borsod-Derekegyhiza, în care s-a găsit un material omogen identic cu Biikk I şi II al lui
Tompa, au permis paralelizarea acestei culturi cu ceramica cu decor liniar, putînd fi pusă
în legătură şi cu cultura Tisa printr-un idol de tip meridional. Examenul minuţios
al materialelor, spune mai departe J. Korek, a arătat că teoria migraţiei a lui Tom pa
nu poate fi menţinută, deoarece tocmai în zona a treia, pe Tisa Superioară, unde Tompa
căuta « protobiikk-ianul » său, s-a găsit cel mai mar_e număr de obiecte mixte. In stratul

1
2

VI. Milojc:c, Kori:is-Starcevo-Vinca (extras din « Reinecke-Festschrift))), Mainz, 1950, p. 114.
VI. Milojc;c, Chronologie cler jiingeren Steinzeit Mittel- und Siidosteuropas, Berlin, 1949, p. 91.

3 Ibidem, p. So- 81.
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« fundamental» al acestui material mixt se găseşte o ceramică cu decor liniar care poartă

o puternică influenţă a culturii Tisa. Contemporaneitatea culturilor Btikk şi Tisa este atestată indirect şi prin rezultatul săpăturilor executate în 1950 de I. Kutzian şi J. Csalog
la Szilmeg. Aici s-a descoperit o cultură nouă neolitică, înrudită de aproape cu ceramica
cu decor liniar. Această cultură este răspîndită în partea centrală a cîmpiei maghiare;
în partea de nord a ariei sale de răspîndire ea se amestecă cu cultura Btikk, iar în centru
şi în sud cu cultura Tisa. Săpătura de salvare făcută în 1950, sub conducerea lui J. Korek,
la Lebo, a dat un rezultat interesant din punctul de vedere al cunoaşterii raporturilor
dintre cultura cu decor liniar de tip Zseliz şi cultura Tisa. In stratul II de la Lebo s-au
găsit fragmente ceramice cu decor liniar împreună cu vestigii de la sfîrşitul culturii
Tisa. Acest lucru arată că materialul de tip Zseliz nu apare, în regiunea centrală a pustei,
decît în faza mijlocie şi finală a culturii Tisa.
Pentru a arăta influenţele reciproce dintre culturile Btikk, Zseliz şi ceramica cu
decor liniar, Korek citează şi el descoperirile de la Bekismegyer şi Nagyteteny. In
primul din aceste două locuri s-a găsit material amestecat al celor trei culturi, iar·
în al doilea, vase de tip Btikk împreună cu un vas de tip Zseliz într-un mormînt care
pare a avea legături şi cu cultura Tisa 1 •
Originea culturii Tisa, continuă cercetătorul maghiar în comunicarea sa, este
încă obscură. După părerea sa, această cultură s-a format în regiunea Tisei Mijlocii,
de unde a pătruns spre nord în regiunea Tisei Superioare şi spre sud pentru a ocupa
teritoriul culturii Criş.
Menţionăm în sfîrşit în această rapidă înşirare a unor opinii privind poziţia
culturii Tisa, părerile ultime ale lui J. Csalog exprimate în lucrarea sa despre raporturile culturii Tisa cu culturile neolitice vecine 2 • Impărţirea în faze a culturii Tisa şi
Biikk, spune Csalog, nu are nici o bază stratigrafică. Materialul Lengyel-Zengovarkony,
respectiv Polgar, care forma faza Tisa II, nu constituie dezvoltarea culturii Tisa, ci formează un grup aparte 3 • La Szentes-Jaksorpart s-a găsit, în material Criş, un vas avînd
pe el o reprezentare antropomorfă plastică, care e înrudită cu acele figurine cu cap
triangular ce se găsesc în Vinca B şi care apar în număr mai mare în cultura Tisa, în Btikk,
în partea de nord a Transdanubiei şi la Turdaş. Acest lucru arată că cultura Criş nu
dispăruse încă atunci cînd cultura Tisa a avut legături cu Vinca B 4 •
Contemporaneitatea culturii Tisa cu cultura ceramicii liniare (Zseliz) şi cu Btikk e
atestată printre altele prin descoperirile de la Bekismegyer şi Borsod. La Bekasmegyer
s-au găsit toate trei culturile amestecate, iar la Borsod ceramica Btikk e contemporană
cu ceramica Zseliz ca aceea de la Bekasmegyer, ceea ce arată că Tisa şi Btikk trebuie
să fie şi ele contemporane 5 •
Cultura Tisa, spune Csalog, nu derivă din cultura Criş nici în ce priveşte formele,
nici ornamentaţia vaselor. In partea de sud a cîmpiei maghiare şi chiar în Balcanii de nord
apare împreună cu material Tisa obsidiana originară din regiunea Tokaj, ceea ce arată
că locul de formare trebuie căutat mai la nord, în regiunea superioară a cîmpiei 6 •
Csalog se pronunţă pentru două faze în cultura Tisa, faza mai veche A, care are
motive pur textile, şi faza B în care aceste motive sînt dezvoltate prin desen 7 •
1 lffj. Gallus Sândor, A nagytetenvi neolitikus sir, în (( Arch. Ertesito)), 1936, p. Bj-86 şi F. Tompa, Budapese oskora, Budapest, 1936, p. 6.
• J. Csalog, A tiszai miiveltseg viszonya a szomszed.:ls ujkokori miiveltsegekhez, în (( Folia Archaeologica)),
Vll, 19jj, p. 23-44 şi 227-230 (rezumat în limba germană).
3
Ibidem, p. 23-24.
' Ibidem, p. 2j.
11
Ibidem, p. 26.
• Ibidem, p. 36.
7 Ibidem, p. 41. ln sfîrşit, la p. 43-44 şi 230, Csalog mentionează că descoperirea din I9H făcută la Tisza·
vasvâr, arată şi ea contemporaneitatea culturilor Tisa, Szilmeg ~i Biikk.
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La problema a doua pe care o pun cercetările de 'la Vărşand, anume aceea a culturii
din epoca bronzului descoperită aici, nu aducem deocamdată nici un adaos, mulţumin
du-ne cu ceea ce am spus mai sus în legătură cu cercetările de la Socodor.
Problema a treia pe care au ridicat-o săpăturile de la Vărşand este aceea a necropolei medievale, situată pe vechea aşezare a epocii de bronz. In 1951, cînd am scris
consideraţiile noastre asupra mormintelor descoperite în această necropolă, arheologia
romînească nu se ocupase încă aproape de loc cu astfel de descoperiri. Mormintele de
felul celor de la Vărşand, provenind de pe teritoriul Transilvaniei, au fost publicate încă
înainte de primul război mondial cu excepţia celor de la Mehadia 1 , descoperite în 1948.
Intre timp au mai fost săpate morminte din această categorie la Moldoveneşti
şi la Moreşti şi menţionate pe scurt în rapoartele preliminare respective 2 •
Chiar şi arheologia maghiară a început să se ocupe mai pe larg şi cu mai multă
ascuţime critică cu această problemă, apelînd şi la ajutorul antropologiei, după data pe
care am menţionat-o. Unele dintre aceste lucrări le-am amintit pe scurt, altele vor fi
amintite în aceste rînduri.
Am vrea să insistăm însă mai mult asupra unei lucrări recente, care are caracterul
unei sinteze a problemelor pe care le ridică mormintele de categoria celora în care am
înglobat şi cimitirul de la Vărşand. Această lucrare datorită unui arheolog cehoslovac,
este intitulată« Maghiarii şi slavii în lumina săpăturilor arheologice privind sec. X-XII» 3.
In cele ce urmează vom încerca să rezumăm concluziile la care ajunge Zdem!k V ana,
autorul lucrării.
Scopul studiului său, spune arheologul cehoslovac, este să analizeze conţinutul
culturii ilustrate prin necropolele din sec. X-XII, pentru care propune să se păstreze
numele de cultura Belo-Brdo ca fiind încetăţenit în literatura arheologică cehoslovacă
şi iugoslavă şi să lămurească problema relaţiilor dintre unguri şi slavi începînd din jumă
tatea a doua a sec. X pînă în sec. XII.
Cultura Belo-Brdo se întinde în toată Ungaria, în Iugoslavi~ de Nord (între
Drava şi Sava), în bazinul Dunării, în vestul Romîniei şi în Slovacia de sud-est.
Descoperirile sînt concentrate însă mai ales în bazinul Tisei mijlocii, între Criş şi Mureş,
regiune în care trebuie căutat centrul de cristalizare al acestei culturi. Aceste descoperiri
alternează cu descoperiri de caracter maghiar, aparţinînd culturii pe care maghiarii au
adus-o în regiunile menţionate.
98% din descoperiri provin din morminte. Se cunosc doar patru depozite: la
Tokaj, Tibolddarocz, Hodmezovasarhely şi Kiliti. Obiectele din aceste depozite provin,
după autor, dintr-un atelier bizantino-oriental situat în regiunea· Volhiniei-Kiev. Se
poate spune că în general bazinul Carpaţilor a fost în afara drumurilor de comerţ principale care dominau Europa Centrală, Septentrională şi Orientală şi sînt caracterizate
prin aşa-numitele' depozite de argint îmbucătăţit (Hacksilberfunde).
Nu au fost încă săpate aşezări ale acestei culturi. Necropolele sînt întinse şi arată
felul de viaţă sedentar al populaţiei respective. Morţii erau îngropaţi cu capul spre vest
şi picioarele spre est, în gropi adînci de 50 cm pînă la 1 m. Diferenţierea etnică a celor
îngropaţi se poate constata numai din inventarul mormintelor. Apar morminte de călăreţi,
mai rare decît în cimitirele maghiare, dar conţinînd aceleaşi obiecte lucrate din fier. Lipsesc
podoabele făcute din tablă de argint caracteristice pentru mormintele vechi maghiare.
O caracteristică a mormintelor o constituie şi faptul că cei îngropaţi au în gură cîte o
monedă de argint.
1 <<Studii)), I, 1949, p. 139-140.
• << S.C.I.V. )), III, 19p, p. 319- po; VI, 195 5, p. 66z-667.
1 Zdenek Vaita, Mad'afi a Slovane ve svetle archeologickych nalezu X.-XII. stoleti, în ccSlovenska Archeologiall,
II, 1954, p. 51-104. Nu am folosit decît rezumatul francez (p. 98-104).
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Inventarul mormintelor de tip Belo-Brdo e compus din următoarele categorii
de obiecte: coliere formate din perle de sticlă, lunule de metal, cruci uliţe de metal,
clopoţei de metal, cochilii maritime, inele de tîmplă, cercei în formă de ciorchini,
brăţări, inele, podoabe din tablă, butoni, catarame de centură, amnare, cuţite de fier,
vase de lut, fusaiole·, fibule-agrafe, monede. etc.
Cîteva din aceste categorii s-au găsit şi la Vărşand. Obiectel.e cele mai caracteristice
pentru acest cimitir sînt brăţările de bronz. Aceste brăţări se împart în mai multe tipuri.
Tipul simplu al brăţărilor deschise, cu secţiune rotundă sau pătrată, pe care le găsim
la Vărşand în mormintele nr. 3, 6, 11, 34 şi 46, sînt, după Zd. V ana, de origine locală. Unul din obiectele cele mai caracteristice pentru acest grup de cimitire este brăţara
de bronz cu capetele terminate în cap de animal (şarpe?) stilizat, aşa cum o găsim şi
la Vărşand în mormîntul nr. 2, lucrată pe loc după modele orientale. Brăţările împletite
de diferite tipuri, pe care le cunoaştem la Vărşand din mormintele nr. 15 şi 52, sînt,
după acelaşi autor, tot de origine orientală, iar brăţările plate cu capătul lăţit şi găurit
(mormîntul nr. 15) au fost aduse de unguri din patria lor primitivă.
In ce priveşte celelalte obiecte, vom reveni mai jos numai asupra acelora care
s-au găsit şi la Vărşand.
Cultura Belo-Brdo se împarte după Zd. V ana în trei faze. Necropolele din faza I
datează aproximativ de la sfîrşitul sec. X şi începutul sec. XI. Mormintele din această fază
nu conţin niciodată monede ale regilor arpadieni. In schimb ele aparţin de multe ori
unor călăreţi şi conţin arme şi alte obiecte utilitare. Podoabele sînt de origine bizantină,
dar şi imitaţii locale după pandantive bipartite în formă de inimă, brăţări netede cu
ca pete de şarpe etc.
Necropolele din faza II datează aproximativ din a doua treime a sec. XI. Ele sînt
caracterizate mai ales prin prezenţa monedelor regilor arpadieni din prima jumătate a
secolului şi prin caracterul lor mai pronunţat creştin. Lipsesc mormintele de călăreţi
şi cele care conţin arme. Cerceii în formă de ciorchini, de prelucrare locală, ating o perfecţie
vizibilă; apar alte podoabe, ca coliere-inele cu fire de filigran, pandantive în cruce şi se generalizează altele ca de exemplu colierele-inele cu capete de animal în relief. Podoabele de
caracter vechi Keszthely sau cele vechi maghiare dispar ca şi pandantivele în formă de inimă
şi brăţările netede cu capete de şarpe în semirelief.
Faza III a culturii datează de la sfîrşitul sec. XI pînă in sec. XII. In această fază
majoritatea mormintelor nu conţin inventar funerar sau conţin numai verigi şi inele
simple şi monede din a doua jumătate a sec. XI.
Am redat aproape textual împărţirea în faze a culturii Belo-Brdo, făcută de Zdenek
Vana, pentru a vedea în care din cele trei faze poate fi încadrat cimitirul de la Vărşand.
După cum am văzut, acest cimitir se datează în primul rînd prin monedele descoperite
de l\1. Roska. Din cele 12 morminte săpate de Roska la Vărşand cinci au conţinut
cîte o monedă. Intr-unul s-a găsit o monedă de argint a lui Andrei I (1047-1060) fără
alt inventar; în alte trei cîte o monedă de argint a lui Ladislau cel Sfînt (1077-1095) fără
alt inventar; iar în al cincilea o monedă a lui Ştefan cel Sfînt (1000-1038) fără alt inventar.
V edem dar că mormintele de la Vărşand se datează atît prin monedele pe care le
conţin cît şi prin celelalte caracteristici şi obiecte (mormînt de călăreţ, brăţări plate de tip
vechi maghiar, brăţări cu capete de şarpe, inele de tîmplă, vîrfuri de săgeţi etc.) în toate
cele trei faze stabilite de Zd. V ana. Se pune deci întrebarea dacă împărţirea în faze este
valabilă pentru toate regiunile de răspîndire a culturii Belo-Brdo sau dacă cimitirul
de la Vărsand durează în toate cele trei faze stabilite.
In formarea culturii de tip Belo-Brdo, cercetătorul cehoslovac vede contribuţia
a trei elemente principale deosebite: pc de o parte elementul indigen reprezentat prin
moştenirea culturii de tipKeszthely în ce priveşte ceramica şi unele podoabe ca de exemplu
IIJ"
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brăţările simple. Purtătorii acestei culturi de tradiţie Keszthely în cultura Belo-Brdo
nu au putut fi decît slavii, deoarece, după cum afirmă, după părerea noastră într-un
mod prea categoric, Zd. V ana, aceştia au fost înainte de venirea maghiarilor singura
populaţie stabilită în bazinul Carpaţilor. Pe de altă parte tot slavilor se datoresc elementele
de origine bizantină (cercei-ciorchine, !unule, pandantive cruciforme etc.) şi cele vechi
slave aduse din Răsărit, ca coliere, brăţări şi inele împletite, brăţări de tablă cu capetele
rulate, brăţări cu cap de şarpe etc. Participarea maghiarilor la formarea acestei culturi
este atestată prin mormintele de călăreţi, prin arme, piese de harnaşament, brăţări din
tablă cu capetele lărgite, mărgele de sticlă etc.
In ce priveşte atribuirea etnică a culturii de tip Belo-Brdo, autorul citat se
pronunţă categoric- şi are fără îndoială dreptate cu rezerva problemei populaţiei neslave
mai vechi contopită sau nu <;u slavii în această epocă - pentru apartenenţa acestei
culturi slavilor şi maf,hiarilor. Cimitirele de tip Belo-Brdo sînt cimitire mixte în care
mormintele maghiare mai pot fi deosebite de cele slave în prima fază a culturii, prin faptul
că ele sînt morminte de călăreţi sau conţin arme. In faza a doua a culturii, spune V ana,
ele arată o fuziune culturală completă între cele două populaţii.
După ce am redat pe scurt părerile cercetătorului cehoslovac, deosebit de importante pentru o mai bună cunoaştere a unui grup întreg de monumente care apar şi în Transilvania într-o perioadă pentru care ştirile literare sînt extrem de sărace, vom încerca
să fixăm mai de aproape poziţia cimitirului de la Vărşand în cadrul clasificării lui V ana.
Pentru ca asociaţia ·de obiecte în mormintele cu inventar de la Vărşand să apară mai
clară, prezentăm următorul tablou al descoperirilor:
Nr.
mormîntului

Poziţia

scheletului

braţele

brăţară
bică

de-a lungul corpului

mîinile pe pîntece

Figura

Inventar

(braţelor)

.

de bronz

simplă

cu

secţiunea

rom-

81,1

de bronz tordată cu capetele în
de cap de animal; lîngă mormînt
un inel subţire de bronz cu capetele~
puţin suprapuse

81,2

brăţară
formă

deranjat

2 brăţări
rotundă;

6

deranjat

J

7

mina stîngă pe pîntece, dreapta pe şold

două mînere de fier probabil de la
două plăsele de os de la un arc

8

deranjat

cataramă

mîna stîngă pe pîntece, dreapta întinsă

2 brăţări

mîinile pe pîntece

brăţară de bronz împletită cu capetele prinse
pe bară; brăţară de bronz plată cu cite
o gauri la fiecare capăt; 2 brăţări plate;
inel de bronz cu capetele încălecate; buton semisferic cu tortiţă; 2 inele mici de
bronz; buton sferic cu tortiţă; inel de
tîmplă

de bronz simple cu
inel mic de bronz

seqiunea

brăţări de bronz cu secţiunea aproape rotundă; fragmentele unui colier de bronz

împletit

11

tolbă;

de fier

simple cu secţiunea rotundă; fragmente de butoni de argint; fragmentele
unui cercei de bronz şi jumătatea unei
brăţări plate de bronz

mîna

nasturi de fier şi de bronz; vîrfuri de săgeţi
de fier; 2 scăriţe de fier; 2 aplice de bronz:
cataramă de bronz

mîna stîngă pe pîntece, dreapta întinsă

brăţară

stîngă pe şold, dreapta
întinsă; mormînt de călăreţ

H

o

de bronz

simplă
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(urmare)
Nr.
mormîntu lui

Poziţia scheletului
(braţului)

braţele

întinse

mîna dreaptă pc pîntece,
stînga întinsă
mîna stîngă pe pîntecc,dreapta
întinsă

47

49

copil

braţele

întinse

mîna stîngă pe pîntece,
drepta întinsă
mîna dreaptă pe pîntece, stînga întinsă

.B

mina dreaptă pe
stînga întinsă
miinile pe pîntece
braţele întinse
braţele întinse

pîntece,

mîna stîngă pe pîntece, dreapta întinsă

Figura

trei vîrfuri de săgeată şi un fragment de
mîner de pumnal din fier
lamă mică de fier
2 brăţări

de bronz simple cu secţiunea
de bronz
impletite;
colier de bronz împletit;
mărgea mică de lut
z paftale de argint (falere) căptuşite cu
fier; 2 aplici mici şi un nasture de bronz ;
nasture sferic de bronz cu ureche:
scoică mică (ghioc) ;
vîrf de săgeată de fier;
rotundă; z inele
z brăţări de bronz

neclari, copil
neclară,

Inventar

brăţări de bronz împletite; 3 vîrfuri
de săgeti de fier; mîner de pumnal din
fier:
inel mic de bronz;
vîrf de săgeată de- fier;

z

86,1
85 ,z
85,1
86,z
86,3
86,4, 86,5
87,1
87,2

88

inel de bronz
monedă neidentilicabilă

inel de bronz împletit;
inel neted cu capetele apropiate;
2 inele de tîmplă de bronz;

Dacă sintetizăm acum datele pe care ni le oferă acest tablou, vedem că în 6 morminte
(1, 3, 6, 11, 34, 46) apare brăţara de bronz simplă, care ar fi de origine locală. Dintre
obiectele mai importante cu care aceste brăţări apar asociate, cităm un colier împletit
(morm. 6) şi brăţara plată (morm. 11 ). După Zd. Vâna aceste coliere apar între sfîrşitul sec. X şi jumătatea sec. XL Ele sînt de influenţă răsăriteană dar lucrate pe loc.
Brăţara ae bronz cu capetele în formă de cap de animal apare în mormîntul
nr. 2 asociată cu un inel simplu cu capetele încălecate.
Cităm încă mormîntul nr. 15 în care apare brăţara împletită cu capetele prinse
pe bară, care credem că e de origine locală, împreună cu brăţări plate de origine răsări
teană şi între alte obiecte şi inelul de tîmplă simplu şi mic, cu capul în formă de S. Inelele
de tîmplă apar, după Zd. V aiia, începînd cu a doua jumătate a sec. X. El acceptă pă
rerea luiNiederle dupăcare aceste podoabe şi-ar avea originea în zona culturii Keszthely.
Aceste inele le găsim şi în mormîntul nr. 58.
Cităm din nou singurul mormînt de călăreţ (nr. 33). Alături de mormintele de călă
reţi, zice Zd. V ana, apar în cultura Belo-Brdo morminte de oameni săraci, care nu
conţin decît vîrfuri de săgeţi. Ambele tipuri de morminte, scrie cercetătorul cehoslovac,
trebuie interpretate ca o dovadă a participării maghiarilor la cultura Belo-Brdo, deoarece
cimitirele din regiunile pur slave nu cunosc acest fel de morminte.
Vîrfurile de săgeţi de fier apar la Vărşand: în mormîntul 38 asociate cu un pumnal de fier; în mormintele nr. 51, 52 asociate cu brăţări de bronz împletite, cu un
pumnal de fier şi cu un inel de bronz; în mormîntul nr. 53.
In mormintele descoperite la Vărşand de M. Roska nu s-au găsit decît monedele
pe care le-am menţionat.
Nu s-au găsit la Vărşand lunule, pandantive bipartite, ceramică etc.
Zd. V ana citează următoarele localităţi din Transilvania în care s-au găsit morminte de tip Belo-Brdo:
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Feldioara-Arad (Arad Făldvâr, J. Hampel, Alt., II, p. 505-509)
Broşteni (Borberek, « Arch. Ert. », 1913, p. 272)
Benic (Benedic, Borosbenedek, « Arch. Ert. », 1913, p. 272)
Deta (Detta, J. Hampel, Alt., II, p. 529-531, pl. III, 370)
Alba-Iulia (Gyulafehervir, « Arch. Ert., 1913, p. 271)
Covăsinţ (Kovaszincs, J. Hampel, UT, p. 172)
Lopadea Nouă (Magyarlapâd, « Arch. Ert. », 1913, p. 268-275)
Sighetul Marmaţiei (Marmarosskâ Sihot, J. Eisner, Slov., p. 266)
Musca (Muszka, J. Hampel, Alt., II, p. 650-652; III, pl. 429)
Oradea (Nagyvarad, J. Hampel, Alt., II, p. 557-560, III, pl. 386)
Moldoveneşti (V arfalva, « Arch. Ert. », 1913, p. 272).
In total Zd. Vina citează 167 de localităţi cu morminte de tip Belo-Brdo. La cele
din Transilvania se pot adăuga mormintele de la Hunedoara, Mehadia, Moreşti şi, credem,
şi cele de la Biharea 1 .
La acestea mai putem adăuga acum şi localitatea Sîntion (Pusztaszentjanos,
r. Oradea), unde s-au găsit mai multe morminte, între care unul conţinea un inel de tîmplă
de argint şi o monedă a lui Ladislau I (1077-1095) 2 •
In ce priveşte mormintele de la Hunedoara, ele au fost amintite în corpul lucrării
noastre. Asupra celor de la Mehadia revenim precizînd că cele 10 morminte au fost descoperite în 1948. Unul din acestea conţinea o monedă care datează probabil din vremea
lui Ştefan cel Sfînt.1'4. Macrea atribuie aceste morminte populaţiei locale romîno-slave 3 •
La Moldoveneşti s-au mai găsit, în 1951, opt morminte datate cu monede, dintre
care cele care au putut fi identificate datează de la Ladislau I (1077-1095), Coloman I
(1095-1114) şi Bela II (1131-1141). Cercetările au continuat şi în 1954. In concluzie
s-a putut constata că la Moldoveneşti au existat două cimitire, unul datat prin monede
între 1000-1097, iar celălalt între 1077-1141.
In cercetările care s-au făcut în 1952 şi 1954la Moreşti, punctul « Citfalău », s-au
descoperit morminte avînd ca inventar, printre altele inele, de tîmplă mai mari,· inele
împletite etc. Mormintele se datează printr-o monedă a lui Bela II (1131-1141) şi
alta a lui Ştefan II (1114-1131).
Atît pentru Moldoveneşti cît şi pentru Moreşti se pune problema aşezărilor care
par a fi contemporane cu mormintele respective. La Moreşti s-a pus problema dacă
aşezarea şi « cetăţuia» de pe « Podei » pot fi atribuite populaţiei înmormîntate la « Citfalău » sau dacă dimpotrivă ele au fost distruse de aceasta.
Aceeaşi întrebare se pune în general dacă ceramica din sec. XI descoperită în Transilvania în diferite localităţi are vreo legătură cu cimitirele din această epocă. In acest caz
am avea de-a face cu aşezări ale aşa-numitei culturi Belo-Brdo.
Menţionăm încă cercetările din 1953 de la Alba-Iulia, cînd s-au găsit 26 de morminte
care conţineau inele de tîmplă, inele împletite, monede etc. Cele cinci monede descoperite datează de la Coloman (1095-1114) pînă la Andrei II (1205-1235). Cimitirul
e situat lîngă zidul de nord al catedralei vechi 4.

*
Printre alte obiecte care fac parte din inventarul culturii Belo-Brdo şi care s-au
în mormintele de la Vărşand, mai amintim inelele simple de bară rotundă sau plată,
deschise sau închise, care, după V ana, apar deja în cimitirele posterioare celor de tip

găsit şi

Menţionate de noi mai s~s.
" Săpăturile de salvare de la Sîntion, în « S.C.I.V. », VI, 19SS, p. 493-494,
3
«Studii>>, 1, 1949, p. 139-140.
4 « S,C,I.V. ''• V, 19~4. p. 223,

1
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Keszthely. Amintim de asemenea butonii sferici, emisferici sau piriformi care par a fi
fost aduşi în regiunile noastre de maghiari.
După cum observă V ana există o legătură între cultura Belo-Brdo şi Kottlach,
care înfloreşte în sec. IX şi X în regiunea Alpilor Orientali. Această legătură credem
că a existat şi cu alte regiuni. Cităm în acest sens mormintele de la Novi Pasar, în Bulgaria, în care s-au găsit unele obiecte asemănătoare: pandantive, inele, verigi etc. şi
care trebuie datate probabil tot în sec. IX-X 1 .
In concluzie Zd. V ana arată caracterul etnic bipartit, maghiaro-slav al culturii
Belo-Brdo, în care vede un produs al condiţiilor geografice, unitatea bazinului Carpaţilor
nepermiţînd o specializare culturală a diferitelor grupe etnice.

*
O contribuţie importantă la lămurirea problemei pe care o discutăm o aduce
dezvelirea marelui cimitir de la Halimba (Veszprem, Transdanubia), în Ungaria. Studierea
amănunţită a celor 931 de morminte dezgropate a dat posibilitatea lui Gy. Torok să
distingă în cuprinsul necropolei mai multe faze cronologice. In primul său raport asupra
săpăturilor de la Halimba 2 cercetătorul maghiar stabileşte cinci faze de durată a cimitirului: 1) jumătatea întîi a sec. X, 2) jumătatea a doua a sec. X, 3) jumătatea întîi a
sec. XI, 4) jumătatea a doua a sec. XI, 5) jumătatea întîi a sec. XII.
Aceste cinci faze se încadrează în două grupe principale de morminte caracterizate prin poziţia scheletelor sau, mai bine zis, a braţelor scheletelor. Grupa întîi, mai
veche, are braţele scheletelor îndoite, grupa a doua, mai nouă, are braţele întinse.
Faza 1, din cele cinci faze amintite, face parte din grupa întîi a braţelor îndoite,
caracterizată şi prin lipsa monedelor şi, în general, a inventarului, care apare numai rareori
şi cuprinde numai scoici, mărgele, inele, cercei, şi inel de păr simplu (nu cu capă
tul în S).
Faza 2. In această fază apar tot mai mult scheletele cu braţe întinse. Inventarul
mormintelor este mai bogat. Dintre obiectele mai caracteristice apar inele de tîmplă
subţiri terminate în S sau în spirală, coliere şi brăţări, între care brăţara simplă cu secţiune
rotundă. In această fază apar în morminte şi vase de lut. Sînt din ce în ce mai frecvente
scheletele cu braţe întinse.
Faza J, datată în prima jumătate a sec. XI, se caracterizează prin dispariţia treptată a cuţitelor de fier, a brăţărilor şi a inelelor de păr simple. Inelele terminate în S
devin mai mari şi mai groase. Apar monedele care datează mai precis mormintele.
Faza 4 a cimitirului de la Halimba este datată în a doua jumătate a sec. XI.
Numeroase morminte conţin monede ale regilor arpadieni care se eşalonează între 10461095. Caracteristice sînt şi pentru această fază inelele de păr (de tîmplă) mari terminate
în S. Menţionăm şi un inel deschis cu secţiunea pătrată.
Faza 5 din prima jumătate a sec. XII e caracterizată prin monede de la Coloman (1095-1116) şi Bela II (1131-1141) şi printr-o mai mare variaţie a indelor de păr.
Ceramica se menţine în toate fazele începînd cu faza a doua. Totuşi, după cum
observă Gy. Torok, în cele 650 morminte săpate pînă la acea dată, vasele nu apar în
mormintele în care se găsesc monede ale regilor maghiari, cu excepţia unui singur
mormînt datat printr-o monedă a lui Solomon.
In afară de raportul lui Gy. Torok, acelaşi cercetător a mai făcut o comunicare
asupra necropolei de la Halimba- de astă dată după încheierea săpăturilor -la congresul de arheologie de la Budapesta, în octombrie 1955.
1

p.

z9~

St. Michailov, Une ancienne necropole pri:s de Novi Pasar, în « Buii. de !'Institut. Arch. >>, XX, Sofia, 1955,

urm.
~

Gy. Torok, Halimba-Csercs X-XII. szâzadi temetoje, în «Folia Archaeol.», VI, 1954. p.

www.cimec.ro

9~-~o~.

152

DOIIIN POl'ESCl:

Judecînd după observaţii stratigrafice şi după inventarul mormintelor, cimitirul
de la Halimba se datează în felul următor: 301 morminte în sec. X, 255 din prima
jumătate a sec. XI, 305 în a doua jumătate a sec. XI şi 70 în prima jumătate a sec. XII.
Din punctul de vedere al poziţiei braţelor scheletelor se pot distinge două grupuri principale de morminte, care se deosebesc şi stratigrafic: grupa mormintelor conţinînd
schelete cu antebraţele îndoite, datînd din sec. X, şi grupa mormintelor cu schelete
care au braţele întinse şi datează din sec. XI şi din prima jumătate a sec. XII. Intre
aceste două grupe există numeroase variante de tranziţie.
Inhumarea cu braţele îndoite şi lipsa de inventar în aceste morminte este explicată de Gy. Torok prin influenţa creştinismului pe care populaţia autohtonă o mai
păstrează cîtva timp după ocupaţia maghiară.
.
In concluzie cercetătorul maghiar spune că, printre altele, cimitirul de la Halimba
arată că populaţia autohtonă a avut un rol important în dezvoltarea culturii maghiare.
Inainte de a termina, amintim din nou importanţa cercetărilor antropologice
în lămurirea problemei apartenenţei etnice a cimitirelor de tip Belo-Brdo. Studiind
scheletele de la Be8enov (Zsitvabesenyo) care datează din sec. XI-XII, antropologii maghiari B. Szoke şi J. Nemeskeri ajung la concluzia că ele aparţin populaţiei locale slave
amestecate cu maghiarii cuceritori 1 •

importantă

1 B. SzOke şi 1. Nemeskeri, în « Slovensk:i. Archeologia )), II, I9S4. p. 130 (rezumat maghiar). Foarte
din acest punct de vedere este comunicarea lui J. Nemeskeri, ţinută la Congresul Maghiar de Arheologie din

19S 5. in care antropologul maghiar arată rezultatele obţinute in studiul antropologie al epocii care ne interesează.
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III. SONDAJELE ARHEOLOGICE DE LA

CRISTEŞTI

-1950cea. 6 km vest de Tîrgu-Mureş şi începînd cam de la marginea de est a
satului Cristeşti, pe malul stîng al Mureşului, în locul unde Mureşul face un cot
mare, se întinde pe cîteva zeci de hectare, între mal şi calea ferată, o mare
aşezare din epoca sclavagistă romană 1 . ln malul Mureşului, care pe alocuri ajunge pînă
la 5-6 m înălţime, se văd urme de gropi, precum şi cioburi şi pămînt ars (fig. 91,
1, 2). În anii în care Mureşul vine mare, el rupe bucăţi uriaşe din mal, scoţînd astfel
la iveală diferite obiecte antice, pe care le strîng apoi locuitorii din sat.
Aşezarea de la Cristeşti a dat naştere pînă acum unei bogate literaturi arheologice 2•
Primul care menţionează aşezarea, în 1870, este B. Orban în a sa descriere a Secuimii 3 ,
considerînd-o ca un castru militar, menit să apere un cap de pod. Abia în 1925, cu
prilejul unei cercetări asupra limesului dacic, s'-a putut stabili că nu poate fi vorba
de un ·castru 4 • Cîţiva ani mai tîrziu, în 1928, Societatea de Istorie, Arheologie şi Etnografie a Judeţului Mureş întreprinde săpături la Cristeşti. Nici în urma acestor săpături nu
s-au putut "identifica urmele unui castru militar 6 , aşa încît, pe baza raportului lui
Al. Ferenczi, C. Daicoviciu se pronunţă împotriva existenţei unui castru, care, chiar
dacă a existat, a fost spălat de apele Mureşului, şi crede că la Cristeşti ne găsim în
faţa rămăşiţelor modeste ale unor canabae 8 •
Deşi la Cristeşti s-a găsit o diplomă militară datînd din anul 158 şi mai multe
fragmente de cărămizi purtînd stampila Ala I Bosporanorum, I. Paulovics, care se
ocupă ultimul cu această aşezare şi care în 1942 şi 1943 a făcut cercetări la faţa locului,
spune categoric că aici nu a existat un castru. Părerea lui este că avem de-a face la
Cristeşti «cu o mare comună civilă şi cu o aşezare, ~n stil mare, de olari, care merită

L

A

Se pare însă că viaţa a început aici cu mult înainte de cotropirea romană. Astfel, M, Roska, in repertoriul
nr. 98, menţionează un fragment ceramic neolitic de tip Turdaş, care s-ar fi păstrat în muzeul din Tîrgu·
în acest muzeu ar fi şi un fragment ceramic de tip Coţofeni, de la începutul epocii bronzului, precum şi
cioburi de tip Monteoru. In Muzeul din Cluj se găsesc cioburi din epoca eneolitică şi o ulcică de tip Coţofeni, ornamenmetată cu pastile. Două ceşcuţe de lut din epoca bronzului, a căror provenienţă însă nu este sigură, se păstrează în
Muzeul Naţional Maghiar (« Arch. Kozl. », 1866, VIII, p. 172). Intr-o colecţie din Sinmartinul Ciucului se
găsea un celt de bronz de la sfîrşitul epocii bronzului, iar un alt celt se găsea in Muzeul din Tîrgu-Mureş. Tot aici,
s-au găsit şi fragmente ceramice din a doua epocă a fierului şi o foarfecă de tip La Tene, care poate fi însă şi romană.
Tot în repertoriul său, M. Roska citează, după Marţian, o aşezare străveche pe malul stîng al pîrăului; or, Marţian vorbeşte
de malul stîng al riului, deci de aşezarea noastră. Fi bula romană nu este prezentată de V. Pârvan (Getica, p. 4 51 şi
fig. 255) ca un monument scitic, ci ca un obiect în care se mai vede tradiţia artei scitice.
2
Citată· de Al. Ferenczi în «Anuarul Corn. Mon. Ist.», Secţia pentru Transilvania, 1926-1928, I, p. 2.16 şi de
I. Paulovics in lucrarea sa, Dacia keleti hatărvonala, Cluj, 1944, p. 81 şi urm.
3
B. Orbăn, A szekelyfold leirâsa, 187o, IV, p. 2.17.
4 AI. Ferenczi, op. cit., p. 217.
5 Ibidem, p. 2.16.
8
<<Anuarul Corn. Mon. Ist. », Secţia pt. Transilvania, 192.9, p. 307 şi 317.
1

său, p. 163,
Mureş. Tot
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Fig. 91. - Criste§ti. Vederea parţială a a§ezării §i aspecte din săpătură . Epoca stăpînirii romane.
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cu stampile militare

să fi fost situat la Tîrgu-Mureş 2 •
Părerea lui I. Paulovics că la Cristeşti

ar fi vorba de un sat de olari se bazează
pe faptul că în aşezare s-au găsit mai multe cuptoare de ars oale3 , care sînt descrise
în felul următor: « Cupt0arele au două forme, o formă pătrată şi o formă rotundă
conică. Forma pătrată are dimensiunile de 2 m X 2 m şi o înălţime de 180 cm. ln
acest cuptor se ardeau vasele mai grosolane şi ordinare. Gura cuptorului pentru
focărit are dimensiunile de 40 cm lungime şi 30 cm înălţime, fiind căptuşită cu lespezi
de piatră.
Forma rotundă conică este mai interesantă; baza are un diametru de 120 cm,
gura de sus 60 cm, înălţimea 160 cm. În mijlocul bazei se ridică un stîlp sau coloană
de pămînt- formă rotundă sau pătrată- pînă la o înălţime de 60 cm. Pe această
coloană este aşezată o placă tot de pămînt, de 10-15 cm grosime şi, ca să stea
orizontal, erau şi lemne în ea; marginile erau prinse de cuptor despărţind astfel cuptorul
în două părţi: partea de jos pentru focărit şi partea de sus pentru aşezarea vaselor.
Placa despărţitoare avea găuri prin care trecea căldura în partea de sus. Gura cuptorului pentru focărit are 40 cm lungime şi 30 cm înălţime, fiind căptuşită cu lespezi
de piatră. În aceste forme de cuptoare se ardeau vase mai mici şi mai fine >> 4 •
Al doilea motiv pentru care I. Paulovics presupune că la Cristeşti a fost o
aşezare de olari este şi faptul că nu s-au găsit ziduri mai importante, ca şi la Szony,
pe teritoriul R. P. Ungaria, unde, în afară de cuptoare, atelierele şi locuinţele meşteşu
garilor erau foarte modeste 5 •

*
Săpăturile

pe care le-am executat la Cristeşti în vara anului 1950 au durat cu
m1c1 întreruperi de la 19 iunie pînă la 22 iulie. Colectivul a fost compus din
D. Popescu (responsabil), N. Covaci, Val. Popescu şi I. Puşcaş. Putem spune de la
început că nici noi nu am găsit urmele unui castru şi sîntem de părerea lui I. Paulovics
că la Cristeşti ne găsim în faţa unei mari aşezări civile, a unui vicus daco-roman,
datînd din secolele II şi III şi care, chiar dacă nu a fost locuit exclusiv de meşteşugari
şi lucrători-olari, a adăpostit, de sigur, şi o numeroasă populaţie băştinaşă.
Motivul pentru care am întreprins săpăturile de la Cristeşti a fost tocmai pentru
că am presupus că în această aşezare trebuie să fi locuit nu numai colonişti romani, ci
şi daci dintre acei care s-au supus ocupaţiei romane. ln afară de aceasta, am căutat să
descoperim şi urmele, datînd dinainte de epoca sclavagistă, pe care le presupun M.
Roska şi I. Paulovics. Nu am găsit aceste urme. Aşezarea fiind atît de întinsă, ele
vor fi existînd în alte porţiuni decît în cele săpate de noi.
Săpăturile din anul 1928, executate pe o scară destul de largă, au scos la iveală
pe lîngă cuptoarele amintite, un material ceramic extrem de bogat, precum şi numeroase
alte obiecte: opaiţe, monede, fibule şi diferite unelte de fier. Din nenorocire, rezultatele acestor săpături nu au fost publicate în întregime. Nu posedăm asupra lor decît
cele două rapoarte foarte scurte, datorite unul lui A. Ferenczi şi celălalt lui A. Filimon,
în care nu se dă nici un indiciu stratigrafic şi nu este reprodus nici un obiect descoperit.
Este adevărat că materialul, care se găseşte în Muzeul din Tîrgu-Mureş, a fost pre1. Paulovics, op. cit., p. 83.
Ibid., p. 97 şi urm.
Două, după Al. Ferenczi (op. cit., p. 2.16), care a partici!'-tt numai Ia prima parte a săpăturilor; cinci, după
A. Filimon («Revista de preistorie şi antichităţi naţionale», 1940, 11-IV, p. 89 şi urm.) şi trei, după O. Floca («Bul.
Muz. Arh. Tg. Mureş», 1937, nr. 1).
4 A. Filimon, op. cit., p. 91-92.
6
1. Pa\llovics, op. cit., p. 84-8~.
1

2

3
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zentat mat tîrziu de O. Floca, dar numai în chip sumar şi cu foarte puţin material
ilustrativ.
Am căutat deci să facem această săpătură pentru a lămuri cel puţin parţial
problemele care se pun în legătură cu stratigrafia aşezării şi pentru a achiziţiona un
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nou material arheologic, care să poată fi studiat în amănunţime, cu atît mai mult, cu
cît aşezarea de Ia Cristeşti - una din cele mai mari aşezări daco-romane rurale din
Dacia- este pe cale de a dispare, fiind distrusă cu încetul de apele Mureşului.
Am săpat în acest scop trei şanţuri de-a lungul malului, între Mureş şi drumul
de ţară care duce la Tîrgu-Mureş, la distanţe mai mari unul de altul. Primul şanţ
A, perpendicular pe mal, a avut dimensiunile de 10 m X 2,80 m; al doilea, B, (fig. 92),
tot perpendicular pe mal, de 15 m X 3,50 m, şi al treilea, C, la început paralel cu
malul, de 10 m X 4 m, _a fost lărgit apoi de la jumătatea sa, spre mal şi· spre drum,
pînă la 14 m (fig. 91, 3, 4 şi fig. 9~.
Am putut constata la Cristeşti două nivele principale de locuire, ale căror resturi
sînt amestecate cu foarte mult pietriş, probabil aluvionar, şi care pot fi urmărite pînă
la cea. 1,60 m adîncime. Atît în şanţul B, cît şi în şanţul C, am găsit urmele unui
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zid primitiv făcut din pietre plate, nelucrate1 . În şanţul C s-au găsit însă şi urme de
mortar, o piatră fragmentată sculptată şi o ţiglă mare de acoperit casele, dovedind
că au existat şi clădiri mai importante. Aşezarea de la Cristeşti poate fi datată, pe baza
monedelor descoperite, în secolele II şi III e.n. În săpătura noastră am găsit 17
monede, dintre care cea mai veche datează de la Traian, iar cea mai nouă, de la Filip
·
Arabul.

Fig. 94· -

Cristeşti.

Pietre de

rîşnit .

Epoca

stăpinirii

romane.

Se pare deci că aşezarea şi-a început existenţa imediat
romani, poate chiar pe locul unui sat mai mic dacic
la eliberarea Daciei2 •

către

după ocuparea Daciei de
şi a durat cel puţin pînă

*

înainte de a descrie materialul descoperit în săpături, vom prezenta mai multe
obiecte achiziţionate de la un locuitor din sat. Acestea sînt: cinci pietre de rîşnit
(fig. 94), dintre care primele patru formează două morişti de mînă cu partea superioară
şi cea inferioară (la cu 1b şi 2a cu 2b); un obiect de os (fig. 95, 1) care servea probabil
ca un fel de andtea pentru împletit; un alt obiect asemănător, tot din os, dar fragmentar
(fig. 95, 2); o săpăligă mică de fier (fig. 95, 3); un mîner de bronz de la un vas
(fig. 95, 5); o cheie mică de bronz (fig. 95,7); o cheie mare de bronz (fig. 95, 21);
un vîrf de suliţă de fier (fig. 95,4); un pandantiv de bronz, plat, avînd partea superioară
circulară, iar cea inferioară triunghiulară (fig. 95, 6); un inel de deget din bronz,
reprezentînd în relief un cap de bărbat (fig. 116, 7); o farfurie de lut, frumoasă, de
1
2

La

Cristeşti

Astfel de urme de zid menţionează şi Al. Ferenczi.
Se ştie că monedele dispar in Dacia inci inainte de domnia lui Aurelian din cauza devalorizării lor treptate.
par a se fi găsit monede şi din sec. IV §i V. Vezi « S.C.I.V. », 1 - 2, 19H• p. 298.
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culoare roşie, tencuită, avînd pe partea superioară a buzei, de jur împrejur, două
rînduri de incizii scurte, oblice, iar în interior, la mijloc, de asemenea două rînduri
de incizii asemănătoare, aşezate în cerc (fig. 96, 5); un pahar mic de lut cu pereţii
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Fig. 95·-

Cristeşti.

Diferite obiecte de os, fier

şi

bronz. Epoca

subţiri

stăpinirii

romane.

(fig. 96, 9); un vas mic de lut (fig. 96,10); o cană cu o toartă (fig. 96, 13);
un urcior cu o toartă (fig. 97, 3); o cană mai mare, roşie, cu o toartă (fig. 97, 1) ; o
cană fragmentară cu o toartă (fig. 98, 3); o cană fragmentară cu două torţi (fig. 98,
7); o oală mare cenuşie (fig. 98, 1); o oală cenuşie, mai mică (fig. 98, 4); o strachină
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cenuşie (fig. 98, 5); o cană mare cu o toartă făcută din pastă cenuşie mai dură
(fig. 98, 2).
Toate aceste obieete au fost găsite, după declaraţia locuitorului de la care au
fost achiziţionate, pe teritoriul aşezării, în deosebi după ce malul se prăbuşea sub
acţiunea apei Mureşului.

*

In ceea ce priveşte materialul descoperit în săpături, el se compune în cea mai
mai mare parte din ceramică şi anume din cîteva vase care au putut fi întregite şi foarte
·
multe fragmente de lJv"ase. În afară de acestea, menţionăm un opaiţ de lut aproape întreg (fig. 117, 16);
două fragmente de opaiţe (fig. 117, 9, 12) şi jumătatea
inferioară a unui opaiţ (fig. 117, 13). Menţionăm apoi
mai multe ace de os (fig. 95, 8-15, 19, 22, 23), dintre
care unele erau ace de cusut sau de împletit, dar altele
(fig. 95, 15, 19) puteau să fi fost ace de păr. Un ac de
bronz cu capul găurit (fig. 95, 18) a servit tot ca ac de
cusut sau andrea, în timp ce acul de bronz cu capul
plat (fig. 95, 16) putea să fi fost un instrument medical,
iar cel cu capul bitronconic (fig. 95, 20)- un ac
de păr.
În afară de urmele primitive de zid, despre care
am vorbit, a mai fost găsită o ţiglă mare de acoperiş şi
un fragment de piatră sculptată, provenind de la un
edificiu. Acestea ne arată că au existat şi clădiri mai
importante.
_
Aproape de suprafaţa C, în malul rîului, s-a
observat un canal de ;rscurgere l făcut din cărămizi
(fig. 99), care a fost urmărit în interiorul aşezării pe o
distanţă de circa 30 m.
Fig. 99· - Cristeşti. Canal de scurgere făcut
O descoperire interesantă o formează un fragdin cărămizi. Epoca stăpinirii romane.
ment de ţiglă, găsit în secţiunea C, care are imprimată
stampila detaşamentului de cavalerie Al (a) Bos
(poranorum) (fig. 117, 18) şi care ne arată prezenţa acestei trupe auxiliare la Cristeşti
sau în apropiere de Cristeşti. Numele acestei trupe, originară din Bosforul Cimmerian
(Crimeea) îl găsim pe mai multe fragmente de cărămizi găsite la Cristeşti. Ea a luat
parte fără îndoială la războiul daco-roman şi a staţionat apoi în Dacia, în regiunea Micia,
Apulum şi Cristeşti 1.
Materialul ceramic descoperit la Cristeşti se împarte în două mari categorii: ceramică roşie şi ceramică cenuşie. Nu există nici o diferenţă stratigrafică între aceste două
categorii. Ele au fost găsite amestecate în ambele nivele, între care nu am putut constata
nici o diferenţă de material. Atît cuptoarele de olari, descoperite în 1928, cît şi cantitatea
mare de ceramică găsită la Cristeşti, ne arată că această ceramică a fost lucrată la faţa locului, lutul necesar găsindu-se în apropiere. Doar cîteva fragmente de terra sigillata şi de
sticlă fină ne arată că se importau unele produse de lux şi că se găseau, în consecinţă, şi
cetăţeni mai înstăriţi, aparţinînd, desigur, claselor exploatatoare.
Vom descrie foarte pe scurt ceramica descoperită la Cristeşti, socotind că numeroasele ilustraţii pe care le prezentăm sînt suficiente pentru a da o idee clară despre formele
ei. Figurile 100-114 sînt reduse la aproximativ 1 f4.
1

romişcben

V: Christescu, Istoria militară a Daciei romane, Bucureşti, 1937, p. 178; W. Wagner, Die Didokation der
Awdliarformationen, Berlin, 1938, p. q - 2o; I. Paulovics, op. cit., p. 82.
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Vom începe prin descrierea ceramicii de culoare rojie, care este mult mai abundentă
decît cea de culoare cenuşie. Pasta din care este făcută această ceramică este cunoscuta
pastă de culoare roşu deschis, întrebuinţată în ceramica romană, adeseori însă acoperită
cu un fel de baiţ de culoare roşu mai închis.
În ceea ce priveşte formele vaselor, le-am împărţit în trei grupuri mari: 1) stră
chini, cupe şi farfurii; 2) oale; 3) căni şi urcioare.
Vom începe prin prezentarea primei grupe, deoarece formele pe care le cuprinde
această grupă sînt cele mai numeroase şi mai caracteristice.
Grupa întîia (fig. 100-105) se împarte la rîndul ei în mai multe tipuri. Menţionăm
în primul rînd un tip de strachină cu fundul plat, cu pereţii uşor curbaţi şi cu buza uneori
îndreptată înăuntru (fig. 100, 1-5, 8, 9, 11, 13-16, 18, 20, 22, 24, 26). La unele, pereţii,sînt îndoiţi aproape în unghi drept (fig. 100, 7, 12, 19). Un alt tip îl formează stră
chinile cu pereţi mai înalţi şi aproape drepţi sau uşor curbaţi (fig. 100, 17, 21 şi fig. 101,
2-8). În general, aceste vase sînt de dimensiuni mai mici. Figura 100, 23 reprezintă un
tip înrudit cu străchinile cu fundul plat, dar care poate să fi avut un fund inelar. Figura
100, 25 ne arată un fragment dintr-o strachină mai mică cu pereţii îndreptaţi înăuntru.
Figura 100, 27 reprezintă o formă cu pereţii mai înalţi, dar mai curbaţi. O strachină mică
(bol) cu pereţii curbaţi înăuntru este reprezentată în figura 100, 8, iar o strachină care
face parte dintr-o grupă mai mare în figura 100, 10.
Mai menţionăm următoarele forme: o cupă mică (fig. 101, 10), avînd probabil un
picior inelar ca cele două cu pe întregi te de pe figura 96, 3, 7; o strachină mică cu capul
îndoit înăuntru (fig. 101, 1); mai multe forme care se deosebesc între ele, avînd pereţii
mai mult sau mai puţin curbaţi, buza oblică, mai mult sau mai puţin îndreptată în afară
(fig. 101, 9, 11-13, 15, 17, 19, 24).
Categoria cea mai mare de străchini o formează cele cu pereţii curba ţi, la care buza
este mai mult sau mai puţin rotunjită în afară (fig. 101, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26). Vasul
de pe figura 101,23 are o buză asemănătoare, dar pereţii mai puţin arcuiţi. Aceleaşi forme
cu buza rotunjită în afară le vedem şi pe figura 102, 1-3, 5, 6, 8-9, 11, 13, 15, 17,
deosebindu-se intre ele prin grosimea mai mică sau mai mare ·a buzei sau prin gradul
de arcuire a pereţilor. Un vas mai înalt, cu buza oblică (fig. 102, 4) l-am înglobat tot în
categoria străchinilor, ca şi formele diferite de la figura 102, 7, 10, 12, 14, 16, 18-20.
Figura 103 reprezintă de asemenea diferite forme de străchini, deosebindu-se
mult între ele (1-3, 5-7, 11-16), între care este şi o farfurie (fig. 103, 4). O formă înrudită cu cele menţionate mai sus o au străchinile destul de frecvente, reprezentate pe
figura 103, 8-1 O, 17, care au şi ele buza rotunjită în afară, dar al căror corp se împarte în
două, partea de jos ieşind în afară.
Mai menţionăm diferite forme de străchini reprezentate pe figura 104, care au
buza mai mult sau mai puţin ieşită în afară şi de multe ori aproape orizontală şi împărţită
prin două caneluri (fig. 104, 1, 3, 5, 9-10, 13, 15, 16, 21, 22). Ele au dimensiuni
diferite, unele (fig. 104, 1, 22) fiind largi şi adînci. Figura 104, 2 reprezintă o farfurie;
figura 104, 4,6- două străchini cu corpul tare profilat; figura 104, 7,11 - o strachină
cu buza îndreptată în sus ca un pinten; figura 104, 17, 19- două farfurii; figura 104,
18- o farfurie avînd o parte a buzei lobată, iar figura 104, 20- o strachină cu buza
îndreptată în afară şi canelată.
Figura 105, 1-23 reprezintă o categorie de vase cu pereţii tare profilaţi, cu buza
mai mult sau mai puţin accentuată, oblică sau aproape orizontală, uneori canelată, pe
care din cauză că sînt scunde, le putem considera mai mult farfurii decît străchini.
Terminînd descrierea foarte scurtă a grupei celei mai mari de ceramică, vedem
că formele pe care aceasta le cuprinde sînt foarte variate. Din profilele prezentate care
sînt desenate după fragmente ceramice, ne putem da seama aproximativ de formele pe

www.cimec.ro

164

t -------------------------

3---

- - ------

c;::::?
7 -·--;:----------------------- 7

'

----

]

~

- ---

.

7 r;::_·--------------- ----:;J

1 -__ -_-:-: -_-:-:·::·:·_·:·-:::·:·_----- ----- ----------

~nn•u•mu-mnn

w

}

nnn

~-------------------~

~

t

---------------------------------

t4

~

-:;;J aC.-.-.. .:;J
•

mnuunnmnn~

~--- ·-----------·-·--:::;
-------------------------,

~1:1

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -7

~--·······----···-··----J

,

17

~ .-.. --- ----- --

~-::_-_::~~:::~~~~::·::7 -~ - - _-:J
m------------------------ -- --------- -- ---.:2_ _a_L - -· -- J
~----------------~------

~------

---- ---

---Fig.

100. -

7

-------__., ,__-:- __-- ~ ·: -

7

Cristeşti. Ceramică ro~ie

/

~

}

J

(

din epoca

www.cimec.ro

stăpînirii

romane.

lfi5

~

--- ;>

l . ···--l

r -------, ,

,------------·]

~l·--·--···--1

"1

--

,_ _ - - l r··--------J -----;
l1- ...
----,
-)..
/
J

~-

~

-------~c
~ro

-----------------------------------~

t. -·. . . . . - - -·· . -......-

,

..:: • ·: :-:::·:::·· : : · : ) "K

~--------················7

--------------------7

ş

;

~---~--~-~~~-~---_/
l
,--,..

--------------~

,- ----7J .~. . · · · ----------------------,~
...

---------------------------~

Fig.

101. -

• x·----------

Cristeşti. Cernmică roşie

din epoca

www.cimec.ro

stăpînirii roman~;.

'

166

,
'
, -------------------------------, ,--- ")
l-----------------,.r--- - - - - - - - - - - - -----,

,------------------------

~----------------·-

-- -

... ----·---·-·

7 --------------/

.~----------------------,

, lunmum•"••--•••"•""")

ţ

~--

- - - - ----------------------------------------,x·-. - - - - - --J
----------------------··~
-

---·--------~

M

,

13

o

i7

-----------------------·-----··---7

1"~~----~~------------l

m{

---------------·----·--··-7 ~(" - ·- ·- - ·;

~-----------F1g.

102. -

-

-·;

00

.-7

Cristeşti. Ceramică roşie din epoca stăpînirii roman~.

www.cimec.ro

167

, .. ·······-·--- --·-··--(

, ...... ·······-·-··----··-··1

- .1

1- - ---------------------------------------------.
2'\

f

,._~~"'·'~''·"

"

~

-"'···~.-

.
~

r··----------) .t-·- - - - - - - ·- · - ----- --------,
1. ···-------·· -- ·· · ·· · - · - : ;

•

r··----------------------·-·------

~--------··--·-··~

lO

-J

---·--·-----·--·----------------::JI

r-----------------------, J------· ---. -· ------,
t1

~-·-------

- ·- - ---:J

- -. - - - - - - - - - - -7. ,----·- · ---·7
16

o

.

-·-------------------------------------------

Fig. lO~. - Cristeşti. Ceramică roşie din epoca stăpînirii romane.

www.cimec.ro

' :

168

' . - --- ---- - ----:J'f\_ _ - ~--------------7 ---~---~ ~-----

1

-7

~ -------~,1. ID

----------------------7 .r·--------~~-:---~--1

)' "----------7
7

12

"

~

~
~-

-J.

---------------·------,

----------------

7

o

~---------------

17

----

.

--------------~ t9 -------------------/

-------------------------------7

-------7

- - - --T
2~---

-- --

22
Fig.

104. -

Cristţşti. Ceramică ro~ie

din epoca stăpînirii roman~;.

www.cimec.ro

129

CEHCET.:\IH .\llHEOLO(iiCE

i;.;

TRA!S"SILVA!'iL\

169

(III)

care le reprezintă. În ceea ce priveşte fundul acestor vase, bănuim că cele mai multe
aveau fundul inelar, bine marcat. Acest lucru îl vedem şi la străchinile şi farfuriile
întregi (fig. 96. 1, 4, 5, 6, 8, 12). Dintre acestea, vasele reprezentate în figura
96, 6, 8, precum şi în figura 96, 12 au buza cu caneluri, -una la figura 96. 8 şi cîte
două la celelalte- caneluri care împart partea superioară a buzei în două sau trei cercuri.
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Străchinile mai adînci, de felul celor reprezentate în figura 96, 6 au cîte două torţi late
care pornesc de sub buză şi care sînt şi ele împărţite, în sens longitudinal, în trei fîşii.
Grupa a doua, a vaselor pe care le-am numit cu un termen general oale, cuprinde
recipiente mai înalte, lipsite de torţi şi care se deosebesc de străchini prin faptul că
pereţii lor pornesc de cele mai multe ori de sub buză în afară. Menţionăm printre aceste
vase în primul rînd un grup de~tul de frecvent de oale mari, cu pereţii groşi, care
au buza oblică sau orizontal îndreptată în afară şi uneori canelată (fig. 106, 1-3, 5-7,
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9-11, 13, 15, 17, 19-21, 23, 24 şi fig. 107, 1-7, 9-17, 19, 24, 27, 29). Toate acestea se deosebesc între ele prin dimensiuni, grosimea pereţilor, dar şi prin linia profilului,
integrîndu-se totuşi, în mare, în grupa oalelor. La cîteva exemplare mai mari observăm
pe buză şi sub buză urme de pictură (fig. 106, 23), care constă din fîşii obliceneregulate, roşii, încadrate cu dungi negre. Precizăm că aceste vase mari nu au baiţul roşu, pe
care l-am observat la cele mai multe străchini. Formele mai deosebite sînt reprezentate
în figura 106, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 22, şi în figura 107, 8, 18, 20, 23, 25, 26, 28.
Dintre acestea, vasul reprezentat în figura 107, 14 a avut o toartă, aşa încît se încadrează
mai mult în grupa următoare. Remarcăm de asemenea vasul de pe figura 107, 25, care
se distinge prin profilul său îndreptat înăuntru şi prin pereţii săi groşi, canelaţi.
Tot în grupa oalelor putem încadra şi vasele reprezentate în figura 108, 1, 3, 5,
7, 9-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 34, 35.
Menţionăm în mod deosebit un vas mare din această grupă, care a putut fi reconstituit (fig. 97, 4). Forma sa este pîntecoasă, bitronconică, rotunjită. Vasul este ornamentat
cu două dungi late, în val, de culoarea vasului, mergînd de jur împrejurul lui, una deasupra
mijlocului, cealaltă sub mijloc. Aceste dungi par a fi fost trase cu o pensulă mare. La
dunga superioară se mai observă, alternînd deasupra şi dedesubtul arcurilor sale, fîşii
paralele, roşii, încadrate cu negru. Vasul a fost acoperit cu baiţ roşu, care însă s-a
şters pe partea sa inferioară. Credem că trebuie să vedem în aceste dungi în val o
reminiscenţă a dungilor lustruite de pe vasele de o formă asemănătoare din epoca
La Tene.
Grupa a treia, a cănilor şi a urcioarelor, cuprinde vasele reprezentate în figura
108, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18,. 20, 22, 24, 26, 28, 30-33, 36--42 şi în figura 109, 1-8.
Cu excepţia cănii din figura 108, 31, a cărei formă este uşor de recunoscut, cele mai
multe fragmente reproduse reprezintă numai gîturi de căni şi urcioare. Figura 109, 9
reprezintă un fund de vas. Cîteva din formele obişnuite ale acestei grupe le putem vedea
la vasele întregi (fig. 96, 13 şi fig. 97, 2,3). Menţionăm încă o cană întregită, cu două
torţi (fig. 97, 5).
Ne mai rămîn de spus cîteva cuvinte despre torţile şi fundurile vaselor de la Cristeşti. Torţile au diferite dimensiuni, după cum au aparţinut unor vase de mărime deosebită. Caracteristica lor principală este că sînt plate şi împărţite în sens longitudinal,
prin caneluri, în două, trei sau patru porţiuni (109, 12-17, 19-25). Mult mai frecvente
sînt torţile care au o secţiune aproape rotundă (fig. 109, 11, 18, 26).
În ceea ce priveşte fundurile vaselor, ele sînt, după cum am mai amintit, fie plate
(fig. 110, 5), fie, de cele mai multe ori, inelare şi scobite (fig. 110, 3, 4, 6, 7). Menţionăm
şi cîteva picioare de vase (fig. 110, 1, 2), dintre care unele par a fi aparţinut aşa-numite
lor « cu pe de afumat».
Mai menţionăm un pahar făcut din pastă fină de culoare roşie-cenuşie (fig. 96,
11 ), a cărui formă seamănă cu unele pahare de sticlă din secolele III şi IV, precum şi
un capac mic din pastă gălbuie, fără baiţ roşu (fig. 96, 2).
Trecem acum la descrierea categoriei a doua de ceramică, a ceramicii cenuşii de
la Cristeşti. Ea apare amestecată cu ceramica roşie, dar în cantitate mai· mică. Pasta
din care este făcută această ceramică este cunoscuta pastă cenuşie poroasă, dar uneori
această pastă este mai dură şi lucioasă, semănînd cu pasta ceramicii cenuşii din epoca
La Tene.
Pentru a păstra aceeaşi ordine a descrierii vom prezenta mai întîi străchinile, deşi
forma predominantă a acestei ceramice este oala fără torţi, avînd lărgimea maximă
la umeri.
Străchinile reprezentate în figura 111 au forme mai puţin variate decît cele din
pastă roşie, deşi, în general, formele lor nu se deosebesc prea mult. Aşa de exemplu, re~
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găsim străchinile cu fundul plat (fig. 111, 1-14) pe care le-am văzut la ceramica
roşie. Celelalte forme, (fig. 111, 15, 17-22) se aseamănă şi ele cu formele vaselor din pastă
roşie. Forma reprezentată în figura 111, 23 a fost probabil un capac. Figura 111, 16 reprezintă un capac din epoca La Tene, făcut din pastă cenuşie, care se menţine şi mai tîrziu.
Profilele oalelor, pe care le prezentăm în figurile 112, 113, nu se deosebesc prea

mult unele de altele. În general ele ne arată aceeaşi formă cu mici variaţii la buză şi
deosebindu-se prin dimensiunile lor. Unele dintre ele (fig. 112, 1, 12, 27) aparţin probabil
unor forme mai scunde, care pot fi înglobate în categoria străchinilor şi care seamănă
cu vasul întreg reprezentat în figura 98, 5. Ornamentul aproape identic al acestor vase
constă din două, trei, patru sau cinci caneluri înguste, care înconjoară vasul sub gît.

Fig. 110. -

Cristeşti. Ceramică roşie

din epoca st:lpînirii romane.

Un ornament pe care îl găsim la două fragmente (fig. 113, 27 şi fig. 117, 2) constă din
rînduri neregulate de înţepături, care par a fi fost făcute cu rotiţa. La unele forme
(fig. 113, 14, 25, şi fig. 114, 1, 3) găsim buza canelată pe care am văzut-o la ceramica
din pastă roşie.
Vasele din pastă cenuşie nu au în general torţi, aşa încît lipseşte grupa căni
lor şi a urcioarelor. O singură cană, făcută din pastă cenuşie dură, are o toartă
(fig. 98, 2), fiind de aceeaşi formă cu unele căni roşii. 1\Ienţionăm, totuşi, cîteva torţi din
pastă cenuşie dură şi lucioasă, împărţite şi ele longitudinal în 2-4 fîşii.
Fundurile vaselor sînt în general plate (fig. 114, 2, 4, 6," 7), unele fiind mai înalte
(fig. 114, 4, 6).
Figura 114, 5 şi 8 reprezintă nişte capace de forma celui de pe figura 98, 6 cunoscute in această epocă şi care se menţin pînă tîrziu în perioada prefeudală şi chiar în epoca
feudală.

Înainte de a termina descrierea ceramicii de la Cristeşti, trebuie să menţionăm mai
multe fragmente ceramice, care se deosebesc de celelalte prin ornamentele lor. Astfel,
trei fragmente sînt ornamentate cu nişte rozete imprimate (fig. 115, 1, 2, 6), făcînd astfel
parte din categoria ceramicii stampilate, destul de frecvente în Dacia 1 • Un alt fragment de
la fundul unui vas (fig. 116, 2) are aceste rozete în interior. Mai menţionăm trei fragmente
ornamentate cu linii incizate (fig. 115, 4, 5, 7, 14); un alt fragment decorat cu rînduri de
înţepături făcute cu o rotiţă dinţată (fig. 115, 8); trei fragmente ornamentate cu linii în
val (fig. 115, 9, 11, 13); un fragment cu patru proeminenţe conice (fig. 115, 10); un alt
fragment de la un vas asemănător cu aşa-numitele « cupe de afumat» (fig. 115, 17);
un fragment cu două caneluri (fig. 115, 15), ornament care se găseşte mai des pe vasele
1 V. Christescu, Viaţa economică a Daciei romane,
dans l'antiquite, Bucureşti, 194~. p. 136.

Piteşti,

1929, p. ~8 şi urm.; C. Daicoviciu, La Transylvanie
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roşii de la Cristeşti, şi un fragment mai mare dintr-un vas ornamentat cu grupuri de
alveole ovale, care par a fi fost imprimate (fig. 115, 16).
Menţionăm un fragment de vas din pastă grosolană lucrat cu mîna care aparţine
unei ceşti dacice (fig. 115, 12). A fost găsit în afară de săpătură, dar în cuprinsul aşezării.
Tot din categoria ceramicii din pastă roşie fac parte şi cîteva fragmente de terra
sigillata (fig. 116, 1, 3, 5, 6, 8), care ne arată încă o dată că la Cristeşti locuiau şi
oameni înstăriţi, posedînd vase de lux, în parte importate.
,~~~~~ ~~ ~~~ -~ ~

~ ~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~---~ ~,

~4.•

~--------------

~

Fig.
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Cristeşti. Ceramică cenuşie
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din epoca stâpînirii romane.

Din categoria ceramicii cenuşii mai pomenim un fragment ornamentat cu şiruri
de înţepături, care par să fi fost făcute cu rotiţa (fig. 117, 1); două fragmente ornamentate
cu linii în val (fig. 117, 3, 10), găsite în afară de săpătură, şi un fragment de toartă din pastă
cenuşie pe care se văd urme de glazură verde (fig. 117, 4) 1 .
Tot din ceramică fac parte un cap de urcior în formă de statuetă feminină
(fig. 116, 4); un cap de statuetă feminină (fig. 116, 9); două mărgele de lut (fig. 117,
5, 7) şi fragmentele a două roţi mici, imitînd roţile de car (fig. 117, 8, 11).
Printre obiectele mai de preţ sau de podoabă menţionăm cîteva fragmente de vase
fine de sticlă (fig. 117, 14, 15, 17); o mărgea de piatră (fig. 117, 6); o gemă reprezentînd
un cap de femeie, probabil al Minervei (fig. 116, 10), precum şi o aplică de bronz reprezentînd un cap de animal stilizat, avînd ochii redaţi prin două bobiţe de sticlă sau
piatră albastră (fig. 95, 24).

*
În afară de materialele prezentate pînă aici, s-au mai descoperit la Cristeşti, după
cum am arătat mai sus, 17 monede care au fost identificate de B. Mitrea, după cum urmează:
1

Traian i'

Se distinge capul împăratului, care după trăsături p~e a fi al lui Traian. Urme de le~endă ... A V G G E[RJ . .
Rv. Complet calp.
AE. Sestertius. Diam. H mrn. Greut. zz,47 g. Conservarea slabă.
z Hadrian.

Capul (sau bustul i') împăratului, laureat, spre dr.
Rv. Complet calp. Nu se vede nici o urmă de legendă nici pc av. nici pc rv. efigia
însă în mod clar.
AE. Metal galben. Diam. 25 mrn. Greut. 10,78 g. Conservarea mediocră.

împăratului

IC

diatmge

1 Ceramică cu glazură verde apare încă din secolele III IV e. n. la Silistra şi Dinogetia (informaţie
1. Bamea). ln secolul al IV -lea apare mai frecvent la lntercisa în Parmonia. Vezi 1. Paulovics, « Arch. Hung. », Budapesta,
1927, II, fig. 49, 54, J8. De altfel, ceramică cu glazură verde se mai găsise la Cristeşti, vezi I. Paulovics, Dacia ... , p. H3.

12*
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Hadrian?
Bustul unui împărat roman care după trăsăturile feţei pare a fi Hadrian. Legenda complet §tearsă.
Rv. Complet calp.
AE. Metal galben. Diam. 27 mm. Greut. 12,33 g. Conservarea proastă.
r-- ----·-----,

' l•t'•lii'I'I"'IIP_I'''I,I,",,r,,,.''•'"''

:~~~·~~a:~~···

1J

Fig. u6. -

Cristeşti.

Fragmente ceramice,
teracotă şi

gemă.

gură de urcior, inel de bronz, cap de
Epoca stăpînirii romane.

statuetă

de

4 Anloninu.r Piur (M. Aurelius ca Caesar).

Capul gol al lui M. Aurelius spre dr. (AVRELIUS] CAE(S] ARAV [G. P. II. F. COS].
Rv. Embleme sacerdotale, din care se văd: vasul, lituus şi simpulum. Legend~: PIETAS AVG, iar în
(S C].
AE. Metal galben. Diam, 2.7 mm. Greut. 7,48 g. A. qo- 144.
Cf. Mattingly, « Brit. Mus. Cat.>> (Ant. Pius), nr. qos. Coh"., 4S4 (M. Aurelius).

exergă:

Anloninus Piur.
Capul lui Lucius Varus sau M. Aurelius tînăr, spre dr. Urme de legendă.
Rv. Urme de legendă şi o figură feminină, în picioare, drapată, ţine atît în dr. cît
J\E. Metal galben. Diam. ~o mm. Greut. 17,01 g. Conservarea proastă,
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6 Anloninm Pim,

Capul lui Antoninus Pius laureat spre dr. şi legenda ANTONINUS AVG. PlUS PP TR (P...• III]?
Rv. Figură feminină în picioare, în faţă, ţine dr. întinsă iar st. în sus. ln cîmp sigla S. C. lmprejur urme de legendă.
AE. Metal galben. Diam. 30 mm. Greut. 20,94 g. Conservarea mediocră.
7 A ce/ali lmp4ral.
Capul fmpăratului laureat spre dr. şi (ANTONINUS] AVG. PIVS PP
Rv. [TR POT CO] S III, iar jos S C. Două comuri ale abundenţei încrucişate
AE. Diam. 2.7 mm. Greut. 10,09 g,
Mattîngly, 1380, Coh•., 92.4, anul 140-143.

şi

între ele un caduceu înaripat.

8 M. Aurelius.

Capul gol al lui Antoninus Pius spre dr. şi legenda [DI] VVS [ANT] ONIN (VS).
Rv. Complet calp şi deteriorat; dar foarte probabil un rug şi legenda (CONSECRATIO] şi sigla S C.
gly, M. Aurelius, nr. 872.
AE. Metal galben. Diam. 30 mm. Greut. 18,p g. Conservarea slabă. Anul 161 sau mai tîrziu

a.

Mattîn-

9 Commodm (Crispina).
Bustul drapat spre dr. al împărătesei şi legenda CRISPINA AVGVSTA.
Rv. VENV D FELIX. Venus şade pe tron spre st. şi ţine în dr. o Victorie
AR. Dcnarius. Diam. 17 mm. Greut. 1,93 g. Conservarea mediocră.
a. Mattingly, (Commodus), so, Anul 180-183? Coh2 ., 42.
10

Ser~erm

şi

în st. un sceptru.

Alexandtr.

Capul laureat al împăratului spre dr. şi legenda IMP SEVALE XAND AVG.
Rv. Marte cu trofeu şi lance spre st.[ ... ]COS [ .. ]
AR. Dcnar. Diam. 1~,70 mm. Grcut. 2,45 g. Conservarea mediocră.
II

S CPtriU Alexander.
Capul laureat şi cu barbă al lui Severus Alexander spre dr. şi IMP SEV ALE XANDAVG.
Rv. [AEQUITA] S AVG. Aequitas cu balanţă şi cornul abundenţei, drapată în picioare spre st.
AE. Bronz mic. Diam. zo mm. Greut. 3,25 g. Conservarea mediocră.
Coh1 ., 12.

a.

12

Filip Arabul Junior.
Bustul drapat şi cuirasat al împăratului spre dr. M IVL PHILIPPVS CAES.
Rv. PROVINCIA DACIA. Dacia în picioare între leu şi vultur ţine în mînă un stindard. ln cxergă A NI
AE. Diam. 28 mm. Greut. 14,67 g. Conservarea mediocră.
Pick, Ant. Miinz. Dac. u Mocs., I, p. 13, nr. z6, Anul 246 sau 247.

a.
13

Neidenlijieală.

Bust tînăr drapat şi cu părul buclat, spre dr. (Probabil al lui Vcrus sau M. Aurelius tînăr).
Rv. Figură scminudă (zeu fluvial ?) şade pc latura st. şi se sprijină cu st. pc o stîncă,
nedistinct. Urme de legendă.
AE. Metal galben. Diam. 23 mm. Greut. 7,6z g. Conservarea mediocră.
14

Neidenlifieală.

Urme vagi ale capului unui împărat roman.
Rv. Complet calp şi deteriorat.
AE. Metal galben. Diam. zs mm. Greut. 8,39 g. Conservarea
1

proastă.

s Neidenlijicală.
Calpă.

Rv. ldcm, dar urme din legenda S C care umple tot cîmpul monedei.
AE. Metal galben. Diam. 25 mm. Greut. 10,88 g.
16

Neidentifieală.

Capul unui împărat roman spre dr. ti împrejur urme de legendă.
Rv. Complet calp.
AB. Metal galbetl. Diam. d mm. Grcut. 9,29 g. Conservarea proastă.
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17 Neidmtiftcală.

Capul sau bustul unui împărat roman. Se disting doar urme foarte vagi.
Rv. Urmele unui templu cu mai multe coloane (decastilic ?).
AE. Metal galben. Diam. 27 mm. Greut. 7,71 g. Conservarea proastă. (Probabil de la Antoninus Pius ?)

*
Terminînd descrierea materialului descoperit la Cristeşti în anul1950 putem spune
că importanţa aşezării de la Cristeşti constă în natura acestei aşezări, ea nefiind nici un
castru militar, nici o aşezare urbană, ci o aşezare civilă rurală, în care se poate
urmări viaţa localnicilor în timpul ocupaţiei romane. Chiar dacă admitem că a
existat în apropiere castrul 1 , pe care astăzi nu îl mai găsim şi că aşezarea reprezintă
restul canabae-lor care se ridicau în jurul unui castru şi care constau din prăvălii,
ateliere şi alte instituţii necesare trupelor, nu trebuie să excludem prezenţa localnicilor,
deoarece ştim că în jurul acestor canabae se aşezau şi localnici şi că ele se transformau cu
timpul în sate mai mult sau mai puţin cuprinzătoare.
Nu vom contesta nici prezenţa coloniştilor la Cristeşti. Numeroase monumente
funerare, dintre care unele cu inscripţii, descoperite aici mai demult 2, ne arată că
au trăit la Cristeşti şi oameni mai înstăriţi, veniţi din alte locuri, care îşi puteau permite
să-şi pună pe mormînt monumente de piatră costisitoare. Aceştia, de sigur, nu făceau
parte din pătura săracă a plugarilor şi meşteşugarilor daci, care acceptă unele elemente
aduse de civilizaţia romană, dar trăiesc încă în bună parte în forme de cultură tradiţională.

În ceea ce priveşte ceramica de la Cristeşti, care formează elementul principal
al materialului arheologic descoperit în această aşezare, importanţa ei constă în faptul
că ea a fost, după cum am mai spus, lucrată pe loc. Acest lucru este suficient de
documentat prin descoperirea cuptoarelor de ars oale.
Ştim de altfel că olăritul luase în Dacia un mare avînt în timpul ocupaţiei
romane. Cuptoare de ars oale s-au mai descoperit în Transilvania şi la Apulum
şi la Napoca3 • De asemenea, s-au descoperit în mai multe locuri şi tipare4 pentru
pregătirea vaselor mai fine. Toate acestea ne arată că cea mai mare parte a olăriei
din această vreme se lucra în Dacia şi numai produsele de lux erau importate.
S-a spus despre ceramica de la Cristeşti că ea prezintă numeroase forme derivate
din ceramică locală dinaintea cotropirii romane, arătînd astfel existenţa unor elemente
de cultură dacică în timpul stăpînirii romane. Acest lucru fusese observat atît de AL
Ferenczi, cît şi de A. Filimon, care spune în această privinţă următoarele: « ... rezultă
că poporul autohton şi anume dacii şi-au păstrat tradiţionalele lor elemente de cultură
peste toate împrejurările, chiar şi cultura romană dovedindu-se insuficientă pentru
transformarea psihică a acestui popor ... Cuptoarele cu întregul lor inventar ne aduc
tocmai aceeaşi dovadă. Olarul a fost nevoit să facă două feluri de marfă: una pentru
necesităţile locuitorilor care au adoptat cultura romană, romani şi colonişti, iar alta
pentru băştinaşii regiunii după pretenţiile La Tene-ului, adică tradiţiile strămoşeşti »5 .
Să vedem acum în ce constă supravieţuirea de elemente locale în ceramica de la
Cristeşti. Am văzut că această ceramică se împarte în două categorii: ceramica roşie
şi ceramica cenuşie. La prima categorie formele cele mai caracteristice sînt străchinile.
Este incontestabil că aceste forme prezintă o oarecare asemănare cu formele ceramicii
1 Prezenţa cărămizilor cu stampile militare nu este o dovadă a prezenţei castrului. Din cauza lutului bun
putea să fie aici cărămidăria, întocmai ca la Oszony, unde cărămidăria legiunii s-a găsit mai departe, în apropierea ate!ierelor de olărie. Vezi I. Paulovics, op. cit. p. 82., n. 9·
2
I. Paulovics, op. cit., p. 8o şi urm.
3 V. Christescu, Viaţa economică a Daciei romane, Piteşti, 192.9, p. ~8 şi \lllTl.
'Ibid.
6
A. Filimon, op. cit., p. 93-94.
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cenuşii din epoca La Tene, descoperite în bazinul carpatic şi că ele pot fi asemănate,
cu atît mai mult cu cît originea ambelor poate fi comună, adică grecească. Este adevărat
însă că ceramica din epoca La Tene este influenţată de ceramica romană încă înainte de
a fi ajuns în ţinuturile noastre, prin mijlocirea celţilor. Este probabil însă că şi eeramica roşie romană a fost influenţată de ceramica cenuşie de tip La Tene, pe care a găsit-o
în Dacia. Se ştie că şi în alte regiuni cultura materială din vremea stăpînirii romane continuă
în mare măsură cultura epocii premergătoare 1 • Credem că nu greşim, afirmînd că trebuie
să existe o legătură între chiupurile de provizii dacice dinaintea cotropirii romane şi
vasele mari roşii cu buza lată descoperite la Cristeşti. De asemenea, ornamentul în voal
de pe cioburile roşii de la Cristeşti este un ornament cunoscut în Dacia în epoca La
Tene, ca şi toarta orizontală, răsucită, de la Cristeşti 2 • Prin aceasta vrem să spunem că
găsim în ceramica roşie de la Cristeşti unele elemente, care, chiar dacă nu sînt de origine
dacă, le-au fost cunoscute dacilor încă înainte de venirea romanilor, fie prin mijlocirea
grecilor, fie prin aceea a celţilor.
În ceea ce priveşte ceramica cenuşie de la Cristeşti, se ştie că această ceramică
provincială se naşte sub influenţa ceramicii La Tene şi că forme care derivă din ea vor
dăinui în perioada prefeudală şi tîrziu pînă în epoca feudală. Este probabil că A. Filimon
s-a gîndit la această ceramică cenuşie cînd a spus că la Cristeşti se lucra o ceramică specială
pentru uzul băştinaşilor.
În aceste condiţii, credem că putem vorbi despre o supravieţuire, în ceramica
de la Cristeşti, a unor elemente dinaintea cotropirii romane, permiţîndu-ne să insistăm
cu acest prilej mai mult asupra problemei atît de importante a dăinuirii diferitelor
elemente în cultura Daciei de sub ocupaţia romană.

*

Credem că nu există nici un arheolog romîn care să nu fi formulat, cel puţin în
cîteva cuvinte, ideea continuităţii elementelor de cultură de-a lungul veacurilor. Tradiţi
onalismul în istoria veche a ţării noastre este admis de toţi acei care s-au ocupat cu această
problemă. Totuşi, cu excepţia cîtorva, nu toţi au insistat suficient asupra acestei probleme,
atît de importantă din punctul de vedere al interpretării dialectice a istoriei noastre vechi.
Fără a nega elementele de cultură străină, care pătrund în ţinuturile noastre in diferite
epoci, prin schimburi culturale, comerciale sau prin imigrări, ştiinţa este de acord să
constate existenţa şi persistenţa unui fond etnic, care poate fi urmărit pînă în neolitic,
rămînînd ca legătura să fie făcută poate chiar şi cu epoca paleolitică 3 •
Putem cita numeroase exemple care ilustrează persistenţa elementelor de cultură:
găsim, de pildă, ornamente cunoscute în ceramica de la mijlocul epocii bronzului pe obiecte
de bronz şi de aur cu sute de ani mai tinere, după cum găsim elemente scitice în
tezaurele de argint dacice şi chiar la o fibulă din secolul al III-lea. În lucrarea de faţă
însă ne interesează numai dăinuirea elementelor de cultură locală în timpul ocupaţiei
romane. Persistenţa acestor elemente a fost remarcată şi expusă în diferite lucrări 4, dar
J. Schranil, Die Vorgeschichte Bohmens und Măhrens, Berlin-Leipzig, 1928, p. 251. Pentru
celtice în ceramica romană din Pannonia, vezi Eva B6nis, « Diss. Pannonicae», Budapesta, 1942, ser. II,
nr. 20, passim.
2 Puţin deosebită, în ceramica La Tene de Ia Zimnicea (material inedit la Muzeul Naţional de
Antichităţi):
de asemenea, la Crăsani (V. Pârvan, op. cit., Bucureşti, 19z6, fig. 67).
3 Ion Andrieşescu a încercat să faci această legătură atunci cînd a prezentat figurinele de piatră de la Sălcuţa
şi Fedeleşeni ca o supravieţuire de elemente paleolitice (« Bull. Acad. Roum. Section hist. », 1929, XV, p. 6). V. Pârvan
insistă şi el asupra tradiţionalismului în istoria noastră primitivă. El vorbeşte de tradiţie în ceramica epocii bronzului
şi a Hallstatt-ului dacic, despre tradiţie << quasi-neolitici >> în La Tcne-ul getic, despre tradiţionalismul carpato-balcanic al
ceramicii indigene şi al ritului funerar. Tot el constată în mormintele scitice din Dacia elemente culturale indigene,
punînd atributul scitic între ghilimete, şi tot el, deşi acordă o exagerată importanţă influenţei celtice, accentuează contribuţia elementelor de cultură locale în formarea civilizaţiei dacice din epoca La Tene (V. Pârvan, op. cit., Bucur!:§ti, 1926,
vezi la indice, sub Tradiţie şi Tradiţionalism).
• Dintre care cea mai importantă este a lui C. Daicoviciu, op. cit., 194,.
1 Vezi, de exemplu,

influenţele
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în cele ce urmează vom încerca să prezentăm aceste elemente mai sistematic, adăugîndu-le
şi cîteva noi.
Problema prezintă două aspecte. Primul în ordinea în care a fost studiat este
asemănarea ceramicii prefeudale cu ceramica din epoca La Tene. Al doilea aspect al problemei este derivarea unor elemente de cultură materială din timpul stăpînirii romane
din altele mai vechi. Într-adevăr, pentru a se ajunge la al doilea aspect al problemei,
a trebuit să fie formulată întîi supravieţuirea ceramicii de tip La Tene în epoca migraţiilor.
După cîte ştim, primul care a făcut această constatare la noi a fost arheologul
maghiar de la Cluj, I. Kovics, în urma săpăturilor pe care le-a executat încă în 1903 în
marea necropolă de la Sîntana, lîngă Tîrgu-Mureş. I. Kovics a observat în acest cimitir,
care datează de la sfîrşitul secolului al III-lea şi din secolul al IV -lea, că formele vaselor
prezintă o mare asemănare cu vase mult mai vechi şi mai ales cu cele descoperite în
cimitirul celtic de la Apahida, de care le desparte un interval de 600 de ani.
În 1912, cînd publică rezultatul săpăturilor sale, arheologul maghiar spune urmă
toarele: « Pe baza tuturor acestora, am ajuns la concluzia că majoritatea vaselor descrise
acum nu formează produsul industriei romane, ci al unor olari barbari, care sînt în multe
privinţe sub infiuenţă romană, dar lucrează mai degrabă după formele şi procedeele tehnice
mai vechi. Aceştia - ţinînd seama de gustul conservator al celor care le foloseau au păstrat, trecîndu-le din generaţie în generaţie, formele vechi, procedeele tehnice cărora
le-au rămas în multe privinţe atît de credincioşi, încît am avea dorinţa să aducem aceste
monumente mai aproape din punct de vedere cronologic de cimitirul de la Apahida
(secolele III-II î.e.n.), decît să le despărţim de acesta cu secole, cum ne silesc celelalte
obiecte din morminte » 1,
Iar ca o concluzie şi mai importantă, autorul spune, cîteva pagini mai departe,
că producătorii acestei ceramici nu puteau fi decît dacii supuşi de către romani, care
au locuit în număr mare în Dacia şi în timpul ocupaţiei romane 2 •
Deşi formulată încă cu timiditate, teza lui I. Kovacs marchează totuşi o etapă
hotărîtoare în studiul problemei care ne interesează. După 34 de ani de la apariţia
lucrării lui I. Kovacs, un arheolog romîn, vorbind despre o formă de vas descoperită
la Capidava, în Dobrogea, spune următoarele: « Numai dacă acest vas s-ar găsi în
aşezări rurale ... anterioare sec. V e.n., cu legături înapoi pînă în La ·Tene, numai
atunci problema s-ar rezolva în sensul că avem de-a face cu o formă industrială de veche
tradiţie locală » a.
Credem că această legătură între epoca La Tene şi între cea prefeudală, trecînd
prin perioada stăpînirii romane, poate fi făcută în parte pentru unele forme ceramice,.
Dar să procedăm sistematic şi înainte de a reveni iarăşi la ceramică, să vedem
dacă nu există şi alte elemente de cultură care să dăinuiască dintr-o epocă mai veche
pînă în timpul ocupaţiei romane.
După cîte ştim, nu avem nici un indiciu arheologic asupra locuinţelor populaţiei
locale în timpul ocupaţiei romane. Casele dacilor, pe care le vedem reprezentate pe
Columna lui Traian, sînt făcute din lemn şi au o substrucţie de piatră sau sînt aşezate pe
stîlpi de lemn. Dacă aceste reprezentări oglindesc o realitate, cel puţin aproximativă,
cum s-ar părea, judecînd după descoperirile făcute în munţii Orăştiei 4, desigur că aceeaşi
formă de construcţie s-a menţinut şi în perioada cotropirii Daciei. Bineînţeles, nu ne
interesează aici casele orăşenilor, nici vilele de la ţară ale proprietarilor rurali. Mai probabil este însă că populaţia săracă îşi dădea locuinţele cu materialul pe care îl oferea regiu1 <<
2
3

Dolgozatok», Cluj, 191Z, p. 334·
Jbid., p. 341.
Gr. Florescu, « Rev. Ist. Rom.», 1946, p. n6.

' Cf. C. Daicoviciu,

.Aşezările

dacice din Munţii Orâşti~i. Bucllfe§ti, Ed. Acad. R.P.R., I9H·
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unea. Astfel, pe lîngă căsuţele de lemn, trebuie să fi existat şi colibe din nuiele împletite,
lipite cu pămînt, acoperite cu paie sau cu stuf, sau case făcuţe din turte de pămînt nears.
Resturile foarte sărace de ziduri, descoperite la Cristeşti, care constau din pietre
plate nelucrate şi neregulate, aşezate una peste alta, ar fi o slabă dovadă că au existat
şi în acest loc case cu substrucţie de piatră. Dar, chiar dacă am presupune că dacii
din această epocă întrebuinţau materiale şi metode superioare de construcţie, ei le
cunoşteau încă cu multă vreme înainte de cotropirea Daciei, fie datorită contactului
pe care 1-au avut cu oraşele greceşti de pe litoralul mării, fie datorită contactului cu
celţii sau chiar cu romanii.
De altfel, un lucru trebuie precizat de la început: nu toate elementele de cultură
locale pe care le vom pomeni în lucrarea de faţă sînt de origine dacă. Credem, însă,
că atunci cînd ele au o vechime de sute de ani de existenţă locală, le putem considera
ca făcînd parte din patrimoniul de cultură al strămoşilor noştri daci.
Aşa stau lucrurile cu uneltele noastre de fier pe care .dacii le cunosc în primul
rînd prin mijlocirea celţilor, începînd încă din secolul al III-lea î.e.n. Aceleaşi unelte,
foarte puţin modificate, le vom găsi în Dacia în timpul ocupaţiei romane. Brăzdarul
de plug din epoca romană se deosebeşte foarte puţin de cel din epoca La Tene; la
fel secera sau coasa, toporul sau ciocanul. Chiar şi foarfeca de fier este de vechi tip
La T ene şi se confundă de multe ori cu acesta. De altfel, este şi natural ca aceste
unelte de uz comun, făcute pentru un anumit scop, să nu varieze prea mult în cursul
veacurilor, unele din ele păstrîndu-şi forma pînă în zilele noastre. Fireşte, cu timpul,
producerea lor va deveni mai uşoară şi ele vor apare în număr din ce în ce mai mare,
numărul lor scăzînd iarăşi după descompunerea societăţii sclavagiste.
Am vrut numai să arătăm că dacii le cunoşteau cu mult înainte de cucerirea
romană, aşa cum cunoşteau şi agricultura, exploatarea minelor, diferitele meşteşuguri
sau după cum cunoscuseră la un moment dat baterea monedelor.
Tot aici trebuie să amintim şi rîş1:1iţele de mînă, care se întîlnesc atît de des
şi care se deosebesc puţin ca formă de cele din epoca La Tene, dar se bazează pe
acelaşi principiu. Pe lîngă mori, rare încă, ele vor servi mult timp nevoilor populaţiei
rurale.
f ,Menţionăm şi o unealtă de os, un fel de andrea pentru ţesături mai mari
(fig. 95, 1), care se găseşte în toate epocile. Ea s-a găsit la Vărşand-Arad în epoca bronzului, în cetatea dacă de la Piatra Roşie şi în aşezarea prefeudală de la Dinogetia.
Un alt capitol important pentru tema pe care o tratăm îl formează îmbrăcămintea
geto-dacilor în timpul ocupaţiei romane. Au adoptat ei costumul roman, sau au
continuat să se îmbrace în hainele lor locale?
Vorbind despre îmbrăcămintea geto-dacilor, aşa cum este reprezentată pe Columna
lui Traian sau pe Monumentul de la Adamclissi, Vasile Pârvan o descrie în felul
următor:

« În ce priveşte tipul femeiesc al geto-dacilor, Columna Traiană prezintă deosebiri destul de mari atît pentru trăsăturile feţei, cît şi în portul părului şi în îmbră
căminte, faţă de Monumentul de Adamclissi. « Columna » înfrumuseţează şi idealizează,
apropiind pe dace de tipul clasic sudic. « Monumentul », dimpotrivă e foarte realist
şi redi şi pe femei în toată nemlădierea, sărăcia şi simplicitatea vieţii lor ţărăneşti:
faţa expresivă, dar unghiulară şi masivă, părul pieptănat pe timple cu cărare la mijloc
şi strîns la spate, o cămaşe cu mîneci scurte şi o fustă peste ea de la brîu în jos.
(Mon., metopa 48 şi 49, p. 67 sq.) Pe «Columnă » dimpotrivă vedem tipuri feminine
foarte frumoase, purtînd încă şi o manta bogat drapată peste haina lungă, stilizată
clasic ca un lung hiton, bogat, iar pe cap un fel de testemel, care acoperă părul,
innodat la spate sub conciu (v. d. Co/um11a, II, pl. 66) ».
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«Ca şi astăzi ţăranii noştri, bărbaţii geto-daci purtau o cămaşă peste pantaloni
erau încinşi cu o curea. Pe Columna lui Traian, spre deosebire de Trofeul de la
A damclissi, ei poartă şi o mantie scurtă, fără mîneci, prinsă pe umeri cu o fibulă.
Dimpotrivă, pe Trofeu avem reprezentate acele şube care-I îngrozeau pe delicatul
Ovidius- pelliti Getae- şi care, ca şi azi, aveau blana pe dinăuntru şi erau destul
de bine croite pe trup (v. crenelurile fig. 116-118, p. 95 şi urm... ), cam în felul
sumanelor, mai strînse şi nu prea lungi, iar nu a saricelor şi şubelor foarte lungi şi
largi mocăneşti » t.
Dacă admitem acum - după unele păreri -- că monumentul de la Adamclissi
nu datează din vremea lui Traian, ci dintr-o epocă mai tîrzie, avem deodată documentat
un fel de a se îmbrăca al dacilor cu totul deosebit de cel roman, e adevărat nu în
Dacia propriu-zisă, ci într-o provincie locuită de geţi şi supusă de romani încă
înaintea Daciei.
Dar îmbrăcăminte diferită de cea romană găsim reprezentată şi pe alte monumente, care datează din epoca stăpînirii romane.
Astfel, pe stela funerară a lui Iulius Crescens găsită în castrul de la Căşei, pe
care acesta este reprezentat împreună cu soţia sa, el poartă q haină pe care nu o
mai găsim pe alte monumente. Este un fel de sarică de lînă miţoasă, care împreună
cu mantaua largă, ce cade în falduri, a soţiei sale, reprezintă elemente de îmbrăcăminte
băştinaşă 2 • Este adevărat că numele veteranului nu ne indică o origine dacă, dar nu
credem că trebuie să dăm acestui fapt o importanţă prea mare. Putem presupune că
un străin, care a trăit mai mult timp într-un mediu dacic, a adoptat la un moment
dat costumul local.
Pe o altă stelă funerară, găsită la Apulum, dedicată de Flavius Valerius Valens,
soldat al legiunii XIII Gemina, memoriei tatălui, său, veteran al aceleeaşi legiuni, îi vedem
îmbrăcaţi într-un fel deosebit. « De remarcat, spune Prof. C. Daicoviciu, deosebirea
între îmbrăcămintea acestora: fiul, militar încă, e îmbrăcat în mantaua militară, sagun,
sub care, la gît, se vede şi tunica; tatăl, în schimb, poartă o haină dintr-o stofă mai
dură, ce nu face falduri încheiată, se pare, în faţă şi tăiată uşor la gît. Sub această haină,
sigur civilă şi locală- dacică ori poate norică- se găseşte la gît o cămaşă (tunică)» 3 .
Nici acest monument, care datează din secolul al II-lea, nu reprezintă nişte
indivizi de origine dacică. Întrebarea care se pune însă este dacă haina bătrînului
veteran este într-adevăr o haină locală, sau o haină adusă din patria sa de origine?
Credem că nu este exclus să fie o haină locală, în cazul în care veteranul a trăit într-un
mediu local, unde o îmbrăcăminte străină ar fi fost nepotrivită.
Pe un alt monument funerar, găsit la Lipova, în Banat, vedem iarăşi o haină
asemănătoare, încheiată în faţă, care are oarecare asemănare cu şuba ţăranilor noştri 4 •
Pe alte două monumente funerare vedem apărînd iarăşi o haină caracteristică,
considerată locală. Prima piatră, găsită la Aiud, are reprezentaţi, pe latura principală,
un bărbat şi o femeie îmbrăcaţi în « costume indigene foarte caracteristice ». Este
de remarcat mai ales costumul femeii, care seamănă foarte mult cu portul ţărancelor
noastre. Pe latura îngustă a aceluiaşi monument vedem un alt personaj feminin,
îmbrăcat cu acelaşi costum5 •
Al doilea monument, un fragment de stelă funerară găsit la Drobeta, reprezintă
de asemenea o femeie îmbrăcată într-un « costum local »6 •
şi

V. Pârvan, op. cit., p. 169.
«Anuarul Corn. Mon. Ist.)), Ouj, 19z9, p. 334-335·
3
«Anuarul lnst. de Stud, clas)), Ouj, 19z8-I932• 1, p. IZ4.
4 Ibid.
8 « Ephem. Dacorom. )), IV, p. II 7.
• Gr. floresc:u, « Bibl. Muz. Naţ. de Ant. )), Buwrqti, 194z, I, P· ~S·
1

2
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Fără a fi prea numeroase, credem totuşi că aceste cîteva documente pe care
le-am citat ne pot autoriza să presupunem că în tot timpul ocupaţiei romane, o parte
a populaţiei locale a continuat să se îmbrace în vechiul său port.
În legătură cu îmbrăcămintea, trebuie să spunem cîteva cuvinte şi despre poboabele de corp, care se purtau în acele timpuri. Atît femeile cît şi bărbaţii daci- fireşte,
cei care-şi puteau permite acest lucru - purtau pe corp sau pe îmbrăcăminte diferite
podoabe. Cunoaştem în regiunile noastre numeroase obiecte de acest fel: fi bule, brăţări,
coliere, pandantive, lanţuri ornamentale, care datează începînd din cele mai vechi timpuri
şi sînt lucrate în bronz, aur sau argint. În epoca La Tene, podoabele de aur dispar
aproape cu desăvîrşire, devenind foarte numeroase cele de argint pe care le purtau
păturile mai înstărite. Astfel, în perioada anterioară ocupaţiei romane se purtau în
Dacia podoabe de argint şi, bineînţeles, şi de bronz. Cel mai recent tezaur de argint,
pe care-I mai putem îngloba în această artă dacică, este cel de la Poiana - Gorj ,
datînd din vremea lui Domiţian 1 • Or, dacă aceste podoabe se purtau încă la sfîrşitul
secolului I, nimic nu ne opreşte să presupunem că erau cunoscute şi în secolul al
II-lea. De altfel, în mormintele de la Caşolţ, lîngă Sibiu, care datează în parte din
acest secol, s-a găsit un inel de argint, pe care este reprezentată figura unui cal,
asemănătoare cu cele de pe monedele dacice. Tot la Caşolţ, s-a găsit şi o brăţară
spiralică de bronz terminată în cap de şarpe, în felul brăţării care s-a descoperit în
cetatea dacă de la Căpîlna 2 •
Elemente ale acestei arte a podoabelor de argint, născută la sfîrşitul epocii
fierului, vor dăinui pînă tîrziu în epoca prefeudală, astfel încît ele vor fi cunoscute şi
în epoca stăpînirii romane. Acest lucru l-a făcut pe învăţatul maghiar I. Paulovics
să dateze tezaurele de argint dacice în secolul al II-lea e.n. 3 • În tezaurul de la VîrtopDolj, găsim, pe lîngă fibule şi monede datînd din secolul al III-lea, o brăţară, un
colier şi un lanţ 4 , în care recunoaştem reminiscenţe ale vechii arte dacice a prelucrării
argintului.
În tezaurul de la Coşovenii de Jos, în Oltenia5 , care datează de la sfîrşitul
secolului al IV -lea, găsim cîteva pandantive de argint, în formă de secure, a căror
asemănare cu pandantivele de bronz din epoca hallstattiană se impune de la sine.
Acelaşi lucru îl putem spune şi despre alte pandantive în formă de cuie sau de mici
pumnale, frecvente în regiunile noastre la sfîrşitul epocii bronzului şi pe care le
regăsim şi în timpul ocupaţiei romane. Tot aici trebuie să reamintim fibula de la
Cristeşti 6 , care are patru capete de animal şi a cărei asemănare cu o aplică de argint
din tezaurul scitic de la Craiova este izbitoare.
Trecem acum la o nouă categorie de monumente, care ilustrează şi mai clar
persistenţa unor elemente de cultură locală în timpul stăpînirii romane. Este vorba de
ceramică.

Existenţa

unor centre de olari care au continuat să-şi exercite meseria şi după
a fost observată şi în alte locuri ale Daciei sau ale altor provinciF.
Am văzut că un fragment de ceaşcă dacică s-a găsit chiar în aşezarea de la
Cristeşti (fig. 115, 12).
Ceramică indigenă a mai fost descoperită la Breţcu şi la Comălău 8 • La Breţcu
s-au găsit vase de lut primitive, lucrate cu mîna, chiar în castrul militar.

ocupaţia romană

1 «Dacia», 1937-41, VII-VIII, p. 203 şi urm.
2
C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite,
3
1. Paulovics, op. cit., p. 104 şi urm.
' D. Berciu, op. cit., p. 226, fig. 281.
5 lbid., p. 229, fig. 285.
• V. Pârvan, op. cit., p. 362, fig. 254 şi 2H·
7 C. Daicoviciu, op. cit., p. 123. nota 5·
' lbid., p. 122,

Bucureşti,
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La Lechinţa de Mureş 1 s-a găsit o ceramică din epoca romană, ornamentată
cu rozete stampilate, ornamente pe care le cunoaştem din epoca La Tene, iar în
săpăturile din 1951- o ceaşcă dacică împreună cu ceramică romană 2 • Aceeaşi ceramică
s-a găsit şi la Cristeşti şi la Drajna de Sus, precum şi în numeroase alte locuri. « În
muzeele noastre se găsesc o mulţime de obiecte de ceramică romană provincială
care denotă o influenţă locală. Studiul aprofundat al acestor materiale va da, credem,
rezultate surprinzătoare 3 ».
În castrul roman de la Rîşnov, identificat cu vechea Cumidava, se constată
«prezenţa şi amestecul populaţiei autohtone, mal vechi, dacice, în viaţa romană a
castrului, în tot cursul dăinuirii sale,de la întemeierea lui- foarte de vreme, poate
chiar în epoca lui Traian- pînă la părăsirea şi căderea lui în ruină, întîmplată destul
de tîrziu, în secolul al III-lea» 4 •
În castrul militar de la Drajna de Sus, Prof. Gh. Ştefan a găsit o ceramică
lucrată cu mîna, de pastă şi de formă indigenă. «Forma cea mai caracteristică a acestei
ceramici este aceea a ceştilor dacice, reprezentate prin două exemplare ... Aceste ceşti,
caracteristice pe teritoriul de influenţă geto-dacă, atît la sud, cît şi la nord de Carpaţi,
au fost descoperite în interiorul castrului de la Drajna de Sus, în cursul unui sondaj,
la vest de poartă, alături de vase, de lămpi şi monede imperiale ». Fragmente de vase
de acelaşi tip: s-au găsit şi în aşezarea civilă 6 •
În săpăturile de la Micia, lîngă Deva, au fost găsite de asemenea vase de lut
indigene 6 •
·
Ceramica grosolană mai veche decît cea romană a fost descoperită, alături de
cea romană, în castrul roman de la Vărădia, vechia Arcidava, şi pe dealul Chilia din
apropiere 7 •
Trecînd acum dincoace de Carpaţi, vedem că şi în Oltenia, la Răcari 8 , în castrul
roman, s-a găsit aceeaşi ceramică locală, în. timp ce la Ostrovul Şimian 9 se găseşte
ceramică romană influenţată de cea locală. Această influenţă locală asupra civilizaţiei
romane poate fi atestaţă şi în alte locuri din Oltenia, ca, de pildă, în cetatea de la
Vîrţu, unde viaţa a continuat şi în epoca romană 10 •
Vedem, aşa dar, că aproape în toate locurile unde s-au făcut cercetări, s-a
descoperit existenţa ceramicii vechi, anterioare ocupaţiei. Săpături noi vor aduce, de
sigur, noi dovezi ale persistenţei elementelor de cultură indigenă în timpul stăpînirii
romane. Chiar în săpăturile din 1949 s-a putut constata la Poiana-Tecuci prezenţa
ceramicii indigene dacice alături de ceramica de factură romană. Este adevărat că
Poiana, vechea Piroboridava, nu a făcut parte din provincia romană, dar ea a fost de
timpuriu sub influenţa culturii romane, păstrînd totuşi numeroase forme de cultură
indigenă.

Tot în Moldova, la Vîrtişcoi şi la Poeneşti, mormintele populaţiei locale, a
cărei existenţă este dovedită încă mult timp după dispariţia Piroboridavei, conţin vase
de lut ale căror forme denotă o evoluţie pe baza tipurilor din La Tene n.
În Transilvania, alte două cimitire ne-au adus dovezi ale persistenţei populaţiei
locale în timpul ocupaţiei romane. Marea necropolă de la Caşolţ, lîngă Sibiu,
1 «Dacia», 192~, II, p. 332, pl. XIV, 3·
2
<< S.C.I.V », 1952, p. 342 şi urm.
3
C. Daicoviciu, op. cit., p. 123, n. ~
' «Anuarul Inst. de Stud. clas. », 1941-43. IV, p. 234-23~.
6
<<Dacia», 194~. XI-XII, p. IH-134.
8
<<Anuarul Corn. Mon. Ist. », Cluj, 1930-31, p. 10, fig. ~·
7
<<Istros», 1934. I, p. 71.
• Gr. Florescu, Castrul roman de la Răcari-Dolj, Craiova, 19 3 1.
9
D. Berciu, op. cit., p. 224.
10 lbid., p. 20 3.
11 C. Daicoviciu, op. cit., p. 123, nota 3·
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cuprinde sute de tumuli mici funerari. O. Floca a săpat zece din aceştia şi a
constatat un tip de înmormîntare cu totul deosebit de cel roman: « ... în fiecare
movilă, pe terenul netezit artificial, o vatră cu cenuşă şi cărbune, rezultatele arderii
fiind îngropate fie liber, ca în cimitirul de la Zlatna, fie în urne» 1 .
Vase de lut de tradiţie La Tene s-au găsit în aceste morminte împreună cu
vase romane. «A considera această ceramică spune C. Daicoviciu- ca romană provincială, ar fi tot aşa de greşit ca şi cînd cetăţile dace ar fi declarate greceşti sau
celtice » 2 •
După cum am mai amintit, pe lîngă vasele descoperite, descoperiri mai vechi
au scos la iveală din aceşti tumuli: o brăţară spiralică de bronz terminată la extremităţi în cap de şarpe, un inel de argint pe care este gravat un cal asemănător celor
reprezentaţi pe monede dacice şi o monedă din Corcyra. După cum se ştie, aceste
monede au circulat în Dacia în secolele III şi II î.e.n. Regăsirea unei astfel de monede
într-un mormînt dacic din secolul al II-lea. e.n. este caracteristică pentru tradiţionalismul
care a domnit în aceste regiuni. Mai caracteristică însă este descoperirea dintr-un alt
mormînt, în care s-au găsit asociate: o monedă dacică, o fibulă romană şi un răzui tor
de silex 3 •
Ritul funerar de la Caşolţ aminteşte pe cel tracic din sudul Dunării. Tumuli
asemănători au mai fost semnalaţi la Apoldul Mare şi la Bistriţa, iar două morminte
din Ţara Bîrsei, în care s-au găsit ceşti dacice, par a fi fost de aceeaşi factură 4 •
Tot atît de importante pentru problema pe care o studiem sînt şi cimitirele de
la poalele dealului Corabia de lîngă anticul Ampelum, Zlatna de azi. Cele două necropole
antice, atribuite minerilor care exploatau minele de aur, au fost cercetate încă acum
70 de ani de către arheologii maghiari. Movilele au un diametru de 2-3,5 m şi o
înălţime medie de 0,40-0,50 m. Groapa din turnul conţinea de obicei resturi de
oase arse, cărbune cenuşă, ceramică opaiţe, monede, cuie etc. Pe lîngă ceramica de
factură romană, s-au găsit în aceste morminte şi « ciob uri rudimentare, mai grosolane, atît în ce priveşte execuţia, cît şi calitatea pastei » 5 • În apropiere de dealul
Corabia au fost găsite mai de mult tetradrahme de tipul Filip II-lea, probabil
monede dacice.
Din cele spuse despre cimitirele de la Zlatna, reiese că ne aflăm şi aici în faţa
unor morminte, care se deosebesc de felul roman de înmormîntare, dar se aseamănă
cu cel de la Casolt.
Un cimitir ~semănător cu cel de la Zlatna a mai fost cercetat la Ighiu, lîngă
Apulum 6 •

*
Cu aceasta am terminat înşirarea rapidă a diferitelor elemente de cultură materială care ilustrează tema noastră. Urmează să mai menţionăm şi fenomenele de suprastructură în a căror expresie am putea surprinde persistenţa unor elemente anterioare
ocupaţiei romane. Aici însă « documentele » nu mai sînt atît de numeroase şi intrăm
în domeniul ipotezelor şi al speculaţiilor. Nu vom insista asupra sculpturii monumentelor funerare în care se regăsesc « trăsături de origine autohtonă » 7 , ci vom trece
1

« Sargetia>>, Buletinul Muz. Jud. Hunedoara, Deva, 1941, II, p. 98
• C. Daicoviciu, op. cit., p. uo, n. 1.
3
lbid. În cazul in care descoperirea e unitară.
4 Ibid.
6
<< Sargetia )) 0 II, p. 9z, şi <<Anuarul Inst. de Stud. Clas. )), III, p. J7Z.
8
I. Bcrciu, Noile săpături arheologice din Ardeal, Sibiu, 1944, p. 6.
7 C. Daicoviciu, op. cit., p. u3.
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de-a dreptul la discutarea cîtorva elemente religioase, care pot fi aduse în sprijinul
tezei pe care o discutăm.
Menţionăm în primul rînd monumentul de la Drobeta, dedicat lui Jupiter
Zbelsourdos 1 . Această divinitate tracică - zeu al fulgerului - care ar putea fi identificată
cu Gebeleizis, pare să fi fost adorată şi la nord de Dunăre, iar cultul ei să se fi menţinut
şi în vremea stăpînirii romane. Interesant este însă faptul că pe acest monument zeul
este reprezentat cu figura unui dac, păros şi bărbos, asemănător acelora de pe Columna
lui Traian.
Un alt monument funerar, păstrat la Muzeul Naţional de Antichităţi, pe care
se vede reprezentată scena unei lupte cu urşi, a fost pus în legătură, încă de
Gr. Tocilescu, cu cultul zeiţei Bendis.
Deşi izvoarele nu pomenesc nimic despre o divinitate feminină la daci, inscripţiile frecvente dedicate zeiţei Diana, găsite în Dacia, îl fac pe Pârvan să creadă că
«Diana daco-romană e acea Artemis-Bendis tracică, despre care avem ştire la Herodot
(IV, 33) că era adorată tocmai ca o divinitate de origine nordică, de femeile din
Tracia şi Paeonia »2 •
De asemenea, «la baza cultului Liber- Libera, răspîndit în Dacia, ca şi în
Pannonia, în Dalmatia şi în Moesia, se găseşte în oarecare privinţă o credinţă populară
traco-daco-iliră

».

Numeroasele altare dedicate unor divinităţi: Dacia, Terra Daciae, Genius Daciarum,
Daciae Tres, Dii Deae Daciaru(m) et Terr( a) (Afater) trebuie puse în legătură cu culte
mai vechi autohtone 3 •
Cîteva figurine de lut ars, păstrate în Muzeul din Cluj şi în cel din Alba Iulia,
reprezintă un zeu bărbos, şezînd alături de o figură feminină, pe un tron cu spătarul
înalt. Ele ar putea fi identificate tot ca nişte divinităţi de origine locală 4 •
O analiză mai amănunţită a elementelor din care se compunea în acea vreme
sincretismul religios daco-roman ne-ar duce probabil la rezultate şi mai surprinzătoare.
Remarcăm de asemenea faptul că nici unul dintre dedicanţii cultelor orientale, a căror
pătrundere în imperiul roman şi Dacia a fost atît de intensă, nu poartă un nume
dacic, după cum nici creştinismul nu poate fi documentat în Dacia înainte de secolul
al IV -lea.
Am expus foarte pe scurt diferitele elemente care formează osatura tezei noastre.
Nu am vrut să insistăm prea mult asupra lor, deoarece cele mai multe sînt cunoscute.
Scopul nostru a fost doar să le prezentăm mai sistematic, adăugîndu-le şi cîteva
elemente noi.
Concluziile care reies din expunerea noastră sînt şi ele cunoscute, dar poate nu
s-a insistat pînă acum suficient asupra lor.
Am văzut că dacii trăiesc încă în timpul ocupaţiei romane, in unele privinţe,
în forme de viaţă mai vechi, băştinaşe. Locuinţe, unelte, ceramică, îmbrăcăminte,
podoabe, felul de înmormîntare şi credinţa religioasă sînt în parte moştenite de la
strămoşi. Se pune, deci, întrebarea: în ce a constat romanizarea atît de puternică, pe
care o susţin unii autori? Evident, nu putem nega romanizarea treptată a Daciei, dar
această romanizare trebuie examinată şi pusă în cadrele ei juste, lucru pe care unii
istorici 1-au făcut, dar alţii au neglijat să-1 facă. Nu putem nega faptul că, de pildă,
Potaissa, Apulum sau Porolissum devin nişte strălucite oraşe romane - şi faptul că şi
aceste oraşe sînt uneori construite pe locul vechilor aşezări dacice, păstrîndu-şi numele
« Rev. Ist. Rom.», 1947, p. 70 şi urm. Vezi şi M. Macrea în «An. Inst. de St. Clas. », V, 1949, p. 338 şi urm·
V. Parvan, op. cit., p. 163.
3
C. Daicoviciu, op. cit., p. IH·
4 Ibid., P· I H·
1

2
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vechi, este şi el caracteristic- dar, în acelaşi timp, cu cît mergem mai spre periferie,
găsim, în satele modeste, formele de cultură pe care le cunoaştem încă dinainte de
ocupaţie. De sigur că romanizarea va face progrese cu timpul, dar, cel puţin la început,
rezistenţa împotriva cotropitorilor, atît pasivă cît şi activă va fi fost puternică 1 •
Nu putem admite puncte de vedere ca acela al istoricului Fr. Altheim, care
spune textual că « în Dacia se caută a fi roman ». De altfel, el înşusi se contrazice
spunînd mai departe că dacii s-au apărat mult timp şi cu disperare .împotriva cotropitorilor, dar, o dată rezistenţa lor înfrîntă, ci se dăruiesc de bunăvoie culturii
superioare2 •
Un popor care şi-a apărat idependenţa cu atîta disperare nu se aruncă imediat
în braţele învingătorului, iar cultura superioară a cotropitorului este adeseori ca tran ·
dafirul, care atunci cînd vrei să-1 apuci, te înţeapă cu spinii.
La început a fost romanizată, de sigur, o parte a păturilor înstărite, care a avut
de profitat de pe urma acestei romanizări. Poporul a schimbat doar un jug cu altul
mai bine organizat. Cu cîte zile de corvoadă vor fi plătit dacii şoselele pietruite pe
care le vor avea, sau cu cîtă trudă vor exploata minele de aur, ale căror produse vor
umfla bugetul secătuit al Romei.
Dar, afară de exploatarea prin muncă, dacii au fost supuşi exploatării şi mai
aspre a fiscului. Dacă încă în secolul al IV -lea Lactanţiu acuză pe împăratul Galeriu
că a căutat să răzbune pe strămoşii săi « daci», care au fost supuşi censului roman 3 ,
înseamnă că fiscalitatea romană a apăsat asupra Daciei cu o deosebită greutate.
În ultimii ani, ştiinţa sovietică a luat poziţie faţă de problema romanizării
Daciei. Cunoscuta savantă I. Krug1ikova ia în discuţie această problemă într-un studiu
amplu 4 , spunînd, în rezumat, că în timp ce oraşele din Dacia au fost un puternic
mijloc de romanizare, această romanizare nu a pătruns în adîncimea provinciei, populată
de agricultorii indigeni, iar A. D. Dmitriev vorbeşte despre romanizarea păturilor de
sus, căreia i se opune rezistenţa dîrză a poporului simplu, pentru care cultura romană
nu este decît « simbolul pierderii libertăţii şi a independenţei »r;.

ADDENDA
În articolul al treilea al lucrării noastre am prezentat sondajele arheologice de la
Cristeşti. Aceste sondaje au fost de proporţii prea mici şi nu au putut fi executate în cele
mai bune condiţii din cauza culturilor agricole pe care a trebuit să le respectăm, proprietarii terenurilor nefiind întotdeauna de acord să renunţe la ele în schimbul unei despă
gubiri. Astfel desigur că au mai rămas multe probleme nerezolvate în legătură cu această
mare aşezare antică. Să păturile vor trebui să fie reluate într-un stil mai mare şi cu mijloace mai puternice pentru a putea trage unele concluzii de natură istorică, desigur de cea
mai mare importanţă.
În ce priveşte prezentarea materialului, în cea mai mare parte ceramic, ne-am
mărginit să-1 descriem, socotind că este util să publicăm un număr relativ mare de forme
ale ceramicii romane din Dacia, încă prea puţin studiate.
Vezi în această privinţă, << S.C.I.V.», II, 1951, fasc. 2., p. 73 şi urm.; şi, p. 97 şi urm.
• Fr. Altheim, Die Soldatenkaiser, Frankfurt a. M., 1939, p. 2.6~.
3
C. Daicoviciu, «Anuarul Inst. de St. clas. », 1936-40, III, p. 2.37. Aluzia Ia exploatarea fiscală este semn
chiar dacă restul nu este decit o « invenţie».
4 «Vestnik drevnei istorii», 1947, nr. 3·
r, Tdem, 1949, nr. 1
1

ficativă
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Pornind de la sondajele de la Cristeşti ne-am permis să dezvoltăm problema
elementelor de cultură dacice în timpul ocupaţiei romane. Am arătat că aceste
elemente sînt în cea mai mare parte cunoscute şi am căutat doar să le prezentăm într-o
formă mai unitară.
Istoriografia modernă este în general de acord că rezistenţa dacă a fost destul de
puternică, sau cel puţin s-a manifestat atît în mod pasiv cît şi în mod activ în tot timpul
ocupaţiei romane. De asemenea cercetătorii sînt de acord că nu toate regiunile Daciei
au fost romanizate în acelaşi ritm şi în aceeaşi măsură. Aceasta nu înseamnă însă să cădem
în greşeala de a desconsidera importanţa ocupaţiei romane din punct de vedere al progresului pe care 1-a realizat Dacia, atît în ce priveşte dezvoltarea sa socială, cît şi cea culturală.
Credem că ar fi. defectuos să privim lucrurile fără a ţine seamă de ambele aspecte
ale problemei.
Ne permitem să reproducem în această privinţă cîteva fraze scrise de Em. Condurachi care exprimă în mod just punctul nostru de vedere şi desigur al istoriografiei
moderne, în interpretarea fenomenelor istorice. Vorbind despre coloniile greceşti înte·
meiate pe litoralul dobrogean al Mării Negre, Em. Condurachi spune următoarele: « Nu
se poate nega că influenţa greacă, purtătoare a unei orînduiri social-economice superioare, a jucat un rol însemnat în evoluţia social-economică a Dobrogei, grăbind chiar
un proces de diferenţiere în rîndul populaţiei locale. Permanent însă trebuie să vorbim
şi de influenţa triburilor locale asupra coloniilor sclavagiste din Dobrogea. În
studierea acestei desfăşurări complexe a vieţii sociale, economice, politice şi culturale
de pe teritoriul patriei noastre, numeroase sînt problemele care îşi aşteaptă încă
răspunsul de la o justă interpretare a raporturilor dintre coloniştii greci şi populaţia
persistenţei

autohtonă

» t.

Acelaşi

lucru se poate spune şi despre situaţia din Dacia ocupată de romani.
În ce priveşte persistenţa unor elemente de cultură, am arătat, poate nu prea
accentuat, că ele se datoresc şi faptului că în unele privinţe cultura materială a lumii
antice începuse să ia forme mai mult sau mai puţin unitare, încă înainte de cucerirea
Daciei~ sub influenţa puternică a culturii greceşti care a provocat dezvoltarea culturii
La Tene răspîndită de celţi, adoptată şi îmbogăţită şi răspîndită într-o măsură mai mare
de romani.
Astfel, nu putem să considerăm mormintele de la Sîntana de Mureş ca aparţi
nînd populaţiei băştinaşe, chiar dacă tipul vaselor pe care le conţin se aseamănă cu tipul
vaselor celtice de la Apahida. Astăzi ne apare clar faptul că aceste morminte aparţin
unei populaţii germanice venite dinafară. Prezenţa în aceste morminte a unor vase de tip
celtic şi roman nu poate fi explicată numai prin persistenţa acestor tipuri pe acelaşi teritoriu. Prezenţa unui vas dacic tipic în cimitirul din sec. IV de la Spanţov, de pildă,
indică însă contactul pe care noii veniţi I-au avut cu populaţia dacică, cu atît mai
mult cu cît acest vas dacic s-a menţinut, după cum am arătat, şi în timpul ocupaţiei
romane 2 •
În ce priveşte decoperirile din necropola de la Caşolţ, despre care am vorbit,
săpăturile care s-au făcut în acest loc în 1954 şi 1955 au arătat că mormintele se menţin
şi în sec. II, în timpul stăpînirii romane. Caracterul etnic al acestor morminte, presupus
dacic, nu poate fi încă, după părerea noastră, afirmat în mod categoric 3 •
Persistenţa populaţiei locale în Dacia, spre sfîrşitul ocupaţiei romane sau chiar după
încetarea acesteia, a putut să fie arătată într-un mod mai clar prin ultimele cercetări făcute
1 Histria, monografie arheologică, voi. 1, Bucureşti, 1954, p. 11.
2 Vezi în această privinţă şi B. Mitrea, Problema populaţiei geto-dace în Munto:nia în secolul al IV -lea e.n.,
în Studii şi referate privind istoria Romîniei, voi. l, Bucureşti, 1954, p. 105 şi urm.
3 Raportul de săpături pe 1954 întocmit de M. Macrea şi D. Berciu în «S.C.l.V)), nr. 3-4, 1955.
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în Ardeal. Mormintele de incineraţie de la Moreşti 1 , care sînt poate în parte contemporane
cu cimitirele de tip Sîntana de Mureş sau, în orice caz, nu prea distanţate în timp, dovedesc atît prin ritul de înmormîntare cît şi prin inventarul lor că avem de-a face cu două
populaţii distincte, dintre care cea din mormintele de incineraţie nu poate fi decît cea
băştinaşă. Acelaşi lucru se poate spune şi despre mormintele de incineraţie de la Soporu
de Cîmpie (raionul Turda) 2 •
Revenind la problema persistenţei elementelor de cultură dacice în timpul ocupaţiei romane, menţionăm ultima lucrare a cercetătoarei sovietice I. T. Kruglikova 3 , în
care se arată că în urma ocupaţiei romane s-a produs în Dacia un proces de modificare
a culturii, în care se poate urmări şi influenţa culturii băştinaşe 4 •

1 « S.C.I.V. », IV, 1953, p. 283, fig. 5 şi V, 1954, p. 208.
2
I. Ţigăra, Un cimitir de incineraţie din sec. 11-IJV e.n. de la Sopor" de Cîmpie, în Din activitatea muzeelor
noastre:, Cluj, 1955, p. 107 şi urm.
3 Dakiia v epohu rimskoi okkupaţii, Moscova, 195 5, p. 142 urm.
' A se vedea şi I. K. Kolosovskaia, K istorii padeniia rimskogo gospodstva v Dakii, în ~~ Vestnik drevnei istorii»,
195 5, fasc. 3, p. 63 urm.

~~·
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IV. PRELUCRAREA AURULUI ÎN TRANSILVANIA INAINTE
, DE CUCERIREA ROMANĂ
despre prada de război făcută de Traian în Dacia, scriitorul bizantin Johannes Lydus spune, în lucrarea sa De magistratibus, II, 28, că ea ar fi constat dintr-o
cantitate uriaşă de metale nobile, care, tradusă în unităţile noastre de măsură, ar
corespunde cu 1 650 000 kg aur şi 3 310 000 kg argint. Aceste cifre au fost socotite
de la început ca fantastice şi nu au fost luate în considerare. Dar dacă aceste cifre
par imposibile, aceea de 500 000 de prizonieri, capturaţi cu arma în mînă, pomenită de
acelaşi scriitor, pare de-a dreptul absurdă 1 .
Jnterpretînd transcripţia cifrelor citate, prin chiliade în loc de miriade, ele se
reduc la o zecime 2 • Deşi rămîn încă destul de importante, ele devin totuşi verosimile. Cu toate acestea, nu credem că cele 165 000 kg aur, obţinute în acest fel, socotindu-se că această producţie era mult mai abundentă în antichitate decît în zilele noastre,
ar reprezenta, aşa cum s-a afirmat, producţia pe timp de 30 de ani a minelor de aur
din Transilvania, căci, chiar dacă filoanele erau mai bogate, metodele de exploatare erau
mai primitive 3 •
În afară de datele rămase de la Lydus, V. Pârvan, vorbind despre bogăţia dacilor,
citează cunoscutul ospăţ oferit de Dromihete lui Lisimah, precum şi scenele de pe Columna
lui Traian, în care vedem pe romani cărînd pe cai mici de munte podoabe şi vase de metal
-aur sau argint- din cetăţile principilor daci 4 •
Nu vom insista prea mult asupra datelor pe care ni le furnizează istoria sau
literatura antică. Transilvania era cunoscută ca o ţară bogată în aur, încă din antichitate, şi am putea zice, mai ales în antichitate. În această lucrare am vrea să examinăm
dacă faima pe care a avut-o Transilvania în această privinţă este justificată şi dacă
datele pe care ni le-a transmis istoria corespund cu cele pe care ni le dă arheologia. In
acest scop vom trece în revistă, fireşte, atît cît ne permite starea actua~ă a cercetărilor 5 , numeroasele descoperiri de obiecte de aur din Transilvania, începînd cu cele
mai vechi şi terminînd cu cele din preajma cuceririi romane.
În afară de studiile mai vechi sau mai noi ale arheologilor maghiari sau ro mini 6 ,
s-a scris despre aurul din Transilvania în legătură cu probleme de cronologie sau de
ORBIND

V

Privitor la numărul dacilor vezi C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite, 1945, Bucureşti, p. 71.
Carcopino, «Dacia », 1924, I, p. 28-34; J. Carcopino, Points de vue sur l'imperialisme romain, Paris,
1934, p. 73-86. Teza lui Carcopino este combătută de R. Syme, în « Joumal of Roman Studies», 1930, XX, p. 55-70.
3
Cu toate metodele moderne, de exploatare, producţia totală auriferă a Romîniei era în anul 1934, de pildă,
de 5 465 kg; vezi I. Haiduc, Industria aurului din Romînia, Bucureşti, 1940, p. 7·
4
V. Pârvan, op. cit., p. 596.
1 Obiectele de aur se găsesc în numeroase muzee din Transilvania, din R. P: Ungară, din Viena sau Berlin.
• A se vedea şi G. Teglas, Beitrage zum Goldbergbau des vorromischen Daciens, « Ungarische Revue», 1899
IX, p. 26o ~i unn.; K. Pink, Goldstabringe aus Dacien, « Numismatische Zeitschr.», 1928, N. F. XX!, p. 1-n,
1

' J.
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sinteză 1 .

Lucrarea principală pe care ne bazăm însă în acest studiu este « Repertoriul
descoperirilor preistorice din Transilvania», publicat în ungureşte de către M. Roska. 2
Deşi cuprinde multe greşeli, inexactităţi şi omisiuni, uneori greu de explicat - cităm
ca exemplu numai lipsa tezaurelor de aur de la Grăniceri şi Firiteaz- repertoriul lui
M. Roska este totuşi de o valoare de nepreţuit pentru toţi acei care se ocupă cu arheologia
primitivă a Transilvaniei, fiindcă citează o mulţime de descoperiri, care nu ar putea
fi « redescoperite >> decît cu mare greutate, răspîndite cum sînt în numeroasele colecţii
şi muzee din Transilvania, din R.P. Ungară şi de la Viena, sau pomenite în tot atît de
numeroasele publicaţii ungureşti.
Înainte de a da însă lista acestor descoperiri, să vedem cum îşi procurau locuitorii
primitivi ai Transilvaniei aurul necesar prelucrării podoabelor pe care le purtau. Am
văzut părerea după care extracţia aurului în epocile vechi trebuie să fi fost mai intensă
decît chiar în zilele noastre, deoarece filoanele erau mult mai bogate. Este o simplă
afirmaţie în favoarea căreia nu se aduce nici un argument pozitiv.
V. Pârvan remarcă cu drept cuvînt 3 că «recolta anuală pe cale minieră a trebuit
să fie mult mai mică», pentru ca, la pagina următoare, să spună: « Credem că extragerea
aurului nu a avut loc în Dacia prin procedee tehnice în adevăr sistematice, spărgîndu-se
minereul aurifer din stînca vie (filonul cuarţos) şi apoi măcinîndu-se în praf pentru spă
larea aurului, ci e mai posibil că aurul era «spălat» din nisipul aurifer al rîurilor, sau
ales, ca pepite, din cuarţul aurifer dezagregat de intemperii în conurile de dejecţie ale
văilor».

Acest aur, spune Pârvan mai departe 4, era un aur twtiv, amestecat cu mult argint,
avea o culoare palidă şi era numit de antici elektro11.
Într-adevăr, nu avem pînă acum nici o dovadă ·despre felul cum se obţinea aurul
in aceste vremuri. Tot ce putem şti sînt simple supoziţii, care pot avea valoare mai mult
pentru teoria « spălatului », decit pentru teoria mineritului. Astfel,. şi M. Roska 5 nu face
decit să presupună că unele urme de « spălat» sau de minerit ar putea să dateze, acolo
unde există, încă din epocile primitive, sau acolo unde nu există, să le bănuiască pe baza
descoperirilor de astăzi.
Cităm un ciocan de diorit găsit în mina de aur de la Cdraci 6 care ar putea constitui
un indiciu atestînd exploatarea străveche a minei, precum şi un topor de piatră 7 găsit
la mina de aur Musari de la Brad.
Într-adevăr, uneltele de minerit trebuie să fi fost în primul rînd de piatră, deoarece,
chiar atunci cind apar uneltele de metal, nu vedem printre ele nici o formă adecvată
acestui scop. Topoarele de aramă cu două tăişuri în cruce, atît de răspîndite în toată Transilvania la sfîrşitul epocii eneolitice, pe care M. Roska le consideră ca unelte de minerit 8 , erau făcute dintr-un metal prea moale pentru a putea fi folosite la atacarea rocilor.
H. Mitrea, Il problema dellc moncte-anclli delia Dacia, <<Dacia», 1937-1940, VII- VIII. p. 147-1 j 8. Alte lucrări, care'
privesc mai ales descoperirile, vor fi citate în cursul expunerii noastre.
1 J. Hampel, M. Hoernes, G. Childe, V. Pârvan, 1. Nestor etc.
" M. Roska, Repert6rium, Clui, 1942.
" \'. Pârvan, op. cir., p. 591·
~ Ibid., p. 597·
, M. Roska, op. cit:, p. 360. Citâm localită~ile indicate de M. Roska. Cifrele din paranteză· indici numărul
pagmu din repertoriul său. Pentru spălat: Balomireasa (32), Găina (95), Pîrău! Ribicana (238), Bocşa-Montană (204),
Borlova (46), Bolvaşniţa (44), Turnul (243), Valea Mare (42), Lupeni (148), Lupoaia (3 13), Mălăeşti (1 s6), Petrila (223),
Bistra (42), Cîmpeni (282), Lupşa (I9j),Ofenbaia (27), Sălciva de Jos (21), SălciV4 de Sus (90), Vidra de Jos (22), Vidra
de Sus (92). Pentru expluatarea minieră: Baia Mare (186), Capnic (u7), Băiuţ (209), Arăneag (271), Groşi (9S), Voşdoci
(uo), Bo::şa Montană (204), Oraviţa (213), Someşul Rece (roG), Rodna (213), Boiţa (I2S), Botez (47), Brad (sa), Cristior
(143), Porcura (2p), Ruda (24a), Săcârîmb (186), Ahrud (1z), Breaza (sa), Bucium (sa), Roşia de Munte (3a3), Atid (79)
• M. Roska, op. cit., p. 117.
' << Arch. Ert. >>, 1899, p. 93·
Bazindu-se pc faptul că ele s-au găsit în mine sau în arropierca minelor de aramă sau de sare, «Arch. Ert.»,
l'JZ~- p. )2·· )3 şi'' Kozlcmcnyek», Cluj, 19.tz, 11/t, p. Ij···q.
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Nici uneltele de bronz sau de fier, care apar în epocile următoare, nu par a fi corespuns acestui scop, nici ca formă şi nici ca duritate, decît cel mult pentru sfărîmarea
minereul ui.
De altfel, cercetări mai recente au dovedit că extragerea minereului, în speţă a
aramei, din rocă se făcea prin dezagregare, cu ajutorul focului şi al apei 1 .

*

Ne simţim obligaţi să prevenim de la început pe cititor că, aşa cum se prezintă
lucrarea de faţă, ea nu poate avea decît un caracter provizoriu, singurul ei merit fiind
să menţioneze, pe cît este posibil, toate sau aproape toate descoperirile de obiecte de
aur- cu excepţia monedelor-făcute în Transilvania înainte de cucerirea romană. Această
prezentare va cuprinde mult mai multe descoperiri decît cele pomenite de Pârvancare operează în « Getica » abia cu vreo 25 de descoperiri- unele dintre acestea fiind
făcute după apariţia lucrării sale, san fiind neglijate de Pârvan, al cărui scop era să
ne dea numai un aspect general al problemei. Este adevărat că în ceea ce priveşte datele
pe care le avem, pentru marea majoritate a descoperirilor, ele sînt cu totul insuficiente,
aşa încît, în linii mari, descoperirile care pot fi utilizate nu depăşesc cu prea mult numă
rul celor mentionate de Pârvan.
Înainte' de a descrie, pe cît este posibil, diferitele tipuri de podoabe de aur, vom
da mai jos lista localităţilor unde s-au făcut descoperiri, grupate pe regiuni. Cele mai
multe sînt luate din repertoriul lui Roska, aşa încît vom da în paranteză şi numde unguresc
al localităţilor sub care ele figurează în acest repertoriu 2 •
REG. BAIA MARE
Acîş

(Akos) 3 , Baia Mare (Nagybanya), Căuaş (Erkavas), Corueni (Karulyfalva) 4
Leleiu (Lele), Peteritea (Petoret) 5 , Sarasău (Szarvasszo), Seini (Szinervâralja), Şieu (Sajo) 6
şi fostul judeţ Sălaj, fără nume de localitate.
REG. ORADEA

Adoni (Eradony), Marca (Mârkaszek), Mărghita (Margitta), Oradea (Nagyvarad),
Perecei (Szilagyperecsen), Săcueni (Szekelyhid), Sîntandrei (Biharszentandras), Sărmăşag
(Sarmasig), Şimleul Silvaniei (Szilâgysomlyo), Şumal (Sommâly), Tîrguşor (Asszonyvâsira), Tăuteu (Toti) 7 , Vadul Crişului (Rev), Vîlcăul de Jos (Magyarvalko) şi fostul
judeţ Bihor, fără nume de localitate.
REG. CLUJ

Abrud (Abrudbânya), Aiud (Nagyenyed), Aştileul Mare (Nagyeskiillo), Băgău
(Magyarbago ), Bistriţa (Besztercze), Bogata de Sus (Felsobogâta) 8 , Borşa (Borsa) 9, Cacova
1
Cf. 1. Nestor, «Dacia», 1941-44, IX-X, p. 165--181. Vezi şi C. Gooss, «Archiv des Ver. fiir Siebenb.
Landeskunde », N. F. XII, I 51.
2
Am eliminat din lista pe care o dă M. Roska la p. 360-361 in repertoriul său următoarele localităţi:
Periam şi Pasul Vulcan, deoarece în textul repertoriului nu este menţionat din aceste locuri nici un obiect de aur;
Facsetbaja, Rozsaly şi Nyircsaholy, deoarece ele nu figurează în textul repertoriului; cele două din urmă nu sînt în
ţara noastră ca şi Srediştea Mare de altfel, precum şi Călan, deoarece din literatura citată nu rezultă că la Călan s-ar
fi găsit obiecte de aur; Mujna şi Cîlnic, deoarece brăţările găsite în aceste localităţi datează din epoca migraţiilor.
3
M. Roska rectifică în text eroarea comisă de Hoernes-Menr.hin în Urgesch. d. bild. Kunst., p. 23, care
reproduce brăţara de la Acsad în locul celei de la Acîş, dar comite aceeaşi eroare de reproducere
4 K. Pink, « Numismatische Ztschr.», 1928, XXI, p. 4·
~ M Roska, op cit., p 222-223
6
Nu figurează în lista repertoriului lui M. Roska (p 360- 361), deşi figurează în text.
7
«Dacia», 1935-36, V-Vl, p. 225-234
• I. Marţian, «Bistriţa», 1920, nr. 77, p. 9; B. Mitrea, «Dacia)), VII-VIII, p 157.
9
i! Archiv fUr Kunde osterr. Geschichtsquellen )) 1 XV, p. 316 şi urm., fig. 59-62; V. Parvan, op. cit., p. H'·
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(Vlidhiza, Urhiza), Căţelul Romîn (l\fagyarkecel), Cluj (Kolozsvir), Cuşma (Kusma),
Dîrja (Magyarderzse), Dej (Des), Fodora (Olihfodorhiza), Gilgău (Galgo), Gherla
(Szamosujvir), Ierusalim-Beclean (Jeruzsilem), ~ Mănăşturul Unguresc (Magyargyeromonostor), Mintiul Romîn (Olihnemeti), Moigrad (Mojgrid), Moldoveneşti (V arfalva), Olpret (Alparet), Rodna Veche (6radna), Şieu Sfîntu (Sajoszentandris), Someşul
Cald (Melegszamos), Stana (Sztina), Turda (Torda), Vad (Revkolostor), Vişa (Visa),
Zalău (Zilah), Dealul Vulcoi (Vulkoj) şi fostele judeţe Maramureş şi Someş, fără nume
de localitate.
REG. ARAD
Alioş (Temesillesd), Arad (Arad), Beba Veche (Obeba) 1, Birchiş (Marosberkes),
Grăniceri

(Ottlaka)

nagyfalu)

4 , Vărşand

2,

Firiteaz (Feregyhaza)
(Gyulavarsind).
REG.

3,

Pecica (Magyarpecska), Satu-Mare (Temes-

TI~liŞOARA

Armeniş

(Ormenyes), Bocşa Montană (Nemetbogsin), Cărani (Merczifalva) 5 ,
Dumbrava (Igazfalva), Făget (Facsid), Mehadia (Mehidia), Recaş (Temesrekis), Rcmetea
?\Iare (Temesremcte) 6 , Sculia (Szigetfalva), Slatina Timişului (Tcmesszlatina).
REG. HUNEDOi\RA

Alba Iulia (Gyulafehcrvar), Apoldul de Sus (Nagyapold), Cetea (Gsiklya) i '
Chitid (Kitid), Crăciuneşti (Karacsonyfalva), Fizcş (Fi.izesd sau Nevoiaş, Nyavalyisfalva)'
Geoagiu (Algyogy), Jeledinţi (Lozsid), Lăpugiul Inferior (Alsolapugy), :Măgura (Măgura)'
Orăştie (Sziszviros), Pancu (Pank), Partoş (Iviarosportus), Pianul de Sus (Olihpiin)'
Sarmizegetusa (V irhely), Simeria (Piski), Toteşti (Totesd), Vîlcelele Bune (JovalcseJ),
Vălioara (Valiora), Veţel (V~ccl).
REG. AUTONOMĂ MAGHIARA

Baraolt (Barot), Beneşti (Benefalva), Beşeneu (Sepsibesenyo), Brăduţ (Bardoc),
Copand (Koppind), Corund (Korond), Crăciunel (Homorodkaricsonyfalva), Firtuşu
(Firtosviralja), Imeni (Imecsfalva), Mădăruş (Mezomadaras), Ocna de Sus (Felsosofalva),
Porumbeni (Galambod), Răgmani (Rigmany), Reghin (Sziszregen) 8 , Saciova (Szacsva),
Sînzieni (Kezdiszentlelek), Suseni (Marosfelfalu) 9 , Tălişoara (Olasztelek), Tîrgu Mureş
(Marosvasarhely) 10, Ţufalău (C6fa1Ya).
J. Reizner , « Arch. Ert. », 1904, p. 76-88.
' L. Mărton, Az ottlakai oskori aranykincs, « Arch. Ert.».,
fig. 207 etc.
3
L. Mârton, Aferegyhazi oskori aranylelet, «Arch. Ert.»,
209 - zu etc.
'«Arch. Ert.», 1908, p. 188.
5
« Arch. Ert.», 1907, p. 65, fig. 13, 14 şi p. 67, fig. 15; V.
759, 771 etc.
• I. Bleyer, «Arch. Ert.», 1906, p. 364, fig. 1, 5 şi p. 365,
7
Brăţară inedită la Muzeul naţional de antichităţi.
• S. Ljubi~, « Popis arkeologickoga adjela nar. zem. muzeja
• «Dacia», 19~·1. 1, p. 343·
10 S. Ljubi6, op. cit., p. 183
1
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1909, p. 405-414; V. Pârvan, op. cit., p. JI8,
1907, p. 57 şi urm.; V. Pârvan, op. cit., fig.

Pârvan, op. cit., p. p6, 327,
fig.

2,

383, 443, 449,

5·

u Zagrebu », Zagreb, 1889, I, p. 183.
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REG. STALIN

1\gnita (Szentagota), Ariuşd (Erosd), Biia (Magyarbenye sau Sînmiclăuş, Bethlenszentmiklos), Blaj (Balazsfalva) I, Boarta (Mihalyfalva), Boiu (Kisbun), Buneşti (Szâszbuda), Buzăul Ardelean (Magyarbodza) 2, Caşolţ 3 , Cornăţel (Hortobigyfalva), Daia
(Sziszdalya), Guşteriţa (Szenterzsebet), Jibert (Zsiberk), Oraşul Stalin (Brasso, astăzi
(Sztalinvaros), Pipea (Pipe), Rupea (Kohalom), Şeica Mare (Nagyselyk),Sibiu (Nagyszeben),
Şmig (Somogyom), Vad (Vid) şi fostul judeţ Sibiu, fără nume de localitate 4 •

*

După

ce am văzut din lista localităţilor de mai sus cit de mare este numărul
descoperirilor obiectelor de aur din Transilvania, să încercăm să ne dăm seama, pe cît
este posibil, din ce constau aceste descoperiri.
Este adevărat că datorită repertoriului lui .1\L Roska, putem cuprinde astăzi cu
privirea un număr mult mai mare de descoperiri. Totuşi, după cum am mai arătat,
ştirile pe care ni le dă acesta nu sînt suficiente pentru a reuşi să ne prezinte un aspect
clar al problemei ce ne interesează. Credem că nu greşim dacă, anticipînd, vom afirma
că problema a fost bine pusă pînă acuma şi că mai ales concluziile lui Pârvan rămîn
valabile (cu mici modificări), aşa cum este cazul cu cele mai multe dintre problemele
pe care le tratează în « Getica », probleme văzute just în liniile lor mari.

*
o scurtă privire asupra descoperirilor, pe care vom încerca
să le clasificăm după categorii de obiecte şi, pe cît este posibil, după criterii cronologice.
După informaţiile pe care le avem, cele mai vechi obiecte de aur din Transilvania
s-au găsit în cunoscuta aşezare cu ceramică pictată de la Ariuşd, în colţul de sud-est
al Transilvaniei. Este vorba de o verigă deschisă, cu capetele apropiate, neavînd nimic
caracteristic (fig. 118, 1), găsită în stratul « terramare » inferior al aşezării 5 şi de o mică
bandă spiralică (fig. 118, 2), găsită în stratul superior de « humus », strat care aparţine
culturii Dealul Melcilor (Schneckenberg) de la începutul epocii bronzului.
O categorie importantă de obiecte de aur o formează acele mici inele de bttcle,
ce se găsesc de la începutul epocii de bronz şi pînă la sfîrşitul ei. O datare mai precisă
a acestor podoabe este foarte grea, deoarece ele apar in Transilvania de cele
mai multe ori izolat, sau împreună cu alte obiecte, care nici ele nu pot fi datate mai
precis. Nu există încă un studiu care să le clasifice cronologic după un criteriu stratigrafic, nu tipologie.
S-au găsit în Transilvania, în următoarele localităţi: Şimleu, Zalău, (fig. 118, 7),
Şi eu Sfîntu, Olpret (fig. 118, 5), Tîrguşor (fig. 139, 6), Săcueni, Sîntandrei, Vadul Crişu
lui, Stana (fig. 120, 9-11), Pecica-Rovine (fig. 118, 4, 6). Vărşand, Beba Veche
(fig. 123, 6, 7), Satu Mare (şapte bucăţi), Sculia, Jeledinţi, Alba Iulia (fig. 120, 1--4, 6-8),
Aiud, Cacova (fig. 121, 1, 2, 5), N{oldoveneşti (fig. 119, 1), Şmig (fig. 124, 6), Şeica
Mare, Pianul de Sus, Sînzie11i (fig. 118, 3), Oraşul Stalin, (fig. 121, 6-11, 13, 14),
Transilvania fără nume de localitate (fig. 119, 2, 3, 5-7) etc.
Intr-o clasificare făcută acum peste 50 de ani, H. Schmidt 6 distinge două tipuri
principale de inele de bucle: unul lat-oval, A, şi unul lunguieţ-oval, B.
Dar

să aruncăm

1 M. Moga, « Apulum, Bul. Muzeului Reg. Alba Iulia», 1939-1942, I, p. 74 şi fig. 2,2.
2
1. Marţian, op. cit., p. 11, nr. 117; B. Mitrea, (<Dacia», VII-VIII, p. 1H·
3
J. Ackner, (( Mitth. d. Central-Comm. », 186o, p. 25; I. Marţian, op. cit., p. 12, nr. 134; B. Mitrea,
(<Dacia», 1937-1940, VII-VIII, p. 155.
4 Comunicat de K. Horedt. Inel format din ((trei frunze legate între ele şi întoarse în spirală» (inel de buclă?).
La Muzeul din Sibiu, găsit probabil la Ocna Sibiului sau la Guşteriţa.
5
După M. Roska, acest obiect nu ar fi făcut din aur transilvănean; cf. << Kozlemcnyek», Cluj, 1942, II, p. 6o.
6
fi. Schmidt, <( Ztschr. f. Ethnologie », 1904, XXXVI, p. 617 şi urm.
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Tipul A se împarte la rîndul său în patru variante:
ct) ca inelul de la Moldoveneşti (fig. 119, 1 sus);
h) ca celelalte două exemplare de la Moldoveneşti (fig. 119, 1);
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Fig. II8.- Podoabe de aur. 1-2 Ariuşd; 3 Sinzicni; 4, 6 PecicaRovine; ~ Olpret; 7 Zalău (aprox. 1/1).

.--.
Fig. 119. - Inele de bucle din aur. 1 Moldoveneşti; -1 fostul judet Alba; 2-3,
~ .. -7 Transilvania.

c) ca exemplarul de pe figura 119, 2 1 ;
d) ca exemplarul de pe figura 119, 3 2 ;
Tipul B cuprinde, la rîndul său, cinci variante:
1
Exemplarul reprodus se găseşte, după H. Schrnidt, în Muzeul Naţional din Budapesta. El mai citează citeva
exemplare identice din muzeul de la Cluj şi cel de la Virşeţ.
2
Exemplarul reprodus era păstrat în muzeul de la Cluj. H. Schmidt mai citează cîteva piese analoge din
acelaşi muzeu.
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CI.) ca exemplarul găsit în fostul judeţ Alba (fig. 119, 4)
~)

1

;

ca exemplarul de pe figura 119, 5 şi 6 ;
y) (H. Schmidt, figura 137);
il) (H. Schmidt, figura 131, a, b) ;
e) (ca exemplarul de pe figura 119, 7) 3 .
În afară de acestea, H. Schmidt mai distinge o categorie, C, cu partea interioară
scobită, ale cărei forme seamănă cu tipurile b şi c 4 • În această categorie am putea plasa
inelele de la Beba Veche (fig. 123, 6-7) şi de la Olpret (fig. 118, 5). Ele par a avea partea
2

Q
2

1

~

~

1

~
3

5

8~

.(Q)
g
10
f'ig.

120.-

Podoabe de aur.

1-8

Albalulia(3/4);

9--11

Stana(r/1).

interioară scobită,

sînt de f9rmă ovală şi au un capăt subţire ce se apropie de celălalt
care este îngroşat aproape de vîrf. Tot scobite par a fi şi inelele de la Sînzieni
(fig. 118,3), şi cîteva inele de la Alba Iulia (fig. 120, 1-3, 6-8). Acestea au însă ambele
capete identice şi răsucite la fel. Scobite şi avînd o muchie mai pronunţată par a fi exemplarele de la Stana (fig. 120, 9-11). De tipul B CI. al lui H. Schmidt se apropie şi
exemplarele de la Şmig, prinse unul într-altul în formă de lanţ. Ele au însă o formă
mai lunguiaţă, au vîrfurile mai ascuţite şi sînt puţin gîtuite spre mijloc.
capăt,

1 În afară de acest exemplar, H. Schmidt citează unul din mu:.:eul de la Cluj, altul provenind de la Szihalom, din
muzeul de la Budapesta, şi cinci exemplare găsite în Transilvania, din Naturhistorisches Museum din Viena.
2
Cele două exemplare reproduse sînt, după H. Schmidt, în Muzeul de la Budapesta. El mai citează trei exem·
plare din acelaşi Muzeu, avînd secţiunea rotundă sau în muchii. Un alt exemplar se găseşte în Muzeul Municipal din
Soprony şi cinci exemplare din Transilvania în Naturhistorisches Museum din Viena. Vezi şi J. Hampel, op. cit., p. 48, j.
3
Tot în Muzeul din Cluj. Singurul exemplar pe care îl cunoaşte H. Schmidt ..
4 Am reprodus clasificarea lui H. Schmidt, deşi ea nu mai corespunde stării actuale a cercetărilor. Nu avem
posibilitatea să studiem aici forma sutelor de inele de bucle, descoperite pînă acum în diferite regiuni (nici măcar a celor
descoperite în Transilvania), cu excepţia celor reproduse.
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În anul 1934 s-a găsit în Braşov, în sud-estul Transilvaniei, un tezaur de
aur din care ni s-au păstrat opt inele de bucle şi un fel de brăţară spiralică. Patru
inele (fig. 121, 6-9) se găseau într-o colecţie particulară din Bucureşti, iar celelalte
(fig. 121, 10,11,13,14), împreună cu brăţara, au ajuns la Muzeul de preistorie din Berlin.
Patru din aceste inele (fig. 121, 10, 11, 13,14), par a face parte din categoria
lh. a lui H. Schmidt, iar celelalte se apropie mai mult de tipul 15?. Un exemplar
(fig. 121, 9) este decorat cu cercuri imprimate.
La Cacova s-au găsit trei inele de bucle (colecţia Academeiei R.P.R.). Ek au
fost achiziţionate în anul 1929 de la un locuitor din Aiud. Se pare că au fost găsite
împreună cu două inele tot de aur, numite cu un termen german « Noppenringe » 1 .
Cel mai mare dintre inelele de bucle (fig. 121, 1) are o greutate de 29,2 g. Al doilea
(fig. 121, 5), mai subţire şi avînd un profil mai ascuţit, greutatea de 4,5 g ..Al treilea, mult
mai mic, seamănă cu primul (fig. 121, 2); greutatea sa este de 4,5 g. Toate trei sînt
masive. Primul « Noppenring » (fig. 121, 3) are greutatea de 4,8 g, al doilea (fig. 121, 4)
de 5,2 g.
În ceea ce priveşte originea şi răspîndirea inelelor de bucle, lucrurile se prezintă
la fel ca la atîtea alte obiecte, care apar la începutul epocii bronzului şi sînt răspîndite
mai ales în Ungaria, Transilvania, spre est pînă în Caucaz, iar spre vest în Slovacia,
Boemia, Moravia etc. H. Schmidt consideră ca formă de plecare a acestor podoabe
un exemplar de la Troia 2 ; în acelaşi timp, el constată marea lor abundenţă în Transilvania 3 • Se ştie că inelele de bucle apar lucrate fie din bronz, fie din aur la începutul epocii
bronzului şi se menţin pînă spre sfîrşitul ei 4 . .Am văzut că exemplarele din Transilvania
-în afară de cele de la Beba Veche, care se datează la începutul epocii bronzului- nu
pot fi datate, deoarece cea mai mare parte a fost găsită izolat sau împreună cu obiecte
care nici ele nu pot fi datate.
Nu avem nici posibilitatea şi nici intenţia de a prezenta toate inelele de bucle din
aur, găsite pînă acum în diferite regiuni. Vrem doar să arătăm, pe cît posibil, cîteva
analogii din regiunile vecine cu Transilvania, analogii care ar putea clarifica întrucîtva
problema datării acestor obiecte.
Trebuie să spunem însă de la început că, aşa cum vom vedea mai departe la alt
gen de poboabe, obiectele de preţ se menţin în epocile străvechi timp de sute de ani,
apărînd împreună cu tipuri mai noi, astfel încît un tezaur poate să cuprindă diferite
variante ale aceluiaşi tip, variante al căror timp de confecţionate poate şi el să varieze.
Un bun exemplu pentru amestecul de tipuri îl formează tezaurul de aur de la Hangospuszta (comitatul Tolna, R.P. Ungară), în care s-au găsit patru tipuri de inele de
bucle ( Ab, Ac, Rrx şi B~) s.
Exemplarul nostru din Transilvania (fig. 119, 2), care constituie un tip mai rar,
este reprezentat prin trei exemplare în tezaurul de la Hangospuszta. F. Tompa observă
că acest tip aparţine după H. Scbmidt tipului Ac, deşi, fiind scobit în interior, ar trebui
să intre în categoria C. Asemănător cu acest tip şi cu figurile 121-124 de la Hangospuszta este şi exemplarul nostru din figura 119.
Un inel de bucle, care pare scobit, s-a găsit într-o urnă la Ebed (comitatul
Esztergom, R.P. Ungară) 6 • El se datează, prin complexul în care a fost găsit în bronzul
1 Pentru aceste inele vezi şi P. Patay, Fri.ihbronzezeitliche Kulturen in Ungarn, «Diss. Pann >>, Budapesta. 1938•
>rr. li, nr. 13, p. 47-48.
' H. Schmidt, op. cit., p. 623.
, Jbid .. p. 616.
1 Ibid., p. 623.
5 F. Tompa, « Arch. Ert. >>, 1928, p. 202-204. l. Nes tor a găsit in mormintele de la S:lrata Monteoru, care aparţin
epocii bronzului, trei din aceste tipuri (Ab, Bcx şi B), precum şi trei mărgele mici de aur ca acelea găsite la Har:gospuszta.
f. Tompa datează acest tezaur în perioada a III-a a epocii bronzului.
" c< Arch. Ert. >>, 1892, p. 341, fig. 4· Se menţionează şi un alt exemplar, care nu este reprodus.
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mijlociu . .Alte exemplare de tipul C, scobit, al lui H. Schmidt, între care unul mare şi ornamentat, s-au găsit probabil în comitatul Borsod, R. P. Ungară 1 . Un exemplar de
acelaşi tip din R.P. Ungară are o tăietură adîncă in înălţime pe partea superioară, precum
şi cercuri imprimate 2 •
1

' 2

8
6

13

14
11

15

Fig. 121. - Diferite podoabe de aur. 1 - 5 Cacova (aprox. 1 /1); 6- q
(aprox. 1/1); 15 - 17 Şmig.

Oraşul

Sraun

H. Schmidt citează mai multe inele de bucle de tipul de bază A şi B, precum
din varianta ~' găsite în mormintele culturii Unetice, în Boemia şi Moravia 3 .

Şl

« Arh. Ert. », 1893, p. 344·
" lbid., 1912, p. 79·
" H. Schmidt, op. cit., p. 622. Vezi, de asemenea, J. Schranil, op. cit., pl. 22, p; E. Ebcrt, Reallex. cler Vorgeschichte, ll, pl. 33 a; N. Aberg, Bronzezeitliche und friiheisenzeitliche Chronologic, Stockholm, 1932, IU, p. 75,
fig. 153; G. Childe, The Danube in Prehiştory, Oxford, 1923, pl. 14.
1
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Perioadei de mijloc a bronzului îi aparţine un exemplar simplu, scobit, de la
Bjelo Brdo 1 • Alt exemplar scobit este datat de F. Tompa în a sa a III-a perioadă
a bronzului 2 •
Dintre formele ornamentate ale inelelor de bucle gllsite în Transilvania menţi
onăm două exemplare de la Pecica-Rovine, pmbabil din cunoscuta aşezare de pe Şanţul
Mare. Inelele scunde şi late par a fi scobitc şi sînt ornamentate neregulat cu linii orizontale şi în zig-zag (fig. 118, 4, 6). Un exemplar asemănător de la Seleska (Trebisov, Slovacia) este datat de J. Eisner în prima perioadă a bronzului 3 .
Exemplarul ornamentat de la Tîrguşor (fig. 139, 6) este numit de M. Roska hallstattian, probabil dir: cauza motivelor ornamentale care apar şi pe brăţările de bronz
din această perioad:l. In sfîrşit, mai menţionăm un exemplar de la ;\lba Iulia (fig. 120. 4)
de o formă deosebită şi ornamentată 4 •
Nu am pomenit aici decît cîteva exemplare pentru a putea mai bine încadra cele
din Transilvania 5 • Rezultă în general că inelele de bucle se găsesc mai ales în primele
perioade ale epocii bronzului.
Exemplarele găsite în tezaurul de la Şmig, despre care vom vorbi mai jos, au
fost datate, din cauza vasului în care au fost găsite, în prima epocă a fierului. Este adevărat însă că acest tezaur cuprinde falere de aur care ar putea fi datate şi în perioada
mijlocie a bronzului, ceea ce dă loc la presupunerea că el a fost îngropat în pămînt,
mult timp după ce a fost confecţionat 6 •
Fără a mai insista asupra inelelor de bucle, menţionăm că tipul mai primitiv al
acestora, avînd capetele turtite, îşi are originea, după toate probabilităţile, în ~1esopo
tamia 7 • Descoperirea unui exemplar asemănător, făcut din aramă, la Cîlnic, nu departe
de Alba Iulia, exemplar care pare a fi cel mai vechi din Transilvania, îl face pe K. Horedt
să aducă aceste podoabe în regiunile noastre direct din mediul postripolian al mormintelor cu ocru şi ~;l culturii Fatianovo 8 .
O altă categorie în clasificarea noastră o formează acele podoabe de aur care, de
la mici butoni sau nasturi pînă la discuri sau falere mai mari, frumos ornamentate, serveau la împodobitul hainelor pe care erau prinse sau cusute. Un astfel de buton simplu
în formă de calotă emisferică şi avînd două găuri aşezate faţă în faţă (fig. 123, 8) s-a găsit
în cunoscuta aşezare Şanţul Mare din apropierea comunei Pecica-Rovine. Astfel de mici
butoni ornamentali se găsesc atît în aur, cît şi în bronz la începutul epocii bronzului 9 •
Exemplarul nostru a fost găsit în nivelul al doilea inferior al aşezării săpate de I'vL Roska,
aşa încît poate fi datat aproximativ tot la începutul acestei epoci.
În aceeaşi aşezare, dar nu în săpături regulate, ci întîmplător, s-a găsit în 1938 un
văscior de lut cu două torţi care cuprindea 48 mici conuri de aur goale, găurite la
mijloc pentru a putea fi înşirate în formă de şirag, imitînd probabil o astfel de podoabă
1

N. Aberg, op. cit., p. 58, fig. 93·
•
F. Tompa, « 24./25. Bericht cler rom.-germ. Komm. )), 1934-193 5, pl. 33, nr. 34·
J. Eisner, Slovensko v pravekil, Bratislava, 1933, fig. 4, nr. 4 şi p. 294. Un exemplar frumos decorat cu
spirale este reprodus de F. Tompa, op. cit., pl. 33, care îl datează în perioada a ITI-a a bromului. Un alt exemplar asemănător,
găsit la Bjelo Brdo, poate fi atribuit de asemenea perioadei mijlocii a bronzului; N. Abcrg, op. cit., p. 58, fig. 92.
4
Un exemplar asemănător la J. Hampel, Bronzkor, pl. 48, nr. 4 şi voi. III, p. 254.
6
Vezi, de pildă, două exemplare, găsite în Saxonia, laN. Aberg. op. cit., p. 76, fig. 155. Pentru R. P. Polonă,
vezi E. Majewski, << Swiatowit)), Warszawa, 1905, VI, p. 63 şi urm. Vezi, de asemenea, G. Childe, op. cit., pl. 14 şi
p. II5, 191, 218, 2.24, 235, 242, 263, 282, 285, 286, 394, 414 (<< earrings))).
6 În ceea ce priveşte posibilitatea de datare a inelelor de bucle din Transilvania, menţionăm că exemplarul de la
Sinzicni a fost găsit împreună cu cioburi, despre care F. Laszl6 spune că erau ornamentate cu panglici şi cercuri adîncite
şi cu praguri reliefate şi le datează între neolitic şi epoca bronzului (kobronzkor), « Arch. Ert. », 1914, p. 157-158.
Cele şapte exemplare de la Satu Mare (Timişoara) se găsesc în Muzeul din Budapesta împreună cu numeroase obiecte
de bronz: topoare, dălţi, cuţite, brăţări etc., cu care par a fi fost găsite împreună; « Arch. Ert. )), 1908, p. 188. O bună:
clasificare cronologică a inelelor de bucle s-a putut obţine în săpăturile de la Sărata Monteoru, lîngă Bu7.ău. Inedită.
7
G. Childe, « Mitteil. d. anthrop. Ges. in Wien )), 1933, p. 217 şi urm.
' K. Horedt, «Anuarul Inst. St. clas. », Cluj, 1949, V, p. 304-307.
9 1n apropiere, la Periam, aşezare care aparţine aceleiaşi culturi. Vezi M. Roska, op. cit., p. 222, fig. 265.
2

3
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formată din dinţi de animal. În afară de aceasta, văsciorul mai conţinea o mică faleră de
aur şi două scoici Columbella. Mica faleră (sau nasture) este bomb~tă şi are un diametru

de numai 1, 2 cm. Ea mai are două găuri pentru a putea fi cusută pe îmbrăcăminte şi este
ornamentată, după cum se vede în figura 122, 1, cu mici puncte reliefate.
Descoperirea se Gatează prin văsciorul menţionat- care aparţine culturii de tip
Vattina - în a doua perioadă a epocii bronzului 1 .
Un mic buton în formă de calotă conică şi avînd o gaură pe margine s-a găsit la
Alba Iulia (fig. 120, 5), fără a cunoaşte condiţiile în care el a fost descoperit. Alt disc
emisferic, avînd un « umbo » la mijloc, s-a găsit la Adoni 2 • El are diametru} de 5,3 cm
şi este ornamentat cu şapte cercuri concentrice punctate. Tot din Transilvania, dar fără

~.;,;;·.

~
~'

Fig.

122. --

.

'

~

Tezaur de la Pecica-Rovine (r aprox.

2i I; 2

aprox.

I

fz).

indicarea localităţii, provine un mic disc de aur, bombat şi avînd patru ornamente In
formă de frunze reliefate, aşezate în cruce (fig. 123, 4).
Trecem acum la descoperiri mai importante în care aceste podoabe apar în număr
mai mare sau sînt de dimensiuni mai mari, formînd astfel tezaure bine cunoscute în literatura arheologică. Este vorba de descoperirile de la Beba Veche, Ţufalău, Săcueni,
Vărsand si Smibo-.
'
' '
Plăcile ornamentale de la Beba Veche formează o categorie deosebită, atît prin
forma lor, cît şi prin epoca în care se încadrează şi prin condiţiile în care au fost descoperite. Într-adevăr, ele fac parte dintre puţinele lucruri de aur din Transilvania, despre
care ştim precis că au f.pst găsite în morminte. La Beba Veche, în Banat, aproape de
frontiera ungară, s-au găsit 26 de morminte cu schelete chircite. Într-unul din aceste
morminte, s-a găsit o placă de aur aproape rotundă (fig. 123, 1), trei inele de aur spiralice
« Noppenringe » (fig. 123, 5), şi mai multe brăţări sau verigi de aur. Într-un alt mormînt, săpat mai tîrziu, s-au găsit două inele de bucle de aur (fig. 123, 6, 7), împreună
cu: o ceşcuţă de lut, o brăţară de bronz închisă, alta spiralică, un şirag format din cinci
scoici, 12 cochilii de melci şi perle de pastă, un colţ de mistreţ, un ac de os, altul de
bronz, o mică ţeavă dublă de bronz şi fragmentul secţionat al unei sfere goale, din
piatră. Cealaltă placă ornamentală a fost găsită la o distanţă de 3 m de un mormînt
(fig. 123, 2). Alte două morminte conţineau, pe lîngă alte obiecte, şi cîte un inel de aur.
1

Vl. Dumitrescu, în «Dacia», 1937-1940, Vll-VIII, p. 12.8.
• Tot de aici este amintit şi un lanţ de aur, (( Kozlem~nyek », Cluj, 1942, II,
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Plăcile ornamentale sînt, după cum se vede în desene, mai mult elipsoide, avînd
pe margine cîte o linie dublă formată din puncte şi la ambele capete cîte un triunghi
dublu, format tot din puncte.

3

Fig. 123.- Podoabe de aur. I,

2, 5-7 Beba Veche; ;
8 Pecica-Rovine (2j1).

Vărşand;

4 Transilvania (1/t);

V. Pârvan datează în mod greşit plăcile de la Beba Veche în epoca hallstattiană, asemuindu-le cu discurile de aur pe care le vom arăta mai jos, dar face o
legătură justă între tehnica în care sînt lucrate şi tehnica unui obiect de aur în formă
de coarne, găsit la Gumelniţa 1 . G. Childe atribuie mormintele de la Beba Veche cu
oarecare rezervă culturii de tip Periam 2 , în timp ce I. Nestor se pronunţă categoric
1

V. Pârvan, op. cit., p. 342.
• G. Childe, The Danube in Prehistory, Oxford, 1923, p. 216-219.
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de aur cu o placă de bronz de la Periam
colţi de mistreţi sînt caracteristice pentru

Tezaurul de our de la Smig (aprox.

2 ,' ~).

începutul epocii de bronz 1. J. Banner acceptă datarea lui ] . Nestor Şl compară ornamentele plăcilor de la Beba Yeche cu motivele ornamentale ale unor vase de la Periam
Şl Pecica. El datează Beba Veche in prima perioadă a epocii bronzului şi citează inele
1

I. Nes tor, « 22. Berich1 cler

răm.-germ.

Komm. », Frankiurt a·. M .. I9H, p. 84.

www.cimec.ro

CEfiCE'fĂRI AfiHEOLOGICE iN THANSILVANIA (1\')
2u9
----------------------'--------------------

16!-:l

ca acelea de la Beba Veche, precum şi inele de bucle, găsite la Pitvaros şi la Szoregh,
care aparţin şi ele culturii de tip Periam 1 .
Tezaurul de la Şmig (fig. 124), descoperit în 1880, conţinea, pe lîngă inele de
bucle prinse în formă de lanţ, sîrmă spiralică de aur, perle de aur, o brăţară cu
secţiunea plan-convexă, aur brut, 26 de falere ornamentale şi cinci mărgele de argint 2 •
Falerele, avînd trei mărimi diferite, sînt ornamentate unele numai cu puncte reliefate
aşezate în cerc; altele au pe lîngă aceste puncte, alte proeminenţe mai mari, lucrate
tot «au repousse », iar altele, pe lîngă aceste două motive, au şi un ornament în
formă de triqt~etru, format din aceleaşi puncte reliefate. Ele sînt bombate, cele mai
mari, care au şi dimensiuni apreciabile dînd impresia unor ceşti de aur. Tezaurul de

Fig. 125. - Falcrc de aur de la

Săcueni

(aprox. 3 /4).

la Şmig a fost datat de V. Pârvan la sfîrşitul epocii bronzului 3 . După descoperirea
discului de la Pecica-Rovine el a fost pus în legătură cu acesta şi datat în epoca mijlocie
a bronzului 4.
Ţinînd seama însă de faptul că, după informaţiile pe care le avem, tezaurul
de la Şmig a fost găsit într-un vas de bronz, care la rîndul lui era băgat într-unul
de lut, s-a propus din nou datarea lui la sfîrşitul epocii bronzului 5 •
Trecem acum la unul din cele mai celebre tezaure din Transilvania, descoperit
in 1840 la Ţufalău. Această descoperire, unică în felul ei, conţinea mai multe securi de
aur, aur brut, precum şi mai multe falere ornamentale, dintre care unele, de dimensiuni mai mici, seamănă cu discul de la Pecica-Rovine, şi cu unele falere de la Şmig,
în timp ce exemplarele mai mari sînt ornamentate cu motive spiralice. Acest tezaur a
fost considerat ca aparţinînd primei epoci a fierului sau sfîrşitului epocii bronzului. De
curînd s-a încercat datarea lui în perioada mijlocie a acestei epoci 6 •
În anul 1927 s-au găsit într-o vie, la Săcueni, opt falere ornamentale, dintre
care nu ni s-au păstrat însă decît trei întregi şi un fragment dintr-o a patra. Diametru!
lor este între 8,1-9,1 cm, iar înălţimea între 2-3 cm. Toate trei se aseamănă ca
formă, avînd mijlocul bombat. Ornamentaţia lor, deşi asemănătoare ca stil şi concepţie,
diferă totuşi prin motivele ei (fig. 125). O faleră de aur (fig. 123, 3), înrudită cu cele
de la Săcueni, avem de la Vărşand (Arad), unde a fost găsită izolat în cunoscuta
movilă << Laposhalom >>, care a furnizat atîtea vestigii arheologice din diferite epoci.
1 «Dolgozatok», Szcged, 1937, XIII, p. 232-237.
2

"
•
•
'

14- "· 297

Brăţara se găseşte în Muzeul din Sibiu, Ea nu este menţionată de M. Roska
V. Pârvan, op., cit., p. 450.
D. Popescu, Die friihe und mittlere Bronzezcit in Siebenbilrgen, Bucureşti, 1944, p. qz.
Vezi K. Horedt, « Mitteil. aus dem 8. Brukenthalischen Museum », Sibiu, 1947, XII, p. z.
A. Mozsolics, Der Goldfund von \'elem-Szentvid, « Praehistorica>>, Basel, 1950, I, p. 19-2.0.
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În sfîrşit, menţionăm cele trei falere de la Grăniceri (Otlaca). Diametru! lor
de aproximativ 14 cm, precum şi înălţimea lor, ne-ar putea face să le considerăm ca
pe nişte cupe, dacă nu ar avea găuri, prin care se coseau pe haine. Toate trei sînt
frumos ornamentate, dar în timp ce prima (fig. 126, 1) nu are decît elemente cu
motive spiralice, găsim pe a doua (fig. 126, 2), pe lîngă motive înrudite, şi două
păsări punctate, aşezate faţă în faţă. Falera a treia (fig. 127), din nenorocire ruptă pe
o porţiune, are ca ornament o întreagă compoziţie, în care distingem o figură umană,
o pasăre şi doi cai, cuprinse toate într-un cerc. Spaţiul dintre acest cerc şi marginea
falerei este umplut cu motive, care ar putea reprezenta, foarte stilizat, un gît de
lebădă. Toată ornamentaţia falerelor este executată cu mici puncte.

Fig. 126. - Falere de aur de la

Grăniceri

(aprox.

1

/z).

În afară de falerele prezentate pînă aici, s-ar putea să mai existe şi altele, deşi
faptul nu rezultă din descrierea descoperirilor care de cele mai multe ori nu este suficient
de clară. Am văzut că, pe lîngă cîteva, care pot fi datate cu ajutorul complexului în
care au fost găsite, cele mai multe nu pot fi datate în chip precis, fie că au fost
descoperite izolat, fie că au fost găsite împreună cu obiecte care nici ele nu pot
fi datate decît cu o foarte mare aproximaţie.
Astfel stînd lucrurile, s-a încercat datarea falerelor celor mai importante din
Transilvania pe baze stilistice. Primul care a încercat, vorbind despre falerele de la
Otlaca, să facă apropieri între ornamentele acestora şi alte sisteme de ornamentaţie
aparţinînd epocii bronzului, a fost arheologul maghiar L. Mirton 1 . Lui îi revine
meritul de a fi observat asemănarea ornamentaţiei acestor falere cu cea de pe unele
vase de lut aparţinînd epocii de mijloc a bronzului din regiunile sud-pannonice, precum
şi înrudirea acestor ornamente cu motivele de pe podoabele de aur din mormintele cu
groapă simplă de la Micena. L. Mirton şi-a dat seama însă în acelaşi timp că, cu
toată asemănarea între aceste sisteme de ornamentaţie, falerele de la Grăniceri se deosebesc
totuşi prin tehnica ornamentaţiei, precum şi prin unele elemente figurale. Astfel,
vedem pe falera a doua motivele arhaice întrerupte deodată prin reprezentarea unui
element ornamental hallstattian, pasărea punctată, iar falera a treia prezintă în întregime
o ornamentaţie hallstattiană. În concluzie, L. Mirton datează aceste falere la sfîrşitul
epocii bronzului, recunoscînd însă în ornamentaţia lor un fel de renaştere miceniană.
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Această părere a fost acceptată atît de V. Pârvan, cît şi de alţi cercetătorii. În ceea

ce priveşte ornamentaţia falerelor de aur din Transilvania, trebuie să facem totuşi
o distincţie între diferitele exemplare. Astfel, numai punctarea ornamentelor, pe care
V. Pârvan o consideră tipic hallstattiană, o găsim şi pe plăcile de la Beba Veche,
care aparţin, după cum am văzut, începutului epocii bronzului. Aceeaşi punctare o
găsim de altfel şi pe obiecte de bronz din prima jumătate a acestei epoci. Falera de
la Vărşand se apropie mai mult, ca sistem de ornamentaţie, de cele de la Săcueni,
care se deosebesc de cele de la Grăniceri. Discul al treilea de la Grăniceri se distinge
de celelalte două prin ornamentaţia sa absolut unică, iar falera mică din Transilvania
(fig. 123, 4) este iarăşi cu totul deosebită de celelalte. Totuşi, în afară de plăcile de la
Beba Veche, toate celelalte au în general
aceeaşi caracteristică structurală, fiind hornbate si avînd la centru un « umbo » reliefat.
' Într-o lucrare relativ recentă 2, tezaurul de la Ţufalău a fost datat, mai ales pe
baza asemănării unuia dintre topoarele de
aur cu un topor de bronz din depozitul de
la Apa 3 - depozit care aparţine perioadei
B a epocii bronzului - în partea de mijloc
a epocii bronzului. Credem că această datare
este justă, cu atît mai mult cu cît micile
falere de la Ţufalău sînt aproape identice
cu cea de la Pecica-Rovine, care, după
cum am văzut, poate fi datată în aceeaşi
perioadă, şi cu cît, cu ocazia săpăturilor de
la Vărşand, executate în anul 1949, s-a găsit
un mic depozit de bronzuri din perioada
B a epocii bronzului, care datează cultura
din această aşezare şi deci şi discul de aur de aici în această perioadă.
Discurile mai mari de la Ţufalău prezintă o asemănare de netăgăduit cu cel
de la Vărşand şi mai ales cu unul din discurile de la Săcueni; astfel încît, pe baza
acestor consideraţii, este foarte probabil că cea mai mare parte a falerelor ornamentale
de aur din Transilvania- cu excepţia, poate, numai a celor de la Şmig- trebuie
datată în perioada mijlocie a bronzului. Cele·de la Şmig ne arată, în cazul în care
tezaurul trebuie datat la sfîrşitul epocii, că ele au avut o viaţă lungă, fiind păstrate
din generaţie în generaţie.
Capitolul cel mai important în arta aurului preistoric din Transilvania îl formează
fără îndoială brăţările. Aceste 'obiecte constituie în vremurile despre care vorbim,
în afară poate numai de vasele de aur, pe care le găsim însă în număr foarte mic,
produsul cel mai important al artei aurului şi podoabele cele mai de preţ atît ale
femeilor, cît si ale bărbatilor. V. Pârvan le-a clasificat, distingînd mai multe tipuri, pe
care le vom prezenta la r'îndul nostru, adăugînd altele la exemplarele pe care le citează
şi prezentînd chiar cîteva tipuri noi, pe care V. Pârvan nu le menţionează, sau care
au fost descoperite după apariţia lucrării sale.
..
Brăţările făcute dintr-o bard cu secţiunea cuadra11gulard, care se subţiază spre capetele
ei, aceste capete atingîndu-se uneori sau chiar încălecîndu-se, constituie tipul cel mai
simplu. Ele apar în diferite mărimi, fiind considerate brăţări numai atunci cînd sînt
1 V. Pârvan, op. cit., p. p8; 1. Nes tor, op. cit., p. 121.
' A. Mozsolics, op. cit.
'Dorin Popescu, în «Dacia», 1937-40, VH-Vlll, p. 119-12).
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suficient de mari pentru a putea fi purtate pe braţ. O astfel de brăţară · neregulată în
greutate de 42,5 g, s-a găsit la Cetea şi este păstrată în colecţiile Muzeului naţional
de antichităţi (fig. 140, 2). Cinci exemplare s-au găsit în cunoscutul tezaur de la Firiteaz
(Timişoara) împreună cu brăţări de alt tip, pe care le vom menţiona mai jos (fig. 128).
Una dintre acestea (fig. 128, 3) este ornamentată cu linii şi puncte. În general,

6
Fig. uB.·-

Bclţări

de aur <le la Firiteaz (aprox. 1/z).

brăţările

cu secţiune cuadrangulară apar făcute din bronz la începutul epocii hallstattiene. Ele sînt foarte numeroase şi în aur 1 , dar mai ales de dimensiuni mici, aşa încît
nu puteau fi purtate ca brăţări. Acestea sînt socotite de obicei ca făcînd parte din
categoria obiectelor de aur ce serveau ca obiecte de schimb, înlocuind moned~,
care încă nu exista. Pe baza acestei ipoteze s-a căutat să se pună diferitele lor
greutăţi în legătură cu anumite sisteme de greutăţi antice 2 •
1 «Arch. Ert.)), 1937, p.

11.

' lbid.
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Tot în această categorie de brăţări simple putem pune şi o brăţară de aur
(fig. 121, 17) care provine, după cît se pare, din cunoscutul tezaur de la Şmig, pe care
l-am amintit mai sus 1 . Semănînd cu brăţările simple cu profil cuadrangular, are însă
secţiunea mai rotunjită, plan-convexă, care spre vîrfuri devine tot cuadrangulară. Acest
tip de brăţări apare adeseori în depozitele de bronzuri împreună cu tipul precedent.

Fig.

129. -- Brăţări

de aur de la Firiteaz (z / 3).

Tot atct amintim un fragment de sîrmă de aur, plată şi îngustă, îndoită în
formă de brăţară şi găsită tot la Firiteaz (fig. 128, 6).
Brăţări cu capete spiralice. În tezaurul de la Firiteaz, care conţinea in total 16
brăţări de aur, există şi patru exemplare ale căror capete se termină în cîte o spirală.
Bara brăţărilor, mai groasă şi în muchii, se subţiază spre capete şi se rotunjeşte,
formind cîte o spirală. Toate patru exemplarele sint decorate pe suprafaţa superioară
cu puncte, în felul brăţării din categoria precedentă, prezentînd însă uşoare variaţii
în ceea ce priveşte modul în care sînt aşezate ornamentele (fig. 129, 1-4). Brăţări cu
capete spiralice există, făcute din bronz, încă din perioada mijlocie a epocii bronzului.
Ele sînt sau late şi plate, sau înguste cu spirale mari. Podoabe spiralice apar încă de
la începutul acestei epoci chiar din aramă, cum sînt de pildă acele spirale în formă de
1

În Muzeul Jin Sihiu. Nu c'te menţionată de M. Roska.
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ochelari, şi se menţin pînă tîrziu în epoca hallstattianl1, cînd apar sub diferite forme,
ca de exemplu fibulele-ochelari. O brăţară mică de bronz, foarte asemănătoare cu cele
de la Firiteaz, s-a găsit în depozitul de la Rikospalota, în centrul R. P. Ungare. Acest
depozit se datează în perioada B sau C a lui P. Reinecke1 .
Bră(ări cu capete bispira!ice de tip Firiteaz. În acelaşi tezaur de la Firiteaz s-au
mai găsit trei brăţări de aur de un tip diferit, dar înrudit cu cel precedent. De astădată,
brăţările au cîte două spirale mari la fiecare capăt. Bara brăţărilor, rotunjită pe partea
superioară şi plană pe cea interioară, se subţiază spre capete şi se rotunjeşte la spirale.
Una dintre ele (fig. 129, 5) are suprafaţa superioară puternic crestată ca şi cînd ar fi
răsucită, iar după fiecare grup de 12 crestături netede urmează cîte două crestate în
formă de dinţi. Celelalte două brăţări sînt netede şi ornamentate cu grupuri de linii
şi puncte incizate (fig. 129, 6).
Ca şi brăţările din grupa precedentă, cu cîte o singură spirală la capete, brăţările
cu capetele bispiralice apar şi ele în Europa, făcute din bronz, încă în perioada mijlocie
a epocii bronzului 2 • Avînd diferite variante, ele sînt destul de răspîndite; totuşi, nu
cunoaştem exemplare identice cu cele de la Firiteaz.
Terminînd cu acest tezaur, în care, în afară de brăţări pare să fi fost şi sîrmă
de aur, să vedem cum a fost datat de către diferiţii autori care s-au ocupat cu el.
Începem cu părerea lui L. Marton, care il publică cel dintîi.
Savantul maghiar cunoaşte marea răspîndire a brăţărilor cu capete spiralice,
lucrate atît din bronz, cît şi din aur, şi-şi dă seama că ele apar în diferite părţi ale
Europei şi mai ales în nord, încă de la începutul epocii de bronz. După ce pune în
legătură exemplarele de la Firiteaz şi cunoscutele tezaure de la Fokoru şi Michalkov,
conchide că ele trebuie datate mai ales pe baza ornamentaţici lor punctate, pe care
o pune în legătură cu ornamentele de pe obiectele importate din Italia. După părerea
sa, tezaurul de la Firiteaz nu poate fi datat înaintea secolului al VIII-lea î.e.n.
M. Ebert combate părerea lui L. Marton, pe motiv că brăţările cu capete
spiralice de la Firiteaz nu pot fi asemănare cu cele de la Fokoru şi Michalkov, ci mai
degrabă cu exemplarele mai vechi din nord. Afară de aceast3, spune M. Ebert, brăţări
cu cîte o singură spirală la capăt se cunosc în epoca de bronz ungară şi sînt datate
de P. Reinecke în perioada a II-a a acestei epoci. În consecinţă, M. Ebert datează
tezaurul de la Firiteaz «în mijlocul epocii de bronz ungare mai vechi » 3 •
Părerea lui V. Pârvan nu se deosebeşte prea mult de cea a lui L. Marton şi
vom reveni asupra ei în cele ce urmează.
În ceea ce priveşte părerea celorlalţi autori care s-au ocupat cu acest tezaur,
G. Childe îl aşază în a VI-a sa perioadă 4 • P. Reinecke îl atribuie cercului său <~ thracocimmerian » 6 , iar I. Nes tor îl consideră ca datînd de la sfîrşitul epocii bronzului sau
începutul celei h1.llstattiene 6 •
Vedem dar că părerile sînt împărţite. Într-adevăr, după cum am văzut, toate
brăţările de la Firiteaz pot aparţine, atît ca formă cît şi ca ornamentaţie, epocii de
bronz mijlocii 7 • Totuşi, contrar celor afirmate de M. Ebert 8 , brăţara de la Fokoru
are legătură cu cele de la Firiteaz şi, în primul rînd, cu cele unispiralice. Afară de
aceasta, brăţările sînt, cel puţin în stadiul actual al cercetărilor, ca şi inexistente în
1

« Arch. Ert. », 1889, p. 241, pl. VII, 3; J. Hampel, op. cit., pl. 87,

2

Arch. Ert. », 1907, p. 64.
« Jahreshefte des osterr. arch. Inst. », 19oB, XI; p. 275.
G. Childe, op. cit., p. 385.
1. Nes tor, op. cit., p. 124, n. 510 .
lbid., p. 124.
Ibid., n. 510.
.
M. Ebert, op. cit., p. 275.

3
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epoca mijlocie a bronzului transilvănean. În schimb, brăţările simple cu secţiune cuadrangulară, ca acelea de la Firiteaz, le găsim făcute din bronz în Transilvania, în depozite
de la începutul epocii hallstattiene, iar ornamentaţia în grupuri şi cu motive ca acelea
de pe brăţara cu capete bispiralice de la Firiteaz apare tot pe brăţările de bronz ale
acestei perioadelîn Transilvania1 .
Din acela~i tip al brăţărilor de aur cu capete bispiralice fac parte şi două brăţări
foarte asemănătoare, găsite la Oradea. Ele sînt ornamentate cu aceleaşi motive «în
căpriori » şi au fost, după cît se parc, descoperite împreună cu alte două brăţări cu
capete bispiralice, care, chiar dacă au ornamente asemănătoare, au corpul în formă de
bandă lată, canelată. Din aceeaşi descoperire fac parte şi vreo 20 de brăţări de aur
simple, de tip Cetea, cinci inele pe care le
vom numi de tip Brăduţ, şi o brăţară care
pare a fi formată dintr-o bandă lată, planconvexă 2 •

Tezaurul de la Oradea a fost datat
în prima perioadă a fierului, fiind înglobat
în cercul de cultură al fibulelor de bronz
« cu posamenterie » 3 •
Brăţări cu capete bispiralice de tip Aciş
Sdcueni. Trecem acuma la alte două tipuri
de brăţări de aur, care nu se deosebesc
prea mult de tipul precedent şi pe care le
vom numi de tip Acîş şi de tip Săcueni.
Brăţările care fac parte din această categorie
nu sînt identice, dar au totuşi unele caracteristici comune. Ca şi brăţările de la Firiteaz,
ele au capetele terminate tot în cîte două
spirale. Se deosebesc însă de acestea prin
faptul că au corpul puternic profilat, avînd
pe el dungi reliefa te, şi sînt ornamentate,
2
în general, cu crestături care iau uneori Fig. 1 3o.- Brăţări de aur; 1 Săcuenl (3/4): 2 Acî~(l/t).
forma unor mici proeminenţe.
Brăţara de la Acîş a fost găsită în 1855, după cit se pare izolat (fig. 130, 2).
Tot izolat pare să fi fost găsite şi brăţările de la Săcueni (fig. 130, 1) şi Perece1 (fig. 131).
Prin faptul că şi aceste brăţări au fost găsite izolat, problema datării lor este
tot atît de anevoioasă ca şi în cazul brăţărilor de la Firiteaz. În general, ele au fost tratate împreună cu acestea din urmă. În afară de Transilvania, au mai fos găsite cîteva
brăţări de aur de acest tip în regiunile învecinate, ungare. Astfel, la Hajduszoboszl6,
s-a găsit o brăţară de acest gen, după cît se pare împreună cu o brăţară de aur simplă, de
tip Cetea, cu secţiunea cuadrangulară 4. O altă brăţară, găsită la Biharkeresztes 5 , pe
care o putem considera ca făcînd parte tot din categoria Acîş-Săcueni, are corpul format
din şiruri de proeminenţe aproape pătrate. Şi aceasta a fost găsită împreună cu cinci bră
ţări de aur simple de tip Cetea. Faptul că atît brăţara de la Hajduszoboszl6, cît şi cea de
la Biharkeresztes au fost găsite împreună cu brăţările simple amintite - care apar de
obicei în depozitele noastre de bronz la începutul epocii hallstattiene - este un indiciu
I. Nestor, op. cit., p. 124-12~.
' A. Mozsolics, op. cit., pl. XVII şi XVIII, 1-4.
l lbid., p. 3 5 şi 37·
• << Arch. Ert. », 1898, p. 44, fig. b; p. 51 şi 52.
·' << 24/25. Bericht cler rom.-germ. Komm.)), pl. 50, 16.
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pentru încadrarea lor cronologică. Un alt indiciu cronologic ne oferă şi descoperirea de
la Ofehert6 1 (Szabolcs), unde găsim o brăţară din categoria care ne interesează, asociată
cu alte brăţări de diferite tipuri, toate însă apărînd în perioada de tranziţie dintre epoca
bronzului şi cea hallstattiană.
Exemplare izolate, care par a face parte din această categorie, s-au mai găsit între
altele unul chiar în Transilvania, într-un loc numit în ungureşte Barânyhegy 2 (Dealul
Mieilor), altul pe teritoriul R. P. Ungară, în regiunea Debrecen 3 şi altul la Acsad (Szabolcs) 4. Un exemplar foarte apropiat
de tipul Acîş-Săcueni s-a găsit la
K yritz în Brandenburg o.
·
În afară de brăţările cu capete
spiralice menţionate pînă aici, M.
Roska mai citează una cu capetele
terminate în cîte două spirale, găsite
la Marca.
Brăţări ctt capete semilunare.
Cele mai frumoase produse ale artei
aurului în Transilvania epocii comunei primitive le formează fără
îndoială acele brăţări ale căror capete
se lăţesc în formă de semilună. Se
cunosc mai multe brăţări de acest tip,
găsite în Transilvania. Cele mai cunoscute însă- deoarece au fost adeseori reproduse - sînt: o brăţară
provenind dintr-un loc necunoscut
din Transilvania, cunoscută sub numele de brătara din colectia Karâsz
(fig. 132) 6 , ~lta găsită la' Biia (fig.
133) şi alta descoperită la Pipea
(fig. 134).
Fig. 13J. --Brăţara de aur de la Pcrecci (III).
Toate trei au corpul plin şi
frumos ornamentat, avînd ca motiv
caracteristic comun şiruri de linii formate din mici semicercuri, la fiecare cap al semicercurilor fiind cîte un mic cerculeţ. La exemplarul de la Biia aceste semicercuri sînt
oarecum unghiulare, semănînd cu mici triunghiuri.
În afară de aceste trei exemplare, a căror formă este bine cunoscută din reproduceri,
M. Roska mai menţionează cîte o brăţară cu capete semilunare 7 , găsite la Abrud, la Tîrgu
1\'Iureş, la Oradea, şi jumătatea unei astfel de brăţări, găsită la Făget în Banat.
În lucrarea sa asupra perioadei timpurii a epocii La Tene în Ungaria, L. Mirton
pomeneşte, pe lîngă cele amintite de M. Roska, un exemplar din Bihor s.
1 « Arch. Ert. », 1923-26, p. 243.
" << Praehist. Ztschr. », 1912, 1\', p. I89.
3
(( 24. /2j. Ber. der rom-germ.
Komm. )>, pl.
4
J. Hampel, op. cit., pl. 47, 2, 3 a, 4 a.

jO, 27.

Alterthiimer unserer heidnischen Vorzeit, 1, j, pl. 4/6; vezi şi l. 1\iestor, op. cit., [l. I24, n. jiO.
« Arch. Ert. )), x88o, XIV, pl. 3j şi V. Pârvan, op. cit., fig. 230.
Brăţări pe care M. Roska le considera celtice.
8
L. Mărton, Die Friihlatenezeit in Ungam, « Archaeol. Hungarica )>, Budapesta, 1933, XI, p. 90-91. Vorbind
despre exemplarele apar1inînd acestui tip, care se găsesc în Muzeul Naţional din Budapesta, L. Mârton spune: «În Muzeul
Naţional Maghiar se găsesc, in afară de exemplarul de la Magyarbenye [Biia 1şi de acela din colecţia Kărăsz, încă mai multe
brăţări de acelaşi fel: unul de la Abrudbanya [ Abrud], altul din comitatul Bihar (Bihor), şi un LX "mplar mai mic de la Nagyvarad
[Oradea]. Acestea sint inele simple, late, cu capetele lăţite lunular, care insii la exemplarul penultim au fost indreptate
&
8

7
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Tot în această categorie de brăţări intră şi brăţara de la Bilje (Bellye, Iugoslavia),
pe nedrept ca o formă evaluată a tipului Biia-Pipea. Corpul acestei brăţări
este mult mai lat decît al celorlalte, iar capetele, drepte, se încovoaie puternic la vîrfuri 1 .
După cum am văzut, în afară de exemplarul de la Tîrgu 1\fureş, a cărui formă exactă
însă nu o cunoaştem, şi aceste brăţări au fost găsite izolat. Astfel, la încadrarea lor cronologică ne izbim de aceleaşi greutăţi, de care ne-am izbit la încadrarea tipurilor precedente.
În general, şi aceste brăţări au fost studiate
împreună cu cele cu capete spiralice şi cu tipul
următor - pe care îl vom numi Boarta sau
Dilj -fiind cuprins în categoria tezaurelor de
tip Fokoru-Michalkow-Dilj.
V. Pârvan derivă toate aceste brătări din
tipul cu patru spirale de la Firiteaz, con;iderînd
tipul Boarta-Dilj ca pe cel mai nou 2 •
Bratara de la Boarta. Tezaurul de la
Boarta 3 a' fost găsit în anul 1891. În afară de
brăţară (fig. 135, 1) el mai cuprinde urmă
toarele obiecte de aur:
- un buton cu o urechiuşă pe partea
inferioară (fig. 135, 5);
o
.
-trei perle în formă de tuburi cu ari~~~~~
pioare (fig. 135, 2);
-cinci perle mici în formă de tubuşoare pe care sînt cîte patru hemisfere mici
sudate (fig. 135, 3) şi
- 128 de perle mici inelare (fig. 135, 4).
Spre deosebire de brăţările de tip BiiaPipea, corpul brăţării de la Boarta este plat,
in formă de bandă, avînd însă trei coaste reJie ..
fate, semănînd cu corpul a două brăţări de la
.Oradea iar capetele în formă de semilună sînt
mult mai . mici. Ornamentaţia foarte simplă
este compusă din puncte incizate.
În afară de exemplarul de la Boarta, s-ar
părea că unele brăţări citate de L. Mirton 4 şi
Fig. 1 32. -- Brăţar1 de aur descoperită intr-un loc
anume, cele din Bihor, Oradea, Făget şi Tîrgu
m·cunoscut din Transilvania.
~Iureş, ar putea aparţine eventual acestui tip,
nu tipului Biia-Pipea.
În sfîrşit, un exemplar foarte asemănător este cel din cunoscutul tezaur de la Dilj,
în Slavonia s.
13rdţdri cu capete de animal. Un tip deosebit de brăţări de aur găsite în Transilvania
îl formează brăţările ale căror capete se termină într-un cap de taur, sau, în orice caz,
considerată
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prin ciocănirc. O jumătate de brăţară de o formă asemănătoare a ajuns acum cîţiva ani în comerţ ca « toporaş de aur»,
provenind probabil de la Facset [Făget]. Si în asociere cu celebra brăţară hallstattiană de la Marosvasarhely [Tîrgu Mureş]
cu capete de taur, s-a găsit un astfel de exemplar, mai simplu, care nu a ajuns însă în posesia Muzeului Naţional Maghiar.
Muzeul Transilvaniei posedă, de asemenea, din această variantă mai grosolană două exemplare de provenienţă necunoscută ... »
1 « Arch. Ert. >>, 188o, XIV, p. 216; V. Pârvan, op. cit., 323 etc.
' V. l'ârvan, op. cit., p. 339·
, l. Nestor, « Eurasia Septentrionalis Antiqua »,Helsinki, 19~4. IX, p. 175 -186. Printr-o eroare de care autorul nu
este responsabil, a fost indicat ca loc de descoperire al acestui tezaur Mihăieni în loc de Hoarta. Aceeaşi greşeală şi la L. Marton,
op. cit., p. 91.
4
L. Marton, op. cit., p. 90-91.
6 « Jahresheftc d. osterr. arh. lnst. », \'\'ien, 1908', XI, p. zjq·qG.
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de bovideu. Corpul acestor brăţări este gros şi împodobit cu şiruri de mici proeminenţe.
La Tîrgu Mureş s-au găsit două exemplare (fig. 136) dintre care unul este deteriorat,
lipsindu-i coarnele de la capetele de taur. Se pare că ele erau încrustate cu argint, iar exemplarul întreg era decorat pe partea interioară cu meandri incizaţi 1 .
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Fig. 133. -

Arăţara

de aur de la Biia.

O brăţară de aur, găsită la Apoldul de Sus, pare a fi avut un
într-un cap de bou, iar celălalt într-un cap de berbec 2 •
1
2

1912., pl. ~. 3 şi p. 12.4.
« Archiv des Ver. fiir siebenbiirg. Landeskunde)), 1876, XIII, p.

« Kalauz a regisegtârban )), Budapest,
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Brăţara

de aur de la Pipea.
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2

5

Fig.~I35· -Tezaurul de aur de la Boarta.
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Fig. 136. -

Brăţări

de aur de la Tirgu
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Tot în această categorie de brăţări este situată şi o brăţară găsită la \' ad, ale cărei
se termină în capete de call, avînd indicat şi frîul pe ele 2 •
Brăţările cu capete de bovideu au fost puse în legătură cu aşa-numiţii idoli lunari
hallstattieni (Mondidol) de lut, cu care au o asemănare incontestabilă 3 . În orice caz,
fie că au terminaţiile spiralice, fie că le au semilunare, sau în cap de animal, brăţările
de tip Firiteaz (cu patru spirale), Acîş-Săcueni, Biia-Pipea, Boarta (poate mai puţin) şi
Tîrgu Mureş au avut, desigur, o semnificaţie religioasă, chiar dacă cu timpul ea s-a
pierdut, terminaţiile păstrînd doar un caracter ornamental. Această semnificaţie rezidă în
reprezentarea coarnelor sacre, de berbec, poate, în cazul spiralelor, 4 ale taurului la
cele cu cap de bovideu, sau a cornului lunar la cele cu capete semilunare. La brăţara
de la Vad, terminată în capete de cai, această semnificaţie s-a pierdut, capetele de cal
înlocuind capul animalelor sacre.
Într-o lucrare mai veche, în care insistam asupra caracterului apotropaic al
brăţărilor de tip Biia-Pipea şi Boarta, punînd ipoteza că brăţ~rile cu capete semilunare
ar reprezenta, întinse, toporul dublu, spuneam următoarele: « Înainte de a termina,
se naşte o întrebare. Din punct de vedere psihologic este oare posibil să se dea unei bră
ţări sensul unui amulet? Dacă admitem că au existat amulete-pandantive, purtate pe
haine, credem că puteau să existe şi amulete-brăţări. Mîna şi braţul cereau nu numai sa
fie apărate, dar ele executau şi gesturile rituale. Presupunînd că aceste brăţări fac parte
dintr-un costum de ceremonie, caracterul lor ar putea fi uşor înţeles» 5 •
Terminînd cu acest grup de brăţări de diferite tipuri, dar înrudite între ele, se
pune problema anevoioasă a încadrării lor cronologice. În afară de brăţările cu cap de
bovideu, toate celelalte au fost tratate de obicei împreună cu tezaurele de la Fokoru,
Michalkov şi Dalj, fiind cuprinse în cercul de cultură « thraco-cimmerian al lui
P. Reinecke» 6 • A repeta discuţiile ample care s-au iscat în jurul acesor trei tezaure celebre,
ar fi fastidios. Ne mulţumim să indicăm concluziile lui I. Nestor, el fiind ultimul care s-a
ocupat cu acest gen de tezaure.
Dar mai înainte vom reproduce pe scurt şi părerea lui V. Pârvan asupra acestor
brăţări: « Brăţara de la Dalj (pl. XVI, fig. 3) -spune V. Pârvan- reprezintă un tip
dacic simţitor mai tîrziu ca brăţările de tip Firighiaz-Fokoru etc. Între ea şi acestea din
urmă stau brăţările de aur masiv: de la Pipea, în Tîrnava Mică (fig. 228), din colecţia
Kârasz (fig. 230), de la Biia, tot în Tîrnava Mică (fig. 229), alta din Ardeal (loc necunoscut) şi de la Bellye în comitatul Tolna (fig. 232; cf. şi pl. XVI, fig. 6).
Toate aceste brăţări sînt o derivare şi o simplificare .a tipului 3 de la Firighiaz
(cu patru spirale)» 7.
Deci, în concepţia lui V. Pârvan, brăţara de tip Boarta-Dalj formează ultima etapă
în evoluţia acestui mare grup de brăţări de aur. La aceeaşi concluzie va ajunge şi I. Nestor,
cu deosebirea că el nu derivă brăţara de la Boarta din brăţările cu capetele bispiralice, ci
din unele brăţări de bronz mai vechi, ale căror capete se lăţesc 8 şi al căror corp are mal
extremităţi

1

J. Arneth, Die antiken Gold- und Silbermonumente, Wien, 1850, p. 23, nr. 27.

'L. Marton, «Dolgozatok)), 1933-34, IX-X, p. 127, n. s6. Vezi mai ales P. Gosslcr, Der Silberring von
Trichtingen, « Festschr. d.d. arch. Inst. )), Berlin, 1929, lucrare pe care nu am putut-o consulta decît sub forma unui extras
mai mic în« Heimatblătter vom oberen Neckar)), 1929, nr. 6o şi 61; vezi, de asemenea, J. Strzygowsky, <<Germania»,
1930, XVI, p. 262-263.
3
Vezi şi G. Kyrle, << Jahrbuch fur Altertumskunde )), Wien, 1912, VI, p. 240. Unul din aceşti <<idoli)), găsit la
Soprony, aminteşte de aproape brăţările noastre; vezi N. Aberg, Bronzezeitliche u. friiheisenzeitl. Chronologie, Il, hallstattzeit, Stockholm, 1931, p. 41, fig. 72.
• << Arch. ·Ert. )), 1923-1926, XL, p. 242.
6 <<Anuarul Corn. Mon. Ist. )), Secţia p. Transilvania, Cluj, 1932-1936, IV, p. 17.
• P. Reinecke, << Zdtschr. f. Ethnologie», 1899, XXX, p. pz-sz7; «Germania», 1925, IX, p. so-14.
' V. Pârvan, op. cit., p. 339·
' I. Nestor, « Eu ras ia Septentrionalis Antiqua», 1934, IX, p. 179 -I ~o.
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multe coaste 1 . În afară de aceasta, I. Nestor admite în linii mari consideratiile lui P.
Reinecke asupra cercului de cultură « thraco-cimmerian » datat în perioada C a epocii
hallstattiene, precum şi reminiscenţele mai vechi central-europene, care se întîlnesc în
acest grup, socotind însă brăţara de tip Boarta-Dalj, spre deosebire de M. Ebert, drept
cea mai nouă dintre toate, databilă însă pe la 600 î.e.n., în orice caz înainte de venirea
scitilor 2 •
'
În lucrarea sa despre La Tene-ul timpuriu, L. Marton se ocupă şi de brăţările de
aur cu capete semilunare, înglobînd în aceeaşi categorie atît pe cele de tip Biia-Pipea,
cît şi pe cele de tip Boarta. Reluind o observaţie a lui J. Hampel, după care micii butoni
de pe aceste brăţări (Biia, Bellye) sînt de fapt capete de cuie, el le aseamănă cu cele de
pe plăcile de argint de la Titei, fără a atribui însă acestui fapt o prea mare importanţă.
În concepţia savantului maghiar, brăţările cu capete semilunare fac parte dintr-o serie
de evoluţie, care se termină cu brăţările de argint dacice cu capete de şerpi. Continuînd
analiza stilistică a ornamentaţiei, el găseşte aceleaşi motive pe vase de lut aparţinînd La
Tene-ului, la noi, dar mai ales în Germania de sud. Asemănarea lor ar fi mai izbitoare
cu ornamentele imprimate de pe anumite vase din Bretania. L. Marton este de părere
că aceste ornamente au ajuns la noi mai degrabă direct din sudul grecesc, decît prin
intermediul celţilor, le recunoaşte pe forme hallstattiene şi admite că originea lor ar
putea să-şi aibă rădăcinile în ceramica încrustată cu alb a epocii bronzului din sudul
teritoriului R. P. Ungară. Totuşi, savantul maghiar consideră brăţările de aur cu capete
semilunare ca aparţinînd La Tene-ului timpuriu 3 •
Examinînd cu atenţie ornamentele celor trei brăţări mai cunoscute din Transilvania, cea de la Biia, cea de la Pipea şi cea din colecţia Karisz, vedem că motivul principal îl formează rîndurile de arcuri sau semicercuri legate_, avînd pe vîrf cîte un cerculeţ.
Acest motiv îl găsim atît pe brăţara de la Biia, cît şi pe cea de la Pipea, iar pe cea din
colecţia Karisz, puţin modificat, în sensul că cerculeţul este aşezat la mijlocul semicercurilor, fiind însă totuşi în faţa vîrfurilor unui alt şir de semicercuri. Ambele motive le
găsim în regiunile noastre încă din bronzul mijl~lCiu atît pe ceramică cît şi pe obiecte
de bronz. Cităm ca exemplu un topor de luptă din depozitul de la Apa, în nord-vestul
Transilvaniei datat în perioada Ba bronzului, pe care se văd clar ambele motive 4 • Acelaşi
motiv al semicercurilor, avînd de astădată însă trei puncte sau cerculeţe pe vîrf şi cîte
unul la mijloc, îl găsim şi pe un topor de luptă din cunoscuta descoperire de la Gaura
(Valea Chioarului) din aceeaşi regiune, datat în aceeaşi perioadă 5 • Exemplele pe care le-am
putea da sînt numeroase; ne mărginim însă să mai menţionăm numai cîteva, pentru
a dovedi frecvenţa şi persistenţa acestor motive. Astfel, găsim linia de semicercuri cu
cerculeţe pe vîrf pe un topor de luptă cu ceafa prelungită din regiunea Komarom (R.P.
Ungară) a. Motivul înrudit al semicercurilor cu cîte un punct la mijloc îl găsim pe o
spadă din Ungaria 7 , apartinind tot bronzului mijlociu 8 • Semicercurile cu puncte pe
vîrf le mai găsim pe spada de la Podhering 9, de sigur mai nouă decît cea precedentă,
precum şi pe o spadă cu mînerul în formă de cupă din R. P. Ungară 10 , spadă ce poate
fi datată în Hallstatt A. Vedem dar că ambele motive, ale semicercuriJor cu puncte sau
cerculeţe pe vîrf sau la mijloc, apar în regiunile noastre încă în perioada mijlocie a bron1 Ca, de pildă, la J. Hampel, op. cit., pl. 1H5, 4· Vezi un exemplar de aur pl. 47, 2 (fără coaste). Vezi, de asemenea, 1. Nestor, op. cit., p. 179·
' 1. Nestor, op. cit., p. q8 şi urm.
3
L. Mârton, op. cit., p. 90-93.
t «Dacia», 1937-1940, VII- VIII, pl. III.
6
J. Hampel, op. cit., pl. 83 b.
• Ibid., pl. 8o, 1 a şi 1 c.
7
lbid., pl. 85, I.
• Cf. 1. Nestor, « Sargetia, Bul. Muzeului Jud. Hunedoara», Deva, 1937, 1, p. 194.
9
J. Hampel, op. cit., pl. 92,4.
10
lbid., pl. 25,3·
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pot fi urmărite pînă în epoca hallstattiană. De la noi ele au trecut şi în alte
ţinuturi, ca de pildă la .Micena, unde găsim semicercurile cu un punct la mijloc pe o
podoabă de aur dintr-un mormînt cu groapă simplă 1 . Paralel cu aceste motive şi poate
la originea lor găsim rîndurile de semicercuri simple, duble sau triple, fără puncte pe
vîrfuri sau la mijloc, tot în bronzul mijlociu, de pildă pe brăţările de bronz din Austria 2 •
De cele mai multe ori însă şi aceste semicercuri au deasupra vîrfurilor o linie de puncte.
Un alt ornament pe care îl vedem pe brăţara de la Biia şi despre care vorbeşte L.
l\!lirton, socotindu-1 de origine grecească 3 , aşa numitul« cîine alergător» (laufender Hund)
sau spirala întoarsă, derivă tot din ornamentele asemănătoare de pe bronzurile perioadei mijlocii a epocii bronzului. Dar ornamente asemănătoare cu cele de pe brăţările
de aur se găsesc, după cum remarcă de altfel şi L. .Marton, şi pe ceramica acestei perioade.
Adăugăm că mai ales liniile de semicercuri sînt foarte frecvente pe vasele din cîmpurile
de urne ale Olteniei de pildă 4 • Exemplele găsite pe ceramică sînt nenumărate. Întreaga ornamentaţie a vaselor din această perioadă a bronzului este înrudită şi se menţine
pînă în epoca hallstattiană, cînd găsim liniile de arcuri sau semicercuri de pildă pe vase
de la Dubovăţ, în Banatul sîrbesc 5 •
Brăţara de aur de la Bellye 6 , deşi nu face parte din cele găsite în Transilvania,
aparţine aceluiaşi grup de brăţări cu capete semilunare şi anume, după cîte se pare, nu de
la sfîrşitul acestei serii, ci de la începutul ei. Corpul ei în dungi sau coaste longitudinale şi capetele mult încovoiate par a evoca brăţările late cu capete spiralice din bronzul
mijlociu. S-ar putea ca micşorarea arcuirii acestor capete să indice o evoluţie a acestor
tipuri, evoluţie ce va culmina cu tipul Dalj-Boarta, ultimul din această serie. În ceea ce
priveşte ornamentaţia brăţării de la Bellye, ea este compusă din motive pe care le găsim
pe toate în bronzul mijlociu. Aşa sînt liniile de semicercuri, un fel de spirale în S, euleate, semănînd cu « cîinele alergător» şi un ornament în formă de două volute unite
(Schalenspirale) 7 • Chiar şi liniile curbe făcute din puncte fine le găsim pe o centură de
bronz de la Uioara, de la sfîrşitul epocii bronzului 8 •
Mai rămîne de analizat un ultim element ornamental al brăţărilor cu capete semilunare. Este vorba de acei butoni reliefaţi, despre care L . .Mirton spune că sînt capete
de cuie şi pe care îi găsim pe brăţările de la Bellye şi Biia. Se pare că originea: acestui
ornament plastic trebuie căutată tot în bronzul mijlociu. Pe o centură de bronz, găsită
la Tetetlen (Hajdu, R.P. Ungară), publicată de M. Roska 9 şi datată în bronzul mijlociu 10, găsim aceşti mici butoni lucraţi însă «au repousse », ca şi pe unele discuri de
aur de la Şmig şi pe brăţara de la Dalj 11 • De altfel, chiar L. .Marton spune că aceşti butoni
îşi au originea în ornamentarea vaselor şi centurilor de bronz de la sfîrşitul acestei epoci12 ,
iar plăcile de la Ti tel, la care se referă, au şi ele butoni făcuţi tot « au repousse » 13 .
Credem deci a fi arătat pe scurt şi fără a fi insistat prea mult că ornamentaţia bră
ţărilor de aur cu capete semilunare îşi are originea în motivele care împodobeau eerazului

şi

1

N. Âberg, Vorgeschichtliche Kulturkreise in Europa, pl. 9, nr. 52.
K. Willvonseder, Die mittlere Bronzezeit in Osterreich, 1937, II, pl. 28, 4; 35, 4; 36, 2,3; 40, 6; 45, 9 etc.
' L. Mârton, op. cit., p. 92.
4 De la Cîrna, de exemplu. Săpături VI. Dumitrescu. Inedite în Muzeul Naţional de Antichităţi. A se vedea în
acestor ornamente şi M. Wosinszky, Az oskor meszbetetes diszitesii agyagmiivessege, Budapesta, 1904, pl. 84;
2

privinţa
IDO,

z;

111,. 8.
6 M.

Wosinszky, op. cit., pl. 97, 5,6.
« Arch. Ert. » 188o, p. 216; V. Pârvan, op. cit., fig. 2p.
A se vedea, de exemplu, sabia deJa Apa, în «Dacia», 1937-1940, VII- VIII, p. ll9
ornamente se pot găsi şi pe ceramica bronzului mijlociu.
8
N. Aberg, op. cit., pl. 14, 1.
" ln « Dolgozatok», Szeged, 1928, IV, fig. j.
10
Ibid., 1935. XI, p. 223-226.
11 « Jahresh. d. osterr. arch. Inst. », 1908, XI, p. 261, fig. 116.
12 L. Mârton, op. cit., p. 8o.
1
' Ibid.
6

7
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mica şi obiectele de bronz din perioada mijlocie a acestei epoci şi că aceste motive pot
fi urmărite, deşi cu oarecare greutate, pînă în perioadele mai noi ale epocii hallstattiene.
Butonii făcuţi « au repousse » îi găsim chiar la Hallstatt, pe centuri sau alte obiecte de
bronz 1 . La fel găsim şi semicercurile cu cîte un cerculeţ la mijloc sau pe vîrf, chiar dacă
ele uneori prezintă diferite variante 2 •
În consecinţă, credem că se poate afirma că brăţările de aur cu capete semilunare
de tip Biia-Pipea aparţin încă vremurilor hallstattiene, chiar dacă motive din ornamentaţia lor se găsesc în epoca La Tene şi nu numai în La Tene-ul timpuriu şi mai îndepărtat de regiunile noastre, ci chiar în La Tene-ul mijlociu şi chiar în centrul Transilvaniei 3 .
In ceea ce priveşte brăţările de tip Boarta-Dâlj, tezaurul de la Boarta este datat
de 1. Nestor scurt timp înainte de venirea sciţilor în Transilvania, iar tezaurul de la
Dâlj, în Slavonia, în La Tene-ul timpuriu 4 •
Într-adevăr, se pare că brăţara de aur de tip Boarta este ultima în seria brăţărilor
de aur din Transilvania prezentate pînă aici. Totuşi, după cum a arătat 1. Nestor, şi ea
îşi are originea încă în unele brăţări de bronz cu capetele lăţite din epoca bronzului 5 •
Brăţara de la Şo11a. În 1920 s-a găsit la Şona, lîngă Mediaş, o brăţară de aur, avînd
partea superioară a corpului crestată vertical pînă aproape de capete, care devin netede
şi rotunde (fig. 137, 5). Ea a fost datată just în perioada Hallstatt A, fiind asemănată cu
brăţările de bronz cresta te, care apar în această perioadă 6 • Brăţara de la Şona trebuie
asemănată însă în primul rînd cu inelele de aur care deşi au dimensiuni prea mici pentru
a putea fi purtate ca brăţări, imită perfect forma acestora. Astfel de inele 7 s-au găsit şi
în tezaurul din Maramureş pe care îl vom prezenta mai jos.
Brăţara de la Recaş s-a găsit pe la începutul veacului nostru. Ea este masivă şi de
culoare galbenă (fig. 137, 6). Se deosebeşte de cea de la Şona prin faptul că are partea
superioară crestată vertical pînă la capete. Altfel intră, însă, în aceeaşi categorie a brăţă
rilor crestate. După cum menţionează şi H. Schroller 8 , s-ar putea să fie însă mai nouă
decît cea de la Şona. Exemplare asemănătoare s-au găsit şi în tezaurul de la Ofeherto,
împreună cu o brăţară de tip Acîş-Săcueni 9 •
Brăţara de la Oraşul Stali11. Inainte de a încheia seria brăţărilor care aparţin, după
părerea noastră, epocii bronzului sau celei hallstattiene, amintim o brăţară de aur de la
Oraşul Stalin, găsită împreună cu inelele de bucle menţionate mai sus. Ea este formată
din două spire de sîrmă groasă, care se subţiază spre vîrfuri, unde se îndoaie în formă
de ochi, avînd şi cîte un mic inel aproape de îndoitură (fig. 121, 12).
Brăţara de ltt Comăţel. S-a găsit izolat în 1913 la Cornăţel, pe Valea Văcărelului.
Este făcută tot din sîrmă groasă, subţiată spre vîrfuri, ca aceea de la Oraşul Stalin, şi
este compusă tot din două spire, avînd şi un vîrf îndoit în formă de ochi, iar celălalt
rupt (fig. 140, 8). De brăţară atîrnă două inele de bucle ornamentate. Diametru! brăţării
este de 49 mm X 43 mm, iar greutatea, împreună cu cele două inele - 55,5 g.
1 Ed. v. Sacken, Das Grabfeld von Hallstatt, Wien, 1868, p. 9- 11 .
• lbid., pl. 9· 4; 10, 3 şi 6.
3
A se vedea pe un vas de lut de la Apahida semicercuri cu mici cercuri pe virf. 11. Hunyady, '' Diss. Pann. »,
Budapesta, 1942, ser. II, nr. 18, pl. H, 5·
c « Eurasia Septentrionalis AntiquJ », 1934, IX, p. 180- 181.
& lbid., p. 179·
8
H. Scl :o!ler, «Nachrichten der deutschen anthrop. Ges.», 1927, II, p. 57, 58. El citează ca analogii brăţări de
bronz în: J. Harnpel, op. cit., pl. 89, 14; 109, 21; 126, 18 şi 20, şi un exemplar din Austria in « Mitteil. d. anthrop.
Ges. », Wien, 1916, XLVI, pl. 3· A se vedea de asemenea <<Dacia», 193 5- 1936, V-- VI, p. 226, fig. 1, 2. O brăţară de
aur as,cmănătoare la J. Hampel, op. cit., pl. 48, 3·
7
.
lbid. pl. 51. 4·
• H. Schroller, op. cit., p. 57·
• "Arch. Ert. », 1923-1926, XL, p. 243.
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Nu putem data cu precizie aceste două brăţări asemănătoare, dar avînd în vedere
faptul că ambele au fost găsite împreună cu inele de bucle, se pune întrebarea dacă
ele nu ar putea aparţine mai degrabă epocii mijlocii a bronzului.
Trecem acuma la cîteva brăţări de aur care aparţin unor epoci mai noi.
Brăţări cu capete conice de tip Aiud-Blqj. În cîteva morminte « scitice » din Transilvania se găseşte o podoabă în formă de brăţară, făcută dintr-o bară subţire rotundă şi

Fig. 137.-

Brăţări

de aur.

1-4Maramurcş;

5 Sona; 6

Recaş.

avînd capetele terminate în cîte un mic con. Fragmentul unei astfel de podoabe s-a găsit
într-un mormînt la Aiud, împreună cu alte lucruri între care şi o brăţară identică, dar
făcută din bronz. O altă brăţară de aur de acest tip s-a găsit într-un mormînt de la Blaj
(fig. 138, 14), iar alte1e de bronz la Tîrgu Mureş şi Simeria 1, la Chintău 2 şi la Teiuş 3 •
Aceste podoabe, care uneori erau purtate ca brăţări par a fi fost mai ales inele
de bucle ce se purtau în părul de lîngă ureche. Ele nu sînt de factură scitică. Se găsesc
1
2
3

15 -

c. 297

«Apulum, Bul. Muz. Reg. Alba Iulia)), 1939-1942, I, p. 76.
« Eurasia Septentrionalis Antiqua)), 1937, XI, p. 175, fig. 13 c.
« S.C.I.V. )), 1950, _I, p. 126.
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m regiuni iliro-hallstattiene, fiind cunoscute si din mormintele Hallstatt C de la
Statzendorf, în Austria Inferioară 1 .
Brăţările de la Totejti. La Toteşti, în ţinutul Haţegului, s-au găsit două brăţări de
aur masiv, terminate în chip de capete de animal, pe care G. Teglis le aseamănă cu cunos-

~

4

7

Fig.

1~8.-

Brăduţ;
Toteşti; 14

9-11 Sărmăşag;

Diferite podoabe de aur. 1-8
1~,15

o

IZ

Transilvania;

Blaj.

cutele brăţări spiralice de argint ale dacilor, terminate în capete de- şarpe 2 • V. Pârvan nu
admite această părere, ci derivă brăţările de la Toteşti din acele mici inele de aur scitice
1 I. Nestor, « 22. Bericht cler rom.-germ. Komm.», Frankfurt a. M., I9Ho p. 142, n. H5· Vezi şi D. Popescu,
«Transilvania», Sibiu, 1943, 74, p. 16. Terminaţiile conice devin foarte frecvente în epoca La Tene; ele se găsesc la
libule, zăbale, brăţări etc. de bronz sau de argint.
• « Arch. Ert. », 1889, p. 59 şi unn.
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terminate în cap de animal care se găsesc mai ales pe teritoriul R. P. Ungară 1 • Credem că
G. Teglas are totuşi dreptate, căutînd analogii în tezaurele de argint dacice din La Tene-ul
tîrziu, dar nu numai în brăţările spiralice, ci şi în brăţările groase de argint ale căror capete
se încalecă şi uneori se termină în capete de animale stilizate 2 • Într-o lucrare mai nouă,
N. Fettich înglobează brăţările de la Toteşti în cercul de cultură al podoabelor de argint
şi citează ca analogii « spirale>> asemănătoare de argint, găsite la Sastelek-Penzeshegy,
împreună cu opt monede din Apollonia
resp. Dyrrhachium. Pe baza acestei descoperiri el datează şi brăţările de la Toteşti
în secolul al II-lea î.e.n. s.
3
4
Înainte de a încheia capitolul bră
ţărilor de aur din Transilvania, mai
amintim cîteva exemplare a căror formă
nu o putem preciza, deoarece nu sînt reproduse. De la Armeniş este pomenită o
brăţară în patru muchii, probabil de tip
Cetea; de la Orăştie- trei brăţări «netede» şi una « crestată »; în sfîrşit, o bră
ţară de la Dej, una de la Apoldul de Sus
şi patru brăţări « spiralice >> de la Pecica.
O brăţară cu secţiune cuadrangulară pare
a fi fost găsită la Alba Iulia 4 şi alta asemănătoare, ornamentată cu puncte şi linii,
în apropierea Porţilor de Fier 5 •

1q]~ -~
tYl Q

o

V

*
Am trecut în revistă pma a1c1 trei
mari grupuri de obiecte de aur: acela al
inelelor de bucle, al falerelor ornamentale
şi al brăţărilor. Vom trece acum la o categorie de podoabe foarte răspînditetaceea
a unor inele în formă de brăţări,"rprea
mici pentru a putea fi purtate la braţ. Ele
sînt considerate în general ca monede
anulare, dar credem că puteau fi purtate
Fig. 139· ·- Diferite podoabe de aur; 1-4 Borşa; ~ Veţel
şi ca inele de bucle. Într-o descoperire din
(aprox. 1/1); 6 Tîrguşor (1/1); 7 Slatina; 8 Toteşti.
Maramureş s-au găsit vreo 50 de astfel
de inele de diferite tipuri. Tipul cel mai obişnuit este cel cu secţiunea cuadrangulară (fig.
137, 3, 4), despre care am mai vorbit. 42 de exemplare făceau parte din acest tip, iar şapte
erau crestate pe tot corpul (fig. 137, 2), spre deosebire de brăţările de la Şona şi Recaş
care sînt crestate numai pe partea superioară. În sfîrşit, un inel avea suprafaţa netedă şi
secţiunea rotunjită (fig. 137, 1). 14 inele cu patru muchii, prinse în formă de lanţ, s-au
găsit în 1854 la Toteşti (Hunedoara) (fig 139, 8).
1

V. Pârvan, op. cit., p. H5·
Vezi de exemplu « Arch. Ert. )), 1886, p. 391, sau V. Pârvan, op. cit., p. 539, fig. 373, sau «Dacia)), 194~47, XI-XII, p. ~z, fig. 3, 1. Vezi pentru brăţările de la Toteşti şi M. Parducz, «Archaeol. HWlgarica)), 1941, XXV, p. 61.
3
N. Fettich, Archăologische Studien zur Geschichte cler spăthunnischen MetallkWlst, « Archaeol. HW1garica)),
Budapesta, 1951, XXXI, p. 168 şi pl. XXI, z şi 3· S-ar părea ·însă că aceste brăţări care sînt cunoscute şi ca provenind
din regiunea Haţeg, să fi fost găsite împreună cu verigile de aur cu secţiWlc cuadrangulară de la Toteşti, care cu
greu ar putea fi datate în această epocă. Credem totuşi că datarea lui N. Fettich este justă.
4 «Arch. Ert,)), 1891, p. 83.
a Ibid., 1894. p. 18~.
2
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În afară de exemplarele citate pma a1c1, pe care le putem identifica, credem că,
literare, putem să aribuim tot acestei categorii inele găsite la:
Bogata, Corneni, Fodora Romînă, Mărghita, Aştileul Mare, Vîlcăul Unguresc,
Birchiş şi Slatina Timişului, Fizeş şi Măgura, Turda, Tîrgu 1\fureş, Caşolt, Buzăul
Ardelean.
Inele crestate, care ar putea aparţine tipului al doilea, sînt citate de la:
Baia Mare, Seini şi Tîrgu Mureş.
În sfîrşit, pentru a termina cu podoabele de formă anulară, menţionăm mai multe,
care în literatură sînt desemnate ca inele sau verigi şi care aparţin sau aparţineau - deoarece unele au fost topite sau pierdute - tot categoriilor de mai sus:
Căţelul Romîn, Gîlgău şi Gherla, Oradea, Dalci, Cuşma şi Rodna Veche, Crăciu
neşti, Lăpugiul de Jos, Pancu, Sarmizegetusa, Porumbeni, Partoş, Agnita, Jibert, Boiul
Mic, Corund, Guşteriţa, Pianul de Sus, Sibiu, Baraolt, Beşinău, Hărman.
Credem că tot aici trebuie mentionate
si
asa-numitele
lanturi
sau ochiuri de lant,
'
'
,
'
care de multe ori nu sînt altceva decît mici inele prinse unul într-altul sau poate inele
de bucle. Ele s-au găsit la:
·
Şumal, Dîrja, Alioş, Vălioara, Bistriţa, Pianul Romîn.
Pentru a reveni asupra inelelor cu secţiune cuadrangulară şi asupra celor crestate,
menţionăm încă o dată că ele trebuie datate în aceeaşi epocă ca şi brăţările de aceeaşi formă,
adică la începutul epocii hallstattiene 1 • Trei verigi cu secţiune cuadrangulară, descoperite
la Căuaş, par a fi fost găsite împreună cu un depozit de obiecte de bronz, care se datează
tot în această vreme 2 •
Inele de tip Brădttf. De aproape înrudite cu inelele crestate sînt şi inelele de la Brăduţ,
crestate şi ele, dar cu motive mai variate (fig. 138, 1-8). 25 de exemplare s-au găsit în
1858 împreună cu două celturi, două seceri, un fragment de spadă şi două cazane de bronz
cu ataşele mînerelor în formă de cruce. Aceste obiecte însoţitoare au permis datarea
întregii descoperiri în perioada Hallstatt A 3 • Tot într-un depozit de bronz s-au găsit
şi cele cinci inele asemănătoare de la Tăuteu (fig. 140, 3-7), ceea ce permite încă o dată
datarea acestor podoabe în aceeaşi perioadă 4 • 18 inele de acest fel, prinse în formă de lanţ,
s-au găsit la Apoldul de Sus (fig. 140, 1). În sfîrşit, se pare că tot astfel de inele s-ar fi
găsit şi la Tălişoara 5 •
Tezaurul de lct Sarasătt. Unul din cele mai mari tezaure de aur din Transilvania îl
formează tezaurul găsit în 1847 la Sarasău, în Maramureş. Se pare că întreaga descoperire
avea o greutate de 9 funzi 6, şi că tezaurul conţinea opt spirale de aur plate, ornamentate,
două inele şi vreo 400 de mărgele de aur de diferite mărimi 7 • Spiralele au o formă cu
totul deosebită, pentru care nu găsim analogii. Credem că şi ele serveau ca podoabe care
erau prinse în păr lîngă urechi (fig. 141,1). Pârvan le datează după ornamentaţia lor -triunghiuri haşurate avînd unul sau mai multe. cerculeţe pe vîrf- în a sa perioadă a IV -a
a bronzului sau Hallstatt I. Credem că ornamentaţia nu este caracteristică numai pentru
această epocă. Totuşi, tezaurul poate fi datat cu ajutorul celor două inele, dintre care
unul are secţiunea cuadrangulară (fig. 141, 2), iar celălalt este crestat vertical (fig. 141, 7),
ambele aparţinînd tipurilor descrise mai sus.
după informaţiile

1 Vezi şi J. Hampel, op. cit., pl. 48, 1-3; « Arch. Ert. », 1891, p. 321, fig. 10- 12, sau V. Pârvan, op. cit., p. 334,
fig. 222.
2
« Arch. Ert.», 1896, p. 191-192.
3
<< Arch. Ert.», 1889, p. p6; V. Pârvan, op. cit., p. 308; « Praehist. Ztschr. », 193), p. 49 şi urm.
4 VI. Dumitrescu, în «Dacia>>, 193)-1936, V-VI, p. 22) şi urm.
6
Vezi şi «Arch. Ert.», 1899, p. p6 şi 1891, p. pr, fig. 6 şi 13.
• Nu 9 kg, cum se menţionează de obicei. Vezi FI. R6mer, << Arch. Kozlemenyek», 1865, V, p. 37-4)·
7 M. Roska vorbeşte de şapte spirale plate; J. Hampel. op. cit., II, p. 137, de 12 spirale şi V. Pârvan, op. cit.,
p. 327, de 15 spirale. M. Roska şi J. Hampel menţionează şi un celt de bronz care ar fi fost găsit împreună cu obiectele de
aur, dar acesta nu este menţionat în articolul lui FI. R6mer.
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Tezaurul de la Cdrani. Mai puţin important decît cel precedent, tezaurul de la
aproape de Firiteaz, conţinea mai multe podoabe făcute din sîrmă de aur îndoită
dublu, în felul inelelor spiralice « Noppenringe >>,şi avînd cîte unul elin capete crestate pe o
Cărani,

•

o
o
Fig. 140. - Diferite podoabe de aur. 1 Apoldul de Sus; 2 Cerea (aprox. 1 /1); 3-7

Tăutcu

(1 /1); 8 Cornăţcl.

porţiune

mai mare. Nu ştim la ce serveau aceste podoabe. Sîrmă de aur apare
adesea în tezaurele transilvănene sau ungare, de cele mai multe ori însă sub formă de
ghemuri. Cele două podoabe de la Cărani reproduse (fig. ·142, 2, 3) puteau servi prin
forma lor regulată şi ca brăţări sau coli:::re. La fel pare a fi şi o a treia podoabă la
care sîrma este însă desfăşurată (fig. 142, 1). În afară de acestea, s-a mai găsit o placă
de aur elipsoidală, semănînd cu o frunză de laur, ornamentată cu puncte «au repousse»
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(fig. 142, sus). L. Mârton, care o publică 1 , aseamănă ornamentaţia de pe această placă
cu aceea de pe fibulele cu ochiuri (Schleifenfibel) de la Michalkow şi Fokoru şi o datează
în consecinţă în legătură cu aceste tezaure. Credem că placa de la Cărani este o
diademă de forma celor din mormintele cu groapă simplă de la Micena 2 , chiar dacă
ornamentatia lor este diferită. Am avea deci si aici o influentă a elementelor miceniene în
arta":aurul~i
din· tinuturile noastre.
'
'
-

•

.

5®

~ 6

Fig. 141. - Tezaurul de aur de la

Sarasău

(aprox. 1 /1).

Diadema (?)de la Alba Iulia. Cu oarecare rezervă am putea aşeza tot in categoria
diademelor - presupunînd că este într-adevăr din vremea comunei primitive - o
placă eliptică, neornamentată, găsită la Alba Iulia (fig. 142, 4). Placa are cîte o gaură
la fiecare capăt prin care se putea trece sîrma, cu care era prinsă în jurul capului.
Tezaurul de la Borşa. De la Borşa (Maramureş) provin mai multe obiecte de aur,
între care un fel de cercei format din două semiove legate între ele, patru inele cu
secţiune cuadrangulară şi două « ochiuri de lanţ)) (fig. 139, 1--4).
Tezaurul de la Veţel. M. Roska citează mai multe obiecte de aur, găsite la Veţel,
lîngă Deva. Un singur obiect, care este reprodus, poate fi identificat ca fiind jumătatea
unui cercei de forma celui de la Borsa. Obiectul este decorat cu mici cercuri (fig. 139, 5).
1 În «Arch. Ert,)), 1907, p. 6~-68. A se vedea şi V. Pârvan, op. cit., p. p6-327.
2
Vezi G. Karo, op. cit., pl. 17 şi 36-4o; H. Richly, Die Bronzezeit in Băhmen, Wien, 1894, pl.
dish Cyprus Expedition, Plates, I, pl. 7R-8r, R7, qll; TT, pl. R, qll etc.
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Tezaurul de la Sdrmdşag. La muzeul din Cluj se găseau 15 obiecte de aur
provenite de la Sărmăşag. Din nenorocire, nu ştim nimic mai precis despre aceste obiecte.
M. Roska spune că 11 erau în formă de « frunze», iar cinci în spirale. Se pare
că nişte obiecte, reproduse fără nici o explicaţie 1, fac parte din acest tezaur. Ele sînt
formate dintr-un fir care se leagă la ambele capete de cîte două « frunze» în formă de
barcă (fig. 138, 9-11) 2.

Fig. 1.p.

l'odo~hc

de aur. I-·;

Cărani;(2 ~-

2/3):

~

Alha Iulia (1 /1).

În ceea ce priveşte sîrma de aur, M. Roska o pomeneşte în repertoriul său din mai
multe locuri:

Dumbrava (Igazfalva) şi Mehadia,
Simeria într-un tezaur mai mare,
Şeica Mare,
Ocna de Sus etc. a
Numeroase ghemuri de sîrmă de aur s-au găsit în tezaurul de la Ofehert6
din R. P. Ungară, tezaur care am văzut că se datează la începutul epocii de fier",
1

<< Arch. Ert.», 1901, p. 2)0·
' Se pare că originea acestor podoabe în formă de barcă trebuie căutată în Mesopotamia. Vezi Ee. Dwtăreanu
\'ulpe, Considerations sur certaines formes caracterisant l'âge du bronze de !'Europe sud-orientale, Gamber, Paris, 1930,
p. 47, şi G. Childe, L'Orient prehistorique, Payot, Paris, 193), pl. XX, c.
3
Şi în depozitul de la Suseni, «Dacia», 1924. L P· 343·
'<<Arch. Ert.», 1923-I921i, p. 244, fig. Ro.
•
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precum şi la Felsozsid, avînd unul din capete terminat într-o placă mai lată, din care se
desfac mai multe fire, prinse în formă de lanţ. Şi acest tezaur este datat de F. Tompa la
începutul epocii hallstattiene 1 • Podoabe de sîrmă în felul celor de la Cărani s-au mai
găsit într-un depozit de bronzuri la Lhotka, în Boemia 2 etc.

*
ln afară de brăţări, produsele cele mai importante ale artei aurului « preistoric » în
Transilvania le formează vasele de aur. Ele apar în număr mai mic decît brăţările şi în
forme mai puţin variate. Patru vase s-au găsit în Bihor, fără a li se cunoaşte locul precis
de descoperire, iar un alt vas provine de la Biia, localitate cunoscută şi pentru brăţara de
aur găsită acolo. ln afară de aceste cinci vase, M. Roska mai citează o strachină de aur ce
s-ar fi găsit la Ierusalim-Beclean, fără a da însă o indicaţie mai precisă 3 •
Vasele din Bihor, lucrate, după Pârvan 4 , în tradiţia bronzului IV, ornamentate
cu butoni « au repousse », cu « perle» şi cu caneluri - în afară de unul, care este neted
(fig. 143) 5 - sînt cu totul izolate în Transilvania şi nu pot fi puse în legătură decît
cu vasele de bronz din depozitele de la sfîrşitul epocii de bronz sau începutul
celei hallstattiene. Totuşi, nici una din ceştile de bronz găsite în Transilvania sau
in regiunile vecine ungare şi slovace 6 nu este identică cu cele de aur din Bihor, deşi
forma lor este asemănătoare si
, sînt lucrate în aceeasi
' tehnică. Ele se aseamănă întrucîtva şi cu cele patru ceşti de aur găsite împreună cu alte lucruri la BudapestAngyalfold 7 • Dar şi acestea se deosebesc de vasele noastre prin forma lor mai înaltă
şi prin ornamentaţia lor şi, mai ales, prin toarta lor. Una singură se apropie de cele
trei ceşti canelate din Bihor, avînd şi ea puternice caneluri de corp. Tezaurul de la
Angyalfold este datat de F. Tompa în prima perioadă hallstattiană 8 • P. Reinecke înglobează si cestile din Bihor în cercul său « thraco-cimmerian » 9 • G. Chil de datează tezaurul
'
'
de la Angyalfold, ca şi F. Tompa, în Hallstatt A 1 0, în timp ce I. Nestor îl pune
în legătură cu vasele de bronz de la Fizeşul Gherlei. ln concepţia sa, tezaurul de la
Angyalfold fiind un tezaur « thraco-cimmerian », depozitul de la Fizeşul Gherlei trebuie
datat şi el cel puţin la începutul secolului al VIII-lea î. e. n. 11 • Vasele de aur din
Bihor, sînt, după I. Nestor, o reminiscenţă a celor de bronz reapărute în arta « thracocimmeriană » a aurului 12 • lntr-un studiu asupra vaselor de aur germanice din epoca
bronzului, vasele din Bihor împreună cu cel de la Biia sînt înglobate în grupul tracic
al tezaurelor de la Michalkow şi Vîlcii-Trîn în care ar putea să intre şi una din ceştile
de la Angyalfold 1a.
1

« Arch. Ert. », 1928, p. 204-207.
H. Richly, op. cit., pl. 17, nr. 35; vezi şi pl. 50, nr. 28.
În ceea ce priveşte vasul de aur găsit, după M. Roska, la Sînmiclăuş, este vorba de fapt de vasul de la Biia,
care a fost găsit aproape de Sînmiclăuş. Cele două localităţi sînt situate aproape una de alta, iar vasul este cunoscut în
literatură ca vasul de la Biia.
Reproducem aici, în traducere romînească, extrasul inventarului Muzeului din Sibiu, comunicat de K. Horedt,
«nr. 16o/I895: R. Simonis predă o cupă antică din tinichea de aur, găsită, după cît se pare, la Magyar Binye [Biia] ... care
ar trebui achiziţionată. 1895 Z 15 8, 4 iulie. Se scrie judecătorului (Hofrichter) Bonfert în B. Szt. Miklos [Sînmiclăuş],
să se intereseze în această privinţă la presupusul descoperitor al unei cupe preistorice, Nicolae Gherman, ţăran în Magyar
Benye. Se spune că acolo nu există un Nicolae Gherman. După informaţia preotului Joh. Hann din Waszid (1908) care
cunoştea personal istoria descoperirii, această cupă a fost găsită în albia Tîrnavei, la B. Szt. Miklos, de către un locuitor care
săpa după pietriş 11.
'V. Pârvan, op. cit., p. 414-415.
5 Figurile pe care le reproducem sînt desenate după fotografiile vechi, publicate de ]. Hampel. op. cit., pl. 246.
8
Vezi harta de răspîndire a acestor vase la 1. Nestor, în « Prachist. Ztschr. 11, 1935, XXVI, p. 48.
7
« A,rch. Ert. 11, 1928, p. 54-62.
8
Ibid., p. 6x.
0 « Germania11, 1925, p. 50-51. Vezi şi I. Nestor, Der Stand cler Vorgeschichtsforschung. in Rumănien, << 22.
Bericht cler rom.-germ. Komm.)), Frankfurt a. M., 1933, p. 123.
10 G. Childe, op. cit., p. 292.
11 « Praehist. Ztschr. 11, p. 55.
H Ibid., p. 57·
13 « Altschlesien 11, 1934, V, p. 182-183.
•
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Vasul de atlr de la Biia. Vasul de la Biia (recte Sînmiclăuş) se deosebeşte cu
totul ca înfăţişare de cele din Bihor. Forma lui ev.ocă o pungă de piele, iar spre deose-

Fig. I43· -Vase de aur din Bihor.

Fig. 144· - Vasul de aur de la Biia.

bite de ceştile din Bihor el are două torţ.i., al căror capăt este liber ca şi la cele precedente dar este format din cîte o dublă spirală (fig. 144), care ne aminteşte capetele
brăţărilor de la Firiteaz 1 . Ca şi vasele din Bihor, .vasul de la Biia este înglobat de P.
1

V. Pârvan, op. cit., p. 330.
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Reinecke în cercul său « nord-thraco-cimmerian» 1 . Evocînd prin forma şi prin ornamentele sale de pe fund (butoni înconjuraţi de cercuri concentrice, atît de obişnuiţi
în nordul Italiei sau în Germania) elemente central şi nord-europene, el este totuşi,
după cum s-a remarcat, un produs al cercului tracic, deosebindu-se de cercul nordic
printr-o_" concepţie cu totul diferită a « suprafeţei şi a spaţiului» 2.
Tezaurul de la Ţufaldu. Un tezaur de aur cu totul deosebit prin componenţa sa a fost
găsit în 1840 la Ţufalău, în colţul de sud-est al Transilvaniei. După cum am spus mai sus, el

Fig. 145. - Topoare de aur de la

Tufalău.

se compunea, în afară de falerele ornamentale, din mai multe (9 ?) topoare masive de aur,
din aur brut şi din diferite podoabe de aur. Cunoaştem din reproduceri patru din aceste
topoare (fig. 145). Toate patru au gura de înmănuşare transversală şi au forme diferite,
semănînd însă cîte două între ele. Unul este ornamentat cu motive punctate, între care se
distinge chiar figura unui animal.
Tezaurul de la Ţufalău nu a fost datat încă în mod absolut precis. În general, el a
fost situat la sfîrşitul epocii bronzului, perioadă care coincide cu începutul epocii hallstattiene. G. Nagy îl consideră chiar mai nou, atribuindu-1 agatirşilor 3 • V. Pârvan îl
datează în perioada a IV -a a bronzului 4 • I. Nestor, referindu-se mai mult la falerele de
la Ţufalău, le pune în legătură cu celelalte falere din Transilvania şi admite şi pentru
Ţufalău, ca o dată probabilă, epoca hallstattiană 5 , iar mai departe, discutînd forma
topoarelor se pronunţă mai precis pentru această epocă şi le pune în legătură, ca şi
G. Childe 6 , cu exemplarele de la Drajna sau de la Domăneşti etc., plasîndu-le la sfîrşitul
acestei serii 7 • Fără îndoială, această datare pare a fi justă; totuşi, ea nu este încă
absolut certă. Topoare de forme asemănătoare apar încă în bronzul mijlociu, iar discurile
ornamentale, nu pot fi nici ele datate cu precizie. Descoperirea micii falere de la Pecica-------1

« Germania», 192 h p. 5 1.
« Altschlesien », 1934. V, p. 183.
« Arch. Ert. », 1913, p. 313. Tezaurul a fost publicat din nou de A. Mozsolics, A cOfalvi (Tufalău) aranylelet,
« Antiquiras HWlgarica », 1949, p. 14-27 şi 27-29.
' V. Pârvan, op. cit., p. 386.
6 I. Nestor, op. cit., p. 120.
• G. Childe, op. cit., p. 388-389.
7
I. Nestor, op. cit., p. 1 3J.
2
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Ravine 1 , asemănătoare cu cele de la Ţufalău şi Şmig, aruncă oarecare îndoială asupra
datării acestora din urmă 2 • Totuşi, după cum am văzut mai sus, faptul că tezaurul de
la Şmig a fost găsit într-un vas de bronz, îl plasează la sfîrşitul epocii bronzului. Astfel,
cea mai bună explicaţie a prezenţei falerelor de acest tip în diferite complexe este să admitem că ele se menţin sub diferite variante în cursul întregii epoci a bronzului 3 •
În sfîrşit, menţionăm că P. Reinecke înglobează şi tezaurul de la Ţufalău în cercul
său « thraco-cimmerian », datîndu-1 în jurul anilor 700 î. e. n. 4 •
Podoabd de aur din sîrmd spiralicd. La Muzeul Naţional din Budapesta se păstrează o
podoabă făcută din sîrmă înpoită de multe ori şi avînd un capăt în formă de laţ, prins
de celălalt capăt, îndoit în formă de cîrlig (fig. 138, 12). Provenienţa obiectului este,
probabil, din Transilvania, iar în ceea ce priveşte întrebuinţarea lui, este tot atît de probabil că împodobea părul de lîngă urechi 6 • Un exemplar aproape identic se găseşte în
colecţia Egger 6 • Sîrll'!-a moale de aur din care este făcut acest obiect,
precum şi faptul că unul dintre capetele sale are crestături ca podoabele
de sîrmă de la Cărani, de exemplu, îl situează, fără îndoială, în acelaşi
grup de podoabe de aur 7 •
Fibu!a de aur de la Remetea. În tezaurul de obiecte de argint găsit în
1905la Remetea, figurează şi o fibulă de aur B (fig. 146) Lucrată din aur
palid, sau poate numai aurită ea face parte din categoria fibulelor derivate din fibula de tip Nauheim. Această fibulă se găseşte în mai multe
tezaure geto-dace de argint de la sfîrşitul epocii La Tene, făcută însă
tot din argint. Astfel o găsim la Hetiur 9 , la Senereuş 10 , la Merii Goala11 • Pig. 146.- Fibulă
de aur de la RemeFăcută din bronz, o găsim la Poiana 12 •
tea (aprox. 3/4l.
Fibulele de acest tip apar în a doua jumătate a secolului I î. e. n.
şi se menţin probabil pînă la începutul secolului următor 13 • Ele sînt lucrate din argint,
bronz sau fier. Exemplarul de aur de la Remetea pare a fi unicul făcut din acest metal.
El este în acelaşi timp şi cel mai nou obiect de aur din Transilvania, pe care îl mai putem
îngloba în seria obiectelor de aur «preistorice».

*
Am trecut în revistă pe scurt acele categorii de obiecte de aur din Transilvania
despre a căror formă putem să ne dăm seama, fie că sînt reproduse în diferite publicaţii,
fie că informaţiile literare ne permit să o bănuim. Ne-a mai rămas o categorie de descoperiri, destul de numeroase, pentru a căror identificare nu avem la dipoziţie decît
datele pe care ni le furnizează repertoriul lui M. Roska, precum şi literatura pe care
acesta o citează. Din nenorocire, aceste date nu sînt suficiente pentru a ne permite să înglobăm diferitele obiecte în grupuri sau categorii distincte. De aceea, le vom menţiona
pe scurt, accentuînd încă o dată că lucrarea noastră nu poate avea un caracter definitiv,
1 <<Dacia», 1937-40" Vll- VIII, p. 12.7 şi urm.
' l. Nestor, «Revista Istorică Romînă», 1941-42, XI-Xll, p. 435·
'«Dacia>>, 1937-40, VII-VIII,p. 127şiunn.
• «Germania», 1925, p. 52.
6
« Arch. Ert. », 1891, p. 322 şi 352; I. Pârvan, op. cit., fig. 309 .
• lbid., 1891, p. 321, fig. 2
7
Menţionăm, totuşi, un obiect asemănător, făcut însă din argint şi care trebuie datat mult mai tîrziu (sfîrşitul
epocii La Tene ?), chiar dacă nu face parte din tezaurul despre care vorbeşte Kubitschek, « Jahrbuch fiir Altertumskunde»,
Wien, 19tt, V, p. 72 şi fig. 42.
8
<< Arch. Ert. )), 1906, p. 364 şi fig. I, 5; p. 365, fig. 2., 5; ''· Pârvan, op. cit., fig. 372, 5·
~
9 Ibid., 1886, p. 388.
10 Ibid.
11 «Dacia», 1937-40, VII-VIII, p. 186, fig. 3, 2, 3·
12
Ibid., 1927-1932, III-IV.
13 Il. HWJyady, Keltâk a Kârpatmedenceben, « Diss. Pann. », Budapesta, 1944, ser. II, nr. tR, p. 86. Vezi
şi M. Parducz, ~ Arch. Hungarica», 1941, XXV, p. 61-62.
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care să epuizeze în întregime subiectul, ci este sau, cel puţin, sperăm să fie, un imbold
pentru acei cărora le stă în putinţă să publice în întregime materialul încă puţin cunoscut.
Amintim în primul rînd printre tezaurele mai mari tezaurul hallstattian de la
lVIoigrad, care cuprindea mai multe piese între care par a fi fost şi brăţări 1 . Un alt tezaur,
găsit la Simeria, cuprindea 83 de mărgele din aur, 21 de fragmente de sîrmă de aur
şi 61 de bucăţi de aur informe. La Beneşti, lîngă Sîntana de Mureş, par a se fi găsit
mai multe giuvaeruri de aur, mărgele şi arme; la Băgău un giuvaer în formă de placă, o
altă placă mic~ şi un inel; la Vîlcelele Bune - o bară (verigă?) de aur; la Chitid - tot
bare de aur şi tetradrahme de aur; la Vad - un buton de aur; din fostul judeţ Sălaj,
fără loc de descoperire, sînt menţionate două giuvaeruri de aur; la Mădăraş, s-ar fi găsit o
bară în formă de corn; la Saciova- două fragmente dintr-un ac de aur; la Senereuş,
mai multe obiecte de aur dintre care şi o fibulă (?); la Oraşul Stalin- un colier
şi două fi bule; la Daia Săsească - un ornament de spadă ( ?) ; .de la Firtuseni este
menţionată o zăbală de aur, iar de la Copand- chiar un cărucior de aur. Este posibil ca
unele din aceste obiecte să dateze din alte epoci.
Lanţuri şi ochiuri de lanţuri sînt menţionate de la Şumal, Dîrja, Alioş, Vălişoara
şi Bistriţa.

Un colier şi o spirală de aur sînt citate de la :rv1intiul Romîn. Un pandantiv de
aur s-ar fi găsit la Rupea şi alte trei la Măderat. De la Imeni sînt amintiţi cercei de aur
arhaici. Inventarul muzeului de la Cluj, unde se păstrau pînă acum cîţiva ani, precizează
că este vorba despre o pereche de cercei arhaici, greceşti, în formă de cap de leu. Alţi
cercei de aur sînt proveniţi de la Geoagiul de Jos, Vişa şi de la Cluj.
În sfîrşit, literatura mai menţionează o spirală de aur din sîrmă în patru muchii,
găsită la Bocşa Montană; o altă spirală cu vîrfurile plate, găsită la Bundorf şi alte spirale
de sîrmă de aur găsite la Crăciunel.

*
Cu cele scrise pma a1c1 am terminat înşirarea descoperirilor de obiecte de aur
«preistorice» din Transilvania. Vom face deci o mică recapitulare, cu care prilej vom
completa pe alocuri prezentarea noastră de pînă aici.
Am văzut că nu avem nicăieri dovada precisă a exploatării miniere a aurului, iar
în ceea ce priveşte « spălatul», nu putem decît să-1 bănuim în ţinuturile în care este practicat şi azi. De altfel, nu găsim aceste urme precise nici în restul Europei, deşi aurul
este primul metal pe care-1 cunoaşte omul 2 •
Aurul transilvănean are o coloare palidă, verzuie, din cauza cantităţii mari de
argint pe care o conţine, în medie de 25-26 %· În unele cazuri, izvoarele literare precizează că este vorba de aur transilvănean 3 .
Este foarte probabil că marea majoritate a descoperirilor conţine obiecte făcute
din aur găsit în Transilvania, aceasta fiind, alături de Irlanda, de Spania şi de Macedonia
împreună cu Tracia şi insula Thasos, una din provinciile cele mai bogate în aur ale antichităţii 4 • De aici s-au răspîndit produsele artei aurului spre Ungaria Yecină şi spre nordul
Europei, ajungînd însă chiar şi pînă în Egipt, unde pare a se fi găst un obiect din aur
transilvănean datat în timpul din as tiei a II -a 5 .
i De la Moigrad mai sînt menţionate cîteva obiecte de aur din diferite epoci. Provenienţa lor şi chiar calitatea
lor antică este contestată. Vezi P. Patay, « Arch. Ert.», 1944-1945, p. 24-25. Vezi şi N. Fettich, în« Arch. Hungarica)),
Seria nouă, voi. XXXII1 1953, p. 56 şi urm.
• M. Ebert, Reallex. der Vorgeschichte, 1, p. 421.
3
Astfel, pentru inelele de la Brăduţ, de pildă, se precizează că ele conţineau 75 % aur şi 25 % argint. Inelele de la
Toteşti conţineau o, 736 aur şi 0,259 argint.
•
4
M. Ebert, Reallex der Vorgeschichte, IV, z, p. 376.
6 1. Nestor, op. cit., p 34, n. III.
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Vorbind despre inelul de aur găsit în stratul inferior de la Ariuşd, M. Roska preciobiectul nu este făcut din aur transilvănean 1 •
În ceea ce priveşte tehnica artei aurului din Transilvania, ea este destul de simplă,
şi în general, analogă tehnicii bronzului. Nu găsim, cel puţin atît cît ne putem da seama
din datele care ne stau la dispoziţie, procedeuri mai complicate, cum ar fi ornamentaţia
cu niello, granulaţie, filigran, placaj cu argint sau alte metale etc. Într-un singur caz,
pe una din brăţările cu cap de aur de la Tîrgu Mureş, pare să se fi practicat incrustaţia
cu argint ..
În general, ornamentele sînt executate în tehnica numită « au repousse », care
constă în a produce proeminenţe sau linii reliefate împinse de pe reversul plăcii de aur,
sau sînt executate cu instrumente fine de bronz, care fac să apară pe obiect linii sau puncte
fine, incizate.
Alături de tehnica ciocănitului, mai veche, apare încă la începutul epocii bronzului
turnarea aurului 2 • Multe din inelele de bucle, de pildă, pot să fi fost şi turnate, dar
obiectele mai de preţ par a fi fost lucrate în tehnica ciocănitului.
Trecînd în revistă diferitele obiecte de aur din Transilvania, am distins întîi categoria destul de bogată a ine!elor de bucle. Am văzut că clasificarea lui H. Schmidt nu poate
avea decît o valoare tipologică, diferitele forme apărînd uneori în acelaşi tezaur. Fără a
le putea data cu precizie, credem că aceste mici podoabe aparţin începutului şi mijlocului epocii bronzului. Doar cele găsite în tezaurul de la Şmig ar putea fi datate în epoca
hallstattiană, presupunînd că acest tezaur aparţine într-adevăr acestei epoci.
A doua categorie mare au format-o în expunerea noastră fa!ere!e or11amenta!e.
Am văzut că dacă ele pot fi datate la începutul sau la mijlocul epocii bronzului,
pe una dintre fa.lerele de la Grăniceri (Otlaca) apare ca ornament pasărea considerată mai
mult hallstattiană, cu toate că celelalte poartă ca motive ornamentale numai elemente
vechi ce se regăsesc pe ceramica bronzului mijlociu. Totuşi credem că şi aceasta trebuie
datată în bronzul mijlociu.
În afară de analogii care s-au constatat pentru falerele noastre în mormintele« cu
groapă simplă» de la Micena, I. Nes tor a atras atenţia şi asupra unor ornamente asemă
nătoare ce se găsesc pe obiecte de bronz din nordul Europei. Astfel, el citează- pentru
asemănarea cu ornamentele de pe una din falerele de la Săcueni - motivele de pe un
vas de atîrnat din bronz (Hangebecken, Hangedose) de la Fjellerup, iar pentru una din
falerele de la Grăniceri- motivele de pe o centură de bronz găsită tot la Fjellerup sau
pe una de la Holback Ladegard în Seeland 3 •
În afară de analogiile citate de I. Nestor se mai pot cita multe altele din nordul
Europei. În general, ornamentaţia falerelor de la Săcueni şi Vărşand, de pildă, este
înrudită de aproape cu cea de pe bronzurile şi mai ales de pe văscioarele de atîrnat
din nord, aparţinînd perioadelor Montelius V şi VI. Acestea au fost considerate ca
nu indiciu pentru datarea falerelor noastre în Hallstatt B şi C şi o dovadă despre
legăturile strînse care au existat între Transilvania şi nordul Europei, legături pe care le
accentuează F. Tompa în studiul său despre comerţul aurului« preistoric» 4 •
A treia şi cea mai importantă categorie au format-o brăţările de aur. Am deosebit
în această categorie mai multe tipuri principale. Am văzut că tezaurul de la Firiteaz
cuprinde trei din aceste tipuri: brăţara simplă cu secţiunea cuadrangulară, brăţara cu
cîte o singură spirală la fiecare capăt şi brăţara cu cîte două spirale la fiecare capăt.
Toate trei îşi au corespondentele lor în perioada mijlocie a bronzului central european.
zează că

1

M. Roska, op. cit., p. 79·
M. Ebert, Reallcx. der Vorgeschichre, IV,
" 1. Nestor, op. cit., p. 121.
4 « Arch. Ert. )), 1937, p. 49-56.
2

2,

p. 388.
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Primele două tipuri se regăsesc aproape identice în bronz în această epocă. Totuşi, găsim o
cu cîte două spirale la fiecare capăt, semănînd ca formă cu cele cu capete
unispiralice de la Firiteaz în tezaurul de la Fokoru, iar în tezaurul de la· Michalkow,
găsim. chiar brăţara cu capete bispiralice, deşi, după cît se pare, într-o formă degenerată.
Vedem dar că nimic nu ne permite să datăm tipurile de la Firiteaz într-o anumită perioadă a
bronzului sau a Hallstatt-ului. Totuşi, credem, că, avînd în vedere faptul că anumite forme se menţin în cursul mai multor perioade şi că brăţara cu secţiunea cuadrangulară, făcută din bronz, apare la noi de obicei în depozitele de la începutul Hallstatt-ului,
putem considera tezaurul de la Firiteaz ca aparţinînd acestei perioade. O indicaţie în
plus pentru această ipoteză o formează şi felul ornamentelor în « că priori», aranjate în
grupuri, de pe unele din brăţările cu capete bispiralice, ornament care apare şi pe brăţările
de bronz de la începutul epocii noastre hallstattiene.
Pentru datarea brăţărilor cu capete bispiralice de tip Acîş-Săcueni, ne-am bazat
pe faptul că pe teritoriul R. P. Ungară, la Hajduszoboszlo, la Biharkeresztes şi la 6fehert6,
aceste brăţări au fost găsite împreună cu alte tipuri de brăţări, care apar de obicei în
depozitele de la începutul Hallstatt-ului.
O problemă încă puţin lămurită din punct de vedere cronologic o formează
şi brăţările cu capete semilunare de tip Biia-Pipea. Am considerat brăţara de la Bellye,
contrar părerii generale, ca o formă mai veche a acestui tip, socotind că ea reaminteşte
încă, prin ţrupul ei lat şi profilat, brăţări de bronz din bronzul mijlociu, cum ar fi, de
pildă, unele din tumulii Boemiei de sud şi de vest 1 • Capetele foarte încovoiate ale brăţării
de la Bellye ar fi în acest caz o reminiscenţă a spitalelor duble de la capetele
unora din brăţări. În ceea ce priveşte brăţara din colecţia Kirasz, cea de la Pipea şi cea
de la Biia, am văzut că ele au un element ornamental comun. Acest element este rîndul
de semicercuri avînd cîte un cerculeţ pe fiecare vîrf. El apare pe corpul brăţării de la
Pipea, pe corpul şi pe capetele celei din colecţia Kirisz şi într-o formă unghiulară tot
pe capetele brăţării de la Biia. Pe corpul brăţării din colecţia Karasz, două rînduri de semicercuri sînt aşezate faţă în faţă, iar cerculeţele de la vîrfuri sînt puţin distanţate.
Căutînd acest ornament, analog sau foarte înrudit, am văzut că el apare în regiunile noastre pe ceramică sau pe obiecte de bronz în perioada mijlocie a bronzului şi poate
fi urmărit pînă în epoca hallstattiană. Uneori, ornamentul nostru este compus din rînduri
de semicercuri unite, fără cerculeţe pe vîrf, alteori au acest cerculeţ sau un punct pe
fiecare vîrf, iar alteori au cerculeţul la mijlocul semicercului, acest cerculeţ fiind aşezat
cîteodată în faţa vîrfurilor semicercurilor din faţă.
În unele cazuri găsim aceste semicercuri avînd chiar două sau trei puncte pe
vîrfuri, ca de pildă pe o secure de luptă din bronzul mijlociu, găsită la Someşeni (Cluj) 2•
Înafară de analogiile citate mai sus, putem menţiona, pentru prima perioadă a
epocii hallstattiene, ornamentul în semicercuri, avînd deasupra lor un rînd întreg de
puncte, pe lama unui cuţit de bronz din depozitul de la Tăuteu 3 • Într-un singur caz
găsim rîndul de semicercuri chiar şi pe un celt de bronz, în depozitul de la Kajnyikfalva
în Bihor 4 • Aceleaşi semicercuri le găsim pe obiecte de bronz de la Komjath (Lipt6) 6•
pe corpul unei fibule de la Bodrogkeresztur (Zemplen) 6 , pe discul de la mînerul unei
spadc 7 , pe o fibulă de la Kurd (Tolna) 8 etc.

brăţară

J.

Schrânil, op. cit., pl. zj, 1, 6, ~l. Nestor, « Marburger Studien )), 1938, pl. 71.
' «Dacia)), 1935--36, V-VI, p. zz8, fig. 3, 1.
4
J. Hampel, op. cit., pl. zo6, '3·
6
lbid., pl. 66, I, z; 120, 23; 121, 2, 3·
' Ibid., pl. 96, 7·
1
lbid., pl. 198, jos.
' lbid., pl. 213, 31,
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Pe acelaşi tip de fi bulă «cu scut» găsim semicercurile cu punct pe vîrfuri în marele
depozit de la Guşteriţa 1 sau la Lhota Zaborna lîngă Dobris, în Boemia, aparţinînd
sfîrşitului epocii bronzului 2 •
Vedem, aşadar, că ornamentde de pe brăţările de aur cu capete semilunare se
regăsesc pe o arie destul de mare, începînd din perioada mijlocie a bronzului şi pînă în
epoca hallstattiană. Găsim rîndurile de semicercuri chiar şi pe brăţara de aur cu capete
bispiralice de la Kyritz 3 în Brandenburg, iar mai departe în nord, uşor modificate, pe
văscioarele de atîrnat din perioadele Montelius V şi VI 4 •
În consecinţă, credem că nu este nici un motiv să datăm brăţările de aur de tip
Biia-Pipea în epoca La Tenc şi nici chiar la începutul acestei epoci. Ele pot fi foarte bine
datate în epoca hallstattiană, fără a putea preciza însă în care perioadă. Poate că o analiză
mult mai amănuntită decît am făcut-o noi a acestor forme si
motive ornamentale ne-ar
'
duce la rezultate mai precise. Totuşi, credem că brăţările noastre nu trebuie plasate mai
tîrziu de perioadele B şi C ale epocii hallstattiene.
L. Marton 6 aminteşte că la Tîrgu Mureş s-ar fi găsit împreună cu 0 brăţară cu
capete de taur şi o brăţară cu capete semilunare mai « simplă». Din nenorocire, nu ştim
dacă această brăţară aparţinea tipului Biia-Pipea sau tipului Boarta. Totuşi, faptul că
cele două brăţări s-au găsit împreună ar constitui un uşor indiciu cronologic: anume,
dacă admitem legăturile ce se fac între brăţările cu capete de taur şi aşa-numiţii idoli lunari
de tip Kalenderberg sau Statzendorf-Gemeinlebarn, ele nu pot fi datate decît în Hallstatt B, sau cel mai tîrziu, C 6 •
Afară de aceasta, trebuie să menţionăm şi legătura care s-a făcut între brăţările
de aur cu capete de animal din Transilvania şi colierul de argint de la Trichtingen, în
Wiirttemberg. O uşoară înrudire între aceste podoabe este de netăgăduit şi credem că
ca există şi între brăţările de tip Biia-Pipea şi cele cu capete de animal. In acest caz, colierul
L'e la Trichtingen 7 , datat în La Tene-ul timpuriu, nu poate fi c'ec~t o formă derivată din brăţările noastre de aur. Chiar faptul că el este făcut din argint este un indiciu
că trebuie să fie mai nou decît brăţările de aur, căci nu putem presupune că obiecte de
argint, înrudite stilistic cu obiecte de aur, să nu fie mai noi decît acestea.
În ceea ce priveşte brăţările cu capete semilunare de tip Boarta-Dalj, V. Pârvan 8
şi l. Nestor 9 au fără îndoială dreptate cînd consideră acest tip ca ultimul în evoluţia
brăţărilor de aur cu capete spiralice sau semilunare. Dalj se datează în primele timpuri
ale tpocii La Tene prin fibula de bronz menţionată de I. Nestor 10 , iar tezaurul de la
Boarta ar putea fi coborît şi el pînă în această vreme. În acest sens, amintim că într-o
descoperire din La Tene II, făcută la Curtuiuşeni, în nord-vestul Transilvaniei, s-au
găsit şi trei nasturi de bronz în felul celui de aur de la Boarta, dar mai mari şi avînd pe
partea inferioară urma unei urechiuşe de fier 11 •
De altfel, formele brăţărilor de aur cu capete semilunare evoluează şi se transformă. Un exemplar bogat împodobit, la care capetele sînt transformate într-un fel de
palmete, s-a găsit la Aliseda (prov. Caceres) în Spania, părînd a fi de origine orientală,
poate feniciană. El este datat în seco1ul al VI-lea î. e. n. 12 • Este greu să ne pronunţăm

.

1

ln Muzeul Sibiu. Vezi K. HorcJt, « Mitteil. aus dem Brukenthalischen Museum )), Sibiu, 1947, XII, fig.
Schrânil, op. cit., pl. 33, nr. 36.
L. Lindenschmidt, Alterthiimer unsercr heidnischcn Vorzeit, 1, fasc. V, pl. 4, nr. 6.
Ibid., II, fasc. IX, pl. 1, 1, :1. şi 5.
L. Marton, op. cit., p. 91.
R. Pittioni, Urgeschichte, Leipzig-Wien, 1937, p. 178- I79·
F. A. van Schcltcma, Die Kunst unsercr Vorzeit, Leipzig, 1936, pl. 33, 2.
V. Pârvan, op. cit., p. 339·
I. Nestor, « Eurasia Septentrionalis Antiqua », I9H· IX, p. ISI.
Ibid.
Vezi M. Roska, op. cit., p. So, fig. 97, 1-3; ((Kozlemenyek», Cluj, 1942., Il, 2, p. 37, fig. 3, 1-3.
M. Ebert, Reallex. der y9rgeschichte, I, pl. :1.7, a.
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dacă a existat vreo legătură între această brăţară şi brăţările noastre, dar faptul este posibil, aşa după cum este posibil să fi existat o legătură şi între acestea şi o brăţară mult mai
veche, cu capete semilunare împreunate şi avînd la mijloc o rozetă, găsită în al patrulea
mormînt« cu groapă simplă» de la Micena 1 .
Trecînd la brăţările cu cap de taur, amintim asemănarea lor, remarcată de F.

Tompa, cu brăţările de tip Acîş-Săcueni şi, în speţă, cu exemplarul de la Biharkeresztes 2•
În ceea ce priveşte brăţările de la Şona şi Recaş, nu am citat decît cîteva exemplare
asemănătoare. La acestea se mai pot adăuga alte brăţări de bronz găsite în Transilvania:
cîteva la Dragomireşti, în Maramureş 3 ; altele la Uriul de Sus 4 ; altele la Leleiu 6 la
Şieu 6 etc.
Trecem mai repede peste celelalte tipuri de brăţări de aur găsite în Transilvania.
Oprindu-ne un moment la podoabele făcute din sîrmă de aur, în felul celor de la Cărani,
cităm două descoperiri făcute pe teritoriul R. P. Ungară, în care găsim aceste podoabe.
Una este cea de la Bekesszentandras 7, iar cealaltă cea de la Bodrogzsadiny 8 .Aceasta
din urmă s-a găsit într-o situlă de bronz, din care nu s-a păstrat decît un fragment. Pe
baza acestui fragment de vas, F. Tompa datează descoperirea în jurul anilor 800 î. e. n.
În general, F. Tompa crede că atît podoabele de sîrmă de aur, cît şi inelele cu secţiune
cuadrangulară trebuie datate în prima şi a doua perioadă a epocii hallstattiene 9 •
Au urmat apoi în expunerea noastră vasele de aur, asupra cărora nu mai insistăm,
şi la urmă, diferitele descoperiri greu de identificat.
Într-o lucrare citată mai sus, A. Mozsolics 10, pornind de la un grup de obiecte
de aur vechi hallstattiene, descoperite în vestul teritoriului R. P. Ungară, dă sugestii
importante şi în ceea ce priveşte unele descoperiri din Transilvania. Astfel, autoarea
datează tezaurul de la Ţufalău în perioada mijlocie a epocii bronzului, bazîndu-se pentru
aceasta în primul rînd, după cum am amintit mai sus, pe analogia uneia dintre securile
de aur de la Ţufalău şi anume a celei cu spinarea arcuită şi prelungită, cu una dintre
securile de luptă de la Apa, care a fost datată în bronzul mijlociu. Credem că autoarea
are dreptate în această nouă datare a celebrului tezaur de aur. În sprijinul acestei datări
aducem şi faptul că falerele cele mici de la Ţufalău sînt aproape identice cu aceea de la
Pecica, iar cele mari, după cum bine observă A. Mozsolics, sînt înrudite stilistic cu cele
de la Săcueni şi Vărşand, aceasta din urmă fiind datată de noi tot în bronzul mijlociu.
Chiar şi faptul că, după cît se pare, tezaurul de la Ţufalău conţinea şi inele de bucle,
pledează pentru această datare, întrucît podoabele amintite sînt fără nici o îndoială, mai
frecvente în această perioadă decît la sfîrşitul epocii bronzului. A. Mozsolics insistă
iarăşi, cu drept cuvînt, asupra influenţei miceniene în arta aurului din regiunile noastre,
spunînd că tezaurul de aur de la Ţufalău şi depozitul de bronzuri de la Apa trebuie să
tie contemporane cu mormintele «cu groapă simplă» de la Micena 11 •
Într-un studiu mai recent, A. Mozsolics 12 spune din nou că tezaurul de aur de la
Ţufalău trebuie datat în perioada Toszeg C a epocii bronzului \Jngar şi că această perioadă
este încă în parte contemporană cu perioada B a lui P. Reinecke.
1

G. Karo, op. cit., pl. 42.
F. Tompa, « 24/25 Ber. d. rom.-germ. Komm.», 1934-1935, p. 107.
3
M. Roska, op. cit., fig. 71, 6-8.
4
lbid., fig. 107, 10-15.
5 Ibid., fig. 170.
• «Dacia», 1937-1940, VII-VIII, p. 146, fig. 1, 4-5.
7
« Arch. ErU>, 193 7, p. 55, fig. 24.
8
lbid., p. 54·
9
Ibid., p. 5 5·
10 A; Mozsolics, op. cit. Unele concluzii la care am ajuns independent şi care se apropie de cele ale autoarei,
sint, atunci cînd nu cităm pe autoare, redactate încă în 1948.
11 A. Mozsolics, op. cit., p. 19 şi urm. Menţionăm că autoarea crede că falerele de tipul celor de la Ţufalău se apli·
cau pe bronz sau pe os (p. 23).
12
« Acta Archaeol. », Budapesta, 19p, II, fasc. 1-3, p. 62.
2
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Continuîndu-şi consideraţiile asupra unor tezaure de aur, autoarea aminteşte di,
atît tezaurul de la Ţufalău, cît şi cel de la Şmig, au conţinut, pe lîngă diferite obiecte de
aur, şi aur brut. Aceasta constituie o dovadă că obiectele de aur se lucrau pe loc 1 .
În ceea ce priveşte spirala de la Cărani, A. Mozsolics o aseamănă cu o spirală de
la Ogyalla (Komarom) şi derivă aceste podoabe din cunoscutele inele spiralice de la începutul epocii bronzului (Noppenringe), cu care prezintă într-adevăr o vădită asemănare 2 .
Inelele deschise, cu secţiune cuadrangulară, A. Mozsolics le cuprinde în cercul
fibulelor « cu posamenterie » 3 şi înclină să le considere monede anulare 4 • În acelaşi
cerc intră şi brăţările de aur cu capete spiralice de tip Firiteaz, care se găsesc de obicei
împreună cu inelele amintite. Cele de tip Săcueni par a fi ceva mai noi. În general, se
pare că toate aceste tezaure pot fi datate în perioada B a epocii hallstattiene 5 .

*
Vorbind despre arta aurului în regiunile noastre, V. Pârvan spune următoarele:
«Prin urmare, î11tre sec. IX şi VII î.e.tt. înainte de venirea în masă a scythilor în Carpaţi
şi la Dunăre, geţii dezvoltau aici o artă proprie a aurttltti, ale edrei produse umpleau tot
centrul ;i nordul Europei, concurînd cu arta etrttst'd ti bronzultti şi argi11tttltti »6 •
Iar mai departe, vorbind despre dispariţia aurului în epoca La Tene, tot V.
Pârvan spune: « Ceea ce însă trebuie să mire mai mult ca lipsa chihlimbarului e lipsa
aurului în La Tene-ul getic. Dacia, ţara aurului, cu nenumăratele ei comori şi depozite
de obiecte de aur din bronzul IV şi chiar din Hallstatt, cu o artă particulară a aurului,
ridicată între anii 1200 şi 700 î.e.n. la o rară perfecţie tehnică şi distincţie stilistică,
este în La T ene cel mult bogată în argint)) 7 •
Consideraţiile lui V. Pârvan sînt, fără îndoială, juste, chiar dacă trebuie să
întindem datele fixate de el în timp atît în sus cît şi în jos. Într-adevăr, am văzut şi ne referim aici numai la Transilvania-că găsim un obiect de aur încă în epoca eneolitică, la Ariuşd, unde găsim apoi un alt obiect la începutul epocii bronzului. Tot la
începutul acestei epoci apar plăcile ornamentale de la Beba Veche, butonul de aur de
la Pecica-Rovine şi, probabil, şi o parte din inelele de bucle. În perioada mijl?cie a bronzului intr2., fără îndoială, o altă parte a acestor inele, apoi conurile şi discul de aur cle la
Pecica-Rovine, uimitorul tezaur de la Ţufalău şi falerele de aur.
În ceea ce priveşte limita de jos a perioadei fixate de V. Pârvan pentru dezvoltarea artei aurului în Dacia, ea trece fără îndoială prin toate perioadele hallstattiene şi
poate fi coborîtă cu tezaurul de la Boarta poate pînă în primele timpuri ale La Tene-ului,
iar cu brăţările de la Toteşti şi cu fibula de la Remetea, pînă spre sfîrşitul acestei epoci.
Fără îndoială, în aceste vremuri arta aurului este pe cale de dispariţie. Ea se manifestă încă pe unele obiecte de argint geto-dace, ca de exemplu marile brăţări spiralice
care au capetele aurite.
Marea masă a obiectelor de aur din Transilvania intră însă fără îndoială în
perioadele hallstattiene ale cronologiei lui P. Reinecke. În perioada A se pot plasa probabil brăţările de tip Cetea, numeroasele inele de acelaşi tip, brăţările şi inelele crestate,
inelele de la Brăduţ, Tăuteu şi Apoldul de Sus etc. Se pare că şi brăţările cu capete
spiralice de la Firiteaz şi Oradea, sau cele de tip Acîş-Săcueni intră în parte în această
perioadă, în parte în perioada n.
1

A. Mozsolics, op. cit., p. zy.
" lbid. p. 15 şi 32·
a Ibid., p. 29.
4
lbid., p. 3I.
.
6 lbid., p. 32 şi urm. Dacă acceptăm părerea lui l. A. Elnîţki că cimmcrienii nu au ajuns niciodată în ţinuturile
noastre, denumirea de cerc thraco-cimmerian trebuie reconsiderată (« Yestnik drevnei istorii», 1949, nr. 3, p. 14- 27).
• V. Pârvan, op. cit., p. 341-342.
7
lbid., p. 558-559·
16 -
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În sfîrşit, o mare parte a descoperilor, brăţări cu capete de taur, cu capete semilunare, vase de aur etc. şi în general toate descoperile înglobate în cercul aşa-numit
« thraco-cimmerian » al lui P. Reinecke, trebuie datate în perioada B şi C a epocii
hallstattiene 1 . Legătura în timp între acestea şi rarele obiecte de aur din epoca La Tene este
făcută prin brăţările-inele de bucle cu capete conice din mormintele perioadei « scitice».
După cum am văzut pînă aici şi atît cît ne putem da seama din datele pe care ni
le dă 1vl. Roska în repertoriul său, se pare că partea cea mai mare a lucrurilor de aur
«preistorice », găsite în Transilvania, aparţine epocii bronzului, respectiv primei epoci a
fierului. S-ar putea ca unele din aceste decsoperiri să aparţină unor epoci mai noi,
totuşi, acest lucru nu poate fi afirmat fără o prealabilă examinare a obiectelor. În afară de
inelele de la Aiud şi Blaj şi de brăţările de la Toteşti, pe care le-am menţionat mai
sus, într-un singur caz informaţiile literare par a permite aşezarea descoperirii în perioada
mijlocie sau tîrzie a epocii La Tene: în anul1836, s-au găsit la nord de comuna Chitid din Reg. Hunedoara, mici « hare »de aur împreună cu tetradrahme. Nu ştim despre
ce fel de tetradrahme este vorba, dar dacă ele într-adevăr au fost găsite cu lucrurile
de aur, ar permite datarea acestora.
În linii mari putem spune, fără a greşi prea mnlt, că începînd din secolul al
V -lea şi pînă în epoca stăpînirii romane, nu avem în Transilvania decît foarte puţine
descoperiri de obiecte de aur. Dar nu numai în această epocă lipsesc lucrurile de aur, ci
şi în perioada premergătoare, scirică. Chiar dacă unele lucruri pot fi datate pînă în
secolul J.l V -lea ele nu pot fi atribuite în nici un caz sciţilor.
Cum se potriveşte deci această lipsă a aurului în mormintele scitice din Transilvania cu cunoascuta frază a lui Herodot (IV, 104) despre agatirşii cei gingaşi, care
poartă mai ales lucruri de aur şi cum se potriveşte cu extraordinara bogăţie în aur a
mormintelor scitice de pe teritoriul U .R.S.S., din cunoscutele curga11e sau movile
funerare?
Răspîndite în mai multe regiuni geografice, aceste movile au diferite dimensiuni, unele uriaşe, cuprinzînd toate morminte ale şefilor tribali sau ale războinicilor
sciţi, îngropaţi uneori împreună cu servitorii, femeile şi caii lor, morminte care deşi au
fost jefuite în parte încă din antichitate- unele la cîteva zile chiar după înălţarea movilelor- au furnizat totuşi nenumărate obiecte de aur.
Herodot, descriind într-un pasaj din «Istoriile )) sale (IV,71) obiceiurile cu care
îşi îngropa1.1 sciţii « prinţii )>, spune că aceste morminte sînt situate în părţile gherilor,
acolo unde rîul Nipru devine navigabil.
Ar reieşi din acest pasaj că sciţii îşi îngropau conducătorii în regiunea Niprului,
de unde, probabil, porniseră spre vest. Evident, dintre cele nouă grupuri de curgane
scitice de pe teritoriul U.R.S.S., cele de la Nipru şi din Crimea ar fi cele mai apropiate
de Transilvania. Dacă acceptăm această povestire a lui Herodot ca document istoric,
ea ar explica, în parte, lipsa obiectelor de aur în mormintele scitice din Transilvania.
Totuşi, ele există în mormintele scitice de pe teritoriul R.P.Ungară. N. Fettich, în
repertoriul său asupra monumentelor scitice din vechea Ungarie, publicat în cartea lui
M. Rostovţev 2 , menţionează şi lucrurile de aur găsite în diferitele morminte. Fără a fi
prea valoroase, ele sînt destul de numeroase: la Pilin (Nograd), Hatvan-Boldog (Pest),
Csanytelek (Csongrad), Gyăngyăs (Heves), Halisz (Szabolcs,) Muhipuszta (Borsod),
Tapioszentmarton (Pest), Zăldhalompuszta (Borsod), Gyărszemere (Gyăr), Kiskăszeg
(Baranya), Velemszentvid (Vas), în « comitatub) Neutra (fără loc de descoperire).
Numai despre două din aceste descoperiri ştim că au fost găsite în curgane: cea de la
Obiecte aparţinînd acestui grup pot fi datate şi în Hallstatt B, vezi« Wiener Prăhist. Ztschr.>>, 1940, p. 7-32.
• M. Rostowtzew, Skythien und cler Bosphorus, Berlin, 1931.

1

www.cimec.ro

LEIII:ET .i.JIJ .111111-:tJLO<HCE iN 'J'lL\1'\~lLYANL\ (IVI

2-l3

Gyoma şi cea de la Zoldhalompuszta. Aceasta din urmă conţine, ca şi descoperirea de
la Tapioszentmarton, cîte un cerb de aur lucrat în stilul zoomorf, caracteristic sciţilor din
Rusia de sud şi pe care îl găsim reprezentat şi mai departe, spre vest, de pildă în cunoscutul tezaur de la V ettersfelde (Brandenburg).
Iată deci că explicaţia pe care credeam că am găsit-o în pasajul lui Herodot nu
este suficientă, chiar dacă poate fi în parte verosimilă. Ea trebuie căutată în alte cauze
şi, în primul rînd, în lipsa cercetărilor. Nu s-au săpat decît prea puţini tumuli în
Transilvania. La aceasta ni se poate pune întrebarea: există tumuli funerari sau curgane,
pentru ca să le păstrăm termenul consacrat, în Transilvania? Fără îndoială că printre
sutele de movile, care aşteaptă cazmaua arheologului pentru ca să-şi dezvăluie secretul,
trebuie să fie şi morminte scitice.
Afară de aceste consideraţii, se ştie că sciţii nu au reprezentat în Transilvania
decît o minoritate, care a fost repede absorbită de populaţia locală. Această enclavă
scitică - fie că a pierdut legătura cu regiunile de unde a plecat, fie· că, dimpotrivă,mem
btii ei se considerau într-un fel de colonie, pe care o părăseau mai curînd sau mai
tîrziu, întorcîndu-se în vechea lor patrie- pierduse legătura cu oraşele greceşti de pe
malul Mării Negre, care au influenţat atît de mult întreaga civilizaţie scitică. Ajunşi
în Transilvania în secolul al VI-lea sciţii de aici nu avuseseră timp să primească influenţa elenă într-o măsură atît de mare ca fraţii lor din Rusia de sud, rămaşi cîteva
secole în contact atît de strîns cu coloniştii greci.
Chiar dacă stilul zoomorf scitic este de origine orientală, nu este mai puţin
adevărat că el a fost puternic influenţat de arta grecească a oraşelor din nordul Mării
Negre. Mai mult, chiar dacă erau de stil scitic, multe obiecte erau lucrate de meşterii
greci. Aceasta ar explica şi faptul că în Muntenia s-a găsit frumosul coif de aur de la
Poiana-Prahova, că Dobrogea ne-a dat descoperirea de la Hagighiol, Oltenia ne-a dat
descopeţirea de la Brădeşti, Craiova şi Poroina, în Muntenia s-au găsit cazanul de la
Scorţaru şi ligheanul de bronz de la Bălănoaia, iar regiunile apropiate de oraşele greceşti au stat necontenit sub influenţa grecească, în timp ce mormintele scitice din Transilvania nu ne-au dat nici un obiect curat grecesc şi cu atît mai puţin ceramică grecească,
atît de importantă din punct de vedere al datării descoperirilor.
Dar mai este un fapt foarte important, care nu ştim dacă a fost suficient accentuat şi care explică şi el lipsa lucrurilor de stil greco-iranian în mormintele scitice din
Transilvania. În secolul al IV -lea sau al III-lea î.e.n. nu mai există sciţi în Transil~
vania, fie că au fost absorbiţi de populaţia băştinaşă, fie că au pierit sub loviturile
celţilor şi astfel ei nu au ayut la dispoziţie încă două sau trei secole pentru ca să-şi
răspîndească civilizaţia aşa cum au putut să o facă pe teritoriul U.R.S.S., unde o mare
parte a curganelor datează din secolele IV şi III î.e.n.
Este adevărat că si în U.R.S.S. există deosebiri in ceea ce priveste constructia
'
'
'
curganelor şi felul înmormîntării; totuşi s-au găsit lucruri de aur în toate grupurile, chiar
şi în grupul Volga-Ural, destul de îndepărtat de litoralul Mării Negre. Multe dintre
obiectele care formează inventarul mormintelor din U.R.S.S., ca de pildă vîrfurile
de săgeţi de bronz şi vîrfurile de baldachin, s-au descoperit şi în Transilvania, în împrejurări necunoscute. Putem presupune că ele prodn tot din morminte distruse, despre
care nu ne-au rămas informaţii. Să fi conţinut aceste morminte şi lucruri de aur ?
Este foarte posibil, iar dispariţia lor este uşor de explicat.
În concluzie, putem spune următoarele: nu avem lucruri de aur în mormintele
scitice din Transilvania, dar nu este exclus ca ele să fi existat şi este foarte posibil să se
mai descopere de aici înainte. Totuşi, avînd în vedere bogăţia în aur a provinciei şi
mulţimea descoperirilor din perioadele precedente, această lipsă rămîne un fapt destul
de curios şi greu de explicat. O ultimă ipoteză despre dispariţia aurului în epoca scitică
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ne-o dă V. Pârvanl, care crede că agatirşii bogaţi în aur ai lui Herodot şi-au însuşit
aurul dacic şi în acest caz este probabil, adăugăm noi, că 1-au trimis în vechea lor patrie.
Dar să trecem acum la epoca La Tene propriu-zisă a Transilvaniei, adică la primele
patru secole dinaintea erei noastre şi la o parte a secolului I din era noastră. În această
perioadă, lipsa descoperirilor de aur este şi mai evidentă. Ele lipsesc în prima parte a
acestei epoci caracterizată prin prezenţa celţilor, în Transilvania- şi totuşi, celţii erau
iubitori de podoabe de aur, deşi nu în măsura sciţilor- şi lipsesc şi în partea a doua,
cînd dacii îşi organizează puternicul lor regat, care va fi distrus de Traian. Chiar dacă
unele din descoperiri, pe care nu le-am putut identifica, ar putea fi atribuite epocii La
Tene, ele nu pot fi decît cu totul neînsemnate şi necaracteristice.
V. Pârvan a văzut această lipsă şi a căutat să şi-o explice. Pentru o mai uşoară
înţelegere a problemei ne permitem să repetăm cîteva pasaje din « Getica », în care se
spun următoarele: « Ceea ce . însă trebuie să mire· mai mult ca lipsa chihlimbarului e lipsa aurului în La Tene-ul getic. Dacia, ţara aurului, cu nenumăratele ei
comori şi depozite de obiecte de aur din bronzul IV şi chiar din Hallstatt, cu o artă
particulară a aurului, ridicată între anii 1200 şi 700 î.e.n. la o rară perfecţie tehnică
şi distincţie stilistică, este în La Tene cel mult bogată în argint ».
Iar ceva mai departe: « Şi în vreme ce Ungaria propriu-zisă, ori Boemia
cunoşteau încă din belşug aurul, iar la Herczeg-.Marok, în Baranya, s-au găsit podoabe
de aur de stil central şi vest european celtic, Dacia face corp cu regiunea illyrică şi
est-alpină în precumpănirea absolută a argintului asupra aurului »2 .
Fără îndoială că există numeroase elemente ilirice în arheologia comunei primitive a Transilvaniei; elemente care nu au fost încă suficient studiate, dar influenţa ilirică
asupra artei dacice a argintului din Transilvania nu este totuşi hotărîtoare.
Această artă a argintului, sau acest stil dacic în arta argintului, dacă îl putem
numi. aşa, deoarece nu este vorba de un stil pur, ci de diferite influenţe, .care se
caută şi se împreună, a stat, după cum a remarcat de altfel V.Pârvan, sub înrîurirea elementelor vechi locale, a celor celtice, greceşti şi orientale. Afară de aceasta, arta argintului în Dacia şi în deosebi în Transilvania, apare destul de tîrziu. Tezaurele de argint
datează din secolul al II-lea, în cel mai bun caz, şi, în cea mai mare parte din
secolul I dinaintea erei noastre si din era noastră.
'
Vorbind despre aceste tezaure,
V. Pârvan spune următoarele:
« G. Teglas (AE. XII, 1892, p. 408 şi urm.) încercînd să-şi lămurească geneza
tezaurelor de argint dace, face observaţia că ele încep la noi o dată cu pătrun
derea în masă a monetelor de argint din miazăzi, în ~ee. IV maneta anulară de
aur e înlocuită cu cea thasiană de argint (tetradrahma); apoi din sec. al III-lea î.e.n.
încoace se introduc pe rînd: monetele de argint macedonene, monetele apolloniate şi
dyrrachice, denarii republicani romani, monetele diferitelor oraşe greceşti sudice, şi
chiar ale oraşelor sud-italice şi putea să adauge- spune V. Pârvan- în număr tot
aşa de mare, vin monetele celtice de argint. Deci o profuziune de material, destul
de rar în Dacia, în orice caz mai greu de extras ca aurul, care se găsea în nisipurile
rîurilor în stare nativă şi nu avea decît a fi spălat şi ales. Este o explicaţie folositoare
pentru partea materială a chestiunii, dar care lasă şi mai departe în întuneric problema
naşterii noului stil dacic » 3 •
Chiar dacă admitem că diferitele inele sau verigi de aur au jucat rolul pe care îl
vor avea mai tîrziu monedele, ele nu pot fi coborîte în nici un caz pînă în secolul al
IV -lea. În ceea ce priveşte explicaţia lui Teglas asupra provenienţei argintului brut, ea
1

V. Pârvan, op. cit., p. 597·
' lbid., p. 558-559·
:1 lhid., p. j60.
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poate fi în parte valabilă. Ne gîndim însă că el ar putea fi datorit în primul rînd monedelor aşa-zise celtice sau dacice, care fiind scoase cu încetul din circulaţie de către
monedele romane, vor fi topite şi transformate în podoabe1 • Aceasta ar explica şi faptul
de ce apar tezaurele de argint atît de tîrziu.
În ceea ce priveşte, în al treilea rînd, geneza noului stil dacic al argintului,
trebuie să ţinem seama că acest metal devine din ce în ce mai frecvent. El apare atît în
tezaurele thraco-greceşti de pe teritoriul R.P.Bulgaria, cît şi în mormintele scitice din
U.R.S.S., unde este găsit tot mai mult împreună cu podoabele de aur, pentru ca să
devină şi mai frecvent în perioada sarmată. A fost suficient să existe materialul brut,
pentru ca să se nască în Dacia arta argintului, pentru al cărei stil existau dinainte diferitele elemente care îl ~or compune.
·
J\'m văzut dar că pe măsură ce ne apropiem de vremea cuceririi romane, aurul
dispare din ce în ce mai mult din Transilvania şi totuşi Traian- şi aici ne întoarcem
la punctul de la care am plecat - va găsi uriaşa cantitate pe care o va lua ca pradă
şi care va servi la redresarea financiară a imperiului roman.
Întrebarea care ni se pune este: cum se explică acest fapt, această nepotrivire
între datele arheologice şi informaţiile istorice?
V. Pârvah, care a remarcat această contradicţie, găseşte explicaţia care nu ne
mulţumeşte însă pe deplin. După el: « Dacii strînseseră încă de pe vremea lui Burebista
uriaşe cantităţi de metal preţios prin războaiele de cucerire, în special împotrin cel'ţilor,
mari iubitori de podoabe de aur şi argint, şi prin oficiul de mercenari pe care-1 făceau
în slujba diferiţilor regi din S (cf. mai sus, p. 84, nr.1) ei de asemenea adunaseră mari
cantităţi de aur şi argint atît în monede, cît mai ales în podoabe începînd încă din
sec. V î.e.n. (primele ştiri la Thukydides, privitoare la geţii bt7to-roţ6-roc~, cf. mai sus
p. 149 şi nota 2; cf. p. 143); dar mai cu seamă în se::. II şi I. î.e.n. Marile tezaure
monetare descoperite în zilele noastre în Dacia cuprind mai ales lysimachi şi koso11i
de aur: adică sau pradă din sec. III î.e.n. sau plată şi pradă din a. 42. î.e.n. şi cei urmă
tori (vremea lui Cotiso şi Dicomes) »2 •
Teoria lui V. Pârvan despre prada de război pare mai mult sau mai puţin verosimilă.
Totuşi, nu vedem de la cine puteau să ia acest aur; în nici. un caz de la cel ţi, pe care
i-am văzut că nu prea stăteau strălucit din acest punct de vedere în regiunile noastre şi
nici de la sciţi, care erau şi ei săraci în aur, contrar ştirii lui Herodot. Afară de aceasta,
nici tezaurele de monede de aur nu sînt chiar atît de numeroase, mai ales în raport cu
cele de argint. Este posibil şi chiar probabir ca dacii să fi făcut multe capturi în numeroasele lor incursiuni pe care le vor face mai tîrziu în sudul Dunării, dar la acestea
participau în primul rînd geţii din cîmpia munteană şi numai în al doilea rînd dacii din
munţii Transilvaniei.
O altă întrebare care ni se pune este dacă este posibilă o atît de mare îngrămădire
de aur ca aceea pe care a capturat-o Traian chiar după revizuirea părerii lui Lydus? Fără
îndoială, lucrul este posibil şi tot V. Pârvan spune3 că acest tezaur era egal cu cel luat de
Lucullus după înfrîngerea lui Mithradates, egal cu tezaurul tectosagic capturat de Q. Servilius Caepio şi mult inferior cantităţilor de aur şi argip.t aduse de Pompeius din Orient.
Există în istorie numeroase exemple de mari acumulări de obiecte de preţ. Ne gîndim
printre altele şi la cantităţile uriaşe de aur pe care cuceritorii spanioli le-au găsit în
J\fexic şi Peru.
1

Se pare

însă că

podoabele au fost

făcute

dintr-un argint mai fin decît in general monedele, vezi N. Fettich,

« Acta Archaeol. », III, Budapesta, 1953, p. 173. Acest lucru trebuie verificat în mai multe cazuri,
2
V. Pârvan, op. cit., p. 595--196,
" V. Parvan, p. l9l·

www.cimec.ro

246

DORIN POPESCu

206

La toate aceste considerente şi la numeroasele ipoteze pe care le-am arătat în cursul
acestei rapide expuneri, ne îngăduim să mai adăugăm una. Se ştie că, după cucerirea
Daciei, minele de aur din această provincie au trecut direct în proprietatea împăratului 1.
Se poate presupune că înainte de cucerire ele formau proprietatea regelui dac. Amintind
aceasta, ni se oferă încă o posibilitate de a ne explica lipsa aurului în descoperirile arheologice ale epocii La Tene şi, în acelaşi timp bogata pradă de război luată de Traian de la
daci. Într-adevăr, dacă presupunem că minele şi nu numai minele, ci producţia auriferă
din Dacia constituia un fel de monopol regal, atunci găsim o ipoteză, care să împace
atît datele arheologice, cît şi informaţiile istorice. După această ipoteză, aurul intra
în întregime în tezaurul regal - să se ţină cont şi de ospăţul oferit de Dromihete, care
dispunea de tot felul de obiecte de preţ dar nu le întrebuinţa decît la anumite ocazii
- el fiind, ca să întrebuinţăm termeni tehnici moderni, retras din circulaţie şi ·formînd
un fel de tezaur, cum ar fi în zilele noastre aurul băncilor de stat.
Cu aceasta, am ajuns la sfîrşitul expunerii noastre. Ne dăm seama că subiectul pe
care l-am tratat este prea vast pentru a putea fi epuizat într-o lucrare de proporţii atît
de reduse. Astfel, de sigur, multe laturi ale problemei nu au fost atinse sau nu au fost
aprofundate.
Înainte de a termina se impune însă, să spunem cîteva cuvinte despre semnificaţia
socială pe care o au în interpretarea istoriei noastre străvechi aceste numeroase descoperiri
de obiecte si de tezaure de aur .
Am văzut că primele obiecte de aur care apar în Transilvania sînt inelele de bucle,
podoabe de sigur încă modeste, dar care arată totuşi o bunăstare a celor care le purtau.
Ele apar cam în acelaşi timp cu primele obiecte de aramă şi de bronz. Spre mijlocul epocii
de bronz, în jurul anilor 1500 î.e.n., apar alte podoabe mult mai bogate, anume falerele
ornamentale, care au fost asemănate cu podoabele regilor micenieni. Cam în acelaşi
timp, găsim şi uimitorul tezaur de la Ţufalău, contemporan, sau în orice caz nu prea departe
în timp de splendidele arme de bronz de la Apa, Someşeni sau Valea Chioarului. Este
sigur că podoabele de aur au continuat să fie lucrate şi după aceasta şi că ele apar, aşa
cum apar şi obiectele de bronz, în număr mai mare la începutul primei epoci a fierului.
Tezaurele de aur atît de bogate, precum şi armele de bronz atît de frunioase, care
apar spre mijlocul epocii d~ bronz, ne arată că în societatea gentilică din acea vreme
începuse să existe o acută diferenţiere socială. Indivizi care reuşesc să producă peste
nevoile lor încep să cunoască roadele acumulării de bunuri. Şefii de triburi se
îmbogăţesc de pe urma războaielor, care, în epoca bronzului, devin din ce în ce mai
frecvente.
« În sînul ginţilor, proprietatea particulară şi schimbul individual duc la diferenţieri după proprietate: împărţirea oamenilor liberi în bogaţi şi săraci se alătură
împărţirii în sclavi şi liberi »2 •
«Trecerea bogăţiilor în proprietatea particulară -spune mai departe V. K.
Nikolski- şi creşterea rapidă a acestor bogăţii au putut fi urmări te după inventarul
găsit în diferite morminte ca, de pildă, necropola de la Maicop »3 în care s-au
descoperit numeroase podoabe de aur şi argint 4 .

.

· 1 V. Christescu. Viaţ~ economică a Daciei Romane, Piteşti, 1929, p. 23. C. Daicoviciu spune de asemenea că dreptul
de exploatare aparţinea regelui («Anuarul Inst. de Stud. clas. », III, p. 213). De sigur, nici această explicaţie nu ne
mulţumeşte pe deplin. Bănuim şi alte cauze care ar putea explica dispariţia aurului în epoca La Ti:ne, cauze pe care nu·
le-am aprofundat încă. Astfel, de pildă, credem că la un moment dat au apărut în lumea antică mari centre care « drenau »
producţia de aur din diferitele regiuni, pentru a-1 transforma în podoabe ce satisfăceau trebuinţa de lux a proprietarilor
de sclavi, proprietari care era]J tocmai în această epocă - spre sfîrşitul erei vechi - în plină ascensiune, precum şi
pentru a bate monedă.
2 V. K. Nikolski, Copilăria omenirii, Editura de stat pentru literatură ştiinţifică, 1952, p. 123.
3
Tbid., p. 13 r.
·1 Jhid., p. 12~.
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O dată cu intensificarea prelucrării metalelor începe să se intensifice şi exploatarea
omului de către semenii săi!. Diferitele triburi, aşezate în regiuni bogate în metal
sau în regiuni prin care treceau drumurile spre zăcămintele de minereu, capătă preponderanţă asupra altor triburi, iar conducătorii lor devin din ce în ce mai puternici. În curînd
vor începe să muncească pentru ei din ce în ce mai mulţi robi sau săraci. Din cauza
metodelor primitive cu care se exploatau metalele, munca în minele din antichitate era
deosebit de grea. Este cunoscut pasajul din scriitorul antic Diodor din Sicilia, care
spune că în mine erau întrebuinţaţi copii, pentru ca să se poată introduce mai uşor în
coridoarele înguste care se scobeau cu multă greutate.
Acumularea din ce în ce mai mare de bogaţii va aduce cu sine înmulţirea războa
ielor şi faima pe care o va căpăta Transilvania în antichitate, de a fi unul din ţinuturile
cele mai bogate în aur, va contribui şi ea la căderea Daciei sub jugul roman.

ADDENDA
Lucrarea asupra aurului din Transilvania a fost scnsa 111 prima sa formă în
1948. Intre timp s-au adus contribuţii importante la studiul problemei, datorite cercetă
toarei maghiare Amalia Mozsolics. Aceste contribuţii au fost citate de noi şi utilizate
cu excepţia studiului asupra tezaurului de la Ţufalău (COfalva) 2 pe care nu l-am avut
la dispoziţie.
In cele ce urmează vom căuta să aducem unele completări mai ales asupra acestui
tezaur. In primul rînd vom reproduce concluziile la care ajunge A. Mozsolics în ce priveşte componenţa tezaurului. Tezaurul de la Ţufalău (astăzi Tufălău, corn. Boroşneu
Mare, r. Sf. Gheorghe, Reg. Autonomă Maghiară) s-a găsit în 1840. După informaţii
mai vechi, în tezaur ar fi fost 9 securi de aur, dintre acestea însă nu s-a păstrat decît una
şi desenul altor trei. Se pare deci, luînd în considerare şi alte informaţii, că în tezaur
nu au fost decît patru securi. In Naturhistorisches Museum din Viena se găsesc astăzi:
o secure de aur, 6 falere mici cu ornamente perlate şi cîte un fragment din două falere
cu ornamente spiralice. In muzeul naţional din Budapesta ar fi ajuns două falere cu ornamente spiralice şi patru « ochiuri de lanţ». Acestea din urmă nu au putut fi însă identificate. Greutatea securii păstrate e de 485,92 gr. După ce arată felul în care a fost
datat tezaurul de către diferiţi cercetători, Amalia Mozsolics se pronunţă de la început
pentru datarea lui în epoca bronzului, nu în prima epocă a fierului 3 .
Posibilităţile de datare a tezaurului de la Ţufalău se bazează pe analiza elementelor
din care e compus. Cercetătoarea maghiară analizează rînd pe rînd aceste elemente,
căutînd să le încadreze în cadrul lor cronologic. Astfel sînt trecute în revistă topoarele
de aramă şi de bronz cu gaură de înmănuşare transversală, unele avînd ceafa prelungit:i,
din grupa cărora fac parte şi topoarele de aur de la Ţufalău.
Aceste topoare se datează într-o perioadă mai veche a epocii bronzului. La Toszeg,
de pildă, s-a găsit în stratul B (Tompa) tiparul unui astfel de topor, iar tiparele de
la Pecica provin din nivele contemporane (Toszeg C, după săpătura din 1948). Mai
departe se arată înrudirea falerelor de la Ţufalău cu celelalte falere de aur din Transilvania, se fac consideraţii asupra răspîndirii inelelor de buclă, asupra motivelor ornamentale de pe obiectele de la Ţufalău etc. Nu vom insista asupra acestora deoarece
Vezi şi « S.C.I.V. )), II, 19p, z, p. z7 şi urm.
Mozsolics Amălia, A c6falvi (Ţufalău) aranvhlet, în « Antiquitas Hungarlca )), III, nr. 1- z, 1949, p. 14- z7.
8
În acest sens citează o p'irerj: mai veche a l·Ji M. Roska din (( Emltkkănyv a S7.ekely Nemz. Muz. 50 eve&
juhil. », Sf. Gheorghe, 1929, p. p
·
1

2
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ne interesează în primul rînd datarea tezaurului. In linii mari această datare e justă în sensul
că descoperirea e paralelizată cu descoperiri contemporane şi că ea nu poate fi mai nouă
decît 1200 sau 1100 î.e.n.
Faptul că în desenul care s-a păstrat despre tezaur figurează şi o brăţară tordată
şi fragmentul unei alte brăţări, terminată în două spirale, o face pe autoare să dateze cel
puţin momentul în care a fost îngropat tezaurul în prima epocă a fierului. Mozsolics
arată în mod just că cele două obiecte ar putea data şi dintr-o perioadă mai veche, înclină
totuşi să le dateze în epoca hallstattiană.
In ce ne priveşte, înclinăm mai mult să datăm întregul tezaur, inclusiv cele două
piese, în perioada mijlocie a bronzului 1 . Totuşi nu trebuie să lăsăm în afară de considerare
şi posibilitatea că cele două piese tordate ar fi mult mai noi decît restul tezaurului. Aceasta
cu atît mai mult cu cît observăm aceeaşi trăsătură şi la tezaurul de la Şmig, care conţine piese din. perioada de mijloc a epocii bronzului, dar după unele indicii, pe care
le-am menţionat mai sus, pare a fi fost îngropat mult mai tîrziu. Această asemănare
între cele două tezaure se arată şi în tipul inelelor de buclă, şi în faptul că după unele
informaţii, tezaurul de la Ţufalău ar fi conţinut o mărgea de aur şi o bucată de aur brut
pe care le găsim şi în tezaurul de la Şmig. Se pune deci întrebarea dacă putem avea încredere în informaţia după care tezaurul de la Şmig a fost găsit într-un vas de bronz
băgat într-unul de lut, ambele hallstattiene, şi dacă se poate presupune că anumite tezaure conţin piese de vechime diferită sau dacă piesele de aspect mai vechi au continuat să fie lucrate şi purtate timp de sute de ani.
In lucrarea sa cu un an mai nouă, Amalia Mozsolics se bazează în datarea tezaurului de la Ţufalău în primul rînd pe toporul de bronz asemănător de la Apa 2 , iar în lucrarea asupra săpăturilor de la Toszeg tezaurul de la Ţufalău pare a fi 'datat pe
la 1400 î.e.n. a.
Această datare ne pare mai precisă şi am înclina să datăm tezaurul în linii mari
în sec. XV î.e.n., aşa cum am datat şi tezaurul de aur de la Ostrovul l\hre 4, ţinînd
seama ca si l\fozsolics de influenta
miceniană care se arată la falerele de aur din
'
regiunile noastre.
Depozitul de la Apa ca şi tezaurul de la Ţufalău şi în general falerele de aur din
Transilvania sînt datate de A. Mozsolics în perioada Toszeg C, deci în perioada III
a bronzului ungar. Nepotrivirea între această datare şi alte datări ale depozitului de la
Apa, de pildă, autoarea o explică prin faptul că perioada Toszeg C corespunde încă
în parte cu perioada B a lui Reinecke. Credem că depozitul de la Apa nu poate fi datat
mai tîrziu decît perioada Reinecke B deoarece mai tîrziu apar alte variante ale obiectelor
cunoscute (săbii, topoare de luptă etc.), şi încă probabil în prima jumătate a acestei
perioade.
Tot în perioada B se datează micul depozit de bronzuri de la Vărşand (a se vedea
mai sus), care este probabil contemporan cu falera de aur de la Vărşand, înrudită la rîndul
ei cu falerele de la Ţufalău.
Datarea în perioada mijlocie a epocii bronzului a unor categorii de obiecte de aur
de pc teritoriul ţării noastre este astăzi în general acceptată de cercetătorii care se ocupă
cu aceste probleme.
Vorbind despre falerele de aur de tip Ţufalău, Vl. l\filojCic le datează în
sec. 16-15 î.e.n. pe baza asemănării lor cu falerele din mormintele miceniene 5 . Insuşi

.

1 Aceasta este de altfel şi părerea lui l. Ncstor, comunicată verbal.
" A. Mozsolics, Der Goldfund von Velem-Szentvid (Praeh.istorica), Besel, 1950. p. 19--21.
" A. Mozsolics, Die Ausgrabungen in T6szeg im Jahre 1948, p. 62, nota 90.
~ G. Severeanu, în «Bucureşti, revista muzeului şi pinacotecei)), nr. 1-2, 1937, p. s--19. Tezaurul a fost republica! de noi în« S.C.I.V.>>, nr. 3-4, 1955, p. 86j-88o.
5 \-1. Milojl;il;, în« Germania», zR, 1944·-·19)0, p. 27>.
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P. Reinecke IŞI revizuieşte vechea sa datare a tezaurului de la Ţufalău spunînd că el
trebuie datat într-o perioadă mai veche 1 •
Afară de această grupă mai veche de obiecte de aur, mai există în Transilvania
o grupă mai nouă în care nu mai găsim nici falerele, nici inelele de buclă. Din această
grupă fac parte obiecte care se datează în aşa-numitele perioade A şi Bale epocii hallstattiene şi chiar mai încoace, în sensul în care acestea mai corespund concepţiilor vechi
asupra acestor noţiuni 2 •
Este probabil însă că între cele două grupe nu a existat un hiat11s în ceea ce
priveşte prelucrarea aurului, ele corespunzînd mai de grabă cu două momente culminante ale acestei prelucrări, pe care le putem observa şi la obiectele de. bronz 3 •
Unele dintre obiectele de aur ca de exemplu brăţările cu capete semilunare, care
după cum am văzut încep să apară încă în perioada mijlocie a epocii bronzului 4 , şi care
nu pot fi datate cu destulă precizie, au trecut probabil şi în grupa a doua. In schimb,
inelele de buclă, de pildă, durează cel mai tîrziu pînă la sfîrşitul epocii bronzului.
Cel mai nou exemplar din aceste obiecte, deswperit în Transilvania, este inelul de buclă
care s-a găsit la Moreşti, într-un mormînt aparţinînd culturii Noa. El e făcut din bronz
îmbrăcat în placă de aur 5 •
Vorbind despre tezaurul de la Ţufalău, A. Mozsolics se întreabă cărei culturi
îi poate aparţine acest tezaur. Ne-am gîndi în această privinţă la cultura Wietenberg,
mai apropiată ca răspîndire sau eventual la cultura Tei 6 • De altfel este neîndoios că
obiectele de aur, ca şi cele de bronz, nu erau mărginite numai la unele din culturile
mai mult sau mai puţin contemporane şi atît de înrudite între ele.
Ornamentele de pe falerele de aur, bazate în primul rînd pe variantele spiralei,
se găsesc şi pc ceramica diferitelor culturi. In aceleaşi tezaure gă.sim ornamente diferite,
ca de exemplu la Grăniceri, Săcueni, Ţufalău şi în tezaurul de la Ostrovul Mare pe
care l-am menţionat.
Menţionăm de asemenea consideraţiile juste pe care le-face .A. Mozsolics în lucrarea
sa asupra tezaurului de la Ţufalău, .în care constată înrudirea dintre desenul cu reprezentare scenică de pe una din falerele de la Grăniceri şi de pe toporul de aur de la Ţufalău,
înrudire care pledează şi ea pentru contemporaneitatea celor două tezaure.
In altă ordine de idei, dar tot în legătură cu tezaurele de aur, menţionăm o părere
pe care ne-a comunicat-o cercetătoarea maghiară, după care spiralele mari din tezaurul de
la Sarasău ar putea să reprezinte discuri de la cunoscutele fibule italice cu disc ornamental.
A. Mozsolics îşi exprimă această părere sub rezerva verificării ei printr-o analiză mai
amănunţită a obiectelor.
Printre falerele de aur de tip deosebit din Transilvania cităm încă o dată cea de
la Adoni (r. Săcu~ni), ornamentată cu şapte cercuri concentrice în jurul unui umbo.
Falera ar fi, după Roska, făcută din aur ardelean. Ea are ca şi celelalte falere două găuri
faţă în faţă. Prin ornamentul ei această piesă ar putea fi asemuită cu falerele mai mici
de la Ţufalău sau mai probabil cu unele falere de la Felsozsid 7 •
Menţionăm de asemenea falera mică din Transilvania (fără loc de descoperire)
ornamentată cu patru frunze. aşezate în formă de cruce. S-ar părea că şi acest obiect face
1
2

3

P. Reinecke, în «Germania>>, 28, 1944-19~0, p. 272.
A se vedea în această privinţă lbidem, p. 274-275.
ln cazul în care acest fapt nu ar trebui explicat prin evenimente i'storice care au condiţionat îngroparea

lczaurelor.
' A. Mozsolics, Le bracelet d'or de Bellye, în« Acta Archaeol. Acad. Se. Ilung», 1, 19jl, p. 81 urm. A se vedea
lucrare şi reproducerea brăţării de la Abrud.
5
« S.C.I.V.», V, nr. 1-z, 19~4, p. 209 şi 213, fig. 6, 3·
6
În cuprinsul căreia cunoaştem tiparul unei falere de tip asemănător falerelor de la 'fufalău, dar unică prin
faptul că are o prelungire pentru agăţat. D. V. Rosetti, Civilizaţia tip Bucureşti, 1936, pl. IX, 49 şi ~o.
7
Nu am văzut reproducerea falerei de la Adoni. Pentru falerele de la Felsozsid vezi A. Mozsolics, Der GoldfunJ von \'clcm-SzentYid, pl. YIT, 8, 9·

în

această
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parte din grupul falerelor sau discurilor ornamentale, deşi ornamentul ei e cu totul
deosebit de al celorlalte, cu excepţia bombării de la mijloc şi al punctelor reliefate.
Tndrăznim să ne exprimăm părerea că ea ar trebui pusă în legătură tot cu falerele miceniene 1•
La capătul lucrării noastre am abordat problema dispariţiei obiectelor de aur
începînd de la sfîrşitul epocii hallstattiene. Am arătat că în descoperirile scitice din
Transilvania nu există aproape de loc obiecte de aur, deşi descoperirile scitice din alte
regiuni sînt caracterizate tocmai prin astfel de obiecte. La ipotezele care s-au făcut asupra
lipsei aurului în aşa-numita perioadă scitică trebuie să adăugăm acum o nouă ipoteză
care rezultă dintr-un studiu foarte important al cercetătoarei sovietice A. I. ·Meliukova 2•
Fără a insista aici asupra punctului de vedere deosebit de important pe care îl
exprimă autoarea menţionată, ne mărginim să arătăm că în concepţia ei nu poate fi vorba
de o a;ezare a sciţilor în regiunile care ne interesează, ci de aşa-numite raiduri disparate.
Amintim aici că arheologia romînească a arătat, începînd încă cu Vasile Pârvan,
sărăcia descoperirilor scitice din regiunile noastre - ne referim aici în primul rînd la
1: tan~\\van\a - \n c.ompara.ţ\.e C.\l 0.e<~Jc.o1_)et\.t\.k <~Jc.\.tke 0.\n a\te te%hm\ 3 • \f otb\nd de"&~te
descoperirile scitice de pe teritoriul ţării noastre, I. Nestor scria încă în 1933 că
episodul scitic din Ungaria de est şi Transilvania nu trebuie conceput ca o invadare a
acestor regiuni, ci mai degrabă ca raiduri scitice 4 •
Dacă acceptăm deci ipoteza că sciţii nu au locuit pe teritoriul Transilvaniei, se
explică şi lipsa obiectelor de aur în mormintele din aşa-numita perioadă scitică. Totuşi
problema va trebui să fie examinată în amănunte.

1 Ca de ex. H. Th. Bossert, Altkreta, Berlin, 1937, pl. 97, nr. 193, k.
• A. l. Meliukova, în<< Sovietskaia Arheologhiia>>, XXII, 1955, p. 239.
a A se vedea de ex. V. Pârvan, Getica, p. 365.
4 I. Nestor, Der Stand cler VorgeschichtsforschW1g in Rumănien, p. 143· A se vedea şi Dorin Popes.:u, Sciţii
în Transilvania, extras din« Transilvania>>, 74, nr. 3-4, Sibiu, 1943. Foarte importante sînt punctele de vedere exprimate
de cunoscutul cercetător maghiar M. Părducz în privinţa descoperirilor scitice, în lucrările sale asupra cimitirului de la
Szentes-Vekerzug («Acta Archaeol. Acad. Se. Hung.>> li, 1952~ p. 143-169; ~V, .1954, P· 2~-89; VI, 195~, P· 1-~.2)
precum şi în comunicarea pe care a ţinut-o la Congresul Magh1ar de Arheologie din octombne 195 5· T~tuş1 conduzul~
sale vor trebui să fie examinate de aproape, cu alt prilej decît cel pe care ni-l oferă abordarea numai tangenţială a problemei
sciticc.
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IXTRODUCERE
Lucrarea de faţă este un raport general de săpături. Ea 11u a fost concepută ca o
monografie arheologica, în înţelesul strict al cuz,întului. Din această cauză, interpretările
noastre mt s-au ridicat, decît cu mici excepţii, pînă la acea generalizare istorică cerută
de 1111 adevărat studiu monografic. Pmtrtt aceasta este încă necesar ca documwtarea arheologica .Ji informaţiile noastre asupra cercetărilor din regiunile învecinate sd se îmbogăţească.
Lucrarea este scrisă cu cîţiva ani în urmă. De atunci fi pînă azi s-a11 fămt în
(ara 11oastrd noi descoperiri arheologice .fi ati fost publicate sau sînt sub tipar noi lucrări.
O situaţie similară întilnim de asemema in R. P. Bulgaria, R.P. F. I11goslavia, R. P. Ungară
şiR. P. Albania, unde, cum re .Jtie, m găsim in faţa unor probleme coHitme celor r!dicate
de descoperirile din Oltwia. Studiile recente referitoare la marele complex al cîmpurilor de
11rne din epoca bronzultti de la Dunărea mfjlocie, la care se alătura grupa răsăriteand Girla
Mare din Oltenia, precum .Ji problema raportultli acestor grupe ct1 sud11l, 1111 mai pot fi
folosite in lucrarea de faţă.
Valoarea documentară a prezmtei lucrări rămîne însă intactă, ca {i teza formulată
de noi încă din cttrsttl primei campanii de săpături (1949) şi anume că, atît afezările cît .Ji
necropolele de la Balta Verde .Ji Gogo.Ju, aparţin unei populaţii autohtone, tracice, fi ntJ iliri:e.
Săpătlfrile din 1949 fi 1950 de la Balta Verde fi Gogoşu ati fost efectuate de colectivtJI
Şantierului Verbicioara, a cărui responsabilitate a fost încredinţată stJbsemnatului.
I11 campania din 1949 au fost săpate 96 moz,ile funerare fi grinduri mici dilt 11ecropola
de la Gogo.JU {i 16 tmnuli la Balta Verde. In afară de noi, au făcut parte din colectiv:
Const. NicoldesCII-Plop.Jor 1 (de la 12-26 iulie), Eug. Com.Ja (o zi: 26 iulie), Marin
Nicola11-Goljin fi studenţii Ionescu Dumitru, Gheorghe Marin {i A1orintz Sebastian.
Colectivul di11 1950 s-a restrîns doar la trei persoane: subsemnatul, Ettg. CoJJJ{a
fi S. Popesctt-Ialomiţa. In această campanie au mai fost săpaţi numai 8 (opt) tumuli la
Gogo.JU .fÎ 6 ({ase) la Balta Verde. Eug. Com.Ja a avut sarcina de a ridica planul general
al necropolei de la Gogo.Ju {i de a face descrierea tttturor tumulilor, comxatd cu notele
noastre din 1949, precum .Ji săparea tumulilor L-LI de la Gogo.Ju {i a tumulului XXI de
la Balta TTerde. Ca .Ji în anul precedent, subsemnatul am fost .preocupat, î11 continuare,
de problema cîmpului de urne din epoca bronzului (cultura Girla Mare) .fi din prima
epocă a fiem!Jii. I11 1949 {i în 1950 a11 fost descoperite pe lîngă cele cunoscute a11terior,
fie din săpătttrile făcute de 1. Nestor CII subsemnatul (1932), fie din cele efectuate de
noi (In 1932, 1934 fi 1935) încă 6(.fase) morminte (nr. 13-18) aparţinînd crt!turii
Girla Mare .fi 1111 mormînt din cîmpul de urne hallstattian (mormintul 111'. 22). Grija
dezvelirii mormintelor 111'. 17-18 de tip Girla Mare a avtlf-o în principal S. Popesm-Ialomi(a.
1

Căruia i se datoreşte şi descoperirea unor obiecte de inventar
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Pentru tt avea o documentare dt !Itai completă asupra regiunii t"ercetate, am crezut
este util să adăugăm la descoperirile din 1949 şi 1950 pe cele dintre anii 1932 şi 1935,
recurgînd la vechile note de săpături, cît şi la publicaţiile personale, de după 1932 în
care consemnasem parţial rezultatele cercetărilor amintite.
Am socotit că o colaborare, atît pe teren cît şi la elaborarea raportului de faţă,
cu unul dintre recenţii absolvenţi ai Facultăţii de Istorie ai mtufui 1948, cum este
Eug. Comşa, va grăbi terminarea lucrării prezente. Descrierea în cea mai mare parte a materialelor arheologice, în primă formă, cît ri descrierea mormintelor şi a poziţiei obiectelor de
inventar pe baza notelor noastre de săpăt11ri - ctJ excepţia tumttlilor nr. L [i LI
(Gogoşu) şi nr. XXI (13alta Verde), a căror săpare a fost făctttă de Eug. Comşa- a
fost încredinţată acestuia, sttbsemnatttl confrtmtînd şi completînd descrierile, observaţiile de
teren şi o parte din informaţia bibliografică. Tot Ettg. Comşa a scris într-o primd formă
capitolttl referitor la descoperirile prefettdale. Ltti i se datoreşte şi republicarea tezattrttlui
monetar şi de obiecte de argint aurit de la Gogoru (sec. XIV). Textul privind cele
două morminte de incineraţie de la « Grindul cu tunul» de la Balta Verde, considerate
mai de mttlt de noi drept « slavo-bizantine » din secolul al VII-lea, iar în prezent atribuite de I. Nestor grupului slav de la Sărata Monteortt, a fost întocmit dttpă stttdiile şi
însemnările noastre mai vechi.
Capitolele referitoare la cultttra Gîrla Mare, cît şi la cîmpul de urne hallstattian, care
au fost o veche preocupare a noastră, ca de altfel şi problemele puse de primii tumttli de la
Balta Verde, ne aparţin. Unele probleme însă au fost elaborate împreună cu Eug. Comşa,
cum este [i acela a continuităţii, problema periodizării otlturii Gîrla Mare, pe baza tipologiei.
Colaborarea lui Eug. Com;a a fost îndeosebi strînsă în ceea ce priveşte prezentarea
materialului din cele două necropole tmnulare. Problemele din capitolul respectiv al concluziilor au făetlt obiectul unei comunicări a amîndurora, ţinută la Muzeul Naţional de
Antichităţi. Am completat acele concluzii.
Planul raportului a fost discutat împreună. Redactarea tt!timă a întregii lucrări,
aşa cum se prezintă la tipar- cu foarte mici excepţii (tezaurul din sec. XIV de la
Gogo;u) -este a noastra, ca ;i grfja pentru desene, fotografii ;i prelucrarea materialelor
descoperite.
că
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I. ISTORICUL CERCETĂRILOR ŞI DESCOPERIRILOR
DE LA BALTA VERDE ŞI GOGOŞU
prezentul raport se publică rezultatele săpăturilor arheologice efectuate în 1949 şi
1950 pe teritoriul satului Balta Verde şi pe acela al comunei Gogoşu, de care depinde
Balta Verde din punct de vedere administrativ. Ambele teritorii aparţin de raionul
Vînjul Mare, reg. Craiova.
Aceste săpături au fost făcute de către colectivul şantierului arheologic de la Verbicioara, care, în cadrul muncii ştiinţifice planificate de Academia Republicii Populare
Romîne, a avut sarcina de a studia problema aşezărilor şi cimitirelor societăţii primitive
din Oltenia. Pentru rezolvarea problemei propuse, cît şi a celor ce s-au ivit în timpul
cercetărilor, colectivul a întreprins săpături atît în aşezările din epoca orînduirii comunei
primitive şi din perioada feudală timpurie, din împrejurimile satului Verbicioara, (corn.
Verbiţa, r. Pleniţa, reg. Craiova) şi în alte cîteva staţiuni învecinate, cît şi în aşeză
rile şi necropolele din valea Dunării, de la Balta Verde şi Gogoşu. Cu ocazia acestor
săpături s-au dobîndit date importante pentru înţelegerea felului de viaţă şi a dezvoltării progresive a populaţiei din valea Dunării oltene şi din zona de întîlnire a cîmpiei cu
regiunea de dealuri, începînd din epoca paleolitică pînă în plină epocă feudală 1 . Deosebit
de interesante au fost rezultatele cercetărilor de la Cleanov, unde s-a descoperit o cultură
din perioada timpurie a neoliticului, în care mai predomină încă economia legată de
vînătoare şi în care uneltele de caracter microlitic apar în asociere cu o ceramică lucrată
dintr-o pastă amestecată cu pleavă şi paie. Atît cultura gentilico-tribală, documentată pe
dealul Fiera de la Cleanov, cît şi cea descoperită la Verbicioara, la Verbiţa şi Sălcuţa, au
pus problema începutului cultivării plantelor, a creşterii vitelor şi aceea a corelaţiei
dintre această «cultură» şi celelalte comunităţi. În afară de aceasta, complexul FieraVerbicioara I a oferit posibilitatea de a se descoperi una dintre cele mai vechi etape
cunoscute pînă azi ale dezvoltării triburilor neolitice din Oltenia ce stă la baza dezvoltării ulterioare a comunitătilor tribale locale, creatoare ale culturii neo-eneolitice, numită
cultura Sălcuţa, după aşeza~ea de pe Piscul Cornişorului din comuna.Sălcuţa, unde s-au
efectuat săpături şi de către colectivul şantierului Verbicioara 2 • S-a determinat aici
succesiunea diferitelor etape ale acestei culturi şi transformarea ei într-o cultură ce face
legătura cu epoca bronzului. Procesul dezvoltării progresive a triburilor neolitice şi a
celor din epoca bronzului, aşa cum se reflectă el în izvoarele arheologice din ultimii ani,
ne apare azi mult mai clar decît în trecut. Cultura Verbicioara III, din epoca bronzului,
care are o atît de bogată manifestare, prezintă multiple legături cu cea a comunităţilor

I

N

1 A se vedea rezultatele în rapoartele preliminare de săpături.
D. Berciu în: Studii şi
\'eche, 1950, tU. 1, p. 109~113; ibidem, 1951, nr. 1, p. 245-248; ibidem, 1952, p. 141-189.
' Cultura Verbicioara 1 (Vin~a A) este precedată în Oltenia de cultura Criş (D. B.).
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din aceeaşi epocă de la Balta Verde. Datele obţinute prin sondaje şi cercetările făcute
în aşezările grupărilor omeneşti din această ultimă localitate şi de la Gogoşu au clarificat şi ele o serie de probleme legate de istoria triburilor şi a uniunilor de triburi din
prima şi a doua epocă a fierului. Aceste date au fost completate cu cele dobîndite din
necropolele şi mormintele izolate, descoperite în vecinătatea acestor două localităţi. S-a
dovedit şi de data aceasta că în conţinutul mormintelor se oglindeşte adesea, în chip
multilateral, însuşi caracterul formaţiunii social-economice din epoca respectivă, în pofida
conservatismului religios, care păstrează în practicile cultului reprezentări sociale şi
economice depăşite de mersul înainte al societăţii.
Programarea săpăturilor de la Balta Verde s-a făcut pe baza unor descoperiri şi
cercetări mai vechi. În anul 1924 s-a publicat pentru prima dată un interesant vas de
lut 1 pe care arheologul englez V. Gordon Childe îl atribuia, în 1929 culturii epocii
bronzului, însumîndu-1 grupului Bijelo-Brdo din Jugoslavia 2 • Vasul de la Balta Verde
este o mare urnă funerară din categoria urnelor aşa zise « cu etaj >>, avînd o puternică
sugrumătură între cele două « etaje» şi un brîu despărţitor în relief, pe care se află
două toarte în bandă, aşezate una în faţa celeilalte. Încadrarea stilistică şi cronologică a
acestei urne lăsa să se bănuiască prezenţa unui cîmp de urne în felul celui de la Vattina
de lîngă Vîrşeţ şi a altor necropole cu urne funerare din Iugoslavia şi din întregul complex
al culturii « pannonice », în care au fost încadrate în 1932 şi descoperirile de la
Ostrovul Corbului şi de la Gîrla Mare - o insulă a Dunării, mai jos de Balta Verde 3.
Ţiriînd seama de vasul de la Balta Verde şi de bogăţia urmelor arheologice pe
ostroavele Dunării şi de pe malul drept al acestui fluviu, I. Nestor şi D. Berciu
au întreprins, în August 1932, ·o cercetare pe teren, între Turnu-Severin şi Balta
Verde 4 • Cu această ocazie s-au făcut cercetări amănunţite în jurul satului Balta Verde
şi s-au efectuat primele sondaje ştiinţifice pe locul numit « la morminţi », unde s-a
descoperit un cimitir cu urne funerare din epoca bronzului, din care provine şi urna
publicată în 1924 5.
Tot atunci s-au găsit pe malul Dunării şi urmele unor aşezări din epoca.orînduirii
comunei primitive. În apropiere de cîmpul de urne amintit, s-a descoperit şi un grup
de morminte în movile datînd din prima e.pocă a fierului. În august 1932 s-au săpat trei
morminte din cîmpul de urne şi s-a început săparea movilei II din grupa mormintelor
tumulare. În toamna aceluiaşi an, săpăturile de la Balta Verde au fost reluate de către
Muzeul naţional de antichităţi. Cu acest prilej, D. Berciu a descoperit încă opt morminte
din epoca bronzului, a terminat săparea movilei II şi a descoperit 21 de morminte din
cîmpul de urne din prima epocă a fierului. Acesta se afla pe acelaşi teren care a fost folosit
pentru cîmpul de urne din epoca bronzului. Cu trei ani mai tîrziu, în 1935, în
cadrul unor cercetări făcute în continuarea celor din 1932, de-alungul Dunării, între
Balta Verde şi Salcia, D. Berciu a săpat alţi tumuli funerari (a se vedea cap. resp.) şi două
morminte de incineraţie din perioada feudală timpurie 6 •
1
Al. Bărcăcilă, Ăntiquites pre et protohistoriques des environs de Turnu-Severin, în <<Dacia>>, Recherches et
decom·ertes archeologiques en Roumanie, I, Bucureşti, 1924, p. 294, fig. 260.
2
V. G. Childe, The Danube in Prehistory, Oxford, 1929, p. 284, nota 8.
3
Ion Nestor, Der Stand cler Vorgeschichtsforschung in Rumanien; extras din: 22. Bericht cler Romisch-Germa·
nischen Kommission 1933, Frankfurt-a-M., 1934, p. 92 şi nota 366. Pentru Gîrla Mare; L. Franz, Vorgeschichtliche
Funde aus Rumiinien, în << Wiener Priihistorische Zeitschrift >> IX, Wien, 1922, p. 84-98; S. Wilke, s.v. Ghîrla, în
<< Reallexikon cler Vorgeschichte )), IV, 2, Berlin, 1926, p. 331-332, pl. 133 şi 134.
.
4
O scurtă prezentare a rezultatelor a fost consemnată în 1933: D. Berciu, Cercetări şi descoperiri noi în Mehedinţi, în<< Arhivele Olteniei)), anul XII, nr. 65-66, Craiova, 1933; şi extras.
6 In Muzeul Raional din Turnu-Severin se mai găseau încă două vase, provenind foarte probabil din acelaşi
loc şi care au fost publicate abia în 1939: D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, 1939, fig. 139, 2 şi fig. 239, 3·
(nu din a doua epocă a fierului, cum a fost datat la început de autor); în cele de mai jos se va prescurta A p O.
• D. şi 1. Berciu, Antichităţi medievale,· în « Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice)), anul XXX,
fa~c. 92, aprilie-iunie 1937, Vălenii tie Munte, 1937, p. 72 - 83, col. II şi fig. 4·
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Cu ocazia cercetărilor făcute în anii 1932 şi 1935, s-au putut recupera şi unele
obiecte descoperite de localnici, printre care două topoare şi un amulet, toate trei din
rocă dură 1 , precum şi un vas de lut din epoca bronzului.
Descoperiri întîmplătoare s-au semnalat la locul numit « cîmpul Deciului)), dintre
Balta Verde şi Izvoarele, de unde provin monede, fragmente ceramice şi de unde ar fi
posibil să provină şi o cărămidă cu inscripţia (Co) h(ors) VIII (probabil Raetorum)
la Muzeul national de antichităti 2 •
Aceste~ au fost descope~irile arheologice de la Balta Verde pînă în 1949. Cît
priveşte cunoştinţele noastre despre mediul arheologic de la Gogoşu, acestea se rezum:au
la un tezaur cu obiecte de argint aurit şi cu monede din secolul al XIV -lea, la cîteva
fragmente ceramice din epoca bronzului(culturacîmpurilor de urne; a se vedea mai jos) şi
la informaţiile referitoare la cîteva morminte dintr-un cimitir din epoca orînduirii feudale 3 •
Pe teritoriul satului Izvoarele, de la sud de Balta Verde, Gr. Tocilescu semnala
un castru roman avînd forma pătrată, cu laturile de 100 m, construit din zid, cu val şi
şanţ de apărare. În legătură cu acesta stă aşezarea civilă, de unde provin monede romane,
ceramică şi ţigle 4. De la locul numit « Grindul lui Tălîngă)), dinspre hotarul satului
Balta Verde, provine o secure-ciocan naviformă, lucrată din granit, care datează de la
începutul epocii bronzului. Lungimea uneltei este de 0,14 m 5 •
Spre nord-vest de Gogoşu, pe teritoriul satului Ţigănaşi, s-a descoperit un fragment de gresie de ascuţit despre care nu avem mai multe informaţii 8 •
Cele mai însemnate şi bogate materiale arheologice, care completează pe cele de
la Balta Verde şi Gogoşu, provin de pe Ostrovul Mare, despărţit doar printr-un îngust
braţ al Dunării de locul '<< la morminţi >> şi terenul imediat învecinat de necropola de la
Gogoşu. Acolo s-au descoperit materiale datînd din epoca neolitică (cultura Turdaş)
pînă în perioada prefeudală. Uneltele, armele, ceramica şi podoabele din epoca bronzului
şi din epoca fierului aduc o deosebit de im~ortantă completare la reconstituirea istoriei
comunităţilor din această regiune, în cele două epoci amintite. Intinsul cîmp de urne
de la locul numit « la bivolării )), din epoca bronzului, cuprinde un mare număr de morminte, dintre care unele au şi fost săpate de către Muzeul din Turnu-Severin. Inventarul
descoperit este alcătuit din ceramică de o rară bogăţie şi varietate de forme şi decor,
care aparţine aceleiaşi culturi, ca şi aceea din mormintele cîmpului de urne din epoca
bronzului, « de la morminţi >> 7 • De asemenea, la Ostrovul Mare se cunosc descoperiri
importante referitoare la prima epocă a J1erului şi la perioada de trecere de la aceasta la a
doua epocă a fierului. Descoperirile d0vedesc că atît comunităţile tribale de la Balta
Verde - Gogoşu, cît şi cele de pe Ostrovul Mare, dezvoltau o cultură unitară, avînd
aceleaşi ramuri de producţie, legate de cultivarea plantelor şi creşterea vitelor, cu acelaşi
rit de înmormîntare, iar, după răspîndirea fierului şi accentuarea diferenţierii societăţii
primitive, practicînd pe scară relativ întinsă războiul ca mijloc de jaf-şi îmbogăţire.
Descoperirile de la Balta Verde an trezit un interes deosebit în rîndurile cercetă
torilor de la noi şi din străinătate. În august 1933, la al VII-lea Congres al Ştiinţelor
1
D. Berciu, Repertoriu Arheologic de staţiu,1i şi descoperiri preistorice in Rominia. Material pentru un dicţionar
de geografie istorică. II. Neoliticul, în «Revista Arhivelor)), V, I, Bucureşti, 1942, p. 27, nr. 11 5·
2
D. Tudor, Oltenia romană, Bucureşti, 1942, p. 100, 278, r:ota 1 şi p. 358.
3
Al. Bărcăcilă, Tezaurul medieval de la Gogoşu-Mehedinţi, în <<Cronica Numismatică şi Arheologică», anul
XIV, nr. II3-ll4 (ianuarie-iunie 1939), Bucureşti, 1939, p. 125-IH, 3 pl.
4
D. Tudor, op. cit .• p. 230.
• D. Berciu, A p O, p. 92; în fosta colecţie « Istrati-Capşa)) din Tumu-Scverin.
6
D. Tudor, op. cit., p. 347· De la Ţigănaşi provine cunoscutul tezaur de aur zis de la «Ostrovul Mare».
Dr. S. Severeanu în <<Bucureşti* Revista Muzeului ;i Pinacotecii municipiului Bucureşti, 1-z, 1937, p. 5-19.-Recent:
Dorin şi Valeria Popescu, în ~Studii şi Cercetări de Istorie veche»; VJ, 3-4- 1955, p. 865-881. Tezaurul se află in
aria culturii Girla Mare şi datează din perioada Reinecke B a epocii bronzului.
7
Pentru descoperirile de la Ostrovul Mare a se vedea: D. Berciu, A p O, p. 103 şi urm.; acelaşi, Catalogul Muzeului
arheologic din T. Severin, in «Materiale şi cercetări arheologice privind istoria veche a R.P.R. », 1, 1953, p. 591 şi urm.
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Istorice ţinut la Varşovia, D. Berciu a făcut o scurtă comunicare asupra istoriei societăţii
primitive din Oltenia, în lumina noilor descoperiri 1, şi a fixat locul ocupat de mormintele
de la Balta Verde în dezvoltarea generală a comunităţilor tribale din valea Dunării,
arătînd că prin descoperirile din aşezările şi necropolele de la Ostrovul Corbului, Ostrovul
Mare, Balta Verde, Salcia şi Plosca se sezisează « pentru prima dată la noi punctul
de sudură între ultimele trepte ale epocii de bronz şi primele faze ale celei dintîi epoci a
fierului >> 2 , întru cît «diferitele stadii despre aceste civilizaţii ajung pînă la ultimele faze
ale epocii bronzului» cînd« se trece pe nesimţite- printr-o evoluţie locală -la formele
culturii fierului »3 • Evident, autorul nu putea descoperi acum 20 de ani procesul intern
al transformării culturii bronzului într-o cultură nouă, dar problema se punea atunci
pentru prima dată, iar azi pe baza unei documentări mai bogate, ea poate fi mai bine studiată. Cunoscîndu-se încă din 1922 la Gîrla Mare materiale arheologice asemănătoare cu
cele descoperite la Balta Verde, autorul propunea în 1934 înglobarea culturii cîmpurilor
de urne din Oltenia sub denumirea de cultura Gîr!a Mare 4 • Întrucît această denumire nu
a fost folosită în mod consecvent, ea a căzut oarecum în desuetudine. Azi, cînd s-au acumulat numeroase date referitoare la această cultură, revenim la denumirea din 1934, aşa
cum a fost ea formulată de noi.
Importanţa ştiinţifică a descoperirilor din epoca bronzului de la Balta Verde a
fost din nou subliniată în 1939 de D. Berciu 6 •
Inventarul movilei II de la Balta Verde a trezit un interes mai mare decît cultura
Gîrla Mare. O dată cu publicarea rezultatelor săpăturilor din turnului II 6 şi ulterior, au
apărut dese reveniri la descoperirile de la Balta Verde 7 • Problemele pe care le ridicau
pînă în 1949 descoperirile din turnului II de la Balta Verde, se puneau numai în legătură
cu cronologia, tipologia şi atribuirea etnică a lor, fără a se face nici o apropiere concretă
a unor atare monumente arheologice de orinduirea social-economică în sînul căreia au
apărut. În general, s-a spus că descoper.irile din turnului II se insumează aşa-numitului
cerc de cultură traco-cimmeriană, date fiind analogiile de pe teritoriul de sud al
U. R. S. S., unde au trăit cimmerienii. Oricum, analogiile, subliniate încă din 1934 8,
dintre elementele culturale principale ale primei epoci a fierului din Oltenia şi descoperirile din aşa numitele « zolniki » din sudul U. R. S. S., dovedesc că au existat anumite
raporturi reciproce între populaţia de pe teritoriul R. P. R. şi cea din stepele nordpontice din ultimele două secole ale primei jumătăţi a mileniului 1 î. e. n., în perioada
premergătoare venirii sciţilor.
Noile descoperiri de la Balta Verde şi Gogoşu din domeniul culturii materiale,
care îmbrăţişează un răstimp foarte lung din epoca neolitică pînă în epoca feudală, permit
revizuirea critică a unor concluzii dinainte de 1949 şi înlătură multe dificultăţi în rezolvarea problemelor cronologiei absolute şi relative. Ele aduc date preţioase în ceea ce
priveşte legătura genetică, de continuitate, dintre vechea cultură şi noua cultură ce se
1 D. Berciu, Scurtă privire asupra preistoriei Olteniei în lumina noilor descoperiri, în «Revista istorică)), XX,
1934, p. 42-44; acelaşi, Generalităţi asupra preistoriei Olteniei şi angrenării ei în problemele Europei centrale şi sudestice, în « B.C.M.I. », XXVII, 1934; şi extras.
2 D. Berciu, Generalităţi ... , p. 6 (extras).
3
Ibidem.
• Ibidem.
6
D. Berciu. A p O, p. 102 şi urm.
6
D. Berciu, Ein hallstăttisches Brandgrab aus Balta Verde (Rumănien), în « Eurasia Septentrionalis Antiqua»
(Minns Volume), IX, Helsinki, 1934, p. 165-174 cu 8 fig.; acelaşi, Morminte tumulare în Oltenia. Craiova,
1935; Ion Nestor, Ein thrako-kimmerischer Goldfund in Rumănien, in « E.S.A. », IX, 1934, p. I83§i 185, nota 19.
• I. Nestor, Zu den Pferdegeschirrbronzen aus Stillfried a. March, N -0, în « W.P.Z. )), XXI, fasc. 2, 1934,
p. 108-130, fig. 1 p. I I 5, Fr. Holste, Zur Bedeutung und Zeitstellung der sogennanten «thrako-kimmerischen)) Pferdegeschrirrbronzen, în « W.P.Z. )), XXVII, 1940, p. 23-24. Gallus Sandor-Horvath Tibor, Un peuple cavalier prescythique en
Hongrie. Trouvailles archeologiques du premier âge du fer et leur relations avec l'Eurasie. Budapest 1939, « Disser·
tationes Pannonicae )), seria II, 9·
6
D. Berciu, Generalităţi ... , p. 7·

www.cimec.ro

9

S.:\PĂTUHILE DE LA HALTA VERDE 1;1 GOGUŞU (19't9 şÎ 1950)

259

dezvolta pe baza celei dintîi. Pe calea acestor cercetări s-a reuşit -precum se va vedea
în capitolul respectiv - să se stabilească o periodizare, cel puţin în interiorul culturii
·
..
primei epoci a fierului.
În prezentul raport general de săpături, care foloseşte în primul rînd rezultatele
cercetărilor din 1949 şi 1950 şi, în măsură mai mică, pe cele din anii 1932-1935, autorii
şi-au luat sarcina de a stabili procesul dezvoltării istorice a triburilor din regiunea Balta
Verde - Gogoşu, aşa cum se oglindeşte el în monumentele arheologice. O generalizare,
care să folosească şi rezultatele din celelalte localităţi din valea Dunării şi din restul teritoriului Republicii Populare Romîne precum şi din ţinuturile învecinate, se va putea
face ulterior.
Studiul materialului osteologie descoperit la Balta Verde şi Gogoşu va fi făcut
de colectivul Institutului de antropologie al Academiei R. P. R. Cercetarea paleoantropologică a populaţiei din cele două localităţi va fi o preţioasă contribuţie la istoria acestei
populaţii de la jumătatea mileniului I î. e. n.
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II.

CONDIŢIILE

NATURALE ALE REGIUNII DE LA
BALTA VERDE ŞI GOGOŞU

din regiunea de care ne ocupăm ne-au îngăduit să vedem că mediul
geografic, care este una din condiţiile permanente şi necesare ale dezvoltării
societăţii, a grăbit dezvoltarea grupărilor omeneşti de acolo. Marea bogăţie a diferitelor manifestări ale culturii materiale stă mărturie acestui lucru.

C

ERCETARILE

Fig.

1. -

Harta regiunii satelor Balta Verde

şi Gogoşu.

Mediul geografic de la Balta Verde şi Gogoşu prezenta o mare bogăţie şi varietate a mijloacelor de existenţă: fertilitatea solului, abundenţa de peşte în apele Dunării,
în bălţile ei şi în pîraiele mai mari sau mai mici, ca Blahniţa, precum şi o abundenţă de
vînat în zăvoaiele şi în pădurile din vecinătate şi de lemn necesar gospodăriei. Aceste
bogăţii naturale au avut o mare însemnătate în producţia societăţii primitive din valea
Dunării. Condiţiile naturale locale au favorizat dezvoltarea producţiei şi dezvoltarea
socială, cît şi legăturile intertribale şi de schimb, aşa precum dovedesc unele monumente
arheologice descoperite, care nu pot fi explicate decît pe această cale. Condiţiile naturale
de la Balta Verde şi Gogoşu au influenţat în mod favorabil ritmul dezvoltării forţelor
de producţie în această regiune, ca de altfel de-a lungul întregii văi a Dunării. Se ştie că,
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mai cu seamă pe primele trepte de dezvoltare a societăţii, mediul geografic, care constituie baza naturală a procesului de producţie, îşi imprimă pecetea sa asupra ramurilor
de producţie. Cultura Gîrla Mare· din epoca bronzului arată că existenţa unor pămînturi
fertile în lunea Dunării şi în imediata vecinătate a ei a favorizat dezvoltarea cultivării plantelor ca ramură principală a producţiei din acea vreme.
Aşezările omeneşti au coborît pînă în imediata vecinătate a malului Dunării.
În decursul celor aproape trei milenii de istorie a populaţiei din regiunea aceasta, mediul
geografic s-a schimbat. Apele Dunării s-au ridicat şi au distrus aproape în întregime vechile
aşezări omeneşti. Dunele au invadat şi au distrus şi ele cimitirele şi aşezările.
În lupta cu natura, oamenii care au trăit odinioară pe malurile Dunării de la
Balta Verde şi Gogoşu au fost înfrînţi. În condiţiile de atunci ale dezvoltării forţelor de
producţie, omul era prea neputincios în faţa naturii. Azi, în epoca socialismului, omul
învinge natura, transformînd-o şi folosind-o potrivit intereselor sale. Unele terenuri,
azi neproductive, din regiunea de care vorbim, vor fi redate şi ele agriculturii, aşa cum se
întîmplă şi în alte regiuni ale ţării noastre.
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III. CERCETĂRILE DE LA BALTA VERDE
A

AŞEZĂRI, MORMINTE ŞI DESCOPERIRI IZOLATE

A

pe teritoriul satului Balta Verde în cursul săpăturilor din 1949
1950, s-au determinat, pe lîngă cele cunoscute din 193?, noi puncte cu urme
arheologice, fie că e vorba de aşezări omeneşti, fie de necropole sau morminte
izolate. Vechimea acestora ocupă un răstimp mare. Cele mai vechi descoperiri de la
Balta Verde datează din epoca ne·olitică, iar cele mai noi intră în plină epocă feudală.
1. Pe « Dealul Despanului >> - denumire sub care localnicii înţeleg o regiune
întreagă de grinduri şi dune de nisip, aşezate în şiruri paralele, care încep de la sud de
sat, la ieşirea şoselei spre Izvoarele (fig. 1), pe stînga pîră ului Blahniţa şi ajung pînă
către « Cîmpul Deciului» - s-au descoperit cîteva unelte mici de silex, de tradiţie
mesolitico-microlitică. Atare unelte au fost descoperite în cursul recentelor săpături din
ţara noastră în inventarul unor culturi vechi neolitice, în care încă dăinuiau tradiţiile
microlitismului. Astfel de unelte mărunte au fost descoperite în cultura Verbicioara I
din Oltenia, in Valea Jijiei şi la Baia-Hamangia (cultura Hamangia) din Dobrogea.
Uneltele microlitice erau risipite la suprafaţa nisipului. În apropierea lor nu s-au
găsit fragmente ceramice şi nici alte obiecte arheologice. Această cantitate, cît şi
caracterul microlitic al uneltelor, ne fac să ne gîndim la aşezările de pe dune din
perioada de trecere spre neolitic şi din primele vremuri ale neoliticului, cum sînt,
de pildă, cele din R. P. Polonă. Faptul că aceste silexuri nu s-au găsit în asociere cu
alte lucruri şi mai ales lipsa ceramicii, pledează pentru vechimea lor mare. Pare deci
foarte probabil ca aceste descoperiri să stea în legătură cu unele aşezări mesolitice sau
vechi neolitice, care au fost distruse de dune.
În partea de nord-vest a locului zis «Dealul Despanului », şi anume in apropiere
de sat, la locul numit « Podul Despanului », de la care s-a extins denumirea de mai sus,
au fost descoperite în 1932, la suprafaţa solului, fragmente ceramice, împreună cu care
se găseau şi oase calcinate. Fragmentele redau profile de străchini cu buza arcuită spre
interior şi cu umărul acoperit cu caneluri-faţete, orizontale, paralele. Alte fragmente
sînt ornamentate cu brîuri în relief crestat. Unele cioburi au făcut parte din marginea
unor urne mari, cu buza răsfrîntă în afară, în felul unei pîlnii. Lutul are culoarea neagră
compactă în spărtură, iar straturile de la suprafaţă de culoare castanie. Toate aceste fragmente
sînt caracteristice culturii primei epoci a fierului şi sînt asemănătoare celor descoperite în aşezarea de pe malul Dunării, de la locul numit « la morminţi » şi în movilele
funerare de la Balta Verde. S-ar putea ca aceste descoperiri să stea în legătură cu morminte
tumulare, întrucît în raza locului zis « Podul lui Despan » se află « movile », dar
acestea sînt mai degrabă formate în mod natural, datorită caracterului de dune- al locului.

I

N cercetările făcute

şi
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Pe una din movilele de mai sus s-au descoperit cîteva fragmente ceramice de culoare
lucrate la roată, care aparţin celei de a doua epoci a fierului.
2. La vărsarea pîrăului Blahniţa În Dunăre, de o parte şi de alta a acestui pîrău,
la locul numit. de localnici «Gura Blahniţei » s-au cules numeroase fragmente ceramice
şi s-au făcut unele observaţii În legătură cu aşezările oamenilor de acolo. Di!l malul
Blahniţei s-au adunat cîteva fragmente ceramice neolitice. Unul dintre ele, lucrat din lut
de culoare neagră, poros şi cu straturile de la suprafaţă de culoare cărămizie, este caracteristic culturii Turdaş. Pasta conţine nisip şi nu a fost bine frămîntată. Din alt punct, tot
din malul Blahniţei, s-au scos fragmente de străchini cu buza arcuită spre interior, care
aparţin culturii Sălcuţa din epoca neo-eneolitică.
În general, materialul neolitic este aici foarte sărac, iar, după observaţiile stratigrafice făcute în anul 1934 de D. Berciu în malul surpat de apele Blahniţei, rezultă că la
«Gura Blahniţei » a existat o aşezare neo-eneolitică, pe care apele au distrus-o cu timpul.
tn prezent este vorba doar de materiale risipite.
Pe stînga Blahniţei, lîngă vărsarea sa în Dunăre, s-au făcut în 1932 (D. Berciu)
citeva mici sondaje. La suprafaţa solului se aflau multe cioburi caracteristice culturii
cîmpurilor de urne, precum şi fragmente de oase de animal şi mici bucăţi de chirpici
ars. În sondaje au apărut aceleaşi materiale. În plus, s-a descoperit o fusaiolă de lut ars,
cu diametru! de 0,03 m, sferică şi cu dungă în jurul perforaţiei. S-a găsit de asemenea
şi o jumătate de fusaiolă sferică. Atare fusaiole sîht caracteristice culturilor epocii bronzului. În sondaje nu s-a dat peste nici un indiciu care să stea în legătură cu vreun cimitir.
Nu s-au descoperit oase arse şi nici oase omeneşti de la morminte de inhumaţie. Toate
observaţiile arată că aici a fost o aşezare din epoca bronzului, contemporană mormintelor
cu urne, aşezare care a fost distrusă din cauza dunelor şi vînturilor. Fragmentele"'Ceramice
şi celelalte obiecte se găseau numai pînă la adîncimea de 0,15-0,20 m şi la suprafaţa
solului. Prin urmare, nici aici nu este vorba de un strat de cultură propriu-zis. De la
suprafaţa solului s-a cules de asemenea un fragment de vas «cu învelitoare», ornamentat
cu o dungă în relief, avînd o formă similară unui mare vas descoperit la Verbicioara în
stratul ITI, corespunzător epocii bronzului 1 .
Tn malul Dunării, la dreapta gurii Blahniţei, s-a putut observa în schimb un strat
de cultură din prima epocă a fierului, indicat prin resturi de locuire statornică: în două
puncte s-au determinat urmele a două colibe arse şi urme de vatră. Din jurul chirpiciului
ars şi al vetrei s-au cules fragmente ceramice din lut de culoare neagră pe o parte şi castanie
pe cealaltă. Asemenea produse ceramice se cunosc în aşezările din prima epocă a
6erului din Oltenia. Descoperirea acestei aşezări este importantă nu numai prin faptul
că la Balta Verde aşezările omeneşti se cunosc mai puţin decît cimitirele, dar şi prin
aceea că ceramica adunată din acest punct ilustrează o perioadă premergătoare aceleia
documentate de materialele necropolei tumulare.
3. Atît în cercetările din anul 1932, cît mai ales în cele din 1949 şi 1950, cînd
s-au întreprins şi sondaje de informare, s-au putut obţine unele date în legătură cu aşe
zărilc omeneşti de pe malul Dunării, în dreptul locului numit «la morminţi », spre
nord-vest de satul Balta Verde (fig. 1). Datorită caracterului de dună al locului, cît şi
apelor Dunării, nu au mai rămas nici în acest punct decît resturi din vechile aşezări, cu
excepţia unei aşezări neolitice, aparţinînd culturii Sălcuţa, care a fost identificată în malul
dărîmat şi spălat de apele Dunării. Aici s-a dat peste trei vetre, în parte distruse, dar
în preajma cărora s-a găsit un material ceramic caracteristic. Resturile vetrelor făceau
parte din dărîmăturile unor locuinţe construite la suprafaţa solului. Bucăţile de chirpici
cenuşie,

1 « S.C.I.V. )),
1952, p. r~ r, fig. ro (vas-cuptor). Deocamdată menţinem denumirea de cultură Verbicioara III,
în loc de Verbicioara VI, cum va trebui denumită, întrucît, ulterior, s-a stabilit că în stratul VI s-a descoperit cultura
respecrid. (D. B.).
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ars purtau imprimări de pari şi crengi de copac. Pe .suprafaţa pe care s-a bănuit că se
mai întindea încă aşezarea cu cultură Sălcuţa, la o distanţă de 8 m de mal, nu s-a mai
dat peste stratul de cultură Sălcuţa.
De la suprafaţa solului şi din sondaje, s-au adunat alte materiale caracteristice
acestei Cl;!lturi, dar ele erau amestecate în nisip cu alte elemente de cultură. Astfel, din
acelaşi punct s-au cules fragmente ceramice tipice culturii Coţofeni de la începutul epocii
bronzului: un fragment de topor de piatră şlefuită şî perforat, probabil din perioada de
trecere spre epoca bronzului; mai multe fragmente de vase, caracteristice culturii cîmpurilor de urne din epoca bronzului şi frumos ornamentate, care încă mai păstrau incrustaţia
- - f --
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2.

- Balta Verde. Descopenri izolate.

cu materie de culoare albă, precum şi cioburi din prima şi a doua epocă a fierului
şi din perioada prefeudală.
Din epoca bronzului datează. şi cîteva mici obiecte de bronz găsite la suprafaţa
solului. Este vorba de un năsturel conic făcut dintr-o placă subţire de bronz şi de o
podoabă semidrculară, cu un braţ perpendicular pe corpul semilunii, datînd din perioada mijlocie a bronzului.
.
4. De pe locul numit « Grindullui Talîngă >>, spre hotarul dintre satul Balta Verde
şi Izvoarele, provine o descoperire izolată. E vorba de un topor-ciocan din piatră dură
de culoare verzuie cu pete negre, cu gaură de înmănuşare (fig. 2). Braţul-ciocan este mai
scurt decît braţul-topor. În secţiunea verticală, toporul este aproape dreptunghiular,
pe cînd în secţiune orizontală, el are o formă triunghiulară. Toporul aparţine în general
grupei de topoare naviforme, care datează din epoca l?ronzului.
Lungimea toporului este de 0,14 m, lăţimea maximă de 0,07 m, iar diametrul
găurii de înmănuşare de 0,025 m.
5. De pe « Cîmpul Deciului », care se întinde deopotrivă pe teritoriul satului
B_alta Verde, cît şi pe acela al satului Izvoarele (fig. 1) s-a recuperat în 1932 şi depus la
fosta colecţie «Istrati-Capşa» din Turnu-Severin- unde se află şi toporul precedentun obiect lucrat din piatră dură de culoare neagră şi şlefuit (fig. 2,3). În secţiune, obiectul are o formă dreptunghiulară. La una din extremităţi, acest obiect a fost perforat,
pentru a putea fi atîrnat. Lungimea sa este de 0,043 m. S-ar putea să aparţină epocii fierului.
6. De pe teritoriul satului Balta Verde, fără alte preciziuni topografice, provine
un topor-ciocan din rocă dură, probabil diabas (fig. 2, 4). Ceafa ciocanului1 este rotunjită.
Tăişul braţului-topor este uşor arcuit şi ieşit spre colţuri. Gaura de înmănuşare a acestei
unelte a fost efectuată din două laturi, dar cu tuburi de diferite dimensiuni. Pe o treime
din lungimea sa, gaura de înmănuşare are un diametru mai mic. Toporul-ciocan datează
din perioada eneolitică. El se găseşte în fosta colecţie \1 Istrati -Capşa» din Turnu -Severin. Lungimea toporului este de 0,105 m.
7. Spre sud de satul Balta Verde, se află o măgură mare, numită de localnici« Vadul Carului». Pe această măgură s-au descoperit, în timpul lucrărilor agricole, oase
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Alte preciziuni lipsesc. Nu

8. La locul numit « Grindul cu tunul», care se află la est de sat, a fost descoperit întîmplător un fragment de topor-ciocan din rocă dură, zgrunţuroasă şi şlefuită
(fig. 2, 2). Piatra are culoarea neagră. Unealta s-a rupt în dreptul găurii de înmănuşare.
Lungimea fragmentului este de 0,068 m şi lăţimea maximă de 0,035 m. Fragmentul
nostru datează din perioada eneolitică.
Tot la« Grindul cu tunul» exista un cimitir din perioada prefeudală, din care s-au
săpat în 1932 (D. Berciu), două morminte, despre care va fi vorba în capitolul respectiv.
B

CIMITIRE.

a) Cîmpul de urne din epoca broru:ului (cultura Girla Mare)

Cu prilejul cercetărilor făcute în vara anului 1932, s-a putut descoperi şi un întins
cimitir cu urne funerare la locul numit de ·localnici « la morminţi », numire semnificativă,
care se leagă de dăinuirea unei vechi tradiţii. Locul « la morminţi » se găseşte în lunea

Fig. 3· - Balta Verde. Vedere asupra cimpului de urne de la locul numit •la morminţi •
două sondaje din an ul 1949· care pornesc din marginea de sud-est a marii • movile •·

inundabilă

şi

a Dunării, la nord-vest de satul Balta Verde şi la sud-est de satul Gogoşu
(fig. 1 şi fig. 3). În august 1932, acest loc era în parte cultivat cu porumb, în parte era
izlaz, iar restul devenise mirişte. Spre marginea dinspre Balta Verde, el se întindea şi
în pădurea de stejari ce se găsea atunci în acea regiune ~i care ulterior a fost defrişată.
La suprafaţa solului, mai ales în porumbişte, se aflau oase calcinate scoase de
plug şi de · sapă, precum şi fragmente ceramice aparţinînd culturii cîmpurilor de urne
din epoca bronzului. S-au descoperit de asemenea cîteva fragmente de vase din prima
epocă a fierului şi cîteva bucăţele de sîrmă de bronz. S-a bănuit că este vorba aici
de un cîmp de urne, care fusese distrus pa,rţial cu ocazia lucrărilor agricole, cît şi de
către dunele de nisip care, în decursul timpului, au invadat locul « la morminţi »
iar în 1932 ameninţau să acopere şi terenul arabil.
Aspectul terenului se schimbase mult pînă în 1949, cînd au fost re1nate, pe
scară amplă, cercetările de la Balta Verde. Dunele de nisip distruseseră vegetaţia tere-
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şi vînturile spulberaseră în bună parte şi marea «movilă », cum
mită convenţional o dună fixă, sub care s-au descoperit mai multe morminte

nului arabil

16

a fost nudin epoca
bronzului şi două morminte din prima epocă a fierului. În fotografia din figura 3
(1949), luată de pe această movilă, din care a rămas doar partea sa de sud-vest, se poate
vedea aspectul actual al terenului şi două din numeroasele sondaje făcute aici în 1949
şi 1950 pentru delimitarea necropolei şi descoperirea altor morminte. La suprafaţa terenului s-au găsit multe fragmente cerarnice aparţinînd culturii cîmpurilor de urne
din epoca bronzului, alături de care apăreau cioburi caracteristice culturii locale din
prima epocă a fierului. Împreună cu fragmentele de vase se aflau multe oase calcinate,
care fuseseră împrăştiate de vînt. După descoperirile din 1932 şi din 1949-1950, se
poate spune că cimitirul cu urne din epoca bronzului avea o întindere mai mică decît
acela din . prima epocă a fierului, care a suprapus şi a depăşit suprafaţa cîmpului de
urne din epoca precedentă (a se vedea mai jos). Încă din toamna anului 1932 s-a constatat că cimitirul epocii bronzului fusese parţial distrus şi că unele morminte ale primei epoci
a fierului deranjaseră altele mai vechi. Din observaţiile făcute pe teren, reiese însă că cea
mai mare parte a necropolei cu urne fusese distrusă de dunele de nisip în diferite perioade.
Una dintre aceste perioade a precedat cîmpul de urne din prima epocă a fierului,
cînd locul a putut fi folosit din nou ca cimitir de către grupările omeneşti de acolo.
Ultima perioadă de înaintare a dunelor a avut loc între 1932 şi 1949, cînd nisipurile
au acoperit în întregime necropola (fig. 3). Doar mormintele ce fuseseră acoperite de aşa
numita marea «movilă », într-o vreme ulterioară primei epoci a fierului, au putut fi salvate în întregime. Cîmpul de urne din epoca bronzului se întindea în partea de nord-est
a locului zis «la morminţi », atingînd în această parte hotarul satului Gogoşu, la limita izlazului comunal, unde se găseşte şi duna numită de noi marea« movilă», care s-a fixat peste
mormintele necropolei plane din epoca bronzului. Spre sud-vest şi sud-est,, cîmpul de
urne trecea peste drumul de ţară dintre Balta Verde şi Gogoşu, întinzîndu-se, probabil,
pînă la limita nord-estică a grupei de tumuli din epoca fierului de la « morminţi ».
In august 1932, s-au stabilit mai întîi condiţiile de găsire a unui mormînt
(mormîntul 1) şi s-au săpat primele trei morminte din acest cîmp de urne (mormîntul 2-4) (a se vedea mai jos). Cu această ocazie s-a început săparea movilei Il
din grupul movilelor din prima epocă a fierului. În toamna anului 1932, D. Berciu a
descoperit încă 8 morminte (mormîntul 5-12).
În campania de săpături din 1949 şi din 1950, colectivul Şantierului arheologic
Verbicioara a mai descoperit încă 6 morminte (mormintele 12-18) sub nisipul dunei
amintite. În restul vechiului cimitir nu s-a mai dat peste nici un mormînt, cu toate că
acolo s-au făcut numeroase sondaje.
Pentru a avea o privire de ansamblu asupra descoperirilor din acest cîmp de
urne, se publică acum şi rezultatele din 1932, mai ales că acestea n-au putut fi folosite
pînă acum decît parţial.
M o r m î n t u 1 1. În cursul anului 1932, cu ocazia muncilor agricole, locuitorii din Balta Verde au dat peste un grup de şapte vase de lut, dintre care nu a putut
fi recuperat decît unul singur 1 • Toate celelalte şase vase s-au spart. Într-unul dintre
aceste vase, după spusele localnicilor se găseau oase incinerate. E vorba, fără îndoială,
de unul dintre mormintele bogate ale cîmpului de urne din epoca bronzului.
Vasul nr. 7 e o ceaşcă bine păstrată, avînd o singură toartă cu o prelungire
lată deasupra ei. Ceaşca este lucrată din lut negru, cu nuanţe castanii, cu straturi superficiale cărămizii şi slip castaniu lustruit în aceeaşi culoare. Întreaga suprafaţă a vasului
este ornamentată. Pe gît se află două caneluri înguste şi paralele, care înconjură gîtul
1

Ion Nestor, <<Stand)), pl.

12,

l·
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de jur împrejur. Intre ele se găseşte o bandă formată din imprimări cu un ustensil dreptunghiular îngust. Pe corp coboară dinspre gît o grupă de trei linii paralele, care are
de o parte şi de cealaltă a sa cîte un şir de adîncituri rotunde. Puţin mai sus de zona
de maximă rotunjime a vasului se află două linii frînte. Toarta este şi ea ornamentată.
Decorul s-a realizat prin împunsături, imprimări şi adîncituri urmate de incrustaţie
cu o materie făinoasă de culoare albă, care s-a menţinut pe alocuri.
Vasul are buza răsfrîntă în afară şi prevăzută cu trei colţuri.
Înălţimea vasului era de 0,07 m.
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Fig. 4· -- l:lalta Verd~;. 1. Mormintul 4 (fost III). nr. 4 = fig. 16.4; 2.. Mor
mîntui 9-10. nr. s; 3· Mormîntul 2., nr. 3; 4· Mormîntul 7, nr. 3·

M o r m înt u 1 2. În şanţul-sondaj ce a fost trasat la 13 august 1932, în apropierea locului de unde fusese descoperit mormîntul 1 şi unde se mai vedeau la suprafaţa
solului, cioburi din vasele sfărîmate, s-a dat la adîncimea de 0,4 m peste un nou mormînt care a confirmat presupunerea făcută încă din prima zi, asupra prezenţei aici a
unui cimitir.
Mormîntul conţinea trei vase de lut, aşezate aproape în semicerc, în faţa cărora
se găseau oasele calcinate aşezate direct pe nisip. Oasele erau mărunte, desigur de copil
sau adolescent.
Cele trei vase reprezintă trei forme diferite: o strachină (nr. 1) cu toartă, bogat
ornamentat, o ceaşcă adîncă, fără ornamente (nr. 2) şi un văscior fără toartă şi fără ornamente (nr. 3). Ceaşca nr. 2 este lucrată dintr-o pastă amestecată cu pietricele. După
ardere, lutul a dobîndit în spărtură o culoare neagră-cenuşie, cu straturi superficiale cără
mizii. Vasul nu era lucrat cu o grijă deosebită. El nu a fost netezit nici în exterior şi
nici în interior, iar arderea lasă mult de dorit. Corpul vasului era globular, avînd patru
proeminenţe opuse una alteia. Partea superioară a acestui vas lipseşte.
Vasul nr. 3 (fig. 4, 3) este lucrat de asemenea foarte neglijent, ca de altfel aproape
toate vasele neornamentate care erau folosite numai în morminte. Astfel de vase de cult,
de factură primitivă, erau incomplet arse. Vasul nr. 3 este făcut din pastă amestecată
cu pietricele. In spărtură lutul are o culoare neagră-cenuşie, cu straturi superficiale cără-
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mizii. Pereţii sînt groşi şi cu profilul greoi şi nesigur. Corpul este bombat, iar gîtul scund
şi răsfrînt în afară. Din pasta vasului s-au modelat pe zona de maximă rotunjime patru proeminenţe neregulate şi masive.
Inălţimea vasului este de 0,074 m, iar diametru! gurii de 0,061 m.

Mormînt u 1 3 (fost II). În al doilea şanţ-sondaj, care s-a trasat în apropiere de primul, s-a descoperit la 5 m spre vest de mormîntul precedent, un alt mormînt de incineraţie (fig. 5, 1). El se găsea de asemenea spre panta sud-vestică a movilei,
de care a fost vorba mai sus, la adîncimea de O, 15 m.
Inventarul acestui mormînt cuprindea o urnă funerară (nr.1 ), care era acoperită cu o
strachină de lut frumos ornamentată (nr. 2), descoperită în stare fragmentată, însă între-

Fig. 5·- Balta Verde. r. Mormîntul nr. 3 (fost II);

2.

Mormîntul nr.

11.

gibilă. În interiorul urnei se găseau oase calcinate. Urna zăcea pe o parte, în direcţia
NNV--SSE (fig. 5, 1).
Nr. 1. Urna funerară este lucrată cu mîna, din pastă în care se găsesc pietricele.
După ardere, lutul a dobîndit o culoare neagră, cu slabe nuanţe cenuşii. La suprafaţă se
găsesc straturi relativ subţiri de culoare cărămizie-castanie. Pereţii vasului sînt groşi. Corpul este bombat, gîtul răsfrînt, trompetiform. Pe zona de maximă rotunjime se aflau patru
torţi orizontale în bandă lată, dintre care una era ruptă din vechime. Urna nu are nici
un fel de ornament.
Nr. 2. Capac în formă de castron înalt cu două torţi laterale, care leagă
buza cu umărul vasului (fig. 6). Pasta din care este lucrat a fost aleasă de impurită~
cu o deosebită grijă şi frămîntată foarte bine. Atît din punct de vedere tehnic, cît şi în
ceea ce priveşte decoraţia, vasul face parte din grupa produselor ceramice superioare ale
culturii cîmpurilor de urne. După ardere, lutul vasului a dobîndit în spărtură culoare
neagră, cu slabe nuanţe cenuşii .. Straturile superficiale au o culoare cărămizie-castanie.
În exterior, vasul este acoperit cu un strat de lut foarte fin (slip), lustruit, de culoare
castanie.
Corpul vasului era scund şi bombat, cu partea superioară arcuită elegant spre
interior. Gîtul este de asemenea scurt, cu pereţii răsfrînţi în afară. Buza este teşită şi
prezintă două ieşituri sau prelungiri triunghiulare în spaţiul liber dintre cele două
torţi. Acestea sînt făcute din bandă cu secţiunea ovală. Torţile sînt arcuite elegant.
Vasul este bogat ornamentat. Intreaga suprafaţă a străchinii-capac este acoperită cu ornamente realizate prin împunsături, imprimări şi incrustaţie cu culoare albă.
Această decoraţie accentuează şi mai mult formele vasului, ea avînd deci un caracter
tehtonic.
Fundul vasului a fost delimitat prin două cercuri concentrice punctate din liniuţe
succesive. Un al treilea 1=erc, care se află în exteriorul celor două, este format din semi-
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. cercuri foarte mici, cu deschiderea în afară, avînd vîrfurile unite. În centrul celor trei
cercuri este imprimat un grup de trei cercuri mici concentrice, din care pornesc, în direcţia razelor fundului vasului, patru linii formate din liniuţe aşezate paralel. Acest motiv
decorativ, cu cele patru braţe radiare şi cu centrul din trei cercuri concentrice, are formă
de cruce.
Buza vasului era crestată pe toată lungimea sa. În dreptul torţilor se formează cîte
o şa. Paralel cu marginea au fost trasate trei linii paralele; cea superioară este compusă
din semicercuri cu deschiderea în sus, de o formă similară celor întîlnite pe fundul
vasului. Cele două linii d~. sub aceasta s-au realizat prin înţepături mărunte.

Fig. 6. -Balta Verde. Mormîntul 3, vasul nr.

2.

Pe gîtul vasului coboară dinspre buză grupe din cîte două linii şi benzi din liniuţe
paralele, care alternează între ele. Acestea accentuează şi mai mult forma gîtului vasului. Acest decor înconjură gîtul, fiind întrerupt însă în două locuri, şi anume în dreptul
celor două ieşituri triunghiulare de pe buză, unde întîlnim o nouă unitate decorativă
formată dintr-un element central, cruciform, care are de o pnte şi de alta a sa, cîte
un grup de trei cercuri concentrice şi cîte un arc de cerc cu deschiderea în afară.
Pe linia de despărţire a gîtului de corpul vasului se află o bandă relativ lată, făcută
din imprimări paralele, aproape dreptunghiulare. Sub această bandă se ·afl~ o alta,
formată din două linii paralele, din puncte incizate. Această bandă înconjoară de jur
împrejur umărul vasului, trecînd pe deasupra capătului de jos al torţilor.
Pe .suprafaţa dintre cele două torţi se află o mare unitate decorativă compusă
din linii paralele, întregi sau întrerupte din distanţă în distanţă de către cercuri concentrice, sub care se găseşte un decor în forma literei M, cu braţele larg deschise şi
sprijinit pe un stîlp înalt. La baza stîlpului este un grup de cercuri concentrice. De o
parte şi de alta se găseşte cîte o spirală, prelungită în dreapta şi stînga prin cîte o
linie de împunsături, care se uneşte eli grupa liniilor paralele ce se închid cu semicercuri.
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Torţile sînt şi ele ornamentate. Pe mijlocul lor, în exterior coboară vertical cîţe
o linie de împunsături succesive, întreruptă la mijloc de un grup de cercuri concentrice şi avînd la capătul de sus cîte un grup de cercuri similare, care sînt însă înconjurate de liniuţe dispuse radiar. Pe marginea torţilor se găseşte cîte o bandă relativ lată,
din liniuţe paralele.
Ornamentul torţilor se leagă de unitatea decorativă ce duce în jos, spre. decorul
din jurul fundului vasului.

Fig. 7· - Balta Verde.

Înălţimea

1.

Mormîmul rz (fost Vlll).

2.

Mormîntul 4 (fost 111) .

vasului era de 0,115 m, diametru! gurii de 0,20 m şi diametru! fundului

de 0,07 m.
M o r m î n t u 1 4. Mormîntul 4 a fost descoperit aproximativ la 8 m spre
NNE de mormîntul precedent. Inventarul acestui mormînt, săpat în august 1932, este

Fig. 8.- Balta Verde.

1.

Mormîntul 8, nr. z = fig .

13; 2.

Mormmrul 4 (fost III), nr.

2

=fig.

12.

mai bogat decît cel al mormintelor 2-3. El cuprindea cinci vase (nr. 1 - nr. 5). Vasul
nr. 5 era mai sus faţă de celelalte vase mici (fig. 7, 2). Vasele cele mai de jos se găsesc
la .adîncimea de 0,60 m faţă de nivelul solului actual.
Nr. 1. Urnă funerară din categoria aşa-numitelor urne funerare« cu etaj » (fig. 8, 2).
E o mare urnă în care s-au găsit multe oase calcinate. Printre acestea nu s-a descoperit
însă nici un obiect arheologic. Vasul este constituit din două jumătăţi bine distincte, care
sînt suprapuse şi care dau vasului un aspect de vas «cu etaj ». În zona de întîlnire a
celor două jumătăţi, urna are o sugrumătură foarte pronunţată, care este accentuată şi
mai mult datorită arcuirii largi a jumătăţii inferioare, cît şi brîului în relief, care delimiteaza marginea de sus a acestei jumătăţi. Linia care formează ceea ce putem numi
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mijlocul vasului este acoperită cu un decor din liniuţe scurte şi paralele. Urna are
două torţi din bandă lată cu secţiunea ovală, aşezate faţă în faţă. În spaţiul rămas liber
între ele se găseşte cîte un gurgui, care are o funcţiune ornamentală. Umărul vasului este lat şi arcuit. Deasupra se află gîtul cilindric, avînd buza trompetiformă.
Aproape întreaga suprafaţă a urnei este foarte bogat ornamentată. Motivele decorative de umăr, în special, accentuează foarte mult formele vasului. Spaţiile goale de pe
umăr sînt acoperite cu cîte o spirală. Zona bombată a părţii inferioare poartă pe toată
întinderea sa un ornament în linie frîntă, care formează triunghiuri, în vîrful cărora
se găseşte cîte o grupă de trei cercuri concentrice. Între acest ornament Şl cele în formă
de arcadă există o legătură organică.

Fig. 9· - Balta Verde.

1.

Mormîntul

12,

nr.

1

= fig.

10; 2 .

Mo rmîntul 4 (fost III), nr.

1.

Nr. 2. Vas oală cu două torţi laterale, dintre care una e ruptă din vechime
(fig. 8,2 = fig. 12). Vasul este lucrat dintr-o pastă fină, bine aleasă de impurităţi şi
foarte bine frămîntată. În spărtură, lutul are culoarea neagră-cenuşie, cu două straturi
superficiale de culoare castanie, cu nuanţe cărămizii. La suprafaţă, vasul era acoperit
cu un strat de lut foarte fin (slip) lustruit, în culoare castanie.
Gîtul vasului este aproape cilindric. Corpul este bombat. Proporţiile păstrează
un raport, care creează vasului un aspect plăcut, în ceea ce priveşte construcţia sa.
Vasul era bogat ornamentat. Pe gît se află un ornament format dintr-o serie
de spitale culcate şi îmbucate una în alta, care sînt asemănătoare literei S. Fiecare
dintre aceste spitale este făcută din cîte trei linii de împunsături succesive, realizate
cu un vîrf ascuţit. Partea de jos a gîtului este delimitată de corpul vasului printr-o
bandă din adîncituri imprimate şi paralele, care au o formă dreptunghiulară şi care
sînt făcute cu un ustensil cu vîrful lătit.
Sub dunga amintită s-a făcut o ~ouă bandă din trei linii de împunsături succesive
şi înguste. Puţin mai jos este o altă bandă de împunsături prelungi, verticale şi paralele.
Această bandă este legată de cea precedentă, printr-un soi de împunsături lunguieţe şi
orizontale.
Restul corpului vasului este acoperit şi el în întregime de ornamente, potrivit
aceluiaşi principiu, pe care îl întîlnim în decoraţia ceramicii culturii cîmpurilor cu urne
şi pe obiecte de bronz contemporane, adică acela de a nu lăsa nici un spaţiu gol,
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neacoperit de ornamente. Este interesant de subliniat că pe suprafaţa acestui vas se
repetă simetric, de patru ori, aceeaşi unitate decorativă, în a cărei compoziţie intră
mai multe elemente. Aceste unităţi se află astfel: două sub torţi, iar celelalte două în
spaţiul dintre torţi. Motivul principal este şi el constituit din mai multe elemente
decorative. Suprafaţa vasului a fost împărţită exact _în patru părţi. La capătul celor
două diametre perpendiculare s-a făcut o adîncitură rotundă, prin tehnica imprimării
unui ustensil rotund, pe care au fost săpate trei cercuri concentrice. În jurul acestei
adîncituri s-a făcut un cerc din raze scurte. De la adîncitură pornesc în jos două
linii paralele, care se unesc la capătul de jos cu un şir de arcade. De o parte şi de alta
a celor două linii paralele şi a adînciturii, se află o volută dublă. În dreptul volutelor
~~-~ii\\illiiTITITiiiiiimwMi~/JiffiaW?:==----
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Fig·

10.

-Balta Verde. Mormîntul

12,

nr.

1

=fig. 9,1.

de sus s-au aşezat pe ?nna de maximă rotunjime a vasului cîte trei elemente decorative
de formă dreptunghiulară foarte alungită, avînd capetele rotunjite. Sub aceasta se
află alte adîncituri rotunde, care se leagă de sistemul arcadelor de pe partea de jos
a vasului. În spaţiul rămas liber, decor~~vrul primitiv a făcut alte valute, de data
aceasta simple, sau lin~i drepte· ori arcui te. S-a folosit de asemenea şi decorul format
din semicercuri imprimate, fie cu un ustensil de metal, fie din trestie.
Întreaga decoraţie a vasului a fost incrustată cu o materie albă făinoasă, care
s-a menţinut pe alocuri.
Înălţimea vasului este de 0,203 m, iar diametru} gurii de 0.13 m: diametru!
fundului este de 0,097 m.
Nr. 3. Strachină folosită drept capac pentru urna nr. 1. Strachina are două
torţi laterale, care legau buza cu umărul vasului. Profilul acestei străchini este similar
străchinii din mormîntul 3 (fig. 6). Ea nu conţine însă nici un fel de ornamentare.
Nr. 4. Văscior de lut ars, lucrat dintr-o pastă bine aleasă de impurităţi. Prin
ardere, vasul a dobîndit în spărtură o culoare neagră. Straturile superficiale sînt cărămizii,
cu nuanţe castanii. Suprafaţa exterioară este bine netezită.
Corpul vasului este piriform, cu gîtul cilindric şi buza trompetiformă, răsfrîntă
în afară. În zona de întîlnire a gîtului cu corpul vasului se află un brîu în relief, de
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pe care pornesc cele două torţi în bandă, cu secţiunea ovală. Pe fundul vasului se
o adîncitură rotundă.
Înălţimea vasului este de 0,104 m.
Nr. 5. Văscior funerar de lut, lucrat neglijent, avînd o fo:~;mă care reproduce
pe aceea a urnelor cu « etaj », despre care am vorbit mai sus.
M o r m î n t u 1 5 (fost C) a fost descoperit în cursul săpăturilor din octombrie
1932, în cîmpul de urne din prima epocă a fierului şi reprezintă, ca şi mormîntul 6,
resturile cîmpului de urne din epoca bronzului, distrus de cimitirul epocii următoare
şi de înaintarea dunelor. Mormîntul cuprindea o singură urnă funerară care, în cea mai
mare parte, fusese distrusă de plug. Din ea rămăseseră doar fragmentele ceramice din
găseşte

Fig. u. - Balta Verde. Mormîntul 7 (stînga)

şi

8 (dreapta).

partea inferioară, în care s-au găsit oase calcinate. Urna avea o formă obişnuită cîmpurilor
de urne: corp piriform, gît cilindric, buza trompetiformă şi patru torţi pe zona de maximă
rotunjime. Urna nu era ornamentată.
M o r m î n t u 1 6 (fost I). Nu departe de mormîntul precedent s-a dat
peste urna funerară a unui nou mormînt. Ea era răsturnată pe o parte. În urnă s-au
găsit oase calcinate. Partea de sus a urnei era sfărîmată din cauza plugului, care a
atins buza şi gîtul urnei (fig. 15,1). Vasul a fost lucrat dintr-o pastă bine aleasă de
impurităţi, dar conţinînd un oarecare procent de nisip fin. Lutul este de culoare
neagră-cenuşie. Vasul a fost acoperit cu un strat de lut fin (slip) de culoare neagră-castan.ie.
Stratele superficiale au o culoare cafenie-cenuşie.
Urna are formă de pară, cu patru torţi pe zona de maximă rotunjime. Partea
de jos a torţilor se sprijină pe un brîu în relief, care înconjoară de jur în1prejur vasul.
Urna are de asemenea şi umăr destul de pronunţat, care este şi el, în afară de brîul
amintit, un element ce deosebeşte urna de urnele piriforme propriu-zise.
Înălţimea vasului, atît cît s-a putut păstra, este de 0,273 m.
Mormînt u 1 7. În octombrie ·1932 s-au descoperit, la adîncimea de 0,30 m,
două morminte alăturate (fig. 11). E vorba de mormîntul 7 şi mormîntul 8. S-a constatat
o deranjate a unui mormînt de către celălalt. Cînd s-a săpat în vechime groapa mormîntului 8, s-a spart urna mormîntului 7. Inventarul acestor morminte a fost aşezat cu o
deosebită grijă. Urnele funerare se sprijineau una de alta. Capacele lor s-au sfărîmat din
cauza greutăţii pămîntului şi fragmentele lor au alunecat alături. Urna mormîntului 8 era
culcată pe o latură. Lungimea suprafeţei ocupată de inventarul mormintelor este de
O, 75 m şi lăţimea de 0,40 m.
18 -
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Inventarul mormîntului 7 cuprindea.trei vase. O urnă funerară (nr. 1) conţinea
oasele calcinate şi era acoperită cu o strachină capac (nr. 2). Lîngă urnă s-a găsit un
văscior fără ornamente (nr. 3).Toate aceste vase erau îngropate în nisip, ca şi vasele mormîntului 8.
Nr. 1. Urna acestui mormînt se găsea cu 0,05 m mai adînc dedt urna mormîntului 8. Ea are o formă de pară, avînd pe zona de maximă rotunjime un şir de arcade,
cu deschiderea în sus. Gîtul şi buza urnei s-au sfărîmat. Pe corp urna are patru torţi în
bandă, de o formă obişnuită şi ornamentate. Înălţimea actuală a urnei este de 0,25 m.
Nr. 2. Strachină-capac, fără torţi şi fără decor. Buza străchinii este răsfrîntă în afară.
Nr. 3. Văscior tronconic, lucrat primitiv, din pastă amestecată cu pietricele
(fig. 4,4). Arderea nu este completă. Culoarea lutului în spărtură este neagră-cenuşie,
iar straturile superficiale sînt cărămizii.

Fig. rz. -

Balta Verde. Mormintul 4, nr.

2.

Înălţimea vasului este de 0,57 m, diametrul gurii de 0,068 m, iar al fundului

de 0,029 m.
M o r m î n t u 1 8. Inventarul mormîntului 8 cuprindea un număr egal de vase,
a căror aşezare în mormînt era similară aceleia din mormîntul precedent.
Nr. 1. Urnă funerară piriformă, dar avînd numai două torţi. Ele leagă buza
vasului de umărul acestuia. Cînd s-a depus urna, a fost spartă urna mormîntului
precedent, care în afară de aceasta, era la o adîncime mai mare (diferenţa de nivel de
0,05 m) faţă de urna mormîntului 8. Vasul nr. 1 nu are nici un fel de ornamentare.
Forma se întîlneşte în cultura cîmpurilor de urne din epoca bronzului, dar ea este
mai rară. Atare formă se cunoaşte şi în necropola contemporană de «la bivolării »
de pe Ostrovul Mare.
Nr. 2. Strachină-capac ornamentată (fig. 8, 1 = fig. 13).
Vasul este lucrat din pastă bine aleasă de impurităţi şi bine frămîntată. În
spărtură, culoarea lutului este neagră, iar straturile superficiale sînt cafenii. Capacul
are o formă elegantă. Corpul propriu-zis are umărul arcuit spre interior, pe care se
sprijină un gît scurt, cu pereţii oblici în afară. Aşezate faţă în faţă se află două torţi
din bandă lată, cu secţiunea ovală.
Pe zona de întîlnire a gîtului cu corpul vasului, se află un şir de împunsături
prelungi, arcuite. Sub această bandă urmează trei linii paralele din împunsături succe-
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sive, dedesubtul cărora este o nouă bandă similară cu prima, dar mai îngustă. Pe partea
a corpului vasului, nu departe de fund, se găseşte un şir de arcade cu
deschiderea În sus, care Înconjoară de jur împrejur vasul.
Între aceste arcade şi decorul amintit mai sus, olarul primitiv a aşezat simetric
trei motive decorative pe zona arcuită a vasului, şi anume, la mijloc a plasat un motiv
decorativ în formă de inimă, compus din nouă linii paralele de împunsături, urmate
pe ambele părţi de liniuţe în formă de raze.
În dreapta şi în stînga motivului ornamental se găsesc, la distanţe : egale, cîte
două romburi legate între ele printr-o bară orizontală. Interiorul romburilor este umplut
cu linii paralele.
inferioară

Fig. 13. -

Balta Verde. Mormîntul 8, nr.

Fig. r 4· - Balta Verde. Mormintul 9

şi

2

=

fig . 8,r.

mormîntul

10 .

găseşte un şir de împunsături liniare verticale.
a torţilor este ornamentată printr-un sistem decorativ adecvat
spaţiului şi legat apoi de restul decoraţiei.
Buza vasului are două ieşituri triunghiulare în dreptul ornamentului în formă
de inimă.
Toată ornamentarea vasului este incrustată cu materie făinoasă albă.
Înălţimea vasului este de 0,12 m, iar diametru! gurii de 0,26 m, diametru! fundului
de 0,70 m.
Nr. 3. Văsdor în formă de pahar tronconic, similar celui descoperit în mormîntul
7 (fig. 4, 4). Văsciorul este lucrat în aceeaşi tehnică primitivă şi incomplet ars.
Morminte 1 e 9 şi 10. În toamna anului 1932 s-a săpat în jumătatea de nord
a « movilei » celei mari o suprafaţă cu o lungime de 9,50 m şi lăţimea de 2,70 m.
În această săpătură s-au descoperit patru morminte de incineraţie.
Mormîntul 9 şi mormîntul 10 se găseau alăturate (fig. 14). Ele se aflau la
aceeaşi adîncime. Nu s-a constatat nici o deranjate a vreunui vas din cauza unei

La baza vasului se

Suprafaţa exterioară

li*
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înmormîntări ulterioare. De aceea trebuie să considerăm aceste două morminte contemporane chiar în sensul unei îngropări în acelaşi timp. Vasele celor două morminte
formează împreună un inventar funerar unitar. Acesta cuprindea două urne, care
conţineau oasele morţilor incineraţi (nr. 1 şi nr. 2). Ele au fost îngropate una lîngă
alta. Urna nr. 1 nu are niciun fel de ornamentare si este mai mică decît urna nr. 2,
care este acoperită cu o foarte bogată decoraţie. Nu s~ poate preciza dacă este vorba de
urna funerară a soţului şi a soţiei sau de urna unei persoane cu un oarecare rol social
în comunitatea gentilico-patriarhală de atunci, ori în sînul unei familii patriarhale, dar
este sigur că în epoca din care se datează necropola cu urne funerare de care este
vorba aici, organizarea patriarhatului era deplin formată şi procesul de diferenţiere
socială se adîncea. Ţinînd seama de aceste condiţii istorice, ne vom putea. explica
".,_....".,.,_........... - - - - - t
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Fig. 15.- Balta Verde. r. Mormîntul 6 (fost F): 2. Mormintul 9-10, nr. r.

prezenţa

urnelor de o atît de mare valoare, cum este urna nr. 2, alături de urnele
modeste şi sărace ca urna nr. 1.
Urnele aveau capace în formă de strachină (nr. 3 şi nr. 4), care· erau aşezate
pe gura urnelor, cu fundul în jos. Capacul nr. 3 de la urna neornamentată a fost
sfărîmat în mai multe fragmente, dintre care unele s-au şi pierdut. Capacul nr. 3 nu
este ornamentat nici el, pe cînd capacul nr. 4 este încărcat de ornamente, ca şi urna
pe cat;e o acoperea.
Între cele două urne se găsea un văscior cu două torţi (nr. 5) care era comun
celor două morminte (fig. 14).
Vasele nr. 1 şi nr. 3 aparţin mormîntului 9, vasele nr. 2 şi 4 mormîntul 10,
iar văsciorul nr. 5 este comun.
Nr. 1. Urnă funerară în formă de pară (pirifoi:mă), lucrată difl.tr-o pastă bine
aleasă de impurităţi (fig. 15,2).
După ardere, lutul a dobîndit la mijlocul peretelui o culoare neagră cu slabe
nuanţe cenuşii şi castanii. Peretele vasului are două straturi superficiale (de la suprafaţă)
de culoare cărămizie-castanie.
Corpul vasului este puternic bombat, avînd pe zona de maximă rotunjime patru
torţi în bandă lată, cu secţiunea ovală. Mijlocul vasului se detaşează foarte clar pe
partea sa inferioară şi de umărul care face tranziţia spre gît. Acesta este cilindric avînd
buza răsfrîntă în afară trompetiform.
În general, urna are o siluetă greoaie şi lipsită de un raport just între diferitele
sale părţi constitutive.
Înălţimea vasului este de 0,29 m.
Nr. 2. Mare urnă funerară, bogat ornamentată, în care au fost depuse oasele
incinerate ale mormîntului 10 (fig. 14 şi fig. 17).
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Vasul este lucrat dintr-o pastă bine aleasă de impurităţi. Lutul are culoarea
Straturile superficiale sînt subţiri şi de culoare castanie închis. Arderea
este bună. fn exterior, vasul este acoperit cu slip lustruit castaniu.
Forma urnei este armonios construită. Corpul său este larg bombat, avînd pe
zona de maximă rotunjime patru torţi în bandă lată, cu secţiunea ovală, opusă una alteia
şi aşezate la distanţă egală între ele. Gîtul este cilindric, larg şi scurt. El se termină
în partea superioară cu buza răsfrîntă în felul unei trompete. Fundul este plat şi relativ
mic faţă de dimensiunile mari ale urnei,. aşa că vasul putea să aibă o stabilitate reală
numai prin fixarea lui pe nisip.
Urna are o ornamentare foarte bogată (fig. 17 şi fig. 18).
Pe suprafaţa de sus a buzei răsfrînte în afară s-a trasat de jur împrejur o bandă
lată, în interiorul căreia se află o linie frîntă. Atît aceasta, cît şi liniile care limitează
banda amintită sînt, de fapt formate din două linii paralele adîncite prin împunsături
succesive. Intrucit aceste împunsături sunt regulate şi paralele putem fi siguri că ele
au fost făcute cu rotita sau cu un ustensil cu două vîrfuri ascutite.
Forma gîtului Şi a răsfrîngerii sale este accentuată prin ~pt şiruri verticale de
impunsături adînci şi rotunde, făcute cu un obiect care avea săpate la capătul său o serie
de cercuri conceEtrice. Aceste adîncituri erau făcute în pasta încă moale a vasului în aşa
fel încît în interior lutul a dobîndit umflături, corespunzătoare adînciturii din faţă,
care au formă de butoni. ln dreptul torţilor se află cîte un şir de adîncituri
mai mari, care au la capătul de sus, de o parte şi de alta, cîte o nouă adîncitură, de
aceiaşi mărime. Între aceste şiruri se găsesc celelalte patru şiruri, din adîncituri mai mici,
făcute cu un vîrf rotund şi bont. Aceste şiruri au însă la o distanţă egală de la capetele
lor, cîte patru adîncituri cu cercuri concentrice, simitare celor din şirurile mai mari.
Pe linia de despărţire a gîtului de corp se găseşte o bandă îngustă, din imprimări
orizontale şi paralele, făcute cu un ustens.i.l dreptunghiular şi îngust. Sub această bandă
este o linie dublă, adîncită, care limitează la partea superioară o mare zonă decorativă ce
acoperă două treimi din suprafaţa bombată a vasului. ln partea de jos a acestei zone
se află o altă linie dublă adîncă, al cărei rol este nu numai de a delimita în partea de jos
zona decorativă amintită, ci şi de a face legătura între capătul de sus al torţilor.
Zona de pe umăr cuprinde două serii de arcade, una la partea de sus, care are
deschiderea arcadelor în jos, şi o alta în partea de jos, care are arcadele deschise în sus.
La capetele arcadelor au fost imprimate adînc, fie cîte o adîncire rotundă cu
cercuri concentrice, fie cîte trei adîncituri rotunde mici, care alternează cu cele mari.
Capetele arcadelor care au aceste trei adîncituri mici sînt legate între ele printr-un
şănţuleţ din împunsături succesive, paralele şi orizontale, pe cînd capetele celorlalte arcade
se unesc printr-o linie dublă, din împunsături făcute cu vîrful ascuţit. Aceste şănţuleţe
şi linii duble, aşezate vertical şi în directă legătură cu arcadele, dau impresia unor coloane.
Sub linia care limitează în partea de jos arcadele, se găseşte un alt şir de arcade,
cu deschiderea în jos, la capetele cărora s-au imprimat cîte trei adîncit~ri. Acestea au
pe suprafaţa lor cercuri concentrice. Arcadele sînt din linii duble, ele se leagă de
linia de deasupra lor prin capetele acesteia, care se întorc pe marginea torţilor şi formează
arcadele, în aşa fel . încî1 decorul dintre torţi formează . o unitate decorativă independentă, care se repetă de patru ori.
Pe mijlocul suprafeţei exterioare a torţilor se găseşte un grup de patru adîncituri rotunde, cu cercuri concentrice, de la care porneşte, de o parte şi de cealaltă,
cîte o linie adîncită.
întreaga decoraţie a acestei urne a fost incrustată cu materie wlorantă albă
care în unele părţi s-a 'păstrat. Înălţimea urnei este de 0,36 m; diametru! gurii de
0,23 m; diametru! fundului de 0,09 m.
neagră-cenusie.
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Nr. 3. Strachină-capac de la urna nr. 1, lucrată dintr-o pastă asemănătoare şi
ornamente.
Nr. 4. Strachină-capac a urnei nr. 2, bogat ornamentată. Ea are un profil similar
străchinilor funerare cunoscute îri celelalte morminte. Corpul său are umărul bombat,
cu arcuirea spre interior. Gîtul este răsfrînt, în afară. Lutul este bine ales de impurităţi
şi pasta bine frămîntată. Pereţii sînt subţiri şi sonori, ceea ce arată că arderea a fost
fără

completă.

Vasul aparţine grupei ceramicii fine,. de caracter funerar.
Nr. 5. Văscior cu două torţi şi profil zvelt, în forma literei S (fig. 4, 2). El
este lucrat din pastă curăţită cu grijă de impurităţi şi bine frămîntată. Pereţii sînt însă
groşi în raport cu dimensiunile vasului. Modelarea torţilor nu este nici ea prea sigură.
Culoarea lutului, după ardere, este neagră-cenuşiu. Straturile superficiale sînt cărămizii
cafenii.
Corpul vasului este bombat şi gîtul cilindric, cu buze răsfrînte prelung în afară.
Linia de legătură între corp şi gît este accentuată printr-o sugrumătură bine distinctă.
Torţile sînt elegant arcuite, legînd buza de umărul vasului. Ele au secţiunea
ovală.

Vasul nu a fost ornamentat.
Înălţimea sa este de 0,104 m, iar diametru! gurii are 0,08 m. Diametru! fundului
este de 0,06 m.
M o r m î n t u 1 11. Spre est de mormintele 9 şi 1O, la o distanţă de 6,40 m,
s-a descoperit, la adîncimea de 0,40 m, un alt mormînt de incineraţie, care nu cuprindea
în inventarul său decît trei vase (fig. 5, 2). Oasele calcinate au fost depuse direct pe
nisip. În jurul oaselor s-au aşezat trei vase mici, în semicerc. Mormîntul nu avea urnă
funerară. Cazuri de acest fel sînt mai rare, dar ele nu lipsesc în complexul culturii
cîmpurilor de urne din epoca bronzului. Asemenea morminte fără urne s-au descoperit
şi la Ostrovul Corbului.
Nr. 1 este o strachină sfărîmată, dar uşor de reconstituit (fig. 5, 2; vasul în
primul plan). Gîtul vasului este răsfrînt în afară. Două torţi în bandă leagă buza de
umărul străchinii. În spaţiile dintre torţi, buza prezintă cîte o ieşitură triunghiulară.
Toată suprafaţa exterioară ~ străchinii este ornamentată. Pe alocuri s-au păstrat
resturi de incrustaţie albă.
Nr; 2 se găsea alături de strachină (fig. 5, 2). El are o formă bitronconică,
prezentînd pe corp patru gurguie- proeminenţe. Vasul este lucrat într-o tehnică mai
primitivă şi nu are nici un ornament. Pereţii vaselor sînt groşi.
Nr. } se află la cîţiva centimetri depărtare de primele două vase. El se găsea aşezat
pe fund, ca şi celelalte două. Vasul este lucrat grosolan, iar arderea nu a fost completă.
Forma vasului este similară aceleia a vasului descoperit în mormîntul 3 (fig. 4, 3).
Mormînt u 1 12. se afla la acelaşi nivel cu mormîntul 10. El a fost descoperit în cuprinsul suprafeţei A, la 2, 20 m spre est de mormîntul 10 şi la 0,70 m
spre sud de talusul suprafeţei săpate (fig. 7, 1).
Mormîntul cuprindea o mare urnă funerară (nr. 1), care era aşezată în picioare,
direct pe nisip, dar care se sfărîmase în decursul timpului. Ea era acoperită cu un capac
pus cu gura în jos (nr. 2). În jurul urnei fuseseră apoi depuse încă patru vase secundare
(nr. 3, nr. 4, nr. 5 şi nr. 6), precum şi doi idoli de lut (nr. 7 şi nr. 8). Vasul nr. 3
se găsea la 0,04 m depărtare de urnă şi era puţin aplecat într-o parte. Tot pe latura
de vest a complexului se afla şi văsciorul nr. 4, care se înclinase spre est. Pe latura
de nord se afla vasul nr. 5, pe care se sprijinea idolul de lut nr. 7, care fusese
aşezat în picioare şi care se păstrase aproape întreg. Pe partea opusă, adică spre
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sud, se găsea al doilea idol de lut (nr. 8) în stare fragmentată, 1ar alături de el
era vasul nr. 6.
Nr. 1. Mare urnă funerară «cu etaj, », lucrată dintr-o pastă nu tocmai bine
curăţită de impurităţi (fig. 9,1 =fig. 10). În pastă au mai rămas pietricele şi sfărîmături
de cioburi. Arderea nu a reuşit să pătrundă complet pereţii vasului, care sînt destul
de groşi . În spărtură, vasul are la mijlocul peretelui un strat negru, cu foarte slabe
nuanţe cenuşii şi două straturi superficiale cărămizii-roşcate. Pe ambele· părţi, vasul a
avut un strat foarte subţire de lut fin (slip), de culoare castanie, care a fost lustruit
pe suprafaţa exterioară în aceeaşi culoare şi care s-a păstrat relativ bine.
Vasul se compune din trei părţi bine distincte. Partea inferioară este solid construită şi înaltă, sprijinindu-se pe un fund plat. Ea este puternic bombată, fiind
mărginită la partea superioară de un brîu în relief, care înconjoară de jur împrejur

Fig. 16. -Balta Verde. r. Morm.întul 12, nr. 6; z. Mormîntul 12, nr. 4; 3· Mormîntul 12, nr. 7· =fig. zo, 1; 4· Mormîntul 4 (fost III), nr. 4 =fig. 4,1.

vasul. De pe acest brîu pornesc două torţi în bandă lată, cu secţiunea ovală, care se
lipesc cu capătul de jos pe zona de maximă rotunjime a vasului. La mijlocul distanţei
dintre aceste torţi, de o parte şi de alta a urnei, se găseşte cîte un buton cilindric,
vertical, care porneşte de pe brîul amintit şi are pe suprafaţa capătului său o adîncitură .
de cercuri concentrice, întovărăşită in exterior de cîte două linii de împunsături. Sub
aceşti butoni urna prezintă cîte o proeminenţă împinsă din interior în afară (proeminenţă
organică). Butonii şi aceste două proeminenţe suplinesc aici cele . două torţi, pe care le
întîlnim la urnele cu patru torţi. Olarul primitiv a fost preocupat ca spaţiul să rămînă
gol. Proeminenţele de aici au deci şi un rol decorativ.
Peste prima jumătate a urnei se ridică partea superioară a sa, care este mai
mică şi care pare a se suprapune, ca un adevărat « etaj » peste jumătatea inferioară a
urnei. De aici decurge şi denumirea ce se dă acestor urne, aşa-zise «cu etaj». Această
parte de sus este elegant bombată, cu aspect de cupolă, cu umerii laţi, pe care se
sprijină apoi gîtul trompetiform, răsfrînt în afară ca o pîlnie.
Urna are o bogată ornamentaţie care acopere vasul, începînd cu zona de maximă
rotunjime, pînă la buza sa. Doar partea de jos a jumătăţii inferioare - adică aceea
care de obicei se îngropa în pămînt- rămîne neornamentată. Trebuie subliniat şi
aici că vasele secundare sau adiacente, cît şi celelalte elemente de inventar, cum sînt
idolii, se aşezau, nu la acelaşi nivel cu fundul urnei, ci mai sus. Adică, aceste obiecte
se depuneau după ce fusese depusă şi îngropată parţial urna funerară- elementul
principal al unui mormînt de incineraţie - ea purtînd rămăşiţele incinerate ale defunctului.
Pe gît se află opt şiruri verticale de adîncituri, cu cercuri concentrice imprimate
pe pasta încă moale a vasului, înainte deci de arderea sa. Unele şiruri sînt verticale,
altele sînt foarte puţin înclinate. Aceste şiruri · accentuează şi mai mult forma gîtului.
Fiecare şir este format din 5 sau 6 grupuri de atare imprimări rotunde, dar la unele
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Fig. 17. - Balta Verde, Monnîntul to, a- fig. 18.

-

'?
1
----·

Fig. 18, - Balta Verde. Mormîntul 10, nr. z =fig. 11·
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şiruri s-au imprimat,
Din cauză că această

în partea superioară a. lor, cîte un grup de adîncituri similare.
parte a urnei este în stare fragmentară şi în parte distrusă, nu se
poate preciza dacă şirurile au fost aşezate simetric.
Linia de despărţire a gîtului de corpul . vasului este ornamentată cu o band~
îngustă din imprimări transversale, regulate.
Pe umărul urnei se află un şir de arcade cu deschiderea în sus, avînd la capetele
lor cîte o adîncitură circulară mică. Arcadele sînt formate din trei linii - săntulete din
' '
'
înţepături succesive regulate, făcute cu un ustensil cu trei vîrfuri ascuţite sau cu rotiţa.
De la mijlocul arcadelor coboară în jos, spre brîul în relief, şiruri de împunsături
circulare, adînci şi mici, care alternează cu şiruri din trei linii de împunsături (fig. 10,b).
Acestea au la capătul lor de jos cîte trei adîncituri circulare, care sînt dispuse în
felul frunzei de trifoi, pe cînd şirurile dintr-o singură linie de la capăt au împunsătura
ceva mai mare decît acelea din care sînt făcute asemenea şiruri verticale.
Exact peste linia de sudură, între partea superioară şi cea inferioară a urnei,
este o bandă de imprimări transversale, care accentuează legătura dintre cele două
părţi componente ale vasului.
Porţiunea de maximă rotunjime a vasului este ornamentată printr-un zig-zag,
care este întrerupt de cele două torţi, şi care este format din benzi de cîte două
şiruri de împunsături regulate şi apropiate (fig. 10,c). Pe fiecare vîrf al zig-zagului
s-a imprimat puternic cîte o adîncitură rotundă, cu cercuri concentrice în interior.
Deasupra celor două proeminenţe organice, de care a fost vorba mai sus, se găseşte
cîte o adîncitură similară. Atare adîncituri a trebuit să fi fost făcute cu acelaşi ustensil
rotund şi bont, deoarece toate adînciturile de acest fel de pe vas au aceeaşi dimensiune
(diametru! de 0,012 m). Adînciturile rotunde mijlocii au un diametru de 0,006 m, iar·
cele mici de tot au diametru! 0,004 m.
Torţile au suprafaţa exterioară ornamentată printr-o linie verticală de adîncituri,
ce trece prin mijlocul suprafeţei, şi din cîte două linii paralele de înţepături succsive,
.
care merg de-a lungul marginilor (fig. 10, d).
Pe partea inferioară a buzei se găsea un decor format din arcade incizate, urmate
de adîncituri mici (fig. 10, d).
Întreaga decoraţie descrisă mai sus era incrustată cu o materie făinoasă de
culoare albă, care pe alocuri s-a mai păstrat, aşa încît decoraţia părea a fi pictată.
Împunsăturile şi imprimările aveau funcţiunea de a păstra mai uşor materia
colorantă.

Este interesant de subliniat

că,

atît vasul acesta, cît si multe altele din ace-

laşi cimitir, au fost lucrate din fîşii de argilă puse capăt 1~ capăt, iar riu dintr-un
«colac » continuu. Din această cauză, spărtura vasului este de obicei verticală sau
în zig-zag.
Înălţimea urnei este de 0,326 m, iar diametru! fundului de 0,145 .m.
Nr. 2. Capacul urnei precedente, în formă de strachină-castron, cu patru torţi
aşezate pe gîtul vasului. Torţile porneau de pe marginile buzei şi se sprijineau pe umărul
vasului. Capacul era sfărîmat. Unele fragmente nu au mai fost descoperite. Ele fuseseră
luate de fierul plugului. Pasta vasului conţinea impurităţi. Vasul nu a fost ornamentat.
Nr. 3. Văscior de lut fără ornamente, lucrat dintr-o pastă care mai conţinea pietricele şi alte impurităţi. Pereţii sînt groşi şi arderea ţficompletă. Stratul de la mijloc al
peretelui este gros şi are culoarea neagră-cenuşie. Cele două straturi superficiale sînt
subţiri şi au o culoare cărămizie-roşcată. Vasul a fost acoperit cu un slip castaniu, lustruit
cu aceeasi culoare.
'
Corpul vasului este bombat şi gîtul cilindric, cu baza răsfrîntă în afară. Pe corp
avea patru torţi în bandă. Partea de jos a vasului lipseşte. Din cauza arderii incomplete
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a umezelii solului, vasul a fost distrus cu timpul, ca şi alte obiecte (a se vedea idolii).
Vasul nu a fost ornamentat.
Înălţimea porţiunii rămase este de 0,07 m iar diametru! gurii de 0,09 m.
Nr. 4. Văscior lucrat din lut cenuşiu fin, bine ales de impurităţi şi bine frămîntat
(fig. 16, 2). Suprafaţa exterioară şi interioară a fost acoperită cu un strat de lut foarte
fin (slip), de culoare castanie, care în exterior a fost lustruit. Gîtul e scurt şi cilindric,
legat de corp prin două tortiţe cu perforaţie orizontală. Corpul este bombat. Vasul se
sprijină pe un fund cilindric. Întreaga suprafaţă a vasului a fost ornamentată prin împunsături şi incrusta ţie albă.
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Fig. 19. - Balta Verde.

1,

Mormîntul u, nr.

~; 2.

Mormîntul 7, nr.

1.

Înălţimea vasului este de 0,05 m.
Nr. 5. Văscior din categoria vaselor fine, lucrat din pastă bine aleasă de impurităţi şi bine frămîntată (fig. 19, 1). Pereţii sînt subţiri şi rezonanţi, dovaqă a unei arderi
complete. Lutul are culoarea neagră-cenuşie, cu straturi superficiale subţiri, cărămizii, cu
nuanţe castanii. În exterior are slip castaniu, lustruit puternic în aceeaşi culoare. Pe alocuri
are pete cenuşii-negricioase.
Vasul are corpul bombat elegant şi un gît cilindric răsfrînt în afară. Buza este în
trei colţuri. Două dintre acestea sînt aşezate faţă în faţă, iar al treilea este opus torţii.
Toarta leagă buza vasului cu umărul său. Ea este făcută din bandă ovală şi este prevăzută
cu o supraînălţare lăţită. Fundul vasului se sprijină pe un piedestal cilindric, destul de înalt.
Întreaga suprafaţă a vasului este ornamentată. De-a lungul buzei, imediat sub
aceasta, se află o bandă din imprimări transversale scurte.
Sub această bandă e o linie dublă în zig-zag, formată prin împunsături mărunte
şi regulate, făcute cu rotiţa. La colţurile de jos s-au adăugat prelungiri verticale.
Pe partea de jos a gîtului se află trei caneluri înguste, care cuprind între ele două
benzi înguste, similare aceleia de pe buza vasului şi executate în aceeaşi tehnică.
Pe corpul arcuit al vasului se găsesc, în partea superioară a sa, trei linii paralele
din împunsături mărunte. De la acestea pornesc vertical cîte două linii paralele, care se
unesc cu capetele arcadelor de pe partea inferioară a corpului vasului, ce au deschiderea
în sus. Către mijlocul acestora coboară de pe umărul vasului cîte o linie lată de împunsă
turi, care alternează cu liniile duble amintite. Din două în două arcade s-au trasat spre
fundul vasului linii de adîncituri. Arcadele nu sînt regulate. Pe marginea piedestalului
se află o bandă din imprimări transversale, similare celor de pe gîtul vasului şi de
pe buza sa.
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Toarta era ornamentată prin trei linii, dintre care două merg de-a lungul marginii
sale, iar a treia, pe mijloc. Prelungirea supraînălţată a torţii este ornamentată, pe latura
•
dinspre gura vasului, cu liniuţe paralele şi orizontale.
Ornamentarea s-a făcut după ce vasul a fost acoperit cu slip şi cînd pasta nu
se întărise încă.
Înălţimea vasului este de 0,10 m (cu toartă, este de 0,118 m), diametru! gurii de
0,076 m, iar diametru! fundului este de 0,047 m.
Nr. 6. Văscior cu o toartă cu o prelungire supraînălţată, similară vasului precedent (fig. 16, 1). Vasul este lucrat din pastă fină, fără impurităţi. Arderea este completă
şi pereţii rezonanţi şi subţiri. În
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îngustă şi fină. Pe umărul vasului, imediat sub gît, s-a trasat un
şir de triunghiuri mici, de la care
pornesc spirale - cîrlionţi. Sub
zona de maximă rotunjime se
găseşte un şir de arcade, cu deschiderea în sus, care închide de1
coraţia suprafeţei bombate a va3 ~
sului. V asul are trei proeminenţe Fig. 2.0. - Balta Verde. 1. Mormîntul 12., nr. 7 = fig. 16,3; 2.. Mormîntul
organice (împinse din interior
13, nr. 3; 3· Mormîntul 14, nr. 3=fig. 2.3,4·
în afară), în jurul cărora s-a
trasat un cerc, care subliniază şi mai mult caracterul proeminenţei.
Înăltimea vasului este de 0,081 m.
Nr. '7. Figurină feminină din lut ars, lucrată din pastă amestecată cu nisip şi pietricele (fig. 16, 3 =fig. 20, 1). Pasta nu a fost bine amestecată, iar suprafaţa figurinei nu
a fost netezită decît parţial. Din cauza suprafeţei zgrunţuroase nu s-a putut aplica nici
decoraţia, care, în general, nu lipseşte la asemenea figurine. Pe faţa bustului se şi observă
unele încercări nereuşite de decoraţie. Arderea nu a fost nici ea completă. De aceea
s-a şi topit partea de jos a figurinei. Lutul are culoare neagră, cu nuanţe cenuşii.
Straturile superficiale sînt cărămizii-castanii. În exterior, figurina are un slip castaniu,
parţial lustruit.
Figurina a fost aşezată cu faţa spre vest, ca şi al doilea exemplar (nr. 8).
Partea superioară a corpului figurinei este plată şi uşor aplecată spre spate. Braţele
sînt aduse spre abdomen şi sînt redate în relief. Capul este unit direct cu corpul şi este
redat printr-o simplă prelungire verticală şi cu secţiunea aproape rotundă.
La mijloc, figurina este mai subţire faţă de bust şi mai ales faţă de partea de jos
a corpului, care reproduce o rochie largă în formă de « clopot)), corespunzătoare, fără
îndoială, îmbrăcămintei reale din acea epocă. Partea inferioară este goală în interior, pînă
la mijlocul corpului.
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înălţimea figurinei este de O, 11 m, iar diametru! părţii inferioare (al rochiei) este
de 0,057 m.
Nr. 8. O figurină similară, dar păstrată în stare fragmentată, şi anume numai de
la mijloc în sus, s-a găsit în partea opusă primei figurine. Ea este lucrată dintr-un lut
asemănător şi într-o tehnică de asemenea primitivă. Nici ea nu este ornamentată. Braţele
sînt redate în relief, ca şi la primul exemplar. Mijlocul e strîns şi bustul plat şi lăţit în
cele două~ipărţi.

. j
1

...
Fig.

21. -

Balta Verde Complexul mormintelor

14 -

18 (văzut

de la est).

Mormînt u 1 13. În 1949 s-a descoperit un nou mormînt de incineraţie, aparcîmp de 'urne şi care se găsea pe latura de sud a « movilei », săpat şi în
1932. Mormîntul cuprindea patru vase: o urnă funerară (nr. 1), o strachină-capac
(nr. 2), un văscior cu două toarte (nr. 3) şi un altul în stare fragmentată (nr. 4).
În urnă se găseau oase calcinate.
Nr. 1. Urnă funerară piriformă avînd, pe zona de maxin1ă rotunjime, patru torţi
în bandă. Ea este lucrată din lut de culoare neagră, cu două straturi superficiale cărămizii.
Gîtul şi buza lipsesc.
Nr. 2. Strachină-capac, lucrată dintr-o pastă mai fină decît aceea a urnei, avînd o
formă similară tuturor străchinilor-capac întîlnite pînă acum în această necropolă. Ea
are două torţi laterale şi gitul răsfrînt în afară (Pentru profil a se vedea fig. 6). Strachinacapac era sfărîmată şi din ea nu rămăseseră decît cîteva fragmente. Ea a fost ornamentată.
Nr. J. Văscior cu două torţi laterale şi gît în formă de pîlnie (fig. 20,2), lucrat
din pastă curăţită de impurităţi. Suprafaţa exterioară a foct acoperită cu un slip fin şi
lustruit, în culoare castanie-gălbuie. Corpul vasului este globular. Pe linia de maximă
rotunjime au fost fixate două tortiţe opuse una alteia şi două gurguie prelungi. Vasul
nu a fost ornamentat. în ceea ce priveşte forma, el imită pe aceea a urnelor.
Înălţimea vasului este de 0,099 m, iar diametru! gurii de 0,098 m.
Nr. 4. Văscior în stare fragmentată, cu două tortiţe laterale aşezate pe marginea
buzei (fig. 39,6). El este lucrat din pastă fină, bine aleasă de impurităţi. în spărtură, lutul
are o culoare neagră, cu nuanţe castanii şi cu două straturi superficiale subţiri de culoare
ţinînd aceluiaşi
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a fost lustruit. Vasul
nu este ornamentat.
înălţimea vasului este de 0,038 m şi diametru! gurii de 0,07 m.
Mormînt u 1 14. În iunie 1950 au fost reluate săpăturile din cîmpul de urne
din epoca bronzului. Cu acest prilej s-a săpat şi ultima suprafaţă de teren din jurul «movilei
celei mari», despre care a fost mereu vorba în expunerea noastră. Fiindcă numai în
acest punct, datorită îngrămădirii nisipului deasupra mormintelor, acestea mai puteau
fi păstrate, s-a procedat la săparea sistematică a terenului. S-au descoperit alte noi
morminte si
, resturi din morminte distruse
cu timpul, precum şi un complex de morminte, care se afla în apropierea mormîntului 13, săpat în 1949. Acţiunea de distrugere a vîntului şi a dunelor călătoare a
continuat şi în ultimul an. Acolo unde, în
1949, era o înălţime destul de mare- pe
latura de sud -est a « movilei » - pînă în
vara anului 1950, înălţimea fusese spulberată aproape în întregime de vînt. La
suprafaţa solului se găseau o mulţime de
oase calcinate şi fragmente ceramice care Fig a. -Balta Verde. Complexul de vase din mormintele
14-18 (văzut dela vest).
proveneau de la mormintele distruse.
Intr-un punct ne-a atras atenţia fragmentul
unui mare vas, înfipt în nisip şi care era dezvelit de vînt pe o distanţă de cîţiva centimetri
deasupra solului. In jurul lui se aflau mai multe fragmente, de mărimi diferite precum
şi oase arse, care aici erau adunate în mai mare cantitate, decît în împrejurimi. Procedîndu-se la dezgroparea fragmentului amintit, s-a constatat că el făcea parte dintr-o
urnă mare funerară, din care nu mai rămăsese decît aproape jumătate, partea superioară
fiind distrusă. Urna fusese aşezată vertical, dar cu timpul ea se înclinase puţin spre
'vest. Pe fundul urnei mai rămăseseră încă oase calcinate. Printre ele s-au găsit şi 16
mici fragmente de obiecte de bronz, atît de deformate din cauza focului, încît nu se
poate determina forma obiectelor din care făceau parte. Unele dintre ele sînt din sîrmă
subţire, cu secţiunea rotundă, altele cu secţiunea rombică.
Din fragmentele găsite în jurul urnei şi din partea sa inferioară rămasă aproape
întreagă, s-a reconstituit mai mult de jumătate din urna nr. 1 a mormîntului 14 (fig. 23,1).
Lutul din care este lucrată a fost curăţit de impurităţi. Prin ardere, el a dobîndit o culoare
neagră-cenuşie în spărtură, avînd un strat superficial la exterior, de culoare cenuşie
gălbuie şi relativ subţire, iar în interior un altul mai gros şi de culoare cărămizie
roşcată. Arderea nu a fost egală.
Corpul vasului este piriform, avînd partea inferioară înaltă, tronconică şi fără
ornamente. Porţiunea rămasă din jumătatea superioară indică o formă înaltă şi solid
construită. Pe zona de maximă rotunjime, urna avea patru torţi din bandă lată, cu deschiderea orizontală. Pe linia de despărţitură a părţii inferioare de cea superioară se află un
brîu în relief, care uneşte capătul de jos al torţilor şi care este întovărăşit, deasupra sa,
de o linie din înţepături alăturate. Părţile superioare ale torţilor sînt unite între ele printr-o
linie, care este paralelă cu prima. între ele s-a creat astfel o fîşie lată, care înconjură de
jur împrejur vasul şi care este împărţită în spaţii ce amintesc metopele, prin linii paralele
şi verticale. Această fîşie este întreruptă de patru ori, în dreptul celor.patru torţi. Pe
partea superioară a fîşiei se sprijină un şir de triunghiuri cu vîrful în sus. Din două în
două vîrfuri se indică linii verticale, paralele, care mergeau probabil pînă spre gîtul
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urne1 Şl care, prin aspectul lor de coloane, accentuează şi mai mult forma urnei şi
masivitatea ei.
Înălţimea porţiunii păstrate. este de 0,25 m, iar diametrul fundului de 0,118 m.
La suprafaţa o·aselor din urnă s-au găsit şi cîteva fragmente dintr-un vas, care era
probabil capacul urnei (nr. 2). Cioburile erau însă aşa de mici, încît nu ~-a putut
reconstitui profilul capacului.

Fig. 23 . - Balta Verde 1. Mormîntul 14, nr. 1; z. Mormîntul 15, nr. 1= fig. 24; 3· Mormintele 17 - 18, nr. 4= fig. 34,1;
4· Mormîntul q, nr. 3 = fig. zo, 3; 5· Mormintele 17 - 18, nr. 3 = fig. 29.

Deasupra urnei nr. 1, printre nisip şi oase, s-a dat peste o figurină feminină, în
stare fragmentată (nr. 3). Atribuirea ei inventarului mormîntului 14 nu este tocmai sigură,
întrucît ea ar putea proveni şi de la un alt mormînt distrus (fig. 20, 3=fig. 23, 4). Această
figurină antropomorfă este lucrată cu îngrijire, dintr-o pastă bine curăţită de impurită~
şi bine frămîntată. Ea conţine un procent de nisip fin. Arderea este şi ea' completă. Lutul
are în spărtură culoarea neagră-cenuşie. Straturile exterioare sînt foarte subţiri şi au
culoarea castanie. Figurina a fost acoperită cu un slip castaniu, lustruit cu aceeaşi culoare.
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S-au păstrat bustul, mijlocul şi o parte din şolduri şi din partea inferioară a corpului
omenesc. Bustul este plat, lăţit mult în dreptul coatelor. Capul şi umărul stîng lipsesc.
~1ijlocul este subţire. Şoldul drept, care s-a păstrat, este proeminent. Partea inferioară
era îri formă de «clopot», ca şi la figurina din mormîntul 16 (fig. 20, 1), reprezentînd
rochia personajului feminin. Fragmentul nostru este bogat ornamentat. Pe faţă se constată
o serie de arcade mici şi alăturate care înconjură bustul, avînd deschiderea către exterior.
Ele sînt însoţite spre interior de trei linii paralele, care redau probabil linia despărţitoare
a braţelor. În jurul gîtului s-a trasat o dungă reprezentînd un colier, de care atîrnă un
pandantiv care coboară pe piept. La capătul de jos, pandantivul se termină cu patru adîncituri rotunde care ar putea reproduce podoaba în formă de medalion. De o parte şi
de cealaltă a pandantivului se găseşte cîte o adîncitură rotundă, înconjurată de cîte nouă
puncte şi care redau sinii. Pe spate atîrnă o linie dublă, care se împarte apoi în trei părţi,
avînd la capete cîte o adîncitură rotundă. Acest ornament reprezintă cozile. Tot pe spate
se află o dungă din două linii paralele de împunsături succesive, larg arcuită, care reprezintă
probabil un element de îmbrăcăminte reală.
Centura este redată printr-o linie incizată în jurul mijlocului. Sub aceasta se găsesc
trei linii paralele şi orizontale, de la care pornesc ornamente verticale în care trebuie
să vedem decorul rochiilor în formă de « clopot» ale epocii respective. Întreaga decoraţie
a fost încrustată cu culoare albă.
Înălţimea fragmentului de figurină este de 0,062 m, iar lăţimea în dreptul coate.
lor, de 0,055 m.
Nr. 4. Alături de urna nr. 1 se aflau fragmentele unui văscior, cu două toarte
şi gît trompetiform; nu are ornamente. Pasta conţine nisip şi pietricele. Ea nu este fră
mîntată suficient. Pereţii sînt groşi şi arderea necompletă. Culoarea lutului nu este uniformă. În spărtura fragmentelor ea este neagră-castanie, iar în straturile de la suprafaţă
este castanie-cărămizie. Pereţii nu au fost neteziţi decît parţial.
Din fragmentele rămase nu s-a mai putut reconstitui forma văsciorului. Profilele
indică totuşi o formă similară vasului de la figura 36, 5.
Nr. 5. Nu departe de vasul precedent se găsea o strachină de lut, larg deschisă
şi cu piedestal (fig. 25- fig. 26). Strachina face parte din categoria vaselor fine şi bogat
ornamentate, cu caractere de cult. Strachina este lucrată cu o deosebită grijă, dintr-o pastă
fină, dar amestecată cu nisip. Ea conţinea şi pietricele mărunte. În spărtură, lutul prezintă
o culoarea neagră-castanie la mijlocul peretelui şi castanie deschis în straturile dinafară.
Vasul a fost acoperit cu un slip de culoare castanie. Acesta a fost lustruit puternic.
Corpul vasului este tronconic, cu o uşoară rotunjire, care îl apropie de emisferă.
Buza este lăţită şi prelungită puţin spre interior. Corpul vasului se sprijină pe un picior
cilindric destul de înalt şi gol în interior.
În privinţa decorului, s-a aplicat şi aici aceeaşi regulă a acoperirii întregii suprafeţe a vasului. În plus, întîlnim elemente decorative şi în interiorul vasului, ceea ce arată
şi mai mult caracterul său de vas de cult, iar nu de uz comun. Imediat sub buză se
găseşte o fîşie - bandă din trei liniuţe de înţepături paralele (a se vedea desenul din
fig. 26, stînga). Aceste linii sînt făcute cu un ustensil care avea trei vîrfuri ascuţite alăturate
şi pe aceeaşi linie, în felul unei furculiţe. Înţepăturile sînt paralele. Uneori se întrerup toate
trei liniile. Pe suprafaţa lăţită a buzei s-au trasat trei linii paralele de înţepături mărunte,
care acoperă în întregime suprafaţa îngustă (fig. 26, a). Acestea sînt făcute cu acelaşi
ustensil cu trei vîrfuri ascutite.
În exterior, de-a lung~l marginii, se găseşte o bandă formată din patru linii paralele
şi foarte apropiate din înţepături foarte mărunte, făcute cu un vîrf ascuţit fin. Sub această
bandă se află un şir de semicercuri imprimate, cu deschiderea în jos, sub care vine
un şir de arcade mari, formate din trei linii paralele. Capetele arcadelor sînt prelungite
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pînă ating un grup de două ornamente cilindrice orizontale.
datorită înclinării vasului. De şirul de arcade se leagă, în trei

Arcadele sînt puţin oblice,
puncte ale vasului, un ornment foarte complicat, care coboară pînă la piedestalul vasului. În acest punct, capetele a
două arcade se răsucesc în cîte o spirală, iar dintre ele porneşte în jos un şir de spirale în
forma literei S, îmbucate la capete. Şirul se leagă de capetele unor arcade mai mari, care
acoperă mai mult decît o treime din corpul vasului. Spre şirul de spirale S se îndreaptă cîte
o spirală - cîrlionţ, ce porneşte dinspre ornamentul de cilindre paralele şi care este întovărăşită de cîte o linie oblică. În jurul celor două spirale se găsesc linii în raze. Din deschiderea arcadelor mari de pe partea inferioară a vasului se ridică linii verticale, din împunsături mărişoare, aşezate la distanţe egale.
Pe linia de contact dintre piciorul cilindric şi corpul vasului, se află o dungă din
imprimări late, iar pe marginea piciorului s-a imprimat un şir de semicercuri mici şi alăturate

.,

Fig. 24 -

Balta Verde. Mormintul Ij , urna nr.
Vedere In situ

t -

fig. 23.2

Fig 25.-Balta Verde. Mormintul 14, nr. 5 - flg. 26.

Întreg decorul vasului a fost încrustat cu materie de culoare albă, care încă se mai
păstrează.

Înălţimea vasului este de 0,09 m, diametrul gurii de 0,207 m, iar diametru!
fundului de 0,078 m.
Mormîntul 15. La distanţa de 0,45 m spre sud-vest de urna nr. 1 a mormîntului precedent s-a dat peste un alt mormînt, care nu cuprjndea decît urna funerară (nr. 1)
şi resturi din capac (nr. 2). Urna se ·afla la adîncimea de 0,20 m şi era înclinată puţin
spre vest fig. 21, urna din stînga; şi fig. 22, urna din dreapta, izolată). Gîtul era sfărîmat,

www.cimec.ro

~

\)
1
1

1
1

i

Fig. z6 . -Balta Verde. Mormîntul 14, nr. 5 = fig. 25.

Fig. 27. - Balta Verde. r. Mormintele 17 - 18, nr. z = fig. p.; z. Mormîntul 15 a, nr. 1 = fig. 36,r; 3· Mormintele
17-18, nr. II = fig. p; 4· Mormintele 17 - r8, nr. 6 = fig. 34, z; j. Mormintele 17 - 1'8, nr. 14 ~fig. H·
1~-c.
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iar cîteva cioburi din el căzuseră, împrăştiate de vînt şi dune. Lutul din care a fost lucrată
urna, conţine unele pietricele. Ele de culoare neagră-cenuşie, cu straturi superficiale castaniicărămizii. Forma urnei a putut fi totuşi, în întregime rcconstituită (fig. 23,2). Ea are un
corp bine construit, piriform , cu gîţul înalt, în felul unei piinii, cu marginile răsfrînte
în afară. Pe linia de maximă rotunjime se aflau două toarte în bandă ovală, fixată de corp
cu ajutorul unui cep, în jurul căruia s-a lipit pasta torţilor. Urna nu este ornamentată.
Înălţimea ei era de 0,327 m, diametru] gurii de 0,206 m, iar diametru] fundului de
0,088 m.
Vasul nr. 2 era o strachină-capac, din care nu au mai rămas decît cîteva fragmente,
după care nu s-a mai putut reconstitui forma precisă a capacului.
Mormînt u 1 15 a. La o distanţă de 1 m spre vest de urna nr. 1 a mormîntului 15, s-a dat peste o măsuţă de cult, din lut ars (fig. 21 sus, stînga). Ea era înfiptă
în nisip în dungă, nefiind deci aşezată pe picioruşe. Măsuţa este lucrată dintr-o pastă
bine aleasă de impurităţi şi bine frămîntată (fig. 27,2 =fig. 36,1 ). Ea reproduce o formă
aproape ovală. Suprafaţa exterioară este netedă şi plană, pe cînd cea opusă este bombată
şi nu a fost netezită cu grijă. Măsuţa are patru picioruşe, rotunde, dintre care unul a fost
rupt din vechime, probabil în timpul înmormîntării, potrivit unei practici religioase conform căreia se rupea şi o toartă a urnei funerare. Măsuţa are într-o parte două perforaţii, pentru a putea fi atîrnată. Lungimea măsuţei era de 0,089 m, lăţimea ei de 0,064m
şi înălţimea de 0,03 m.
,
Măsuţa de cult făcea parte dintr-un mormînt, fie distrus, fie săpat altădată. ln
orice caz, ea nu aparţine inventarului mormintelor 14 şi 15 şi nici complexului pc care
îl vom descrie mai jos.
Mormînt u 1 16. Alături de urna nr. 1 a mormîntului 15 se afla urna nr. 1
a mormîntului 16. Prima se sprijinea cu o latură a sa (cea sudică) de cea din urmă.
Aceasta înseamnă că mormîntul 15 este mai nou decît mormîntul 16, dar nivelul celor
două urne era aproape acelaşi, ceea ce duce la concluzia că cele două morminte sînt
contemporane sau, cel mult, diferenţa de tlmp dintre ele este foarte mică, în sensul că
mormîntul 15 ar fi puţin mai r~cent. În jurul urnei mormîntului 16 (nr. 1) se aflau încă
două văscioare (nr. 2 şi nr. 3). In urnă se găseau multe oase calcinate. Urna nu avea capac.
Acesta a fost distrus complet, din cauza plugului sau din cauza dunelor călătoare, o dată
cu partea superioară a urnei nr. 1, din mormîntul 15.
Nr. 1. Urnă funerară lucrată din pastă curăţită de impurităţi (fig. 28,1 = fig. 35,1;
a se vedea şi figura 21; urna de deasupra, cu caneluri late). Lutul are o culoare
neagră-cenuşie în spărtură şi castanie în straturile de la suprafaţă.
Corpul urnei este puternic bombat, sprijinindu-se pe un fund al cărui diametru
este prea mic faţă de mărimea urnei. De altfel, acelaşi lucru se constată şi la alte urne.
Echilibrul urnei nu se putea obţine decît dacă urna era fixată în pămînt sau nisip. Gîtul
urnei e~te destul de înalt faţă de corpul vasului. El are o formă de pîlnie, cu marginile
răsfrînte în afară şi buza îngroşată. Întreg profilul urnei se aseamănă cu litera S umflată
la mijloc. Două torţi în bandă, cu secţiunea plan-convexă, leagă umărul de gîtul vasului. Ele sînt aşezate faţă în faţă şi nu mai sînt arcuite, ci au un profil aproape în unghi drept.
Sub torţi, pe partea de jos a zonei de maximă rotunjime a vasului, se găseşte cîte
o proeminenţă aplicată, rotundă (semicirculară în secţiune). La jumătatea distanţei dintre
torţi există cîte două proeminenţe, aplicate şi ele, avînd o formă ţuguiată. Ele stau faţă
în faţă, cuprinzînd între ele zona de maximă rotunjime a vasului, întocmai ca la urnele
din prima epocă a fierului, care par a avea o legătură de geneză cu seria urnelor similare
aceleia descoperite în mormîntul 16.
Pe suprafaţa dintre proeminenţe şi dintre torţi, s-au trasat patru• grupe de cîte
patru caneluri late (faţete), care sînt paralele şi aşezate pe zona hombată a vasului.
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Înălţimea urnei este de 0,221 m, diametrul gurii de 0,203 m, iar diametru! fundu lui numai de 0,081 m.
Nr. 2. Văscior cu corpul bombat şi gîtul trompetiform (fig. 35,2). El este lucrat din
lut de culoare neagră-cenuşie cu două straturi superficiale cărămizii-castanii. Pasta conţine
nisip şi pietricel.e. Pereţii sînt groşi şi arderea incompletă. Pe linia de maximă rotunjime
a vasului, s-au aplicat două proeminenţe ţuguiate, care au fost aşezate faţă în faţă.
Vasul nu a fost ornamentat.
Înălţimea vasului este de 0,087 m, iar diametrul gurii de 0,05 ~-

1

Fig. zS.- Balta Verde.

I.

Mormintul x6, nr. 1 =fig. 35, x; 2.. Mormintele q-18, nr. 13 =fig. 3o; 3· Mormintele
q-18, nr. 7 =fig. 36, z; 4· Mormintele q-x8, nr. 8 =fig. 36, 5·

Nr. 3. Vas de lut ars, in parte sfărîmat (fig. 36, 4). El este lucrat dintr-o pastă
cu un procent de nisip şi piatră sfărîmată. Pasta mai conţine şi pietricele mărunte.
Ea nu a fost destul de bine frămîntată. În spărtură, culoarea lutului a devenit după ardere
neagră-castanie; avînd straturi superficiale subţiri, de culoare cărămizie. Vasul a fost apoi
acoperit cu un strat de lut foarte fin, de culoare castanie, lustruit în aceeaşi culoare.
Pereţii nu au o grosime uniformă.
Corpul vasului este bombat şi gîtul cilindric, avînd buza răsfrîntă în afară. Pe linia
de maximă rotunjime, s-au aplicat două torţi în bandă subţire, care sînt rupte din vechime.
Dintr-o toart~ s-a păstrat totuşi un fragment. În spaţiul dintre torţi, aşezate faţă în faţă,
s-au aplicat două proeminenţe puternic ascuţite. Vasul nu a fost ornarnentat.
amestecată

19'
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Î năl ţi mea vasului este de O, 126 111.
.\1 o r m i n t e 1 e 17-18. Obiectele celor două morminte nu pot 11 separatt ~i
atribuite în mod cert unui anumit mormînt. De aceea, cele două morminte trebuie studiate împreună. În realitate este vorba de un mormînt dubiu, cu un bogat inventar,
in care predomină vasele frumos ornamentate. :\[ajoritatea \'aselor se găseau la acelaşi
nivel, depuse direct pe nisip şi îngropate aproape în întregime tot în nisip. Unele vast
erau Însă aşezate deasupra celorlalte (fig. 21 şi fig. 22).
După ce s-a ridicat inventarul mormîntului 16, s-a procedat la degajarea definitiv~
a vaselor celor două morminte. Din inventarul lor face parte o mare urnă funerară
(nr. 1) în parte distrusă şi ele vasele mormîntului 15 şi 16. La aproxima ti\· O, 12 mele această

Fig. 29. --Balta \'crJe. Mormintele 17-18, nr. 3·

urnă se afla un vas mare, cu două toqi, care a fost folosit ca urnă (nr. 2). În jurul

celor două urne erau grupate celelalte vase, în afara unuia ce se găsea la 0,28 m spre
\'est, de urna nr. 2, fiind aşezat pe o parte (fig. 21 şi fig. 22). În partea de vest a
grupului de vase funerare şi imediat lîngă urnă se afla o figurină feminină de lut ars (nr. 3),
care era aşezată în picioare, cu faţa spre apus (fig. 22). Vasele secundare formau aproape
un semicerc în jurul urnei nr. 1. Din cauza numărului mare, unele vase fuseseră depuse
deasupra altora.
Nr. 1. Mare urnă funerară din lut ars, cu patru torţi (fig. 21; vedere in sitll, dreapta;
şi fig. 37). Urna este lucrată dintr-o pastă care nu a fost curăţită de impurităţi. Ea conţine
pietricele destul de mari, cioburi pisate şi bucăţi de pămînt de o culoare diferită faţă
ele pasta propriu-zisă. Pasta nu a fost frămîntată suficient, din care cauză printre pietricele au rămas goluri. Pereţii au o grosime destul de mare, în raport cu mărimea vasului,
şi neuniformă. Spre torţi şi către fund, pereţii ating pe alocuri o grosime de 0,015 m,
pe cînd in alte părţi ajung abia la 0,007 m. Arderea urnei nu a fost completă. Pereţii
nu au fost pătrunşi în mod egal de ardere. Din această cauză, în mare parte urna
s-a sfarîmat şi nu a mai putut fi decît parţial reconstituită. Unele cioburi s-au topit complet
şi s-au prefăcut în pulbere, mai ales cele din partea inferioară a urnei, unde s-a menţinut
şi umezeala mai mult timp.
După ardere, lutul a dobîndit o culoare cenuşie-negricioasă in spărtură. Straturile
exterioare sînt foarte subtiri si neuniforme. Ele au o culoare cărămizie-castanie, cu
nuanţe cenuşii. Vasul a fo~t a~operit cu slip. Urna are corpul pîntecos şi bombat şi gîtul
relativ scurt şi trompetiform, cu marginile răsfrînte în afară şi terminate cu o suprafaţă
plană. Pe zona de maximă rotunjime s-au fixat patru torţi în bandă lată, cu secţiuneaovală.
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Capetele de jos ale torţilor sînt legate între ele de un brîu în relief, făcut direct din lutul
peretului vasului. Brîul se găseşte imediat la limita inferioară zonei de maximă rotunjime
a urnei şi lasă impresia că strînge ca un adevărat cerc corpul voluminos al vasului.
.
Deşi lucrată dintr-o pastă de proastă calitate şi arsă incomplet, urna a fost totuş1

a

Drnamentată.

Pe dunga orizontală a buzei se găseşte şi o linie incizată în zig-zag, limitată spre
interior de o dungă adîncită, sub care vine un şir de semicercuri mici imprimate şi lipite
unul de altul (fig. 37, a).
Pe gît coboară şiruri de adîncituri rotunde şi cu cercuri concentrice in interior.
La capătul superior al şirurilor verticale- în sensul unor coloane -se găsea, de

1-tt.~. 3····

Halta Verde. Mormintele q- .. !H, nr. 13 ·"'fig. z;,z.

o parteşi de alta, încă o adîncitură, iar pe la mijlocul lor, care coincide cu mijlocul gîtului, mergeau de jur împrejur două şiruri de semicercuri imprimate. Gîtul era despărţit
de corp printr-o linie din împunsături succesiYe, aşa cum reiese din urmele rămase pc
fragmentele urnei.
Zona bombată este cea mai bogat ornamentată. În partea superioară s-a tras~t
o bandă din trei linii de împunsături neregulate, făcute cu mîna liberă, prin folosirea unui
vîrf ascuţit. În dreptul torţilor s-a fixat pe această bandă cîte un triunghi plin în interior,
cu linii de împunsături, avînd la toate trei unghiurile cîte o adîncitură rotundă. De la
triunghi pornesc în jos, pînă la torţi, două linii paralele, făcute şi ele cu mîna liberă, din
împunsături succesive şi neregulate. De o parte şi de cealaltă a acestor linii verticale
se află cîte un şir de semicercuri imprimate.
Între această unitate decorativă ce se repetă de patru ori, se găseşte cuprinsă _o
alta mai mare, care şi ea, la rîndul ei, se repetă tot de patru ori pe corpul vasului şi
cuprinde spirale--cîrlionţi, linii orizontale duble sau simple, din împunsături mai mici
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sau imprimări late, linii verticale şi obişnuitele adîncituri rotnnde. E interesant de subliniat prezenţa coloanelor verticale, făcute din imprimări mai late, cu două ustensile, unul
care avea vîrful plat şi lat, iar altul avînd vîrful în unghi ascuţit. Prin aşezarea unei adîncituri rotunde la mijlocul lungimii acestor şiruri verticale, s-a întărit şi mai mult impresia unor colonete, pe care o creează atare dungi verticale. Combinarea capetelor de spirale
cu asemenea colonete accentuiază şi mai mult caracterul tehtonic al întregii decoraţii.

Fig. 31. -Balta Verde. Mormintele 17-18, nr. II =fig. 27,3.

La capetele de sus ale torţilor se găseşte aceeaşi bandă din trei linii paralele, care
întovărăşită, pe marginea superioară, de un şir de semicercuri cu deschiderea în jos.
Această bandă şi semicercurile joacă un rol dublu: pe de o parte închid zona decorativă de pe porţiunea bombată a vasului de care am vorbit mai sus iar pe de alta, limitează la partea superioară zona decorativă dintre torţi, care este împărţită in adevărate

este

metope, prin benzi verticale de trei linii paralele. De-a lungul marginii superioare a
brîului în relief, s-a trasat o dnngă din imprimări în formă de paranteze. Torţile sînt de
asemenea ornamentate, dar într-un fel deosebit de acela întîlnit în mod curent la celelalte urne. Aici lipseşte decorul marginal. S-au făcut doar două benzi înguste, din două
linii de împunsături, aşezate transversal pe toartă.
Toate desenele decoraţiei descrise mai sus erau incrustate cu materie făinoasă,
de culoare albă.
Înălţimea urnei este de 0,206 m. În interiorul vasului s-au găsit multe oase calcinate. Ele umpleau aproape întreg conţinutul urnei. Printre oase s-au descoperit: o buclă
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de păr din bronz, o verigă de bronz şi fragmente de sîrmă de bronz (a se vedea
mai jos).
Nr. 2. Urnă funerară în formă de mare oală cu două torţi, avînd o decoraţie foarte
bogată (fig. 27,1 = fig. 32). Ea s-a păstrat în bună stare de conservare. În interiorul urnei
se aflau oase calcinate, mai mărunte decît cele din urna precedentă. Ar putea fi vorba
de oasele unei femei sau, în general, ale unei persoane tinere. Printre oase nu s-a descoperit nici un obiect de bronz. În schimb, în interiorul urnei, s-a descoperit un văsdor
de lut, foarte frumos decorat (nr. 4), care fusese depus în urnă împreună cu oasele incinerate.

Fig. F·- Balta Verde. Mormintele q-18, nr. 2 =fig. 27,1.

Vasul este lucrat cu o deosebită grijă. Pasta este foarte bine aleasă de impurităţi
Ea a fost bine frămîntată. Suprafaţa vasului a fost netezită şi lustruită,
vasul cu obişnuitul strat de lut fin (slip). Culoarea acestuia este cără
mizie-castanie. n spărtură, lutul este negru-cenuşiu. Straturile superficiale sînt cărămizii
închise şi subţiri. Pereţii sînt subţiri şi au o grosime uniformă. Ei sînt rezonanţi, fiind
pătrunşi de o ardţre completă. Datorită acestui fapt, vasul este uşor, faţă de dimensiunile
lui destul de mari.
Urna are forma de oală, cu corpul puternic bombat, gura largă, gîtul scurt şi
torţi laterale. Ele leagă buza cu umărul vasului, care e uşor lăţit. Buza prezintă două
prelungiri unghiulare în spaţiile dintre torţi, aşa încît forma deschiderii gurii devine ovală.
Gîtul este cilindric, cu marginea răsfrîntă scurt în afară.
Gîtul este în întregime ornamentat. Imediat sub buză este o bandă frîntă, formată
din două linii paralele, făcuţe cu un ustensil cu două vîrfuri alăturate şi ascuţite puternic.
Cele două linii sînt perfect paralele, ceea ce dovedeşte neîndoelnic folosirea unui astfel
de ustensil. Împunsăturile sînt succesive, făcute numai dintr-o singură parte. Incrustaţia
cu culoare albă s-a păstrat mai bine în această bandă, decît în restul dec_oraţiei. De la
colţurile de jos ale benzii frînte s-au trasat ulterior- cu acelaşi ustensil- două
linii paralele.
.
Pe la mijlocul gîtului vasului se află două caneluri foarte înguste (şănţuleţe uşoare),
care cuprind între ele o dungă mai lată, din imprimări cu un obiect plat şi subţire. Spre
~i e de bună calitate.
după ce s-a acoperit
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baza gîtului se află un şir de semicercuri imprimate, avînd deschiderea spre gura vasului
marginile prelungite prin linii verticale.
Linia de contact dintre gît şi corp este subliniată de o bandă lată de 0,007 m, din
imprimări făcute cu un ustensil plat şi subţire. De la aceasta pornesc în jos şase linii verticale din împunsături mici şi rotunde, care leagă decorul gîtului cu acela al corpului vasului.
Zona de maximă rotunjime a vasului a fost împărţită în două jumătăţi, cuprinse între
cele două torţi. Fiecare jumătate are un element decorativ complicat, care se repetă şi
pe cealaltă jumătate. El se mărgineşte la partea superioară printr-o linie din împunsături succesive făcute cu un vîrf mai gros, iar la partea inferioară cu un şir de arcade
larg deschise, făcute din două linii paralele. De aceste arcade se leagă al doilea sistem
de arcade, care acoperă o parte din pereţii oblici ce duc spre fundul vasului.
În interiorul liniei superioare şi al primelor arcade, s-a trasat pe umărul vasului o bandă în zig-zag, din două linii făcute cu un ustensil cu dublu vîrf, de la care
pornesc vertical linii simple sau duble. Exact la mijlocul suprafeţei dintre torţi şi sub
prelungirea unghiulară a buzei, se găseşte punctul principal al unităţii decorative: de o
parte şi de cealaltă a celor două linii verticale şi paralele, s-a imprimat cîte un grup de
patru semicercuri, iar din două colţuri ale benzii unghiulare porneşte cîte o spirală, cu
răsucire elegantă. De această spirală se leagă o altă spirală, care are în jurul el cîte trei
linii de puncte, dispuse în formă de raze.
Cele două unităţi decorative sînt despărţite între ele de o altă unitate decorativă,
ce se repetă şi ea de două ori şi care cuprinde şi întreaga suprafaţă a torţilor, de la buza
vasului şi pe acela de sub torţi, inclusiv al doilea şir de arcade. De pe marginea torţilor
coboară două linii paralele care, după ce se frîng la baza torţilor, se răsucesc elegant, în
formă de spirală. Spre ele porneşte, din stînga şi din dreapta, cîte un capăt de şnur. Sub
spirale, de o parte şi de alta a liniei ce vine dinspre mijlocul torţilor, s-au făcut două ornamente verticale în felul canelurilor late, înconjurate apoi cu împunsături. De la acest
decor pornesc cîte două linii oblice şi paralele, cele de jos avînd încă trei linii scurte,
paralele şi transversale.
Dinspre cele două colţuri ale benzii s-au trasat spre interiorul vasului două linii
paralele.
În jurul fundului vasului s-a trasat un cerc, format dintr-o simplă linie de impunşi

sături mărunte.

Decorul a fost desenat pe peretele încă moale al vasului şi numai după aceea
s-a procedat la executarea lui. Pe alocuri se observă liniile acestui desen, iar în unele părţi,
decoratorul primitiv a greşit- desenul, fără să mai poată şterge liniile greşite.
Întreaga decoraţie era încrustată cu alb.
Urna are înălţimea de O, 205 m, diametru! gurii de 0,20 m şi 0,165 m, iar diametru! fundului de 0,08 m. Fundul este mult prea îngust pentru mărimea urnei. Din nou
se dovedeşte că astfel de vase-urne erau fixate în nisip, pentru a avea stabilitate.
Nr. 3. Figurină feminină de lut ars (fig. 23, 5 = fig. 29). Ea este lucrată dintr-o
argilă fină, bine aleasă de impurităţi şi foarte bine frămîntată. După ardere, lutul a dobîndit
culoa.res. neagră-cenuşie în spărtură. Straturile de la suprafaţă sînt foarte subţiri şi neuniforme. Pe alocuri ele lipsesc complet. Aceasta se datoreşte unei arderi bune a figurinei.
Stratu.rile superficiale au culoarea cărămizie-castanie. Figurina a fost acoperită cu un
strat de lut foarte fin, care s-a lustruit în culoare castanie. TVIodelarea figurinei s-a făcut
cu o deosebită grijă.
Figurina redă un personaj feminin. Partea superioară a corpului este plată, subţi
indu-se treptat de la mijloc spre cap. Capul, gîtul şi umărul drept lipsesc din vechime.
Figurina a fost ruptă în partea superioară după un anumit rit practicat în epoca aceea.
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Braţele au fost redate împreună cu bustul, care este mult lărgit in dreptul coatelor. Mîinele au fost aduse pe abdomen şi sînt reprezentate prin două linii paralele din
puncte mărunte, care se termină printr-un grup de linii, care redau degetele. Acest fel
de a reprezenta mîna se vede foarte clar la mîna stingă a figurinei (fig. 29, a). Pe piept se
găsesc trei linii resfirate în raze, resturi dintr-un ornament care reproducea o podoabă
ce se purta la gît, probabil un colier. Un mare semicerc, din două linii paralele de înţe
pături mărunte, mărgineşte decolteul figurinei. Pe el se sprijină alte ornamente, formate
din semicercuri mici şi unghiuri cu laturile din două linii paralele. De la capetele
semicercurilor pornesc linii din puncte. Semicercurile sint imprimate. Semicercul mare
şi celelalte elemente decorative ce stau în strînsă legătură cu el reproduc fără îndoială
ornamentele bluzei personajului feminin. Astfel de ornamente în semicercuri mici se
regăsesc şi pe spatele figurinei (fig.
29, c). Centura care strîngea puternic
mijlocul, este redată printr-o canelură.
Partea inferioară a corpului are o
formă de clopot foarte dezvoltat, gol
în interior, (vezi profilul la fig. 29, b).
Toată această parte este acoperită de
ornamente, care nu sînt decît o transpunere în plastică a ornamentelor de
pe rochiile purtate în realitate în epoca
bronzului, de femeile vremii. Forma de
« clopot» a rochiei oglindeşte şi o tradiţie a lumii cretano-miceniene, unde
Fi~. H-- Balta Verde. Mormintele q-18, nr. q.
întîlnim astfel de forme şi chiar moda
de a ptHta pieptul gol.
În partea de sus, rochia are o bandă îngustă, din două linii paralele, din care pornesc celelalte ornamente. Cel mai interesant decor îl găsim în faţă. Aici există un triunghi
plin în interior cu linii paralele. La cele două vîrfuri de sus ale triunghiului se află
cîte o spirală, pe cînd la cel de jos s-au făcut două spirale mai mari şi mai elegante,
de la care pornesc, în formă de raze, trei linii ce coboară spre poale. ;\cest decor,
care formează o unitate decorativă, este despărţit, la dreapta şi la stînga, de cîte o linie
\'erticală de înţepă}uri orizontale, făcute cu mina liberă, folosindu-se un ustensil subţire
şi lat de 0,002 m. In părţi se găseşte un alt decor, care se repetă de două ori (pe ~oldul
drept şi pe cel stîng). Sus, s-a făcut o adîncitură rotundă, împrejurul căreia se găsesc
puncte mici şi care redă de asemenea şi şoldul, de data aceasta printr-un procedeu deosebit de cel întîlnit la figurina din mormîntul 14, la care şoldurile erau în relief (fig. 20,3).
De la adincitura rotundă porneşte în jos o bandă din trei linii, din impunsături foarte
mărunte, făcute cu rotiţa cu dinţi mărunţi. De o parte şi de cealaltă a acestei benzi se
află cîte un şir de motive decorative similare literei V, cu braţe duble (fig. 29, b); motivul
îl găsim destul de frecvent pe vasele de lut din aceeaşi epocă. Ornamentul din părţi
este şi el despărţit de cel din spate printr-o bandă verticală, iar de cel din faţă prin banda
amintită mai sus. Pe spate întîlnim a treia unitate decorativă, care cuprinde pe margini
cîte o bandă îngustă din două linii adîncite, iar la mijloc - ca element esenţial - trei
benzi verticale, legate între ele prin două linii transversale, care formează două dreptun-ghiuri egale. La capătul de jos al celor trei benzi verticale se află cîte un unghi, cu vîrful
sprijinit pe bandă şi legat de acesta printr-o adîncitură mică, circulară. La marginea de
jos a rochiei se află o bandă din două linii de înţepături mărunte, pe care coboară, atît în
faţă tit şi în părţi, linii scurte (fig. 29, a, b). Figurina a fost găsită lîngă urna nr. 1, aşezată
cu faţa spre vest (fig. 22). Înălţimea figurinei este de 0,118 m, iar diametru! bazei de 0,076.
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Nr. 4. Văscior de lut ars, descoperit în urna nr. 2 (fig. 23,3 ='fig. 34,1). Vasul
este lucrat dintr-o argilă foarte fină, bine aleasă de impurităţi şi frămîntată cu grijă. Pereţii
sînt subţiri şi rezonanţi. Vasul este uşor. În spărtură, lutul are o culoare cenuşie-cărămizie.
În exterior, el are culoarea cărămizie-cenuşie, cu porţiuni de culoare castanie deschis.
Vasul a fost ars parţial într-o ardere secundară, poate în timpul incinerării cadavrului,
mai ales că văsciorul a şi fost depus în aceeaşi urnă funerară împreună cu oasele incinerate.
Pe alocuri, pereţii vasului au plesnit din cauza focului.
Vasul se sprijină pe un piedestal cilindric, gol în interior şi disproporţionat de
mic faţă de corpul vasului. Corpul este scund şi bombat, avînd trei proeminenţe organice
împinse din interior în afară: una în faţa torţii, iar celelalte două, de o parte şi de cealaltă,

Fig. 34. - Halta Verde. 1. Mormintele 17-1~, nr. 4 = fig. 23,3; 2. Mormintele
17-18, nr. 6 =fig. 27,4; 3· Mormintele 17-18, nr. 15.

aşezate

în cruce. Gîtul este cilindric, cu buza răsfrintă în afară. Gîtul s-a adăugat la
corpul vasului şi s-a lipit după ce a fost modelat separat. În interiorul vasului se vede
foarte clar această « suda re». Toarta este făcută din bandă îngustă, cti secţiunea ovală. Ea
uneşte buza cu umărul vasului. Deasupra, toarta prezintă o prelungire supraînălţată, lăţită
în lături.
Decoraţia văsciorului este foarte bogată, iar obişnuita incrustaţiune practicată pc
toate vasele şi figurinele care au avut desene, s-a păstrat mai bine decît la alte vase(fig. 23,3).
Imediat sub buza vasului se găseşte o linie frîntă, din împunsături succesive, făcute
cu mîna liberă, prin folosirea unui vîrf bine ascuţit. Tnţepăturile s-au realizat de la stînga
la dreapta. La mijlocul gîtului se găseşte o ban~ă lată de 0,004 m, care a fost desenată
înainte de a fi fost făcută din impresii cu un ustensil subţire şi lat, cu secţiunea aproape
dreptunghiulară. La baza gîtului s-a trasat un şir de semicercuri mărişoare, apropiate
între ele şi avînd capetele prelungite. Deschiderea lor este în jos. Pe linia de legătură
dintre gît şi corp s-a trasat o dungă îngustă, în felul unui şănţuleţ. Toate elementele decorative descrise pînă aici se întrerup în dreptul torţii, sub care gîtul vasului nu a putut
fi ornamentat.
Decorul de pe corpul vasului acoperă de jur împrejur vasul, ca o zonă lată care
înveleşte toată porţiunea bombată. Acest decor are pe umărul vasului o linie orizontală
din împunsături succesive, de la stînga la dreapta, de la care pornesc în jos, în sens
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vertical, dungi înguste din două linii paralele făcute cu un ustensil cu două vîrfuri ascuţite.
Dungile se leagă de capetele arcadelor de pe partea de jos a corpului vasului şi alternează
cu linii verticale, din împunsături succesive, ce coboară spre mijlocul arcadelor. Pe partea
superioară a celor trei proeminenţe se află cîte o dungă din două liniuţe, făcute cu rotiţa.
Dunga are de o parte şi de altă a ei, un grup de cîte două semicercuri imprimate.
Acelaşi ornament îl găsim şi sub toartă (fig. 34,1 a). De-a lungul torţii coboară o dungă
din întipărituri orizontale, avînd de o parte şi de cealaltă cîte două semicercuri ~mprimate,
iar la capătul de sus, un alt semicerc imprimat, peste dunga verticală. Intr-un colţ al
prelungirii lăţite s-a făcut un ornament în forma literei V, iar pe partea înterioară a
acestei prelungiri se află o linie la mijlocul suprafeţei şi alte două pe margini (fig. 34,1 b).
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Balta Verde. 1. Mormintul 16, nr. 1 =fig. z8, 1; z. Mormintul
16, nr. z; 3· Mormintele q-18, nr. 10; 4· 'Mormintele 17-18, nr. 5·

Fig.

Înălţimea vasului este de 0,105 rn (inclusiv toarta), diametru! gurii de 0,08 m,

1ar cel al fundului de 0,034 rn.
Nr. 5. Strachină-capac în stare fragmentată, descoperită pe gura urnei nr. 2
(fig. 35,4; a se vedea şi fig. 21 şi fig. 22, vedere in situ). Din capac nu s-au păstrat
toate fragmentele, dar el a putut fi reconstituit.
Vasul este lucrat dintr-o pastă aleasă de impurităţi şi moale la pipăit. Ea nu conţine nici un -procent de nisip. Lutul este de culoare neagră, avînd două straturi exterioare
subţiri şi uniforme, de culoare castanie-cărămizie. Vasul a fost acoperit cu un slip
castaniu, lustruit în aceeaşi culoare. Pe alocuri sînt pete variate.
V asul are o formă emisferică, larg deschis şi cu buza îngroşată şi prelungită puţin
în exterior. În patru puncte aşezate faţă în faţă, buza a fost scoasă în afară, creîndu-se prin
aceasta o deschidere a vasului « în patru colţuri». Vasul nu a fost ornamentat.
Înălţimea vasului este de 0,097 m, diametru} gurii de 0,242 m, iar diametru]
fundului de 0,115 m.
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J\Jr. 6. \'as de lut ars, de culoare roşie-cărămizie (fig. 27,4=fig. 34,2). Vasul este
foarte puternic ars. El este lucrat din pastă fină, bine aleasă de impurităţi. Pereţii
sînt subţiri şi sonori, datorită arderii puternice. Incrustaţia albă s-a păstrat mai bine,
ca şi la vasul nr. 4, datorită tocmai arderii. Nu este exclus ca şi acest vas să fi suferit o
ardere secundară. În exterior, vasul a fost acoperit cu un strat de lut fin (slip) de
culoare castanie, care s-a mai menţinut alocuri.
Corpul vasului este scund şi bombat, avînd proeminenţe opuse una alteia, care
au fost îfnpinse din interior în afară. Privit de sus, vasul apare pătrat (fig. 34,2, sus).
Gîtul este scurt şi cilindric, lipit de corp după ce a fost modelat separat. Vasul se sprijină pe un piedestal cilindric şi mic. La capetele proeminenţelor s-au adăugat tortiţe
perforate vertical, dintre care trei au şi căzut din vechime. Aceste tortiţe serveau pentru
suspendarea vasului. În unele cazuri, astfel de torţi erau folosite şi pentru fixarea capacului vasului. Vasul nr. 6 a fost găsit mai departe de complexul celor două morminte,
răsturnatpe o parte (fig. 21 şi fig. 22), dar el făcea parte din inventarul mormintelor.
Toată suprafaţa exterioară a vasului este încărcată de ornamente. Gîtul este
acoperit cu linii verticate şi paralele, care se opresc pe capetele unor semicercuri
mici, care formează un şir de jur împrejurul vasului. Sub semicercuri se găseşte o
dungă din imprimări transversale, care desparte gîtul de corpul vasului. Sub aceasta
sînt două linii paralele, de la care porneşte întreg decorul de pe corpul vasului şi care
marchează începutul umărului vasului. Printre spaţiile dintre cele patru torţi se află
trei linii paralele din împunsături succesive, mărunte, care sînt însoţite de o parte şi de
cealaltă de cîte un şir de semicercuri mici, imprimate. Cele trei linii formează o bandă
lată de 0,004 m şi se leagă de capătul arcadelor de la baza corpului vasului. Deasupra
proeminenţelor şi în jurul lor se află un ornament ce se repetă de patru ori, aşa cum se
repetă şi ornamentul de mai sus. Pe banda îngustă şi orizontală se sprijină trei triunghiuri cu laturile egale şi haşurate în interior, care erau în întregime incrustate cu
culoare albă. De la triunghiul central porneşte în jos o bandă din două linii, întovărăşită, de o parte şi de . cealaltă, de cîte un şir de mici semicercuri imprimate.
Această bandă se opreşte aproape de capul proeminenţei. Din celelalte două triunghiuri pornesc cite dou~i spirale-cîrlionţi, de care se leagă apoi cîte o linie ce ajunge
pînă în deschiderea arcadelor de la baza vasului
Pe piedest::>lul văsciorului s-a trasat o bandă îngustă, din liniute transversale.
Pe marginea de jos a piedestatului se află un şir de semicercuri mici, imprimate. Pe
piedestal a rămas multă materie făinoasă, care formează pe aloci.lri o singură dungă,
acoperind cele două ornamente descrise aici, cît şi spaţiul dintre ele.
Înălţimea este de 0,083 m, diametru! gurii de 0,065 m şi diametru] piedestalului de 0,042 m.
Nr. 7. Strachină de lut, lucrată dintr-o pastă cu pietricele (fig. 28,3=fig. 36,2).
Lutul are în spărtură un strat subţire de culoare neagră şi două straturi spre exterior de
culoare castanie. Strachina a fost bine netezită şi acoperită cu un slip castaniu-inchis, care
a fost lustruit in aceeaşi culoare. Arderea nu a fost completă, din care cauză vasul a
fost parţial ros de umiditatea solului. Strachina are o formă tronconică, cu umărul arcuit
şi buza adusă spre interior. Ea are două torţi laterale, aşezate in faţă, legînd buza stră
chinii cu zona de maximă rotunjime.
Strachina nu a fost ornamentată. Slipul lustruit ţine loc de decor. Înălţimea
vasului este de 0,08 m, diametru! gurii de 0,171 m şi diametru! fundului de 0,08 m.
Nr. 8. Vas de lut, în stare fragmentară (fig. 28,4=fig. 36,5). Din vas lipseşte mai
mult de jumătate. Profilul lui a putut fi totuşi reconstituit. Vasul este lucrat dintr-o
pastă amestecată cu pietricele, dintre care unele destul de mărişoare. Pasta nu a fost
bine frămîntată. Culoarea lutului este neagră-castanie, cu nuanţe cenuşii. În spărtură,
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pereţii au un singur strat. În exterior, vasul a fost dat cu obişnuitul slip, de data
aceasta de culoare neagră-castanie. El a fost lustruit în aceeaşi culoare. Arderea <t
fost incompletă ~i inegală. Din această cauză, o mare parte din vas s-a pref~cut in
praf, neputînd rezista la umezeala solului. Pereţii corpului vasului sînt mai groşi decît
gîtul. Acesta a fost modelat separat şi adăugat ulterior. În spărturi se obsen'ă ne
asemenea diferenţa de structură a lutului dintre corp şi git.
Corpul vasului are o formă globulară, pe care se sprijină gîtul cilindric, cu
buza lăţită ŞI răsfrintă scurt in afară. Gîtul era legat de umărul \'asului prin două torţi
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plan-cotwexă. Torţilc

sint in unghi drept. \'asul nu a fost

Î nilţin1c:t actuală a vasului, fără fund, este de 0,115 m .
.\·r. r). \'ăscior in stare fragmentată, din care nu s-au găsit decît cîteva frag-

te, care rcp;·oduc forma unui vas cu corpul bombat şi gîtul cilindric, similar vasului
nr. 2 elin tw ~ mintul 16 (fig. 35,2). Pasta din care a fost lucrat conţine pietricele şi
:1ltc impurit1.:. J .utul are culoarea neagră-castanie, cu două straturi superficiale castanii. Atît
in extcrio:, t ·t şi in interior, vasul a fost acoperit cu un înveliş de lut foarte fin (slip),
ca re in l \: : · · 'r a fost lustruit. Pereţii vasului au o grosime inegală. Gîtul era mai
sub\Î! · !.:1. ·: L C corp. El a fost modelat separat şi ulterior ataşat corpului vasului ca
şi h exciJ: .. rul precedent.
·
.\ r f O. Piedestal din lut ars (fig. 35,3). Pasta conţine pietricele şi nu a fost
suficier:.l [: ămîntată. Arderea a fost incompletă, din care cauză o mare parte din vas
s-a distrus. Piedestalul are o formă de trunchi de con, gol în interior. În partea
superioară se află o perforaţie oblică.
Înălţimea piedestalului este de 0,035 m.
1112i
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Nr. 11. Strachină de lut ars, făcînd parte din categoria vaselor fine (fig. 27,3=
fig. 31 ). Pasta este bine curăţită de impurităţi şi bine frămîntată. Suprafaţa exterioară a
străchinii a fost netezită cu grijă. Vasul a fost pătruns de o ardere egală. În spărtură,
lutul are culoarea neagră-cenuşie, cu straturi exterioare de culoare castanie-cărămizie.
Partea exterioară a străchinii a fost acoperită cu slip, care s-a lustruit în culoare castanie, pe alocuri cu pete negricioase, datorită arderii.
Forma străchinii este tronconică, larg deschisă şi sprijinită pe un picior cilindric,
gol în interior, care a fost modelat separat şi ataşat ulterior la corpul străchinii. Se
pare că la început strachina a fost concepută fără acest piedestal cilindric. De aceea ea
are pereţii groşi în partea de jos (a se vedea profilul din fig. 31). Buza străchinii a fost

1
1

~.

Fig. 37·- Balta Verde. Mormintele 17-18, nr.

netezită

-j

1.

oblic, creîndu-se în felul acesta şi o suprafaţă pentru o decoraţie ce putea
fi văzută mai uşor. Buza are, în patru părţi opuse şi la egală distanţă între ele, cîte
o prelungire unghiulară (fig. 31). Strachina are o singură tortiţă din bandă aproape
rotundă, care servea la atîrnarea vasului, el fiind, foarte probabil, şi obiect decorativ,
nu numai de cult.
Vasul are o decoraţie relativ bogată, dar de un caracter mai simplu decît la alte
vase de aceeaşi categorie, şi executată mai neglijent.
După ce suprafaţa interioară a fost netezită, s-au trasat din dreptul celor patru
prelungiri triunghiulare spre fundul vasului, cîte două linii paralele, foarte apropiate
una de alta, făcute cu rotiţa cu dinţi mărunţi. La jumătatea lungimii lor, de o parte şi de
cealaltă, s-a făcut cîte o adîncitură rotundă cu un vîrf bont.
Pe marginea lăţită a buzei străchinii s-au executat, cu aceeaşi rotiţă dublă, două
linii apropiate paralele, care formează un zig-zag continuu. Pe alocuri buza a fost
roasă şi ornamentul acesta a dispărut. Executarea decoraţiei de pe buză este nesigură.
Unghiurile zig-zagului s-au transformat uneori în arcade neregulate.
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Aceeaşi nesiguranţă a mîinii se observă şi la decoraţia de pe suprafaţa extea vasului. Imediat sub buză s-a trasat un zig-zag continuu, cu unghiurile neregulate,
avind uneori aspect de arcade. Zig-zagul este format din două linii paralele, făcute
cu un ustensil cu vîrful duhlu. De-a lungul acestui zig-zag se văd ~i greşelile făcute
de decoratorul primitiv, care nu avea destulă experienţă în arta ceramicii. Aceasta se
\'ede nu numai în neregularitatea zig-zagului, dar şi în faptul că obiectul cu care s-a
făcut ornamentul a alunecat adeseori alături de zig-zag.
De la zig-zag coboară pe pereţii vasului 19 linii duble s~u simple, paralele, din
împunsături succesive, făcute fie cu un vîrf foarte ascuţit, fie cu unul mai bont.
l .iniile sînt trasate neglijent şi la intervale neegale.
De jur împrejurul piedestalului inelar se află o linie din înţepături succesive
şi neregulate.
Intreaga decoraţie era încrustată cu culoare albă.
Inălţimea vasului era de 0,057 m, diametru! gurii de 0,147 m în exterior şi de
O, 133 m în interior, iar diametru! piciorului
....
inelar era de 0,05 m.
''
1\Jr. 12. Văscior de cult, În miniatură
(fig. 38). Pasta cuprinde impurităţi, printre
care pietricele, cioburi sfărîmate şi pleavă. Ea
nu a fost suficient frămînt.'ltă, din care cauză
pereţii vasului s-au rupt uneori în plăci. Arderea a fost cu totul superficială. Ea nu a
pătruns decît la suprafaţa vasului. Culoarea
lutului în spărtura peretului este neagră în
Fig. 38.- Balta Verde. Mormintele q-18, tU. tz.
stratul de la mijloc şi cărămizie-roşcată în
straturile de la suprafaţă. Acestea sînt subţiri.
Corpul vasului este în formă de trunchi de con răsturnat. El are pereţii mult
mai groşi spre fund şi mai subţiri spre buză. Fundul este drept, dar vasul nu se
sprijinea pe el. Vasul are un înveliş, pe care se sprijinea. Din fragmentele păstrate nu
se poate deduce dacă acest înveliş avea o deschidere dreptunghiulară în felul celei de
la vasul similar şi de mari dimensiuni, descoperit în mediul culturii V erbicioara III.
Doar într-un fragment mai mare s-a păstrat o deschidere circulară, care este practicată
în mod obişnuit la asemenea vase. Un vas asemănător s-a descoperit tot la Balta
Verde, la gura Blahniţei; forme similare se mai cunosc în Oltenia.
Vasul nostru era un vas funerar, care imită vasele mai mari folosite în nevoile
rioară

gospodăreşti.

Înălţimea vasului este de 0,10 m şi diametrul gurii de 0,81 m.
Strachină din lut ars, în stare fragmentată (fig. 28,2 = fig. 30). Pasta
din ~are s-a lucrat conţine nisip fin şi o cantitate mică de pietricele. Ea nu a fost
destul de bine frămîntată. Pereţii vasului nu au grosime uniformă. Spre partea inferioară,

Nr. 13.

îngroaşă, dobîndind o grosime de 0,012 m în apropiere de fund. După ardere,
lutul vasului are o culoare neagră-cenuşie uniformă. Straturile de la suprafaţă sînt foarte
subţiri şi de culoare castanie închis. Vasul a fost acoperit cu un strat foarte subţire de
lut fin (slip), de culoare castanie închis, cu nuanţe cenuşii, care a fost lustruit. Arderea
este puternică şi uniformă.
Corpul străchinii este larg deschis, cu umerii arcuiţi spre interior şi gîtul scund
şi răsfrînt în afară, în formă de pîlnie. Dunga buzei este netezită oblic. V asul a avut
două torţi opuse, care legau marginea buzei de umărul lui. Capetele torţilor erau lăţite.
Decoraţia este foarte bogată. Ea acoperă întreaga suprafaţă exterioară a vasului,
precum şi marginea interioară a buzei. Aici se găseşte o bandă din două linii paralele,

Ci se
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din împunsături succesive şi regulate, executate cu un ustensil care avea două
vîrfuri. Sub bandă se află un şir de mici semicercuri imprimate şi legate între ele
(fig. 30, c). Pe dunga oblică a buzei s-a făcut un ornament în zig-zag, întrerupt de
porţiuni din liniuţe transversale.
f n exterior, imediat sub buză, se află o dungă de imprimări, sub care s-a trasat
un şir de arcade duble, cu deschiderea în sus. Aceste arcade sînt foarte regulate. Ele au
fost făcute cu un ustensil cu vîrf dublu. Din patru în patru arcade s-a adăugat, pe partea
de jos a arcadelor, cite o grupă de trei adîncituri rotunde. Pe zona de întîlnire a
gîtului cu umărul vasului se găseşte o bandă lată de 0,005 m, din imprimări cu un
vîrf lat. Această bandă:~ înconjură de jur împrejur gîtul vasului, fiind apoi urmată de
o alta, din două linii de împunsături cam neglijent executate. Sub aceasta este o altă
linie paralelă, din împunsături puţin mai mari decît cele precedente.
Ornamentul de pe partea rotundă a vasului era
împărţit în patru zone, fiecare avînd cîte două unităţi
decorative, ce se repetă de patru ori. Această unitate
decorativă cuprinde arcade duble, adîncituri rotunde,
simple sau cu cercuri concentrice în interior, şiruri de
linii din puncte imprimate, spirale în forma literei .\',
cu capetele îmbucate între ele şi un motiv în forma
literei M (văzut în sens invers are forma de rP). Unităţile
decorative se despart printr-un şir de spirale J, care
se leagă în partea de sus de o spirală dublă, frîntă
la mijloc.
În partea de jos a corpului vasului se află două serii
· de arcade duble, care au la capetele lor cîte o adîncitură
~
~
rotundă, simplă. In jurul fundului s-a făcut o bandă
cu două linii de împunsături succesive Şl o alta din
adîncituri rotunde (fig. 30, b).
Decorul torţilor face parte şi el din complexul
Fig. 39· -- Balta Verde. Mormintele
al corpului vasului, de care se leagă in
q - 18, 1. nr. 18; 2. nr. q; 3· nr. 19: decorativ
.J. nr. 21; 1. nr. 23: 6. Mormîntul q, nr ..J. mod organic. Partea lor de la mijloc, care are
secţi
unea ovală, era ornamentată printr-un grup de cinci
linii paralele şi orizontale. La cele două extremităţi se găseşte un ornament asemă
nător, care se termină la capete cu cîte o spirală. De pe torţi porneşte, spre primul
şir de arcade duble, o serie de spirale J duble. Decoraţia acestui vas este variată şi în
ceea ce priveşte tehnica sa. S-au folosit ustensile cu un singur vîrf ascuţit puternic,
altul în felul unei furculiţe cu două vîrfuri ascuţite, un altul cu două vîrfuri mai boante,
un ustensil rotund simplu sau rotund cu cercuri concentrice în vîrf, rotiţa cu dinţi
mărunţi şi un ustensil semitubular pentru semicercuri.
Întregul desen a fost incrustat cu o culoare albă, care s-a păstrat pe alocuri.
Înălţimea vasului era de O, 133 m.
Strachina se găsea lîngă urna funerară nr. 1. Ea nu a servit drept capac. În
interiorul străchinii s-au descoperit cîteva oase de pasăre şi un os de vită. Vasul a
servit prin urmare la depunerea în mormînt a alimentelor.
Nr. 14. Vas de lut ars făcînd parte din grupa vaselor fine (fig. 27,5 =fig. 33).
Vasul a fost lucrat dintr-o pastă fină, bine aleasă de impurităţi. În spărtură, lutul a
dobîndit culoarea neagră, avînd două straturi în exterior, de culoare castanie-cărămizie.
Ele sînt subţiri şi acoperite cu un slip castaniu, care a fost lustruit puternic în aceeaşi
culoare. Arderea a fost bună şi egală. Pereţii sînt subţiri şi sonori. Piciorul vasului a
fost modelat separat şi adăugat ulterior.
A
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Vasul are corpul bombat, cu patru
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proeminenţe

organice, împinse din interior

afară. Trei proeminenţe sînt ascuţite destul de puternic, pe cînd una este aproape
ovală, ea fiind rotunjită în felul pieptului şi gîtului unei păsări înotătoare. Deasupra
acesteia s-a şi modelat de altfel, într-o formă foarte stilizată, ciocul unei astfel de păsări.

în

Astfel de vase se mai cunosc şi din alte descoperiri din cultura cîmpurilor de urne
din epoca bronzului. Protome de pasăre apar pe buza vaselor, ca la vasul din Ostrovul
Mare reprodus aici (fig. 40, 1). Baza vasului are trei prelungiri unghiulare şi perforate.
Vasul s~ sprijină pe un piedestal cilindric, gol în interior. Deasupra unei proeminenţe se vede locul unei protome cu secţiunea plan-convexă, care va fi. reprezentat
probabil capul unei raţe. Atari protorve s-au descoperit, de pildă, şi în necropola
de la Ostrovul Mare 1 .
În exterior, pe gîtul vasului se zăreşte un şir de arcade mici imprimate.cu un ustensil
tubular, care a fost tăiat pe o treime din corpul său. Diametru! tubului a fost de
0,01 m. Pe linia de despărţire a gîtului de corpul vasului s-a i!-J1primat o dungă de
paranteze, cu deschiderea spre stînga. Mai jos de aceasta, pe partea· superioară a
umărului, s-au trasat două linii de împunsături succesive,. făcute cu furculiţa cu
două braţe alăturate şi subţiri. De pe această dungă îngustă pornesc celelalte· elemente
decorative de pe corpul vasului, care sînt cuprinse între dungă şi. o serie,. de arcade
/
mari, care se găsesc pe partea de jos a corpului.
Pe cele trei proeminenţe ascuţite se află cîte un grup· de trei triung~iuri, pline
cu împunsături. Din triunghiul de la mijloc porneşte spre vîrful ptoemirienţei o linie
de puncte, care se leagă de o altă linie dublă, ce vine de la capătul a· două arcade.
Din vîrful celor două triunghiuri de la margine pornesc două· spirale, elegant înfăşurate.
De o parte şi de cealaltă a proeminenţei, s-a imprimat cîte o arcadă mică. Întreagă
această unitate decorativă este închisă de cîte o linie dublă, verticală. La dreapta şi
la stînga acesteia se află cîte o linie simplă din împunsături, avînd la jumătatţa lungimii
sale de o parte şi de cealaltă, cîte o arcadă mică, împrimată.
Pe piedestalul cilindric întîlnim un şir de arcade mici, imprimate cu acelaşi
ustensil cu care au fost făcute şi cele de pe gîtul vasului şi de pe corpul său. Trei
arcade asemănătoare se găsesc pe suprafaţa dinspre interiorul vasului, a protomei
de pasăre (fig. 33, c). Pe partea superioară, plată, a protomei, s-au trasat două linii
marginale şi una longitudinală, la mijloc.
·Un ornament deosebit de interesant se află sub protoma amintită, care se
continuă, în parte, şi pe a patra proeminenţă.
Aici găsim, stilizarea figurii omeneşti printr-o serie de ornamente. Gura este
redată prin două linii orizontale şi paralele. Sub ea se află trei linii paralele verticale,'
care indică dinţii. Cele două spirale cu răsucirile la capătul de sus reprezintă ochii,
iar linia de la mijloc, terminată într-un vîrf de săgeată," redă nasul. Arcul larg, format
din două linii paralele de împunsături succesive, reprezintă decolteul sau marginea
bluzei, ca la figurina feminină din mormîntul 14 (fig. 20, 3), sub care se. găseşte
obişnuitul şir de semicercuri care stau în legătură cu ornamentele de pe îmbrăcăminte.
Puţin mai la dreapta, de la mijlocul arcului amintit, porneşte în jos o linie dublă,
care face legătura cu arcadele de pe partea inferioară a vasului. Stilizarea figurinei
omeneşti de pe acest vas aminteşte stilizările de pe figurinele feminine de lut din cultura
cîmpurilor de urne.
Înălţimea vasului ~ra de 0,102 m (şi 0,132 m cu protomă); diametru! guru era
de 0,124 m, iar acela al fundului de 0,053 m.
1
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1\!r. 15. În jurul vaselor din cele două morminte s-au descoperit şi fragmente din
alte vase, sfărîmate probabil în timpul îngropării inventarului acestor morminte. Din
două fragmente s-a putut reconstitui forma unei ceşcuţe, probabil cu 'două torţi supraînălţate (fig. 34,3). Văsdorul este lucrat dintr-o pastă fină, bine aleasă de impurităţi şi
moale la pipăit. După ardere, lutul a dobîndit o culoare cenuşie. Pereţii sînt subţiri şi
sonori, datorită unei arderi bune. Corpul ceşcuţei era bombat, avînd gîtul scurt şi răs
frînt în afară. Decoraţia s-a realizat fie prin imprimarea unor liniuţe verticale paralele,
care .înconjură ca o bandă vasul, fie din linii paralele formînd două dungi paralele
sau în zig-zag dublu. Pe mijlocul torţii se află o linie de mici adîncituri. Toarta are
secţiunea ovală. Decorul torţii se continuă de o parte şi de alta a bazei acesteia.

Fig. 40. ·- Ostrovul Mare. Urne funerare .

Nr. 16 . Un fragment de strachină cu corpul bombat şi buza răsfrintă în afară
(fig. 36,3), Strachina a fost lucrată dintr-o pastă nu tocmai bine aleasă de impurităţi.
Culoarea lutului este neagră în spărtură şi cărămizie în cele două straturi de la
suprafaţă. Buza străchinii este groasă şi decorată cu liniuţe transversale, paralele. În
exterior, sub buză, se află două linii paralele, din împunsături succesive, întovărăşite pe
partea de jos de un şir de semicercuri imprimate. Pe linia de legătură dintre corp şi gît,
se găseşte o dungă relativ lată, din paranteze imprimate, avînd deschiderea spre dreapta.
Sub această dungă urmează două linii paralele, însoţite de o bandă îngustă de liniuţe
drepte şi verticale. Pe partea inferioară a fragmentului se constată resturi de decoraţie.
Toate vasele descoperite în cîmpul de urne al epocii bronzului de la Balta Verde
au fost incrustate cu materie albă, făinoasă. Din cauza umiditătii solului aceasta nu
s-a păstrat decît parţial; pe vasele de la Ostrovul Mare ea s-~ conservat mult mai
bine (fig. 40).
N r. 17. Brăţară de bronz descoperită în urna funerară nr. 1 (fig. 32), la un loc cu
oasele incinerate ale mortului. Ea a fost puternic arsă în foc, din care cauză s-a
deformat şi s-a rupt în trei bucăţi. Al treilea fragment, mai mic, nu s-a mai găsit. Probabil că el nici nu a mai fost pus în urnă. Brăţara a suferit această puternică acţiune
a focului o dată cu indnerarea mortului. Ea se afla poate la braţul acestuia.
Brăţara este lucrată dintr-o bară de bronz, cu secţiunea rombică (fig. 39,2). La
mijloc este mai groasă, pe cînd spre capete se subţiază treptat. Secţiunea rombică se
menţine pînă aproape de capăt. Decoraţia brăţării_ constă din patru grupe de liniuţe
paralele făcute cu dăltiţa.
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Grosimea maximă a barei de bronz este de 0,005 m, diametru! brăţării nu se
poate calcula; ea a fost deformată datorită focului.
Nr. 18. Buclă de păr descoperită în aceeaşi urnă funerară ca şi brăţara de la
nr. 17. Bucla a fost lucrată din sîrmă de bronz cu secţiunea rombică (fig. 39,1). Partea din interior este uşor rotunjită, iar celelalte laturi formează o dungă ce merge longitudinal în exterior, pe mijlocul sîrmei buclei. Sîrma din care a fost lucrată bucla
de păr nu are aceeaşi grosime. Ea este mult mai subţire la mijloc şi îngroşată spre
capete. Aceastea sînt suprapuse pe o distanţă de aproape jumătate din lungimea sîrmei
buclei. Deschiderea buclei este ovală, avînd diametru! mare de 0,014 m. Bucla a fost arsă
puternic în foc.
Nr. 19. Fragment de brăţară, lucrată din sîrmă, cu secţiunea rotundă, descoperit în urna nr. 1 (fig. 39, 3). La o extremitate, fragmentul se subţiază, iar vîrful său este
puţin arcuit, în formă de paranteză. Capătul opus este mai gros şi se vede clar că aici
s-a rupt din restul brăţării în timpul arderii sale în foc, asemeni celorlalte obiecte de
bronz. Pe fragment se observă resturi dintr-o decoraţie din linii incizate, paralele.
Nr. 20. Un alt fragmen't de brăţară cu secţiunea rotundă, avînd un capăt mai
gros şi celălalt mai subţire. El a fost descoperit tot în urna nr. 1. Nu se observă nici
un rest de decor. E puternic ars de foc.
Nr. 21-22. Două fragmente, din două bucle de acelaşi tip (fig. 39,4), făcute
din sîrmă subţire de bronz, cu bucla propriu-zisă îndoită, reprezentînd deci un tip
deosebit de bucla nr. 18. Cele două bucle sînt mici. Secţiunea sîrmei în porţiunea
indicată este triunghiulară, cu tendinţa de a deveni plan-convexă. Cele două fragmente
sînt arse puternic în foc. Ele au fost găsite în aceeaşi urnă nr. 1.
Nr. 23. Mai multe fragmente din alte bucle din sîrmă de bronz, cu secţiunea triunghiulară sau plan-convexă, ca la fragmentul reprodus la figura 39,5. După aceste fragmente nu se poate preciza despre ce fel de buclă este vorba, de tipul celei de la nr. 18
(fig. 39,1) sau al celor de la nr. 21-22 .
.Nr. 24. Fragmente din mai multe obiecte din sîrmă subţire de bronz, atît de
puternic deformate de foc, încît nu li se poate determina forma. Unele au aspect de spirale mici de bronz, pe cînd alte fragmente au fost topite şi au devenit bulgări mici, în
care nu se mai poate distinge nimic. Într-un fragment pare a fi vorba de spirale din
sîrmă de bronz, în felul buclelor, alăturate între ele.
Printre fragmente se aflau şi două bucăţele de placă subţire de bronz (vas?)

*
Descoperirile din cîmpul de urne, de care s-a vorbit mai sus, aparţin unui complex
cultural mult mai mare, cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de «cultura
cîmpurilor de urne din epoca bronzului ». În prezent, această cultură este destul de
bine documentată pe teritoriul ţării noastre, aşa cum vom arăta mai amănunţit la
capitolul concluziilor. Necropola de la locul zis «la morminţi >> se datează, atît după
inventarul mormintelor, cît şi prin celelalte caracteristice ale sale, în perioada mijlocie
şi parţial în epoca tîrzie a bronzului. Cea mai apropiată de această necropolă de la Balta
Verde, este cea de pe Ostrovul Mare, de la locul numit « la bivolării », unde a apărut un
material arheologic similar. Bazaţi pe acest material, ca şi pe cel de la Balta Verde,
avem posibilitatea de a urmări dezvoltarea culturii tribale din prima epocă a fierului.
b) Cimpul de urne din prima

epocă

a fierului

În acelaşi punct, numit de localnici « la morminţi » unde se întindea cîmpul de
urne din epoca bronzului, despre care s-a vorbit mai sus, a existat o necropolă, pe o
întindere mult mai mare, din prima epocă a fierului, care cuprindea de asemenea morminte
20•
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cu urne funerare, în care s-au depus oasele incinerate ale defunctului. Avem de-a face
deci tot cu un cîmp de urne, cu morminte individuale, plane.
Nu numai faptul că populaţia din această regiune păstrează acelaşi rit de înmormîntare, care este incineraţia, fapt care dovedeşte şi el, pe lîngă altele, o continuitate de viaţă în acele părţi ale văii Dunării, dar şi prezenţa pe acelaşi loc, acolo unde
comunitatea tribală din epoca precedentă îşi avea cimitirul său comun- a unei noi necropole-înseamnă că şi din acest punct de vedere trebuie să privim fenomenul continuităţii. Mormintele primei epoci a fierului nu se suprapun- cum se întîmplă în multe
părţi şi în diferite epoci - unei aşezări omeneşti, ci ele păstrează caracterul sacru al
locului.
La aceasta se mai adaugă şi observaţia făcută asupra materialului arheologic însuşi,
care dovedeşte nu numai o continuitate de viaţă de la epoca bronzului la aceea a fierului, ci oglindeşte în mod concret procesul de dezvoltare istorică a culturii materiale
a comunităţiilor tribale din acele regiuni. Acest proces de dezvoltare arată că formele
vaselor, de pildă, reprezintă o dezvoltare locală a formelor de cultură materială indigenă
din epoca bronzului, din cîmpul de urne din prima epocă a fierului. Pe de altă parte,
inventarul acestui nou cîmp de urne aduce date foarte preţioase, pe baza cărora se
poate face legătura şi înspre perioada mormintelor tumulare din vecinătate.
În felul acesta, cîmpul de urne din prima epocă a fierului se prezintă ca o interesantă verigă în înţelegerea procesului dezvoltării istorice a comunităţilor locale dintre
epoca bronzului şi aceea a perioadei tîrzii a primului fier, prin care se trece la a doua epocă
a fierului.
Cîmpul de urne din prima epocă a fierului cuprindea întreg terenul cîmpului de
urne din epoca bronzului, întinzîndu-se şi dincolo de limitele acestuia. Spre nord-est,
el ajungea pînă aproape de plantaţia de salcîmi, iar spre sud-vest se apropia de valea
Dunării. Marginea sa de sud acoperea suprafaţa în care aveau să se ridice movilele
funerare din grupa « la morminţi ». Limita de sud a cîmpului de urne era aproximatiY
în apropiere de grupa movilelor funerare «la podişcă ». Pămîntul din care s-au..ridicat
movilele acestor două grupe cuprindea adesea material ceramic provenit din mormintele
distruse din cîmpul de urne, material luat o dată cu pămîntul mantalelor tumulilor
funerari.
Acest cîmp de urne a fost descoperit în cursul cercetărilor din 1932 de 1. Nestor
şi D. Berciu. Primele două morminte au fost săpate atunci (nr. 1 şi 2). În toamna
aceluiaşi an, D. Berciu a săpat un număr de 19 morminte (nr. 3-nr. 21), despre care
va fi vorba mai jos.
În 1932, cîmpul de urne era acoperit cu grîu şi porumb. Aceste plantaţii ţineau
încă pe loc, într-o măsură oarecare, distrugerea cimitirului de către dunele călătoare, care
începuseră să se întindă în regiune. Fierul plugului distrusese şi el multe urne funerare
şi alte vase din inventarul mormintelor. Din cauza dunelor şi a vînturilor cu nisip, cultivarea plantelor era destul de mult îngreuiată în 1932. Pe alocuri, vîntul spulberase întreg
solul, ajungînd la nisipul în care erau îngropate urnele funerare, ca şi în epoca
bronzului. Acţiunea vîntului şi a dunelor călătoare nu a fost însă uniformă.
Pe alocuri, ea a fost pustiitoare, distrugînd complet şi spulberînd vasele sfărîmate şi
oasele. calcinate. În alte părţi, după cum s-a constatat în 1932, distrugerea se oprise
în acel moment în ultima sa fază. Din unele morminte rămăseseră doar cîteva fragmente
din fundul urnelor şi cîteva oase lipite de cioburile urnelor sau risipite pe nisip.
În altă parte însă, s-a adunat pămînt şi nisip deasupra mormintelor, şi prin aceasta
inventarul lor a fost salvat.
Încă din 1932, suprafaţa ocupată de cîmpul de urne era acoperită cu fragmente
de urne şi străchini-capac, de diferite mărimi şi care indicau prezenţa unei necropole,
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în parte distrusă. Lipsa uneltelor, a chirpiciului ars şi a altor dovezi de caracter material
legate de viaţa de toate zilele, arătau că aici avem de-a face cu un cimitir. Cînd s-a
revenit la Balta Verde, în 1949, după 17 ani de la primele cercetări, toată întinderea
cîmpului de urne identificat în 1932 avea un aspect dezolant. Nisipurile călătoare şi
vînturile puternice distruseseră în întregime necropola şi în bună parte chiar vegetaţia.
Terenul nu mai permitea nici continuarea culturilor de cereale. El devenise izlaz comunal. Numeroasele sondaje făcute în 1949 pe toată întinderea necropolei cunoscute
din 1932 nu au dat nici un rezultat pozitiv. Nu s-a mai descoperit nici un mormînt
din vastul cîmp de urne. Pretutindeni s-a dat numai peste fragmente de vase distruse.
Pe alocuri, grosimea nisipului depus deasupra solului vegetal trecea de 1 m. În sondajul
trasat în direcţia nord-sud de la marea «movilă », lung de 120 m şi lat de 0,60 m,
s-a găsit doar o jumătate de strachină-capac, cu buza răsfrîntă în interior.
În 1950 au fost reluate- pe scară restrînsă - eforturile de a descoperi resturile cîmpului de urne din prima epocă a fierului. Rezultatul a fost aproape acelaşi cu
cel din anul precedent. În apropiere de grupa movilelor de la « podişcă >> s-a descoperit însă o urnă funerară care, deşi fragmentară, rămăsese încă în picioare (a se vedea
mormîntul 22 /1950).
Descoperirile din 1932, pe care le folosim abia acum pe o scară mai întinsă 1 ,
recuperînd, prin urmare, şi unele rezultate rămase din trecut, ne ajută să înlăturăm un
gol în documentarea noastră asupra problemelor legate de istoria comunităţilor omeneşti din acea regiune.
Din păcate însă, unele materiale din· 1932 au dispărut în bombardamentul din
4 aprilie 1944, cînd etajelesuperioare ale Universităţii din Bucureşti au fost incendiate,
iar unele obiecte de la Balta Verde, care se găseau la fostul Seminar de Preistorie, au
fost distruse.
Dar chiar în aceste condiţii, materialele rămase şi notele luate de noi în timpul
săpăturilor ne ajută să înlăturăm o lacună.
Mormintele cîmpului de urne din prima epocă a fierului erau aşezate în şiruri
paralele, mai mult sau mai puţin regulate (fig. 43 şi fig. 48) 2 • Uneori, din şirurile acestea
paralele lipsesc unele morminte, care au fost distruse.
În general, urnele funerare ale cimitirului din prima epocă a fierului se găsesc la
un nivel superior, în ceea ce priveşte adîncimea lor în sol, faţă de acelea ale cîmpurilor
de urne din epoca bronzului. Ele deranjează şi distrug mormintele acestei epoci. Sînt
cazuri însă, cînd urna din prima epocă a fierului este îngropată mai adînc decît urna
din epoca bronzului. Aceasta nu complică absolut cu nimic poziţia de cronologie relativă, în sensul că ultima e mai veche decît prima. O atare împrejurare se explică prin
faptul că în perioada următoare cîmpului de urne din epoca bronzului, va fi urmat o
înaintare a dunelor şi o acţiune a vînturilor cu nisip, care au ridicat pe alocuri solul vegetal
de atunci şi nisipul, distrugînd parţial şi ll:nele morminte, iar oamenii primei epoci a
fierului au fost siliţi să sape mai adînc ca să îngroape urnele lor funerare. Aşa ne putem
explica prin urmare de ce mormîntul 3 se afla mai adînc în sol decît un alt mormînt
din epoca bronzului, descoperit în apropiere.
Mormîntul 16 (fig. 48) a distrus un mormînt din epoca bronzului, din al cărui
inventar s-au mai păstrat fragmente din două vase funerare şi oasele incinerate ale
defunctului. Aceeaşi situaţie s-a constatat şi la mormîntul 14, .care a distrus un altul mai
vechi, din care s-a mai conservat fragmentul unui idol feminin de lut.
1

În 1939 acest cimp de urne a fost prezentat în cadrul mai general al istoriei primitive a Olteniei: D. Berciu,
150 şi urm.
2 Vezi şi fotografia de la: D. Berciu, Cercetări şi descoperiri nouă în Mehedinţi (1932), în ((Arhivele Olteniei>>,
I9H· extras, p. R, fig. 2.
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Descriem mai jos cele 21 morminte descoperite în 1932 de D. Berciu
mîntul 22, săpat de acelaşi în 1950.

şi

mor-

Mormînt u 1 1 (A) 1 . Mormîntul a fost descoperit la mică distanţă de Grindul
Mare(« movila »), la hotarul dintre Balta Verde şi Gogoşu. El se afla chiar în apropiere
de poala de vest a acestei « movile ». Inventarul mormîntului cuprinde numai d ::mă
vase: urna funerară (nr. 1) şi capacul său (nr. 2). Urna era îngropată în nisip şi îşi păs··
trase încă poziţia din vechime. Partea superioară a urnei funerare fusese însă atinsă de fie-

z
1.

3
Fig. 41. - Balta Verde. r. Mormintul 3 (fost D), nr. 1; 2. Mormintul
(R), nr. 1; 4· Mormîntul It (M), nr. 1.

t

(A), nr. 1; 3· Mormîntul 11

rul plugului şi distrusă. Fragmente din buză şi din gît s-au găsit alături de urnă. Unele
căzuseră în interiorul vasului. Tot din cauza plugului s-a spart şi capacul urnei, ale cărui
fragmente fuseseră împrăştiate . În interiorul urnei se găseau oasele incinerate ale mortului.
Printre ele nu s-au găsit nici un obiect.
Nr. 1. Urnă funerară, în formă de dublu trunchi de con (fig. 41,2). Buza şi gîtul
urnei lipsesc. A avut desigur buza răsfrîntă în afară. Vasul e lucrat din lut negru cu
nuanţe castanii. Zona de întîlnire a jumătăţii superioare cu cea inferioară este bombată.
Pe ea se găsesc patru reliefuri aşezate în cruce, care poartă cîte trei proeminenţe. Pe
1 În paranteză se dau literele cu care au fo st marcate vasele in timpul săpături l or din 1932.
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partea superioară se află un decor în ghirlande, formate din cîte trei caneluri înguste, cu
aspect de şănţuleţe.
Înălţimea urnei, măsurată în timpul descoperirii, era aproximativ de 0,30 m. Vasul
a dispărut în timpul bombardamentului de la 4 aprilie 1944.
Nr. 2. Capacul urnei de mai sus. S-au păstrat doar cîteva fragmente, care
indică un profil de vas cu buza retezată drept. Vasul este lucrat din lut de culoare
neagră. La partea exterioară, de-a lungul marginii, vasul are un decor din trei linii
paralele, iar buza vasului formează o bandă, sub care viri liniuţe oblice şi paralele.
:M o r m i n t u 1 2 (B). La 3,20 m spre est de primul mormînt s-a descoperit un
alt mormînt de incineraţie, care cuprindea resturile unei urne funerare ( nr. 1) şi oasele
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Mormintul '7 (1), nr. z; 2. Mormintul z (B), nr. z;
3· Mormintul 9 (K), nr. 1.

calcinate căzute pe loc. Datorită arderii incomplete a urnei de lut, cit şi din cauza
marii umezeli a solului, vasul se topise aproape în întregime, aşa încît nu i s-a mai
putut reconstitui forma. La 0,30 m depărtare de grămada de oase calcinate şi de cioburile urnei, s-a descoperit o măciucă de piatră (nr. 2) care este foarte puţin ştirbită
într-o parte (fig. 42,2).
Nr. 2. Măciuca este făcută dintr-o rocă dură, de culoare cafenie--roşcată. În
secţiune, ea are forma ovală regulată. Gaura de înmănuşare s-a făcut cu un tub, de la
care au rămas, în interior, urme circulare. În partea superioară a găurii de înmănuşare
s-:;t lăsat un fel de manşon.
Diametru! maxim al măciucii este de 0,65 m, diametru! manşonului este de 0,0155m,
diametru! găurii de înmănuşare este de 0,024 m.
M o r m î n t u 1 3 (D) 1 • :Niormîntul a fost descoperit în complexul mormintelor
din jurul « movilei » mari. El nu cuprindea decît o singură urnă funerară, care a putut
fi reconstituită din fragmentele găsite în timpul săpăturii (fig. 41,1 şi fig. 43, vedere i11
1

Mormîntul C "paqine cimpului de urne din epoca brom:ului.
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situ). În interiorul urnei se afla ·o mare cantitate de oase, provenind probabil de la
două persoane incinerate. Urna este aşezată vertical, cu fundul pe nisip şi partea su. perioară în solul vegetal. Ea nu fusese atinsă de fierul plugului. Forma urnei este bitronconică, avînd partea superioară destul de largă. Buza este răsfrîntă în afară, trompetiform . . Zona de sudură a celor două jumătăţi ale urnei este bombată şi poartă patru reliefuri aplicate, cu două proeminenţe foarte ascuţite şi orizontale. Tot pe această zonă se
găseşte un decor format din caneluri-şănţuleţe înguste, paralele şi oblice, care acoperă
suprafaţa · rămasă ' liberă între cele patru reliefuri. La jumătatea părţii superioare a urnei
întîlnim obişnuita ornamentare din caneluri-şănţuleţe, dispuse în formă de ghirlandă.

Fig. 43· - Balta Verde. Un mormînt de incineraţie. din epoca bronzului (C)
prima enocă a lierului (D = morrnlntul 3).

şi

altul din

Mormînt u 1 4 (E). Mormîntul4 s-a descoperit la 2,10 m spre est de mormîntul 3. Urna funerară se sfărîmase aproape complet, iar oasele incinerate ale mortului se
risipiseră pe o suprafaţă mărişoară. Doar pe fundul urnei mai rămăseseră cîteva oase
calcinate. Forma urnei nu a mai putut fi reconstituită.
Mormînt u 1 5 (G) 1 şi mormînt u 1 6 (H). La o distanţă de 4,50 m spre
sud de mormîntul 4 s-a dat peste mormîntul 5 şi peste mormîntul 6. Distanţa între
ace~te două morminte era de numai 0,21 m, aşa încît trebuie să le considerăm împreună,
urnele fiind îngropate în acelaşi timp. Urnele acestor morminte sînt întru totul asemănătoare ca formă, decor, dimensiuni şi tehnică, ceea ce accentuează şi mai mult contemporaneitatea lor.
Urnele aveau o formă bitronconică. Partea lor superioară fusese distrusă de plug.
Zona de maximă rotunjime era bombată şi acoperită cu caneluri oblice şi paralele, împăr 
ţite în patru zone, prin patru grupuri de proeminenţe asemănătoare celor ale urnei din
mormîntul 3 (fig . 41,1).
.
'de

Mormînt u 1 7 (I). Urna funerară a mormîntului 7 era îngropată la adîncimea
m faţă de nivelul terenului, avînd partea inferioară înfiptă în pămînt. Fiind la o

0,3~

1

Mormîntul F

aparţi n e

epocii bronzului.
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adîncime mai mare decît alte urne, aceasta s-a păstrat întreagă. Pe gura urnei a fost
aşezată o strachină-capac (nr.2) cu gura în sus. În interiorul urnei se aflau oase calcinate bine păstrate şi mai mari decît cele găsite în celelalte urne. Capacul se sfărîmase, dar
a putut fi uşor reconstituit.
Nr. 1. ·Mare urnă funerară, lucrată din lut negru, cu straturi superficiale groase,
de culoare cărămizie. Forma urnei era bitronconică. Pe zona de întîlnire a celor două
jumătăţi se aflau caneluri oblice şi paralele, des_?ărţite de patru grupe de cîte două proeminenţe- una aşezată deasupra zonei bombate, iar cealaltă dedesubt. Partea superioară
nu avea nici un decor.

•

Fig. 44· - Balta Verde. Mormîntul 7,

nr. 2 = fig. 42,1.

Nr. 2. Strachina-capac cu patru torţi laterale (fig. 42,1= fig. 44). Vasul e lucrat
din lut de culoare neagră bine ales de impurităţi şi frămîntat. În exterior, lutul are culoarea neagră-cafenie. Suprafaţa este acoperită cu strat foatre subţire (slip), lustruit.
V asul are două părţi. Partea inferioară prezintă un umăr arcuit spre interior,
care este acoperit cu caneluri late, paralele şi oblice. Gîtul vasului este oblic, răsfrînt
în afară. Cele patru torţi leagă buza străchinii cu partea de jos a gîtului. Pe gît se află ghirlande formate din trei caneluri-şănţuleţe paralele avînd deschiderea în jos. Înălţimea stră
chinii-capac e de 0,136 m, iar diametru! gurii de 0,382 m.
M o r m î n t u 1 8 (J). La 5 m est de mormîntul 7 s-a descoperit o urnă funerară
bitronconică, în stare fragmentată. Din urnă rămăsese 1;1umai partea de la mijloc şi
jumătatea inferioară, care era îngropată în nisip. În interiorul urnei s-au găsit doar cîteva
oase calcinate. Urna a fost lucrată din lut de culoare neagră, cu nuanţe castanii. Pe
zona de maximă rotunjime, care este uşor bombată, se află caneluri-faţete oblice, . iar
sub umflătură se găsesc patru apucători l~ţite şi oblice. Fragmentele rămase din partea superioară a urnei indică pereţi mai înclinaţi spre interior, decît la urnele descrise pînă acum.
Urna mormîntului 8 este mai nouă fată de formele celorlalte morminte.
Mormînt u 1 9 (K). La 1,50 ~est de mormîntul 8 s-au găsit o urnă funerară
(nr. 1) şi fragmentele străchinii-capac (nr. 2).
Nr. 1. Urna este făcută din lut de culoare neagră, cu straturi superficiale, cără
mizii; în exterior. Partea superioară a urnei lipseşte, ea fiind distrusă de plug (fig. 42,3).
Urna are o formă bitronconică. Cele două jumătăţi se unesc în unghi obtuz .fără intermediul vreunei zone bombate, cum este cazul la urna mormîntului 3 (fig. 41,1). Sub linia
de maximă rotunjime se găsesc patru apucători lăţite şi oblice, aşezate în cruce. Deasupra lor se găseşte cîte o proeminenţă mică şi puternic ascuţită.
Înălţimea actuală a urnej este de 0,21 m.
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Nr. 2. Strachină-capac fragmentată. E făcută din lut amestecat cu pietricele. În
lutul are o culoare neagră-cenuşie. Straturile superficiale sînt de culoare cafeniedeschis. Buza vasului este arcuită spre interior. Marginea vasului este ornamentată
cu caneluri oblice şi paralele, coborînd de la stînga spre dreapta. Pe linia de maximă
rotunjime, strachina are patru proeminenţe. Diametru! gurii era de 0,225 .m.
spărtură,

Mormînt u 1 10 (L). Inventarul acestui mormint a fost aproape complet distrus
de plug. Nederanjat de la locul său rămăsese doar fundul urnei, în care se găseau oasele
calcinate ale mortului. Culoarea lutului urnei este neagră-vînătă, cu straturi superficiale
cărămizii.

Împreună cu oasele calcinate s-a găsit şi un fragment de vas ornamentat cu linii
încizate, care probabil făcea parte din capacul urnei.

i\I o r n1 î n

t

u 1 11 (M)

conţinea

o urnă aşezată în poziţie normală în nisip.
Partea superioară era îngropată în solul
vegetal. Gîtul şi buza vasului au fost
atinse de fierul plugului şi distruse. Din
buză s·-a păstrat doar un fragment, mulţumită căruia s-a putut reconstitui restul
vasului (fig. 41,4). Urna are forma de
dublu trunchi de con. Cele două părţi
se întîlnesc în unghi obtuz. Gîtul vasului
este scurt si buza răsfrîntă scurt în afară.
Vasul e fă~ut din lut de culoare neagră,
cu straturile de la suprafaţă cărămizii.
Pe zona de maximă rotunjime se
găsesc caneluri-faţete oblice şi paralele.
În interiorul urnei s-au găsit, îmFig. 45 · - Balta Verde. Mormintul 12 (N); vedere i11 situ.
preună CU oasele calcinate care aproape Că
umpleau urna, două fragmente din strachina-capac. Ele redau forma obişnuită de strachină cu buza arcuită spre interior.
Capacul era lucrat din lut negru, cu straturile superficiale cărămizii castanii.
Mormînt u 1 12 (N) . La o distanţă de 1,40 m spre sud-est s-a dat peste o urnă
(nr. 1) îngropată în nisip, la adîncimea de 0,30 m faţă de nivelul solului. Pe o distanţă
de 2f3 din lungimea sa, era acoperită de nisip, iar în rest de solul vegetal. ' ·
Capacul urnei (nr. 2) se sfărîmase şi fragmentele sale se răspîndiseră în jurul
gitului urnei (fig. 45). Unele fragmente ale capacului fuseseră duse de fierul plugului mai
departe de locul mormîntului.
În urnă s-a găsit o cantitate de oase mai mici decît in mod obişnuit. Oasele erau
mici şi se rupe3u foarte uşor. J'viormîntul 12 aparţin~a unui copil.

Nr. 1. Urna funerară a fost lucrată dintr-o pastă bine curăţită de impurităţi şi
bine frămîntată. În spărtură, lutul are o culoare neagră, cu nuanţe castanii.
Urna are o formă bitronconică, fără apucători (fig. 46,2 şi fig. 47,1). Partea superioară are o oblicitate a pereţilor mai pronunţată decît la alte urne. Zona de maximă
rotunjime este lărgită mult şi acoperită cu caneluri-faţete paralele şi oblice. D easupra
acestora se află, de jur împrejurul urnei, o serie de arcade din cîte trei linii-şănţuleţe
(false caneluri), care abia se disting. Extremităţile acestora se sprijină pe canelurile-faţete.
Înălţimea actuală a urnei (gitul şi buza lipse~c) este de 0,213 m.
.
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Nr. 2. Strachina-capac este larg deschisă şi adîncă (fig. 47,1); capacul trebuie aşe
zat cu fundul în jos, aşa cum a fost în realitate aşezat pe urna funerară respectivă; vezi, de
pildă, fragmentele capacului din fig. 45. Capacul este lucrat din lut negru, cu nuanţe
castanii. Buza străchinii este scurt arcuită spre interior. Pe partea dinapoia buzei se
găsesc caneluri oblice şi paralele, iar sub zona de maximă rotunjime sînt aşezate în
cruce patru apucătoare lăţite şi oblice .
.i\[ o r m î n tu 1 13 (0). Urna acestui mormînt era distrusă aproape complet,

deoarece ea se găsea la adîncime de numai 0,15 m. S-au descoperit doar fragmente din
fundul urnei, pe care rămăseseră cîteva oase incinerate. Alături s-a descoperit şi un frag-

--r-1

1

1

~
C)
1

2
Fig. 46. -- Halta \"crde.

1.

Mormintul

Il

(R), nr.

1; 2.

Mormintul

12

(N), nr.

1.

ment din buza vasului funerar, care prezintă o toartă şi un profil similare urnei din
mormîntul 14 (fig. 46,1). Toarta porneşte însă de pe marginea buzei vasului.
Mormînt u 1 14 (P). Urna funerară (nr. 1) a acestui mormînt se găsea la o
adîncime de abia 0,08 m. S-au păstrat din ea numai cîteva fragmente, restul fiind distrus
de plug şi de nisipurile călătoare.
Urna avea o formă bitronconică, similară urnei din mormîntul 11 (fig. 41,4).
Forma se păstrase imprimată parţial şi în nisip. Urna nu avea nici un ornament şi nici
apucătoare.

La fundul urnei s-a descoperit un fragment de idol de lut (nr. 2). Lutul are culoarea
straturi superficiale cărămizii şi slip porto(.aliu-cărămiziu. Fragmentul nostru
partea superioară a unui idol feminin ornamentat, care aparţine culturii
cîmpurilor de urne din epoca bronzului şi care făcea parte dintr-un mormînt deranjat
şi distrus în timpul îngropării urnei m?rmîntului 14.
neagră, cu
reprezintă

Mormînt u 1 15 (R). Mormîntul 15 se află în aceeaşi linie cu mormîntul 17
(T) (fig. 48). Acest mormînt cuprinde o urnă funerară (nr. 1) de o formă nouă în complexul
necropolei respective, şi un văscior (nr. 2) aşezat în gura urnei; urna s-a descoperit
aşa cum a fost aşezată în timpul îngropării din vechime (fig. 48). În loc de capac a fost
folosit văsciorul amintit, care a fost aşezat cu fundul în jos. În interiorul urnei se aflau
oscioare calcinate, fără îndoială, de copil.
Nr. 1. Urnă funerară de o forml bitronconică (fig. 46,1 =fig. 41,3). Partea
superioară este mai mică decît cea inferioară, deosebindu-se deci de obişnuitele forme
bitronconice pe care le-am întîlnit pînă acum şi care au partea superioară mai înaltă. Din
această cauză, urna mormîntului 15 are o siluetă joasă, greoaie. Partea de la mijloc este
disproporţional lărgită faţă de înălţimea vasului. Cele două părţi constitutive ale vasului
se întîlnesc în unghi obtuz. Buza urnei este scurtă şi răsfrîntă uşor în afară. Pe pereţii
jumătăţii superioare se găsesc două torţi din bandă masivă, aşezate faţă în faţă.
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Lutul din care este lucrat vasul are o culoare neagră-cafenie, cu nuanţe castanii spre exteriorul pereţilor. La suprafaţa exterioară se află un strat de lut foarte subţire (slip),
de culoare neagră-cenuşie.
Înălţimea urnei este de 0,16 m. iar diametru! gurii de 0,11 m.
Nr. 2. Vas în formă de trunchi de con; fără torţi, cu pereţii subţiri şi rezonanţi,
lucrat din lut fin, curăţit de impurităţi şi bine frămîntat 1 . Lutul are în spărtură culoare
neagră-cenuşie şi straturi superficiale cărămizii. în exterior este acoperit cu un slip de
culoare cărămizie-roşcată, care a fost lustruit în aceeaşi culoare. Vasul este ornamentat
cu două serii de arcade, formate din cîte trei caneluri înguste (caneluri-şănţuleţe fine).

1
Fi g. +7· ·- Balta Verde.

1.

Mormîntul rz (N), nr.

1 şi

nr. z: z. Mormîntul 16 (S), epoca bronzulut.

Mormînt u 1 16 (S). Mormîntul 16 s-a descoperit aproximativ la 0,50 m dede mormîntul 19 (fig. 48). El cuprindea o urnă funerară în formă de clopot
(nr. 1), care se găsea puţin aplecată într-o parte. Partea sa superioară fusese distrusă de
arături. În interiorul urnei căzuseră fragmente din strachina-capac (nr. 2) cu care fusese
acoperită urna. În interiorul urnei s-au găsit puţine oase calcinate.
Sub urnă s-au descoperit fragmentele unui vas din lut negru fin, de culoare
castanie şi straturi superficiale cafenii-castanii, cu slip portocaliu-roşiatic şi nuanţe castanii
care a fost lustruit în aceeaşi culoare. Fragmentul de vas reproduce profilul unei străchini
capac sau străchini funerare, caracteristice epocii bronzului, cu buza în colţuri şi cu
decor bogat, realizat prin împunsături şi incrustaţie cu materie colorantă albă. Pe umăr
se găseşte un ornament spiralic, în tradiţia motivului decorativ al spiralei continui. Prin
tehnica lutului şi aceea a decorului acest vas fragmentar face parte din aceeaşi categorie
cu idolul feminin descoperit în mormîntul 14.
Tot sub urna nr. 1 a acestui mormînt s-a mai descoperit şi un fragment de cupă
mică, lucrată din acelaşi lut ca şi fragmentul de vas precedent. Acest fragment aparţine
de asemenea epocii .bronzului. La ridicarea urnei nr. 1 şi a fragmentelor pe care se afla
urna s-a dat, la o adîncime de 0,15 m sub urnă, peste oase calcinate care stăteau în
legătură cu mormîntul epocii bronzului din al cărui inventar făceau parte cele două vase
sparte. Mormîntul a fost distrus cu ocazia îngropării urnei funerare din prima epocă a
părtare

1

D. Berciu, A p O, fig. 184, 8.
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fierului. Prin urmare, această precizare de ordin stratigrafk arată că cimitirul de urne
din prima epocă a fierului se suprapune altuia mai vechi, din epoca bronzului.
Urna nr. 1 are formă de clopot, cu pîntecul destul de larg şi de dimensiuni
relativ mari 1 . Pe jumătatea inferioară se află patru apucători orizontale late.
Nr. 2. Strachină-capac, cu buza arcuită spre interior şi ornamentată cu canelurifaţete paralele şi oblice. Strachina este lucrată din lut de culoare neagră cu straturile superficiale cărămizii si
Peretii
, slip negru-cenusiu.
'
, sînt relativ subtiri
, si
' rezonanti.
,
Mormînt u 1 17 (T). Urna mormîntului 17 se află la 1,20 m depărtare de
mormîntul precedent (fig. 48). Urna (nr. 1) s-a găsit în poziţia verticală, aşa cum a fost
îngropată. Partea sa superioară era distrusă
din cauza fierului plugului şi a nisipurilor
călătoare. Urna era îngropată în nisip. Cîteva
fragmente din gîtul şi buza urnei căzuseră
în interiorul său, unde s-au găsit şi fragmente
dintr-o strachină-capac (nr. 2). Strachinacapac a fost aşezată cu fundul deasupra
urnei. În jurul urnei s-au mai găsit fragmente din altă strachină (nr. 3), care pare
să fi făcut parte din acest mormînt, deşi
aici nu se mai cunosc cazuri similare cînd
în inventarul unui mormînt să fi întîlnit
două străchini. Mai degrabă este de presupus că cele două fragmente din strachina
nr. 3 să fi ajuns aici prin acţiunea plugului.
Urna r:r. 1 are o formă bitronconică,
înaltă, cu buza răsfrîntă în afară trompetiform. Pe corp are patru proeminenţe lăţite,
aşezate la baza jumătăţii superioare a urnei.
Fig. 48. -Balta Verde. Mormintele 15 (R), 16 (S), 17 (TJ
Ele sînt verticale. Urna nu are nici un fel
şi l9 (V), vedere ill situ.
de ornament.
Capacul nr. 2 are formă de strachină, cu buza arcuită spre interior. Cele două
fragmente din strachina nr. 3 poartă caneluri paralele.
Mormînt u 1 18 (U). Urna mormîntului 18 era îngropată numai în solul
vegetal, care, în epoca îngropării urnei, va fi fost în acea parte mai gros, de vreme ce
nu s-a săpat în nisip. Urna (nr. 1) era aşezată în picioare. Lîngă urnă se aflau cîteva
fragmente din capac (nr. 2). În interior s-au găsit puţine oase calcinate. Cîteva oase
erau în jurul urnei, probabil căzute din urnă.
Nr. 1. Urna are forma bitronconică, înaltă, cu buza răsfrîntă în afară. Pe zona de
maximă rotunjime este ornamentată cu caneluri -faţete oblice şi paralele. Deasupra liniei
de întîlnire în unghi optuz a celor două jumătăţi, urna are patru proeminenţ"e aşezate
în cruce şi verticale.
Nt·. 2. Strachina-capac este în stare fragmentată. Ea este făcută din lut de
culoare neagră-cenuşie. Buza este arcuită spre interior.
M o r m î n t u 1 19 (V). Mormîntul 19 se află la 0,50 m depărtare de mormîntul
16 (fig. 48). Urna (nr. 1) era îngropată în nisip, cu fundul în jos. Gîtul şi o parte din
jumătatea superioară sînt sfărîmate. În interiorul urnei s-au găsit cîteva fragmente din
strachina-capac (nr. 2).
1 O. Berciu, op. cit., fig . 184,

10 .
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Nr. 1. Urna funerară este făcută din lut bine ales de impurităţi şi cu îngrijire fră
mîntat. Datorită arderii, lutul a dobîndit o culoare neagră-cenuşie.
Urna are forma bitronconică (fig. 49), cu zona de maximă rotunjime bombată,
acoperită cu caneluri -faţete oblice aşezate de la stînga spre dreapta. Acestea au fost făcute
cu multă grijă. Deasupra zonei cu caneluri -faţete se află trei caneluri -şănţuleţe, făcute cu
un instrument cu vîrf bont. Ele sînt paralele şi înconjură de jur împrejur suprafaţa
urnei. Pe ace~ stă bandă formată din cele trei caneluri -şănţuleţe se sprijină o serie de arcade
largi, din trei caneluri -şănţuleţe. Pe zona bombată s-au aplicat patru grupe de proeminenţe, două cîte două. Cea de deasupra este mai mare şi mai ţuguiată.
Înălţimea urnei este de 0,14 m.
ivi o r m înt u 1 20 (Z). La 1,20 m spre est de mormîntul 19 s-a găsit un fragment de urnă funerară (nr. 1) din lut negru-cenuşiu, similar celorlalte urne. Fragmentul
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Fi.;. 49· - Balta Verde. Mormînrul 19 (\'), nr.

1.

Fig. 50. - Balta Verde. Mormîntul

22,

nr.

1.

redă un profil de urnă bitronconică. La 0,05 m lîngă ea, s-a găsit un pahar (nr. 2) din
lut negru, straturi superficiale cărămizii şi slip portocaliu-roşcat 1 . El are o formă
de trunchi de con, fără torţi. Pereţii sînt subţiri şi rezonanţi. Imediat deasupra fundului
paharului se găsesc patru caneluri înguste paralele, care ocolesc paharul de jur împrejur.
Sub buză se găsesc în schimb arcade răsturnate, formate din cîte trei caneluri înguste şi
paralele. Acest ornament este similar celui de pe vasul din mormîntul 15.
Înălţ:m;:a paharului este de 0,04 m.
~I o r m înt u 1 21 (W). Două pahare asemănătoare dar în foarte proastă stare
de conservare s-au descoperit, tot în cursul săpăturilor din 1932, în peretele unui sondaj
făcut nu departe de mormîntul 20. Ele făceau parte din inventarul unui mormînt distrus.

,;\'{ o r m î n tu 1 22. În 1950 s-au făcut cîteva sondaje pentru descoperirea cîmpului de urne din prima epocă a fierului. De data aceasta s-a dat peste un singur mormînt,
în apropiere de grupa movilelor de la « podişcă ». Mormîntul cuprindea o urnă funerară
bitronconică (nr. 1), în parte sfărîmată, în interiorul căreia s-au găsit oase calcinate. Ală
turi de urnă se afla un cuţitaş (nr. 2) de fier, în stare fragmentară, avînd o formă similară
celor descoperite în movile.
1

D. Berciu, op. cir., fig. 184, 9·
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Urna este lucrată dintr-o pastă curăţită de impurităţi (fig. 50). După ardere, lutul
a dobindit o culoare neagră-cenuşie. Forma urnei este bitronconică, avînd partea superioară mai deschisă decît de obicei. Pe linia de maximă rotunjime a vasului se află patru
apucători lăţite şi oblice, in jos.
Înălţimea vasului este de 0,245 m; diametru! gurii de O, 179 m.
Din vasta necropolă urne funerare
din prima epocă a fierului s-au descoperit,
prin urmare, numai 22 morminte.

*
Descoperirea de către localnici a
unei mari urne funerare (fig. 51), care a
putut fi recuperată şi adusă la Muzeul
Naţional de Antichităţi, indică prezenţa
unui alt cîmp de urne din prima epocă a
fierului pe malul pîrăului Blahniţa, la
nord-est de sat, destul de aproape de
marginea satului.
Urna este în foarte bună stare de
conservare. Ea a fost lucrată dintr-o pastă
amestecată cu pietricele. După ardere,
lutul a dobîndit o culoare neagră în spăr
tura peretului, cu două straturi .în exterior
de culoare cenuşie-roşcată. La suprafaţă,
urna a fost acoperită de un strat foarte
subţire (slip) din lut fin, care a fost lustruit
în culoare neagră, pînă la dobîndirea
unui lustru metalic, care s-a păstrat .în
bună parte.
Corpul vasului este zvelt, inalt şi cu
umărul arcuit. Pe partea inferioară a corpului se află patru apucători plate şi oblice.
Gitul este înalt, în formă de dublu trunchi
de con, avind buza răsfr.întă .în afară, ca
o pîlnie. Linia de contact dintre gît şi corp
Fig. 51. - Balta Verde. Urna funerară.
este accentuată printr-o sugrumătură.
Pe dunga buzei se găseşte un şir de crestături oblice. Sub buza răsfrîntă, în partea
'Superioară a gîtului, s-au trasat nouă caneluri orizontale, paralele şi puţin neregulate, care
au fost lustruite puternic.
Pe marginea umărului, lîngă linia de despărţire a corpului de gît, au fost aşezate
patru mici proeminenţe ornamentale.
Înălţimea urnei este de 0,77 m, iar diametru! gurii de 0,312 m.
Cercetările făcute in locul unde localnicii descoperiseră urna, care ar fi fost găsită
după informaţiile culese - chiar in apa Blabniţei, nu au dus la descoperirea altor urme
arheologice.
/

*

Cele 22 morminte din cîmpul de urne din prima epocă a fierului, cîmp care întrecea
ca întindere necropola din epoca precedentă, conţin material arheologic care- după
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cum se va vedea mai departe - oglindeşte o anumită perioadă din cuprinsul primei epoci
a fierului şi care, din punct de vedere cultural-istoric, stă la baza dezvoltării culturii in
perioada mormintelor în movile, făcînd de asemenea, legătura genetică şi cu epoca bronzului, din care s-a dezvoltat.
C. MORMINTE TUMULARE

Pe teritoriul satului Balta Verde s-a determinat, atît în 1932, în 1934, cît şi în
1949-1950, prezenţa mai multor morminte în movile sau tumuli. De aici şi denumirea
de morminte tumulare. Spre deosebire de ceea ce ştim despre necropola de la Gogoşu
(a se vedea mai jos), la Balta Verde nu avem de a face cu o singură necropolă tumulară care
să cuprindă toate mormintele cu movile, ci cu mai multe gruţe, în care numărul movilelor este variabil.
Cea mai numeroasă grupă se găseşte la locul numit « la morminţi », despre
care a fost vorba mai sus. Această grupă cuprinde un număr de 17 movile (movila
I-XI şi XIX-XXIV). Ea se află în imediată vecinătate a cîmpului de urne din epoca
bronzului şi din prima epocă a fierului. Din observaţiile stratigrafice făcute în timpul
săpăturilor, reiese că cimitirul de urne din prima epocă a fierului se întindea peste
cea mai mare parte a terenului unde s-au ridicat ulterior movilele funerare de la locul
« la morminţi ». În pămîntul ce a servit la ridicarea movilelor s-au găsit fragmente
ceramice provenind de la mormintele cu urne distruse. Este interesant de notat că
movilele din grupa aceasta conţin un material arheologic care aparţine unei perioade
mai recente faţă de aceea a cîmpului de urne din rima epocă a fierului şi care, din
punct de vedere cultural-istoric, face legătura şi cu perioada imediat următoare. Grupa
de la locul « la morminţi » a oferit deci o documentare pe baza căreia se reconstituie
istoria comunităţii de la Balta Verde într-o anumită perioadă.
Unele movile ale acestei grupe se întind la nord-est şi la est de drumul de
ţară ce duce de la Balta Verde spre punctul « la schelă», de pe braţul mic al Dunării,
pe unde se face legătura între Gogoşu şi Ostrovul Mare. Majoritatea movilelor se află
la stînga acestui drum. Movilele de pe latura de vest şi sud-vest ale grupei. se apropie
de aşezarea de pe malul Dunării, care este contemporană, atît cu cîmpul de urne din
prima epocă a fierului, cît şi cu mormintele în movile, care datează dintr-o perioadă
mai tîrzie a acelei epoci.
În general, movilele acestei grupe sînt risipite şi situate destul de departe unele
de altele. O formă caracteristică din interiorul grupei noastre o constituie, de asemenea,
prezenţa unui număr de movile aşezate pe un grind de nisip, cum sînt movilele
XXII-XXIV.
A doua grupă se întinde spre sud-est de cea precedentă, la locul numit «la
podişcă » (fig. 1), de o parte şi de cealaltă a unui pîrăiaş care, în timpul verii, rămîne
fără apă. Terenul musteşte aci toată vara de umezeală, umezeală care se menţine şi
datorită nivelului mai scăzut decît cel al grupei « la morminţi ». Movilele se găsesc
printre arinii, frasinii şi ceilalţi copaci ai zăvoiului. Grupa «la podişcă » are un număr
de numai trei movile (movilele XII-XIX), printre ele şi movila în care s-a găsit mormîntul
cu cele două fibule-ochelari.
Între grupa 1 şi a Il-a există o continuitate pe teren, deoarece ele se găsesc în
apropiere una de alta.
În schimb, grupa a III-a este la o depărtare de aproximativ 1 km spre sud-vest,
la locul numit « la glod>> (fig. 1), într-un luminiş al zăvoiului luncii Dunării, care în
1949 era izlaz comunal, iar în 1950 fusese transformat în teren arabil. În apropiere
se află un izvor cu apă de băut, iar pe la marginea de nord-vest trece pîrăiaşul ce vine
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dinspre « podişcă ». Pe cînd celelalte trei grupe se aflau în vecinătatea mal ului Dunării
şi a aşezării contemporane lor, grupa a III-a se găseşte la aproximativ 500 m depăr
tare de Dunăre, iar în jurul său nu s-au descoperit urmele vreunei aşezări omeneşti.
În afară de aceasta, movilele acestei grupe sînt mai mari şi conţin mai multe morminte.
Grupa este alcătuită dintr-un număr de 4 movile (movila XV-XVIII).
Cea mai izolată rămîne grupa a IV -a, de la locul numit « la Crîngul lui Stîngă»,
(în apropiere de gura Blahniţei), unde se găsesc două mari movile; dintre ele s-a
săpat numai una, care s-a dovedit a fi fost jefuită din antichitate. Această movilă
poartă, în expunerea noastră, nr. XXV.
În 1932 s-au săpat două morminte de inhumaţie, descoperite sub « movila» cea
mare (duna) din partea de nord a terenului de la « morminţi». Cele două morminte
(movila XXVI şi XXVII) formează o a patra grupă de tumuli, pe care o putem numi
în mod convenţional « de la dună». Această grupă reprezintă cea mai timpurie fază
dintre toate celelalte grupe.
Grupa I a fost descoperită de către 1. Nestor şi D. Berciu în august 1932,
cînd s-a început săparea primelor movile din grupa «la morminţi» (movila I şi Il).
În toamna aceluiaşi an, D. Berciu a continuat săparea movilelor I-II şi a mormintelor
« de la dună», iar în 1934 a săpat movilele III şi IV.
Grupele « de la podişcă », « de la glod» şi din « Crîngul lui Stîngă>> au fost
descoperite în cursul campaniei de săpături din 1949 şi 1950.
În prezentarea de faţă dăm şi rezultatele săpăturilor din 1932 şi 1934, atît pentru a
avea o privire de ansamblu asupra descoperirilor arheologice de la Balta Verde, cît
mai ales pentru faptul că unele observaţii şi concluzii de atunci au trebuit să fie verificate, în urma săpăturilor din 1949 şi 1950 1 . ·
MOVILA I

Diametru! movilei este de 9 X 8 m. S-a săpat o suprafaţă care a cuprins centrul
movilei şi din care s-a trasat un şanţ în direcţia razei. Sub solul vegetal s-a dat peste
un strat de pămînt galben, greu la săpat. Acesta se suprapunea unui strat de pietre
de rîu, care aveau un diametru de 0,15-0,30 m. Sub stratul de pietre se afla pietrişul
aluvionar, care formează un strat continuu pe întreaga întindere a luncii.
În timpul săpăturilor nu s-a descoperit nici un schelet şi nici resturi din acesta.
Scheletul celui îngropat aici se va fi topit din cauza umezelii solului, după cum s-a
întîmplat foarte des în necropolele de la Balta Verde şi Gogoşu.
Către centrul movilei s-au descoperit cîteva fragmente ceramice din prima epocă a
fierului, care era în foarte proastă stare de conservare. Din această cauză nu s-a mai
putut reconstitui forma vaselor. Spre centru s-au găsit şi două vîrfuri de lance din
fier, care erau puternic măcina te de rugină. Un exemplar are lungimea de 0,225 m, iar
al doilea de 0,22 m. Ambele au pe cele două laturi ale vîrfului propriu-zis (frunza
lăncii) o nervură mediană în relief. Tubul de înmănuşare este conic şi bine păstrat la
ambele vîrfuri de lance.
Exemplarele se găsesc în colecţia «Istrati-Capşa» din Turnu-Severin.
MOVILA II

Diametru! est-vest al movilei era de 14,50 m, iar cel nord-sud de 13 m. Înălţimea
movilei era de 1,50 m.
1 A se vedea şi studiile anterioare: D. Berciu, Ein: hallstăttisches Brandgrab aus Balta Verde (Rumănien), în
<<ESA»,IX,1934,P· !65-174;idem,Mormintetumulare în Oltenia, Craiova, 1935; idem,ApO, 1939, p.154-163.
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:Movila II face parte din grupa movilelor mari ale necropolei de la Balta
Verde, ea fiind şi una dintre cele mai bogate prin conţinut 1 .
După stratul de sol vegetal, gros, la centrul movilei, de 0,10 m, urmează un strat
de pietre mari de rîu, a cărui grosime era mai mare la mijloc şi se subţia apoi treptat
spre margini. Stratul de pietre avea o formă rotundă, cu un diametru de 6 m. La mijloc
stratul avea o grosime de 0,80 m.
Sub acest strat urma un altul, tot din pietre de rîu, dar de dimensiuni mai mici.
Diametru! acestui strat era de 5 m, iar spre centrul movilei avea o grosime de 0,60 m.
Sub el se afla pietrişul aluvionar, pînă la care se înfiltrau apele Dunării, mai ales în
perioada revărsărilor sale.

Fig. p.. -Balta Verde. Movila II.

Movila s-a amenajat pe pietrişul aluvionar, după ce a fost luat solul vechi.
În mantaua movilei şi în cele două strate de pietre de rîu, s-au descoperit mai multe
fragmente ceramice, a căror factură, profile şi ornamente arată că ele aparţin culturii
locale a primei epoci a fierului. Fragmentele ceramice au fost aduse o dată cu pămîntul
şi pietrele care au format movila. Majoritatea lor se datează dintr-o perioadă mai veche
decît mormîntul. Altele, însă, pot fi contemporane cu mormîntul din movilă. S-au
descoperit fragmente de străchini-capac, lucrate din lut de culoare neagră-cenuşie, amestecat cu nisip fin şi date cu un slip (înveliş) fin de culoare neagră deschisă şi lustruit
(fig. 52, 2-3). Cele mai multe fragmente descoperite reproduc buze de străchini, decorate
cu obişnuitele caneluri paralele, oblice sau orizontale. Au apărut de asemenea, şi
fragmente din corpul străchinilor-capac, precum şi fragmente cu apucători pe zona de
rotunjire, care sînt caracteristice străchinilor amintite. Unele fragmente sînt făcute din
lut negru, cu strate superficiale castanii şi slip în aceeaşi culoare, lustruit castaniu.
În pietrişul de la baza movilei s-a descoperit un fragment dintr-o margine de
ceşcuţă cu pereţi subţiri şi rezonanţi, avînd sub buză două caneluri orizontale şi paralele (fig. 52,4).
1

Il a fost

Vezi nota precedentă. În bibliografia citată se găsesc şi amănunte asupra săpăturii şi descrierii obiectelor. Movila
în 1932 şi 1935.

săpată
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Din materialul adus pentru ridicarea movilei provine şi un fragment de mare
cu pereţii groşi, purtînd în partea superioară trei caneluri late şi paralele
(fig. 52,1 ).
Ceramica prezentată mai sus provine din cîmpul de urne din imediata vecinătate a
movilei II, de unde s-a adus pămîntul necesar ridicării tumulului funerar. Unele fragmente au putut fi. aduse o dată cu pietrele şi pietrişul celor două strat~ ale movilei din
apropierea sau din aşezarea de pe malul Dunării.
Cît priveşte ritul de înmormîntare, s-a crezut anterior că este vorba de incineraţie.
Puţinele fragmente de oase dintr-un schelet ce s-au descoperit spre centrul movilei erau
aşa de prost păstrate, încît lăsau impresia că au fost incinerate şi pătrunse apoi de umezeală. Or, după săpăturile din 1949 şi 1950, cînd s-au cunoscut cazuri similare de distrugere totală sau aproape totală a scheletului, se poate spune că inhumaţia era ritul
întrebuinţat şi în movila Il ..
Prin analogie cu alte mormite de la Balta Verde, cadavrul celui îngropat în movila
II a fost depus pe un strat de pietre, iar în jurul lui s-au aşezat obiectele inventarului
funerar. Deasupra s-au depus pietrele mai mari, care au acoperit în întregime mortul
şi inventarul. Peste învelişul de piatră s-a adus pămînt din apropiere şi s-a format mantaua
movilei funerare. Majoritatea obiectelor s-au găsit spre sud de centrul movilei.
Inventarul mormîntului movilei II cuprinde următoarele obiecte:
Nr. 1. O strachină de lut, lucrată cu mîna, din pastă amestecată cu nisip fin.
Culoarea lutului este neagră-cenuşie în spărtură, cu slip negru-castaniu, lustruit în
aceeaşi culoare. Buza este răsfrîntă în interior. Formă similară străchinilor-capa~ din
cîmpul de urne din prima epocă a fierului, din vecinătatea movilei Il. Strachina reprezintă totuşi, atît din punct de vedere tehnic, cît şi în ceea ce priveşte forma, o etapă mai
nouă de evoluţie faţă de strachinile-capac amintite.
Nr. 2. La un loc cu obiectele de bronz s-a descoperit un văscior de lut, lucrat
neglijent, din pastă amestecată cu pietricele (fig. 52,5). Vasul era aşezat cu gura în
sus. Lutul conţine pietricele. Arderea incompletă. Pereţii sînt groşi. În spărtură, lutul
are culoarea neagră cu nuanţe castanii. În exterior, vasul a fost acoperit cu un slip .castaniunegricios, parţial lustruit. Vasul are o formă emisferică, fără torţi, cu buza răsfrîntă spre
interior şi îngroşată.
Înălţimea vasului este de 0,05 m şi diametru! de 0,112 m.
Nr. 3. Două braţe laterale de zăbală din bronz, cu un capăt drept şi celălalt curbat
(fig. 54 şi fig. 56,1). Ele au fost găsite în apropierea vasului de la nr. 2. Alături
de ele s-au găsit cîteva oase umane şi un os de cal, toate fiind colorate în verde din
cauza patinei obiectelor de bronz. Cele două zăbale au fost turnate. Capetele lor se termină prin butoni în formă de calotă. Ambele braţe au trei găuri prelungire cu un tub,
de o parte şi de alta. Pe o singură parte se găseşte, aşezat în dreptul găurilor, cîte
un buton cilindric. Două dintre cele trei găuri tubulare serveau la legarea curelelor de
la dîrlogi şi căpăstrul calului, iar cea de la mijloc servea la fixarea zăbalei propriu-zise sau
a muştiucului care se punea ·în gura calului.
Nr. 4-7. În acelaşi loc cu zăbalele de mai sus s-au descoperit patru piese de
harnaşament de bronz în formă de discuri ajurate, avînd patru picioruşe sprijinite pe
un cerc (fig. 54; fig. 55, 1-2 şi fig. 56, 2-3). Dispozitivul acesta servea la trecerea
curelelor. Pe partea superioară, discurile au două braţe în cruce, cuprinse într-un cerc.
Toată suprafaţa rămasă plină este decorată cu cercuri paralele, cu linii neîntrerupte şi
cu linii punctate. În centrul cercurilor se găseşte un punct. Toate disc).lrile poartă acelaşi
decor, cu excepţia unui singur exemplar, care are în centru un cerc în plus (fig. 56,3).
În ceea ce priveşte dimensiunile podoabelor, trei dintre ele au aceeaşi mărime,
pe cînd a patra este puţin mai mare. Diametru! discurilor este de 0,05 m.
urnă funerară,

21*
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harnaşament au fost lucrate prin turnare.
Nr. 8. Impreună cu cele patru piese de mai sus, s-a descoperit şi o aplică in
forma literei V, avînd o toartă orizontală turnată o dată cu corpul. Pe suprafaţa exterioară
se află un decor din două spirale frînte, despărţite printr-un mic triunghi. (fig. 53, 6).
Nr. 9-16. Opt năsturaşi de bronz, cu bandă îngustă şi subţire pentru fixare
(fig. 55, 3, 5-7). Trei exemplare au discul simplu, rotund, în formă de calotă
(fig. 55, 6), iar cinci exemplare sînt trilobate (fig. 55, 7).

Aceste pJese de

1

'
2

'oii'"'
1

1

6
Fig. 53·- Balta Verde. Movila II (nr. r, 3-4, 6-7) şi descoperiri
din necropola de la Gogoşu (nr 2. şi nr.5).

Nr. 17. Un nasture mai mare de bronz, cu partea superioară în formă de calotă,
avînd ca mijloc de fixare de curea un cui (fig. 55, 3).
Nr. 18-19. Două garnituri de bronz dreptunghiulare, goale în interior şi stră
bătute pe ambele laturi de găurele aproximativ rotunde (fig. 54 (centru) şi fig. 55, 4-5).
Aceste garnituri întăreau capetele curelelor.
Nr. 20. Sub stratul de pietre mai mari, s-au descoperit mai multe obiecte de
fier. Printre acestea s-a găsit şi un pumnal cu un singur tăiş şi cu mînerul în forma literei
T (fig. 55, 3). Pumnalul este destul de puternic mîncat de rugină. O parte din lamă
lipseşte; restul s-a păstrat relativ bine. Lama pumnalului este mult lăţită la bază şi se
subţiază spre vîrf. Secţiunea lamei este triunghiulară, muchia sa fiind destul de groasă.
Placa mînerului este în prelungirea lamei. Plăselele, de fier şi ele, se fixau pe placă prin
nituri de fier. Între plăselele de fier şi placa mînerului exista un material care a dispărut.
Probabil este vorba de lemn.
www.cimec.ro
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Lungimea totală a pumnalului este de 0,51 m; lungimea· mînerului este de 0,12 m;
lungimea lamei este de 0,39 m, iar lungimea barei orizontale de la capătul mînerului
este de 0,106 m.

Fig. 54· - Balta Verde. Movila II.
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Fig. 56. - Balta Verde. Movila II.

Fig. 55· - Balta Verde. Movila II.

Nr. 21. Vîrf de lance de fier, foarte puternic ros de rugină (fig. 57, 1). Vîrful
în bună parte. Baza tubului de înmănuşare este ruptă şi ea. Virful este mai
gros la mijloc.
Lungimea totală a vîrfului de lance este de 0,25 rn,

lipseşte
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formă asemănătoare, ros şi el puternic de
a rămas doar porţiunea dinspre bază. Tubul
destul de mare.
În prezent, lungimea totală a vîrfului este de 0,20 m.
Nr. 23. Un fragment dintr-un pumnal sau cuţit arcuit (fig. 57,5). S-a păstrat
doar partea dinspre vîrf. Secţiunea este triunghiulară.
Lungimea fragmentului este de 0,20 m.
Nr. 24. Un fragment dintr-o şină de fier, avînd trei nituri de fier, cu capul de
bronz (fig. 57,4); fragmentul este prins de un altul mai mare.

Nr. 22. Virf de lance de fier de o

rugină (fig. 57,2). Din vîrful propriu-zis
de înmănuşare s-a sfărîmat pe o lungime

Fig. p. -Balta Verde. Movila Il.

Nr. 25. Un alt fragment de şină mai îngustă, prinsă de asemenea cu nituri.
Nr. 26. Un virf de săgeată (?) din fier, atît de puternic ros de rugină, încît nu
se poate determina cu precizie forma (fig. 57,6).
O verigă de fier (fig. 57,3); ea a fost închisă complet, dar s-a rupt din
- Nr.. 27.
.
cauza rug10e1.
- Nr. 28. Un cui de fier, gol în interior şi cu capătul de bronz (fig. 57,11); pe
cui se observă urme de ţesătură.
Nr. 29-32. Patru bile de fier, rotunde şi perforate, care erau înşirate probabil
pe fierul muştiucului zăbalei (fig. 57, 7 - 10).
Nr. 33. În legătură cu armele şi cuţitele de fier trebuie pusă cutea de piatră de ·
formă dreptunghiulară, cu gaură de atîrnare, în care s-a păstrat restul unui cui de fier
(fig. 53,1). Lungimea elitei este de 0,09 m, iar lăţimea de 0,012 m.
A 1 te des. c o p eri r i (mor m î n t s e cun dar ?) Pe latura de vest a
mantalei movilei, la adîncimea de 0,15 m în solul vegetal, s-a descoperit o aplică de
bronz în formă de disc, făcînd parte din grupa şaibelor mormîntului principal, dar

www.cimec.ro

'1

reprezentînd totuşi o variantă deosebită (fig. 54 şi fig. 53,7). Toarta sa este în aşa
fel turnată, încît să permită trecerea a trei curele paralele. Ea este făcută dintr-o bandă
cu secţiunea rotundă, sprijinită cu capetele pe disc şi Întărită la mijloc prin două picioruşe. Discul are două braţe în cruce. Decorul se mărgineşte numai la linii formate din
incizii scurte şi paralele. Forma acestei aplice aparţine unei. perioade mai recente faţă
de celelalte piese de harnaşament amintite mai sus.
Tot pe latura de vest a movilei, la adîncimea de 0,30 m şi nu prea departe de
aplica de la figura 53,7 s-a descoperit o brăţară de sîrmă de bronz groasă, cu secţiunea
neuniformă, dar în general ovală (fig. 53,4). Un capăt al brăţării este ascuţit; al doilea
însă este rupt.
În apropierea acestei brăţări s-au descoperit încă două fragmente din alte două
brăţări, lucrate tot din sîrmă de bronz, dar mai subţire decît aceea din brăţara întreagă
amintită aici.
Faptul că obiectele descoperite pe latura de vest a movilei II s-au găsit departe
de locul unde a fost găsit inventarul mormîntului principal, ne duce la concluzia că ne
aflăm în faţa unui mormînt secundar, ulterior mormîntului dinspre centrul movilei. De
asemenea, forma şaibei ne dovedeşte şi ea că ne aflăm într-o epocă mai recentă faţă de
mormîntul principal.
MOVILA !li

Movila este situată la 25 m spre nord de movila I. Un şanţ pentru scurgerea apelor,
de localnici, a tăiat movila prin mijlo.c. În profilul rămas de o parte şi de
alta s-a constatât prezenţa unui strat de pietre de rîu, în felul celui descoperit în movila
II. Din profilul făcut cu ocazia săpăturilor din toamna anului 1932, s-au cules cîteva
fragmente ceramice, care redau profile de urne bitronconice din prima epocă a fierului,
similare celor din cîmpul de urne din vecinătate. S-a descoperit, de asemenea, şi un fragment din partea superioară a unui vas din lut de culoare neagră, cu stratele superficiale castanii, avînd sub buză o apucătoare orizontală.

făcut

MOVILA IV

Movila are diametru! de nord-sud de 15 m şi cel de est-vest de 16 m. Înălţimea
sa este de 1,50 m. Este vorba deci de una dintre movilele mari ale grupei de la
Balta Verde.
Movila IV se află la 10 m spre sud-vest de tumulul I. Felul amenajării acestei
movile este similar movilei Il. Scheletul a fost depus pe un strat de pietre, împreună
cu inventarul funerar. Deasupra s-a aşezat un nou strat de pietre de rîu, peste care
s-a ridicat mantaua propriu-zisă a movilei, cu pămînt adus din împrejurimi.
Printre pietre s-au descoperit cîteva oase din scheletul omenesc, care, din cauza
umezelii, a dispărut aproape în întregime. Este vorba de un mormînt de inhumaţie al
unui luptător. Nu se mai poate susţine aici prezenţa ritului de incineraţie, cum se crezuse
mai înainte.
S-au găsit, de asemenea, şi cîteva fragmente de oase de animale, probabil de cal,
ca şi în movila Il.
Obiectele arheologice s-au descoperit în cuprinsul stratului de piatră. Ele erau în
foarte proastă stare de conservare.
S-au găsit în timpul săpăturii din 1932 următoarele obiecte:
Nr. 1. Lama unui pumnal curb de fier (fig. 58,1). Ea s-a rupt din apropierea
mînerului. Lama este lăţită mult spre partea inferioară şi se îngustează spre vîrf. Partea
opusă şi paralelă tăişului este destul de groasă. Forma lamei este întru totul asemănă-
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toare cu aceea a pumnalului din movila II. Ea aparţine, deci, unui pumnal curb cu mînerul
în forma literei T.
Lungimea lamei este de 0,253 m, iar lăţimea maximă (la bază), de 0,04 m.
Nr. 2. Un vîrf de lance de fier, ros şi el de rugină (fig. 58, 2). Vîrful are pe
ambele laturi o nervură mediană. Tubul de înmănuşare este în parte rupt. În interiorul
său s-au păstrat resturi din lemnul tijei lăncii. Din frunza lăncii s-a păstrat numai partea
dinspre tub.
Lungimea actuală este de 0,155 m.
Nr. }. Un fragment de şină de
fier, puternic ros de rugină (fig. 58, 3).
Pe şină se păstrează încă un nit de
fier. Lungimea fragmentului este de
O, 12 m, iar lăţimea, de 0,022 m.
Nr. 4. Un vas de lut fragmentar, fără decor, cu buza arcuită spre
interior (fig. 58, 4). Vasul este lucrat
dintr-o pastă amestecată cu pietricele.
Pereţii sînt groşi şi arderea incompletă.
Forma şi tehnica vasului sînt _similare
vasului din movila II. Lutul are culoarea neagră, iar stratele superficiale
sînt castanii.
Înălţimea vasului este de 0,095 m
şi diametrul gurii de 0,18 m.
Nr. 5. În stratul de pietre s-au
descoperit şi cîteva fragmente ceramice
5
aparţinînd unor străchini, ale căror
Fig. 58.- Balta Verde. 1-4, movila IV; nr. 5, movila VI.
forme sînt similare celor din cîmpul de
urne din vecinătate. Astfel de fragmente au apărut şi în mantaua de pămînt a movilei. Aceste fragmente datează
dintr-o epocă anterioară ridicării movilei şi au fost aduse o dată cu materialul din care
s-a amenajat movila.
MOVILA V

Această movilă

corespunde movilei VI, în numerotarea mai veche. 1 Diametrul
său nord-sud era de 8 m, iar diametrul est-vest, de 5 m. Înălţimea movilei era de
0,60 m deasupra nivelului cîmpiei din jur.
Săpătura a mers pînă la adîncimea de 1,50 m.
Movila V se află la N NE de movila IV, pe marginea drumului de ţară ce duce
de la Balta Verde spre Gogoşu.
Movila nu cuprinde stratul de pietre de rîu, pe care l-am întîlnit în movila
II-IV. Sub solul vegetal nu s-a dat peste acest strat, ci peste un pămînt gălbui, cu
pietricele.
La adîncimea de 1,15 m s-a descoperit o strachină de lut, lucrată dintr-o pastă
amestecată cu pietricele, insuficient frămîntată şi incomplet arsă (fig. 58, 5). Lutul
are culoarea neagră-castanie. Stratele superficiale sînt cărămizi, cu nuanţe portocalii,
1
Movila V, care a fost săpată în 1935 de D. Berciu, neconţinînd nici un obiect arheologic, nu mai este
aici în seria movilelor funerare. Movila V, cum s-a anunţat la timpul său, era o dună fixată.
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lustruite în culoare cărămizie-albicioasă. Buza vasului este arcuită spre interior. Imediat
sub buză şi pe zona de maximă rotunjime a vasului se găsesc trei caneluri paralele.
În movila V nu s-au mai descoperit resturi de oase sau alte obiecte.
Se poate spune că în această movilă a fost un. mormînt de inhumaţie, în care oasele
au putrezit complet.
Movila V aparţine categoriei de morminte fără pietre. Forma străchinii de la figura
58, 5 dovedeşte că este vorba de o perioadă mai veche decît aceea a vaselor fără caneluri din movila II Şl movila IV.
MOVILA VI

Diametru! movilei este de 15 m X 15 m, iar înălţimea de 0,50 m deasupra mvelului actual al terenului din jur.
Movila se află la nord de şanţul de drenare făcut de localnici.
Miezul movilei era format dintr-o grămadă de pietriş, în care nn s-au găsit oase
din schelet, dar inventarul descoperit în movilă arată că cel
îngropat a fost un luptător. Este
i
vorba de un mormînt de inhu1
maţie, al cărui schelet a fost
1
complet topit din cauza ume1
zelii solului.
___2__ · - În centrul movilei se
găsea mormîntul.
Ritul de înmormîntare a
Fig. 59· - Balta Verde. Movila VI.
fost fără îndoială inhumaţia.
Mormîntul a fost îngropat la
0,60 - O, 70 m adîncime faţă de creasta movilei, fiind aşezat pe un strat de pietre.În jurul scheletului s-au depus obiectele inventarului funerar. Peste cadavru şi inventar
s-au aşezat alte pietre de rîu, iar deasupra s-a format mantaua propriu-zisă a movilei,
din pămîntul luat din apropiere.
Mormîntul cuprindea următoarele obiecte:
Nr. 1. Un vas-strachină din lut de culoare neagră-cenuşie, conţinînd pietricele
şi micaşist (fig. 59, 2). În exterior, vasul are un strat subţire de culoare cafenie, peste care
s-a dat un slip cafeniu-negru.
Profilul vasului s-a reconstituit cu mare greutate, datorită faptului că el era foarte
sfărîmat. Buza este arcuită spre interior.
Înălţimea vasului este de 0,051 m, diametru! gurii, de 0,143 m.
Nr. 2. Un alt vas de lut a fost descoperit spre panta sudică a movilei (fig.
59, 1). Vasul are forma de cană, cu o toartă supraînălţată, care a fost ruptă însă din
vechime. Pasta este amestecată cu o cantitate mică de nisip fin. Culoarea lutului este
neagră-cenuşie, pe alocuri cafenie. Suprafaţa vasului a fost lustruită.
Corpul vasului este scund şi bombat, avînd în faţa torţii o proeminenţă organică.
Fundul este puţin albiat. Gîtul se detaşează foarte clar de corpul vasului. El este cilindric, cu pereţii uşor înclinaţi în afară. Buza vasului este oblică. Toarta, în bandă cu
secţiunea rotundă, pornea de pe zona de întîlnire a corpului cu gîtul şi se sprijinea cu
capătul superior pe buza vasului.
.
·
Înălţimea vasului este de 0,091 m; diametru! gurii de 0,09 m; diametru! fundului
de 0,058 m.
Nr. }. La adîncimea de 0,70 m s-a descoperit un pumnal de fier, în stare fragmentată, aparţinînd tipului de pumnale cu mînerul în forma literei T. Fragmentul este
....,...--·-
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puternic mîncat de rugină. Din acelaşi pumnal s-au mai descoperit încă două mici fragmente. Lungimea fragmentului mare este de 0,27 m.
1\'r. 4. Un vîrf de lance de fier, avînd vîrful propriu-zis în formă de frunză de
salcie. Exemplarul este în bună stare de conservare. Lungimea sa este de 0,405 m.
MOVILA VII

Diametru! movilei este de 16 m X 16 m, iar inăltimea fată de nivelul terenului
din jurul său este de 0,40 m. Movila VII este situată la 'nord-est de movila VI.
Suprafaţa săpată este de 6 m
X 6 m. Sub stratul de pămînt vegetal
s-a dat de un strat de pietre de rîu,
aduse de pe malul Dunării. Acest
strat se află în mijlocul movilei şi are
forma de cerc aproape regulat (diametrul 4 m X 4,50 m). Grosimea
stratului de pietre variază între 0,20 m
(spre margine) şi 0,80 m (spre centru). Deasupra centrului stratului de
pietre, solul vegetal avea o grosime
de 0,30 m.
Sub grămada de pietre şi în
interiorul acesteia s-au descoperit
resturi din două morminte de inhumaţie, unul principal (mormîntul 1)
şi altul secundar (mormîntul ·2).
M o r m î n t u 1 1. Pentru
acest mormînt a fost săpată o groapă
neregulată în care s-a depus mortul
în poziţie întinsă, aşezat pe spate, cu
braţele de-a lungul corpului. Deasupra cadavrului s-au aranjat pietre,
iar printre acestea s-au pus obiectele
de metal şi vasele de lut. Scheletul
nu se găsea exact în centrul movilei,
ci în jumătatea sudică a grămezii de
pietre. Orientarea scheletului era aFig. 6o. - Balta Verde. Movila VII, mormîntul 1, nr. 4; 2. Movila
proximativ NV -SE. Din schelet s-au
VII, mormîntul 2, nr. 4; 3· Movila Vll, mormîntul 2, nr. 3;
găsit doar cîteva fragmente din craniu
4· Movila VII, mormîntul r, nr. 5; 6. Movila VII, mormîntul I, nr. 3·
şi din corp.
Printre pietre se aflau: un vas cu toartă (nr. 1), o strachină (nr. 2), un vîrf de lance
de fier (nr. 3), o sabie cu un tăiş (nr. 4) şi un fragment dintr-un vas ornamentat (nr. 5).
Nr. 1. Vas de lut ars, în formă de trunchi de con, cu o toartă laterală, în bandă
cu secţiunea rotundă. Forme similare s-au descoperit şi în necropola de la Gogoşu.
Nr. 2. Strachină de lut amestecat cu nisip, cu marginea arcuită spre interior,
avînd sub regiunea de maximă rotunjime patru apucători late, oblice. Lutul este de culoare
neagră, cu strate superficiale castanii-roşcate. Strachina a fost descoperită în stare
fragmentară. Multe cioburi s-au sfărîmat complet, datorită nu numai marii umezeli a
solului în care a stat vasul, ci şi faptului că arderea acestui vas era incompletă. Pe buză
nu are nici un decor.
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Înălţimea vasului este de 0,082 m, iar diametru! gurii de 0,16 m; vasul a

fost întregit.

Nr. 3. Vîrf de lance de fier, foarte puternic ros de rugină (fig. 60, 6). Marginile
vîrfului propriu-zis au dispărut, iar porţiunea superioară lipseşte în mare parte. De
asemenea şi din tubul de înmănuşare lipseşte aproape o jumătate. Vîrful este îngroşat la
mijloc. Nu se mai poate însă preciza dacă este vorba de o nervură mediană.
Lungimea actuală a vîrfului de lance este de 0,227 m.
Nr. 4. Pumnalul de fier fragmentar (fig .. 60,1). S-au păstrat lama şi cea mai mare
parte a plăcii mînerului. Pumnalul era curb, făcînd parte din grupa pumnalelor curbe
cu mînerul în forma literei T. Lama are un singur tăiş. Partea opusă acestuia este mult
îngroşată. Vîrfullamei lipseşte. Spre bază lama se lăţeşte, prelungindu-se cu placa mînerului, în care s-au păstrat încă două nituri de fier, cu ajutorul cărora se fixau plăselele
mînerului. Partea superioară a mînerului lipseşte. Dunga tăişului este mîncată de rugină,
din care cauză tăişul este ştirbit.
Lungimea totală este de 0,317 m; lungimea lamei este de 0,25 m.
Exemplarul se află la :Muzeul Regional, Craiova.
Nr. 5. Fragment din gîtul unui vas de· lut (fig. 60,4). Pasta a fost bine aleasă
de impurităţi şi bine frămîntată. Lutul are culoarea neagră-cenuşie în interior şi cafenieroşcată la exterior.
Buza este crestată. Sub ea urmează un decor format dintr-o bandă incizată, în
interiorul căreia se găsesc triunghiuri, aşezate unul" după altul. Spaţiul rămas gol este
haşurat prin incizare. Interiorul triunghiurilor este lustruit puternic. Suprafaţa incizată va fi
fost incrustată cu materie colorată.
Sub bandă se află caneluri înguste, paralele şi orizontale.
Înălţimea fragmentului este de 0,03 m.
M o r m î n t u 1 2. Prin faptul că peste mormîntul 1 se aflau cele mai multe
pietre, atingînd aici o grosime ce se apropia de aceea a centrului (0,80 m), trebuie să
conchidem că acela era mormîntul principal. Mormîntul 2 se găsea spre marginea de
nord a stratului de pietre. Nu s-a constatat nici o deranjate a stratului de pietre. Aceasta
înseamnă că cele două morminte datează din aceeaşi epocă. Mormintele aparţin unor
luptători pedeştri, căzuţi probabil în acelaşi timp în luptă şi îngropaţi în aceeaşi vreme.
Cadavrul mormîntului 2 a fost aşezat direct pe pămîntul nisipos de culoare
galbenă, într-o groapă de o formă neregulată. După poziţia oaselor, scheletul era orientat
J\E-SV. Din craniu s-au găsit mai multe bucăţi mici, iar din corp cîteva fragmente. Deasupra cadravrului s-au pus pietre. Printre ele s-au aşezat obiectele funerare.
Inventarul mormîntului 2 cuprinde o căniţă de lut (nr. 1), un vas cu picior
(nr. 2), un vîrf de lance de fier (nr. 3) şi o sabie de fier (nr. 4).
Nr. 1. Căniţă descoperită în stare fragmentată. Forma ei a putut totuşi să fie
reconstituită.

Este vorba de o cană cu o toartă supraînălţată, cu gît cilindric, corpul uşor
bombat şi fund în formă de. piedestal, gol în interior. O formă similară se cunoaşte
în Oltenia, în mormintele din movilele de la Teleşti, între Tismana şi Tg. Jiu, pe valea
Bistriţei 1 • Pe linia de întîlnire a gîtului cu corpul vasului se găsesc gurguie ascuţite.
Nr. 2. Yas cu picior, similar cupelor cu picior. O formă analogă se cunoaşte
la Gruia 2 • Buza este răsfrîntă în atară în felul străchinilor şi fructierelor din a doua
epocă a fierului (La tene).

.

1 D. Berciu, A p O, fig. r82, 7·
2 V. Pârvan, Considerations sur les scpultures Je Gruia, în «Dacia'' [, 1924, p. 37, lig. 3, r; vezi D. Bcrciu,

op. cit., fig.

20~.
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Nr. 3. Vîrf de lance de fier de dimensiuni mici (fig. 60, 3). Vîrful propriu-zis
are forma de frunză de salcie şi este relativ îngust. Tubul de înmănuşare este conic,
mai subţire la partea superioară şi disproporţional mai larg la bază. Vîrful este ros
destul de mult de rugină. Marginile frunzei sînt ştirbite. Vîrful este mai gros la mijloc,
dar nu are o dungă în relief. Seqiunea este lenticular1.
Lungimea totală este de 0,20 m; lungimea frunzei este de 0,122 m, iar lungimea
tubului este de 0,078 m.
Nr. 4. Două fragmente de sabie. de fier, cu un singur tăiş, foarte puternic mîncate
de rugină (fig. 60, 2). Lama se îngroaşă treptat spre muchia opusă tăişului. Pare a
h vorba de o sabie sau pumnal curb cu mînerul în forma literei T.
Lungimea celor două fragmente este de 0,27 m.
MOVILA Vlli

Diametru! movilei este de 15 m (E V) X 14 m (N S), iar înălţimea de 0,35 m
faţă de nivelul terenului din jur.
Pe latura de sud a movilei s-a dat peste trei fragmente de urne funerare bitronconice. În acelaşi sector s-a găsit, la 0,30 m adîncime şi un fragment de spirală de sîrmă
de bronz (saltaleoni), lungi de 0,02 m.
Din suprafaţa săpată s-a scos şi fier oxidat, ceea ce înseamnă că în movilă au fost
obiecte de fier, care s-au distrus complet prin oxidare. Din cauza umezelii s-a distrus
şi scheletul.
Movila nu conţinea nici un strat de piatră.
MOVILA IX

Diametru] movilei este de 12 m X 12 m.
La adîncimea de 0,35 m, imediat sub stratul de pămînt vegetal, s-a dat peste o
suprafaţă de piatră de rîu, de o formă aproape dreptunghiulară.
Lungimea sa, în direcţia est-vest, era de 5 m, iar lăţimea (nord-sud), de 4 m.
Grosimea stratului de pietre variază între 0,30 m şi 0,35 m. Pietrele din acest strat sînt
de dimensiuni felurite. Cele mai mari aveau un diametru de 0,35 X O, 15 m.
Stratul de pietre a fost amenajat direct pe nisipul galben. Deasupra lui s-a pus
pămînt, pentru ridicarea movilei funerare.
Nu s-au descoperit resturi de schelet. Este însă de presupus că acesta s-a topit
complet din cauza umezelii.
Spre colţul de sud-vest al suprafeţei de piatră, şi anume la 1 m de la taluzul
sudic, s-au descoperit, pe o întindere de 1 m X 0,40 m, mai multe obiecte, care făceau
parte din inventarul funerar al mormîntului, care aparţinea unui luptător.
Nr. 1. Strachină de lut, lucrată cu mîna. Buza este arcuită spre interiorul vasului. Pe corp nu are nici o apucătoare şi nici un ornament. Strachina este lucrată din lut
de culoare neagră-cenuşie, cu strate superficiale castanii. Din cauza umezelii a dispărut
aproape complet slipul. Pasta conţine pietricele.
Nr. 2. Cuţit de fier în stare fragmentară (fig. 60, 5). S-a păstrat cea mai mare
parte din lamă şi o porţiune din placa mînerului. Vîrfullamei lipseşte. Lama este arcuită
spre tăiş. Ea se lăţeşte spre buză. Pe placa mînerului se păstrează un nit, care servea la
fixarea plăselelor.
Lungimea actuală a cuţitului este de 0,103 m.
Nr. 3. Vîrf de lance de fier cu tub de înmănuşare (fig. 61, 6). Vîrful este
puternic ros de rugină; marginile ascuţite ale vîrfului s-au ştirbit complet; o mare parte
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din vîrful propriu-zis sau frunza lăncii s-a distrus din cauza oxidării; secţiunea vîrfului
este lenticulară regulată. Tubul, în care se fixa tija sau coada lăncii, are forma conică,
mai largă la baza şi mai îngustă spre partea superioară. La bază, tubul este sfărîmat.
Lungimea actuală este de 0,20 m.
Nr. 4. Fibulă de fier în stare fragmentară (fig. 61, 5). S-a păstrat atît corpul
fibulei, care are forma de arc, cît şi bucla ce făcea trecerea spre placa piciorului. Acul
şi resortul lipsesc. Agrafa a fo~t lucrată dintr-o bară de fier, care are secţiunea rombică,
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Fig. 61.- Balta Verde. Movila IX, 1. nr. 6; 2. nr. ~; 3· nr. 8;
nr. 3; 4· Movila X, mormîntul 2, nr. x.
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nr. 4; 6.

aşa cum se poate constata acolo unde s-a păstrat mai bine. În rest, corpul fibulei este

puternic ros de rugină.
Lungimea actuală, măsurată pe coardă, este de 0,073 m.
Nr. 5. Lamă de pumnal sau sabie cu un tăiş (fig. 61, 2). Lama este arcuită
către tăiş şi are o lăţime aproximativ uniformă pe aproape toată lungimea sa, cu excepţia porţiunii dinspre vîrf, unde se subţiază ca să dea naştere vîrfului propriu-zis. Spre bază
lama se continuă cu placa mînerului, din care s-a păstrat o porţiune; placa are
aceeaşi lăţime cu lama. Plăselele se fixau pe placă prin mai multe nituri de fier, dintre care
se mai păstrează trei.
Lungimea actuală a lamei şi a restului de placă este de 0,323 m.
Nr. 6. Lama unui pumnal de fier (fig. 61, 1). Ea este mai groasă spre mijloc
şi arcuită spre tăiş. Secţiunea sa este triunghiulară, cu muchia îngroşată prin batere cu
ciocanul. Vîrful lamei lipseşte. Spre bază, lama se prelungeşte cu placa mînerului din
care s-a păstrat o porţiune. În această porţiune au rămas trei nituri, prin care se fixau
plăselele. Este interesant de observat că pumnalul s-a rupt din vechime de lîngă mîner
şi apoi a fost reparat, amenajîndu-se noua placă a mînerului în lama propriu-zisă, în care
s-au făcut găuri şi s-au fixat din nou plăselele mînerului, cu ajutorul celor trei nituri
amintite.
Lungimea actuală a pumnalului este de 0,435 m.
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Nr. 7. Un fragment de cuţitaş curb, lung de 0,06 m. S-a păstrat porţiunea
dinspre vîrf.
Nr. 8. O tijă de fier, cu secţiunea rotundă (fig. 61,3). Nu se poate preciza dacă
face parte dintr-un vîrf de lance ori din vreun alt obiect. Este foarte puternic
mîncată de rugină.
Lungimea sa este de 0,10 m.
Nr. 9. Strachină funerară de lut. Vasul este în stare fragmentată. Buza este
arcuită spre interior, avînd în exterior un decor format dintr-o bandă incizată. În
interiorul bandei se găsesc romburi lăsate libere şi lustruite, înconjurate de triunghiuri
haşurate, la origine incrustate.
.
De asemenea, vasul era ornamentat şi cu caneluri.
Pe zona de maximă rotunjime a vasului se găsesc patru apucători oblice.
Cum s-a arătat şi mai sus, în movila IX nu s-a descoperit nici o urmă de schelet.
După numărul mare de obiecte găsite şi după caracterul lor, pare a fi vorba de două
morminte. Ritul de înmormîntare a fost, fără îndoială, inhumaţia.
MOVILA X

Forma movilei este neregulată; diametru! nord-sud este de 16 m, iar cel est-vest
de 24 m. Înălţimea faţă de nivelul terenului din jurul sau este de 0,40 m. Movila funerară
se află pe un grind natural.
În movilă s-au descoperit cinci morminte de inhumaţie, dintre care. două aparţinînd grupului de morminte cu piatră, iar celelalte, grupei fără piatră.
M o r m î n t u 1 1. Mortul a fost depus într-o groapă mică, pe un pat de pietre
de rîu, a cărui grosime era de 0,15 m (fig. 63). El fusese aşezat pe spate, cu braţele de-a
lungul corpului. Deasupra lui a fost îngrămădite pietre cu care s-a umplut groapa.
Lungimea grămezii de pietre era de 2,40 m şi lăţimea de 1,40 m (în dreptul capului).
Spre picioarele mortului grămada este mai mică, ea avea lăţimea de numai 1,30 m.
Orientarea era nord (capul)- sud (picioarele).
Lungimea scheletului, aşa cum s-a păstrat, era de 1,57 m. Fiind aşezate pe un
pat de piatră, oasele s-au păstrat mai bine decît la alte morminte. Craniul a rămas în foarte
bună stare de conservare.
Între labele picioarelor s-a descoperit un vas de lut (nr. 1). La mîna dreaptă se
afla o brăţară de bronz (nr. 2), iar în partea stîngă a pieptului o fibulă de fier (nr. 3).
Nr. 1. Vas de lut ars, lucrat cu mîna dintr-o pastă cu pietricele. Lutul este de
culoare neagră, cu două straturi superficiale, cărămizii. Tehnica vasului aminteşte eeramica La tene, lucrată cu mîna. Vasul era în stare fragmentată şi nu s-a mai putut reconstitui. Împreună cu fragmentele acestui vas s-a mai descoperit încă un mic fragment
dintr-o strachină ornamentată cu rotiţă şi cu caneluri. Nu se poate preciza dacă e vorba
de un alt vas funerar sau de un singur fragment ceramic, ajuns acolo o dată cu materialul
adus pentru amenajarea mormîntului.
Nr. 2. O brăţară lucrată din bară de bronz, cu secţiunea rotundă. Capetele brăţării
sînt foarte puţin petrecute unul peste altul.
Diametru! brăţării este de 0,065 m.
Nr. 3. Fibulă de fier în stare fragmentată. S-a păstrat numai corpul fibulei,
în formă de arc, care este puternic măcinat de rugină.
În mormîntul 1 nu s-a descoperit nici o armă. Ţinînd seama de această constatare, cît şi de faptul că pe braţul drept al scheletului se afla o brăţară şi că lungimea acestui
schelet era de 1,57 m, credem că este vorba de mormîntul unei femei.
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Analiza antropologică va avea însă ultimul cuvînt.
M o r m î n t u l 2. La est de mormîntul 1 se afla mormîntul 2. El nu este paralel
cu primul, ci formează laolaltă un trapez. Baza mare dintre cele două morminte este de
2,70 m, iar cea mică (la picioarele morţilor) este de 1,21 m.
Mortul a fost aşezat în groapă pe un strat de pietre de rîu, gros de 0,25 m.
Deasupra lui s-au pus pietre pină s-a umplut groapa (fig. 62, dreapta sus). Lungimea
1

2

5

3
Fig. 6z. - Balta Verde. Movila X.

Fig. 63. - Balta Verde. Movila X, mormîntul r.

grămezii de pietre- care de fapt reprezintă lungimea gropii- este de 2,15 m, iar
lăţimea sa de 0,95 m, în dreptul craniului şi de 0,80 m la picioare. Mortul a fost
aşezat cu craniul spre sud-est 135 °, iar cu picioarele spre nord-vest 315 °, Lungimea
scheletului, aşa cum s-a păstrat, era de 1,60 m. Deasupra capului se găsea o piatră

(de 0,32 m X 0,23 m X O, 18 m), de aproximativ 10 kg. Alte pietre, destul de mari, s-au
găsit pe pieptul mortului. Stratul de pietre de deasupra mortului avea o grosime
de 0,60 m.
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Oasele s-au păstrat relativ mai prost decît la primul mormînt.
Pe şoldul stîng s-a descoperit o fibulă (nr. 1). Între genunchi se aflau fragmentele
une1 străchini de lut (nr. 2).
Nr. 1. Fibulă de fier în stare fragmentată (fig. 61,4). Ea a fost lucrată din
bară de fier. Corpul este în formă de arc cu secţiunea rombică. Resortul şi acul fibulei
lipsesc. Piciorul fibulei are placă în formă de scut beotic, cu marginile larg deschise.
Între placă şi corp se afla o spirală simplă. În acest punct,. fibula s-a rupt din vechime
şi a fost reparată printr-o tehnică specială: cele două capete rupte ale fibulei au fost
sudate prin topirea unui nit de bronz.
Lungimea fibulei, măsurată pe coardă, este de 0,09 m.
Nr. 2. Strachină fragmentată, din lut negru în spărtură, cu stratele superficiale, de
culoare cafenie şi slip castaniu lustruit. Fragmentul reproduce o buză de strachină tipică

Fig. 64. -Balta Verde. 1. Movila X, mormîntul3, nr. 4; 2. Movila X, mormîntul
3, nr. 1; 3· Movila XII, mormîntul 2, nr. 1; 4· Movila XII, mormîntul 3,
nr. 6; 5· Movila XVI, mormîntul 2, nr. r; 6. Movila XIII, pas5im.=fig. 127,5·

pentru cultura primei epoci a fierului. Buza este arcuită spre interior şi are la exterior
canelurile paralele. S-a păstrat şi o parte dintr-o apucătoare caracteristică unor astfel
de străchini.
În mormîntul 2 nu s-a descoperit nici o armă. După caracterul obiectelor găsite
şi judecînd după lungimea scheletului, se poate spune că şi în mormîntul 2 a fost îngropată o femeie.
Mormînt u 1 3. E vorba de un mormînt de inhumaţie. El se afla la nordest de mormîntul 2 (fig. 62). Scheletul era aşezat direct pe pămînt, în poziţia întinsă,
cu mîinile puse pe bazin. Orientarea era SSV 191 o (craniul) -- Nl\E 11° (picioarele).
Oasele scheletului au fost relativ bine conservate. S-au păstrat toate oasele mari şi craniul.
În stînga mortului şi anume în dreptul mîinii stîngi, se afla un vîrf de lance,
aşezat cu vîrful spre cap şi tija spre picioare (nr. 1). Pe piept s-a găsit o fi bulă (nr. 2).

www.cimec.ro

87

'-'.ÎI'.i.TC!l!LE DE L.\ IL\LT.\ \'J·:llDE >:I GllliiJŞ\' (l9'o9 ;;i 19~>1))

8Ji

La picioare, între nodiţe, se găsea o strachină de lut aşezată cu gura în sus (nr. 3). Mai
sus de strachină şi în continuarea acesteia, s-a descoperit o sabie de fier cu un tăiş, care
ajungea pînă în dreptul genunchilor (nr. 4).
f-..i'r. 1. Vîrf de lance de fier foarte puternic ros de rugină (fig. 64,2). Vîrful
propriu-zis are forma de frunză de salcie. Trecerea spre tubul de înmănuşare se face treptat.
T ubul e rupt într-o parte. El este destul de lung în raport cu lungimea virfului.
Secţiunea frunzei este lenticu]ară.
Lungimea totală este de 0,27 m; lungimea vîrfului propriu-zis este de O, 15 m,
iar lungimea tubului este de 0,12 m.
1\'r. 2. Fibulă de bronz şi fier, în stare fragmentată (fig. 65,1 ). S-a păstrat numai
corpul fibulci, care are forma de arc. Interiorul acestuia este de J-i.cr, iar exteriorul de
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Fig. 6j. --Balta Verde. I. Movila X, mormîntul 3, nr. 2; 2. Movila XI,
mormîntul r, nr. 4 =fig. 127,6; 3· Mo1•ila XI, mormîntul 2, nr. r =,fig. 127,
7; 4. Movila XI, mormîntul 2, nr. 2 = 127,1; j. Movila XII, mormîntul3,
nr. z; 6. Movila XII, mormîntul 3, nr. 3 =fig. 127,2.

bronz. Corpul are secţiunea rotundă şi este ornamentat prin linii incizate paralele şt
oblice.
Lungimea măsurată pe coardă este de 0,062 m.
Nr. 3. Strachină de lut ars, lucrată cu mîna. Buza este arcmta spre interior.
]mediat sub zona de maximă rotunjime a vasului se află patru apucători oblice şi ascuţite.
Forma străchinii este caracteristică întregii serii de străchini funerare din cultura primei
epoci a fierului.
1\'r. 4. Sabie de fier cu un singur tăiş, descoperită în stare fragmentată
(fig. 64,1). Au rămas numai două fragmente din tăiş, din regiunea vîrfului şi a mijlocului
lamei. Aceasta din urmă este lată la mijloc şi se subţiază spre vîrf.
Secţiunea lamei este triunghiulară, avînd în partea opusă tăişului -la muchie
deci-- o îngroşare pe ambele laturi, făcută cu ciocanul.
Lungimea fragmentelor este de 0,335 m.
Mormîntul 3 aparţine unui luptător, aşa cum dovedeşte prezenţa armelor de
fier, a lăncii şi a sabiei.
puţin

1I o r m î n t u 1 4. Mormintul 4 se afla între mormintul 1 şi mormîntul 2,
aproape perpendicular pe primul (fig. 62). El se găseşte la o adincime mai mare decit
aceste două morminte, ceea ce dovedeşte că mormîntul4 datează dintr-o epocă anterioară
mormintelor cu pietre:
22-

c.
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Oasele scheletului din mormîntul 4 s-au găsit în parte deplasate. Craniul intra
sub pietrele din stratul inferior al mormîntului 1. Oasele se găsesc în proastă stare de
conservare. Ele sau fost în parte distruse din cauza umezelii solului.
Scheletul se afla întins pe spate, cu mîinile pe abdomen, orientat de la vest (capul)
la est (picioarele).
Lungimea resturilor de oase păstrate era de 1,45 m.
În jurul scheletului nu s-a găsit nici un obiect. După caracterul oaselor şi lungimea
scheletului, pare a fi vorba de o femeie.
Mormînt u 1 5. Este vorba de un nou mormînt de inhumaţie, fără pietre.
"1\Iormîntul 5 se găsea spre sud de mormîntul 4, la distanţă de 1,20 m. Mortul fusese
aşezat în groapă, în poziţie întinsă, pe spate, cu braţele de-a lungul corpului, avînd craniul
la vest şi picioarele la est.
În jurul scheletului nu s-a descoperit nici un obiect arheologic.
Judecînd după oasele scheletului, care erau foarte sfărîmate şi mărunte, în acest
n:ormînt fusese îngropat un adolescent.
Mormîntul 5 se afla mai jos faţă de nivelul mormintelor 1 şt 2. Fl este din
aceeaşi epocă cu mormîntul 4.
:\lOVILA XI

Diametru! movilei este de 18 m X 18 m; înălţimea sa reală este, însă, numai de
0,50 m. Movila s-a ridicat pe un mic grind natural. După stratul de pămînt, a cărui grosime
este de 0,30 m, s-a dat peste două grămezi de pietre de rîu, care stau în legătură
cu două morminte de inhumatie.
În mantaua movilei s-~ descoperit lama unui cuţit de bărbierit, în formă de arc
de cerc, lucrată din placă de fier. La capătul unde se fixa mînerul avea un cîrlig
(fig. 61,8). Obiectul este puternic mîncat de rugină. Lungimea lamei este de 0,062 m.
?\I o r m î n t u 1 1. Masa de pietre avea lungimea de 2,80 m, lăţime d~ 1 m la
de nord şi de 0,80 m la cel sudic. Forma sa era deci, aproape dreptunghiulară.
Grosimea sa variază între 0,30 - 0,40 m.
Nu s-a descoperit nici un rest de oase de schelet omenesc; el a fost complet
distrus din cauza umezelii. Mortul a fost depus într-o groapă săpată în solul vechi,
care se adîncise şi în stratul de pietriş aluvionar. Nu se poate preciza dacă mortul a fost
aşezat pe un strat de pietre sau direct pe pămînt.
Deasupra mortului s-au depus pietre de rîu, pînă" s-a completat groapa.
În partea de sud a grămezii de pietre şi anume pe primul strat, s-a descoperit o
strachină de lut (nr. 1). Cam la jumătatea grămezii de piatră, în apropiere de marginea
sa estică, s-a găsit o fibulă (nr. 2). Spre capătul nordic s-au descoperit o brăţară de bronz
plurispiralică (nr. 3) şi a o doua fibulă (nr. 4).
Nr. 1. Strachină în.stare fragmentată, mult sfărîmată, încît cu greu i s-a putut
reconstitui profilul. E vorba de o strachină caracteristică pentru cultura primei epqci a
fierului, cu buza arcuită spre interior. E lucrată din lut negru, cu strate superficiale castanii.
Nr. 2. Fibulă de fier fragmentară; s-a păstrat numai corpul fibulei, care are
forma de arc, ornamenta.t cu dungi paralele; corpul este foarte puternic mîncat de rugină.
Lungimea sa este de 0,064 m.
Nr. 3. Brăţară plurispiralică lucrată din sîrmă de bronz cu secţiunea rotundă
(fig. 66,1 ). Brăţara are 17 spire. Ea este ruptă în două părţi (în desenul de la fig. 66,1
este redat fragmentul mai mare, format din 13 spire). Sîrma brăţării este destul de subţire.
Diametru! brăţării este de 0,072 m.

capătul
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j\:r. 4. Fibulă în stare fragmentară, lucrată din bronz şi fier (fig. 65,2). S-a
păstrat numai corpul fibulei, care are forma de arc. El este lucrat din bronz (în exterior)
şi din fier (în interior). Prin interiorul corpului trece o sîrmă groasă de fier. Corpul fibulei
are cercuri paralele adîncite. Secţiunea corpului este rotundă.
Lungimea actuală (pe coardă) a corpului fi.bulei este de 0,068 m.
Sprijinindu-ne pe faptul că strachina funerară se găsea spre capătul de sud al
grămezii de pietre, respectiv al gropii, şi că în mod aproape constant un asemenea vas

se punea la picioarele mortului, putem
trage concluzia că mortul fusese aşezat
cu corpul la nord şi picioarele la sud.
Această concluzie este întărită şi de
prezenţa brăţării şi a celor două filmle
în jumătatea de nord a gropii.
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1\I o r m î n t u 1 2. Mormîntul 2
era situat la 2 m spre est de mormîntul1.
:Mortul fusese depus într-o groapă
care a fost umplută cu pietre de rîu, ca
şi la mormîntul 1. Lungimea grămezii de
pietre era de 2 m şi lăţimea de 1,10 m.
Grosimea varia între 0,25 - 0,30 m.
Este ,-orba, deci, de o groapă mai mică
decît aceea a mormîntului precedent.
Din scheletul mortului nu s-a
Fig. 66.
Balta Verde. r. Movila XI, mormîntul 1, nr. 3;
păstrat nici un rest. Oasele au fost în
2. Movila XII, mormîntul, 1, nr. 1 =fig. 127,9; 3· Movila XII,
mormîntul 3, nr. 4; 4· Movila XII, nnrmînrul 3, nr. 9·
intregime distruse din cauza umezelii.
Printre pietre s-au descoperit două
fibulc (nr. 1 ~i nr. 2). Primul exemplar (nr. 1) s-a găsit cam la mijlocul grămezii de
pietre, iar al doilea (nr. 2) spre capătul nordic.·
Nr. 1. Fibulă fragmentară din bronz şi fier (fig. 65,3). S-a păstrat doar corpul
fibulei, în formă de arc. El e lucrat dintr-o bară de bronz, prin interiorul căreia trece o
bară mai subţire, de fier. Pc corp se află 18 cercuri săpate în bronzul ce înveleşte miezul
de fier. Cercurile sînt săpate la intervale neregulate. Secţiunea corpului este rotundă.
Lungimea actuală a corpului, măsurată pe coardă, este de 0,06 m.
Nr. 2. Fibulă fragmentară, din bronz şi fier (fig. 65,4). S-a păstrat, ca şi la
exemplarul precedent, numai corpul fi.bulei. Acesta are formă de arc, cu secţiunea rotundă.
Din punct de vedere tehnic s-a procedat, ca şi la fibula nr. 1. Peste o bară rotundă
de fier, care constituia centrul sau miezul corpului fibulei, s-a turnat bronz. În
corpul fibulei astfel realizat, s-au săpat cercuri adînci şi paralele, care formează decorul
corpului agrafei. Sînt 26 de cercuri.
Agrafa face parte din grupa fibulelor cu corpul acoperit cu coaste.
Lungimea corpului, măsurată pe coardă, este de 0,066 m.
Cele două morminte din movila XI nu conţineau arme. Elementele caractcnsuce
ale inventarului acestor morminte le constituie fibulele. Ţinînd seama de aceste date,
sîntem îndreptăţiţi să credem că cele două morminte aparţineau unor femei.
MOVILA XII

spre sud de grupa descoperită în 1932 şi descrisă aici (movila
de stat, la punctul numit «la podişcă ». Ea face parte din
alt grup de movile funerare. Diametrul său est-vest este de 14,50 m şi cel nord-sud,
Movila se

I-XI), în livada

22*

găseşte

gospodăriei
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de 12 m. lnălţimea movilei este de 0,45 m, deasupra nivelului terenului din jur, acoperit
cu fîneaţă . Prin apropierea movilei trece o mică vale, care este plină cu apă numai în
sezonul de ploi.
Movila cuprinde şapte morminte de inhumaţie (fig. 67). La nici unul dintre
acestea nu s-au găsit gr~mezi de pietre sau gropi umplute cu pietre, aşa cum aveau majoritatea n:ormintelor descrise pînă acum.
Printre obiectele descoperite în aceste morminte nu se află nici o armă, toate
fiind podoabe. Nu s-a dat peste nici un obiect care să fi indicat faptul că el ar t1 aparţinut unui bărbat. Deşi nu s-a făcut încă analiza antropologică a osemintelor celor ~:1prc
n:orminte, credem totuşi că în moYila XII au fost îngropate numai femei .

•

Fig. 67. -Balta Verde. Movila XII. Vederea

generală

a mormintelor 1-7.

11 o r m î n tu 1 1. Mortul a fost îngropat la 0,50 m adîncime faţă de nivelul
actual al suprafeţei movilei. Sub schelet .Începea nisipul aluvionar. Cadavrul mortului
fusese depus, deci, .într-o groapă săpată în solul vechi.
Orientarea era de la est (craniul) la vest (picioarele). Lungirr.ea resturilor oaselor
păstrate era de 1,50 m. Oasele s-au conservat in general bine, cu deosebire oasele
mari. S-au ridicat, pentru cercetarea antropologică, craniul şi oasele mari.
În pămîntul scos din jurul mortului s-au găsit mai multe fragmente de vase caracteristice culturii perioadei tîrzii a primei epoci a ferului . După fragmentele descoperite
nu s-a mai putut reconstitui forma vaselor. Prin faptul că aceste fragmente erau risipite,
departe unele de altele, reiese că ele nu făceau parte dintr-un singur vas sau din mai multe
vase, care să fi aparţinut inventarului funerar. Desigur că aceste fragmente au fost
aduse o dată cu pămîntul din care s-a ridicat movila, iar unele dintre ele se găseau .în solul
vechi, în care s-a săpat groapa mortului.
Pe antebraţul miinii drepte se afla o brăţară de bronz (nr. 1). Pe piciorul drept
se găsea o verigă de bronz întreagă (nr. 2), iar pe piciorul stîng, o altă verigă de
bronz, ruptă în două bucăţi (nr. 3).
Nr. 1. Brăţară din bară de bronz cu secţiunea plan-covexă (fig. 66,2) .
Suprafaţa plană se află în interior. Capetele brăţării se apropie foarte mult, dar
fără să se întîlnească. Un capăt se termină brusc, iar al doilea este lăţit prin ciocănite.
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Diametru! brăţării este de 0,05 m, iar lungimea barci din care ea a fost lucrată
este de 0,184 m.
.
Nr. 2. Verigă pentru picior, din bară de bronz, cu secţiunea plan-convexă,
aproape ovală (fig. 68,1 ). Capetele verigii sînt lăţite şi depărtate unul de altul. Veriga
nu are nici un decor. Ea este în bună stare de conservare. Patina este de culoare verde
deschisă. Grosimea şi lăţimea barei sînt uniforme pe toată lungimea. Diametru! verigii
în interior este de 0,085 m, iar în exterior, de 0,093 m. Lăţimea barei este de 0,007 m,
·iar lungimea sa totală este de 0,256 m.
Nr. 3. Verigă pentru picior, lucrată din bară de bronz cu secţiunea plan-convexă
şi capetele rotunjite şi distanţate ca şi la exemplarul precedent (fig. 68,2). Patina este de
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Fig. 68. ·-Balta Verde. Movila XII. 1. Mormîntul 1, nr. 2; 2. Mormîntul
nr. 3; 3· Mormîntul 3, nr. ~; 4· Mormîntul 3, nr. 10.

1,

culoare verde deschis. Veriga s-a rupt din vechime în două jumătăţi aproape egale.
Diametru! verigii în interior este de 0,08 m, iar în exterior, de 0,088 m.
M o r m î n t u 1 2. Scheletul mormîntului 2 se află aşezat pe spate, în poziţie
cu braţele de-a lungul corpului, ca şi scheletul mormîntului 1. Mortul fusese
aşezat cu capul la est şi cu picioarele la vest (privirea spre vest). Craniul s-a păstrat
bine, ca şi restul scheletului. Lungimea oaselor păstrate era de 1,35 m.
Între genunchi, puţin deasupra acestora, fusese aşezat un vas de lut cu gura în
sus (nr. 1). În pămîntul din jurul mortului s-au mai găsit şi fragmente ceramice risipite.
Ele nu făceau parte dintr-un vas funerar, aparţinînd inventarului acestui mormînt. Fragmentele au fost aduse o dată cu pămîntul movilei.
Pe pieptul mortului, în partea stîngă, s-a găsit o mare fibulă de bronz (nr. 2).
Nr. 1. Ceaşcă de lut ars, lucrată dintr-o pastă amestecată cu nisip şi pietricele
(fig. 64,3). Lutul are o culoare castanie-roşcată, cu nuanţe cenuşii. Arderea nu a fost
uniformă şi completă. Corpul vasului este bombat şi fundul plat. Din gît nu s-a păstrat
decît o mică porţiune. De pc zona de întîlnire a <;:orpului cu gîtul pornea o toartl, în
întinsă,
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bandă
rămas

cu secţiunea eliptică. Pare să fi fost o toartă supraînălţată. La baza acestei torţi a
un rest. Acesta indică s.ectiunea bandei din care era lucrată toarta.
Pe umărul vasului se găses~ caneluri înguste şi paralele. Pe gîtul vasului se observă
trei şănţuleţe înguste, făcute din împunsături, care vor fi fost încrustate. Vasul este în
proastă stare de conservare.
Înălţimea vasului, atît cît s-a păstrat din el, este de 0,062 m.
Nr. 2. Mare fibulă de bronz, descoperită în foarte bună stare de conservare
(fig. 69,1 ). Corpul este arcuit şi ornamentat cu 24 cercuri paralele, care au fost săpate
destul de adînc. Secţiunea corpului
este rotundă. Spre cele două extremităţi ale sale, secţiunea capătă o
formă rombică. Resortul e format
dintr-o singură spirală. Piciorul fibulei
este în formă de placă, similară scutului beotic. Placa se leagă de corpul
fibulei printr-un resort unispiralic. Pe
faţa sa exterioară placa prezintă o
puternică nervură în relief. Nervura
porneşte de la capătul de sus al
Fig. 69 - Balta \"crdc. Movila XII. 1. Mormîntul 2, I)C. 2 =
plăcii
şi se îngustează spre partea sa
fig. r 26,6; 2. Passim.
inferioară.

Lungimea fibulei,
0,038 m.

măsurată

pe

coardă,

este de 0,085 m, iar

înă,lţimea

sa, de

;\f o r m î n t u 1 3. Mormîntul 3 se afla la est de mormîntul 2. Mortul fusese
în groapă, pe spate şi în poziţie întinsă, cu braţele de-a lungul corpului. Orientarea
era sud-est (craniul)- nord-vest (picioarele). Lungimea oaselor, aşa cum s-au păstrat,
era de 1,50 m. Craniul şi oasele s-au păstrat bine.
Între genunchi s-a găsit o strachină de lut (nr. 1). În partea dreaptă a pieptului
se află o fibulă (nr. 2), iar în partea stîngă, puţin mai jos faţă de prima, s-a găsit o fibulă
similară (nr. 3) .
Pe piept, exact în dreptul gîtului însă mai jos, se afla o mărgea de sticlă (nr. 4).
Pe piciorul drept, în dreptul gleznei, s-au găsit patru verigi, dintre care una de
bronz (nr. 5) şi trei de fier (nr. 6, 7 şi 8).
De asemenea, în dreptul gleznei piciorului stîng, s-au descoperit două verigi de
bronz (nr. 9 şi nr. 10) şi două de fier (nr. 11 şi nr. 12).
Nr. 1. Strachină funerară de lut, descoperită în stare fragmentată, foarte puternic
sfărîmată si corodată din cauza umezelii si aciditătii solului. Din această cauză nu s-a
putut într~gi. Totuşi, fragmentele redau fo;ma unei ~trăchini frecvente în cultura perioadei
tîrzii a primei epoci a fierului. Umărul străchinii este arcuit spre interior.
Nr. 2. Fibulă de fier şi bronz, în stare fragmentată (fig. 65,5). S-a păstrat corpul
semicircular, cu miezul dintr-o bară de fier şi exteriorul de bronz. Corpul este ornamentat prin sistemul « coastelor » sau al cercurilor paralele, săpate în corpul de bronz
al fibulei.
Lungimea măsurată pe coardă este de 0,065 m.
Nr. 3. Fibulă de bronz şi fier, descoperită în stare fragmentată (fig. 65,6).
S-a păstrat numai corpul, ca şi la celelalte exemplare aparţinînd acestui tip de agrafă.
Corpul are in interior o bară de fier cu secţiunea rotundă, peste care se află învelişul de
bronz, în care s-au săpat « coastele» sau cercurile paralele.
Lungimea fragmentului, măsurat pe coardă, este de 0,065 m.
aşezat
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Nr. 4. Perlă de sticlă de culoare albastră translucidă (fig. 66,3). În secţiune, ea
Orificiul nu a fost făcut exact în centrul mărgelei.
Diametru! perlei este de 0,0135 m.
Nr. 5. Veri.gă de picior, lucrată din bară de bronz, cu secţiunea plan-convexă
(fig. 68,3). Unul dtntre capetele verigii este rotunjit cu îngrijire, pe cînd celălalt este·
tăiat cu neîndemîn~re. Capetele verigii nu se atingeau (a se vedea şi celelalte exemplare
asemănătoare). Venga nu poartă nici un decor. Pe alocuri, ea este acoperită cu rugină,
datorită contactului cu verigile de fier.
are

formă ovală.

- - - - - " 098 -·- -
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Fig." 70. - Balta Verde. 1. Movila XII, mormîntul 3, nr. 8; 2. Movila XII,
mormîntul 3, nr. 11 c · lig. 126,9; 3· Movila XIII, mormîntul 2, nr. 2 =fig. 126,7.

Diametru! verigii este de 0,077 m; lungimea barei din care este lucrată are
0,233 m.
Nr. 6. Verigă pentru picior, lucrată din bară de fier, cu secţiunea rectangulară
(fig. 64,4). Ea are forma ovală, deosebindu-se, deci, de formele verigilor de bronz, în
asociere cu care apar astfel de verigi de fier.
Exemplarul nostru este printre puţinele exemplare întregi. El este puternic măcinat
de rugină.
Diametru! său maxim în interior este de 0,088 m, iar cel exterior, de 0,098 m.
Nr. 7. Verigă de fier asemănătoare, foarte puternic roasă de rugină şi ruptă în
trei fragmente; diametru! său maxim în exterior este de 0,096 m.
Nr. 8. Verigă de fier pentru picior, foarte puternic roasă de rugină şi ruptă la
capete (fig. 70,1 ). Bara de fier, din care a fost lucrată veriga are secţiunea rectangulară.
Veriga are o formă ovală.
Diametru! său maxim în interior este de 0,079 m.
Nr. 9. Verigă de bronz pentru picior, în bună stare de conservare (fig. 68,3).
Veriga este lucrată dintr-o bară de bronz, cu secţiunea aproape ovală. Capetele verigii
se suprapun. Capătul suprapus este puţin lăţit, bara avînd aici o secţiune aproape triunghiulară. Grosimea şi lăţimea barei sînt uniforme pe toată lungimea ei. Patina are culoare
verde deschis, cu cîteva pete mai închise.
Lungimea barei este de 0,267 m, iar lăţimea ei de 0,007 m. Diametru! în interior
al verigii este de 0,072 m, iar cel exterior de 0,081 m.
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Nr. 10. Verigă de picior, lucrată din bară de bronz, cu secţiunea trapezoidală
(fig. 68, 4). Capetele verigii se apropie, fără a se suprapune. Ele sînt ascuţite şilucrate
cu deosebită grijă. Un capăt este mai subţire decît celălalt. Patina este de culoare verde
deschis. Pe alocuri se păstrează rugina de la verigile de fier cu care a fost găsită.
Diametru! interior al verigii este de 0,081 m, iar cel exterior de 0,09 m.
Nr. 11. Verigă de fier pentru picior (fig. 70, 2), de o formă ovală, avînd diametru! maxim interior de 0,098 m. Exemplarul s-a păstrat întreg. El este puternic ros de
rugină.

Nr. 12. Verigă de fier pentru picior, avînd forma ovală, ca şi cea precedentă.
Este ruptă în patru fragmente, fiind puternic roasă de rugină. Diametrulmaxim interior
este de 0,096 m, iar cel exterior de O, 11 m.
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Fig. 71. - Balta Verde. Movila XII, mormîntul 4·

11 o r m înt u 1 4. (fig. 71). Scheletul mormîntului 4 a fost găsit .la acelaşi
nivel cu celelalte trei descrise mai sus. Orientarea este şi ea aceeaşi: est-vest (capul la
est şi picioarele la vest). Din craniu s-au păstrat doar frontalul şi maxilarele. S-au păstrat
cîteva fragmente din humerus. Oasele picioarelor, de la genunchi în jos, lipseau din
vechime. Din coloana vertebrală au rămas doar cîteva resturi mici. Mîinile erau asezate
de-a lungul corpului. .
'
La genunchi s-a găsit un vas de lut (nr. 1). În partea dreaptă a pieptului,
la înălţimea cotului, se afla o mare fibulă în formă de ochelari (nr. 2). O altă fibulă,
similară, s-a găsit în partea stîngă a pieptului, cam la aceeaşi înălţime cu prima (nr. 3).
Pe braţul drept se afla o brăţară grea din bronz, cu mai multe spirale (nr. 4), iar pe
braţul stîng s-a descoperit o brăţară asemănătoare (nr. 5). La braţul drept se afla, de
asemenea, şi o brăţară din sîrmă de bronz (nr. 6). În regiunea gîtului se afla un colier
de bronz, cu capetele măcinate (nr. 7).
În dreapta şi în stînga craniului s-au găsit patru ineluşe de sîrmă de bronz. Unul
se găsea la urechea dreaptă (nr 8), iar celelalte la cea stîngă (nr. 9-10). Acestea erau
prinse cu un cîrlig din sîrmă de bronz (nr. 11).
în regiunea stîngă a bazinului s-au descoperit doi nasturi de bronz (nr. 12 Şl
nr. 13). La 0,50 m de corp s-a descoperit un alt nasture de bronz (nr . 14).
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?\Iorn1întul a fost parţial jefuit încă din antichitate, şi anume de la genunchi
în jos. Cu ocazia jefuirii s-a pierdut şi nasturele de bronz (nr. 15). Aşa se explică şi distrugerea completă a scheletului de la genunchi în jos, cînd s-au jefuit şi obiectele (verigile)
de la picioare.
Nr. 1. Vas de lut în foarte proastă stare de conservare. Din această cauză nu i
s-a mai putut reconstitui forma. După tehnică, însă, s-a putut preciza că este vorba de
un vas caracteristic perioadei tîrzii a culturii primei epoci a fierului.
Nr. 2. Mare fibulă din sîrmă de bronz, în formă de ochelari (fig. 72, 1) 1 .

1

Fig. 72. -Balta Verde. Movila XII, mormîntul 4;

1.

nr . 2; 2. nr. 3·

Sîrma. de bronz are aceeaşi grosime pe aproape toată lungimea sa. Spre cele două
capete, însă, ea se subţiază treptat.
Secţiunea sa este rotundă; în regiunea buclei are, însă, secţiunea rombică.
Fibula este făcută dintr-o singură sîrmă, împărţită exact în două jumătăţi, care
formează două · mari spirale. Spiralele sînt legate între ele printr-o buclă în forrnă de 8.
Capetele sîrmei, care se găsesc la mijlocul celor două spitale, sînt fixate în jurul unui
buton cu disc şi ghimpe destul de înalt.
De aceşti butoni se fixau pe partea dorsală a fibulei portagrafa şi acul, care
erau de fier. Cei doi butoni ţineau, deci, şi loc de nituri. Acul şi portagrafa au ruginit şi au dispărut. Au rămas doar cîteva bucăţi din placa de fier, pe care s-au imprimat
urme din ţesătura hainelor mortului.
Lungimea fibulei este de 0,175 m ; diametrul celor două spirale este de
0,078 m X 0,08 m, lungimea buclei este de 0,044 m.
Nr. 3. Mare fibulă în formă de ochelari, de acelaşi tip cu cea precedentă (fig. 72,2
şi fig. 73). Ea este lucrată tot din sîrmă de bronz, cu secţiunea rotundă, iar la
mijloc rombică. Sîrma este mai subţire decît cea folosită de meşteşugar la prima fibulă.
~

Fibuln este reprodusă în desen în Raportul de săpături din I9.f9: « S.C.I.V. », 1950, nr. I, fig. de la p. 1 II.
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Capetele sîrmei se subţiază treptat şi prind, în ultin1a lor învîrtitură cîte un buton cu disc şi
ghimpe. Acul, portagrafa şi placa de fier s-au distrus din cauza ruginii. Pe un buton-nit a
rămas o bucată mai mărişoară din placa de fier, pe care s-au păstrat imprimări de ţesătură.
Lungimea fibulei este de 0,161 m,
lungimea buclei de 0,038 m, iar diametru! spitalelor de 0,076 m X 0,079 m.
Nr. 4 si 11r. 5. Două brătări
'
'
plurispiralice, din placă de bronz (fig.
74, 2--3 şi fig. 75). Placa este răsucită
de opt ori, ca să formeze o spirală.
Placa de bronz are secţiunea planconvexă. Ea este mai lată la mijloc şi se
îngustează treptat spre ambele capete.
Decoraţia a fost întrebuinţată
numai la cele patru învîrtituri de la mijloc. Aici, pe suprafaţa exterioară a
plăcii, s-au incizat puternic trei linii
paralele, care dau suprafeţei plăcii un
Fig. 73·- Balta Verde. Movila XII, mormîntul4, nr. 3 =
aspect de placă în dungi uşoare.
fig. 72, 2.

Fig. 7-l·- Balta \'crde. Movila XII, mormîntul 4; 1. nr. 7 = fig. 76;
mormîmul4, nr. 1 = fig. 94,1.

2.

nr. 4; 3· nr. 5;

+

Movila

XVJI,

Diametru! interior al brăţării nr. 4 (fig. 75,1) este de 0,068 m, iar acela al brăţării
nr. 5 (fig. 75,2) este de 0,065 m. Brăţările sînt grele.
Nr. 6. Brăţară din sîrmă de bronz, cu secţiunea rotundă. Sîrma se subţiază către
extremităţi. Brăţara este formată din trei răsuciri spiralice.
Brăţara este în bună stare de conservare.
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fig. 75·- Baira Verde. Movila Xll, mormîntul 4,
nr. 4 şi nr. 5·

- - - - - - - - - - - - - ()·~5&--------------

Fig. 76. - Balta Verde. Movila XII, mormîntul 4,
nr. 7 = fig. 74,!.

)

Fig. 77· - Balţa Verde. Movila XII mormîntul 4
r · nr . 9·, 2. nr. 11; 3· nr. 10; 4· ' Mormîntul 5 · '
5· Mormîntul 6 =fig. 127, r8; 6. nr. 8. '
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Diametrul exterior este de 0,06 m.
Nr. 7. Colier de bronz, lucrat din bară de bronz (fig. 74,1 şi fig. 76). Corpul colierului este torsionat pe 2/3 din lungimea lui; pe ace~stă lungime, bara are secţiunea rotundă; către cele două extremităţi ale colierului, bara are secţiunea rombică. Bara de bronz
se subţiază spre capete. Acestea se termină cu cîte o răsucire spiralică, făcută prin ciocă
nire cu ciocanul. În rest, colierul a fost turnat din bronz de bună calitate. Coastele sau
răsucirile porţiunii « torsionate »au rezultat tot prin turnare.
Lungimea colierului (bara) este de 0,444 m, iar diametru! său interior, de 0,158m;
grosimea maximă a barei este de 0,008 m.
Nr. 8. Spirală din sîrmă subţire de bronz, răsucită de două ori şi jumătate
(fig. 77 ,6). Capetele sîrmei sînt subţiate mult şi se termină într-un vîrf ascuţit. Diametru\
exterior este de 0,045 m.
Nr. 9. Spirală din sîrmă subţire de bronz, cu secţiunea rotundă,
.
formată din două răsuciri şi jumătate
1
r- -o·o.f-s--- -J.
(fig. 77, 1). Sîrma este mai groasă la
'iii*'b''))n,·-"r · -~
mijloc şi se subţiază treptat spre extremi&.
tăţi, terminîndu-se într-un vîrf ascuţit.
Această spirală era prinsă de spirala nr. 10 care, la rîndul său, era agă
ţată de cîrligul nr. 11.
Diametru! exterior al spiralciverigii este de 0,061 m.
Nr. 10. Altă spirală-verigă din
sîrmă de bronz, cu secţiunea rotundă,
găsită la un loc cu cea precedentă
(fig. 77,3). Ea este formată din două
Fig. 78. -Balta-Verde. 1. Movila XII, mormintul 5· nr. 1;

n

2.

1,

Movila XII, mormîntul 7, nr. 1; 3· Movila XIV, mormîntul
nr. 1; 4· Movila XIV, mormîntul 2, nr. 1; 5. Movila XVI,
mormîntul 1, nr. 4 = fig 127,12-15.

răsuc1n.

Diametrul său exterior este de
0,058 m.
Nr. 11. Cîrlig de sîrmă de bronz, cu secţiunea rotundă, care prindea cele două spirale-verigi nr. 9 şi 10 (fig. 77,2).
Nr. 12-13. Doi năsturaşi de bronz, cu tortiţă perforată; un exemplar (nr. 12)
diametru! de 0,015 m, iar celălalt (nr. 13) de 0,02 m. Partea superioară a năsturaşilor are
formă de calotă.
Nr. 14. Năsturaş de bronz, de o formă similară cu nr. 12-13; diametru} său
este de 0,015 m.
11 o r m înt u 1 5. În acest mormînt s-au descoperit doar cîteva oase din scheletul mortului. Acesta fusese aşezat pe spate, în poziţie întinsă. Printre oase nu s-a descoperit, ca obiect arheologic, decît o fibulă de fier în stare fragmentată. S-a păstrat corpul
în formă de arc şi resortul care a avut o singură spiraiă (fig. 78,1 ). Corpul fibulei are
secţiunea rotundă. El este puternic mîncat de rugină.
M o r m î n t u 1 6. Este vorba de asemenea de un mormînt de inhumaţie. Oasele
scheletului nu s-au păstrat în bună stare de conservare. Lîngă schelet s-a găsit doar
un obiect (de atîrnat) în formă de clopoţel, turnat în bronz (fig. 77,5). El are o tortiţă
cu cheotoare, care servea la atîrnat. Corpul este gol în interior. Porţiunea dintre toartă
şi corp este ornamentată cu trei linii în relief.
Înălţimea sa este de 0,035 m.
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:\I o r m înt u 1 7. Este acelaşi rit funerar ca şi la celelalte morminte despre care
a fost vorba mai sus. Oasele mortului au fost măcinate în bună parte, din cauza umezelii
solului. Din felul cum zăcea~ resturile oaselor s-a putut constata că mortul fusese aşezat
pe spate, în poziţie întinsă. In regiunea pieptului s-a descoperit o fibulă de bronz în stare
fragmentară. S-a păstrat doar corpul fibulei, în formă de arc şi extremităţile sale cu
resturi din resort şi din spirala ce lega corpul de piciorul fibulei (fig. 78,2).
Lungimea sa este de 0,045 m.
În mantaua movilei s-au mai descoperit încă două obiecte arheologice, care nu
făceau parte din inventarul mormintelor amintite.
În apropierea mormîntului 5 s-au descoperit o verigă de bronz şi o fibulă de bronz.
Veriga este lucrată din sîrmă de bronz, cu secţiunea rotundă (fig. 77 ,4). Capetele
\'erigii au fost sudate. În punctul de sudură, grosimea sirmei este mai groasă decît in
rest. Veriga nu are nici un ornament.
Diametru! său interior este de O,O.ţ2 m iar grosimea medie a sîrmei este de 0,0025 m.
Fibula este lucrată din sîrmă de bronz, cu secţiunea rombică (fig. 69,2). Corpul
fibulei este în formă de arc. Nu are nici un ornament. Piciorul fibulei are forma de placă
triunghiulară, legată de corpul agrafei prin spirală simplă. Resortul este unispiralic. Acul
fibulei s-a păstrat.
Lungimea fibulei este de 0,065 m, iar înălţimea, de 0,039 m.
MOVILA XIII

1viovila XIII se află pe dreapta vîlcelii de la locul zis « la podişcă », în faţa movilei
XII. În mantaua movilei s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparţinînd culturii
locale a primei epoci a fierului, fragmente care au fost aduse o dată cu pămîntul din care s-a
ridicat movila funerară.
l'dovila cuprindea două morminte de inhumaţie. Nu s-a descoperit nici o îngră
mădire de pietre. Este vorba deci, de morminte de inhumaţie simple.
M o r m î n tu 1 1. Scheletul mormîntului nr. 1 se afla în centrul movilei
Oasele au fost distruse aproape în întregime. Resturile de oase indicau aşezarea mortului în poziţie întinsă, cu braţele de-a lungul corpului. Lîngă schelet nu s-a descoperit
nici un obiect arheologic.
i\1 o r m înt u 1 2. Alături de scheletul mormîntului nr. 1 s-a dat peste un alt
schelet, ale cărui oase s-au păstrat mai bine. S-au conservat în special, oasele mari şi
resturi din craniu. După acestea, reiese că este vorba de un individ în vîrstă. :;\{ortul
fusese aşezat pe spate, în poziţie întinsă, cu braţele de-a lungul corpului.
Nr. · 1. Între genunchi se aflau resturile unei străchini de lut, cu buza răsfrîntă în
interior caracteristică şi altor morminte contemporane de la Balta Verde (nr. 1). Lutul
era de culoare neagră, cu nuanţe .castanii. Vasul fusese sfărîmat şi ros puternic din cauza
umezelii şi acidităţii solului, aşa încît nu s-a mai putut reconstitui. S-au ridicat doar
cîteva mici fragmente.
Nr. ·2. La umărul stîng s-a dat peste un inel plurispiralic (nr. 2), al cărui rost
era să adune şi să ţină anumite părţi ale îmbrăcăminţii (fig. 70,3). Inelul este făcut din
sîrmă subţire de bronz, cu secţiunea rotundă şi, pe alocuri, pătrată. Grosimea sîrmei
este uniformă pe toată lungimea sa. Un capăt al sîrmei este subţiat şi apoi ascuţit. Celălalt
capăt s-a rupt.
Diametru! interior al inelului este de 0,076 m.
Nr. 3. În mantaua movilei s-a descoperit o fibulă din sîrmă subţire de bronz, cu
secţiunea rotundă (fig. 64,6). Este vorba de o fibulă în formă de ochelari, deformată.
La mijlocul celor două spirale va fi fost, probabil, o buclă în formă de opt, similară celor
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mari fibule din mormîntul 4 din movila XII. Fiecare volută sau spirală are cîte cinci
învîrtituri. Ultima învîrtitură a_capetelor sîrmei nu cuprinde nici un fel de buton.
Diametrul volutelor este de 0,03 m; lungimea actuală a fibulei este de 0,088 m,
iar grosimea sîrmei, de 0,002 m.
l\!OVlLA Xl\'

Spre nord-est de movila XII se afla o

altă movilă,

mult mai

joasă

decît aceasta.

Înălţimea sa abia avea 0,20 m deasupra terenului înconjurător. :M ovila şi-a pierdut din
înălţime şi datorită

faptului că aici s-au făcut arături în decursul timpul iar drumul
trece pe latura de vest a movilei (fig. 79).
Diametru! movilei era de 8 m. Sub mantaua movilei s-a dat peste obişnui ta grămadă
de pietre de rîu, pe care am întîlnit-o pînă acum la alte morminte din grupa celor de la
de

ţară

Fig. 79· - Balta Verde. Movila X I V.

« morminţi ». Nici sub pietre

şi nici printre acestea nu s-au descoperit resturi de oase
dar, da că ţinem seama că în toate mormintele din movilele de la Balta Verde s-a practicat
ritul inhumaţiei, nu este nici o îndoială că şi în această movilă ne găsim în faţa unor
morminte de inhumaţie, ale căror schelete s-au topit complet din cauza umezelii solului.
Grămada de pietre avea o forrr1ă ::!proape regulată şi anume dreptunghiulară.
Ea avea o grosime mai mare spre mijloc.
:M o r m înt u 1 1. Printre pietre s-au descoperit multe urme de fier ruginit,
care nu au mai permis însă reconstituirea vreunui anumit obiect. Doar în jumătatea
vestică a grămezii de pietre s-a dat peste o lamă de pumnal de fier, roasă puterni~ de rugină
(fig. 78,3). Ea are lungimea de 0,30 m şi a aparţinut probabil unui pumnal curb, cu
mînerul obişnuit, în forma literei T. Lama are secţiunea triunghiulară, cu muchia bătută
şi îngroşată pe margini. Vîrful lamei este prelung, iar înspre bază ea se lăţeşte, purtînd
aici urma unei găuri de nit. Este de presupus că lama pumnalului s-a rupt şi a fost
ulterior refolosită. Cu această ocazie s-au făcut găuri pentru niturile ce fixau plăselele
m.înerului pumnalului. Cazuri similare au mai fost întîlnite în mormintele acestui complex.
Tot în jumătatea vestică a grămezii de pietre se aflau mai multe bucăţi amorfe de
rugină. În această parte a movilei se afla, desigur, un mormînt de luptător, după cum
dovedeşte lama de pumnal de mai sus.
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~I o r m înt u 1 2 se găsea în partea de est a grămezii de pietre de rîu. Aici,
ca şi în jumătatea de ....-est, se aflau grămezi mici de rugină de fier, provenind de la
obiectele distruse din cauza urnezelii. Ca obiect arheologic, care a putut fi determinat,
amintim un fragment de pumnal de fier. Este vorba de restul lamei şi o parte din placa
mînerului, în care erau trei găuri de nituri, dintre care unul s-a păstrat încă (fig. 78, 4).
Lama are secţiunea triunghiulară foarte regulată. Fragmentul de pumnal a fost foarte
puternic ros de rugină. Lungimea lui actuală este de 0,095 m. Fragmentul nostru făcea
parte dintr-un pumnal curb, cu mînerul în forma literei T, formă atît de frecventă în
necropola de la Balta Verde.
Mormîntul 2, ca şi mormîntul 1, aparţine de asemenea unui luptător. Prin urmare
1n movila XIV au fost îngropaţi, foarte probabil în aceeaşi vreme, doi luptători.
Cele trei movile, de care a fost vorba mai sus- adică movila XII, XIII şi XIVformează o mică grupă, în punctul numit « la podişcă ». Această grupă nu rămîne izolată
de grupa mare (movila I-XI şi XIX-XXIV) de la « morminţi». Aceste două grupe se
leagă, nu numai topografic vorbind, ci şi prin felul de construire a mormintelor şi prin
conţinutul lor. i\Iovilele XII-XIII cuprind morminte de civili şi femei, pe cînd movila
XIV wprinde morminte de luptători.
Grupa de· la « podişcă » se află în marginea de nord-est a zăvoiului satului Balta
Verde. Arăturile au atins parţial numai movila XIV. Celelalte două se găseau în zăvoi,
printre copaci.

*
O altă grupă de patru movile funerare se găseşte la aproximativ 1 km mai spre
sud de grupa « de la podişcă », la locul numit de localnici «la glod» sau « în glod la urlă
toate», pe islazul gospodăriei de stat. Această grupă este mai departe de Dunăre decît
celelalte două. Ea se găseşte aproximativ la 500 m depărtare de malul Dunării. i\1ovilele
acestei grupe sînt mai mari şi cuprind mai mulţi morţi.
·
MOVILA XV

Diametru! movilei este de 17 m X 17 m; înălţimea ei faţă de nivelul terenului
de alături este de 1,50 m. Movila a fost, însă, construită pe o ridicătură naturală. Distanţa de la centrul movilei XIV, care se află spre est de prima, este de 17,50 m.
Sub stratul de pămînt vegetal s-a dat peste un întins strat de piatră de rîu, care
acoperea un număr de opt morminte (fig. 80). Suprafaţa stratului de pietre .avea lungimea
de 7,50 m şi lăţimea de 5,50 m. În colţul de nord-vest al săpăturii nu se afla însă nici
un strat de piatră.
Mormînt u 1 1. Mormîntul1 s-a descoperit pe latura sudică a movilei. Mortul
fusese aşezat pe spate, în poziţie întinsă, cu braţele de-a lungul corpului. Lungimea
resturilor de oase era de 1,2Q m. Oasele se găseau în proastă stare de conservare. Craniul
era sfărîmat şi rău păstrat. Orientarea era VNV 309°- ESE 129°.
Între genunchii scheletului s-a dat peste resturile unui văscior de lut a~s, în aşa
de proastă stare de conservare, încît nu i s-a mai putut reconstitui nici profilul. Alt obiect
arheologic nu s-a mai descoperit.
M o r m î n t u 1 2. Mortul a fost îngropat între mormîntul 1 şi mormîntul 3.
Craniul scheletului mormîntului 2 se afla la 0,80 m depărtare de craniul scheletului din
mormîntul 1. Oasele s-au păstrat în general bine. Mortul fusese aşezat pe spate, în poziţie
întînsă, cu mîna stîngă adusă spre corp. Orientarea era NNV 326°- SSE 146°.
Ca şi la mormîntul precedent, şi aici fusese aşezat între genunchii mortului un
văscior de lut. Din văscior mai rămăseseră doar cîteva cioburi, după care nu s-a putut
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reconstitui profilul vasulpi. După factura lutului şi ardere, vasul
epoci a fierului. Alt element de inventariere nu s-a descoperit.

aparţine

culturii primei

Fig. 8o. -Balta Vercle.~Yccleren generală a mormintelor elin mc.vila XV.

Mormîntul 2 se afla la un nivel mai înalt cu 0,05 m faţă de mormîntul 1.
Mormînt u 1 3. .i\tiortul a fost îngropat la o adîncime mai mică decît acela din
mormîntul 1. Diferenţa de nivel era de 0,15 m. Picioarele mortului ajungeau pînă spre
pieptul mortului din mormîntul 2, Oasele s-au păstrat în bună stare de conservare. Mortul
a fost pus în groapă în poziţie întinsă, cu
braţele de-a lungul corpului. Orientarea
era NNV 303° - ESE 123°.
Între tălpile picioarelor se afla un
j.-{ - - -O·Obr - - --~
văscior de lut, din care s-au mai păstrat
~ ··,~ -~
doar cîteva fragmente netipice, după care
~~~~ ~
nu se poate reconstitui forma vasului.
î n partea dreaptă a pieptu1ui s-a
rJl100. 19 - ..
descoperit o fi bulă (nr. 1). În partea
"
stîngă se găsea o altă fibulă (nr. 2).
F----~_.". . ~. --- --.....
1\ Tr. 1. Fibulă de bronz şi fier în
~
stare fragmentată (fig. 81, 1). S-a păstrat
s
·
doar corpul în formă de semicerc sau arc,
Fig. 8x. -Balta Verde. 1. Movila X V, mormintul 3, nr . 2;
făcut după tehnica Întîlnită şi la alte exem2. Movila XV, mormîntul 3, nr. 3; 3· Movila XVI, mor1
d ·
' ~
b ~ d
mîntui 1, ru. 2 • = fig. 127 , r6 - 17 ; 4 . Movila XVI, morp are escnse p111a acum.: peste o ara e
mîntui I, nr. 19; 5· Mov ila XVI, mormîntul 3, nr. I.
fier, care formează miezul corpului agrafei,
s-a turnat, într-un tipar anumit, învelişul
de bronz, care a fost ornamentat cu cercuri în relief, paralele. Secţiunea corpului fibulei
este rotundă.
Lungimea fragmentului, măsurată pe coardă, este de 0,061 m.
N ·r. 2. Fibulă în stare fragmentată, lucrată din fier şi bronz, ca şi exemplarul precedent (tig. 81, 2). S-a păstrat corpul în formă de arc. Restul fibulei, care era de fier,

~
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s-a distrus din cauza umezelii. Corpul este acoperit cu cercuri crestate, paralele.
corpului este rotundă.
•
Lungimea, măsurată pe coardă, este de 0,067 m .

Secţiunea

.\1 o r m înt u 1 4. În dreapta scheletului mormîntului 3, şi paralel cu acesta,
se afla scheletul aparţinînd unui alt mormînt. Mortul a fost îngropat pe sp1te, pe un strat
de pietre (fig. 80), centru, dreapta. El a fost aşezat în poziţie întinsă, cu braţele de-a lungul
corpului. Orientarea scheletului era ESE 112° (craniul)- VNV 292° (picioarele).
Lungimea resturilor oaselor păstrate era de 1,80 m. La picioare, între tălpi, se afla o strachină de lut (nr. 1), iar în dreapta picioarelor, în apropiere de călcîiul drept, fusese aşezată
o lance cu vîrful de fier (nr. 2). Tija lăncii era îndreptată de-a lungul corpului, spre capul
luptătorului, iar vîrful spre picioare.
•
Nr. 1. Strachină de lut ars, lucrată cu mîna dintr-o pastă care a fost amestecată
cu pietricele. Prin ardere, lutul a dobîndit culoarea neagră-cenuşie, pe alocuri cu nuanţe
cenuşii mai pronunţate. Marginea străchinii este arcuită spre interior, redînd un profil
frecvent în cultura primei epoci a fierului de la noi. Suprafaţa vasului a fost netezită cu
grijă. Strachina nu are nici decor şi nici apucători.
Diametru! gurii este de 0,122 m şi înălţimea de '0,05 m. Vasul se găseşte în Muzeul
Regional Craiova.
Nr. 2. Vîrf de lance de fier, cu tub de înmănuşare pentru tija sau coada de lemn.
Virful este în general bine conservat faţă de alte exemplare.
Lungimea vîrfului este de 0,21 m.

NI o r m înt u 1 5. Un alt mormînt se afla spre colţul de vest al grămezii de pietre.
Oasele mortului dispăruseră aproape în întregime. S-au păstrat doar cîteva frînturi. Orientarea era nord (picioarele) -sud (capul). La picioarele mortului s-au găsit fragmentele
unei străchini de lut, de o formă similară străchinii funerare din mormîntul 4.
Mormînt u 1 6. La picioarele mortului 4 s-a descoperit mormîntul 6. Din
scheletul acestuia au rămas foarte puţine fragmente mici din craniu, restul scheletului
fiind complet topit din cauza umezelii. La o distanţă de 2 m depărtare de craniu s-a găsit
o strachină de lut, care făcea, desigur, parte din inventarul acestui mormînt. Ea era aşe
zată, după obiceiul curent în aceste movile, la picioarele mortului. Mortul ar fi avut o
orientare SSV 191° (craniul)- NNE 110°. Strachina avea marginea răsfrîntă spre
interior, iar pe corp apucători oblice şi late.
M o r m î n t u 1 7. Din scheletul acestui mormînt s-au descoperit doar cîteva
resturi de oase şi fragmentele unei străchini de lut de o formă similară celor întîlnite în
celelalte morminte. Fiind foarte sfărîmată, nu s-a mai putut reconstitui.
M o r m î n t u 1 8. În aceeaşi proastă stare de conservare se afla şi scheletul din
mormîntul 8, din care nu s-au mai păstrat decît cîteva bucăţi de oase şi fragmentele
unei străchini de lut ars, care fusese aşezată la picioarele mortului. Prin formă şi tehnică,
această strachină este similară celorlalte exemplare.
MOVILA XVI

Movila XVI se află la est de movila XV, în linie dreaptă cu aceasta. Diametru!
movilei este de 18 m A 18 m. Movila are o formă rotundă regulată; înălţimea sa nu
trecea de 0,60 m deasupra terenului înconjurător .
.\Iantaua movilei acoperea un număr de şase morminte de inhumaţie, care se găseau
lntr-un dreptunghi cu laturile aproximativ de 6,85 m X 4,30 m (fig. 82). În centrul movilei
se găsea mormîntul 1 şi parţial mormîntul 6. Acesta era singurul mormînt în întregime
23 -
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cu pietre, pe cînd patru erau morminte simple, fără stratul de pietre de rîu, 1ar al cincilea
era numai parţial cu piatră.
M o r m î n t u 1 1. Mortul a fost aşezat pe spate, în poziţie întinsă, cu braţele
de-a lungul corpului, orientat ESE 112° (capul)- VNV 292° (picioarele). Craniul
şi oasele mari al}. rezistat mai bine decît în alte morminte (fig. 83, în faţă). Lungimea resturilor păstrate era de 1,50 m. Judecînd după craniu, oase şi inventar, pare a fi vorba
de scheletul unei femei.
În regiunea gîtului s-au găsit două mici plăci de bronz (nr. 1). La 0,20 m spre
sud-vest de craniu, în stînga acestuia, s-a găsit o aplică ajutată (nr. 2). Tot în stînga corpului, cu 0,60 m mai jos de obiectul nr. 2, s-a descoperit o altă aplică similară (nr. 3).

Fig. 82. -Balta Verde. Movila XVI. Vedere

generală.

Risipite pe corp şi alături de el se găseau 11 aplice în formă de opt, cu placa dreptunghiulară
la mijloc (nr. 4 -14), dintre care una era în dreptul centurii. În dreptul oaselor pubiene
s-au descoperit două fibule în stare fragmentată (nr. 15 şi nr. 16). Pe partea opusă acestora, adică la dreapta scheletului, se aflau o fibulă similară (nr. 17) şi un ineluş de fier
(nr. 18). Pe corp s-a mai descoperit de asemenea şi o podoabă din grupa aşa numitelor
« saltaleoni», avînd la un capăt un buton (nr. 19).
Nr. 1. Un obiect din placă foarte fină de bronz, a cărui formă nu s-a putut
determina. S-au găsit doar două mici foiţe de bronz, care s-au şi sfărîmat. Obiectul se
găsea în regiunea gîtului. Este vorba, probabil, de un pandantiv.
Nr. 2. Aplică ajutată, lucrată din bronz (fig. 81,3). Ea a fost turnată, după
cum reiese din dungile rămase. Forma aplicei a fost făcută din trei tipare: într-unul s-a
săpat partea superioară a plăcii, iar în celelalte două, partea dorsală, cu toarta. Obiectul
nu a fost retuşat după turnare şi nu poartă nici urme de folosire îndelungată. Aplica
este în formă de disc, avînd la mijloc un buton rotund. În suprafaţa rotundă a discului
s-au săpat patru «ferestre» triunghiulare, iar în spaţiul dintre ele s-a făcut un ornament
din cercuri mici paralele şi cu punct în centru. O bandă circulară în relief înconjoară
marginea aplicei.
Pe partea dorsală are o tortiţă arcuită din bandă cu secţiunea dreptunghiulară şi
marginile rotunjite.
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Diametnil aplicei este de 0,0375 m, iar înălţimea, de 0,015 m.
Nr. 3. Aplică similară, care a fost turnată în acelaşi tipar ca şi precedenta. Arc
decor Şl dimensiuni. Ambele exemplare se află la Muzeul Regional, Craiova .

Fig. 83 . - Balt:t Verde. Mormintele

t,

6

şi

l·

Nr. 4- 1-1. Un număr Je 11 aplice de bronz în forma numărului opt, avînd la.
mijloc o placă dreptunghiulară (fig, 78,5). Piesele au fost turnate în tipare formate din
patru părţi, aşezate în aşa fel ca să se poată tmna deodată şi tortiţa de pe latura dorsală.

Fig. 84. -Balta Verde. Movila XVI, mormîntul x; x. nr. 15; 2. nr. t6; 3· nr.
q; 4· Movila XVII, mormîntul 2, nr. 1 =fig. 127, 3·

Placa de la mijloc este ornamentată cu linii paralele, aşezate în lungimea plăcii. Toate
exemplarele poartă acest decor. Tortiţa este arcuită din bandă cu secţiunea dreptunghiulară. Pe două exemplare s-au prins puternic urme de rugină de fier şi un rest
de resort probabil de fibulă.
Lungimea în medie a aplicilor este de 0,04 m; cele mai mici au o lungime de 0,037 m.
Nr. 15. Fibulă fragmentată, cu corpul semicircular (fig. 84,1). S-a păstrat numai
corpul, care este lucrat din fier şi bronz. Prin interiorul corpului trece o bară de fier
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rotundă,

peste care s-a turnat bronz. lnvelişul acesta de bronz este ornamentat cu
cercuri incizate, paralele. Secţiunea corpului este rotundă.
Lungimea corpului este de 0,06 m.
Nr. 16. Fibulă similară celei precedente (fig. 84, 2). S-a păstrat de asemenea
numai corpul, lucrat după acelaşi procedeu- din fier şi bronz. Desenul este asemănător
exemplarului nr. 15. Pe corpul fibulei se păstrează resturi de rugină de la un obiect
de fier, alături de care au stat în pămînt şi resturi cu patină de bronz. Secţiunea este rotundă.
Lungimea, măsurată pe coardă, este de 0,06 m.
r. 17. Fibulă asemănătoare celor două exemplare de mai sus (fig. 84, 3). S-a
păstrat de asemenea numai corpul fibulei, al cărui mijloc este de fier, iar învelişul de bronz.
1

6

Fig. Sj. - Balta Verde. Movila XVI, mormintele:

2, 1 şi

6.

Ornamentarea corpului fibulei constă tot din cercuri incizate, paralele. Pe corp se
păstrează urme de rugină de la un obiect de fier.
Lungimea măsurată pe coardă este de 0,066 m. Exemplarul se află la Muzeul
Regional, Craiova.
Nr. 18. Inel din sîrmă de fier cu secţiunea rotundă, avînd capetele ascuţite şi
petrecute unele peste altele. Capetele sînt lucrate prin ciocănite şi ascuţite prelung. Inelul
este puternic ros de rugină.
l'lr. 19. Fragment de podoabă plurispiralică, din sîrmă de bronz (saltaleoni),
avînd la un capăt un buton de bronz (fig. 81, 4).
Mormînt u 1 2. Scheletul mormîntului 2 se află la 0,90 m şi perpendicular pe
s-a păstrat relativ bine. De asemenea
spate, în poziţie întinsă, cu braţele
de-a 1ungul corpului. Orientarea era NE 45 o - SV 225°. Lungimea resturilor scheletului este de 1,50 m. Craniul se găsea întors pe dreapta. Capetele oaselor mari erau măcinate
din cauza umezelii solului. Rădăcinile copacilor au contribuit şi ele la distrugerea craniului şi a oaselor.
Pe mîna dreaptă s-a descoperit o brăţară de fier (nr. 1), iar pe cea stîngă o altă
brăţară, lucrată însă din bronz (nr. 2).
Nr. 1. Brăţară din bară de fier cu secţiunea rotundă şi capetele petrecute unul
peste altul pe o distanţă de 1/3 din lungimea totală a brăţării (fig. 64, 5). Capetele se

direcţia celui dintîi (fig. 85, în faţă; şi fig. 86) . Craniul
s-au păstrat şi oasele mari. Mortul a fost aşezat pe
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treptat şi se termină într-un virf ascuţit. Ele au fost lucrate pnn ciocăn ite .
este puternic măcinată de rugină.
Diametru! interior este de 0,047 m, iar diametru! exterior (maxim; acolo unde
bara este mai groasă şi deci mai bine păstrată), de 0,07 m.

Brăţara

Fig. 86. - Balta \ 'crdL·. M01·ila X\ '.1, mormintul

2.

N r. 2. Brăţară' de bronz, lucrată dintr-o bară cu secţiunea plan-convexă şi capftele suprapuse pe o distanţă de aproximativ 1 /3 din lungimea brăţării (fig. 87, 1). Capetele:
sint ascuţite. Brăţara nu are nici un fel de
decor. fntr-un punct poartă urme de rugină de la un obiect de fier.
Lungimea ·barei din care s-a lucrat
brăţara este de 0,253 m; lăţimea sa medie
este de 0,01 m; diametru! interior este
de 0,052 m X 0,05 m (forma brăţării este
perfect rotundă) . Exemplarul se găseşte
la Muzeul Regional, Craiova.
M o r m 1 n tu 1 3. Spre sud-est
de mormîntul 1, si anume în coltul
'
'
sud-estic al suprafeţei dreptunghiulare
de care s-a vorbit mai inainte, s-a dat
1.
- - - noss.____
peste resturile unui nou mormînt de
·4
M
inhumaţie. Mortul fusese aşezat pe spate,
"
în poziţie întinsă, cu braţele de-a lungul
i'/J
corpului. Orientarea diferă de aceea a
tuturor celorlalte morminte: NV 315°
-SE 135°. Lungimea resturilor schele- Fig. 87. - Balta Verde. 1. Mov ila XVI, mormintul 2, nr. z;
Movila XVII, mormîntul 2, nr. 9; '1· Movila XVIJ, mortului este de 1, 70 m.
mîntul 2, nr. 10; 4· Movila XVtr, mormîntul 2, nr. 7·
La cotul mîinii stîngi se afla un
cuţit de fier (nr. 1), iar la picioare s-a descoperit o aplică de bronz (nr. 2).
Nr. 1. Cuţit de fier curb (fig. 81, 5). Lama este arcuită spre interior, către
tăiş. Secţiunea lamei este triunghiulară. Partea dinspre vîrf lipseşte. S-a păstrat şi o
porţiune din placa mînerului, pe care se observă, într-un singur loc, un rest dintr-un
nit. Plăselele mînerului se fixau deci cu ajutorul niturilor. Lungimea cuţitului este
de 0,164 m.
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Nr. 2. O aplică de bronz în forma numărului opt, cu placă dreptunghiulară la
mijloc (fig. 89,5). Placa este ornamentată cu linii paralele. Exemplarul este întru totul
asemănător celor 11 aplice din mormîntul 1.
Mormînt u 1 4. Scheletul acestui mormînt se afla spre colţul de sud-vest al
săpăturii făcute în movilă. Oasele scheletului se găseau la 0,38 m adîncime faţă de taluzul
vestic al săpăturii şi cu O, 1O m mai adînc faţă de mormîntul 3, la acelaşi nivel însă
faţă de mormîntul 2, descoperit pe poala de est a movilei. Orientarea era ENE 67° (craniul)- VSV 247° (picioarele). Lungimea resturilm păstrate este de 1,48 m. Craniul,

Fig. 88.- Balta Verde. r. Movila XVI, mormîntul ~. nr. 1; 2. Movila XVIl,
mormîntul 2, nr. u; 3· Movila XVII, mormîntul 2, nr. 13; 4· Movila XVII,
mormîntul 3, nr. 4; 5. Movila XVII, mormîntul 2, nr. 21.

care este in parte sfărîmat, era aplecat spre piept. El este de tip dolicocefal, cu fruntea
înaltă şi orbite ovale. Dantura s-a păstrat în întregime. Una dintre măsele era cariată în
două puncte. Braţul stîng fusese aşezat de-a lungul corpului, pe cînd antebraţul se găsea
pe bazin. Mîna dreaptă era de-a lungul corpului. Picioarele erau întinse şi paralele, cu
tălpile în prelungirea tibiilor şi peroneelor.
Pe piept s-a găsit un ineluş de bronz (nr. 1). Între labele picioarelor fusese aşezată
o ulcică de lut ars (nr. 2).
Nr. 1. Ineluş din sîrmă subţire, cu secţiunea rotundă, care s-a prefăcut în praf.
Nr. 2. Vas de lut, în formă de ulcică, avînd gîtul înalt şi cilindric. Vasul avea
o toartă ruptă din vechime. Corpul este bombat, cu fundul mic în formă de soclu.
M o r m î n t u 1 5. Se afla la 2,50 m nord de mormîntul 1 şi alături de mormîntul 6 (fig. 83, în fund). Orientarea acestuia era însă cu totul opusă celorlalte morminte
din movila XVI. Capul se găsea spre vest şi picioarele spre est (ESE 123° - VNV
303°). Oasele din regiunea gîtului fuseseră deplasate de la locul lor. Este vorba probabil
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de o tentativă de jefuire sau de o jefuire parţială. Mortul a fost aşezat direct pe solul vechi,
în poziţie întinsă. Mîna dreaptă se găsea sub şoldul drept, iar cea stîngă era aşezată pe
abdomen. De la bazin în sus s-au aşezat peste mort pietre de rîu, care formau un strat
gros de..0,30-0,35 m. Corpul era sub pietre. Folosirea parţială a stratului de pietre, numai
de la bazin în sus, stă în legătură cu faptul că de această parte a corpului se lega, pe de
o parte, tendinţa de jefuire a morţilor de obiectele mai preţioase, care se aşezau de obicei
de la mijloc în sus, iar pe de altă parte, cu ideile religioase ale epocii respective.
În partea dreaptă a craniului se afla un vîrf de lance de fier aşezat cu tubul în jos,
spre picioare. Tija era paralelă cu corpul. Vîrful lăncii, trecea mai sus de creştetul capului.
Vîrful de lance este puternic ros de rugină, avînd tăişurile parţial ştirbite. Vîrful
este bont. Frunza sau vîrful propriu-zis are o nervură mediană pe ambele părţi. Secţiunea
sa este rombică. Tubul de înmănuşare s-a făcut prin baterea cu ciocanul a părţii inferioare
a vîrfului şi ca urmare a fost transformată într-o placă ce a fost îndoită pentru a forma
tu bul. Linia de contact (nesudată) dintre marginile plăcii este foarte vizibilă (fig. 88,1 ).
Lungimea totală a vîrfului este de 0,28 m; lungimea vîrfului (frunza) este de 0,16 m,
iar lungimea tubului, de 0,12 m; diametru! maxim al tubului este de 0,026 m.
Vîrful de lance se află în :Muzeul Regional, Craiova.
Mormînt u 1. 6. Mormîntul 6 se găsea între mormîntul 1 şi mormîntul 5
(fig. 82 şi fig. 83). El aparţine grupei de morminte cu strat de piatră. Suprafaţa de pietre
de rîu avea lungimea de 2,80 m şi lăţimea medie de 1,30 m. Forma ei era dreptunghiulară,
cu laturile lungi orientate în direcţia lungimii ·scheletului, care era paralel cu cele două
morminte aici amintite. Spre capătul de est, această suprafaţă era mai lată (de 1,40m). La
ridicarea stratului de pietre nu s-au descoperit decît cîteva fragmente mici din schelet.
Din craniu nu s-a păstrat absolut nimic. După forma stratului de pietre, este de presupus
că mortul a fost aşezat aproximativ cu capul spre esi: şi picioarele la vest, avînd deci
aceeaşi orientare, ca şi a mormîntului 1.
Către mijlocul stratului de pietre, deci cam în regiunea bazinului, s-a descoperit
un fragment dintr-un cuţitaş de fier, singurul obiect arheologic din mormîntul 6. Fragmentul este puternic mîncat de rugină. S-au păstrat o parte din lamă şi o mică porţiune
din placa mînerului, în care a rămas încă un nit.
MOVILA XVll

i\lovila XV 11 se află spre nord de movila XVI, la o distanţă de 33 m, formînd
un triunghi cu cţlelalte două movile descrise mai sus (XV şi XVI). Între movila XVII
şi movila XV este o distanţă de 46 m.
Diametru) movilei este de 18 m X 18 m, iar înălţimea deasupra terenului era de
1,20 m. Este vorba de una dintre cele mai mari movile funerare din complexul de la
Balta Verde. La suprafaţă, movila era acoperită cu mărăcini.
Săpătura a cuprins o suprafaţă de 6 m X 8 m, în care s-au descoperit 8 (opt)
morminte de inhumaţie. Sub stratul de buruieni, gros de 0,20 m, s-a dat peste grămada
de pietre de rîu, care acoperea aproape mormintele.
M o r m î n t u 1 1. Sub grămada de pietre, la 0,60 m, s-a dat peste scheletul
mormîntului 1. Mortul a fost îngropat întins pe spate, cu braţele aşezate de-a lungul
corpului. Oasele nu s-au păstrat în bună stare de conservare. Lungimea resturilor rămase
era de 1,40 m. Orie.ntarea scheletului era SE 124°- NV 315°.
La gît s-a descoperit o mărgea de sticlă galbenă (nr. 1). Pe piept, în dreptul mîinii
stîngi, se găseau două fibule (nr. 2 şi nr. 3). Pe corp, pînă în regiunea genunchilor, s-au
descoperit 18 năsturaşi de bronz, care erau risipiţi fără o anumită regulă, majoritatea lor
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însă se găsea pe partea stîngă a corpului (nr. 4-21). Pe mina stîngă s-a găsit o brăţară
de bronz (nr. 22). Între tibii, mai jos de genunchi, fusese aşezată o strachină de lut
ars (nr. 23).
Nr. 1. Perlă de sticlă de culoare galbenă, de o formă ovală şi perforaţie destul
de mare în raport cu corpul mărgelei (fig. 89, 1). Diametru! perlei este de 0,01 m.
Nr. 2. Fibulă fragmentară de bronz; s-a păstrat numai corpul în formă de arc,
placa piciorului, care are forma scutului beotic şi un rest din resort (fig, 90,1 ). Fibula
este ruptă şi deformată. Corpul are secţiunea rotundă şi poartă hucăţi de rugină de
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Fig. 89. -Balta Verde. Movila XVIl. 1. Mormintul II,
nr. 1; z. Mormîntul 1, nr. 4-z1; 4· Mormîntul z, nr. 4;
6. Mormîntul 8, nr. 1; 7· Mormîntul z, nr. 3; 8. Mormîntul 8, nr. ~; 9· Mormîntul 8, nr. z; 10. Mormîntul 7,
nr. 1; ~· Movila XVI, mormîntul 3·
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Fig. 90. - Balta Verde. Movila XVII. 1. Mormîntul 1, nr. z;
z. Mormîntul 6, nr. z; 3· Mormîntul ~. nr. z;
4-6. Mormîntul ~. nr. 5-10.

fier de la obiectele de fier cu care a fost împreună. Între plăci şt corp a fost un resort
unispiralic.
· Nr. }. Fibulă in stare fragmentară; s-a păstrat numai corpul in formă de arc,
lucrat din fier şi foarte puternic ros de rugină.
Nr. 4-21. Năsturaşi (18) turnaţi în bronz, avind partea superioară in formă de
calotă şi pe partea opusă o urechiuşă de prins pe vestminte (fig. 89, 2-3). Diametru!
lor variază între 0,01-0,015 m.
Nr. 22. Brăţară din bară de bronz, cu secţiunea plan-convexă (fig. 91,2). Grosimea şi lăţimea barei sînt uniforme pe toată lungimea. Capetele nu se apropie. Este vorba
de o brăţară din grupa brăţărilor deschise. Pe corp se pă~trează resturi de rugină şi
patină. Diametru! exterior este de 0,06 m.
_
Nr. 23. Strachină funerară, din lut ars de culoare neagră, cu nuanţe castanii.
ln exterior se mai păstrează resturi din slipul de culoare neagră-castanie, cu nuanţe cenuşii.
Buza străchinii este arcuită spre interior. Pe buză poartă caneluri oblice şi paralele. Nu
are apucători.
M o r m i n t u 1 2. .Mormîntul 2 se află la nord de mormîntul 1, la o distanţă
de 2,20 m, măsurată între cranii. Mortul a fost aşezat pe spate, în poziţie întinsă, pe un
pat de pietre de rîu. Peste el s-a aşezat o grămadă de pietre de rîu. Pe corp şi, parţial,
spre piept, a fost aşezată o piatră mare, în greutate de aproximativ 60 kg (fig. 92).
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Orientarea era ESE 123° (craniul).,.--- NNV 303° (picioarele). Lungimea resturi lor păstrate era de 1;70 m. Mormîntul a fost profanat de la şolduri în sus, cu care prilej
s-au deplasat şi distrus o parte din oasele pieptului şi mîinilor.
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Fig. 91. - B~ta Verde. Movila XVII. 1. Mormîntul 7, nr. 2; 2 Mormintul
r, nr. zz; 3· Mormîntul 2, nr. 22; -1· Mormîntul 2, nr. 8 = fig. 127, 4·

Fig. 92. - Balta Verde. Movila XVll, mormîntul

2

(in

faţă) şi

mormîntul 3 (in fund).

Pe piept s-a descoperit o fibulă de fier şi bronz (nr. 11). În partea dreaptă a capului era un pandantiv de bronz (nr. 2) şi o placă de bronz pentru curea, ajunsă acolo probabil in timpul profanării (nr. 3). În regiunea pieptului s-au găsit trei năsturaşi de bronz
(nr. 4-6). Pe braţul drept erau două brăţări: una de bronz (nr. 7) şi alta de fier (nr. 8).
Pe piciorul drept se găseau două verigi de bronz (nr. 9 şi nr. 10) şi două de fier
(nr. 11 şi nr. 12), pe cînd pe piciorul stîng se găseau nouă verigi de fier (nr. 13- 21) şi una
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de bronz (nr. 22). Pe gleznele şi picioarele acoperite cu un număr mare de verigi (fig. 92),
s~ aşezase o strachină funerară de lut (nr. 23).
Nr. 1. Fibulă de bronz şi fier, descoperită în stare fragmentară (fig. 84,4). S-a
conservat numai corpul, de o formă semicirculară, pe cînd restul fibulei, care era
lucrat din fier, s-a distrus. Interiorul sau miezul corpului este de fier, iar învelişul de
bronz. Acest înveliş are un decor din crestături în formă de cercuri paralele.
Lungimea, măsurată pe coardă, a corpului fibulei este de 0,06 m.
Nr. 2. Pandantiv de bronz, compus dintr-un arc prevăzut cu un mîner triunghiular.
Lungimea sa este de 0,047 m. Obiectul a fost turnat.
Nr. 3. Placă de bronz lucrată din foiţă subţire, avînd capetele întoarse şi rotunjite
(fig. 89, 7). Placa a fost folosită ca decoraţie pe o curea, extremităţile fiind îndoite pe
marginea curelei. Pe suprafaţa exterioară a plăcii nu se observă nici un element decorativ.
Lungimea plăcii este de 0,027 m.
Nr. 4-6. Trei năsturaşi turnaţi din bronz, avînd partea superioară în formă de
calotă. Pe partea dorsală au o urechiuşă. Un exemplar are diametru! de 0,02 m (fig. 89,4),
al doilea de 0,016 m, iar al treilea de numai 0,01 m.
Nr. 7. Brăţară de bronz deschisă, lucrată din bară cu secţiunea pătrată şi groasă
de 0,0055 m (fig. 87,4). Un capăt este rotunjit, pe cînd celălalt este rupt din vechime.
Patina este de culoare verde închisă. Pe corpul brăţării sînt mai multe pete de rugină
datorită faptului că brăţara a stat împreună cu alte obiecte de fier.
Diametru! interior este de 0,055 m.
Nr. 8. Brăţară de fier închisă (fig. 91,4). Este lucrată cu îngnjue, din bară
de fier cu secţiunea rotundă. Forma este puţin ovală. Diametru! interior este de
0,055 mx0,05 m.
~r. 9. Verigă de picior lucrată din bară de bronz cu secţiunea plan-convexă,
aparţinînd verigilor şi brăţărilor deschise (fig. 87,2). Capetele se apropie mult, dar nu se
ating. Ele sînt subţiate şi rotunjite cu grijă. Grosimea barci este uniformă în restul verigii.
Aceasta are o formă perfect rotundă, spre deosebire de verigile de fier, purtate pe picior.
Diametru] interior este de 0,068 m. Lungimea barei din care s-a făcut veriga este
de 0,237 m .
.1r-...•.rr. 10. Verigă de picior lucrată din bară de bronz cu secţiunea plan-convexă, ca şi cea precedentă (fig. 87,3). Capetele sînt ascuţite şi petrecute pe o porţiune foarte mică. Veriga aparţine tipului de verigă închisă. Pc corp se observă resturi
de patină şi rugină de fier, din cauză că a stat alături de verigile de fier.
Diametru! interior al verigii este de 0,07 m.
Nr. 11. Verigă pentru picior, lucrată din bară de fier cu secţiunea ovală
(fig. 88,2). Forma verigii este ovală, cu diametru! maxim de 0,08 m. Ea este puternic
mîncată de rugină. Capetele au fost apropiate, dar în această parte a verigii distrugerea
din cauza ruginii a fost mai pronunţată.
Nr. 12. Altă verigă de fier, de formă asemănătoare celei precedente, găsită
împreună cu nr. 11 pe piciorul drept.
·
Nr. 13-21. Un număr de nouă verigi de fier folosite drept podoabe pentru picior.
Dimensiunile lor variază. Cele mai mici au un diametru interior în medie de 0,05 m (fig. 88,3),
pe cînd cele mai mari, de o formă ovală, ating un diametru maxim de 0,095 m (fig. 88,5).
Verigile sînt lucrate din bară de fier cu secţiunea rectangulară mai mult sau mai puţin
regulată. Cele mai multe verigi sînt în stare fragmentată.
Nr. 22. Verigă din bară de bronz cu secţiunea plan-convexă şi capetele ascuţite (fig. 91, 3). Pe corp poartă încă bucăţi de rugină de fier. Aparţine tipului de verigi şi
brăţări deschise. Veriga are o formă rotundă.
Diametru! interior este de 0,068 m.
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Nr. 23. Strachină funerară de lut ars, cu marginile răsfrînte spre interior, pe corp
cu patru apucători late şi oblice. Din cauza umezelii, vasul a fost atacat şi ros. Slipul a
căzut aproape În întregime.
M o r m î n t u 1 3. La nord de mormîntul 2 se afla un alt mormînt de inhumaţic.
î\Jortul a fost aşezat pe un pat de pietre, în poziţie întinsă, cu capul la vest şi picioarele
,
.. , .
la est. J-.ungimea resturilor schel~tului era de ~1,60 m.
In partea dreaptă a corpullll fusese aşezata o lance cu vuful de fier, c~ tlJa m JOS.
Vîrful de lance se găsea în dreptul_ craniului (nr. 1). Pe aceeaşi parte a corpulu1, în dreptul

Fig. 93·- Balta Verde. Movila XVII. 1. Mormîntul 6, nr. 4; z. Mormîntul nr. 2 =fig. 126, z; 3· Mormîntul, 3, nr.
4· Mormîntul 3, nr. 3; 5· Movila XXI, mormîntul 3, nr. 3 = fig. 126, 1.

1;

pieptului, se afla un cuţit de fier curb, cu r:.lnerul aşezat spre cap şi vîrful spre picioare
(nr. 2). În mîna dreaptă fusese aşezat un cuţitaş de fier (nr. 3). Pe braţul stîng s-a găsit
,, brăţară de fier (nr. 9).
Nr. 1. Vîrf de lance de fier, cu tub de îmbucare a tijei (fig. 93,3). Vîrful este puternic mîncat de rugină. Marginile vîrfului propriu zis s-au ştirbit din cauza ruginii. Tu bu 1
s-a rupt într-o parte, iar vîrful s-a pierdut. Secţiunea frunzei lăncii este lenticulară, cu
tendinţa de a dobîndi la mijloc o dungă ascuţită. Lancea este lucrată prin ciocănite.
Lungimea totală este de 0,41 m; frunza lăncii are lungimea de 0,258 m, iar tubul
de 0,152 m.
Nr. 2. Sabie de fier curbă şi cu mîner în forma literei T (fig. 93,2). Este unul
din exemplarele bine păstrate. Lipseşte doar o mică porţiune din vîrf. Deşi o parte din
plăsele a căzut, totuşi forma acestora se vede clar.
Lama este lată imediat după plăsele şi se curbează spre tăiş. Către vîrf ea se subţiază treptat. Secţiunea lamei este triunghiulară, cu muchia îngroşată, avînd dungi de
o parte şi de alta a sa.
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Placa mînerului se termină la capătul de sus cu o bară perpendiculară pe ea, care
la o formă similară literei T. Această bară face parte integrantă din placa minerului; peste ea veneau plăselele, ca şi peste placa propriu-zisă. Plăselele erau de fier
si se fixau prin intermediul niturilor de fier. Între placă şi plăsele se găsea un material
care a pierit, os sau, mai probabil, lemn. În placă se păstrează găurile şi resturile a
cinci nituri.
Lungimea totală (actuală) a pumnalului este de 0,405 m; lungimea lamei este de
0,288 m, iar lungimea mînerului, de O, 117 m; lungimea barci perpendiculare pc mîner este
de 0,096 m.
Nr. J. Cuţitaş de fier în stare fragmentară (fig. 93, 4). Tăişul este pe alocuri ştirbit.
Virful s-a distrus. Mînent! are placă, pc care se văd găurile şi resturile a trei nituri de
fier, care fixau plăselele cuţitaşului. Secţiu
nea lamei este triunghiulară. 1,ungimea cuţi
taşului este de 0,16 m; lungimea mînerului,
de 0,035 111 şi aceea a la111ei, ·de O, 125 m.
Nr. 4. Brăţară de fier in stare fragmentară (fig. 88, 4). Fa este lucrată dintr-o
bară cu secţiunea rectangulară; lăţimea maximă a barci este de 0,01 111. Forma este
perfect rotundă.
Diametru) interior este de 0,062 111.
dă naştere

:Vl o r 111 î n t u 1 4. 1,a 2,20 m spre
nord de mormîntul 3 s-a descoperit al patrulea mormînt de inhumaţie. i'viormintul a
fost jefuit din vechime, de la cap pînă la
genunchi. Oasele au fost distruse şi risipite.
S-au păstrat mai bine oasele mari ale picioarelor. .Mormîntul se găsea cu O, 1O m mai
Fig. 94--BaltaYcrde.MovilaX\'ll.I.Mormintul4,nr.l
SUS deCÎt mormÎntul}.
=fig. 74,4;z.Mormîntul5; nr. u; 3· nr. 12; 4· nr. 1 3·
Orientarea este aceeaşi ca şi a mormîntului 3.
in regiunea părţii drepte a pieptului s-a descoperit singurul obiect al acestui mormint, şi anume o aplică de bronz în formă de nasture, cu partea superioară bombată
şi la centru cu un buton rotund (fig. 74,4; fig. 94, 1). Pc suprafaţa exterioară aplica este
ornamentată cu cinci cercuri concentrice.
·
Aplica-nasture se fixa cu ajutorul unei urechiuşe. Obiectul a fost turnat ~~
apoi prelucrat.
Diametru! barci este de 0,042 m, iar înălţimea, de 0,016 m.
M o r m î n t u 1 5. Nlortul a fost aşezat în poziţie întinsă, pe un pat de pietre
de riu, cu mîinile de-a lungul corpului. Deasupra s-au îngrămădit din nou pietre de rîu,
după obiceiul foarte frecvent în complexul necropolei de la Balta Verde. Oasele s-au
sfărîmat aproape în întregime. După resturile lor s-a putut preciza orientarea şi anume:
capul se afla la sud şi picioarele la nord. Craniul era sfărîmat.
Pe craniu s-a descoperit un fragment de podoabă plurispiralică din sîrmă subţire
( « saltaleoni »), care era frecvent folosită de populaţia din regiunea Balta Verde --- Gogoşu.
Prin aceste tuburi plurispiralice trecea, fie o stofă subţire, fie o sfoară, fie chiar
o şuviţă de păr. Exemplarul nostru (nr. 1), găsindu-se pe craniu, dovedeşte că astfel de
podoabe erau folosite şi pentru împodobirea părului, ele creînd aspectul cunoscut
pieptenăturii zise « veneţiene ».

www.cimec.ro

,-_.\1•.\'ITHILE llE L\ IIAL'l'.\ \'EJ1l1E ~1 r;u(;u~l· 11~4!1 ~~

I!IJUI

Pe piept s-au descoperit o fibulă (nr. 2), un fragment de dinte de mistreţ lucrat(nr. 3)
un alt fragment de « saltaleoni » (nr. 4). De asemenea, tot pe piept, s-au găsit şase
nasturi de bronz (nr. 5-10).
La mîna stîngă se găsea o brăţară de fier (nr. 11), iar la cea dreaptă s-au descoperit
două brăţări de bronz (nr. 12-13).
Nr. 1. Fragment de podoabă din sîrmă subţire de bronz, de o formă tubulară
(« saltaleoni »), lung de 0,028 m.
Nr. 2. Fibulă fragmentară (fig. 90, 3). S-a păstrat numai corpul în formă de arc;
acesta este lucrat din fier şi bronz. Interiorul corpului este de fier, iar învelişul de bronz.
i\cesta este ornamentat cu cercuri concentrice incizate.
,
Lungimea, măsurată pe coardă, este de 0,064 m.
Nr. 3. Un fragment de dinte de mistreţ, care a fost aşezat pe piept (sau în piept)
după un ritual, legat de anumite credinţe religioase. A se vedea şi exemplarul din mormîntul 6 (v. mai jos).
·:--.:r . .f. Un fragment de << saltaleoni », similar nr. 1.
Nr. i-1 O. Un număr de şase năsturaşi de bronz, lucraţi prin turnare (fig. 90, 4-6).
Suprafaţa exterioară este plată, iar tortiţa sau urechiuşa destul de mare. Ea este din
bandă cu secţiunea rotundă. Diametru! exemplarului mai mare (nr. 10) este de
0,023 m (fig. 90,6), iar al celui mai mic (nr. 5), de 0,018 m (fig. 90,5). Acesta are marginile
răsfrînte in jos.
Nr. 11. Brătară de fier închisă, lucrată dintr-o bară de fier cu sectiunea rectangulară (fig. 94,2). ,\Jarginile harei s-au ros insă de rugină şi s-au rotunjit. În general
~i acest exemplar este puternic mîncat de rugină. Forma brăţării este rotundă. Grosimea
maximă a barci este azi de 0,008 m. Diatl1etrul interior este de 0,049 m.
Nr. 12. Brăţară de bronz, lucrată dintr-o bară cu secţiunea plan-convexă, mult
îngroşată pe suprafaţa rotundă (fig. 94, 3).Capetele sînt rotunjite ~i petrecute unul
peste altul pe 1/3 din lungimea brăţării. Brăţara aparţine grupei de brăţări închise şi
cu capetele suprapuse pe o distanţă mai mare. Brăţara nu are nici un ornament. Patina
este de culoare verde închis, curată.
Lungimea barei din care s-a lucrat brăţara este de 0,263 m; diametru! interior
al hrăţării este de 0,049 m.
Nr. 13. Brăţară asemănătoare celei precedente (fig. 94,4). Secţiunea barci este
plan-convexă. Către extremităţile brăţării grosimea barci se micşorează. Capetele se
su bţiază treptat, ca apoi să se ascută. Capetele sînt .bătute cu ciocanul.
Lungimea harei este de 0,266 m, iar diametru! interior al brăţării este de 0,053 rn.
şi

M o r m î n t u l 6. T\[ortul a fost aşezat direct pe sol, fără strat de piatră.
El a fost aşezat pe spate, în poziţie întinsă, cu mîinile de-a lungul corpului.
Oasele mari s-au păstrat destul de b'ne, pe cînd craniul s-a sfărîmat (fig. 95; în
primul plan).
Pe piept s-a descoperit un colţ de mistreţ cu perforaţiune pentru a fi atîrnat (nr. 1).
În partea stîngă a pieptului era o fibulă de fier (nr. 2). În dreapta craniului se afla
un drf de lance de fier (nr. 3), iar pe bazin un cuţitaş de fier (nr. 4). Între genunchi
fusese aşezat un văscior de lut (nr. 5).
Nr. 1. Amulet lucrat cu îngrijire, dintr-un colţ de mistreţ, avînd în partea superioară o perforaţiune de suspensiune (fig. 96,2). Capătul de jos este bont şi netezit.
Lungimea obiectului este de 0,064 m.
Nr. 2. Fihulă de fier, foarte puternic roasă de rugină (fig. 90,2). Fibula este
lucrată din bară groasă de fier. Ea aparţine tipului cu placă în formă de scut beotic,
care se leagă de corpi1l fibulei printr-o spirală simplă. În regiunea resortului, fibula
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este foarte rău conservată, ea prezentînd aci o îngrămădire de fier Şl rugină. Resortul
va fi fost unispiralic. Acul lipseşte şi el.
Lungimea actuală a fibulei este de 0,065 m.
Nr. 3. Vîrf de lance de fier, cu frunză ascuţită şi alungită, în felul frunzei de
salcie şi tub pentru îmbucarea tijei de lemn a lăncii (fig. 96,1). Tubul s-a conservat
bine, deşi este acoperit cu puternică îngrămădire de rugină de fier. El a fost făcut prin
răsfrîngerea şi apropierea marginilor plăcii bătute cu ciocanul. Vîrful propriu-zis este
mai gros la mijloc, prezentînd o secţiune lenticulară.
Lungimea vîrfului de lance este de 0,245 m; lungimea tubului .este de 0,139 m,
tar aceea a vîrfului propriu-zis sau a frunzei lăncii este de 0,106 m.

Fig. 95. - Balta Verde. Movila XVIT, mormintele 6

şi

7 (în prima

fază

a

săpăturii) .

Nr. 4. Cuţit de fier în stare fragmentată, avînd secţiunea triunghiulară (fig. 93,1).
Lama este uşor arcuită spre interior. Spre baza lamei se mai păstrează o mică porţiune
din placa mînerului, în care se văd resturile unui nit de fier.
Lungimea fragmentului este de 0,157 m.
Nr. 5. Ceaşcă de lut ars, cu o singură toartă, ruptă din vechime (fig. 96,3).
Vasul a fost lucrat din lut amestecat cu pietricele. Culoarea lutului, după ardere, este
cenuşie, de diferite nuanţe. Gîtul vasului este p.proape cilindric şi scurt, rupt în cea
mai mare parte din vechime şi întregit. Corpul este puţin mai înalt în raport cu gîtul
şi are un profil bombat. Vasul a avut o singură toartă supraînălţată, din bandă cu
sectiunea rotundă. Fundul este mic si usor boltit către interiorul vasului.
Înălţimea vasului este de 0,06'2 m: iar diametru! gurii de 0,07 m.
'
M o r m î n tu 1 7. Acest mormînt aparţine grupei fără piatră. El se găsea în
apropiere de mormîntul 6, avînd scheletul aşezat paralel cu acela al mormîntului 6
şi în aceeaşi direcţie (fig. 95, în al doilea plan). Capul era spre sud, iar picioarele erau
spre nord. Lungimea aproximativă a resturilor scheletului era de 1,20-1,30 m. Oasele
se găseau în proastă stare de conservare. Craniul a fost găsit sfărîmat în bucăţele. Din
schelet s-au păstrat numai oasele lungi. Mîna stîngă era aşezată pe piept. După craniu
şi oase, este vorba de scheletul unui copil.
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În regiunea gîtului s-a descoperit o perlă de sticlă (nr. 1). Pe mîna stîngă se
afla o brăţară de bronz (nr. 2). Pe bazin s-au descoperit trei fragmente de « saltaleoni » (nr. 3-5).
Nr. 1. Perlă de sticlă de culoare albastră închisă, ornamentată cu trei cercuri
galbene (fig. 89,10). Diametru! său este de 0,009 m.
Nr. 2. Brăţară din bară de bronz cu secţiunea plan-convexă şi cu capetele
apropiate şi puţin suprapuse unul peste altul (fig. 91,1 ). Capetele sînt subţiate şi ascuţite.
Bara are o lăţime mai mare la mijloc.
Diametru! interior este de 0,059 m; lungimea barei din care este lucrată brăţara
este de 0,21 m; lăţimea sa maximă este
de 0,011 m.
Nr. 3-5. Trei mici fragmente de
spitale tubulare (« saltaleoni »), asemănătoare
celor descoperite în alte morminte.
M o r m î n t u 1 8. Spre colţul de
nord-est al suprafeţei săpate s-a dat peste
resturile scheletului unui nou mormînt şi
peste cîteva obiecte ce făceau parte din
inventarul funerar al acestui mormînt, care
fusese jefuit din antichitate. S-au descoperit:
Nr. 1. Brăţară de bronz, cu secţiunea
plan-convexă şi capetele suprapuse pe o mică
distanţă (fig. 89,6). Capetele sînt ascuţite şi
rotunjite. Brăţara este mai groasă la mijloc
şi se subţiază treptat spre extremităţi.
3
Diametru! interior maxim este de
0,037 m, iar diametru! mic este de 0,027 m.
Nr. 2. Un fragment dintr-o brăţară,
lucrată din bară cu secţiunea plan-convexă
şi marginile rotunjite (fig. 89,9). Lăţimea
fragmentului este de 0,01 m, iar lungimea,
de 0,053 m.
Nr. 3. Vîrf de lance de fier, cu tub Fig. 96.- Balta Verde. 1. Movila XVII, mormîntul 6,
nr. 3; z. nr. 1; 3· nr. 5; 4· Movila XVIII, morminte
de înmănuş.are. Frunza sau vîrful propriudistruse (nr. 1).
zis este alungită şi cu marginile ştirbite
din cauza ruginii. Tubul are o formă conică. Frunza are numai pe o latură obişnuita
nervură mediană.

Lungimea vîrfului de lance este de 0,225 m; lungimea frunzei lăncii este de
0,19 m, iar a tubului, de 0,085 m.
Nr. 4. Vîrf de lance de fier, lung de 0,13 m, găsit lipit de exemplarul precedent.
Nr. 5. Mică perlă de sticlă de culoare verzuie-albastră, fără ornamente
(fig. 89,8). Forma sa este rotundă, cu perforaţiunea mai mare în raport cu corpul perlei.
Diametru! perlei este de 0,0065 m.
MOVILA XVIll

Movila XVIII se găseşte spre vest de movila XV, cam în linie dreaptă, la o
67 m. Ea era acoperită de cinci mari frasini. Din cauza acestora nu s-a
în 1949 decît o foarte mică suprafată pe latura sa de est, unde s-a dat
peste resturile unui schelet (de la bazin în jos). in cursul toamnei anului 1949 şi în

distanţă de
putut săpa
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iarna 1949-1950, localnicii au tăiat frasinii şi au continuat săpătura; distrugînd aproape
în întregime movila . Islazul a fost transformat în acea regiune numită «la glod», în
teren arabil.
Săpătura noastră din 1950, cînd s-a revenit la Balta Verde, a avut drept scop să
salveze ultimele urme arheologice din movila XVIII şi să obţină noi observa~i stratigrafice, mai ales că rămăsese o suprafaţă din movilă încă nesăpată .
Ca şi alte movile, movila XVIII a conţinut morminte cu pi.atră şi morminte simple.
În campania din 1950 s-au mai putut salva două morminte, care au fost săpate
de noi şi s-au descoperit alte obiecte ce proveneau din mormintele distruse.
M o r m î n t u 1 1. Mortul a
fost îngropat într-o groapă, în poziţie
întinsă, aşezat pe spate. Groapa era
adîncă de 0,30 m şi lată de 0,50 m.
Orientarea scheletului era sud -vest (craniul)- nord-est (picioarele).
Din partea de sus a corpului nu
s-au mai păstrat decît cîteva fragmente de
oase. Oasele picioarelor s-au păstrat însă
mai bine. Piciorul drept era petrecut
peste cel sting. Deasupra jumătăţii superioare a corpului s-a găsit ohişnuita platFig. 97· - Balra Verde. Mo1"ila XVTU, .mormîntul 1.
formă de piatră (fig. 97). Ea avea o
lungime de 1,80 m şi o lăţime de
0,80 m. O parte din ea a fost distrusă
de către căutătorii de comori. Forma
sa este în general neregulată. Pietrele
au umplut groapa şi au trecut de o
parte ş~ de alta a sa.
[n masa de pietre s-a descoperit
o sa bie de fier cu mînerul în forma
literei T (nr. 1), găsită în stare fragmentată (fig. 98) . .Alături de ea se găsea un
vîrf de lance (nr. 2), care fusese
aşezată cu mînerul spre creştetul craniului (fig. 98) . · Cam la mijlocul lamei
Fig. 98. · Balta Verde. Movila XVTJT, mormîntul I
săbiei şi lîngă tăişul acesteia, s-a găsit
(vedere parţială).
o aplică de fier (nr. 3). 1vlai departe
de grupa aceasta de obiecte s-au descoperit resturi dintr-o sabie de fier cu două
tăişuri (nr. 4).
Nr. 1. Sabie de fier, aparţinînd formelor cu lama curbă şi cu mînerul în
forma literei T (fig. 100,1). S-a descoperit în stare fragmentată. S-a păstrat o mare
bucată din lamă, care are secţiunea triunghiulară şi muchia superioară îngroşată, trecînd
de o parte şi de alta a sa. Vîrful este rupt pe o bună porţiune a sa. Partea superioară
a mînerului lipseşte.
Lungimea actuală a săbiei (în parte reconstituită şi fără vîrf) este ele 0,38 m.
r. 2. Vîrf de lance de fier, în bună stare de conse.rvare (fig. 100, 2). Vîrful
propriu-zis sau frunza este elegant alungit şi relativ bine consenfat. Secţiunea sa este
lenticulară, cu tendinţa de unghiularitate la mijloc.
Tu bul are o formă conică bine pronunţată, el îngustîndu-se mult către baza vîrfului.
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Lungimea totală a vîrfului este de 0,33 m; lungimea frunzei este de 0,21 m
sa, de 0,036 m; lungimea tubului este de 0,12 m, iar diametru! său (la bază)
este de 0,023 m.
·
Nr. 3. Aplică de fier, folosită probabil ca podoabă. Ea avea o formă pătrată,
în care s-au tăiat patru deschizături. Prin acestea s-au creat patru braţe. Trei colţuri
ale plăcii s-au rupt. Placa a fost perforată prin centrul său, cu scopul de a se introduce
o urecbiuşă din bandă de fier, care servea la fixarea aplicei (fig. 101,1).
Latura pătratului este lungă de 0,057 m.
Nr. 4. Sabie de fier cu două tăişuri. S-au găsit cîteva mici fragmente, care nu ,
permit reconstituirea formei săbiei.
şi lăţimea

M o r m î n t u 1 2 se află la o distanţă de 2,30 m spre nord de mormîntul 1.
Mortul a fost inhumat. Cadavru! a fost depus pe spate, în poziţie întinsă. Nu
a avut obişnuita grămadă de pietre.
El a fost depus direct pe sol. Craniul
era la vest şi picioarele la est.
Oasele mari s-au păstrat relativ bine,
ca şi craniul, deşi acesta era sfărîmat
(fig. 99). Lungimea resturilor oaselor
era de 1,80 m.
În dreapta craniului s-a găsit un
vîrf de lance de fier, aşezat cu vîrful
spre creştet (nr. 1). Lîngă cotul drept
se afla o fibulă (nr. 2), iar de la cot
în jos fusese aşezată o sabie cu un tăiş
(nr. 3). În partea dreaptă a corpului,
mai jos de cot, se afla un colţ de
Fig. 99· - Balta Verde. Movila XVIII, mormîntul 2
mistreţ lucrat (nr. 4). În continuare,
(vedere parţială).
s-a descoperit în dreptul femurului
drept un văscior de lut ars (nr. 5).
Nr. 1. Vîrf de lance de fier, puternic ros de rugină (fig. 100, 3) Frunza lăncii
are ncrvură mediană realizată prin ciocănite. Secţiunea este lenticulară, cu tendinţă
de a deveni rombică. Tubul este conic şi lung . La partea dinspre vîrf este destul de
îngust. Pe tub se observă clar linia de contact a plăcii din care s-a făcut tubul.
Acesta este rupt într-o parte.
Lungimea vîrfului de lance este de 0,414 m; lungimea frunzei, de 0,26 m, iar
aceea a tubului, de 0,154 m.
Nr. 2. Fibulă în stare fragmentată (fig. 101, 3). S-a păstrat doar corpul
în formă de arc, care a fost lucrat din fier şi bronz. Restul agrafei, fiind de fier,
s-a distrus.
Peste miezul de fier al corpului s-a turnat bronz, care a format învelişul corpului fibulei. Corpul este ornamentat prin reliefuri circulare şi paralele, care au fost
netezite cu grijă .
Lungimea, măsurată pe coardă, este de 0,064 m.
Nr. 3. Sabie de fier cu un tăiş, în stare fragmentată (fig. 100, 4). S-a păstrat o
bună parte din lamă, care are o secţiune triunghiulară. Vîrful lamei lipseşte. Din
placa mînerului a rămas o foarte mică porţiune, pe care se observă un rest de nit
şi urmele lăsate de plăsele. Sabia a fost puternic mîncată de rugină. Forma
săbiei este curbă. Lungimea săbiei, în starea actuală, este de 0,32 m; lăţimea maximă
a lamei este de 0,03 m.
~4 -
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Nr. 4. Podoabă lucrată cu o deosebită grijă, din colţ de mistreţ (fig. 101, 2).
La partea superioară a fost perforat, pentru a putea fi atîrnat. Secţiunea în această
parte este triunghiulară. Spre vîrf, podoaba este ascuţită puternic.
Lungimea, măsurată pe coardă, este de 0,11 m.
Nr. 5. Ceaşcă de lut ars, cu o toartă supraînălţată, care s-a rupt din vechime
(fig. 101, 5). Vasul este lucrat din lut amestecat cu pietricele mărunte. Datorită arderii
vasul a dobîndit o culoare cenuşie-neagră. Suprafaţa exterioară a vasului a fost
acoperită cu un strat subţire (slip) de culoare cafenie-roşcată, caracteristică produselor
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Fig.

Balta Verde. Movila XVIII. 1. Mormintul 1, nr. 1; 2. Mormîntul 1, nr. 2 =fig. 126, 3;
3· Mormintul 2, nr. 1; 4- Mormîntul 2, nr. 3; 5· Dintr-un mormînt distrus, nr. 3;
6. ?\fovila XXT, mormîntul 1, nr. 2

100. --

ceramice din perioada tîrzie a culturii primei epoci a fierului. Din acest slip au rămas
doar resturi.
Corpul vasului este scund şi bombat. Gîtul este înalt şi aproape cilindric.
Partea sa superioar~ lipseşte.
Decorul ceştii constă din caneluri înguste şi aşezate paralel şi vertical pe corpul
vasului. Imediat sub linia de contact dintre corpul şi gîtul vasului se află în faţa
torţii, o mică proeminenţă, care are rol decorativ. Alte două proeminenţe mai mici,
dar similare ca formă cu aceasta, se află în spaţiul liber dintre toartă şi proeminenţa
din faţa ei.
NI o r m în tu 1 3. Pe latura de est a movilei s-a descoperit alt mormînt de
inhumaţie.

Mortul fusese aşezat în poziţie întinsă, pe spate şi cu mîinile de-a lungul
corpului. El nu era acoperit cu pietre. Capul era aşezat aproximativ în direcţia SSV,
iar picioarele spre NNE. Mormîntul 3 nu conţine nici un obiect arheologic.

*
Din alte morminte distruse de căutătorii de comori s-au recuperat următoarele
obiecte:
1. Un vas de lut ars, în. formă de cupă, cu marginile răsfrînte în afară (fig. 96,4).
Buza este îngroşată mult, prezentînd patru colţuri sau prelungiri laterale. Lutul este

www.cimec.ro

1~1

,.;.\P1TUHILE DE LA IJALTA VEl\DE ~1 UOGOŞu (191•9 şi 1950)

3il

- - - · c------

de culoare neagră-cenuşie, cu nuanţe castanii. Pasta este amestecată cu pietricele.
Pereţii vasului au în exterior un strat subţire de culoare castanie, cu nuanţe negricioa·se, pe care se află un slip castaniu închis, din care n-au rămas decît resturi.
Înălţimea vasului este de 0,037 m, iar diametru! gurii, de 0,075 m (în interior).
2. Un vîrf de lance de fier, cu tub de înmănuşare, puternic ros de rugină.
Secţiunea frunzei este lenticulară. Lungimea sa este de 0,227 m.
3. O fibulă de fier (fig. 100,5).
S-au păstrat corpul semicircular şi placa în formă de scut beotic, care se leagă
de corp printr-o spirală simplă. Corpul fibulei are secţiunea rombică. El este mai gros
la mijloc şi se subţiază treptat, spre extremităţi.
În partea opusă piciorului, fibula a avut un resort unispiralic.
Lungimea fibulei, măsurată pe coardă,
este de 0,063 m.
Obiectele de la nr. 1 - nr. 3 s-au
descoperit la vest de mormîntul 1.
La sud-est de mormîntul 1 s-au descoperit cîteva fragmente ceramice de fruc' tieră grosolană şi în foarte proastă stare de
conservare, din care cauză nu s-a mai putut
examina profilul vaselor.
În mod izolat a apărut şi o fibulă
de fier, foarte puternic roasă de rugină (fig.
101, 4). S-a păstrat corpul lucrat dintr-o
bară de fier cu secţiunea neregulată, care
va fi fost poate rotundă înainte de depunerea fibulei în pămînt. La o extremitate a
corpului semicircular s-a păstrat şi o parte din
spirala resortullli său de la placa piciorului.
101.- Balta Verde. Movila X\'111. 1. Mormintul 1,
Lungimea actuală, măsurată pe coardă, Fig.
nr. 3 =· fig. 126, ~; z. Mormintul 4, nr . .ţ; 3· Mormîntul
z, nr. z; 4· Movila XIX (Descoperire izolată). 5· Mor·
este de 0,065 m.
mîntui z, nr. j ' fig. 112, i;
În movila XVIII s-a descoperit izolat
o fibulă din bronz şi fier (fig. 84, 5).
Corpul este în formă de arc, avînd în interior sîrmă de fier şi în exterior înveliş de
bronz, cu 19 dungi sau inele. S-a păstrat, în afară de corp, placa piciorului şi resortul
care o leagă de corp. Lipseşte însă resortul de la cealaltă extremitate a corpului.
Lungimea fibulei este de 0,07 m.
În mantaua movilei XVIII a fost descoperită şi o verigă din bară subtire
de
,
bronz, cu secţiunea plan-convexă, mai groasă la mijloc şi mai subţire spre capete
(fig. 61, 7). Capetele sînt petrecute. Dia metrul interior este de 0,028 m.
MOVILA XIX

:Movila XIX se află la vest de movila XX şi la nord faţă de movila XXI. Ea
s-a ridicat pe un grind scund. La adîncimea de 0,75 m s-a dat de restul de oase
şi de obiecte arheologice. După felul aşezării acestora şi după caracterul inventarului,
s-a stabilit aici prezenţa a două morminte.
NI o r m î n t u 1 l. Este vorba de un mormînt de inhumaţie. Din schelet nu
s-au mai păstrat decît şapte fragmente. După cum au fost găsite resturile femurului,
reiese că mortul a fost depus cu capul la SV şi picioarele la NE (fig. 102 şi fig. 103).
În imediata vecinătate a resturilor de oase se găseau cîteva pietre mărunte, care
se aflau la acelaşi nivel cu oasele.
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În mormîntul 1 nu s-au descoperit resturi de cultură materială.

:Mo r m î n t u 1 2. Mormîntul 2 se găsea la est de mormîntul 1. Nu s-au
descoperit resturi din schelet şi nki oase calcinate. Obiectele găsite erau îngropate la
un loc, si anume:
Nr. 1. Strachină de lut amestecat cu pietricele, avînd baza arcuită spre interior
şi ornamentată cu caneluri înguste, oblice şi paralele. Lutul de culoare neagră- castanie,
cu strate superficiale de culoare castanie. Sub strachină s-au găsit trei brăţări.

o

1

2m
o
<(;S

()

o

o

ohS
Fig.

102.-

Balta Verde. Movila XIX; planul

săpăturii.

Mormîntul

I

şi

mormîntul

2.

Nr. 2. Brăţară de bronz cu capetele ascuţite şi apropiate (fig. 105, 1). Secţiunea
barei de bronz, din care este făcută brăţara, are o formă plan-convexă. Capetele
sînt lucrate cu deosebită grijă şi subţiate treptat. Ele abia se ating. Brăţara este perfect
rotundă.

Diametrul său interior este de
0,067 m, iar grosimea maximă, de
0,005 m. Brăţara se află la Muzeul
Regional, Craiova.
1\ Tr. 3. O brăţară similară, din
bară de bronz cu secţiunea plan-conYexă şi capetele apropiate foarte mult,
.. ~
dar care nu se ating (fig. 105, 4). Capetele sînt subţiate treptat.
Diametrul interior este de
Fig. ro3. - Balta Verde. Movila XIX.
0,067 m.
Nr. 4. Brăţară lucrată dintr-o bară de bronz asemănătoare (fig. 105, 3). Capetele
sînt subţiate prelung şi se apropie, rămînînd totuşi la o oarecare distanţă unul de
altul. Secţiunea barei este plan-convexă.
Diametru! interior este de 0,068 m. Exemplarul se găseşte la Muzeul Regional,
Craiova.
Nr. 5. Sub strachină, la 0,09 m adîncime, s-a descoperit o nouă brăţară. Ea
este lucrată de asemenea dintr-o bară de bronz cu secţiunea plan-convexă (fig. 105, 2).
Capetele sînt suprapuse pe o distanţă de 0,01 m. Un capăt este ascuţit şi rotunjit, pe
cînd celălalt este bont şi plat.
Diametru! interior al brăţării este de 0,065 m.
În şanţul prelungit spre est al săpăturii noastre (Eg. 102), s-a dat peste cîteva
fragmente de străchini aparţinînd primei epoci a fierului.
Cîmpul de urr.e din această epocă se întindea şi în regiunea movilelor funerare.
El a fost distrus de acţiunea dunelor călătoare Şl de movilele ce s-au ridicat peste
vechiul cimitir.
.~
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Prezenta brătărilor la un loc cu strachina este ceva neobisnuit în celelalte
'
'
'
morminte săpate în complexul de la Balta Verde şi Gogoşu. Nu este exclusă posibilitatea ca ele să aparţină unui mormînt de incineraţie anterior movilei XIX.
MOVlLA XX

Movila XX se găseşte spre nord de movila XXI şi spre est de movila XIX.
Ea abia se distingea deasupra terenului.
S-a trasat o suprafaţă aproape pătrată, care a cuprins întreaga movilă şi care a
fost prelungită cu un şanţ de verificare.
(fig. 104 şi fig. 106).
Prin această săpătură s-a dat, la
adîncimea de 0,60 m, de mantaua de
piatră a movilei. Cele mai numeroase
sînt pietrele de rîu, de mărime obiş
nuită, întîlnite şi la alte platforme din
acest complex, dar în grămada de pietre
a acestui mormînt se amestecă şi pietre
destul de mari, unele avînd o lungime
de 0,30 m.
Grămada de pietre are o formă
aproape regulată, care se apropie de
aceea a unui cerc (fig. 106 şi fig. 107),
Fig. 104. - Balta Verde. Movila XX. Suprafaţa de pietre.
cu un diametru de aproximativ 3,50 m·.
Pietrele sînt puse una peste alta, fără
nici o regulă anumită. Grămada de
pietre nu are o grosime uniformă. Spre
margini, ea este formată numai dintr-un
singur strat de pietre, mai ales pe partea
de nord. În sectorul de sud-est al gră
mezii de pietre erau mai multe strate
de piatră. Aici s-a constatat că pămîntul
galben era amestecat cu cel negru. În
această parte a movilei a fost groapa
mormîntului. Aceasta a fost umplută
cu pietre, iar după aceea s-au îngră
mădit pietre şi în j urui gropii.
Printre pietre s-au descoperit
cîteva fragmente de oase omeneşti. Din
poziţia în care au fost găsite aceste oase,
nu se poate deduce direcţia orientării
mortului. Se poate totuşi trage conFig. 105. - Balta Verde. Movila XIX, mormîntul z. 1. nr. 2;
cluzia sigură că avem de a face cu
2. nr. 5; 3· nr. 4; 4· nr. 3·
ritul inhumatiei.
Între pietrele din groapă s-a descoperit o fi bulă de bronz, bine conservată (nr. 1).
În sectorul nord-vestic s-a găsit un vîrf de lance de bronz, singurul exemplar
descoperit în necropolele de la Balta Verde şi Gogoşu (nr. 2).
Spre centrul grămezii s-a dat peste fragmentele unui vas de lut cu două torţi
(ru. 3).
Printre pietre s-au descoperit, de asemenea, mai multe fragmente ceramice, care
erau răspîndite în mod inegal în masa de pietre. Unele fragmente redau profile de
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străchini cu buza arcuită spre interior, caractenstlce culturii primei epoci a fierului.
Lutul are o culoare neagră-cenuşie în spărtură şi strate superficiale, cărămizii.
Cîteva fragmente descoperite tot către centrul movilei şi găsite la un loc ne-au
îngăduit să reconstituim forma unei străchini (nr. 4).

o

\

~

\
o

2m

Fig. roG . - Balta Verde. Movila XX - planul săpăt urii .

s-au

După caracterul obiectelor descoperite, după răspîndirea lor şi după faptul că
găsit numai cîteva oase omeneşti este de presupus că în movila XX au fost
două

morminte: unul în groapă şi altul
pe solul vechi, şi acesta de asemenea
acoperit de pietre. Inventarul acestor
morminte nu poate fi însă separat.
Nr. 1. Fibulă de bronz, cu corpul în formă de arc, cu secţiunea
rombică (fig. 110, 2). S-a conservat
de asemenea bine şi resortul unispiralic şi acul, care are secţiunea rotundă.
Piciorul fibulei cu portagrafa lipseşte.
Acesta se lega de corpul fibulei printr-un resort simplu.
Lungimea :fibulei, măsurată pe
coardă, este de 0,074 m.
Fig. 1 07 . - Balta Verde. Movila XX. Suprafaţa de pietre.
Nr. 2. Vîrf de lance de bronz
în foarte bună stare de conservare
(fig. 110, 1). Vîrful propriu-zis are lungimea egală cu tubul sau tocul vîrfului de lance. Vîrful
are laturile puţin arcuite spre interior şi mijlocul umflat, amintind formele epocii bronzului
tîrziu. Secţiunea frunzei lăncii este lenticulară, cu relieful longitudinal foarte pronunţat.
Tubul are la bază două perforaţiuni. !n acestea se băteau cuiele de bronz care :fixau
coada lăncii.
Lungimea vîrfului de lance este de 0,25 m.

www.cimec.ro

125

:; ,\.PĂTU RILE DE LA BALTA VEH11E Ş I GOGUI;U (194U şi 1950)

375
--------------------------------------------------------- -------

Nr. 3. Vas de lut lucrat cu mîna, avînd două torţi supraînălţate (fig. 108,
fig. 109). Lutul a fost curăţat bine de impurităţi. Prin ardere, lutul a dobîndit o culoare

Fig.

Fig.

108 . -

Balra Verde . Movila XX, nr. 3 ~' fig.

109. -

llalta Verde. Movila XX, nr. 3

=

fig.

109.

108 .

cafenie. În exterior, vasul a avut un strat subţire (slip) cafeniu-cărămiziu, din care
au rămas doar resturi. Cele două torţi erau elegant arcuite, făcute din bandă cu secţiunea
în patru muchii. O toartă lipseşte în bună parte.
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Gîtul vasului este cilindric şi scurt, trecînd pe nesimţite spre corpul vasului.
Acesta este bombat, larg şi scund. Fundul este lat şi bine detaşat din corpul vasului.
Vasul este bine lucrat şi cu profil sigur.
Decoratia vasului este deosebit de interesantă si destul de variată, atît în ceea
ce priveşte or~amentele, cît şi tehnica. Buza vasului est~ mărginită de trei linii incizate,
paralele, care cuprind între ele două benzi înguste, pline cu liniuţe incizate şi orînduite în
felul haşurilor. Benzile acestea înguste erau incrustate cu o materie făinoasă colorantă, din
care nu a rămas nici o urmă pe vas.
Sub aceste benzi se găsesc
două caneluri orizontale şi paralele care merg numai pe spaţiul
dintre cele două torţi, ca şi cele
două benzi haşurate. Canelurile
sînt lustruite.
Imediat sub caneluri se află
o nouă bandă incizată, care este
mai lată decît benzile de sub buză.
În interiorul său a fost trasată
-~
o bandă foarte îngustă, în felul
_:-: ,-~_,,;_~
1
unei linii frînte, dar cu tendinţa
)
~- oo;e.,. --~
de rotunjire a colţurilor, dînd o
C'"~'
impresie, evident falsă, de ornament în val. Spaţiile triunghiulare ce se află de o parte şi de
alta a benzii înguste au fost hasurate prin liniute incizate. Aceste
spaţii erau umplute cu materie
colorantă, în tehnica incrustaţiei,
iar banda îngustă ce se detaşa din
banda mare, puternic incizată, a
fost lustruită.
La mijlocul distanţei dintre
Fig. 110.- Balta Verde. r. Movila XX, nr. 2 =fig. 126, 4; 2. Movila
cele două torţi, de ambele părţi
XX, nr. 1; 3· Movila XXIII; 4- Movila XXII, mormîntul 2, nr. 1;
ale vasului, în punctul unde se
5· Movila XXIT, mormîntul 2, nr. 2~ 6. Movila XXI, mormintul 1,
nr. 1.
află cîte o proeminenţă verticală
aşezată pe zona de întîlnire a gîtului cu corpul vasului, se află un element decorativ mai complicat. Aici s-a delimitat mai
întîi un mic romb, iar după aceea, s-a făcut, în fiecare unghi al rombului, cîte un
triunghi cu laturile egale. Privită în totalitatea sa, această unitate decorativă, realizată
tot prin incizare şi incrustaţie, pare un pătrat cu patru braţe. Rombul şi triunghiurile
sînt haşurate în interior.
Pe linia de despărţire a gîtului de corp se află o linie incizată, deasupra căreia
se găseşte un şir de triunghiuri mici, imprimate.
Sub aceste triunghiuri ştampilate, urmează din nou două caneluri paralele şi
orizontale. Aceste caneluri despart linia triunghiurilor de o bandă similară aceleia de pe
gîtul vasului, dar deosebită oarecum prin tehnica sa. În interiorul acestei benzi s-a
delimitat o bandă îngustă, în formă de linie frîntă, iar spaţiile rămase libere nu au
mai fost haşurate, ci săpate în felul xilogravurii, prin scobire- deci şi prin ridicarea
unui strat de lut din peretele încă moale al vasului. Spaţiile acestea, astfel săpate,
erau si
, ele incrustate cu materie colorantă.

.
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Zona de maximă rotunjime a vasului este acoperită cu cîte două ghirlande, trasate
din şase şănţuleţe imprimate cu un « torques » răsucit mărunt sau cu sfoară răsucită .
Capetele ghirlandelor se întllnesc sub cele două proeminenţe de care am vorbit. Aici,
spaţiul rămas gol este umplut cu un triunghi cu vîrful în jos, avînd în faţă două
triunghiuri cu vîrful în sus. Cele trei triunghiuri sînt haşurate.

Fig.

11

r. -

Balta Verde. Movila XX, ru. 4 = fig. r 12,

1.

Fig. 1 1 2 . - Balta Verde. 1. Mo vila XX, nr. 4 ~ tig. ru; 2. Movila VI, nr. 2 = fig. 59, 1;
3· Movila XVlii, mormintul 2, nr. 5 = fig. rar, 5; 4· Movila XXI, mormîntul 2, nr. z ~ fig. 120, z.

Pe alocuri s-au putut determina urme de materie făinoasă de culoare albă. Vasul
era, prin urmare, incrustat cu culoare albă. Altă culoare nu s-a putut observa, deşi
este ştiut că tehnica incrustării folosea şi alte culori, cum este, de pildă, culoarea roşie.
Vasul are înălţimea de 0,195 m (cu torţi) şi de 0,142 m (fără torţi); diametru!
gurii este de 0,135 m.
Nr. 4. Strachină lucrată cu mîna, din lut amestecat cu nisip mărunt (fig. 111,
fig. 112). Lutul are culoarea neagră-cafenie, cu strate superficiale cafenii -cărămizii.
Marginea străchinli este arcuită spre interior. În exterior, buza vasului este ornamentată cu caneluri şi benzi incizate. Canelurile se grupează într-un sistem de caneluri
oblice şi paralele, despărţite de un alt grup de caneluri orizontale şi paralele. Canelurile
primului grup sînt mai înguste, pe cînd cele din al doilea grup sînt mai late. Printre
canelurile oblice se a flă o bandă incizată ş i îngustă, în interiot\ll căreia se găseşte un
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decor în forma literei S ce se îmbucă una în alta, dînd impresia unei spirale continue.
Acest· decor în S este imprimat.
Puţin mai jos de zona de maximă rotunjime se află o bandă similară, care înconjoară de jur împrejur strachina.
Înălţimea vasului este de 0,08 m, iar diametru! gurii, de 0,217 m.
MOVILA XXI

Movila XXI se găseşte spre sud de movila XX şi spre vest de movila XXII.
Ea cuprinde trei morminte de inhumaţie, dintre care unul cu pietre, iar celelalte două,
fără pietre.
Pietrele
de pe M. 3

a

Axul

a

l

~'·. M.3
'•.'

o~

M.2 ©

o
.l.

b
Profilul c-d

c~'· c
.

o

~.

2m
Fig.

•

11 ~· -

Balta Verde. Movila XXI. Planul

săpăturii şi

al

suprafeţei

<.le pietre .

~-:Jll

o

10

20

30

'o

50 cm

Fig. 114. -Balta Verue. Movila XXI, mormîntul

1.

!vi o r m î n t u 1 1. Mortul a fost ingropat în poziţia întinsă aşezat pe spate
(fig. 113 şi fig. 114). Capul era aşezat lanord360°, iar picioarele erau la sud 180°. Lungimea
resturilor de oase este de 1,58 m. Craniul s-a sfărîmat şi măcinat în mare parte.
S-au păstrat însă oasele mari de la picioare şi miini, dar şi ele au fost puternic roase de
umezeală. Humerusul stî"ng era deplasat. Oasele mărunte au fost distruse din cauza umezelii solului.
Ţinînd seama de forma şi dimensiunile oaselor, credem că este vorba aici de mormîntul unei adolescente.
Pe abdomen s-a descoperit o fibulă (nr. 1), iar la 0,26 m deasupra craniului s-a
găsit un cuţit de fier (nr. 2).
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Nr. 1. Fibula este lucrată din fier şi bronz (fig. 110, 6). Ea s-a păstrat aproape
în întregime. Lipsesc acul şi portagrafa. Corpul are o formă de arc. Fibula era de
fier. Numai învelişul corpului este de bronz. Exteriorul de bronz al corpului fibulei
poartă crestături circulare, adînci. Resortul· fibulei este unispiralic. Piciorul fibulei se lega
de corp printr-o nouă buclă.
Trebue subliniat că acest exemplar este cel mai bine păstrat din categoria fibulelor
lucrate din fier şi bronz.
Lungimea tibulei este de 0,054 m.
Nr. 2. Cuţitaş de fier puţin curb (fig. 100, 6). S-au păstrat cea mai mare parte a
lamei şi o bucată din placa mînerului. Secţiunea lamei este triunghiulară. Placa nu are
găuri de nituri ca să fixeze plăselele, ci ea este alungită şi ascuţită la capăt, pentru a fi
mai uşor fixată în mîner. Acesta va fi fost de lemn.
~1

o r m î n t u 1 2. Scheletul acestui mormînt s-a distrus aproape în întregime.
resturile oaselor rezultă că mortul a fost îngropat în poziţie întinsă şi aşezat
pe spate. Orientarea: craniul spre VNV 287° şi picioarele spre ESE 107°.
J\'formîntul 2 se găsea aproape perpendicular pe mormîntul 1 (fig. 113 şi fig. 116).
La picioarele mortului s-a descoperit o strachină de lut, care este singurul obiect
găsit în acest mormînt. Strachina este lucrată din lut amestecat cu nisip. Culoarea lutului
este cenuşie închisă. În exterior, vasul este acoperit cu un strat subţire (slip) de culoare
cenuşie-cărămizie. Acesta este lustruit.
Buza străchinii este arcuită spre interior. Pe zona de maximă rotunjime., vasul
are patru proeminenţe alungite, iar pe zona arcuită, el este acoperit cu caneluri înguste
şi paralele.
Înălţimea străchinii este de 0,078 m, iar diametrul gurii de O, 18 m; este vorba de
unul dintre exemplarele mari din grupa străchinilor funerare.
M o r m î n t u 1 3. Cel mai important dintre mormintele movilei XXI este
mormîntul 3 (fig. 113; fig. 115 -117). Mortul a fost aşezat într-o groapă, pe un
strat de pietre de rîu (fig. 112). Deasupra s-au pus pietre pînă s-a astupat groapa.
Lungimea grămezii de pietre este de 2,01 m, iar lăţimea, de 1,40 m. Grosimea stratului
de pietre varia între 0,30-0,40 m. La mijlocul grămezii, pe axul longitudinal, s-a
constatat o adîncitură (fig. 113, dreapta; fig. 118). Ea se datorează faptului că în această
parte a gropii se afla cadavru! care, putrezind, a cauzat tasarea pietrelor ce fuseseră
puse deasupra sa.
Mortul a fost îngropat pe spate, în poziţia întinsă, în direcţia VNV 281 o
(craniul)- ESE 101° (picioarele). Din craniu nu s-a mai păstrat nici un rest. S-au
descoperit, în schimb, opt dinţi. Din braţe s-au păstrat numai fragmente din humerusul
drept. Coastele, coloana vertebrală şi bazinul s-au măcinat complet. Din femure a rămas
doar corpul lor. Tibiile s-au păstrat doar parţial. Oasele rămase au o culoare roşcată,
din cauza solului bogat în substanţe feruginoase.
Pe umărul stîng se găsea o fibulă de fier, care servise la fixarea mantiei pe umăr
(nr. 1). În partea dreaptă a craniului se afla un vîrf de lance de fier, aşezat cu tubul în
jos (nr. 2). Pe abdomen fusese aşezat un pumnal de fier cu mînerul în forma literei T
(nr. 3), care s-a păstrat relativ în bună stare de conservare (fig. 117 şi fig. 119). La
vîrful pumnalului s-au observat resturi din teacă. Se vedeau clar dungile tecii aşezate
transversal pe lama tăişului.
La picioarele mortului s-a depuş o strachină funerară, de lut (nr. 4).
Nr. 1. Fibulă de fier lucrată din bară cu secţiunea rombică (fig. 120, 3). Lipsesc
acul, o parte din resort şi o parte din picior. Corpul e în formă de arc. La extremităţi
este mai subţire decît la mijloc. Resortul era unispiralic. Placa piciorului era în formă
După
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de scut beotic, cu nervură longitudianală pe latura exterioară. Ea se lega de corpul fibulei
printr-un resort dintr-o singură spirală. Fibula a fost lucrată la cald, cu ciocanul.

Fig. II5. - Balta Verde. Movila XXI, mormintele

I

şi

Fig. II6.- Balta Verde. Movila XXI, mormintele 1-3,
ridicarea pietrelor mormîntului 3·

3·

după

."'g

~>
z

>

fig.

1 17·

- Balta Verde. Movila XXI, mormîntul 3·

Lungimea fibulei este de 0,075 m.
Exemplarul se găseşte la Muzeul Regional, Craiova.
Nr. 2. Vîrf de lance de fier, de o formă greoaie (fig. 120, 1). Frunza sau vîrful
propriu-zis este lăţită mult la mijloc. Pe ambele părţi ea are o dungă mediană, longitu-

www.cimec.ro

:<\P.\T i f11LE DE L .l. 11.\L'I'A \ 'Ef1DE SI GOGOŞC l lnt.n 5; I UGO)

181

dinală,

cu relief destul de pronunţat. Secţiunea vîrfului este rombică, avînd aripioarele
dinspre tăişuri prelungi. Tubul de înmănuşare este rupt la bază.
Lungimea vîrfului este de 0,193 m.

Fig.

118, -

Balta Verde. Movila XXl, mormîntul 3·

Fig. r 19. - Balta Verde. Movila XXI, mormîntul 3
(vedere parţială) .
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Fig. 120. - Balta Verde. r. Movila XXI, mormîntul 3, nr. 2; 2. Movila
XXI, mormîntul 2, nr. 2 = fig. Il2, 4; 3· Movila XXI, mormîntul 3,
nr. I; 4- Movila xxn, mormîntul 2, nr. 3; 5· Movila XXIII, nr. l.

J\'r. 3. Sabie de fier, cu mîner în forma literei T (fig. 93, 5). Lama formează,
cu mînerul său, un unghi obtuz. Ea are secţiunea triunghiulară, cu muchia
opusă tăişului, ciocănită şi îngroşată. Zona de trecere de la lamă la tăiş este arcuită.
Placa mînerului este lucrată cu ciocanul şi are marginile ridicate. Ea păstrează încă restu-

împreună
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rile celor cinci nituri, cu ajutorul cărora se fixau plăselele, care erau de os. Mînerul are
la bază o placă perpendiculară pe placa mînerului şi o alta la extremitatea sa, paralelă
cu ultima, care dă mînerului o formă similară literei T.
Lungimea săbiei este de 0,386 m; lungimea lamei (măsurată pe tăiş) este
de 0,262 m; lăţimea sa maximă este de 0,034 m; lungimea mînerului este de 0,11 m.
Nr. 4. Strachină de lut cu marginea arcuită spre interior şi avînd sub zona de maximă
rotunjime patru apucători late. Ornamentarea constă din caneluri orizontale şi paralele,
întrerupte de cîte o grupă de trei caneluri oblice şi paralele.
Mormîntul 3, aşa după cum o dovedeşte caracterul inventarului său, aparţine
unui luptător.
Din observaţiile stratigrafice făcute la faţa locului, reiese clar că mormîntul 3
se datează într-o perioadă mai tîrzie faţă de mormîntul 1.
Mormîntul 3 se găsea mai sus faţă de nivelul mormîntului 1 (fig. 115), iar resturile craniului acestui mormînt se aflau în dreptul marginii grămezii de pietre a
mormîntului 3.
MOVILA XXII

Movila XXII se afla, împreună cu movilele XXIII şi XXIV, pe un grind de
nisip format într-o epocă anterioară mormintelor în tumuli (fig. 122 şi fig. 123). Distanţa
între cele trei movile este relativ egală (a se vedea planul general, fig. 123). Cele
trei movile au fost ridicate pe acest grind. Toate trei au platforme de pietre.
Movila XXII conţine patru morminte:
M o r m î n t u 1 1. Ritul de înmormîntare este inhumaţia. Mortul a fost îngropat
pe un pat de pietre, în poziţie întinsă pe spate. Oasele au fost distruse aproape în întregime.
S-au găsit cîtevâ fragmente din calota craniană, cîţiva dinţi şi femurele. Craniul se
afla spr~ VNV 309° şi picioarele spre ESE 129°.
In dreapta craniului era aşezat un vîrf de lance de fier (nr. 1), iar în regiunea
genunchilor s-a găsit o sabie de fier (nr. 2).
Nr. 1. Vîrf de lance de fier, foarte puternic ros de rugină (fig. 124, 1). Vîrful
frunzei este mîncat de rugină, iar marginile sînt ştirbite din aceeaşi cauză. De o parte
şi de alta, vîrful are o nervură în relief, de formă pătrată în secţiune. Tubul este înalt.
1n interiorul său se păstrează resturi de lemn de la tija sau coada lăncii.
Lungimea vîrfului de lance este de 0,238 m.
Nr. 2. Sabie curbă de fier (fig. 124, 2). S-au păstrat lama şi o parte din
plăseaua mînerului. Placa mînerului poartă resturile a trei nituri, cu ajutorul cărora se
fixau plăselele. Placa nu are marginile ridicate, cum în mod regulat întîlnisem la alte
exemplare. Secţiunea lamei săbiei este triunghiulară. Nici muchia lamei nu prezintă
obişnuita îngroşare. Diferenţa de grosime dintre tăiş şi muchia opusă lui este destul de
mică. Lama era îngustă şi relativ scurtă pentru o armă. Mînerul se termina cu o bară
perpendiculară, care-i dădea mînerului o formă asemănătoare liţerei T.
Lungimea actuală a săbiei este de 0,202 m; lăţimea lamei este de 0,02 m;
lungimea lamei este de 0,155 m, iar aceea a mînerului, de 0,047 m.
?\for m înt u 1 2. La nord-est de mormîntul 1 se afla o groapă acoperită cu
pietre, ca şi la mormîntul precedent.
Mortul a fost aşezat în groapă în poziţie întinsă. S-au descoperit foarte puţine
oase din schelet, restul fiind complet distrus din cauza umezelii solului.
În regiunea craniului s-a descoperit o placă de bronz ornamentată (nr. 1). La o
mică distanţă de aceasta, cam în dreptul umărului stîng, s-a dat peste o fibulă fragmen-
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tară (nr. 2). Puţin mai jos s-a găsit o brăţară de bronz (nr. 3). Nu se poate preciza dacă
această brăţară_ era pe braţ sau nu, fiindcă nu rămăsese nici un rest din oasele mîinilor.
Nr. 1. Placă de bronz de formă dreptunghiulară, cu capetele îndoite pentru a
prinde cureaua (fig. 110, 4). Placa poartă pe suprafaţa exterioară un ornament în formă
de X, făcută din două linii de mici puncte în relief. Este vorba de o garnitură de curea

sau de la altă parte a îmbrăcăminţii.
Lungimea plăcii este de 0,024 m şi lăţimea, de 0,014 m.
Nr. 2. Fibulă fragmentară de bronz (fig. 110, 5). S-a păstrat corpul fibulei, în
formă de arc. El este lucrat din bară de bronz, cu secţiunea rotundă. Decorul arcului
constă din cercuri crestate, care acoperă în întregime corpul. Capetele barei sînt
mai subţiri.
Lungimea pe coardă a corpului este de 0,06 m.
Nr. 3. Brăţară de bronz, plurispiralică (fig. 120, 4). Ea a fost făcută din bară
de bronz cu secţiunea plan-convexă. Spre capete, bara se subţiază treptat. Capetele
sînt ascuţite.
Diametru! exterior este de 0,064 m.
11 o r m înt u 1 3. Mormîntul 3 s-a descoperit în colţul de sud-vest al masei
de pietre din movila XXII (fig. 123; movila XXII). Mortul a fost îngropat în poziţie
întinsă. Mîna dreaptă era aşezată pe abdomen, iar cea stîngă, întinsă de-a lungul corpului.
Picioarele au fost încrucişate. Piciorul stîng era pus deasupra celui drept (fig. 125).
Femurele formau un unghi ascuţit faţă de axul corpului. Oasele scheletului sînt
foarte puternic roase din cauza umezelii. Fragmentele rămase au o culoare roşcată, datorită solului care conţine materii feruginoase. Craniul era sfărîmat şi întors spre stînga.
El se afla spre VNV 287°, iar picioarele spre ESE 107°.
Mormîntul 3 nu conţine nici un fel de inventar funerar. El aparţine totuşi primei
epoci a fierului. Obiceiul de a aşeza picioarele mortului unul peste altul a mai fost întîlnit
şi la alte morminte din complexul de la Balta Verde şi Gogoşu .
.M o r m î n t u 1 4. Spre vest de mormîntul 2 s-au descoperit fragmente din
craniul unui alt mormînt. Cu toate cercetările făcute în jur, nu s-a mai găsit nimic
altceva din schelet şi nici vreun obiect. Este însă sigur că ne găsim în faţa unui nou mormînt
al movilei XXII. El era acoperit cu pietre.
MOVILA XXIII

Ea se află spre est de movila funerară precedentă, fiind ridicată pe acelaşi grind.
Sub solul vegetal s-a dat peste masa de pietre (fig. 123). Nici printre pietre şi nici sub ele
nu s-a găsit nici un rest de schelet. Doar spre centrul grămezii de pietre s-a dat peste o
tijă de fier (fig. 120, 5). Lungimea acesteia este de 0,298 m. La capătul mai subţire are
două cercuri în relief. Secţiunea tijei este rotundă.
În mantaua movilei s-au descoperit cîteva cioburi de vase. Unele redau profile
de străchini cu caneluri paralele şi cu apucători lăţite, caracteristice culturii primei epoci
a fierului.
Aceste fragmente ceramice nu provin din inventarul mormintelor din movilă, ci
din pămîntul adus pentru a se ridica mantaua de pămînt a tumulului.
Un fragment de strachină caracteristică fazei cîmpului de urne din vecinătate care,
în ceea ce priveşte cronologia, se datează dintr-o perioadă anterioară movilelor funerare,
s-a descoperit pe latura de nord a mantalei movilei. El este lucrat din lut negru-cenuşiu,
amestecat cu nisip foarte fin. În exterior, fragmentul are două strate subţiri de culoare
castanie-cărămizie, peste care se găseşte un strat de lut fin (slip) lustruit. Fragmentul
redă forma obişnuită de strachină cu buza arcuită spre interior (fig. 110, 3). Pe buză se
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găsesc

trei caneluri late şi oblice, lustruite puternic. Sub zona de maximă rotunjime se
·
Fragmentul este bine ars şi rezonant. Pereţii sînt relativ groşi. Profilul este clar şi
conturul precis.

află

o

apucătoare.

MOVILA XXlV

Spre est de movila XXIII se află ultima
asemenea masa de pietre, pe care am întîlnit-o

fig.

Fig.

122.

12!.

Balta Ycrdc. Movila XXIV.

- Balta Verde. Movilele XXII, XXIli
(vedere generală).

şi

XXIV

movilă de pe grindul amintit. Ea are de
şi la celelalte două movile precedente.

Sub marginea estică a platformei de pietre s-a dat peste singurul
mormînt al acestei movile, care a putut
fi determinat.
Mortul a fost aşezat într-o groapă,
direct pe pămînt şi deasupra lui s-au
pus pietre, care acoperă de fapt o suprafaţă mai mare a movilei (fig. 121 şi fig.
123). El et;a aşezat în poziţie întinsă.
Oasele scheletului erau în foarte proastă
stare de conservare. S-au păstrat doar
două fragmente: unul din craniu şi
altul dintr-un femur, după aşezarea
cărora am putut determina poziţia. Craniul se afla la nord şi picioarele la sud.
La picioarele mortului s-au descoperit resturile unei străchini, al cărei
profil a putut fi determinat cu foarte
mare greutate, din cauză că acizii solului
distruseseră aproape complet vasul. Este
vorba de o strachină cu buza arcuită
spre interior, similară întregii serii de
străchini funerare din prima epocă a
fierului.
În mantaua movilei, spre centrul
său, s-a descoperit o garnitură de bronz,
de o formă tubulară, lungă de 0,025 m
şi lată de 0,015 m, care servea probabil
la întărirea unui mîner.

*

:Mai spre sud de grupa movilelor de la «glod», la locul numit «Crîngul
Stîngă» din « cîmpul Blahniţei » se află două mari movile, avînd fiecare diametrul
20 m. Ele sînt situate la o distanţă de 20 m una de alta. Înălţimea movilelor, faţă
terenul înconjurător, este de 2 m.
În 1950 s-au făcut sondaje numai intr-o singură movilă, pe care o notăm
nr. XXV.

lui
de
de

cu

:'110\'ILA XX\'

Prin mijlocul movilei s-a trasat un şanţ de sondare, lung de 16 m şi lat de 2,50 m.
În centru . s-a procedat la lărgirea şanţului pînă la o suprafaţă de 4,20 m X 1,80 m.
La adîncimea de 0,30 m s-a descoperit un cuţitaş de fier. Forma acestui cuţitaş este
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tipică pentru întreaga serie a cuţitaşelor curbe descoperite şi în celelalte movile funerare
de la Balta Verde - Gogoşu (fig. 124, 3).
Lama are secţiunea triunghiulară. Ea se subţiază treptat, de la muchie spre tăiş.
De la baza lamei .porneşte placa mînerului, care a fost lucrată cu ciocanul. Ea este mai
îngustă decît lama cuţitului. Lăţimea ei se micşorează spre capăt. Placa are două nituri,
cu ajutorul cărora se fixau plăselele. Lama este arcuită spre tăiş, cam după o treime
din lungimea sa, socotită de la bază. O parte din vîrf lipseşte.

r-----· 0238jf---------------: 1
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---------------,
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1

Fig.

1:1.4.

·-Balta \"erde.' 1 şi 2. Movila XXII, mormîntul 1; nr. 1-2· 3· Movila XXV, nr.
4· Mormîntul de incineraţie din a doua epocă a fierului, nr. 1.

1;

Lungimea cuţitului este de 0,174 m; lungimea lamei este de 0,126 m.
În partea de nord a şanţului, la adîncimea de 0,20 m, s-a descoperit un mîner
de la un cutit de fier.
În săpătură au fost descoperite cîteva fragmente ceramice caracteristice culturii
primei epoci a fierului din regiune. Astfel de cioburi au apărut pînă la adîncimea de 1,80 m.
Din observaţiile făcute în timpul săpăturilor şi datorită faptului că obiectele descoperite erau risipite, rezultă că movila XXV a fost ridicată în prima epocă a fierului şi
că mormîntul sau mormintele ce le conţinea au fost jefuite din antichitate. Astfel se
explică şi risipirea unor obiecte în diferite părţi ale movilei.

*

În 1932 s-au descoperit două morminte de inhumaţie 1 la hotarul dintre comuna
Balta Verde şi Gogoşu. Ele se găseau sub cea mai înaltă dună de nisip (marea« movilă))),
care pînă în 1949 fusese aproape în întregime spulberată de vînt. În vara anului
1932 şi în toamna aceluiaşi an se descoperă în această dună cîteva morminte aparţinînd
culturii cîmpurilor de urne din epoca de bronz. În 1950 s-a dat tot aici peste un nou
mormînt, din aceeaşi epocă.
1

2.~)

-

D. Berciu, A p 0., p.

c. 207

104-105,

mormîntul VIII

şi

mormîntul lX; fig.
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Fig. 12.5.- Balta Verde. Movila XXII, mormîntul·3.

Fig. 126. - Balta Verde, 1. Movila XXI, mormîntul 3, nr. 3 = fig. 93,5; 2.. Movila XVII, mormîntul 3, nr. 2. =
=fig. 93,2; 3· Movila XVII, mormîntul 1, nr. 2. =fig. Ioo, 2.; 4· Movila XX, nr. 2 =fig. IIO, 1; 5· Movila XVTIT,
mormîntul 1, nr. 3 = fig. 101, 1; 6. Movila XII, mormîntul 1, nr. 2 = fig. 69, 1; 7· Movila XIII, mormîntul 2,
nr. 2. =fig. 70, 3; 8. Movila XVII, mormîntul 2., nr. 21 =fig. 88, 5; 9· Movila XII, mormîntul 3, nr. II= fig. 70, z.
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Cu ocazia publicării descoperirilor arheologice din Oltenia, cele două morminte
de inhumaţie amintite mai sus au fost datate în epoca bronzului, autorul ţinînd atunci
seama de observaţiile stilistice făcute asupra brăţărilor de bronz şi de faptul că ritul inhumaţiei -atît cît se ştia atunci părea ceva neobişnuit în cultura locală a primei epoci
a fierului. Trebuie să arătăm însă că, în special în decoraţia brăţărilor din cele două
morminte, s-au menţinut elemente ornamentale, care au o legătură de ge12eză cu
ornamentica epocii bronzului din care derivă şi care reflectă în regiunea Balta
Verde- Gogoşu- ca şi în vestul şi nord-estul Balcanilor- un fenomen nu numai de
·
continuitate dar şi de îndelungată persistenţă.
Cele două morminte se găseau de fapt în continuarea necropolei tumulare de pe
teritoriul comunei Gogoşu, ele marcînd limita sud-estică a acesteia. La origine, cele două
morminte au fost în movilă, ca toate celelalte prezentate mai înainte. Distanţa dintre
aceste morminte era destul de mică: între schelete ea era, în linie dreaptă, de numai 6 m.
Cu timpul, mormintele au fost acoperite de o mue dună de nisip - cea mai înaltă din
regiunea mormintelor din vecinătate. Fără îndoială că cele două movile funerare au contribuit la fixarea dunei.
În timpul săpăturii nu s-au mai putut observa vechile movile funerare din prima
epocă a fierului.
Cert este însă că sub dună se aflau şi morminte de incineraţie din epoca bronzului,
care făceau parte din cîmpul de urne din vecinătate. Aceste morminte se găseau la periferia nordică a acelui cîmp de urne. Mormintele din prima epocă a fierului au deranjat pe
cele din epoca bronzului.
MOVILA XXVI

·Mormîntul VIII, 1932. Cadavru! a fost depus direct pe nisipul galben, aşezat
pe spate în poziţie întinsă, cu braţele aduse spre bazin (fig. 129). Oasele erau în mare
parte sfărîmate. S-au păstrat mai bine oasele mari, craniul şi dinţii. Lungimea scheletului era de 1,50 m. Orientarea era ESE 120°- VNV 300°. În pămîntul de deasupra
scheletului s-au găsit fragmente ceramice aparţinînd culturii cîmpurilor de urne, care
proveneau de la mormintele deranjate.
La 0,20 m deasupra scheletului, în dreptul cotului drept, s-a găsit o piatră
lungă dţ 0,30 m, care era aşezată pe muchie. În partea opusă se afla o piatră asemănătoare.
Scheletul era la 1,10 m adîncime fată de nivelul actual al solului.
Mormîntul nu conţinea, ca inventa;, decît o brăţară de bronz, care se găsea pe
antebraţul drept. Brăţara este lucrată dintr-o bandă de bronz, lată de 0,12 m (fig. 128, 2).
Secţiun·ea brăţării este dreptunghiulară. Capetele sale se apropie mult, f.iră a se
uni. Ele sînt rotunjite. Brăţara este ornamentată cu puncte incizate, e1re formează linii orizontale, întrerupte de altele verticale. La mijloc este un decor în fo.rmă
de cruce. Diametru! interior al brăţării este de 0,05 m.
MOVILA XXVII

khrmîntul IX, 1932. Spre marginea nordică a dunei, la 6 . m depărtare de
mormîntul precedent, s-a dat peste un nou mormînt de inhumaţie. Scheletul era aşezat
pc spate, în poziţie întinsă (fig. 130). Mîna dreaptă era aşezată pe abdomen, iar stînga
pe bazin. Orientarea era aceeaşi ca şi mormîntul precedent, cu o mică diferenţă de 2-3°.
Oasele erau mai bine conservate. S-au păstrat intacte şi vertebrele şirei spinării. Lungimea scheletului este de 1,10 m. Este vorba probabil de scheletul unui copil. În
pămîntul din jurul scheletului s-au găsit fragmente ceramice aparţinînd culturii cîmpurilor de urne. Ele provin de la morminte din epoca bronzului, fie distruse de dune,
fie în timpul îngropării mormîntului din prima epocă a fierului.
25*
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Pe antebraţul drept, în apropiere
placă lată de 0,008 m şi groasă de

Capetele

brăţării

ciocănite. Brăţara

1

de cot, se găsea o brăţară de bronz, lucrată
0,003 m. Secţiunea sa este dreptunghiulară.
se apropie, dar nu se ating. Ele sînt rotunjite şi puţin lăţite prin
nu poartă nici un fel de ornan1ent.
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Fig. 127. - Balta Verde. 1. Movila XI, mormîntul 2, nr. 2. = fig. 65,4; 2. Movila XII, .mormîntul 3, nr. 3 = 6g.
65, 6; 3· Movila XVII, mormîntul 2, nr. 1 = fig. 84, 4; 4· Movila XVIl, mormîntul 2, nr. 8 = fig. 91,4; 5· Movila
Xlll, passim = fig. 64,6; 6. Movila XI, mormîntul I, nr. 4 = fig. 65, 2; 7· Movila XI, mormîntul 2, nr. 1 = fig. 65,
3; 8. Movila XVII, mormîntul6, nr. 3 = fig. 96, 2; 9· Movila XII, mormîntulr = fig. 66, 2; ro . Descoperire izolată =
fig. ~31. 2; II. Descoperire izolată = fig. Ip, I; I2-15. Movila XV!, mormîntul r, nr. .4- 14 = tig. 78, 5; I6 - q.
Movila XVI, mormîntul r , nr. 2 = fig. SI, 3; I8. Movila Xll, mormînml 6 = fig. 77,5 .

Diametrul interior al brăţării este de 0,048 m.
Tot din mormintele ce făceau parte din grupa « de la dună» provin şi alte obiecte,
descoperite sau recuperate cu ocazia cercetărilor din 1932. Este vorba în primul rînd de o
fibulă de bronz în bună stare de conservare, găsită pe duna amintită, la adîncimea de 0,30 m,
într-unul din şanţurile înguste ce s-au trasat în 1932, pe latura de nord şi pe cea
de est a dunei. În jurul fibulei nu s-a mai găsit nici un alt obiect sau resturi de schelete.
Corpul fibulei are formă de arc, cu secţiunea rotundă, mai gros la mijloc şi mai
subţire către extremităţi (fig. 53, 5). Corpul fibulei este decorat numai pe cele două
extremităţi ale sale. Aici întîlnim un decor din liniuţe paralele, care acoperă de jur împrejur corpul fibulei, în felul unor cercuri paralele. Piciorul este în formă de placă dreptun-
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ghiulară, term.inată la capătul său superior cu un buton. Pe placă nu se găseşte nici un
ornament. Portagrafa şi acul s-au păstrat în bună stare .de conservare. Resortul este
unispiralic.
Lungimea fibulei este de 0,053 m, iar inăl
timea sa, de 0,032 m.
'
În timpul muncilor agricole, s-a descoperit
de către localnici şi a putut fi recuperat, în toamna
anului 1932, un pandantiv de bronz (fig. 53, 2).
În 1932, porumbiştea acoperea nu numai cîmpul
de urne din epoca bronzului şi pe acela din
prima epocă a fierului, ci se întindea şi peste
jumătatea de vest şi cea de sud a dunei. Descoperitorul pandantivului (N. Crivineanu) dădea
informaţia că pandantivul s-ar fi găsit intr-un
mormint cu schelet, care a fost distrus de plug.
Este foarte probabil că pandantivul să fi făcut
parte, ca şi fibula de mai sus, din inventarul
unui mormînt de incineraţie.
Pandantivul are corpul globular, acoperit
cu un număr de 7 (şapte) linii incizate adînc. Fig. 128. - 1. Gogoşu. Descoperire izolată;
2. Balta Verde. Movila XXVI; 3· Balta Verde. MorCorpul este plin în interior. Pandantivul are în mintul <le incinera~ie din a doua epoci a fierului.

Fi; .

Balta Verde. Movila :XXVI.

!29- -

Fig.

T30. -

Balta Verde. Movila XVII.

partea superioară o porţiune pentru suspensie. În partea de
terminat cu buton. Pandantivul a fost turnat.
Înălţimea sa este de 0,04 m.

picioruş

*
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În cuprinsul teritoriului satului Balta Verde s-au săpat prin urmare 27 movile
funerare. Numărul lor este mai mic decît acela al necropolei de la Gogoşu. După cum
s-a arătat şi mai înainte, tumulii funerari de la Balta Verde nu formează o necrnpolă
care să cuprindă toate mormintele tumulare la un loc. Acestea sînt risipite pe o di:tlnţă
foarte mare, de la « morminţi» pînă la «crîngul lui Stîngă», în spatele aşezfrior ome qti
ce se găseau de-a lungul malului Dunării.
În mantaua movilelor s-au găsit în general mai multe morminte. Şi din acest
punct de vedere, movilele de la Balta Verde se deosebesc de cele de la Gogoşu, care
cuprindeau în regulă generală un singur mormînt.
I. CATEGORII DE MOVILE
După felul mormintelor din interior, movilele funerare de la Balta Verde se
împart în patru grupe, şi anume:
1) Un număr de 8 movile, care cuprind morminte fără pietre: morţii nu au fost
depuşi pe nici un pat de piatră de rîu şi nici groapa lor nu a fost acoperită cu astfel
de pietre. 1'1orţii se depun într-o groapă, deasupra căreia se ridică movila. Grupa aceasta
de movile este cea mai veche din punct de vedere cronologic (a se vedea mai
jos). Cea mai caracteristică _din grupa I este movila XII, care cuprindea 7 morminte.
Celelalte movile sînt: V, VIII, XIII, XIX, XXV, XXVI şi XXVII.
2) Un număr de 13 movile formează o altă grupă de tumuli funerari, în care
morţii erau depuşi, fie în groapă, fie pe un strat de piatră de rîu, peste care se aşternea
un alt strat de piatră. Stratul de piatră este elementul caracteristic al acestei grupe. El
are de obicei o formă de cerc, asemănătoare aceleia a movilei. Cîteodată acest strat
are patru sau mai multe laturi, mai mult sau mai puţin regulate. Uneori suprafaţa de
pietre acoperă morminte mai vechi, fără pietre, aşa cum s-a constatat în unele cazuri. O
atare observaţie stratigrafică ne-a permis să stabilim raportul de vechime între cele
două grupe de movile şi de morminte. Movilele acestei grupe sînt: I, II, III, IV, VI,
VII, IX, XIV, XV, XX, XXIII şi XXIV.
3) În grupa 3 intră movile, care conţin numai morminte cu pietre. Nu este vorba
de morminte acoperite de o suprafaţă de pietre de rîu, în sensul movilelor din grupa 2,
unde o atare suprafaţă acoperă două sau mai multe morminte, ci de o masă de piatră care
a acoperit groapa mortului, căzînd uneori şi pe marginile ei. Din grupa 3 face parte numai
o singură movilă - movila XI, în care s-au descoperit două morminte de acest fel.
4) Grupa 4 cuprinde movile funerare cu morminte aparţinînd deopotrivă categoriei
fără piatră (deci mai vechi) şi categoriei cu piatră, ca cele din movila XI, de care am
vorbit aici, mai sus. Grupa 4 este deci o grupă mixtă. Totuşi, din punct de vedere cronologic,
în interiorul fiecărei movile se disting două perioade, deşi sub mantaua aceleiaşi movile
se găsesc două categorii de morminte. Aceasta înseamnă că movila propriu-zisă
- mantaua - a fost ridicată în una din cele două perioade. Grupa 4 cuprinde
următoarele cinci movile: X, XVI, XVIII, XXI şi XXII.

II. CATEGORII DE MORMINTE
După

felul amenajării mormintelor, acestea se împart în trei categorii.
1) Morminte cu groapă simplă, săpată în general în pămîntul viu, de o formă dreptunghiulară, în care mortul a fost aşezat pe spate, în poziţie întinsă. Deasupra s-a ridicat movila
funerară. Această categorie aparţine fazei mai vechi a mormintelor de la Balta Verde.
2) Morminte cu suprafaţă sau platformă de piatră, care acoperea întregul inventar
al mormintelor. De fapt, suprafaţa de piatră acoperă două sau mai multe morminte.
Este vorba, deci, de morminte colective, sub un strat relativ gros de piatră, avînd de
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obicei o formă de cerc. Morţii erau depuşi fie pe un strat mai subţire de pietre de rîu,
fie direct pe sol. În general, starea de conservare a oaselor de sub pietre este foarte
proastă. Adesea, scheletul s-a topit complet.
3) Morminte în groapă umplută cu pietre. Mortul era aşezat fie pe un pat de piatră,
fie direct pe pămînt şi apoi acoperit cu pietre.
III. CATEGORII DE MORMINTE

În cele 27 movile se găseau 66 de morminte. După inventarul lor, ele formează
grupe:
1) Morminte de luptători.
2) Morminte de civili (bărbaţi, femei, adolescenţi). În prima grupă intră un
număr de 19 morminte de luptători, care au putut fi determinate în mod cert. Unele
morminte nu pot fi atribuite cu certitudine uneia din cele două grupe. Numărul acestor
morminte trebuie să fi fost însă mai mare. Trebuie reţinută împrejurarea că la Balta
Verde, mai mult decît la Gogoşu, obiectele de fier- arme şi podoabe- s-au găsit în
foarte proastă stare de conservare din cauza umezelii. Uneori nu s-a mai putut preciza
nici forma obiectului, întrucît acesta fusese complet ros de rugină şi transformat într-o
grămadă de rugină. Mormintele de luptători reprezintă un procent de aproximativ 28,9%
faţă de totalul mormintelor. Mormintele de civili reprezintă un procent de 71,1 %·
La Gogoşu există un procent de 20 % morminte de luptători faţă de 80 % morminte
de civili. Deşi această statistică este dată cu o oarecare aproximaţie, din cauza stării de
conservare a obiectelor, totuşi ea oferă o preţioasă indicaţie asupra organizării societăţii
de pe la jumătatea mileniului I î. e. n. şi asupra rolului jucat de militari în cadrul
democraţiei militare. Un număr de 17 din cei îngropaţi la Balta Verde erau luptători pedeştri.
Numai un singur luptător nu aparţinea acestei categorii. Este vorba de luptătorul
îngropat în movila II, movilă în care s-au mai descoperit două psalii de zăbală, piese de
harnaşament şi fragmente dintr-o şină de car de luptă. Este singurul caz cunoscut pînă
acum în tumulii săpaţi Ia: Balta Verde şi Gogoşu. 1
Luptătorii erau îngropaţi cu o deosebită grijă. Un număr de 10 luptători au fost
îngropaţi în movile cu o suprafaţă de piatră de rîu, care, necesitînd a fi adusă qin alte părţi,
cerea un efort de muncă deosebit. În felul acesta de pregătire a mormîntului trebuie
văzut şi respectul pe care îl purta comunitatea de la Balta Verde faţă de pătura militarilor. Dacă ţinem seama că în cele 14 movile cu suprafaţă de piatră, un număr de 11
aparţine luptătorilor şi că sînt numai două morminte de civili (grupate astfel după caracterul inventarului lor) putem să vedem clar locul proeminent pe care-I ocupa pătura militarilor în sînul societăţii de atunci. Unul dintre cele trei morminte amintite pare a
fi, după inventarul său, al unei femei. Trebuie amintit şi aici că în comunitatea de la
Balta Verde, poziţia socială a femeii mai păstrează încă unele rămăşiţe de matriarhat,
deoarece s-au descoperit aici morminte de femei, cu un inventar foarte bogat.
Două morminte de luptători au groapa umplută cu pietre (mormîntul3 din movila
XVII şi mormîntul I din movila XVIII), pe cînd alte şase morminte sînt simple, fără piatră ..
Toate cele 19 morminte de luptători sînt de inhumaţie. Nu s-a descoperit nici
un mormînt de incincraţie. În cursul săpăturilor din 1949 şi 1950 s-a ajuns la concluzia
că şi mormîntul din turnului II, săpat în 1932, a fost tot de inhumaţie, iar nu de incineraţie, cum se crezuse înainte.
Cele 47 morminte de civili, care reprezintă un procent de 71,1 ~-;>,se repartizează
astfel: 1) trei morminte cu suprafaţă de piatră, dintre care unul este probabil de femeie,
două

1 În movila ÎV de la Balta Verde s-a de>coperit o hucată de şină, dar nu putem spune cu certitudine dacă
este de la un car de luptă.
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iar în celelealte două au fost îngropaţi bărbaţi; 2) opt morminte cu groapă şi grămadă
de pietre ce umplu groapa mormîntului. Dintre acestea, şase sînt probabil morminte
de femei, unul- probabil de bărbat şi ultimul nu poate fi atribuit decît în general grupei
mormintelor de civili; 3) 36 morminte simple, fără piatră, aparţinînd deopotrivă bărba
ţilor şi femeilor. Unele pot fi în mod cert aşezate în grupa mormintelor de femei, cum este,
de pildă, mormîntul 4 din movila XII, unde s-au găsit cele mai frumoa~e şi mai
numeroase obiecte de podoabă femenine. Tot aşa se poate spune că mormintele, in care
apar cuţitaşele de fier, aparţin bărbaţilor, cum este cazul mormîntului 3 din movila XVI.
Cît priveşte poziţia scheletului în mormînt, adică orientarea în raport cu punctele
cardinale, s-au făcut observaţii foarte importante, pe care, în acest paragraf, le dăm
sub formă de statistică.
La 40 de morminte din cele 66 s-a putut determina orientarea. Celelalte 26
conţineau resturi din schelet extrem de sfărîmate, ori din care lipseau orice resturi
de schelet. În afară de aceasta, pentru unele morminte, săpate înainte de 1949, nu avem
date precise asupra acestei probleme. Cele 40 de morminte de inhumaţie se împart,
în privinţa orientării, în: 1) patru morminte cu scheletele aşezate cu capul la est şi picioarele la vest; 2) patru schelete cu capul la vest şi picioarele la est; 3) trei schelete cu
capul la nord şi picioarele la sud; 4) trei schelete cu capul la sud şi picioarele la nord;
pe lîngă aceste poziţii atît de profund deosebite, încît avem orientări către toate cele
patru puncte cardinale, se întîlnesc poziţii intermediare, astfel: 5) trei schelete au capul
la SE (între 124°-135°) şi picioarele la NV (315°); 6) un schelet cu capul la
SV şi picioarele la NE; 7) două schelete cu capul la NE şi picioarele la SV (unul este
NE 45° - SV 225°; 8) două schelete cu capul la NV şi picioarele la SE (unul
NV 315°- SE 135° ;) 9) şapte morminte au capul la ESE şi picioarele la VNV,
cu devierea cuprinsă între ESE 112° -120° şi VNV, cu 292°-303°; 10) un schelet
cu capul la ENE 67° şi picioarele la VSV 247°; 11) şase schelete cu capul la VNV
(285°- 309°) şi picioarele la ESE (101 °-129°) şi 12) trei schelete cu capul la SSV
(191°-326°) şi picioarele la NNE (110°-146°).
Aceste variaţii în poziţia scheletului în raport cu punctele cardinale stau în legătură,
după cum se va vedea, atît cu schimbările survenite în practicile ritului funerar, cît şi
-unele dintre ele- cu anotimpul în care s-a făcut înmormîntarea. Oamenii de
atunci se orientau după soare şi faţă de poziţia acestuia îngropau morţii. Aceştia erau
aşezaţi în poziţie întinsă, pe spate. În cele 40 de morminte; ale căror schelete s-au
păstrat într-o stare de conservare care să ne îngăduie stabilirea poziţiei mîinilor şi picioarelor, se constată: 1) 29 de morminte aveau schelete cu braţele întinse de-a lungul corpului
şi picioarele paralele; 2) patru morminte conţineau schelete cu ambele braţe aşezate
pe bazin; 3) un mormînt avea scheletul cu mîna dreaptă aşezată pe bazin, iar stînga
de-a lungul corpului; 4) trei morminte cu schelete avînd mîna stîngă pe bazin şi dreapta
de-a lungul corpului; 5) două morminte cu schelete cu picioarele trecute unul peste
altul, şi anume: piciorul stîng peste cel drept; unul dintre aceste schelete (mormîntul 4
din movila XXII) are şi braţul drept aşezat pe bazin. O poziţie asemănătoare a pici9arelor
s-a întîlnit şi într-un mormînt tumular de la Gogoşu. Acestea sînt singurele trei cazuri
descoperite în complexul de la Balta Verde şi Gogoşu.

IV.

AŞEZAREA

OBIECTELOR

Lancea de fier a luptătorului se aşeza, de regulă generală, în dreptul corpului,
cu vîrful la înălţimea capului şi cu coada spre picioare. Lancea era paralelă cu corpul.
Într-un singur caz- din cele stabilite în mod precis -lancea era aşezată cu vîrful
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aproape de piciorul drept şi cu coada paralelă cu corpul (movila XV, mormintul 4).
De asemenea, într-un singur caz (movila X, mormîntul 3), lancea fusese aşezată în
partea stîngă a corpului cu vîrful lîngă cap.
În mormintele luptătorilor de la Balta Verde se întîlneşte o singură lance, pe cînd
la Gogoşu sînt două. Aceasta stă în legătură şi cu progresul realizat în domeniul metalurgiei fierului. În perioada necropolei de la Gogoşu, cînd Întrebuinţarea fierului se
generalizase şi mai mult, armele abundă. La Balta Verde săbiile se depuneau fie în dreapta,
mai jos de piept, fie între genunchi. Cuţitaşele de fier nu sînt aşezate după o regulă
anumită. Ele se găsesc fie în apropierea mîinii stîngi, fie lîngă cea dreaptă. Într-un siagur
caz, cuţitaşul s-a găsit la brîu (movila XVII, mormîntul 6), iar în alt caz, În mîna dreaptă
(movila XVII, mormîntul 3). Pumnalele curbe şi cu mîner În forma literei T erau aşezate
fie la brîu (movila XXI, mormîntul 3), fie în dreapta corpului.
În 11 morminte, vasele de lut, în majoritatea lor străchini, erau depuse la picioarele mortului, între nodiţe. În nouă cazuri, vasele se aflau între genunchii mortului;
într-un mormînt, vasul se găsea în partea dreaptă a bazinului şi într-altul, în partea dreaptă
a corpului, puţin mai sus de genunchi.
După locul unde se găseau unele podoabe, ca fibulele, se vor putea aduce unde
date în legătură cu costumul epocii.
În general, fibulele se găsesc în partea stîngă a pieptului (movila X, mormîntul
1; movila XII, mormîntul 2; movila XVII, mormintele 1-2, 5 şi 6). Interesant de
notat că în patru morminte_ din aceeaşi movilă (XVII), fibulele se găsesc toate În partea
stîngă. Dar nu există numai această regulă. S-au descoperit, de pildă, fibule în partea
dreaptă a corpului, uneori fiind aproape de regiunea mijlocului. În mormîntul 2 din
movila X, fibula se găsea aproape de şoldul stîng, iar în mormîntul 1 din movila XVI,
două fibule se aflau în partea stîngă a mijlocului şi a treia în partea dreaptă. În două morminte am descoperit cîte două fibule, nna în dreptul pieptului, cealaltă în stînga, pe cînd
în mormîntul 3 din movila X, fibula se găsea exact la mijlocul pieptului. În alte morminte, agrafele se găsesc numai îo. partea dreaptă a pieptului.
În ceea ce priveşte brăţările, se constată că În patru morminte brăţara se afla pe
antebraţul stîng şi în două morminte, pe antebraţul drept. De obicei, brăţara se poartă
pe mîna stîngă. Într-un mormînt se găseşte cîte o brăţară pe fiecare antebraţ, iar într-un
mormînt am găsit două brăţări pe antebraţul drept şi una pe cel stîng (movila XVII,
mormîntul 5). Două brăţări s-au descoperit şi pe scheletul, probabil al unei femei, din
movila XVII (mormîntul 2).
Tot din categoria podoabelor făceau parte şi verigile de picior, al căror număr
variază de la una pînă la zece pe un picior. Scheletul mormîntului 1 din movila XII
avea cîte o verigă de bronz pe fiecare picior, pe cînd scheletul din mormîntul 3 din
aceeaşi movilă avea patru verigi pe fiecare picior. Este foarte curios că nu totdeauna
numărul verigilor purtate era egal. De pildă, pe piciorul stîng al scheletului mormîntului 2
din movila XVII, se găseau 10 verigi de bronz şi două de fier. Mormîntul acesta
aparţinea unei femei.
La gît s-a găsit cîte o perlă de sticlă. În apropiere de cap,e:a în mormîntul 2
din movila XVII, s-a dat peste un pandantiv, care a fost atîrnat desigur de broboadă
sau de marama care acoperea capul. Aceasta face să se presupună că femeile umblau
cu capul acoperit. Reamintim că fi bula « a navicella » de la Gogoşu a fost găsită pe
craniul unei femei. În apropiere de cap s-au găsit şi cîteva fragmente de sîrmă subţire
de bronz, plurispiralice (« saltaleoni »), dar acestea sînt rare la Balta Verde, faţă de numărul
relativ mare din necropola de la Gogoşu. Un fragment de « saltaleoni » s-a găsit
pe partea dreaptă a scheletului din mormîntul 5, movila XVII, iar în mormîntul 7 din
aceeaşi movilă, s-a dat peste trei fragmente, în partea st!ngă a bazinului.
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Din garnitura îmbrăcăminţii făceau parte nasturii şi aplicele ajurate şi cele în forma
cifrei opt, care s-au descoperit în cîteva morminte.
Cele mai numeroase podoabe s-au găsit în mormîntul 4 din movila XII, care este
mormîntul unei femei cu o poziţie socială mai înaltă în sînul comunităţii. Cele două
mari brăţări plurispiralice acopereau antebraţul fiecărei mîini. De o parte şi de cealaltă a
pieptului se afla cîte o fibulă grea, în formă de ochelari, care servea mai mult ca podoabă
decît pentru prinderea hainei. La gît s-a găsit un colier, singurul descoperit în
săpăturile de pînă acum de la Balta Verde, iar la urechi şi pe frunte se aflau prodoabe de
sîrmă de bronz.
În două morminte s-a găsit cîte un colţ de mistreţ, care putea să fi servit ca pandantiv. În mormîntul 5 din movila XVII se găs~a în partea dreaptă a pieptului, iar la
mormîntul 6 din aceeaşi movilă, în cea stîngă.

V. CATEGORII DE OBIECTE

Obiectele descoperite în morminte sînt foarte frumoase şi variate. Ele se împart
pe categorii mari, în interiorul cărora se află grupe şi subgrupe, după caracteristica
fiecărui obiect. Un studiu amănunţit de tipologie va arăta varietatea şi legătura organică a
diferitdor obiecte cu perioadele anterioare şi cele următoare, precum şi raportul strîns
cu mediul social, căruia îi aparţin.
1.

Unelte

Cuţita;e. În afară de cuţitaşele de fier, care erau folosite în chip multilateral-la
nevoie chiar ca arme - nu găsim altfel de unelte în mormintele de la Balta Verde.
Cuţitaşele de fier reprezintă o formă foarte caracteristică. Ele au lama arcuită spre interior. Arcuirea este mai mult sau mai puţin accentuată. Lungimea lamei variază, ca şi
lăţimea sa. Plăselele, probabil de lemn sau de os, se prindeau de lama mînerului prin
nituri de fier. Cuţitaşele erau lucrate cu ciocanul. În genere, ele apar în stare fragmentată,
fiind foarte puternic mîncate de rugină. S-au descoperit opt cuţitaşe, majoritatea în stare
fragmentată.
2.

Arme

a) Vîrj~tri de lance. În categoria armelor, vîrfurile de lance ocupă locul de frunte.
În mormintele luptătorilor şi în mod izolat, au fost găsite în total 24 de vîrfuri de lance.
Cele mai mari ating lungimea de aproximativ 0,40 m. Astfel, în mormîntul 3 din movila
XVII, s-a găsit un vîrf de lance de 0,41 m (fig. 93, 3) şi în mormîntul 2 din movila
XVIII, un altul de 0,414 m (fig. 100, 3). Cele mai mici au o lungime ce variază între
0,20--0,25 m. Multe dintre ele au fost foarte puternic roase de rugină. Vîrful propriuzis sau frunza lănciJ are în general o formă elegantă, asemănătoare frunzei de salcie.
Vîrful şi marginea au fost ascuţite cu grijă. Formele greoaie sînt rare. Ele denotă
totuşi o lipsă de îndemînare a meşteşugarului primitiv, datorită, evident, stadiului încă
nu prea înaintat al metalurgiei fierului. În comparaţie cu vîrfurile de lance ale luptă
tarilor de la Gogoşu, cele de la Balta Verde sînt în general mai puţin evoluate, primele
reprezentînd un stadiu mai dezvoltat al metalurgiei fierului. Această concluzie se sprijină
şi pe faptul că vîrfurile de lance de la Balta Verde au o secţiune lenticulară, mai uşor
de obţinut decît cea rombică sau în mai multe dungi, cum este cazul la Gogoşu. Aproape
în majoritatea lor, lăncile de la Balta Verde au secţiunea lenticulară, aceasta fiind o
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particularitate a lor, şi, în acelaşi timp, un indiciu de vechime mai mare faţă de cele
din necropola de la Gogoşu. La Balta Verde avem însă şi două excepţii. În mormîntul 3
din movila XXI (fig. 120, 1) şi în mormîntul 1 din movila XXII (fig. 124, 1) s-au
descoperit două lănci cu secţiunea rombică. Această excepţie nu schimbă însă concluzia
generală formulată aici.
b) Pm7male. Forma caracteristică a pumnalelor este aceea a pumnalului cu un
tăiş şi mîner, avînd o bară perpendiculară pe lamă. Acesta este pumnalul cu mîner în
forma literei T. S-au descoperit patru exemplare bine caracterizate (fig. 53, 3; fig. 93,
2; şi 5; fig. 100, 1; fig. 124, 2) şi opt fragmente pe care nu le putem atribui în mod
cert acestui tip de ·pumnale, dar, avînd în vedere că această formă de pumnal este cea
mai frecventă în mormintele de la Balta Verde, este de presupurs că şi cele opt fragmente
aparţin tot tipului de pumnal cu tăiş şi mîner în formă de T. Un mare fragment de lamă
cu un tăiş, lung de 0,323 m (fig. 61, 2) ar putea aparţine, nu atît unui pumnal, ci unei
săbii cu un tăiş.
c) Săbii. S-au descoperit patru fragmente de lamă de sabie cu un singur tăiş
şi un fragment cu două tăişuri. Cea mai obişnuită este sabia cu un tăiş. Ea este înrudită
cu pumnalul cu mînerul în forma literei T, de care se deosebeşte prin lungimea lamei,
prin lăţimea acesteia şi lipsa mînerului T.
d) Car de lNptd. În movila II (fig. 57, 4) s-au descoperit două fragmente de şină
de fier, cu urme de nituri. În movila IV s-a găsit de asemenea un fragment de şină.
S-a emis părerea că aceste fragmente de şină stau în legătură cu un car de luptă tras de
cai. Această părere este susţinută mai ales de faptul că în acelaşi tumul II s-au găsit
piese de harnaşament şi zăbale de bronz. Zăbalele de bronz reprezintă o formă caracteristică (fig. 54 şi 56, 1). Aplicele de bronz în formă de disc ajurate serveau la încrucişarea inelelor hăţurilor şi hamului calului, jucînd în aceleaşi timp şi rolul de podoabă
(fig. 54; 55, 1-2; fig. 56, 3). În afară de aceste patru exemplare, s-a mai găsit, tot în
turnului II, o altă aplică, de formă mai evaluată (fig. 53, 7). O aplică ajurată, de bronz,
s-a găsit în mormîntul 1 din movila XVI (fig. 81, 3), dar ea nu intră în categoria pieselor
de harnaşament, ci stă în legătură cu îmbrăcămintea. Ca piesă de harnaşament trebuie
socotită şi aplica în formă de V, descoperită tot în turnului II (fig. 53, 6), unde au apărut
de asemenea şi două garnituri de bronz dreptunghiulare, care se puneau la capetele
curelelor (fig. 54 şi fig. 55, 4--5). O garnitură tubulară cu dungi în relief s-a descoperit
izolat, în movila XXIV. Trebuie adăugat iarăşi că în turnului II s-au găsit bilele de
fier care erau aşezate pe muştiucul zăbalei.
În turnului II apar prin urmare armele luptătorului şi piesele calului de la carul
de luptă. Este singurul caz cert de la Balta Verde şi Gogoşu, unde avem de-a face
cu mormîntul unui luptător cu car de luptă şi poate şi călare. În acelaşi mormînt s-au
găsit două lănci, ceea ce nu am găsit în celelalte morminte obişnuite de luptători pedeştri.
De asemenea, s-a găsit un pumnal cu mîner în formă de T şi un fragment dintr-un
alt pumnal sau sabie. Numărul dublu al armelor arată şi el că avem de-a face cu un
luptător cu car de luptă şi care avea o situaţie mai înaltă în mijlocul păturii militarilor comunităţii de la Balta Verde.
3. Cute de

piatră

În legătură cu ascuţirea uneltelor şi mai ales a armelor de fier apare, în mormintele
luptătorilor, cutea de gresie. La Balta Verde s-a descoperit un singur exemplar, de o
formă dreptunghiulară, cu o perforaţiune la capătul superior - pentru a fi atîrnată.
Ea a fost găsită în turnului II (fig. 53, 1).
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4. Vase de lut (ceramica)

In inventarul mormintelor şi în mantaua movilelor s-au descoperit numeroase
vase întregi şi fragmentare. Unele dintre ele nu au putut fi reconstituite din cauza stării
lor proaste de conservare. După unele fragmente, prost păstrate, nu s-a reuşit uneori a
se stabili nici profilul vasului.
Cele mai numeroase sînt străchinile. S-a descoperit un număr de 29 de străchini,
în majoritatea lor întregi sau întregibile. Străchinile au fost cele mai obişnuite vase funerare. În ele se depuneau mîncărurile, fiind aşezate de obicei între genunchi sau între
labele picioarelor mortului. Forma obişnuită este cea de strachină cu buza arcuită spre
interior şi acoperită cu caneluri paralele, oblice sau orizontale. Pe maxima rotunjime a
străchinilor se găsesc în general apucători late. Lutul din care sînt lucrate străchinile
are o culoare neagră în spărtură, cu nuanţe castanii. La suprafaţa peretelui vasului se
găseşte cîte un strat subţire de culoare castanie, care de obicei a fost acoperit de un strat
de lut foarte fin (slip). Acesta a fost lustruit. Din cauza umezelii, acest slip a căzut în
cea mai mare parte de pe peretele străchinilor.
Vasul emisferic, cu pereţi foarte groşi şi cu marginile arcuite spre interior, care a
fost descoperit în movila II (fig. 52, 5), ca şi cel din movila IV (fig. 58, 4), se înrudesc
cu seria străchinilor. Ele nu au însă nici caneluri şi nici apucători.
Rare sînt de asemenea şi cănile cu o toartă laterală, ca exemplarele din movila
IV (fig. 59, 1) şi din movila VII (mormîntul 2) care au corpul bombat şi scund, cu gîtul
înalt şi cilindric. Înrudite cu cănile dar de dimensiuni mai mici sînt ceştile cu o toartă
(fig. 64, 3, fig. 96, 3). S-au descoperit trei ceşti aproape întregi şi un fragment de buză.
În aceeaşi serie mare a cănilor intră şi ulcelele, ca cea descoperită în mormîntul 4 din
movila XVI.
Interesantă este cupa de mici proporţii (înălţimea de 0,037 m), descoperită în
movila XVIII (fig. 96, 4). Ea are o formă larg deschisă şi un profil elegant.
O formă tot atît de interesantă şi originală o constituie vasul cu două torţi supraînălţate, bogat ornamentat, descoperit în movila XX (fig. 108 şi fig. 109). Prin forma
şi prin tehnica lutului şi a decoraţiei sale, acest vas este unul dintre vasele cele mai caracteristice ale culturii primei epocii a fierului. În afară de încă şase văscioare de diferite forme
şi dimensiuni, s-au mai descoperit fragmente din douăsprezece vase de lut.
În total în morminte şi în mantaua mov ilelor au fost descoperite 58 de
vase de lut.
5. Podoabe

Această categorie de obiecte este foarte numeroasă şi variată. Ea cuprinde mai multe
grupe care, la rîndul lor, se subîmpart în alte grupe mai mici. Astfel:
a) J7ibllle. Fibulele sînt lucrate din bronz, din fier şi din fier şi bronz. O primă
grupă a fibulelor de bronz o formează fibulele în formă de ochelari. Se cunosc în
total trei exemplare, dintre care două au fost descoperite în mormîntul 4 din
movila XII (fig. 72, · 1-2), iar al treilea exemplar, în mormîntul 2 din movila
XIII (fig. 64, 6). Această din urmă este deformată, pe cînd celelalte două
reprezintă tipul de fibule-ochelari grele, lucrate cu o deosebită grijă şi pricepere. Cele
două spirale ale fibulelor-ochelari se leagă între ele printr-o răsucire în forma numărului
opt. Pe partea opusă a celor două fibule mari s-au adăugat acul şi întreg dispozitivul de
fixat al fibulei, care au fost lucrate din fier. S-au mai descoperit încă cinci fihule de
bronz. Dintre acestea, un exemplar are placa în formă de scut beotic mult scobit
(fig. 69, 1), un altul cu scut beotic scobit mai prelung (fig. 90,1), un exemplar cu placa
triunghiulară, dublu resort şi corpul cu secţiunea rombică (fig. 69, 2); celelalte două
exemplare au resort dublu, dar placa este ruptă, încît nu se poate preciza tipul.
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În total s-au găsit deci 8 fibule de bronz.
Cel mai frecvent este tipul de fibulă care are corpul în formă de arc, acoperit cu
dungi în relief, mai mult sau mai puţin înalte, care înconjură de jur împrejur corpul
fibulei, în felul unor cercuri paralele. Aceste fibule cu « coaste», care se aseamănă cu dungile unui vierme, au fost lucrate deopotrivă din bronz şi fier. Prin interiorul corpului
fibulei trece o sîrmă groasă de fier sau o bară de fier, din care s-a făcut de fapt şi restul
fibulei (resort, placă, ac).
Peste sîrma sau bara de fier se află un înveliş de bronz, care poartă ornamentul
în formă de <<coaste)). Cum fierul este metalul care rezistă mai puţin la umezeală, partea
de fier a acestor fibule s-a distrus complet, încît s-a păstrat numai corpul fibulei, cu învelişul său de bronz (fig. 65, 1-6; fig. 81, 1-2; fig. 84, 1--4; fig. 90, 3; fig. 101, 3
şi fig. 110, 5). Numai două exemplare din această categorie s-au păstrat într-o stare
mai bună. O fibulă a fost descoperită în mantaua movilei XVIII (fig. 84, 5). Ea are
dublu resort, iar într-o parte a rămas o mică porţiune din placă, a cărei formă pare a fi
fost asemănătoare scutului beotic. A doua fibulă s-a găsit în mormîntul 1 din movila
XXI (fig. 110, 6). Ea este de dimensiuni mai mici decît precedenta; are dublu resort
şi păstrează de asemenea o porţiune din placa piciorului fibulei, care indică şi ea o formă
de scut beotic. Este deci de presupus că şi celelalte 15 exemplare fragmentare să fi aparţinut aceluiaşi tip cu dublu resort şi placă în formă de scut beotic.
Din subgrupa fibulelor din fier cu înveliş de bronz fac parte 17 exemplare descoperite în săpăturile din 1949 şi 1950.
A treia categorie cuprinde fibulele lucrate în întregime din fier. S-au descoperit
10 fibule de fier, dintre care patru sînt caracteristice tipului cu placă în forma scutului
beotic, dar cu scobitură prelungă, aşa încît placa este mai înaltă şi mai îngustă decît
la fibulele de bronz de acelaşi tip (fig. 61, 4; fig. 90, 2; fig.100, 5; fig.12Q, 3). Toate
aceste fibule au resort dublu. Una dintre ele (fig. 61, 4) s-a rupt şi a fost reparată printr-un
buton de bronz, care a fost sudat pe fier. Şase exemplare sînt într-o proastă stare
de conservare (fig. 61, 5; fig. 78, 1; fig. 104), iar din celelalte trei s-a păstrat
numai corpul, care este foarte puternic mîncat de rugină. La un exemplar se păstrează
o mică porţiune din placa piciorului, care a fost tot în formă de scut beotic. Fibulele
din grupa aceasta se caracterizează prin placa în formă de scut, prin corpul în
formă de arc şi cu secţiunea rombică şi prin prezenţa resortului dublu. Fibulele din
fier au fost lucrate din bară de fier, prin ciocănire. Majoritatea au corpul cu secţiunea
rombică. Secţiunea rotundă este o excepţie şi atunci ea se datoreşte poate faptului că fibula
a fost foarte mult roasă de rugină, tocîndu-se complet marginile celor patru suprafeţe.
Numărul total al fibulelor se ridică la 44.
b) Brăţări. Brăţările au fost lucrate din bronz şi fier. S-au descoperit 27 de brăţări
de bronz, dintre care trei sînt fragmentare şi patru brăţări de fier.
Cele mai numeroase brătări au fost făcute dintr-o bară de bronz cu sectiunea
'
'
plan-convexă, apropiată ca formă de litera D şi de o lăţime relativ mică. Numărul
acestora este de 11. Partea convexă este mult bombată (fig. 66, 2; 87, 1; 89, 6; 91,
1-2; 94, 3--4; 105, 1--4). Aceasta este forma cea mai caracteristică a brăţărilor din
mormintele tu mulare de la Balta Verde. În privinţa formei se deosebesc două variante:
brăţări închise, cu capetele petrecute unul pesţe altul pe o mică distanţă (fig. 66, 4;
fig. 87, 3) sau pe aproape o treime din lungimea lor (fig. 87, 1) şi brăţările deschise, cu
capetele mai mult sau mai puţin apropiate, dar care încă nu se ating (fig. 87, 2).
O altă categorie de brăţări este făcută din sîrmă de bronz cu secţiunea rotundă.
Un exemplar (fig. 87, 4) este lucrat din bară de bronz, cu secţiunea rombică, iar alte
două sînt făcute din placă lată de bronz, cu secţiunea dreptunghiulară (fig. 128, 2).
Acestea aparţin tipului brăţărilor deschise.
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Alte patru brăţări de bronz aparţin tipului de brăţări plurispiralice. Două dintre
ele sînt lucrate din placă subţire de bronz, cu secţiunea plan-convexă, care are lăţimea
mai mare la mijloc şi se subţiază treptat spre extremităţi. Aceste două exemplare,
care s-au descoperit în mormîntul 4 din movila XII, formează un tip cu totul aparte.
Ele sînt brăţări grele, care acopereau o bună parte din braţul persoanei ce le purta.
Din sîrmă mai rezistentă de bronz, cu secţiunea O\'ală, a fost lucrată brăţara plurispiralică din mormîntul secundar, movila II (fig. 53, 4).
O funcţiune dublă jucau brăţările plurispiralice din sîrmă subţire de bronz, cum
este exemplarul descoperit în mormîntul 1 din movila XI (fig. 66, 1). Acestea erau
folosite desigur şi ca brăţări, dar, întrucît în săpăturile de la Balta V crde astfel de « bră- ,
ţări» au fost descopedte pe umărul mortului, rezultă că ele serveau şi pentru a prinde
hainele într-un mănunchi, cu aspectul unui melc. Un asemenea inel a fost descoperit
pe umărul stîng al mortului 2 din movila VIII (fig. 70, 3).
Cele cinci brăţări de fier reprezintă şi ele două variante: o variantă cuprinde brăţări
închise (fig. 88, 4; 91, 4 şi 94, 2), iar cealaltă cuprinde brăţări cu capetele subţiate şi
petrecute unul peste altul (fig. 64, 3). Ele sînt făcute din bară de fier cu secţiunea rotundă
(fig. 64,5 şi fig. 91,4), sau dreptunghiulară (fig. 88,4 şi fig. 94,2).
c) Veri. gi de pidoare. O altă categorie de podoabe o formează verigile de bronz
şi de fier descoperite pe picioarele morţilor. În total s-au găsit 9 verigi de bronz şi 9
verigi de fier. Uneori se aşezau împreună verigi de fier şi de bronz. Secţiunea celor
de bronz era plan-convexă, similară literei D, ca şi secţiunea brăţărilor care au fost
lucrate dintr-o bară de bronz asemănătoare (fig. 68, 1-4; fig. 67, 3). Ca şi la brăţări,
deosebim şi la această categorie verigi închise, cu capetele petrecute şi verigi deschise.
Verigile de fier, lucrate dintr-o bară de fier, au secţiunea ovală. Ele sînt În<hise
şi au o formă eliptică (fig. 70, 1-2). Aceste verigi, ca de altfel toate obiectele de fier,
s-au lucrat prin ciocănite.
d) Perle de sticld. In săpăturile de la Balta Verde s-au descoperit patru măr
gele de sticlă (fig. 66,3; 89, 1,8,10). Trei exemplare s-au descoperit în mormintele 1,
7 şi 8 din movila XVII, pe cînd al patrulea exemplar .s-a găsit în mormîntul 3 din
movila XII. Trei exemplare au o formă ovală şi culoare uniformă, pe cînd un exemplar are culoarea albastră şi cercuri («ochi») galbene (fig. 89,10).
e) Saltaleoni. In cinci morminte s-au descoperit fragmente de spirale multiple
şi mici, cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de «saltaleoni». Ele au
apărut şi în mormintele de la Gogoşu.
f) }\rasturi de bronz. S-au descoperit 33 de nasturi mici de bronz (fig. 89,
2-4; fig. 90, 4-6) şi un nasture mai mare, lucrat şi el tot din bronz (fig. 5\3).
Nasturii de bronz au fost turnaţi. Partea superioară a nasturilor este în formă de calotă, i;r
pe partea opusă au o urechiuşă prin care se prindeau de haine. O altă categorie de nasturi
au partea superioară dreaptă sau cu marginile uşor răsfrînte în jos (fig. 9o,4-6). A treia
categorie de năsturaşi o constituie exemplarele cu suprafaţa superioară trilobată (fig. 55,7).
Nasturele mai mare a fost descoperit în movila Il. El are partea superioară în
formă de calotă, dar sistemul de fixare nu mai este prin urechiuşă, ci printr-un cui,
care se îndoia ca să se fixeze mai bine. Acest nasture a fost aplicat foarte probabil
pe curea, şi nu pe îmbrăcăminte.
g) Aplice. În afară de aplicele folosite ca podoabă de harnaşament, de care am
vorbit mai sus, au mai apărut în mormintele de la Balta Verde cîteva aplice de bronz şi
una de fier, care stau în legătură cu îmbrăcămintea.
Un număr de 11 aplice de bronz au forma numărului opt culcat, la mijloc.
cu o placă dreptunghiulară ornamentată (fig. 78, 5). Sistemul de fixare al acestor
aplice constă dintr-o urechiuşă făcută din bandă cu secţiunea dreptunghiulară. Toate
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acestea s-au descoperit în mormîntul 1 din movila XVI. Un alt exemplar similar a
fost găsit în mormîntul 3 din aceeaşi movilă (fig. 89,5).
Altă grupă de aplice ajurate sînt rotunde şi se aseamănă atît prin formă, cît şi
prin decor cu cele patru aplice descoperite în movila Il. Două exemplare s-au găsit
în movila X VI, mormîntul 1 (fig. 81,3). Exemplarele noastre au tortiţă sau urechiuşă,
prin intermediul căreia se fixau.
Aplica de fier s-a descoperit în mormîntul 1 din movila XVII (fig. 101,1). Ea are
o formă pătrată, cu patru braţe rezultate din tăierea deschizăturilor. Trei colţuri ale
aplicei s-au rupt. Aplica se fixa printr-o urechiuşă.
Ultima aplică din categoria acestor podoabe are forma de nasture, cu partea superioară mult bombată şi prevăzută în centru cu un buton (fig. 74,4). Toată suprafaţa
exterioară este ornamentată cu cinci cercuri concentrice.
În categoria aplicelor trebuie să amintim şi plăcile din placă subţire de bronz
(fig. 89,7 şi fig. 110,4). Ele serveau drept garnituri de îmbrăcăminte şi se întrebuinţau, mai ales, pe centură sau pe alte obiecte de piele.
h) Colier. În mormîntul 4 din movila XII s-a descoperit un interesant colier
de bronz cu corpul torsionat şi capetele răsucite, care a fost o formă caracteristică
culturii primei epoci a fierului (fig. 74,1).
i) Spirale. Tot în mormîntul 4 din movila XII s-au descoperit un inel şi trei
spirale din sîrmă subţire de bronz, care serveau drept bucle de păr (fig. 77,1,3,6).
j) Pandantive. În mormîntul 2 din movila XVII s-a descoperit un interesant
pandantiv cu corpul în formă de cerc şi un mîner triunghiular. Al doilea pandantiv
este în formă de clopot. El s-a descoperit în mormîntul 6 din movila XII (fig. 77,5).
Ca descoperire izolată semnalăm şi aici al treilea pandantiv, de o formă globulară
(fig. 53,2).
Deosebit de interesante sînt pandantivele lucrate din colţ de mistreţ. S-au descoperit trei asemenea pandantive, şi anume: unul în mormîntul 6 din movila XVII (fig.96,2),
altul în mormîntul 5 din aceeaşi movilă şi al treilea în mormîntul 2, din movila XVIII
(fig. 101,2). Aceste podoabe par a sta în legătură şi cu anumite credinţe religioase
ale epocii.
6.

Lamă

de

bărbierit

În movila X s-a descoperit o lamă de bărbierit din placă de fier, avînd capătul
de prins mînerul în formă de cîrlig (fig. 61,8).
7. Alte descoperiri

În această grupă amintim: 2 tije de vîrfuri de lance (fig. 61,3 şi fig. 120,5),
un ineluş din sîrmă de fier, un mîner de la un cuţit de fier, un cui de fier (fig. 57,11),
un. vîrf de săgeată (fig. 57,6), un fragment de spirală cu buton de bronz (fig. 81,4),
care era probabil capătul unei sîrme plurispiralice (« saltaleoni »).
Cu aceasta s-a încheiat statistica şi gruparea obiectelor după forme şi funcţiuni.
a) Mormînt de

incineraţie

celtic

În cursul cercetărilor efectuate de colectivul santierului în 1949, între satul Balta
'
Verde şi Dunăre, de-a lungul pîrăului Blahniţa s-au descoperit resturile unui mormînt
de incineraţie, care fusese distrus de lucrările agricole. Locul descoperirii se află pe
stinga Blahniţei, în apropiere de Dunăre, pe un teren nisipos cultivabil. Pe alocuri
se vedeau pietre de rîu împrăştiate, care provin probabil de la morminte cu platformă sau
înveliş de piatră, ca şi cele din unele movile descrise mai sus.
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Într-un loc s-a dat peste mai multe fragmente mărunte de fier, mîncate de rugină.
În acelaşi loc s-a descoperit un vîrf de lance de fier trecut prin foc şi îndoit după un
rit bine cunoscut. Alături de el s-au găsit fragmentele unei săbii cu lama lată şi cu
două tăişuri, care şi ea fusese îndoită ritual şi deformată de foc. Aceste obiecte de fier
provin dintr-un mormînt de incineraţie distrus.
Nr. 1. Vîrful de lance are o formă de frunză de salcie (fig. 124,4). El a fost
lucrat cu foarte mare îndemînare, prin ciocănire. Marginile sînt netede şi bine conservate. Pe ambele feţe, vîrful are o dungă mediană în relief, cu secţiunea triunghiulară.
Tubul de înmănuşare este scurt, dar lucrat cu mare grijă, încît nu se observă linia de contact a foii de fier din care a fost făcut. Se pare că tubul a fost ornamentat, dar decorul a dispărut. Vîrful a fost ars în focul rugului funerar care consuma cadavru] defunctului şi îndoit după obiceiul celţilor. Din cauza focului, arma a prins la suprafaţă un strat
subţire şi izolator, care a împiedicat ca rugina să atace fierul.
Lungimea vîrfului de lance este de 0,330 m; lungimea vîrfului propriu-zis este
de 0,26 m, iar lăţimea sa, de 0,073 m; lungimea tubului este de 0,076 m şi diametru]
său, de 0,024 m.
Nr. 2. Fragmentele de sabie aparţin unei săbii de tip celtic, cu lama lată şi cu
două tăişuri. Ele se află în foarte proastă stare de conservare. Fragmentul mai mare
descoperit are o lungime de 0,127m, iar un capăt este îndoit (fig. 128,3), ceea ce arată
că şi această armă fusese îndoită ritual, ca şi vîrful de lance, dupl acelaşi obicei celtic.
Secţiunea fragmentului de lamă este lenticulară prelungă.
Judecînd după ritul funerar, după forma celor două arme şi îndoirea rituală
a lor, putem data mormîntul căruia îi aparţin aceste arme, într-o vreme puţin ulterioară
secolului al III-lea î.e.n. şi-1 putem atribui unui luptător celtic .
•

b) Descoperiri monetare

La est de satul Balta Verde, pe locul numit «cîmpul Deciului » locuitorii gă
sesc- în timpul lucrărilor agricole - numeroase monede romane. Membrii colectivului
au adunat de la diferite persoane o serie de astfel de monede. În prezent, ele se păstrează
la Muzeul Naţional de Antichităţi. S-au putut recupera următoarele monede determinate de Bucur Mitrea:

1. Faustina senior (după anul 140)
Bustul împărătesei spre dr. şi DIVA FAV STINA. Legenda e în parte ştearsă.
Rv. AVGVSTA, Vesta voalată şade spre st. şi ţine în dr. o pateră, iar în
st. un sceptru.
AR .. Greutatea 2 g 66. Diametru] 18,50 mm. Conservarea mediocră. Coh. 2, 119.
2. Elagabal (218-222)
IMP. ANTO NINVS PIVS AVG. Bustul împăratului laureat, drapat ş1 cu
corn spre dr.
Rv. SVMMVS SACERDOS AVG. Elagabal în picioare spre st. sacrifică pe un
trepied; el ţine în dr. o pateră, iar în st. o ramură; în cîmp st. sus, o stea .
. AR. Greutatea 2 g 69. Diametru] 21 mm. Conservarea satisfăcătoare. Coh 2 , 276.
3. Iulia lvfamaea (pînă în anul 235)
IVLIA MAMAEA AVG. Bustul diademat al împărătesei spre dr.
Rv. VESTA. Vesta voalată, în picioare spre st. ţine palladiul şi un sceptru.
Legenda este în parte ştearsă.
AR. Greutatea 2 g 45. Diametru] 19 mm. Conservarea mediocră. Coh2 , 81.
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4. Gordian (Nicaea) (238-244)
.... roP ~IANOC [. . . . .] Capul radiat al împăratului spre dr.
Rv. NIKAI în exergă QN. În cîmp, trei insemne militare.
AE. Greutatea 3g 15. Oiametrul 18,30 mm. Conservarea mediocră.
5. Gordia11 (Viminacium) (238-244)
IMP CAES M. ANT GORDIANVS AVG. Bustul radiat şi drapat al împăratului
spre dr.
Rv. PMS ,COLVIM, în exergă AN II. Figură feminină. în picioare, din faţă;
in dr. un leu, iar în st. un taur.
AE. Greutate 6 g 64. Diam. 22,70 mm. Conservarea satisfăcătoare. Pick, 77.
6. Secolul IV- Urbs Roma.
VRBS ROMA. Bustul Romei, c~ cască, drapat şi cuirasat spre st.
Rv. Lupoaică spre st., alăptează pe Romulus şi Remus; deasupra două stele. În
exergă SMTS .... ?
AE. Greutatea 2 g 53. Diam. 17,50 mm. Conservarea mulţumitoare.
Coh. 2 17.
7. Constanţiu II (324--361)
FL. IVL. CONSTANTIVS. NOB. C. Bustul diademat şi drapat al lui Constantin II spre dr.
Rv. GLORIA EXERCITVS. Doi soldaţi romani ţin fiecare cîte o lance şi un
scut; între ei, două insigne militare. În exergă: SMHA şi o stea.
AE. Greutatea 2 g 21. Diametru! 17,80 mm. Conservarea bună.
Coh. 2, 104.
8.

Monedă romană imperială,

sec. Il.

Se distinge cu greu capul unui împărat roman cu barbă, spre dr.; în rest nimic.
• Rv. Figură feminină în picioare.
AE. Greutatea 2 g 58. Diametru! 18,65 mm. Conservarea foarte slabă.
Probabil de la Antonin Piul sau Marcu Aureliu.

*

O altă serie de monede n-au putut fi recuperate, dar s-au scos
care au permis determinarea lor precum urmează:

Fig. 131. - Balta Verde.

Două

după

ele estampe,

fibule imperiale romane.

1. Iulia Domna. Denar, tip Coh2, 164 (înainte de 217).

2.
:w -

c, 297

Monedă

de bronz din prima

jumătate

a sec. III e. n. (poate Elagabal).
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3. Iulia iVlamaea. Denar, Coh2 ., 24 (pînă la 235)
4. V rbs Roma (sec. IV e.n.) AE, Coh2, 17 variantă.
5. Constantinopolis (sec. IV e.n.) AE. Coh2, 21.
6. ]ustin II (565-578) AE, Wroth, 184, a. 576-7.
A fost bătut în atelierele de la Kyzikos.
D. DESCOPERIRI DIN PERIOADA PREFEUDALĂ
1. Fibule

În cursul cercetărilor de la Balta Verde s-au mai descoperit în afară de fragmentele
ceramice prefeudale despre care a fost vorba în capitolul referitor la aşezări încă două
agrafe de bronz.
Nr. 1. Primul exemplar (fig. 113,1) a fost descoperit spre sud-est de satul BaltaVerde,
către hotarul comunei Izvoarele, unde se semnalează o aşezare rurală din vremea stă
pînirii romane. Arcul fibulei are faţa exterioară cu cinci laturi, pe cînd cea interioară este
plană. Deasupra resortului, arcul sau corpul se termină printr-o suprafaţă arcuită.Aceasta
acoperă o parte dintr-o bară lunguiaţă, cu secţiunea rotundă. Bara a fost străpunsă longitudinal, pentru a fi introdus un nit de fier, care fixează placa-resort. Placa a fost intro-dusă într-o crestătură adîncă făcută perpendicular pe axul lung al barei. Astfel, resortul
este format dintr-o plăcuţă triunghiulară, prelungită cu un ac mai lung. Capătul arcului,
opus piciorului, se termină printr-o suprafaţă rotundă, în mijlocul căreia este un mic buton.
Placa piciorului este înaltă, de o formă dreptunghiulară. Datorită unui defect de lucru,
meşteşugarul a trebuit să îndoaie acul, fiindcă altfel acesta nu mai putea să se fixeze
la portagrafa.
Lungimea fibulei este de 0,036 m.
Agrafa a fost descoperită izolat, aşa încît datarea sa nu se poate face decît pe baza
analizei stilistico-tipologice şi a materialului comparativ. O fibulă asemănătoare se cunoaşte la Kladova, pe malul drept al Dunării 1 , deci în regiunea în care apare şi exemplarul
nostru. Un alt exemplar similar este publicat ca provenind din Oltenia sau Dobrogea
fără a se cunoaşte cu certitudine locul unde a fost găsit 2 • Dar cel mai important exemplar
asemănător care ne ajută la datarea fibulei de la Balta Verde provine din aşezarea prefeudală timpurie de la V erbiţa, raionul Pleniţa, unde există elemente de datare, cum sînt
monedele din prima jumătate a secolului al IV -lea e.n. 3 • Pe baza acestor descoperiri,
fibula de la Balta Verde se poate data în aceeaşi epocă.
Nr. 2. A doua fibulă a fost descoperită la locul numit «la morminţi », pe nisipurile din apropierea salcîmilor, la est de cîmpul de urne din prima epocă a fierului.
Agrafa are forma literei T (fig. 131,2). Corpul arcuit în formă de semicerc, cu secţiu
nea dreptunghiulară. Pe partea superioară, a fost incizată o linie longitudinală,
pe care s-au incizat liniuţe. transversale. Arcul sau corpul se sprijină pe o bară, cu care
formează un unghi drept. Bara are, de o parte şi de cealaltă, a sa, o dungă în relief.
La capetele barei s-a fixat cîte un bulb bine rotunjit şi lustruit. Procedeul de fixare este
interesant. Prin interiorul barei de bronz, de care am vorbit, s-a lăsat un gol, în sensul
lungimii sale, prin care a fost tr~cută o sîrmă de fier. Această sîrmă a prins deopotrivă
cele două măciulii sau « bulbi de ceapă >> de la extremităţi şi a fixat de asemenea - în
trecerea sa la mijlocul barei transversale- şi acul fibulei. Acul era şi el de fier. Capetele
1

nr. 4(•, p.

Gh. Severeanu, in «Bucureşti)), Revista Muzeului Municipiului
68-69.
2
«Dacia)), IX-X, 1941-1944, m. 49· P· 49~·
"« S.C.I.V. )), III, 19,2, p. 16o, lig, 19, z.
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sîrmei au fost tăiate şi apoi bătute cu ciocanul. Al treilea bulb (cel de la mijloc) a fost
fixat de bară printr-un nit de bronz bătut cu ciocanul pe partea interioară a fibulei.
Porţiunea care leagă acest bulb de bară este ornamentată prin liniuţe incizate, paralele şi oblice.
Resortul fibulei ca şi acul erau făcute din fier. Ele sînt rupte din vechime.
Lungimea fibulei, aşa cum s-a păstrat pînă azi, este de 0,043 m, iar lungimea barei
perpendiculare este de 0,05 m.
Tipul de fibule cu bara în formă de T, căruia îi aparţine şi exemplarul nostru, datează din secolul al IV -lea e.n. Atare fibule se cunosc nu numai pe teritoriul ţării noastre,
dar şi în ţinuturile învecinate de la sud de Dunăre.
2.

Morminte prefeudale

La est de satul Balta Verde se află un loc nisipos numit « Grindul cu tunul ».
nisipului de către vînturi, în fiecare an ieşeau la iveală numeroase
oase arse, fragmente ceramice şi diferite alte obiecte arheologice, din diferite epoci.
Bănuindu-se că pe acest loc s-ar găsi un vechi cimitir de incineraţie, s-a cercetat locul, iar
în anul 1934, s-au efectuat scurte sondaje pentru lămurirea acestei problemei. Cu prilejul
acelor sondaje s-au descoperit din cimitirul de incineraţie doar două morminte,
şi acelea în parte răvăşite.
j
1 :
)
Datorită spulberării

c:

o

M o r m înt u l 1. Acesta a fost
descoperit pe coama uneia dintre ridicăturile ce alcătuiesc « Grindul cu
tunul». Resturile arheologice s-au găsit
------··
1 '-----------·
la adîncimea de 0,30 m. Mortul fusese
incinerat. Fragmentele din oasele arse
6
şi inventarul funerar, la un loc cu o
mare cantitate de cenuşă şi cărbuni, au
fost aşezate direct pe nisip. În jurul
grămăjoarei de vase, pe o suprafaţă
destul de mare, se observau pe. nisip
urme de foc. Această observaţie a permis să se presupună că rugul funerar a
1
fost ridicat chiar pe acel loc şi că tot
Fig. 1 32· - Balta Verde. Perioada prefeudală. Mormîntul 1.
acolo s-a 'petrecut ceremonia incinerării
mortului. Se pare că obiectele din mormînt au fost aruncate pe rug. Numai astfel s-ar putea explica urmele de ardere ce se
observă pe obiecte şi în acelaşi timp lipsa vaselor de lut întregi. Tot din cauza focului
au fost distruse aproape în întregime obiectele de fier. Din inventarul funerar fac parte:
a) Obiectele de bronz: O cataramă de bronz fragmentară. Din ea s-a păstrat doar
placa lucrată în formă de inimă (fig. 132,1). Aceasta se termină printr-un scurt apendice. Lipseşte toarta catarămii şi cuiul de fixare al acului. Porţiunea lipsă se poate totuşi
întregi pe baza analogiilor. Pe dosul plăcii s-au păstrat două picioruşe perforate la capă
tul opus plăcii, pentru a putea fi fixată mai bine placa de curea. Catarama a fost lucrată
prin ciocănire. Pe placă sînt foarte clare urmele lăsate de ciocan. Ornamentarea plăcii
s-a făcut prin scobirea cîmpului din jurul motivului decorativ cruţat. Decorul redă
motive florale stilizate, în forma florii de acantus.

LC8F? [].·: ·:

--~

1 D. şi 1. Berciu, Antichităţi medievale în Oltenia, in « B.C.M.h, XXX, 1937, p. 79-82; D. Berciu, A p 0.,
p. 235-238, fig. 293-29426*
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b) Obiecte de fier: 1. Tubul de înmănuşare al unui vîrf de lance. 2. Cuiul de fixare
în tijă al unui vîrf de săgeată, care avea probabil formă rombică (fig. 132,2). 3. O grămadă
de fragmente de obiecte de fier a căror formă nu s-a putut determina.
c) Obiect de piatră. Un arcer fragmentar de gresie, în proastă stare de conservare.
Datorită focului s-a distrus o parte din obiect, iar cea păstrată se' desface în bucăţi.
d) Obiect de com. Un fragment dintr-un obiect din placă de corn. O jumătate are
forma aproape rotundă, iar cealaltă este aproape dreptunghiulară. Placa este străbătută
de trei orificii. Două s-au făcut pe faţă, iar cel de al treilea, perpendicular pe ele, stră
bate placa pe latura îngustă, în spaţiul dintre celelalte două orificii (fig. 132,3, cu încercare
de reconstituire). După forma şi mărimea sa, obiectul servea probabil la fixarea împreună
a trei curele de harnasament.
e) Ceramica. Împreună cu obiectele descrise mai sus, au fost găsite doar trei fragmente ceramice din vase diferite. Toate trei provin din vase de tip «slav», în formă de
borcan fără toartă cu buza răsfrîntă în afară. Două dintre ele au fost lucrate la roată, pe
cînd al treilea fragment a făcut parte dintr-un vas modelat cu mîna. Pasta din care au fost
lucrate vasele este de culoare roşiatică. Pereţii sînt relativ subţiri, rezonanţi, bine arşi.
Fragmentul din vasul făcut la roată este din pastă grosolană, cu multe impurităţi şi de
culoare negricioasă. Buza fragmentului are aceeaşi grosime pe toată înălţimea ei, spre
deosebire de celălalt fragment, care o are îngroşată la partea superioară. Profilele redau
vase în forma literei S. Ornamentarea de pe un fragment constă dintr-o bandă de două
linii paralele în val, trasate pe zona de maximă rotunjime a vasului. Partea inferioară a
acelui vas a fost ornamentată prin linii orizontale, paralele (fig. 132, 4). Cel de al doilea
fragment, lucrat din pastă de bună calitate (fig. 132, 5), este ornamentat şi pe umeri
prin linii orizontale paralele, distanţate, trasate la intervale regulate. Pe umeri, sub gîtul
vasului, decorul se încheie printr-o linie în val.
Mormînt u 1 2. La 1, 10 m distanţă de primul, a fost descoperit mormîntul2.
Acesta este de asemenea tot un mormînt de incineraţie în groapă, al cărui inventar
este alcătuit din:
a) Obiecte de bro11z: 1. O verigă din sîrmă, de secţiune rotundă. Către extremităţi sîrma se subţiază. Unul dintre capetele verigii se termină printr-un fel de aripioară,
iar cel de al doilea, cu o uşoară
răsucire în S (fig. 133, 3); 2. Un
fragment dintr-o verigă asemănă
toare, dar cu un diametru mai mic
decît acela al verigii precedente
(fig. 133, 4); 3. Un inel mic, de
8
f
sîrmă răsucită (fig. 133, 5) ;4. Două
fragmente dintr-o placă subţire,
Fig. 133.
Balta \'erdc. Perioada prefeudală. Mormîntulz.
ornamentată. Una dintre acestea a
fost puţin îndoită. Decorul efectuat prin metoda apăsării prin ciocănite din interior,
pentru a scoate în relief motivele ornamentale, este alcătuit din cîte două benzi de
butoni în relief, modelaţi de-a lungul marginilor. Fiecare bandă, la rîndul ei, este
compusă din două şiruri de butoni grupaţi în aşa fel, ca un buton să se afle în
~reptul jumătăţii intervalului din şirul alăturat. Aceste plăci au făcut. probabil parte
din garnitura unei plăsele de cuţit (fig. 133, 6-7).
b) Obiecte de fier : O masă de fragmente atipice.
c) Obiecte de piatră: 1. Un percutor cu diametru! de 0,068 m; 2. Un fragment
dintr-o unealtă de silex. Pare să fie vorba de o lamă. Pe o margine se observă cîteva retu~uri (fig. 133, 8).
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d) Ceramica. În legătură cu acest mormint s-au descoperit patru fragmente ceramice din vase diferite: 1. Un ciob din partea superioară a unui vas cu peretele gros. Buza,
avînd aceeaşi grosime, este scundă şi arcuită; 2. Porţiune din corpul unui borcan, ornamentat pe umeri printr-un grup de trei linii paralele, larg vălurite. Mai jos de acest grup
de linii începe decorul obişnuit, format din linii orizontale; paralele, destul de dese;
3. Fragment din partea superioară şi din buza unui borcan. Buza acestuia este îngroşată,
arcuită în afară. Pe umeri s-a trasat o linie adîncă, în val, cu arcade egale şi regulate. Suh
această linie ondulată este o alta orizontală; 4. Ciob dintr-un borcan. Porţiunea păstrată·
din buză este mică, totuşi se observă că era răsfrîntă în afară. Ornamentul vasului alcătuit
din linii paralele şi orizontale, distanţate, se termină în regiunea de maximă rotunjime
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IV CERCETĂRILE DE LA GOGOŞU
1. AŞEZĂRI ŞI CIMITIRE

de la Gogoşu sînt mai puţin numeroase şi mai puţin variate faţă
de cele făcute pe teritoriul satului Balta Verde. De fapt, cercetările din această
ultimă localitate sînt mai vechi şi mai susţinute, din care cauză şi rezultatele
obţinute au fost mai bogate.
În cursul săpăturilor din 1949 şi 1950 au fost descoperite pe prundurile de nisip
de pe izlazul comunei Gogoşu mai multe fragmente ceramice care, prin tehnica lutului,
prin profilele lor şi prin ornamentare, aparţin culturii Coţofeni, de la începutul epocii
bronzului. Astfel de cioburi au fost culese de pe grindurile de la est de necropola tumulară. Pe aceleaşi grinduri, în parte spulberate de vînturi, s-au găsit şi fragmente de vase
aparţinînd culturii cîmpurilor de urne. De pe un asemenea grind, care se găsea la apro"<imativ 400 m est de marginea necropolei amintite, s-au cules multe fragmente ceramice
caracteristice acestei culturi, dar foarte mărunte. În cele două şanţuri-sondaje, lungi
de 5 m şi late de 0,50 m, care s-au făcut în 1949 pe acest grind, s-au scos la iveală
cîteva fragmente de vase tipice culturii cîmpurilor de urne, avînd motivele decorative
şi obişnuita incrustaţie cu materie făinoasă albă, pe care le-am întîlnit la Balta Verde.
Într-unul din aceste sondaje s-a dat şi peste oase de animal, cenuşă şi Cîteva mici fragmente de chirpici ars. Cu toate acestea, nu este vorba de un strat de cultură, ci doar
de răspîndiri sau de obiecte risipite provenind dintr-o aşezare care a fost distrusă de dunele
călătoare.
,
Mai spre est de locul unde s-au făcut cele două sondaje, la aproximativ 500 m,
în marginea crîngului de lîngă baltă, vîntul a spulberat nisipul, făcînd gropi destul de
adînci şi lungi, în care ·apar la suprafaţă oase calcinate şi fragmente de urne funerare
sfărîmate şi de alte vase de acelaşi caracter funerar. Aceste· descoperiri ne arată că în
acele locuri au fost morminte de incineraţie cu urtie funerare, contemporane aşezărilor
af!lÎntite mai sus şi cîmpului de urne din epoca bronzului de la locul numit «la morminţi», de pe teritoriul satului Balta Verde.
. .
.·
În 1929 s'-au cules fragmente ceramice, datînd din epoca orînduirii comunei primitive, la: locul numit «Apa Roşie», de lîngă «Fîntîna lui Mărgărit » âin malurile carierei
de pietriş 1 • Aceste fragmente aparţin culturii cîmpurilor de urne din epoca bronzului.
Patru fragmente se găsesc în Muzeul din Ţ. Severin (inv. nr. I, ?006- I, 2009). 2 •

D

ESCOPERIRILE

1 Al. Bărcăcilă, Tezaurul medieval de la
•
nr. H3-II4, 1939, p. 125.

Gogoşu- Mehedinţi,

in «Cronica

numismatică şi arheologică &,

XIV,

2 D. Berciu,.Catalogul Muzeului Arheologic din T. Severin, în «Materiale Arheologice privind istoria veche a
R.P.R. )), I, 1953, p. 648.
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Tot la cariera de pietriş de la «Fîntîna lui Mărgărit » au fost descoperite numeroase
schelete omeneşti (peste 40), aşezate fără vreo orientare definită, dar distanţate, nu îngră
mădite şi care, la contactul cu aerul, se fărămiţau. Au rămas pe loc, îngropate în pietrişul
mărunt 1 . Numai la un singur schelet, s-a descoperit, în regiunea abdomenului, o cataramă
de curea, lucrată grosolan. Catarama a fost făcută dintr-o placă de aramă care, prin îndoire,
a dobîndit forma pătrată (0,04 X 0,04 m). Ea era fixată de curea prin două nituri de
aramă. Între cele două părţi ale plăcii se mai păstrează capătul curelei 2 •
Lipsindu-ne date cu privire la poziţia şi orientarea scheletelor, dar mai ales cele
referitoare la inventarul altor morminte, nu putem face precizări în privinţa datării
acestui cimitir. Totuşi, avînd în vedere faptul că oasele scheletelor «la contactul cu aerul
se fărămiţau », trebuie să admitem o vechime destul de mare a acestora.
La apus de drumul ce duce spre Dunăre, pe locul numit « Coasta nucilor )) sau
~<la Ras ta)), au fost găsite de localnici alte două morminte omeneşti. Cu privire la primul,
vom reveni mai jos. Scheletul din cel de al doilea mormînt (găsit în cariera de pietriş
de pe Rasta, la cea. 200 m distanţă de primul) avea pe frunte· o placă din argint aurit.
Decorul ei a fost făcut prin apăsare din interior în afară. Pe faţa plăcii se găsesc două proeminenţe, mărginite pr·n două linii paralele alăturate, dintre care una perlată. Pentru a
putea fi fixată, placa are şase orificii 3 . O a doua placă similară ca forrp.ă şi dimensiuni s-a găsit, alunecată, în orbita aceluiaşi schelet. Judecînd după aceste podoabe socotim că avem de-a face cu mormîntul unei femei, a cărei frunte, la înmormîntare, a fost
lmpodobită cu un fel de bandă ornamentală făcută dintr-o ţesătură, de care fuseseră
cusute cele două plăcuţe de argint aurit.
De pe teritoriul comunei Gogoşu provine şi un interesant tezaur monetar şi de
obiecte de argint din secolul al XIV -lea (a se vedea mai jos).
2. NECROPOLA TUMULARĂ

Pe izlazul comunei Gogoşu, din lunea inundabilă a Dunării, în apropiere de
locul numit , « la morminţi » de la Balta Verde, se află o vastă necropolă cu morminte în
movilă (tumuli). O porţiune a terenului acestei necropole este în mare parte mai joasă
şi a fost multă vreme acoperită cu apă. În 1932, necropola era încă acoperită cu apă, din
care cauză n-a putut fi descoperită. Aceasta s-a întîmplat abia în vara anului 1949, cînd·
s-a făcut o cercetare preliminară pe teren de către D. Berciu şi Nicolăescu-Plopşor
înainte de reluarea cercetărilor de ·la Balta Verde.
Necropola tumulară se întinde spre sud-vest pînă la limita nord-estică a cîmpului
de urne din epoca bţonzului şi din prima ·epocă a fi.erului de la Balta Verde. Spre sud,
ea ajunge pînă la marginea de nord a dunei celei mari, de care a fost· mereu vorba.
·Limita sa sud-vestică se apropie de plantaţia de salcîmi, la liziera căreia se găseşte un
stejar b~trîn. La âproximativ 30 m spre vest de acest stejar se afla mqvila XLVIII, în
care s-a: descoperit fibula de tip «a navicella».
De la necropolă pînă -la înălţimile acoperite cu salcîmi dinspre nord-est sînt apro·
ximativ 500 m.
Spre vest, necropola se întinde şi în terenul cultivabil, onde a fost lăsat un număr
de movile pentru control, ele nefiind deci săpate în 1949-19.50. De la limita vestică a
necropolei pînă la drumul. de la Gogoşu spre Ostţovul Mare, ce duce la punctul numit
Al, Bărcăcilă, op. cit., p. 121.
Ibidem, p. 130, nota '' h
a Ibidem, nota I I a.

1
2
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« la Schelă», de peste braţul mic al Dunării, sînt cam 300 m. În dreapta drumului amintit
se află o cărămidărie.
De la punctul zis « la schelă» porneşte spre Balta Verde un drum de ţară, care
trece în apropiere de marginea sud-vestică a necropolei, mergînd printre movilele fune rare ale grupei «la morminţi».
Numărul total al movilelor necropolei nu s-a putut stabili, mai ales că, în cursul
verii din 1949 şi 1950, cînd s-a săpat aici, latura dinspre vest a necropolei era acoperită
cu recolte. În al doilea rînd, trebuie subliniat faptul că nu toate ridicăturile în formă de
movilă sînt morminte tumulare, ci formaţiuni naturale sau de alt caracter.

Fig. 134. -

Gogoşu.

Vederea

generală

a necropolei tum'ulare.

În 1949 şi 1950 s-au săpat 104 movile şi grinduri mici, dintre care numai un număr
de 55 conţineau morminte sau obiecte arheologice. Există însă unele movile - printre
movilele fără urme arheologice - care au fost ridicate în cinstea unor luptători căzuţi,
probabil în lupte, departe de comunitatea din care făceau parte. Acestea sînt movile aşa
zise « ad honorem » sau cenotafuri.
Multe movile funerare abia se disting de la suprafaţa solului. Cele mai mici au
o înălţime care porneşte de la 0,10 m şi un diametru, în medie, de 5 m. Înălţimea movilelor ajunge cel mult pînă la 1 m.
Din cele 55 de movile, un număr de 11 a fost jefuit din vechime. Unele morminte
au fost jefuite numai parţial. De obicei, se căuta să se dezgroape mortul de la mijloc în
jos, inclusiv mîinile, unde se găseau obiectele de metal (fier sau bronz). Cazuri similare
s-au identificat şi la Balta Verde.
În privinţa ritului de înmormîntare, movilele de la Gogoşu - precum se va vedea
mai jos - cuprindeau morminte de inhumaţie şi morminte de incineraţie. Cele din prima
grupă sînt mai numeroase şi stau în directă legătură cu ridicarea movilei. Unele morminte
de incineraţie se află în mantaua movilelor din prima grupă. Ele sînt mai recente decît
acestea.
Necropola de la Gogoşu face parte din întreg complexul care cuprinde nu numai
Balta Verde, dar şi Ostrovul Mare, unde întîlnim, chiar peste braţul mic al Dunăril,
în apropiere de punctul numit «la Schelă», movilele funerare de mici dimensiuni, similare celor de la Gogoşu.
Movilele necropolei de la Gogoşu cuprind morminte de luptători, de femei,
bătrîni şi copii, aşa cum reiese din descrierea ce urmează.
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DESCRIEREA MORMINTELOR TUMULARE

În descrierea movilelor funerare de la Gogoşu, ca de altfel şi în aceea a mormintelor tumulare de la Balta Verde, s-au dat numai elementele principale, evitîndu-se descrierea amănunţită a săpăturii făcute în fiecare movilă în parte. În cursul lucrărilor, s-a
folosit în primul rînd metoda secţionării movilei printr-un şanţ care să o taie în două
jumătăţi şi să permită observaţii de ordin stratigrafic.
În cazul cînd se dădea peste osemintele şi inventarul vreunui mormînt, se proceda
la trasarea unei casete, care să cuprindă cea mai mare parte din suprafaţa movilei, cu
scopul de a descoperi şi alte eventuale urme arheologice ce s-ar fi găsit spre poalele movilei. În multe cazuri, movilele au fost secţionate prin cîte două şanţuri în cruce, folosindu-se
şi caseta de la centru.
Pe lîngă această metodă, care prezenta dezavantajul de a nu descoperi tot ceea ce
o movilă funerară poate da din punct de vedere arheologic, s-a folosit de asemenea şi
metoda sectoarelor împărţindu-se întreaga suprafaţă a movilei în patru sectoare triunghiulare şi săpîndu-se pînă la epuizare fiecare sector. Aplicînd această metodă, nu scapă
cercetătorului nici un amănunt şi nici un obiect arheologic. Defectul metodei constă
în aceea că necesită mult timp şi uneori nici nu dă vreun rezultat în cazul cînd movila
a fost jefuită sau cînd nu conţine urme arheologice.
Dăm mai jos descrierea movilelor:
MOVILA l

Această movilă

trei morminte,

şi

are o formă rotundă, cu diametru! de 14 X 14 m. Ea cuprinde
anume unul de inhumaţie şi două de incineraţie.

M o r m•î n tu 1 1 (fig. 135). Mortul a fost aşezat într-o groapă săpată în stratul
vegetal vechi. Scheletul era depus pe spate, în poziţie întinsă, cu braţele de-a lungul corpului. Orientarea: capul ENE 64°, iar picioarele la VSV 244°. Oasele s-au păstrat relativ bine. Ele aparţin unei persoane în vîrstă, de sex masculin. Lungimea scheletului era
de 1,70 m. Craniul era deplasat spre NE de restul corpului şi se sfărîmase. Maxilarul
inferior rămăsese însă la locul său. În dreapta scheletului se găsea o sabie de fier, cu un
singur tăiş, aşezată cu mînerul în dreptul capului şi cu vîrful spre picioare (nr. 1)1 .
În stînga mortului fuseseră aşezate două lănci cu vîrful de fier. Una era paralelă cu scheletul
(nr. 2; vezi şi fig. 135), iar cealaltă (nr. 3) era pusă cu tija oblic deasupra corpului mortului. S-au găsit de asemenea şi alte două obiecte, dat ele fuseseră răvăşite în decursul timpului. Este vorba de arcul unei fibule de bronz (nr. 4), care s-a găsit la 1,20 m est de schelet
şi de o verigă de fier descoperită la 1 m, în aceeaşi direcţie (nr. 5).
Nr. 1. Sabie de fier (fig. 137,3 = fig. 182,4) cu un singur tăiş şi lamă relativ îngustă ,
avînd dunga opusă tăişului destul de mult îngroşată. Lama este mai îngustă decît
aceea a pumnalelor din aceeaşi serie, de care se leagă şi prin uşoara arcuire spre tăiş.
Vîrful sabiei este rupt din vechime. Placa mînerului lipseşte, din care cauză nu se poate
reconstitui forma exactă a acestuia. Pe ambele părţi ale mînerului se observă urma plăse
lelor, din care nu s-a păstrat nimic, dar care vor fi fost din lemn sau din alt material,
care s-a distrus. Plăselele erau prinse de placa mînerului prin cind nituri mai mari aşezate
prin mijlocullamei, precum şi printr-un al şaselea nit mai mic, aşezat spre baza mînerului.
Lungimea actuală a sabiei este de 0,528 m; lăţimea lamei de 0,022 m; lungimea lamei de
. ,~
·• 1
·:'fu~a:-pra.:C:u-1'Îmreri:uirr'ae'd;1 m. a· ta es e putermc roasa
e rugtnă.
Nr. 2: Vîrf de lance de fier, în formă de frunză, în bună stare de conservare
(fig. 137,2 = fig. 181,4). Pe mijloc are o nervură, cu secţiunea pătrată, din care pornesc
1

Fiecare obiect din inve ntarul mormintelo r va purta un

n u măr
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cele două laturi ale vîrfului lăncii. Marginile sînt pe alocuri puţin ştirbite. Tu bul de înmănu
şare are o secţiune rotundă. În el s-au păstrat resturi din lemnul tijei. Lungimea vîrfului

Fig. 135 · -

Gogoşu.

Movila I, mormintul r.

de lance este de 0,316 m; lungimea frunzei, de 0,195 m; înălţimea maximă a ei, de 0,046 m;
lungimea tubului de 0,121 m şi diametru! tubului de 0,028 m.
·
Nr. 3. Vîrf de lance de fier (fig. 137, 1 =
fig. 182,7), destul de puternic ros de rugină. Are
formă de frunză mai alungită decît la exemplarul
nr. 2. Vîrful e lucrat cu îngrijire, ca şi exemplarul
precedent. Secţiunea nervurii mediane este rombică .
Tubul de înmănuşare nu s-a _păstrat în intregime.
Lungimea actuală a vîrfului este de 0,392 m.
Nr. 4. Arcul simplu al unei fibule de bronz,
a cărui lungime, măsurată pe coardă, este de 0,028 m.
Arcul nu are nici un ornament. El a avut însă resorturi. Acul şi placa lipsesc. Ţinînd seama de capătul
resortului dinspre placă, ateu} aparţine probabil
tipului de fibulă cu placa triunghiulară.
Nr. 5. Verigă de fier din bară de metal,
avînd secţiunea rotundă, neregulată · (fig. 137,9).
Din cauza ruginii, veriga s-a subţiat pe alocuri. Ea
servea la atîrnarea sabiei. Diametru! său este de
0,042 m, iar grosimea maximă de 0,008 m.
Mormînt u 1 2. La 2;70 m spre NV de
picioarele scheletului din mormîntul nr. 1, s-a des.
coperit urna unui mormînt de incineraţie. El are
o formă de clopot, cu apucători şi brîuleţ alveolar. Lutul este de culoare cenuşie
închisă şi conţine pietricele. Stratele ~uperficiale au o .culoare cărămizie.
Fig. 136. -

Gogoşu.

Movila I, mormîntul

3, nr.

1.
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M o r m î n t u 1 3. La 1 m spre nord de urna mormîntului 2 s-a găsit un alt
mormînt de incineraţie, al cărui inventar cuprinde o urnă funerară (nr. 1) şi un vas (nr. 2)
găsit alături de urnă.
Nr. 1. Urnă funerară bitronconică, avînd marginea uşor răsfrîntă (fig. 136). Ea
este lucrată cu mîna, din lut de culoare neagră în spărtura vasului şi c~ două straturi superficiale de culoare cărămizie. Sub zona de maximă rotunjime a vasului au fost aplicate
patru apucători plate. Partea superioară este despărţită de cea inferioară printr-un umăr.
Înăltimea urnei este de 0,31 m.
, Nr. 2. Cupă de lut ars, de culoare cenu~ie, cu stratele superficiale cărămizii. Partea
inferioară a vasului era în formă de pară, cu un mic umbo pe fund. Gîtul cupei era
trompetiform.
În mantaua movilei s-au descoperit două fragmente de spirale de bronz (saltaleoni) şi fragmentele unui vas, care s-a putut intregi (fig. 175, 1).
MOVILA II

Are o formă rotundă, regulată. Diametru! său este de 12 X 12 m si înăltimea de
0,40 m. Movila conţine trei morminte, dintre care donă de inhumatie şi 'u~ul de
incineratie.
·
Mo r m î n t u 1 1. Ritul de înmormîntare este inhumaţia. Scheletul, în general,
e în proastă stare de conservare. Mortul a fost aşezat la mijlocul movilei, în poziţie întinsă
pe spate şi cu braţele în lungul corpului. Scheletul era orientat pe direcţia ENE
88° (craniul)- VSV 268° (picioarele). Calota craniană era sfărîmată în bU<;ăţele. S-a
păstrat mai bine numai maxilarul inferior. Coloana vertebrală putrezise aproape în întregime. În schimb, tibia şi peroneul s-au conservat bine.
În partea dreaptă a scheletului s-a găsit o verigă de fier (nr. 1) aşezată în regiunea
genunchiului drept. Sub verigă se afla un cuţitaş de fier (nr. 2). S-au mai descoperit
de asemenea două fragmente de cuţitaşe de fiei: (nr. 3 şi 4).
Nr. 1. Verigă de fier, puternic roasă ·de rugină (fig. ·137 ,4). E lucrată din bară
de fier, cu secţiunea rotundă. Din cauza i:uginii însă; secţiunea barei are în prezent formă
ovală. Pe verigă nu se poate observa locul de s~dură al celor _două capete ale barei de
fier. Veriga servea la agăţarea cuţitului. Diametru! interior este de 0,05 .m.
Nr. 2. Cuţit de fier, uşor arcuit (fig. 137,6). Lama este îngustă 'şi curbată spre
tăiş. Din cauza ruginii, lama a fost ştirbită. Din placa mînerului s-a păstrat doaţ o mică
porţiune, pe care se observă restul unui nit de fier, care arată că mînerul cuţitului se fifca
prin rtituri. Lungimea cuţitului este de 0,14 m.
Nr. J. Fragment dintr-un cuţitaş, ros puternic de .rugină. S-au păstrat doar o.·
porţiune mică din lamă şi vîrful plăcii, care intra în mîner (fig. 137,7). Lungimea este
de 0,048 m.
Nr. 4. Alt fragment de cuţitaş, similar ca formă (fig. 137,8). S-al.lj păstrat vîrf~l
plăcii mînerului şi un mic fragment din lamă. Lungimea fragmentului este de. 0,04 m.

o

M o r m î n t u 1 2. La sud de mormîntul 1 s-~u găsit trei oase- dintr-un ait
schelet, care aparţine mormîntului 2 de inhumaţie. În jurul oaselor nu s-a găsit nici
un obiect arheologic.
· Mormînt u 1 3. La 1,40 m depărtare de mormîntul 1, pe poala nordică a
movilei, s-a descoperit o urnă funerară conţinînd" oasele calcinate ale mortului (nr. 1).
Printre oase s-a găsit o placă de bronz (nr.2), trecută şi ea prin foc. Lîngă vrnă era aşezat
un vîrf de lance de fier, îndoit ritual (nr. 3). Urna şi vîrful de lance erau îngropate
în mantaua movilei, cu O, 1.0 h1 deasupra nivelului la care se găseau oasele scheletului
din mormîntul 1.
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Nr. 1. Urnă in stare fragmentară, lucrată din lut de culoare cărămizie deschisă. Profr~gmentului redă forma unui vas larg deschis, care avea pe umăr apucători oblice.
Nr. 2. Placă de bronz de formă ovală, cu două capete întoarse spre interior şi servind drept cataramă (fig. 137, 10). Pe faţă, longitudinal, are o dungă în relief şi poartă
pete de culoare roşie (din cauza focului), care se mai păstrează pe o bună parte a suprafeţei. Catarama făcea parte dintr-o cingătoare. Un capăt este oval, iar celălalt ascuţit.
Lungimea este de 0,056 m şi lăţimea de 0,023 m.

filul

formă

Nr. 3. Vîrf de lance de fier, bine conservat (fig. 137,5). Vîrful propriu-zis are o
frunză alungită. Marginile s-au. conservat foarte bine. Pe ambele feţe prezintă

de

- - - - - - - - - - 12-.J/6 ------~-----------7

1
1

--·~----~-~

--- ---------'

~ -- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-- -- -- -

0·""'/S"

-

-- -

-

-- -

-

-- -

1

-

-

-

-

-

-

Î

,. ,.R

; __

·~·
~
1.- ___ ;:.,,._,~ --------·
6

~

7

8

~

i- ----

.,,

·(J0~<---1)

~

O·OS6 - - --~

~

1
1

-,~

9

·.·~

Fig. 137· - Gogoşu. Movila 1, mormintul 1, nr. 3 = fig. t8z, 7; z. Movila 1, mormintul 1, nr. 2 = fig.
1 8 I, 4; 3. Movila 1, mormîntul I, nr. I = fig. 182, 4; 4· Movila II, mormintul 1, nr. 1; j. Movila II, mormintul 3 nr 3;
<1. Movila II, mormîntul 1, nr. z; 7· Movila II, mormîntul I, nr. 3; 8. Movila II, mormîntul 1, nr. 4; 9· Movila IT,
mormîntul I, nr. j; 10. Movila II, mormîntul 3, nr. z.

o dungă în relief, cu secţiunea hexagonală. Tubul de înmănuşare are secţiunea rotundă.
Vîrful a fost îndoit din vechime, după un anumit rit, al cărui scop urmărea ca arma
celui decedat să nu mai poată fi folosită de alţii. Lungimea totală este de 0,415 m, lungi.nlea vîrfului pţopriu-zis este de 0,295 m; lăţimea maximă a acestuia este de 0;648 m;
lungimea tubului de 0,11 m şi diametru! său de 0,018 m. Mormîntul este posterior necropolei tumulare. El datează din a doua epocă a fierului.
MOVILA III

Are o formă rotundă, cu diametru! de 10 X 10 m si înăltimea de 0,40 ~.Ea contine
UJ! mormînt de inhum~ţie. În stratul de pămînt veget;l vechi s-au găsit resturile u'nui
schelet, în foarte proastă stare de conservare. Din craniu nu au mai rămas decît cîteva
fragmente mici. La picioare s-au descoperit cîteva fragmente ceramice aparţinînd unor
vase, a căror. formă nu mai poate fi reconstituită.
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MOVILA IV

Movilă de formă rotundă, regulată, cu diametru! de 11 x 11 m şi înălţimea de
0,40 m. Sub movilă s-a descoperit un mormînt de incineraţie, cu o urnă funerară în formă
de clopot, ornamentată cu brîuleţ alveolat şi cu apucători pe corp. Urna fusese îngropată
în solul vegetal vechi. La săpătură s-au găsit şi cîteva oase de animale mari.
MOVILA V

Are o formă ovală, cu diametru! EV 15 m şi NS 11,50 m. Înălţimea era de
0,50 m. Ea conţinea un mormînt, probabil de inhumaţie, oasele celui îngropat fiind
topite în întregime. La 3 m de centrul movilei s-a găsit o strachină
de lut de mari dimensiuni (nr. 1).
La 1 m est de strachină s-a descoperit arcul unei fibule de bronz
(nr. 2), bine conservat.
Nr. 1. Strachină de lut, lucrată cu mîna. Marginea arcuită spre
interior este decorată cu caneluri
oblice. Pe corp are patru apucături
oblice şi plate.
.
Nr. 2. Fibulă fragmentată de
bronz, cu corpul arcuit, avînd secţiunea rotundă (fig. 138, 1). Arcul
fibulei este ornamentat prin grupuri
de linii verticale şi paralele. Între
lo---- --0·0~-ele se găsesc benzi din două linii. Din
placa piciorului nu a mai rămas decît
o foarte mică porţiune, pe cînd din Fig. 138. - Gogoşu 1. Movila V, nr. z; z, movila VII, nlC'rmînrul
I, nr. 1 =fig. 179, u; 3· Movila VII, mormîntul I, nr. z; 4· Movila
resort se păstrează un rest de spirală.
VII, mormîntul z, nr. t = fig. 179, 10.
MOVILA VI

Movila are forma ţotundă, regulată, cu diametru! de 10 X 10 m şi înălţimea
de 0,35 m. Ea conţine uri mormînt de inhumaţie. Din schelet s-au păstrat însă numai
cîteva oase. Alături de acestea s-a găsit arcul u!J.ei fibule de bronz (nr. 1). În mantaua movilei s-a descoperit o lamă de silex.
Nr. 1. Arcul simplu al unei fibule de bronz, avînd secţiunea rotundă şi îngroşată la mijloc. El nu are nici un decor. S-a păstrat o mică porţiune din placă. Fibula a
avut :un singur resort. Ea aparţine probabil tipului de fibule cu placă dreptunghiulară
Şl buton.
MOVILA VII

Movila are o
0,40 m. Ea conţine

cu diametru! de 12 x 12 m
morminte de inhumaţie. ·

formă rotundă, regulată,
două

şi înălţimea

de

M o r m î n t u 1 1. La adîncimea de 0,50 m s-a descoperit scheletul unui copil
care fusese depus într-o groapă săpată nu prea adînc în pămîntul vegetal vechi. Mortul
a fost aşezat pe spate, în poziţie întinsă, cu braţele de-a lungul corpului. Oasele erau
în proastă stare de conservare. Craniul era sfărîmat, iar picioarele lipseau în întregime.
Orientarea: Craniul ESE 112°, iar picioarele VNV 292°.
'
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Pe mîna dreaptă s-a găsit o brăţară de bronz (nr. 1), iar în dreapta carniului s-a
dat peste o fibulă mare din sîrmă de fier (nr. 2).
Nr. 1. Brăţară din bară masivă de bronz, cu secţiunea: rotundă (fig. 138,2 =fig. 179, 12). Capetele brăţării sînt petrecute pe o mică porţiune, unul peste altul. La mijloc
şi la capetele brăţării se află cîte o îngroşare, limitată, de o parte şi de alta,· de cîte
o dungă în relief. Capetele se termină într-o suprafaţă plană, care este decorată cu două
linii incizate şi aşezate în cruce. Patina s-a păstrat bine. Diametru] interior al brăţării
este de 0,043 m, iar grosimea de 0,007 m.
Nr. 2. Fibulă din sîrmă de fier, roasă destul de puternic de rugină (fig, 138,3).
Din fibulă s-a păstrat arcul, resortul şi o porţiune din ac. Corpul este arcuit, avînd secţi
unea rombică. Resortul e format dintr-o singură spirală. Lucrarea e în general neglijentă. Lungimea actuală este de 0,08 m.
M o r m î n tu 1 2. La 0,80 m sud de mormîntul 1 s-a dat peste un al doilea
mormînt, cu oasele scheletului deranjate. Oasele aparţineau unui copil. Orientarea: craniul
spre ESE 101°, iar picioarele spre VNV 281°. Pe braţul stîng era o brăţară de bronz.
Brăţara este lucrată din bară masivă de bronz, cu secţiunea plan convexă
(fig. 138,4 = fig. 179,10). Capetele brăţării sînt petrecute. Ele sînt rotunjite. Grosimea
brăţării este_ uniformă. Patina s•a păstrat bine şi are o culoare verde închisă. Diametru!
este de 0,036 m şi grosimea ·barei de 0,006 m.
MOVILA VIII

·- Movila este rotundă, cu diametru! de 10 X 10 m şi înălţimea de 0,30 m. Pe latura
de est a movilei au ieşit la iveală resturi dintr-un craniu şi cîteva fragmente din oasele
mîinilor unei persoane în vîrstă. ln apropiere de oase s-au găsit cîteva cioburi dintr-un
vas de lut ars, a cărui formă nu s-a putut reconstitui. ln mantaua movilei, izolat, s-au'
găsit fragmentele unui vas de lut (fig. 175,2).
MOVILA IX

Diametru! movilei este de 14 X 14 m, iar înălţimea de 0,30 m. Sub movilă începe
stratul de nisip, pe c:are s-a găsit grupat inventarul unui mormînt de incineraţie: o urnă
în formă de clopot (nr. 1) şi o ceaşcă înaltă (nr. 3). Vasele nr. 1 şi nr. 2 s-au descoperit
cu gura în jos.
Nr. 1. Urnă fragmentară, în formă de clopot. S-a păstrat doar partea superioară
a vasului. El avea decorul format dintr-un brîu alveolar, aşezat la o mică distanţă mai
jos de buză, paralel cu ea.
Nr. 2. Strachină de lut ars, cu partea superioară arcuită către interiorul vasului.
Nr. 3. Ceaşcă de lut, cu o toartă supraînălţată (fig. 150,3 = fig. 178,3). Vasul
este lucrat din lut de culoare neagră-cenuşie, amestecat cu pietricele de calcar. Corpul
scund şi lărgit are gîtul înalt şi cilindric. Buza vasului este oblică. Toarta are o secţiune rotundă.

Înălţimea vasului este de 0,102 m (inclusiv toarta). Diametru! gurii este de 0,'085 m.
MOVILA X

Diametru! movilei este de 10 X 10 m, iar înălţimea 0,70 m.
Săpătura s-a făcut pînă la nisipul galben. ln mantaua movilei s-a găsit doar o
volută dintr-o fibulă-ochelari de bronz. Partea de legătură între cele două valute era
înfăşurată în forma numărului opt.
Fragment dintr-o fibulă-ochelari din sîrmă subţire de bronz (fig. 172, 3). S-a păstrat
doar o singură volută şi partea de legătură. Voluta este formată din şase răsucituri.
Partea dintre cele două valute are forma cifrei opt.
Lungimea maximă a fragmentului este de 0,041 m.
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MOVILA XI

Movila are dimensiuni mai mari decît movilele precedente. Diametru! său este
de 16 X 16 m. Sub mantaua movilei, la nivelul pămîntului galben, s-a descoperitla 0,60 m
adîncime, o strachină de lut (nr. 1). Vasul era aşezat cu gura în sus. Atît în mantaua
movilei dt şi sub ea, nu s-au mai descoperit alte obiecte arheologice.
Nr. 1. Strachina lucrată din lut de culoare neagră-cenuşie, avînd la suprafaţă
un slip cenuşiu deschis (fig. 139,6 =fig. 178,1). Pe alocuri, vasul are la exterior o
culoare cafenie, iar în interior vînătă. Buza vasului a fost arcuită spre interior şi decorată
la exterior cu caneluri oblice, paralele. Pe zona de rotunjire are patru proeminenţe-apucă
tori aşezate în cruce. Diametru! gurii este de 0,185 m, înălţimea de 0,093 şi diametru]
fundului de 0,074 m. Se află în Muzeul Regional din Craiova.
MOVILA XII

Diametru! 12 x 12 m, iar înălţimea 1 m. În movilă, la adîncimea de 0,40 m,
s-au descoperit resturile unui mormînt de inhumaţie. Din schelet, datorită condiţiilor
de zacere, nu s-a păstrat decît o parte din bazin şi din oasele lungi. Lîngă femur
s-a găsit o spirală din sîrmă de bronz (saltaleoni).
MOVILA Xlll

Movila are o formă rotundă, cu diametru! de 8 X 8 m şi înălţimea de 1 m. în
mantaua movilei, la adîncimea de 0,50 m, s-au descoperit un vas de lut (nr. 1) şi arcul
unei fibule de bronz (nr. 2). Orientîndu-ne după aceste două obiecte, presupunem că
în această movilă a fost un mormînt de inhumaţie, al cărui schelet a putrezit în întregime.
Nr. 1. Vas lucrat cu mîna din lut amestecat cu nisip fin. Prin ardere incompletă,
vasul a dobîndit o culoare cenuşie. Vasul are forma de pară, cu corpul destul de bombat
(fig. 139,5 = fig. 178,5). El nu poartă nici un ornament. În bună parte a fost întregit.
lnălţimea sa este de 0,087 m şi diametru! gurii de 0,04 m. Se află în Muzeul Regional
din Craiova.
Nr. 2. Fibulă fragmentară, de bronz (fig. 141, 2). S-a păstrat corpul fibulei,
în formă de arc, cu secţiunea rotundă, uşor îngroşat la mijloc. Corpul fibulei este ornamentat prin trei grupe de linii incizate, paralele. Fibula avea două resorturi. Lungimea
este de 0,042 m.
,
MOVILA XIV

Diametru! movilei este de 8 X 8 m şi înălţimea de 0,40 m. Movila cuprindea două
morminte de inhumaţie, care nu au avut niciun inventar.
M o r m î n t u 1 1. La adîncimea de 0,30 m, în centrul movilei, se aflau resturi
din femurele unui schelet omenesc şi fragmente ceramice în foarte proastă stare_ de
conservare.
Mormînt u 1 2. La vest de primul grup de oase, la adîncimea de 0,40 m, s-a
găsit un schelet, ale cărui oase erau de asemenea, în foarte proastă stare de conservare.
MOVILA XV

Diametru! movilei este de 9 x 9 m; înălţimea, de 0,40 m. În centru, sub mantaua
movilei, la adîncimea de 0,80 m, s-a găsit o ceaşcă de lut ars.
Ceaşca este lucrată cu mîna, din lut amestecat cu nisip (fig. 139,4). La suprafaţă,
vasul are o culoare cenuşie închisă. Gîtul este aproape cilindric, cu partea superioară
uşor răsfrîntă în afară. Corpul este bombat şi scurt. Fundul e rotunjit. Vasul avea o singură
toartă, supraînălţată. Pe umăr sînt caneluri late, paralele şi oblice. Înălţimea vasului este
de 0,078 m şi diametru! gurii de 0,071 m. Vasul se află în Muzeul Regional din Craiova.

www.cimec.ro

416

D. DEHCIU

Şl

EUG.

CO~l~A

MOVILA XVl

Diametru! 12 x 12 m;

înălţimea

0,70 m.

Două

morminte de

inhumaţie.

M o r m î n t u 1 1. Acest mormînt a fost profanat. Oasele s-au găsit împrăştiate
pe o suprafaţă de 2,40x0,75 m. După oasele rămase nederanjate, se poate preciza orientarea scheletului. Mortul a fost aşezat în mormînt cu craniul la ENE 84°, iar picioarele
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Fig. 139· - Gogoşu. 1. Movila XVI, mormîntul 2, ru. 2; 2. Movila XX, ru. 1
= fig. 181, 2; 3· Movila XIX, mormîntul 1, ru. 2; 4· Movila XV, nr. 1;
s. Movila XIII, nr. 1 = fig. 178, 5; 6. Movila XI, nr. 1 = fig. 178, 1;
7· Movila XVIII, nr. 2, fig. 178, 2.

la VSV 264°. Craniul deplasat de la locul lui de jefuitori, s-a găsit separat de corp,
la 0,40 m de bazin. Din schelet lipseau mîinile, coastele şi coloana vertebrală.
Mormînt u 1 2. Probabil îngropat mai tîrziu, în movila ridicată pentru mormîntul 1. Şi acest mormînt a fost profanat. Scheletul a fost deranjat numai de la brîu în
sus. Craniul s-a găsit pe bazin şi picioare. Un dinte din maxilarul superior a fost găsit
pe femur. În dreapta scheletului, la o distanţă de 0,20 m de femur, se găsea o verigă de
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fier (nr. 1). La vest de schelet fusese aşezată o lance cu vîrful de fier (nr. 2). În dreapta
vîrfului de lance, cam pe la jumătatea lui, erau· cîteva fragmente de saltaleoni.
Nr. 1. Verigă de fier, cu secţiunea ovală (fig. 141,5). Este de mici dimensiuni;
diametru! exterior este de 0,039 m, iar cel din interior de 0,025 m.
Nr. 2. Vîrf de lance de fier, de o formă greoaie, dar lucrată cu grijă (fig. 139,1).
Tubul de înmănuşare are secţiunea rotundă şi păstrează încă în interior resturi din lemnul
tijei. Vîrful propriu-zis prezintă o îngroşare la mijloc, pe ambele părţi, avînd o secţiune
rotundă. Lungimea vîrfului este de 0,23 m; lungimea frunzei de 0,143 m şi lăţimea
sa de 0,028 m; lungimea tubului este de 0,087 m şi diametru! său (la bază) de 0,018 m.
Vîrful de lance se găseşte la Muzeul Regional din Craiova.
MOVILA XVII

Diametru! movilei este de 11 X 11 m şi înălţimea de 0,60 m. Ea conţinea un mormînt de inhumaţie care, probabil, a fost jefuit din vechime. S-au descoperit doar resturile din două femure şi un os de animal.
. MOVILA XVIII

Movila e de mici dimensiuni: are diametru! de 9 X 9 m şi înălţimea numai de 0,20 m.
Movila conţinea un singur mormînt.
În centrul movilei s-au găsit fragmente dintr-un vas de lut (nr. 1), o strachină
întregibilă (nr. 2) şi un vas întreg (nr.3).
Nr. 1. Fragmente dintr-un vas de lut
lucrat cu mîna, de formă tronconică, cu buza
răsfrîntă orizontal.
Nr. 2. Strachină lucrată cu mîna, din lut
bine ales de impurităţi şi bine frămîntat (fig.
139,7 = fig. 178,2). Lutul are culoarea neagră.
Atît în interior, cît şi în exterior are slip lustruit
cu îngrijire. Pe umăr, strachina poartă caneluri
late, oblice şi paralele. Pe zona de maximă rotunjime a vasului au fost aplicate patru proeminenţe
în cruce. Înălţimea vasului este de 0,09 m, iar
diametru! gurii de 0,35 m.
Fig. 140. - Gogoşu. Movila XVIII, vasul nr. 3•
Nr. 3. Vas lucrat la roată din lut bine
lucrat la roată = fig. 141, 6.
ales de impurităţi şi pasta bine frămîntată. Prin
ardere a dobîndit culoarea cenuşie, cu nuanţe mai închise. Pereţii sînt subţiri şi
rezonanţi. La suprafaţă poartă o angobă lustruită, de _culoare neagră-cenuşie, cu nuanţe
cafenii (fig. 140 = fig. 141,6).
Corpul are o formă bitronconică, cu partea superioară mai mare decît ceainferioară. Gîtul este scurt şi oblic, întors în afară. Vasul a avut o singură toartă supraînăl
ţată, făcută din bandă turtită şi cu secţiunea ovală. Toarta a fost ruptă din vechime.
Înălţimea vasului este de 0,07 m, diametru! gurii de 0,089 m, diametru! fundului
de 0,049 m.
MOVILA XIX

două

Diametru! movilei este de 12
morminte de inhumaţie.

X

12 m

Şl înălţimea

0,50 m. Movila cuprinde

M o r m î n tu 1 1. Scheletul foarte bine conservat. A fost jefuit în regiunea
gîtului. Cu acel prilej s-au deplasat de la locul lor: map.dibula, claviculele, două
27 -
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şi prima coastă. Oasele deplasate s-au găsit la SE de craniu, în dreptul lui, la o
de 0,15 m. Mortul a fost aşezat în groapa mormîntului cu craniul la ESE 123°, iar
picioarele la VNV 303°. Pe bazin, în partea stîngă, lîngă coloana vertebrală s-a descoperit un
ac de bronz, de tip iliric (nr. 1). În stînga scheletului era aşezat un cuţit de fier (nr. 2).
Nr. 1. Un ac-copcă din sîrmă de
bronz,
cu secţiunea rotundă (fig. 141,1 =
.....- t.
1
~
fig. 179,5). Acul este în bună stare de conservare. Un vîrf este mai scurt şi celălalt mai
~--oa+.z--=i
lung. La partea superioară avea o buclă
simplă. Sub buclă, pe ambele picioare, poartă
un decor format din cîte 13 linii uşor incizate. Lungimea acului-copcă este de 0,092 m,
iar lăţimea buclei este de 0,015 m.
Nr. 2. Cuţit de fier cu un singur tăiş,
avînd lama arcuită spre interior. Vîrful ei a
fost îndoit în afară (fig. 139,3). Din mîner s-a
păstrat numai o mică porţiune, pe care se
văd două nituri, care serveau la fixarea plă
\1"':-~~,...,.-;;o;==~t
1
selelor. La baza mînerului, cuţitul este lăţit,
1
în felul pumnalelor cu mînerul în forma
literei
T. Lungimea este de 0,185 m.
~---O.W8----t
Mormînt
u 1 2. La distanţa de
-.~'?'»%**'1,60 m spre sud-vest de primul mormînt
s-au găsit fragmente din craniul şi resturi
Fig. 141. - Gogoşu. 1. Movila XIX, rnormintul1, nr. 2 =
din femurul unui schelet de copil. Este vorba
fig. 179, ~; 2. Movila XIII, nr. 2; 3· Movila XXIII,
nr. 6 =fig. 179, 7; 4· Movila XXV, nr. 1 =fig. 179,6;
desigur de un alt mormînt. Nu s-a desco~-Movila XVI, rnorrnintul2, nr. 1; 6. Movila XVIII, nr. 3
perit însă nici un obiect arheologic.
= fig. 140; 7· Movila XXVII, nr. 2 =fig. 182, 10.

vertebre
distanţă

(

J

~_:::;,

MOVILA XX

Diametru! movilei este de 7 ·x 7 m şi înălţimea 0,30 m. Movila conţine un mormînt de inhumaţie, care a fost profanat din vechime.
Din schelet nu s-au descoperit in situ decît fragmente din craniu. Bizuindu-nc
pe acestea, putem face precizarea că mortul a fost aşezat în groapă, cu craniul la ENE
84°, iar picioarele la VSV 264°. Lîngă mort s-au găsit vîrful de fier al unei lănci (nr. 1)
şi fragmente dintr-un vas de lut ars (nr. 2). Lîngă oală erau bucăţele de cărbune.
Nr. 1. Vîrf de lance de fier, cu tub de înmănuşare (fig. 139,2 = fig. 181,2). Vîrful
propriu-zis are forma unei frunze mult alungite şi cu nervură mediană. Secţiunea acesteia
este rombică. Marginile vîrfului sînt ştirbite în cîteva locuri, iar vîrful lăncii era bont.
Tubul de înmănuşare este rotund şi s-a format din îndoi-:ea plăcii de fier, prin batere cu
ciocanul. În interior, teaca păstrează resturi de lemn din tija lăncii. Tu bul sau teaca s-a rupt
spre bază. Lungimea actuală este de 0,397 m, lăţimea vîrfului propriu-zis este de 0,043 m.
Nr. 2. Ceaşca de lut ars, lucrată cu mîna dintr-o pastă amestecată cu cioburi
pisate (fig. 177,4). La suprafaţă, vasul are culoarea cafenie închis. Gîtul e cilindric şi
ipalt. Buza e oblică. Corpul e bombat. Vasul a avut o singură toartă supra înălţată. Diametrul gurii este de 0,089 m şi înălţimea de 0,074 m.

--·

MOVILA XXI

Movila este de m1c1 dimensiuni şi de o formă rotundă regulată; diametru! său
este de 8 X 8 m, iar înălţimea' numai de 0,20 m. Movila conţine un mormînt de inhumaţie
şi probabil unul de incineraţie.
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Mormînt u 1 1 a fost jefuit din vechime (fig. 142). Scheletul a .fost distrus de
la brîu în sus. Groapa mortului intra doar cu cîţiva centimetri în solul vegetal vechi.
Scheletul era orientat aproximativ ENE- VSV, aşa cum ne arată poziţia oaselor
picioarelor, care nu au fost mişcate de la locul lor. Craniul a fost deplasat spre dreapta,
la aproximativ 0,75 m departe de corp; maxilarul inferior şi cîteva vertebre s-au găsit
în stînga scheletului. La călcîiul piciorului drept se afla un topor de luptă, cu două braţe
(nr. 1), iar în partea stîngă, în apropiere
de şold, s-a găsit o cu te de piatră (nr. 2).
Nu departe de aceasta, spre genunchi,
se află o tijă de fier (nr. 3) şi un cuţit
de fier (nr. 4).
Nr. 1. Topor de fier, cu două
braţe paralele, tip bipepă (fig. 147,1 =
fig. 181,8). Gaura de înmănuşare are o
formă ovală. Toporul este atacat puternic de rugină. Latura de sus este în
unghi obtuz, larg deschis. Cele două
tăişuri sînt arcuite. Toporul a servit ca
armă. Lungimea sa este de 0,14 m,
iar diametru! găurii de înmănuşare de
Fig. 142. - Gogoşu . Movila XXI.

0,025 m.
Nr. 2. Cote de
dreptunghiulară,

piatră

avînd

de formă
secţiunea pă

trată cu o latură puţin rotunjită (fig.
143,3). La un capăt au sărit cîteva
aşchii. În această parte, cutea se sub1
ţiază pe laturile înguste. Lungimea ~
obiectului este de 0,08 m, iar lăţimea ,..
1
de 0,018 m.
1
Nr. 3. O tijă de fier, lungă de 1
0,135 m, ciocănită pe toate părţile în
chip neregulat, încît în secţiune are o """"'
1
formă diferită (fig. 143,4 = fig. 182,4).
1
1
Către una din extremităţi se observă
,!:.-- - ~~~
resturi dintr-o placă din acelaşi material, care a fost îndoită în jurul tijei.
Nr. 4. Cuţit de fier, foarte puternic ros de rugină (fig. 143,1). Lip143· - Gogoşu. 1. Movila XXI, nr. 4; 2. Movila XXTI,
seste partea dinspre vîrf a tăisului si Fig.mormîntul
1, nr. I = fig. 177, 3; 3· Movila XXI, nr. 2;
'
'
1
partea superioară a mînerului. Lama
4· Movila XXI, nr. 3 = fig. 182, 3·
este îngustă. Ea se termină în paţtea
opusă tăişului printr-o muchie relativ lată. Secţiunea cuţitului este triunghiulară. Pe
porţiunea păstrată a plăcii mînerului se află două niturl rotunde, cu care se prindeau
plăselele. Spre bază, placa mînerului era lăţită. Lungimea actuală este de 0,167 m. Cuţitul
se găseşte la Muzeul Regional din Craiova.
La distanţa de 1,50 m sud de scheletul din momîntul 1 s.:.au descoperit fragmente
dintr-o strachină de lut ars. Aceasta a fost probabil folosită drept urna funerară într-un
mormînt de incineraţie sau era numai un vas de ofrandă pus pentru cel decedat.
Strachina avea partea superioară arcuită spre interiorul vasului. Pe linia de maximă
rotunjime au fost aplicate patru apucători, aşezate în cruce.

!Jl+z-z:1
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MOVILA XXll

Diametru] movilei este de 14 x 14 m.
În movilă s-au găsit două morminte; unul de inhumaţie (mai vechi) şi altul de
incineraţie (mai nou).
M o r mint u 1 1. A fost profanat de la brîu în sus. Din acea parte lipsesc
toate oasele, în afară de humerusul drept, deplasat de la locul lui cu 0,30 m spre dreapta.
Ungă schelet s-a găsit o can.ă de lut ars (nr.l) şi un cuţit de fier (nr. 2).
1\'r. 1. Cană de lut ars, lucrată cu mîna (fig. 143,2 = fig. 177 ,3). Pasta a fost amestecată cu nisip şi cioburi pisate. Culoarea vasului era cenuşie-vînătă, cu diferite nuanţe.
În exterior, vasul a fost acoperit cu slip, care a dispărut aproape în întregime din cauza
acidităţii solului în care a fost găsit. Corpul vasului are formă de căuc cu o toartă supraînălţată, ruptă din vechime. Înălţimea vasului
:
este de 0,06 m, . diametru! gurii de 0,081 m şi
diametru! fundului de 0,043 m.
Nr. 2. Cuţit de fier, arcuit, cu un singur
tăiş. S-a păstrat şi placa mînerului, în care se
aflau două găuri pentru niturile care prindeau
plăselele. Lungimea totală este de O, 17 m.
Mormînt u 1 2. La 2,10 m depărtare de
scheletul mormîntului 1 s-a descoperit o urnă
. ''
funerară, care a fost îngropată la o adîncime de
0,40 m, adîncimea mai mică decît aceea la care a
'. \
fost îngropat mormîntul 1. Nu s-a mai descoperit
\ \
·. '
nici un alt obiect arheologic, dar ne găsim în mod
... \
...
cert în faţa unui mormînt de incineraţie .
. '.
Urna are forma de clopot înalt, cu mijlocul
puţin bombat (fig. 144). Este lucrată din pastă
amestecată cu nisip şi pietricele. Pasta nu este
prea bine frămîntată, iar arderea nu a fost comFig. 144· - Gogoşu. Movila XXII.
pletă. Pereţii sînt groşi şi în spărtură au un strat
cărămiziu în exterior şi un altul cenuşiu închis în interior. Vasul a fost dat cu slip castaniu
închis, care a căzut aproape în întregime. Puţin mai sus de mijloc, urna are un decor din
adîncituri alveolare, aşezate în felul obişnuitelor brîuleţe, care este întrerupt de patru apucătoare orizontale. Buza este decorată cu o bandă lată, în uşor relief, crestată cu linii adînci.
Înălţimea urnei este de 0,33 m şi diametru! gurii de 0,225.

.

\\

MOVILA XXIII

Înălţimea movilei este de 0,35 m. Movila cuprinde un mormînt de inhumaţie.
Scheletul s-a găsit la adîncimea de 0,55 m. Orientarea scheletului este EV (craniul la E).
In apropiere de schelet, dar cu 0,15 m mai sus decît el, se aflau două vase: o strachină
de lut (nr. 1) şi un vas bitronconic de lut (nr. 2). La picioare s-a găsit un cuţitaş de fier
(nr. 3). Lîngă mort au fost aşezate două lănci cu vîrfurile de fier (nr. 4 şi nr. 5). Pe
piept era o fibulă de bronz (nr. 6).
Nr. 1. Strachină lucrată cu mîna, din lut bine curăţat de impurităţi. Vasul a căpătat
prin ardere o culoare cenuşie, cu diferite nuanţe. Marginea strachinii este arcuită spre
interior şi acoperită cu caneluri late şi oblice. Pe zona de maximă rotunjime, strachina
are patru proeminenţe aplicate şi aşezate în cruce. Înălţimea vasului este de 0,05 m, diametrul gurii de 0,116 m şi acela al fundului de 0,047 m.
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Nr. 2. Vas de lut ars, lucrat cu mîna, avînd o formă bitronconică (fig. 145,2 =
fig. 178,4). Partea superioară este mai înaltă decît cea inferioară. Buza este răsfrîntă
în afară. Mai sus de buză, vasul are patru proeminenţe aşezate în cruce, la aceeaşi,înălţime.
Înălţimea vasului este de 0,11 m, diametru! gurii de 0,08 m şi diametru! fundului de 0,05m.
Nr. 3. Cuţit de fier, puternic ros de rugină (fig. 145,4 = fig. 182,9). Lama este
foarte îngustă, în comparaţie cu alte
t---.exemplare similare. Ea are secţiunea
1
•
1
triunghiulară, fiind destul de subţire.
1
Placa mînerului nu prezintă nici o
1
urmă de nit. Lungimea actuală este
de 0,257 m.
Nr. 4. Vîrf de lance de fier
(fig. 145,1). O bună parte din vîrful propriu-zis a fost distrusă din
cauza ruginii. Pe mijloc, vîrful are o
nervură destul de pronunţată, cu secţiunea hexagonală. Teaca este tubulară,
cu secţiunea rotundă. De-a lungul tubului se vede dunga de contact a marginilor plăcii, care s-au îndoit pentru a
1
1
,.'1
forma teaca. Lungimea totală este de
1
1
l<·--- O·OJ8------J
0,274 m; lungimea vîrfului propriu-zis
1
1 !@l"i'"??'~*~' i------..;
c
este de 0,153 m; lungimea tubului este
de 0,121 m, iar diametru! său la bază
este de 0,02 m.
Nr. 5. Vîrf de lance de fier, în
formă de frunză lărgită şi îngroşată la
mijloc, avînd o secţiune lenticulară r-----·- -------(fig. 145,3). Tubul este conic, format
prin apropierea plăcii bătute cu ciocanul. Partea de jos a tubului a fost
Fig. 145 .... Gogoşu. 1. Movila XXIII, nr. 4; 2. Movila XXIII,
ştirbită. Lungimea este de 0,235 m.
2; fig. q8, 4; 3· Movila XXIII, nr. 5; -1· Movila XXlTI,
Lungimea frunzei 0,142 m; lăţimea ei nr. nr.
3=fig. 182, 9; j. Movila XXVII, nr. r =fig. 179,1;
6. Movila XXVI, mormîntul 1, nr. 3 = fig. 182, 6.
de 0,039 m. Lungimea tubului este de
0,093 m.
Nr. 6. Fibulă de bronz cu corpul arcuit, cu secţiunea rotundă (fig. 141,3 =
fig. 179,7). Arcul este împărţit în trei zone; către extremităţi este decorat cu linii în formă
de cerc, foarte apropiate unele de altele; la mijloc este un decor mai pronunţat, format
din linii adînci, care delimitează dungi în relief. Resortul are o singură spirală; portagrafa
are placa dreptunghiulară prevăzută cu buton modelat prin ciocănire. Pe o faţă a plăcii
piciorului se observă cu destul de mare greutate un ornament în zig-zag, aşezat de-a lungul
marginilor. Acul lipseşte. Lungimea fibulei este de 0,0565 m, lungimea plăcii de 0,012 m,
înălţimea fibulei este de 0,04 m. Exemplarul se află în Muzeul Regional din Craiova.
=

1

~~

MOVILA XXIV

Diametru! movilei este de 9 X 9 m, iar înălţimea de 0,40 m. Movila cuprinde
morminte: unul de inhumatie si altul de incineratie.
Mormînt u 1 1. In ce~truÎ movilei, la adîndimea de 0,60 m, s-a descoperit
scheletul unui luptător. Unele oase ale corpului lipsesc. Cele rămase s-au păstrat în bună
două
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stare de conservare. Mortul fusese aşezat într-o groapă săpată in solul vegetal vechi, la
adîncimea de 0,20 m (la 0,60 m de la suprafaţa actuală a solului). Capul era orientat spre
ENE 52~, iar picioarele la VSV 232°.
Coloana vertebrală lipseşte cu totul, ca şi clavicula stîngă şi omoplatul
stîng (fig. 146).
Pe pieptul mortului s-a găsit o fibulă de bronz (nr. 1). ln partea stîngă a scheletului
se aflau două vîrfuri de lance de fier (nr. 2 şi nr. 3), care erau aşezate paralel cu humerusul. Lîngă piciorul stîng era un cuţitaş de fier (nr. 4).

Fig. 146. -

Gogoşu.

Movila XXIV, mormintul r.

Nr. 1. Fibulă de bronz, cu corpul în formă de arc, cu secţiunea octogonală
(fig. 147,2 = fig. 179,9). Spre extremităţi, corpul este decorat cu cercuri de linii subţiri.
Acul ipseşte. Piciolrul fibulei are formă de placă triunghiulară, decorată pe latura dorsală
prin zig-zaguri aşezate în trei coloane, două laterale şi una mediană. El se leagă de corp
printr-o spirală simplă. Resortul are o spirală. Lungimea fibulei este de 0,053 m,
înălţimea de 0,027 m, grosimea corpului de 0,005 m, baza plăcii de 0,015 m şi înălţimea
de 0,012 m. Fibula se găseşte în Muzeul Regional, Craiova.
Nr. 2. Vîrf de lance de fier (fig. 149,1 =fig. 182,1). Este unul dintre exemplarele
cele mai lungi descoperite în necropola de la Gogoşu, ca şi vîrful de lance nr. 3. Vîrful
propriu-zis sau frunza este mult alungită şi elegantă, similară frunzei de salcie. Vîrful
este rupt din vechime. Pe margini prezintă unele ştirbituri din cauza ruginii. Pe ambele
feţe are o nervură în relief. Tubul sau teaca de înrnînuşare are formă conică, lungă şi
relativ îngustă. La bază a fost ştirbit puţin din vechime. Lungimea totală actuală este
de 0,61 m; lungimea vîrfului propriu-zis este de 0,48 m, cu o lăţime maximă de
0,043 m, lungimea tubului de înrnînuşare este de O, 13 m.
Nr. 3. Vîrf de lance de fier, în bună stare de conservare, avînd parţial ros de rugină
doar tubul de înmănuşare (fig. 149,5 = fig. 182,13). Vîrful propriu-zis s-a păstrat bine.
Pe mijloc se află o nervură, executată cu grijă . Virful are forma de frunză de salcie. În
tub se păstrează resturi din lemnul tijei lăncii . Lungimea actuală este de 0,624 m; lungimea
frunzei este de 0,433, iar aceea a tubului de O, 11 m. Exemplarul se păstrează la Muzeul
Regional, Craiova.
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Nr. 4. Cuţit de fier, în stare
un fragment lung de O, 107 m.

fragmentată

(fig. 147,4). Din lama

-l:!il

cuţitului

s-a

păstrat

Mormînt u 1 2. La adîncimea de 0,27 m de la suprafaţa actuală a solului,
s-au găsit în mantaua movilei două vase de lut (nr. 1 şi nr. 2), care foarte probabil stau
în legătură cu un mormînt de incineraţie. Nu s-au descoperit însă oase calcinate.
Nr. 1. .Mare strachină-castron, lucrat cu mîna, din lut amestecat cu nisip
(fig. 150,1 =fig. 177,1). Prin ardere, vasul a dobîndit o culoare cenuşie şi vînătă. Puţin
mai jos de zona maximei rotunjimi, se află patru apucători oblice şi late, aşezate în cruce.
Aceste apucători sînt perforate vertical.
Partea superioară a vasului este arcuită spre
interior, în felul obişnuitelor străchini-ca
pace din perioada tîrzie a primei epoci a
fierului. Vasul nostru putea să servească şi
el drept capac de urnă funerară sau să
corespundă acestui rol, aşezîndu-1 cu gura în
jos. Orizontal, de-a lungul buzei, se află
caneluri late şi paralele. Înălţimea vasului era
de 0,25 m, diametru! gurii de 0,353 m şi
diametru! fundului de 0,152 m.
1
1
p - - - - OOSj ----.1
Nr. 2. Cană de lut ars. Vasul avea
l.~s--. d
formă tronconică şi o toartă supraînălţată.
Buza era puţin oblică. Înălţimea vasului în
dreptul torţii era de 0,20 m.

~

*
În mantaua movilei s-au mai descoperit: două fragmente dintr-o tablă subţire Fig. I47·- Gogoşu. 1. Movila XXI, nr. I =fig. ISI, 8;
de bronz (fig. 147,5), o fibulă şi un arşic. z. Movila XXIV, mormîntul I, nr. I =fig. I79, 9;
3· Movila XXIV (în mantaua movilei); Movila XXIV,
Cele două fragmente de placă prezintă
mormîntul I, nr. 4; ~- Movila XXIV (în mantaua
movilei).
o arcuire, care se prelungeşte printr-un capăt
mai îngust decît restul şi care servea la fixarea plăcii-aplice pe curea sau pe un alt obiect de piele, poate chiar o cingătoare. Sl}prafaţa exterioară a plăcii a fost decorată cu linii oblice, paralele, prin motivul ornamental
« în că priori». Lungimea plăcii este de 0,04 m.
Fibulă de bronz, în stare fragmentată (fig. 147,3). Lipseşte portagrafa şi o parte
din acul fibulei. Corpul are secţiunea rotundă şi este mai gros la mijloc decît la extremităţi, către care se subţiază treptat. Resortul fibulei are o singură spirală. Porţiunea din
picior păstrată arată că el avea placă. Fibula aparţine deci tipului cu placă. Lungimea
fibulei este de 0,05 m.
MOVILA XXV

Diametru! movilei este de 11 X 11 m şi înălţimea de 0,30 m. Mormînt de inhuprofanat din vechime. Groapa mormîntului a fost săpată în solul vegetaL vechi
pînă la 0,05 m adîncime. Mortul a fost aşezat cu craniul la ESE 118° ~i picioarele la
~N~ 2~??. Max1laru) inferior a fost îndepărtat de craniu. Lipsea radiusul şi cubitusul mîinii stîngi. Clavicula stîngă s-a găsit lîngă genunchiul drept. În partea stîngă
a pieptului era o fibulă de bronz.
Fibula are forma de arc cu secţiunea octogonală (fig. 141,4 =fig. 179,6). Lipseşte
maţie,

~C:l;ll;··~laca ;:!.~-9ESEt't-B~~?:l~~~}~re~~~ut~-~~ U?__?~l?E~<WJf!l?ţJ?!_in_;~?cc~~if~:KI~.C:~,~s,ţs:_
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desorată cu liniuţe care formează coloane verticale. Fibula are resort cu o spirală.
Lungimea este de 0,058 m, înălţimea este de 0,035 m, grosimea arcului de 0,007 m, iar
lungimea plăcii de 0,012 m ..
MOVILA XXVI

două

Diametrul movilei este de 12 X 12 m şi înălţimea de 0,30 m. Movila
morminte: unul de inhumatie
, si
, al doilea de incineratie.
,

conţine

M o r m î n t u 1 1. Scheletul mortului s-a găsit la 0,40 m adîncime faţă de supraa movilei (măsurată la centru) (fig.148). El a fost depus într-o groapă drept-

faţa actuală

Fig. 148. unghiulară,

Gogoşu .

Movila XXVI, mormîntul 1.

săpată

la 0,10 m adîncime în solul vegetal vechi. Craniul era orientat spre
ESE 104°, iar picioarele la VSV 284°. Scheletul este masiv şi a aparţinut unui luptă
tor. În partea stîngă a craniului se aflau aşezate alături, două vîrfuri de lance de fier
(nr. 1 şi nr. 2), avînd tija spre picioare (fig. 148). lîngă femurul stîng se găsea un cuţit
de fier, cu vîrful spre cap (nr. 3). Între cuţit şi femurul stîng s-a găsit o verigă de fier
(nr. 4). Lîngă femurul drept s-a dat peste un vas de lut sfărîmat (nr. 5).
Nr. 1. Vîrf de lance de fier prevăzut, la baza frunzei lăncii, cu două orificii
(fig. 155,3 =fig. 181,3). Pe ambele suprafeţe are cîte o nervură mediană în relief.
Marginile lăncii sînt foarte ascuţite.
Tu bul de inmănuşare e făcut prin ciocănite, procedeu întîlnit la toate exemplarele
descrise pînă aici. Linia de contact dintre cele două margini ale plăcii ce s-a îndoit in
formă de tub este destul de vizibilă. Rugina a atacat numai în unele părţi exemplarul
nostru. Lungimea totală este de 0,41 m, lungimea frunzei este de 0,267 m, lăţimea
maximă al acestuia de 0,044 m, iar lungimea tubului de 0,143 m şi diametru! maxim al
acestuia de 0,025 m.
Nr. 2. Virf de lance, de fier, bine conservat (fig. 155,2). Vîrful propriu zis are
forma unei frunze, mai îngustă decît la exemplarul precedent. Nervura mediană, care
se găseşte pe ambele părţi, este mai accentuată decit la vîrful nr. 1. În secţiune,
această nervură formează un romb. Tubul de înmănuşare are secţiunea rotundă, el se
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ingustează spre b~za frunzei lăncii. În interiorul tubului se păstrează încă resturi
de lemn din tija lăncii.
Lungimea totală este de 0,374 m; lungimea frunzei de 0,214 m, lăţimea maximă a
acesteia de 0,035 m, lungimea tubului de 0,16 m, diametru! _acestuia este de 0,022 m.
Nr. 3. Cuţit de fier, cu un singur tăiş (fig. 145,6 = 182,6). S-a păstrat o bună
parte din lamă şi o mică porţiune din mîner. Lipseşte şi vîrful lamei. Ea este îngustă
şi roasă destul de puternic de rugină. Mînerul se prindea cu nituri. S-a păstrat un mic
fragment dintr-un nit. Lungimea este de 0,142 m.
Nr. 4. Verigă de fier, lucrată din bară, prin procedeul ciocănirii. Diametru! ei
este de 0,06 m.
Nr. 5. Vas de lut ars, de tradiţie locală (fig. 156,3) care se aseamănă, prin
formă, cu vasele din cultura cîmpurilor de urne din epoca de bronz şi de la începutul
primei epoci a fierului. Vasul are corpul globular, iar gîtul - în prelungirea corpului este aproape cilindric. Pe maxima rotunjime a vasului au fost aplicate două proeminenţe, perforate vertical. Inălţimea vasului este de 0,085 m.

M o r m î n t u 1 2. La ·nord de scheletul din mormîntul 1, cu 0,05 m mai sus
la nivelul lui, se. află o strachină de lut, ars, de mari dimensiuni. Strachina este aşezată
cu gura în jos. E vorba probabil de un mormînt de incineraţie. Vasul era atît de
puternic sfărîmat, încît nu a putut fi reconstituit. La faţa locului s-a putut observa
profilul său de strachină-castron, cu baza arcuită spre interior, avînd pe corp patru
apucători oblice.
MOVJLA XXVll

Diametru! movilei este de 12,50 x 12,50 m şi înălţimea de 0,30 m. Movila cuprindea
un singur mormînt de inhumaţie. Mortul a fost aşezat cu capul spre ESE 95° şi
picioarele la VNV 275°. Scheletul mortului a fost găsit în bună stare de conservare.
Pe pieptul mortului s-au descoperit două fibule de bronz (nr. 1 şi nr. 2) şi
un fragment dintr-o spirală de bronz « saltaleoni >> (nr. 3). Lîngă schelet s-a găsit şi
un fragment dintr-un cuţit de fier (nr. 4).
Nr. 1. Fibulă din bronz cu corpul arcuit, cu resort bilateral şi unispiralic, avind
la picior placă triunghiulară (fig. 145,5 = 179,1). Arcul are secţiunea rotundă, mai
gros la mijloc, subţiindu-se treptat spre extremităţi. La mijloc şi la capete este decorat
cu linii paralele. Placa triunghiulară e ornamentată pe margini cu cîte o coloană de liniuţe
paralele. Din ac a rămas o foarte mică porţiune. Pe placă se păstrează resturi de ţesătură.
Lungimea este de 0,058 m şi înălţimea de 0,044 m; grosimea maximă a corpului
este de 0,006 m: înălţimea plăcii de 0,017 m.
Nr. 2. Fibulă de bronz, în stare fragmentară (fig. 141,7 =fig. 182,10). S-au
păstrat corpul fibulei, care are forma de arc simplu şi resturi din resort.
Corpul are secţiunea rotundă, mai îngroşat la mijloc şi mai subţire spre extremităţi,
unde prezintă cîte o verigă în relief, după care urmează linii paralele, formînd cercuri
de jur împrejur. Lungimea fibulei este de 0,048 m. Fibula se găseşte în Muzeul Regional,
Craiova.
Nr. 3. Un fragment de spirală, din sîrmă de bronz subţire, care1iervea ca podoabă
la picior şi la cap (fig. 151, 6).
Nr. 4. Fragment dintr-un cuţitaş de fier, uşor curbat: s-a păstrat doar o parte
din lamă.
MOVILA XXVIIl

Diametru! movilei este de 10 X 10 m şi înălţimea de 0,30 m. În movilă s-a_
descoperit un singur mormînt de inhumaţie.
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Fig. 149· - Gogoşu. 1. Movila XXIV, mormîntul 1, nr. 2 = fig. 182, 1; 2. Movila
XXX, nr. 2; 3· Movila XXXVI, mormîntul x, nr. x =fig. 181, 1; 4· Movila XXXVI,
nr. 2 =fig. x8x, 7; ~· Movila XXIV, mormîntul x, nr. 3·
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Gogoşu. 1.

Movila XXIV, mormîntul 2, nr. 1; 2. Movila XXXIV, mormîntul 2,
nr. 1 =fig. 176; 3· Movila IX, nr. 3 =fig. 178, 3·
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Fig. 151. - Gogoşu. 1. Movila XXXIV, mormîntul 1,
nr. 1 = fig. 182, 12; 2. Movila XXVIII, \1r. 2 =fig.
179, 3; 3· Movila XXXV, nr. 4; 4· Movila XXXV,
nr. 1; 5· Movila XXVIII, nr. 1; 6. Movila XXVII,
nr. 3; 7· Movila XLI, nr. 1.
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Orientarea scheletului era ESE 112° (craniul)- VNV 292° (picioarele). Scheletul
era într-o stare de conservare relativ bună. În apropiere de cap s-a găsit un vas de
lut foarte sfărîmat şi mîncat din cauza acidităţii solului, încît nu i s-a mai putut stabili
nici profilul. Sub craniu, la ridicarea acestuia, s-a găsit o verigă (nr. 1). Pe partea
stîngă a pieptului era o fibulă de bronz (nr. 2). În partea dreaptă a scheletului s-au
descoperit un arşic şi cîteva oase de animale domestice.
Nr. 1. Verigă de sîrmă subţire de bronz, cu secţiunea rotundă şi capetele petrecute
(fig. 151, 5). Un capăt al verigii se termină cu un buton conic, pe cînd celălalt este
plat. Diametru! interior este de 0,026 m, grosimea sîrmei este de 0,002 m. Obiectul servea drept verigă de păr (buclă de păr).
Nr. 2. Fibulă de bronz, în bună stare
de conservare (fig. 151,2 =fig. 179,3). Corpul
e în formă de arc, cu secţiunea în opt dungi,
mai gros la mijloc şi mai subţire spre extremităţi. La mijlocul arcului, fibula era decorată prin cinci dungi în relief, dintre care cea
de la mijloc este mai largă. Aceste dungi au
rezultat din adîncirea pe corpul fibulei a şase
şănţuleţe. Spre extremităţi, corpul fibulei este
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~.-:;_..."~;;_;;;;;;;;;l
decorat cu linii paralele, formînd cercuri, după
care urmează două dungi în relief. Porţiunea
din apropierea resortului are secţiunea pătrată.
Resortul este format dintr-o singură spirală
Fig. rp. ~ Gogoşu. Movila XXXV, nr. 6
simplă. Acul se sprijină pe o portagrafă în
formă de placă dreptunghiulară, terminată
la capătul superior cu un buton. Placa este decorată prin cîte o linie în zig-zag, de-a
lungul celor trei margini. Pe partea exterioară a plăcii se găsesc trei cercuri cu punct
in centru aşezate în linie dreaptă. Lungimea fibulei este de 0,07 m.
MOVILA XXIX

Movila are dimensiuni miCI şi o formă
m. Ea conţine trei morminte

înălţimea de 0,20
de incineraţie.

regulată, diametru! este 6 X 6 m şi
şi anume: unul de inhumaţie şi două

M o r m î n t u 1 1. În centrul movilei, la adîncimea de 0,20 m, s-a dat peste
un schelet în foarte proastă stare de conservare. Nu s-au găsit din acest schelet decît
cîteva resturi din oasele picioarelor. În mormînt nu s-a descoperit nici un obiect
arheologic.
o

Mormînt u 1 2. Deasupra resturilor scheletului mormîntului 1 s-a dat peste
de lut ars (nr. 1) aşezată cu gura în jos, sub care s-a găsit o cană cu
(nr. 2). Aceste vase aparţin unui mormînt de incineraţie care a deranjat mormîntul

strachină

toartă
de inhumaţie.

Nr. 1. Strachină cu dimensiuni mari, din lut ars. Pe corp are patru apucători
oblice. Buza era arcuită spre interior (fig. 174, 6 şi fig. 177, 2).
Nr. 2. Cană în formă de trunchi de con (fig. 174, 6 şi fig. 177, 2), lucrată
dintr-o pastă amestecată cu nisip şi cioburi pisate. Pereţii sînt groşi şi suprafaţa zgrunţuroasă. Din cauza arderii incomplete, vasul are diferite culori, de la cea cenuşie şi
vînătă pînă la cea roşcată, gura vasului este puţin oblică. Vasul a avut o toartă supraînălţată, care s-a rupt în vechime. Secţiunea toartei era ovală alungită iar la partea
inferioară, rotundă.
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Înălţimea vasului este de 0,06 m, diametru! gurii de 0,092 m şi diametru! fundului

de 0,062 m.

NI o r m înt u 1 3. La aceeasi adîncime la care se afla strachina din mormîntul
2, nu departe de ea, s-a descoperit' un alt vas, de formă asemănătoare.· Strachina era
aşezată cu gura în jos.
Vasul avea buza arcuită spre interior. Pe maxima rotunjime au fost aplicate,
înainte de arderea vasului, patru apucători.
MOVILA XXX

Diametru! movilei este de 13 X 13 m, iar înălţimea de 0,30 m. Movila cuprinde
un singur mormînt de inhumaţie, care a aparţinut unui luptător (fig. 153).
Scheletul a fost depus direct pe solul vechi. Deasupra mortului s-a ridicat movila
funerară. Orientarea scheletului este ESE 129° (craniul)- VNV 309° (picioarele).

Fig. 153. -

Gogoşu .

Movila XXX .

Oasele se găseau în proastă stare de conservare. Craniul se sfărîmase complet. Coastele
şi vertebrele şirii spinării erau topite.
În partea stîngă a scheletului fuseseră aşezate două lănci, cu vîrful spre creştet
(nr. 1 şi nr. 2). Lîngă mîna stîngă se afla o sabie de fier, al cărei mîner trecea în
sus de cotul stîng (nr. 3).
între sabie şi cotul stîng se găsea o verigă de fier (r:ţr. 4), iar sub şoldul stîng
era un cuţit de fier (nr. 5). În dreptul picioarelor, în partea stîngă, se găsea un vas
de lut (nr. 6), al cărui profil nu a mai putut fi reconstituit, vasul se sfărîmase din cauza
arderii incomplete.
Nr. 1. Vîrf de lance din fier (fig. 154,1). Frunza vîrfului este mult alungită,
avînd o lăţime maximă de 0,041 m. Spre vîrf, frunza este roasă de rugină. Vîrful
are pe ambele părţi cîte o nervură mediană. Tu bul e gol în interior; în bună parte
acest tub a fost rupt. Pe porţiunea păstrată se vede clar linia de contact a celor două
plăci bătute cu ciocanul, care formează tubul sau mînerul vîrfului propriu-zis.
Lungimea totală (actuală) este de 0,38 m; lungimea frunzei de 0,336 m şi lungimea tubului de 0,044 m.
Nr. 2 . Vîrf de lance de fier (fig. 149,2). Vîrful propriu-zis sau frunza are o
formă mult alungită, subţiindu-se spre vîrf. Către bază este lăţită mai mult decît alte
exemplare. Nervura mediană este în relief accentuat. Tubul tijei este păstrat în toată
lungimea sa, deşi s-a rupt în mai multe părţi. Secţiunea tubului este rotundă.
Lungimea totală a vîrfului este de 0,522 m; lungimea frunzei de 0,346 m, lăţimea
maximă a frunzei de 0,042 m şi lungimea tubului de înmănuşare de 0,176 m.
Exemplarul se găseşte în Muzeul Regional din Craiova.
Nr. 3. Sabie de fier, lucrată prin ciocănite (fig. 155,1 = fig. 181,6).
Lama este elegantă, avînd o uşoară nervură mediană. Secţiunea lamei este rombică.
Faţă de lungime, lăţimea lamei este mică. Lama este mai lată la mjloc. Vîrful lipseşte.
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Fig.

154.- Gogoşu. 1,

Movila XXX, nr. 1; 2. Movila XXXV, mormîntul r,
nr. 5 =fig. 18z,8; 3· Movila XXIV, mormîntul 2, nr. 2.

~~s3~
Fig. 155.- Gogoşu. I. Movila XXX, nr. 3 =fig. ISI, 6; 2. Movila XXVI,
mormîntul 1, nr. z; 3· Movila XXVI, mormîntuii,nr. 1 =fig. 181, 3;
4· Movila XLVII, nr. 5; 5· Movila XLVII, nr. 6; 6. Movila XXX, 5; 7· Movila
XXXIII, nr. 1 = fig. 1 Hz, 11.
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Spre partea opusă vîrfului, lama se lăţeşte, formînd o placă prevăzută cu două perforaţiuni, în care s-au păstrat niturile care fixau plăselele mînerului săbiei.
Lungimea totală este de 0,393 m; lăţimea lamei de 0,025 m şi lungimea plăcii
mînerului de 0,075 m.
Nr. 4. O verigă de fier, care servea la agăţarea sabiei.
Nr. 5. Cuţit de fier, în stare fragmentară (fig. 155,6). Lama are secţiunea triunghiulară şi este arcuită spre interior. Lungimea actuală este de 0,105 m.
MOVILA XXXI

Diametru] movilei este de 11 X 11 m, iar înălţimea de 0,20 m. Movila cuprinde
un singur mormînt de inhumaţie. Mortul a fost depus într-o groapă săpată în solul
vechi, la adîncime de 0,30 m. Scheletul era orientat ENE 67° (craniul) - VSV
247° (picioarele). La o distanţă de 1,60 m depărtare de schelet, s-au descoperit oase de
animal, aşezate cu O, 10 m mai sus de nivelul scheletului. Nu s-a descoperit ntcl un
obiect arheologic.
MOVILA XXXII

Diametru! movilei este de 13 X 13 m, iar înălţimea de 0,70 m . .1\fovila cuprindea
un mormînt de inhumaţie, care a fost profanat din vechime. Oasele scheletului erau
risipite. Nu s-a descoperit nici un obiect arheologic.
MOVILA XXXHI

Diametru] movilei este de 10x 10 m, iar înălţimea de 0,40 m. Movila conţinea un
mormînt de inhumaţie, care a fost profanat din antichitate. Au fost descoperite doar
cîteva oase. Din craniu nu s-a păstrat nimic. După aspectul oaselor, se pare că este
vorba de un adolescent. In pămîntul răvăşit din vechime s-a găsit un cuţit de fier
(fig. 155,7 =fig. 182,11); lungimea cuţitului este de 0,12 m; lama este arcuită.
MOVILA XXXIV

Diametru! movilei este de 11 X 11 m. Movila
de inhumaţie şi altul de incineraţie.

conţinea două

morminte, unul

M o r m î n t u 1 1. Mormînt de înhumaţie; orientarea scheletului era ESE
101° (craniul)- VNV 281° (picioarele). Oasele nu s-au păstrat bine. Pe pieptul mortului s-a descoperit o fibulă de bronz (fig. 151,1 =fig. 182,12). Fibula este în stare
fragmentară. Arcul are secţiunea rotundă- mai gros la mijloc şi mai subţire spre extremităţi. Corpul este decorat cu trei grupe de liniuţe în cerc, aşezate paralel. Un grup
de atare cercuri se găseşte la mijlocul arcului fibulei, iar celelalte două se găsesc spre
extremităţi. Fibula are placa triunghiulară, precedată de un arc cu spirală simplă. Resortul fibulei este unispiralic. Acul lipseşte. Lungimea măsurată pe coardă este de
0,046 m.
M o r m î n t u 1 2. Ritul de înmormîntare este incineraţia. La 2 m ESE de
craniul scheletului din mormîntul 1 s-a descoperit o strachină înaltă (nr. 1) pusă cu
gura în jos. Sub strachină s-a găsit un vas cu toartă (nr. 2).
Nr. 1. Mare strachină lucrată cu mîna, dintr-o pastă amestecată cu nisip.
Prin ardere, vasul a dobîndit o culoare roşcată şi pe alocuri cenuşie (fig. 150,2 şi
fig. 176). Vasul are o formă tronconică înaltă. Buza este arcuită spre interior şi acoperită cu caneluri late şi paralele, aşezate oblic. Sub zona de maximă rotunjime se
găsesc patru apucători oblice.
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Înălţimea vasului este de 0,265 m, diametru] gurii de 0,417m şi diametru! fundului de 0,163 m.
MOVILA XXXV

Movila are diametru! de 9 X 9 m şi înălţimea de 0,50 m. Ea cuprinde un singur
mormînt de inhumaţie. Mortul a fost aşezat în groapa săpată în solul vechi. Orientarea
era ESE 106° (craniul) - VNV 286° (picioarele). Scheletul era în proastă stare de
conservare; s-au păstrat doar oasele mari şi craniul (fig. 157). Craniul s-a găsit răsturnat.
~-------------------
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Gogoşu. 1.

Movila XL, nr.

I ; 2.

Movila. 3· Movila XXVI, mormîntul

1,

nr. 5·

Pe gît s-a descoperit o mărgea de sticlă (nr. 1). Pe piept s-au găsit trei fibule de
bronz (nr. 2, nr. 3 şi nr. 4). În dreptul umărului stîng se afla o ulcică de lut (nr. 5),
deasupra căreia s-a găsit o fibulă de bronz (nr. 6).
Nr. 1. Perlă de sticlă de culoare gălbuie (fig. 151,4). În secţiune, perla are
forma bitronconică. Perforaţiunea este relativ mare. Perla nu are ornamente.
Diametru! perlei este de 0,0075 m.
Nr. 2. Fibulă de bronz, în stare fragmentată (fig. 174,4). S-au păstrat arcul
sau corpul fibulei şi o parte din placa piciorului. Corpul era în formă de arc. El a
fost uşor îndoit, printr-o lovitură recentă. Secţiunea sa este rotundă. El este ornamentat cu grupe de liniuţe paralele. Placa piciorului pare să fi avut o formă dreptunghiulară, aşa precum o indică restul păstrat.
Fibula noastră tace parte din grupa fibulelor cu resort unispiralic şi placă dreptunghiulară cu buton.
Lungimea fibulei, măsurată pe coardă, este de 0,051 m.
Nr. 3. Fibulă de bronz (fig. 173, 3). Arcul sau corpul fibulei este în formă de
semicerc. El este lucrat din bară de bronz cu secţiunea rotundă, avînd o grosime mai
mare la mijloc decît spre extremităţi. Către capete are un decor de trei reliefuri paralele
şi din liniuţe, tot paralele. Resortul e unispiralic. Acul s-a păstrat în bună stare de
conservare. Lipseşte însă piciorul fibulei.
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Lungimea agrafei, măsurată pe coardă, este de 0,062 m.
Nr. 4. Fibulă de bronz, din grupa numită «a navicella» (în formă de bărcuţă).
Corpul fibulei, care este naviform, prezintă pe laturile sale cîte o mică proeminenţă,
iar la mijloc un buton. Cele două braţe laterale au secţiunea triunghiulară. fibula nu
s-a păstrat întreagă. Din placă nu a rămas decît o mică porţiune care, spre extremitatea de jos, este arcuită. Privită de sus, se observă pe corpul bărcuţii un ornament
din patru benzi radiare, ce unesc butonul de la mijloc cu marginile. Pe braţe sînt
cîte două benzi de linii paralele, înguste şi dese (fig. 151, 3).

Fig.

rn.-

Gogoşu.

_Movila XXXV

Lungimea fibulei este de 0,04 m.
Nr. 5. Ceaşcă de lut ars, lucrată cu mîna, dintr-o pastă fără impurităţi
(fig. 154,2 = fig. 182, 8). Prin ardere, vasul a dobîndit o culoare cenuşie-cafenie. Suprafaţa vasului este netezită cu îngrijire. Vasul are o toartă supraînălţată, cu secţiunea
dreptunghiulară. Buza vasului este puţin înclinată (oblică). Gîtul vasului este înalt şi
cilindric. La zona de întîlnire dintre gît şi corpul vasului se găsesc trei reliefuri în
formă de triunghi.
Înălţimea vasului (fără toartă) este de 0,055 m şi diametru! gurii de 0,059 m.
Nr. 6. Fibulă de bronz, cu corpul arcuit (fig. 152). Arcul sau corpul fibulei are
secţiunea octogonală, fiind mai gros la mijloc şi subţiindu-se treptat spre extremităţi.
Aici are un ornament format dintr-o grupă de trei reliefuri, dintre care unul mai
mare, urmate apoi de o serie de cercuri incizate, care coboară pînă la cele două spirale.
Resortul fibulei este unispiralic. Piciorul cu placa-portagrafă se desparte de corp
printr-un arc dintr-o singură spirală. Placa are forma unui scut beotic şi este decorată
longitudinal cu două linii, formînd un unghi cu vîrful în jos. Pe marginea scobiturilor
semicirculare ale plăcii se găseşte un ornament din liniuţe incizate.
Lungimea fibulei, măsurată pe coardă, este de 0,065 m.
MOVILA XXXVI

Diametru! movilei este de 9 X 9 m, iar înălţimea de 0,30 m.
Sub mantaua movilei s-a descoperit un singur mormînt de inhumaţie (fig. 158).
~~-c
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În centrul movilei, la adîncimea de 0,35 m, faţă de creasta ei, s-a dat peste un
schelet, care fusese aşezat într-o groapă săpată în solul vechi. Mortul avea craniul
îndreptat spre ENE 67°, iar picioarele spre VSV 247°. Scheletul se găsea relativ în
bună stare de conservare; s-au păstrat bine în special oasele mari şi craniul.
În partea stîngă a corpului s-au aşezat, uria lîngă alta, două lănci (nr. 1 şi nr. 2)
cu vîrful spre creştetul luptătorului. În apropiere de genunchiul drept s-a găsit un cu~t
de fier (nr. 3). Între labele picioarelor se aflau fragmentele unui vas de lut (nr. 4).

Fig.

I j 8 . - Gogoşu.

Movila XXX\'J.

Nr. 1. Vîrf de lance de fier (fig. 149,3 = fig. 181,1).
Vîrful este bine conservat; el a fost ştirbit de rugină doar pe o latură a tăiş ului.
Tubul de înmănuşare este lung şi vîrful propriu-zis are o formă elegantă, de frunză ce se
subţiază treptat. Pe ambele feţe, vîrful are cîte o nervură mediană bine pronunţată. Tubul
este făcut din placă bătută cu ciocanul şi îndoită pînă la apropierea celor două dungi.
Lungimea totală a vîrfului de lance este de 0,468 m; lungimea vîrfului propriuzis este de 0,298 m; lăţimea lui maximă este de 0,049 m; lungimea tubului este de
0,17 m, iar diametru! său de 0,023 m.
Exemplarul se găseşte în Muzeul Regional, Craiova.
Nr. 2. Vîrf de lance de fier (fig. 149,4 = fig. 181,7).
Vîrful propriu-zis are o formă alungită, similară frunzei de salcie, cu nervură
mediană pe ambele părţi. Tubul de înmănuşare este lung şi lucrat cu deosebită grijă, din
placa vîrfului bătută cu ciocanul şi întoarsă. Linia de contact a celor două margini ale
plăcii este foarte clară pe o bună parte din lungimea tubului.
Lungimea totală este de 0,515 m; lungimea frunzei este de 0,345 m şi lăţimea ei
maximă de 0,044 m; lungimea tubului de O, 17 m şi dia metrul său, la bază, de
0,023 m.
Nr. 3. Cuţit de fier, puţin curb, cu un tăiş (fig. 160,1). S-a păstrat tăişul şi o parte
din placa mînerului, pe care nu se observă nici o urmă de nit. Secţiunea cuţitului este
triunghiulară. După forma sa şi după dimensiuni, acest cuţit aminteşte pumnalele cu placă;
mînerul este în forma literei T.
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Lungimea totală este de 0,245 m; lungimea lamei este de 0,217 m şi lungimea plăcii
mînerului de 0,028 m.
Nr. 4. Vas în stare fragmentată, din care s-au păstrat doar cîteva cioburi din
partea sa inferioară, după care nu se mai poate reconstitui nici profilul vasului. Forma
acestuia pare să fi fost globulară.
MOVILA XXXVII

Diametru} movilei este de 5,50 X 5,50 m, iar înălţimea de 0,10 m; este una dintre
cele mai mici movile. Ea continea resturile răvăsite ale unui schelet omenesc. Oasele
se găseau în centrul movilei. Nu s-a descoperit ~ici un obiect arheologic. Este vorba
probabil de un mormînt jefuit încă din antichitate.
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Fig, 159· - Gogoşu. L Movila XL, nr, 2;
2, Movila XL, nr. 3 = fig 179, 2; 3.1Movila XLII,
nr, r; 4, Movila XL, nr. 4; 5· Movila XLIII,
nr. 1; 6. Movila XLI, nr. L

Fig.

160,- Gogoştl: 1.

nr.

2;

Movila XXXVI, nr. 3; 2. MO\·ila XLliT,
3· Movila XL'';, nr. 3·

MOVILA XXXVlll

Diametru} movilei este de 8 X 8 m şi înălţimea de 0,30 m. Movila cuprinde un
mormînt de incineraţie. Săpătura s-a efectuat pînă la pietriş. În mijlocul movilei s-a găsit
o strachină de dimensiuni mari (nr. 1), cu buza arcuită spre interior şi cu patru apucă
tari oblice pe porţiunea de maximă rotunjime a vasului. S-au descoperit de asemenea
cîteva fragmente dintr-un alt vas (nr. 2), al cărui profil nu a putut să mai fie reconstituit.
Pentru analogie la strachina nr. 1, a se vedea fig. 150,2.
MOVILA XXXIX

Diametru} movilei este de 6 X 6 m şi înălţimea de 0,10 m. În movilă a fost găsit
un mormînt de inhumaţie (fig. 161). Scheletul se afla în centrul movilei, avînd orientarea
ENE (corpul)- VSV (picioarele). Mortul fusese aşezat pe spate, cu braţele întinse
de-a lungul corpului. Spre deosebire de alte morminte, scheletul acestui mormînt avea
picioarele petrecute unul peste altul. Piciorul drept era aşezat peste cel stîng. Lungimea
scheletului era de 1,66 m. Oasele s-au păstrat bine. Nu s-a descoperit nici un obiect
arheologic.
28•
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MOVILA XL

Diametru! movilei este 6,50 X 6,50 m şi înălţimea de 0,30 m. Movila cuprinde
un mormînt de incineraţie.
Inventarul funerar se compune dintr-o mare urnă funerară (nr. 1), în care s-au
găsit oase calcinate. Urna era aşezată cu gura în sus; în vas, printre oasele arse, s-au găsit
două fibule de bronz (nr. 2 şi nr. 3) şi un fragment dintr-o brăţară de bronz, deformată
din cauza focului (nr. 4) . ..tn interiorul urnei s-au mai descoperit şi cîteva bucăţi de

Fig. 161. -

Gogoş u .

Movila XXXIX .

cărbune şi cenuşă,

provenind de la rugul funerar. Deasupra urnei fusese aşezată o strachină-capac, din care s-au găsit doar cîteva cioburi.
Nr. 1. Urnă funerară în formă de clopot înalt (fig. 156,1). Vasul a fost lucrat
din pastă amestecată cu nisip şi pietricele. În exterior, lutul are o culoare cărămizie deschis, pe cînd în interior este negru-cenuşiu. Pe partea superioară urna a fost acoperită
cu un slip cafeniu deschis, care s-a păstrat numai pe porţiunea dinspre buză. În jumătatea
superioară vasul este decorat cu un brîu lat, alveolat, orizontal, care se desfăşoară între
patru apucători orizontale. BrÎuleţul este organic, lăsat în peretele vasului, iar nu adăugat.
De-a lungul buzei se găseşte o bandă în relief, crestată. Înălţimea urnei este de 0,35 m,
iar diametru! gurii de 0,21 m.
Nr. 2. Fibula de bronz păstrată în bună stare de conservare (fig. 159,1).
Corpul e în formă de arc simplu, cu secţiunea rotundă, ornamentat În Întregime
cu cercuri incizate şi paralele. Resortul e format dintr-o singură spirală. Piciorul e în
formă de placă dreptunghiulară, prevăzută la capătul superior cu un buton. Pe placă nu
este nici un decor. Portagrafa este bine păstrată. Atît sub butonul amintit, cît şi în zona de
legătură dintre corp şi placa piciorului, se află cîte trei linii incizate, care subliniază părţile
componente ale fibulei.
Dimensiuni: lungin1ea este de 0,056 m, inălţimea de 0,03 m, lungimea plăcii de
0,02 m şi lăţimea ei de 0,016 m; grosimea maximă a arcului este de 0,006 m.
Nr. 3. Fibulă de bronz, bine păstrată, avînd corpul în formă de arc (fig. 159,2
= fig. 179,2). Corpul este ornamentat la mijloc şi la cele două extremităţi ale sale, cu
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cercuri paralele. Placa este de formă triunghiulară; ea se leagă de arc printr-o spirală
Spre baza plăcii se observă urme de ţesătură rămase de la îmbrăcăminte. Resortul
e format dintr-o singură spirală. Acul s-a păstrat în bună stare de conservare.
Dimensiuni: lungimea fibulei este de 0,048 m, înălţimea de 0,032 m, gros1mea
arcului de 0,005 m; baza plăcii este de 0,013 m şi înălţimea sa de 0,013 m.
Nr. 4. Brăţară de bronz, în stare fragmentată (fig. 159,4). Ea a fost lucrată
dintr-o bară masivă de bronz, ale cărei extremităţi au fost subţiate şi terminate cu
cîte un buton; pe butonul capătului păstrat este incizat un ornament în formă de
cruce. Din cauza focului, brăţara s-a deformat; pe alocuri, bara a plesnit; brăţara e
groasă şi are o culoare veţde, cu nuanţe albastre.
Lungimea actuală este de 0,078 m.
simplă.

MOVILA XLI

Diametru! movilei este de 1O X 1O m, iar înălţimea de un metru; face parte
din grupa movilelor mari.
În săpătură nu s-a dat peste oasele vreunui schelet Şl mc1 peste oase calcinate
sau vase funerare, aşa încît nu se poate preciza ritul de înmormîntare. Probabil, este
vorba de un mormînt de inhumatie.
În mantaua movilei s-au d~scoperit două fragmente de sîrmă de bronz (nr. 1
Şl nr. 2; « saltaleoni») şi un fragment de fibulă (nr. 3).
Nr. 1. Un fragment de sîrmă de bronz plurispiralică, făcînd parte din categoria
aşa numită« saltaleoni» (fig. 151,7); lungimea actuală este de 0,04 m; spiralele acestea
erau însă mult mai lungi.
Nr. 2. Un fragment dintr-o spirală similară, lung de 0,037 m (fig. 162,2).
Nr. 3. Fragment din arcul unei fibule (fig. 159,6); are interiorul de fier şi
exteriorul de bronz. Acesta are 7 discuri. Fibulele de bronz şi fier se lucrau după o
metodă destul de complicată. În tipar se punea o sîrmă de fier, peste care se turna
apoi bronzul. În complexul de la Balta Verde- Gogoşu au mai apărut Şl alte fi bule
din fier şi bronz.
Lungimea fragmentului nostru este de 0,042 m.
MOVILA XLII

Diametru! movilei este de 5 X 5 m, iar înălţimea abia de 0,08 m. .Movila era
foarte plată, încît abia putea fi observată deasupra terenului. De altfel, şi diametru!
său este foarte mic.
1\lovila cuprinde un mormînt de inhumaţie. ;\Iortul a fost aşezat în groapă,
cu craniul la ENE şi picioarele la VSV. Groapa a fost săpată în solul vechi la
adîncimea de 0,20 m faţă de nivelul actual. Oasele sînt în proastă stare de conservare.
Din craniu .s-au păstrat doar cîteva fragmente şi resturi din mandibulă, iar din corp
doar femurele şi resturi din tibii.
La picioare s-au dat peste fragmentele unui vas de lut, de culoare cărămizie
(nr. 1), al cărui profil nu a putut fi reconstituit.
În apropiere de resturile de oase s-a descoperit arcul unei fibule de bronz (nr. 2,
fig. 159,3), din care s-au păstrat resortul şi o porţiune mică din spirala plăcii. Fibula
a fost lucrată dintr-o bară de bronz, cu secţiunea rotundă. Arcul fibulei e mai gros
la mijloc şi mai subţire spre capete. El a fost ornamentat cu cercuri şi linii paralele,
care au dispărut aproape în întregime; ele mai sînt încă vizibile doar spre extremităţi.
Resortul s-a păstrat întreg.
Lungimea actuală, măsurată pe coardă, este de 0,035 rr..
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MOVILA XLIII

Diametru! movilei este de 5 m X 5 m, iar înălţimea de 0,10 m. Movila face parte
din grupa movilelor de mici dimensiuni. Sub această movilă se afla un mormînt de
inhumaţie. Mortul a fost depus într-o groapă săpată pînă la adîncimea de 0,30 m,
faţă de nivelul actual al solului. Din schelet s-au păstrat doar un fragment de mandibulă, femurele şi o parte din bazin.
În regiunea pieptului s-a găsit o fibulă (nr. 1), iar în dreptul genunchiului
stîng s-a dat peste un vas de lut ars (nr. 2).
La distanţa de 2,20 m spre sud de schelet s-a descoperit o strachină rituală, de
formă originală (nr. 3). Vasul acesta poate aparţine mormîntului de inhumaţie, fiind,
deci un vas de ofrandă al acestui mormînt. Ţinînd însă seamă că s-a găsit la o distanţă
destul de mare de mort, ceea ce nu se întîmplă în practica mormintelor de inhuma~e,
este de presupus de asemenea că vasul acesta stătea în legătură cu un alt mormînt,
de incineratie.
Nr. 't. Fibulă fragmentară, de bronz (fig. 159,5). S-a păstrat corpul în formă
de arc, lucrat din placă subţire de bronz. Suprafaţa exterioară este bogat decorată
cu liniuţe formînd în interior un zig-zag. Spre extremităţile corpului au rămas mici
porţiuni din resort şi din placa piciorului.
Lungimea actuală, măsurată pe coardă, este de 0,038 m.
Nr. 2. Ceaşcă de lut ars, lucrată cu mîna, din pastă amestecată cu o mare
cantitate de nisip şi pietricele (fig. 160,2}. Prin ardere, vasul a dobîndit o culoare
neuniformă, aceasta avînd nuanţe cenuşii, roşiatice şi vinete. Vasul se compune din
două părţi. Partea superioară este gîtul înalt, cilindric, puţin mai strîmt sus.
Corpul propriu-zis este mai scund şi bombat. Pe linia sa de maximă rotunjime are
trei gurguie-proeminente verticale, aşezate î~ cruce. Fundul este rotunjit. Pe buză
vasul prezintă, ca decor, două caneluri înguste şi paralele. Vasul avea o toartă
supraînălţată, cu secţiunea în bandă. Toarta este ruptă din vechime.
Inălţimea vasului este de 0,074 m, iar diametru! gurii de 0,075 m. Vasul se
găseşte la Muzeul Regional din Craiova.
Nr. 3. Strachină de lut ars, lucrată cu mîna, din lut amestecat cu nisip şi pietricele
(fig. 160,3 şi fig. 178,6 a-b). La exterior, vasul are culoarea neagră, cu nuanţe cenuşii.
Marginea străchinii este arcuită spre interior. De pe buza străchinii se ridică o toartă
în bandă lată, supraînălţată. Răsucirea toartei este destul de elegantă. Marginea este
în trei colţuri, datorită prelungirii buzei îp. trei puncte. Vasul se sprijină pe un fund
înalt. De-a lungul buzei, imediat sub margine şi paralel cu ea, se află un şir de adîncituri rotunde.
Înălţimea vasului este de 0,060 m (şi 0,086 m cu toartă), iar diametru! gurii de
O, 178 m, diametru! fundului este de 0,077 m.
MOVILA XLlV

Diametru! movilei este de 7 m X 7 m, iar inălţimea de 0,20 m. Pămîntul movilei
sub mantaua ei era foarte tare. S-a săpat pînă la adîncimea de 0,60 m faţă de nivelul
actual al solului.
J\Iovila cuprinde un mormînt, probabil de inhumaţie. Nu s-a găsit nici un rest
de schelet, dar pe baza obiectelor descoperite şi a faptului că ele se aflau sub nivelul
solului vechi, adică într-o groapă care mergea pînă la adîncimea de 0,50 m, este de
presupus că ne aflăm în faţa unui mormînt de inhumaţie.
La mijlocul movilei, la adîncimea de 0,50 m, s-a dat peste o fibulă fragmentară
de bronz (nr. 1), iar la adîncimea de 0,40 m, s-a descoperit o altă fi bulă fragmentară
(nr. 2). La aceeaşi adîncime s-a găsit şi un ineluş de bronz (nr. 3).
şi
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Nr. 1. Fibulă
rotundă (fig. 162, 1).
şi se subţiază treptat

în stare fragmentată, din care s-a păstrat arcul, cu secţiunea
Bara din care este lucrat arcul fibulei este mai groasă la mijloc
spre extremităţi. Pe toată lungimea sa, corpul fibulei este ornamentat cu cercuri incizate şi paralele. Spre un capăt, arcul are secţiunea dreptunghiulară;
pe această extremitate se află trei capeluri
orizontale. Placa, resortul şi acul lipsesc.
Lungimea actuală a fibulei măsurată pe
coardă, este de 0,038.
Nr. 2. Fibulă fragmentată de bronz;
s-a păstrat numai arcul (fig. 162,4) cu secţi
unea rotundă. Partea de la mijloc este mai
groasă, iar spre extremităţi se subţiază treptat. Fibula pare a aparţine tipului cu două
resorturi şi placă triunghiulară.
Lungimea actuală este de 0,038 m.
3
Nr. 3. Verigă din sîrmă de bronz.
Grosimea firului este uniformă pe toată Fig. x6z.- Gogoşu. 1. Movila XLIV, nr. x; z. Movila
lungimea sa~ Capetele sînt alăturate. Diame- XLI, nr. x; 3· Movila XLVII, nr. 1 = fig. 179,8;
4· Movila XLIV, nr. z; 5-6. Movila XLV, mormîntulx,
tru! verigii este de 0,015 m.
nr. 1 şi nr. z; 7· Movila XLV, mormîntul z, nr. z.
MOVILA XLV

Diametru! movilei este de 7 m- 7 m, iar înăltimea de 0,40 m.
Movila conţine două morminte, unul de inhumaţie şi al doilea, probabil, de
incineraţie.

Mormînt u 1 1. în mijlocul movilei, la adîncimea de 0,40 m, s-a dat peste
cîteva oase dintr-un schelet deranjate şi distruse, probabil, de şanţul de drenare
modern care tăiase movila pe latura vestică. Resturile oaselor se găseau în foarte
proastă stare de conservare. Sub femur s-au descoperit mai multe fragmente de « saltaleoni », de lungimi diferite (fig. 162,5-6).
Mormînt u 1 2. La 2,25 m est de resturile scheletului mormîntului 1 s-a dat,
la adîncimea de 0,30 m, deci în mantaua movilei, peste un vas de lut (nr. 1), o mărgea
de sticlă (nr. 2) şi un ineluş de sîrmă de bronz (nr. 3). Aceste obiecte aparţineau
probabil unui mormînt de incineraţie.
Nr. 1. Vas de lut, lucrat cu mîna, dintr-o pastă bine aleasă de impurităţi
(fig. 165,1). Vasul are o formă de trunchi de con, toarta în bandă, cu secţiunea rotundă.
Toarta este uşor supraînălţată şi este prevăzută cu o prelungire verticală.
Înălţimea vasului este de 0,141 m, diametru! gurii de 0,166 m şi diametru! fundului
de 0,085 m.
Nr. 2. Perlă de sticlă de culoare galbenă (fig. 162,7). În secţiune, perla are
foFma bitronconică. Orificiul de înşirare este relativ mare în comparaţie cu diametru!
perlei. Diametru! perlei este de 0,0065 m.
Nr. 3. Ineluş din sîrmă de bronz, cu secţiunea rotundă şi uniformă în ceea ce
priveşte grosimea sa. Capetele sînt alăturate. Diametru! ineluşului este de 0,012 m.
MOVILA XLVI

Diametru! movilei este de 8 m X 8 m, iar înălţimea de 0,30 m.
Movila cuprinde un singur mormînt de inhumaţie.
În centrul movilei s-a dat, la adînc mea de 0,35 m, peste scheletul unui luptător.
El fusese depus într-o groapă săpată în solul vechi, Cr~niul era la ENE Ş7°J i;~,r

www.cimec.ro

440

D. BERCIU

ŞI

EliG. COM!3A

190

picioarele erau VSV 267°. Lungimea scheletului este de 1,70 m. Scheletul s-a păstrat,
de altele, relativ mai bine. Mortul fusese întins pe spate, cu mîinile de-a lungul
corpului (fig. 166).
În partea dreaptă a craniului, la 0,20 m depărtare de el, se afla un vîrf de
lance de fier (nr. 1) cu vîrful spre ENE (spre ~reştetul capului). Lîngă piciorul drept
era un alt vîrf de lance (nr. 2). Acesta era aşezat în schimb cu tija lîngă cap şi vîrful
spre ptctoare.
În stînga scheletului, la 0,30 m depărtare de mîna stîngă, era un cuţit de fier
(nr. 3). Între labele picioarelor se afla un vas de lut ars fragmentar (nr. 4). Vasul era
aşezat mai mult spre piciorul stîng.
Nr. 1. Vîrf de lance de fier, puternic mîncat de rugină pe ambele margini ale
frunzei (fig. 167,1). Pe ambele laturi prezintă o nervură mediană, rezultată din baterea
cu ciocanul. Sectiunea frunzei are o formă de romb. Tubul de înmănusare este conic,
ni.ai subţire spre 'baza frunzei şi mai lat la extremitatea, pe unde se introducea tija lăncii.
Lungimea actuală este de 0,465 m; lungimea frunzei este de 0,29 m (vîrful e
rupt din vechime); lungimea tubului este de 0,175 m, iar diametru! său de 0,042 m.
Nr. 2. Vîrf de lance din fier, de o formă greoaie (fig. 167,2). Trecerea de
la frunză spre tub se face treptat. Frunza este alungită, cu marginile ştirbite de
rugină. Vîrful este rupt. Pe ambele părţi, vîrful de lance are o nervură mediană foarte
pronunţată. Tubul de înmănuşare păstrează în interiorul său resturi de lemn din
tija lăncii.
Lungimea vîrfului este de 0,305 m; lungimea frunzei de 0,18 m, iar lungimea
tubului de 0,125 m.
Nr. }. Cuţit de fier, puternic ros de rugină (fig. 165,3 = fig. 182, 5). S-a păstrat
lama, precum şi o porţiune din placa mînerului. Partea opusă tăişului este groasă. În
secţiune, lama are o formă triunghiulară. Ea este uşor arcuită spre interior.
Lungimea actuală este de 0,21 m.
Nr. 4. Vas de lut, în stare fragmentară. Este lucrat dintr-o pastă aleasă de impurităţi. Vasul are o culoare cărămizie. Corpul vasului era bombat, iar gîtul înalt şi cilindric.
faţă

MOVILA XLVII

Diametru} movilei este de 5 m x 5 m, iar înălţimea de 0,15 m. E vorba de una
din movilele de dimensiuni mici.
Movila cuprinde un singur mormînt de inhumaţie. În centrul movilei s-a descoperit
scheletul unui luptător. Oasele s-au păstrat relativ în bună stare de conservare.
(fig. 168). Orientarea scheletului era est (craniul)- vest (picioarele).
Mortul fusese aşezat într-o groapă săpată în solul vechi, peste care s-a ridicat
movila funerară. Cadavru! a fost depus pe spate, în poziţie întinsă, cu braţele de-a
lungul corpului.
În apropiere de umărul stîng s-a descoperit un pandantiv rotund, in 6 colţuri
(nr. 1). Pe coaste, se afla o verigă de fier similară celor descoperite 'în alte morminte
(nr. 2). Pe humerusul drept era pus un cuţit de fier, cu vîrful spre cap (nr. 3). Pe şoldul
drept, era aşezată o fibulă de bronz (nr. 4). Pe partea stîngă, la aproximativ 0,20 m depăr
tare de craniu, se găseau două vîrfuri de lance de fier, aşezate paralel cu corpul, cu tijele
în jos, spre picioare (nr. 5 şi nr. 6); una dintre aceste lănci păstra şi ·apărătoarea de fier
(nr. 5). În dreptul şoldului stîng se găsea un vas de lut (nr. 7), iar mai jos, la jumă
tatea tibiei piciorului stîng, fusese depus un alt vas de ofrande (nr. 8).
Nr. 1. Pandantiv de bronz (fig. 162,3 = fig. 179,8). El are o formă circulară,
cu şase raze opuse. Secţiunea verigii este rotundă. Diametru! interior este de 0,031 m.
E vorba de o podoabă care se purta la gît sau se atîrna de haine.
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Nr. 2. Verigă din bară de fier, cu secţiunea rotundă, puternic roasă de rugma
(fig. 167,4). Capetele erau apropiate. Veriga era ruptă într-o parte. Diametru! interior
este de 0,054 m. ·
Nr. 3. Cuţit de fier curb (fig. 167,5).
S-au păstrat lama şi placa mînerului. Lama este arcuită. Secţiunea lamei este triunghiulară. Lungimea cuţitului este de O, 137 m.
Nr. 4. Fibulă de bronz, bine păstrată (fig. 163,1). Corpul este în formă de arc,
cu secţiunea rotundă, avînd o grosime mai mare spre mijloc şi subţiindu-se treptat spre

Fig. 164.- Gogoşu. Movila XLVIII,
nr. 1 = fig. 179, 4·

Fig. 163. - Gogoşu. 1. Movila XLVII, nr. 4;
z. Movila XLVIII, nr. z.
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Movila XLV, mormîntul z, nr. 1; z. Movila XLVIT, nr. 7; 3· Movila
XLVI, nr. 3 =fig. T8z,s.

extremităţi.

Corpul este decorat, numai în regiunea celor două extremităţi, cu cercuri
făcute din liniuţe uşor incizate. Resortul este unispiralic, din sîrmă cu secţiunea pătrată.
Placa portagrafei este în formă de scut beotic, cu cele două goluri de la mijloc foarte
pronunţate. Pe suprafaţa exterioară a plăcii se găseşte un ornament în formă de unghi,
din două linii incizate. Legătura plăcii cu corpul fibulei se face printr-un nou arc unispiralic.
Lungimea fibulei, măsurată pe coardă, este de 0,055 m.
Nr. 5. Vîrf de lance de fier, cu vîrful propriu-zis în formă de frunză de salcie,
mult .alungită (fig. 155,4). Exemplarul este în foarte bună stare de conservare. Spre vîrf,
el avea o apărătoare de fier, care îl ferea de îndoire şi ştirbire. Pe ambele laturi, vîrful

www.cimec.ro

442

- - - ----- - - - - - - - -

n.

BEJICIU

ŞI

EU G.

CO)IŞA

192

are o nervură medi~nă în relief, cu secţiunea dreptunghiulară. Tubul de înmănuşare es~e
rupt din vechime. In interiorul tubului de înmănuşare se păstrează încă resturi din tip
sau coada de lemn a lăncii. Vîrful de lance este elegant şi uşor de mînuit.

Fig. 166. -

Gogoşu.

Movila XLVI.

t-~------- --------

-r- -

8

1

Fig. 167. -

Gogoşu. 1.

Movila XLVI, nr. 1; 2. Movila XLVI, nr. 2 = fig. x8z,z; 3· Movila XL\' 1, nr. 3;
+ Movila XLVII, nr. 2; 5· Movila XLVH, nr. 3·

totală este de 0,358 m; lungimea vîrfului propriu-zis este de 0,232 m;
a acestuia este de 0,041 m, lungimea tubului este de 0,126 m.
Nr. 6. Vîrf de' lance de fier, în formă de frunză de salcie mult alungită (fig. 155,5).
Pe ambele laturi are o riervură mediană în relief. Secţiunea vîrfului propriu-zis este rombică.

Lungimea

lăţimea maximă
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Trecerea spre tubul de înmănuşare se face treptat. Tubul este conic şi relativ scurt, faţă
de alte exemplare.
Lungimea totală este de 0,47 m; lungimea vîrfului propriu-zis este de 0,312 m,
iar lungimea tubului de 0,158 m. Exemplarul se găseşte la Muzeul Regional din Craiova.
Nr. 7. Vas de lut ars, lucrat cu mîna dintr-o pastă amestecată cu nisip şi cu cioburi
pisate (fig. 165,2). Lutul are culoarea cenuşie, cu diferite nuanţe. Arderea nu a fost
completă.

Corpul vasului este bombat mult şi acoperit cu caneluri înguste, oblice şi paralele.
Gîtul e cilindric şi înalt. Fundul e bine delimitat şi în formă de postament scund.

Fig. 168. -

Gogoşu.

Movila XLVII.

Înălţimea vasului este de 0,068 m, iar diametrul gurii de 0,084 m.

Nr. 8. Vas de lut, în stare

fragmentară

(fig. 167, 3). Vasul este lucrat cu mina,
din pastă amestecată cu nisip şi pietricele. În spărtură, lutul este zgrunţuros, aspru la
pipăit. Corpul este scund şi mult bombat în raport cu înălţimea sa. Gîtul este înalt şi
cilindric. Pe corp are caneluri înguste, oblice şi paralele. Buza este puţin oblică. Va,sul
a avut o toartă supraînălţată, care s-a rupt din vechime.
Înălţimea vasului este de 0,09 m, iar diametru! gurii de 0,094 m .
•MOVILA XL VIII

Diametru! movilei este de 5 m X 5 m, iar înălţimea de 0,15 m. Această movilă,
cea precedentă, aparţine grupei de tumuli funerari de mici dimensiuni.
Movila cuprinde un singur mormînt de inhumaţie, aparţinînd unei femei, aşa
cum arată caracterul inventarului funerar şi aspectul vaselor.
Cadavrul a fost aşezat într-o groapă săpată în solul vechi, în poziţie întinsă, cu
braţele de-a lungul corpului (fig. 169). Orientarea era ENE 73o (craniul) - VSV 253°
(picioarele). Scheletul era relativ bine conservat. Movila se afla de altfel spre latura
de sud-est a necropolei,unde apa provenită de la inundaţiile Dunării se retrăgea mai
repede decît în restul necropolei tumulare. Lungimea scheletului, aşa cum s-a păstrat
în mormînt, era de 1,65 m.
ca

şi
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în partea dreaptă a creştetului se afla o fibulă de bronz «a navicella » (nr. 1).
O altă fibulă de bronz s-a descoperit pe piept, în partea stîngă (nr. 2). Pe mîna dreaptă se
afla o brăţară de bronz (nr. 3), iar pe mîna stîngă o altă brăţară, tot de bronz (nr. 4).

Fig. 169.-

Gogoşu.

Movila XLVIII.

Nr. 1. Fibulă de bronz, aparţinindtipuluizis «a navicella» (fig. 164 = fig. 179,4).
Fibula a fost lucrată prin turnare şi are corpul gol în interior. Acesta este mai larg la

Fig. qo. - Gogoşu. 1. Movila XLVTII, nr. 3 =
fig.179,II; z. MovilaXLVIll, nr. 4; 3· Movila XLIX,
nr. 1; 4· Movila LV, nr. 1.

mijloc şi se subţiază treptat spre extremităţi. Arcul este acoperit de un ornament format
din trei grupe de cîte trei reliefuri. Spre portagrafă se află o altă grupă, de data această
formată numai din două reliefuri. Portagrafa este prelungă, avînd o formă trinnghiulară,
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fiind terminată printr-un mic buton sferic, precedat, de două umflături. Acul şi resortul
lipsesc. Se pare că resortul era prins printr-un nit (sau fi bula a fost reparată ?).
Lungimea agrafei este de O, 1O m.
Nr. 2. Fibulă de bronz, cu corpul în formă de arc şi placă dreptunghiulară
(fig. 163,2). Corpul are secţiunea rotundă şi este împărţit în două părţi nesimetrice. Aproximativ în regiunea centrală a corpului se află patru şănţuleţe, care delimitează trei dungi
in relief. Restul corpului este în întregime acoperit cu un decor de cercuri incizate. Resortul e format dintr-o singură spirală. Portagrafa este în formă de placă dreptunghiulară, prevăzută pe unul din colţuri cu o prelungire verticală care nu a fost transformată în
buton, ca la alte exemplare aparţinînd aceluiaşi tip. Placa este decorată cu linii în zigzag, care merg de-a lungul marginilaţ plăcii, iar la mijloc formează un triunghi,
împărţit în două părţi egale. Pe partea de legătură a corpului cu placa, se afla un ornament incizat, în forma literei X.
Lungimea fibulei este de 0,06 m, iar înălţimea ei de 0,032 m.
Nr. 3. Brăţară de bronz, cu capetele petrecute unul peste altul pe o porţiune
din lungimea brăţării (fig. 170,1 =fig. 179,11). Brăţara este lucrată din bară de bronz,
cu secţiunea rotundă. Grosimea sa este uniformă. Capetele sînt rotunjite şi decorate cu
liniuţe paralele. Diametru} său interior este de 0,05 m.
Nr. 4. Brăţară de bronz, lucrată dintr-o bară subţire, în felul unei sîrme mai groase,
cu secţiunea rotundă (fig. 170,2). Capetele brăţării. sînt suprapuse pe o mică distanţă şi
sînt decorate cu liniuţe incizate, neglijent lucrate.
Diametru} interior este de 0,0525 m. Brăţara se găseşte la Muzeul Regional din
Craiova.
MOVILA XLIX

Diametru! movilei este de 6 X 6 m, iar înălţimea de 0,20 m.
În cursul săpăturii nu s-a descoperit nici un rest din scheletul mortului ce a fost
ingropat în movilă. Este de presupus că este vorba de un mormînt de inhumaţie, al
cărui schelet a putrezit în întregime.
La mijlocul movilei s-a descoperit, la adîncimea de 0,20 m, o brăţară de bronz,
lucrată dintr-o bară cu secţiune plan-convexă (fig. 170,3). Capetele brăţării sînt suprapuse
pe o treime din lungimea sa. Ele au fost netezite cu grijă şi rotunjite. Brăţara nu este perfect rotundă. Ea a fost deformată, probabil fiindcă era prea largă.
Diametru! interior este de 0,046 m.
Brăţara se găseşte la Muzeul Regional, Craiova.
MOVILA L

Diametru! movilei este 18 X 18 m, iar înălţimea de 0,50 m.
,
Nu s-a descoperit nici în această movilă scheletul celui înmormîntat şi mc1
oase calcinate. Se pot formula două ipoteze: sau scheletul a putrezit în întregime sau că
movila a fost ridicată în cinstea unei persoane care a murit departe .. În cazul acesta se
puneau uneori în turnul şi unele obiecte. Aceste două ipoteze rămîn valabile şi pentru
alte movile de la Gogoşu.
În centrul movilei s-au descoperit două vase de lut ars, dintre care unul mai
mărişor (nr. 1), în care era pus altul mai mic (nr. 2). Lîngă aceste vase s-au mai găsit
cîteva fragmente ceramice, care erau aşa de mult sfărîmate, încît nu s-a mai putut reconstitui forma vasului.
Nr. 1. Vas de lut, făcut cu mîna dintr-o pastă amestecată cu nisip (fig. 174,1).
Lutul este de culoare cenuşie închisă. Vasul are forma bitronconică, partea superioară
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fiind ma1 înaltă faţă de cea inferioară. Buza vasului este puţin răsfrîntă în afară. Vasul
nu are nici un ornament.
Înălţimea sa este de 0,108 m; diametru! gurii de 0,085 m, iar diametru! fundului
de 0,05 m.

Fig. qr. -

Gogoşu.

Movila L. Vedere

generală.

Nr. 2. Ceaşcă lucrată dintr-o pastă amestecată cu nisip şi insuficient frămîntată
(fig. 174,5). Vasul este scund. Modelarea este neglijentă. Corpul este puţin bombat, iar
gîtul cilindric. Toarta lipseşte din vechime; din ea a rămas un fragment pe buză; pe corp

Fig.

172 . -

Gogoşu.

Movila L. Vedere

parţială.

se vede-locul unde era fixată prin « lipire ». Pe zona de maximă rotunjime, vasul era decorat
cu caneluri oblice şi paralele, care sînt puternic corodate din cauza apei şi abia se mai
pot observa.
Înălţimea vasului este de 0,045 m, iar diametru! gurii de 0,062 m.
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Fig. 173· -Gogoşu. 1. Movila LII, nr. I =fig. x8o,2; 2. Movila
LII, nr. 2 =fig. x8o,3; 3· Movila XXXV, nr. 3; 4· Movila
LI, nr. 1 =fig. x8o,x.
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Fig. 1 74· - Gogoşu. 1. Movila L, nr. 1; 2. Movila LUI, nr. 1; ~.
4· Movila XXXV, nr. 2; S· Movila L, nr. z; 6. Movila XXI,
nr. 2 =fig. 177,2.
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MOVILA L1

Diametru! movilei este de 14 m X 14 m, iar înălţimea de 0,55 m.
În săpătură nu s-a dat peste nici o urmă de schelet sau oase calcinate. S-a descoperit o singură brăţară de bronz. E de presupus că avem de a face cu un mormînt de
inhumatie.
Brăţara este lucrată dintr-o bară masivă de bronz, cu secţiunea rotundă şi capetele petrecute şi terminate prin cîte un buton făcut prin ciocăn_ire (fig. 173,4). Orna-

Fig. 175·-

Gogoşu. r.

Movila t;z. Movila LIV, descoperire
nr. 3; 3· Movila VIII; 4· Movila LIV, nr. 1.

izolată,

mentul se compune din două linii formate din puncte, care merg de-a lungul brăţării,
de o parte şi de alta. Spre extremităţi, unde corpul brăţării se subţiază mult faţă de mijlocul
său, se află două grupe de liniuţe paralele.
Diametru! exterior al brăţării este de 0,064 m.
MOVILA LII

Diametru! movilei este de 10 m X 10 m, iar înălţimea de 0,40 m.
În săpătură nu s-a găsit nici un rest din scheletul mortului. În centru, la nivelul
cîmpiei din jur, s~au descoperit două brăţări de bronz (nr. 1 şi nr. 2), aşezate la o distanţă
de 1 m una de alta. În apropiere de brăţări s-au găsit mai multe fragmente ceramice
din prima epocă a fierului. Aceste fragmente fac parte dintr-un vas al cărui profil
nu a mai putut să fie reconstituit din cauza proastei stări de conservare. În acelaşi loc s-au
descoperit şi alte fragmente· dintr-o ceşcuţă care se datează din aceeaşi epocă.
Nr. 1. Brăţară masivă de bronz, cu mijlocul mai gros şi extremităţile mai subţiri
(fig. 173,1). Capetele brăţării sînt ciocănite şi se termină în butoni. Ele sînt suprapuse pe
o treime din lungimea brăţării. Decorul constă din trei grupe de liniuţe paralele, făcute
în tehnica inciziei.
Diametru! exterior al brăţării este de 0,07 m.
Nr. 2. Brăţară masivă de bronz, avînd o formă şi un decor similare întru totul
exemplarului precedent (fig. 173,2).
Diametru! brăţării este de 0,068 m.
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Fig. q6. -

Gogoşu.

Movila XXXIV, mormîntul

2,

nr.

Fig. 177.- Gogoşu. 1. Movila XXIV, mormîntul 2, nr. 1 =fig.
mormîntul 2, nr. 2 =fig. 174,6; 3· Movila XXII, mormîntul
4· Movila XX, nr. 2.
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MOVILA LIII

Diametru! mov il ei este de 9 m X 9 m.
În movilă nu s-au descoperit decît două fragmente de oase, unul dintr-un schelet
omenesc, iar celălat de animal. Este vorba de un mormînt de inhumatie.
În apropiere de oasele omeneşti amintite s-a găsit un vas de lut ars (fig. 174,2).
Vasul este lucrat dintr-o pastă cu pietricele. Arderea nu este completă. Pereţii sînt groşi în
raport cu dimensiunile vasului. Profilul este nesigur în ceea c~ priveşte linia sa. Nu s-au
respectat nici proporţiile juste pe care trebuia să le aibă vasul. Gîtul este mult prea
înalt faţă de corp. Se vede clar că vasul a fost făcut cu un scop special, şi anume de
a servi numai ca vas ritual. Gîtul vasului este cilindric, avînd buza răsfrîntă în afară.
Pe linia de maximă rotunjime se află două toarte perforate vertical. La jumătatea
intervalelor dintre ele şi aşezate faţă în faţă, se află două mici proeminenţe. Fundul
vasului este plat. Suprafaţa lui nu este netezită suficient. Forma vasului este bitronconică.

Înălţimea vasului este de 0,083 m, diametru! gurii de 0,062 m şi diametru! fundu-

lui de 0,052 m.
MOVILA LIV

Diametru! movilei este de 8 m X 8 m, iar înălţimea de 0,55 m, deasupra nivelului
actual al solului dimprejur.
În mantaua movilei s-a descopf'rit un vas mic de lut ars (nr. 1), un fragment de
strachină (nr. 2) şi o ceşcuţă mare (nr. 3).
Nr. 1. Vas mic, în formă de ceaşcă. Este lucrat dintr-o pastă curăţită cu grijă
de impurităţi (fig. 175,4). Prin ardere, vasul a dobîndit culoarea cafenie deschis. Suprafaţa a fost netezită şi acoperită cu un strat foarte fin de lut (slip), care a fost lustruit.
Gîtul vasului este cilindric, avînd buza răsfrîntă în afară. Corpul este scund şi bombat.
Fundul este puţin albiat. Vasul are o toartă, care s-a rupt din vechime. Ea era supraînălţată. Secţiunea bandei din care a fost lucrată toarta este aproape triunghiulară. Pe
linia de maximă rotunjime a vasului, sub zona de despărţire a gîtului de corp, se
găsesc do'uă proeminenţe mici şi organice.
Înălţimea vasului este de 0,06 m, diametru! gurii de 0,063 m şi diametru! fundului de 0,04 m.
Nr. 2. Strachină în stare fragmentară, cu buza arcuită spre interior. Lutul este
de culoare neagră, cu nuanţe castanii. Pe linia de maximă rotunjime, strachina a avut
patru apucături oblice şi late.
·
Nr. 3. Ceaşca mare de lut ars, cu o toartă supraînălţată, ruptă din vechime
(fig. 175,2) .. Vasul a fost făcut dintr-o pastă amestecată cu pietricele de diferite dimensiuni. Lutul a dobîndit după ardere o culoare neagră-cenuş~e. La suprafaţă, vasul are
un slip fin, care a fost lustruit. Gîtul vasului este scund şi cilindric. El este despărţit
de corp printr-o sugrumă tură. Corpul este bombat şi acoperit cu caneluri oblice· şi
paralele. Înălţimea vasului este de 0,088 m.
In săpătură nu.s-a găsit nici un rest din scheletul mortului. In centrul movilei
s-au descoperit, la. nivelul cîmpiei din jur, două brăţări din bronz (nr. 1 şi nr. 2),
aşezate la o distanţă de 1 m una de, alta. In apropiere de brăţări s-au găsit mai
multe ftagmente ceramice din prima epocă a fierului dintr-un vas al cărui profil
nu a putut fi reconstituit, precum şi alte fragmente dintr-o ceşcuţă din aceeaşi epocă.
Nr. 1. Brăţară masivă de bronz, cu mijlocul mai gros şi extremităţile mai
subţiri (fig. 171, 1 ). Capetele brăţării sînt ciocănite şi se termină în formă de butoni.
Ele sînt suprapuse pe o pătrime din lungimea sa. Decorul constă din trei grupe din
liniuţe incizate paralel.
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Fig. 178 . - Gogoşu. r. Movila XI, nr. 1 = fig. 139,6; 2. Movila XVIII, nr. 2 =
fig. 139,7; 3· Movila IX, nr. 3 =fig. 150,3; 4· Movila XXIII, nr. 2, fig . 145,2;
5· Movila XIII, nr. 1 = fig. 139,5; 6. a.b. Movila XLIII, nr. 3·

{'

.! l 5
~!

Fig. 179. - Gogoşu. r. Movila XXVII, nr. 1 = fig. 145,5; 2. Movila XL, nr. 3 = fig.
159,2; 3· Movila XXVIII, nr. 2 = 151, 2; 4· Movila XLVIII, nr. 1 = fig. 164; 5· Movila XIX,
mormîntul 1, nr. 1 = fig. 141,1; 6. Movila XXV, nr. 1 = fig. 141,4; 7· Movila XXIII,
nr. 6 = fig. 141,3; 8. Movila XLVU, nr. 1 = fig. 162,3; 9· Movila XXIV, mormîntul r,
nr. 1 = fig. 147,2; 10. Movila VII, mormîntul 2, nr. 1 = fig. 138,4; II. Movila XLVIII,
nr. 3 = 170,1; 12. Movila VII, mormîntul 1, nr. r = fig. 138,2.
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Diametru! exterior este de o,o7 m.
Nr. 2. Brăţară masivă de bronz cu secţiunea rotundă (fig. I7I,2). Capetele brăţării
sînt petrecute unul peste altul şi sînt ornamentate cu linii paralele şi perpendiculare pe
axul brătării.
'
Diametru! e:x;terior al brăţării este de o,o68 m. Brăţara se găseşte la Muzeul
Regional Craiova.

Fig. 1So. -

Gogoşu. I.

Movila LI, nr. 1 = fig. 173,4; 2. Movila LII, nr. 1 = fig. 173, 1;
3· Movila LJI, nr. 2 =fig. 173,2.

MOVILA LV

Diametru! movilei este de 7 m X 7 m iar înălţimea de o,5 5 m.
In mijlocul movilei s-a dat numai de o brăţară de bronz, aparţinînd unui
copil. Brăţara a fost făcută dintr-o sîrmă de bronz cu secţiunea rotundă, de o grosime
egală pe toată întinderea sa. Capetele sînt petrecute, unul peste altul, pe o distanţă
de trei pătrimi din lungimea sa.
Extremităţile sînt decorate printr-o g··upă de 7 liniuţe paralele.
Diametru! interior este de 0,038 m.

*
La suprafaţa unui grind scurt, la 0,10 m adîncime, s-a descoperit un vîrf de să
cu două aripioare laterale şi cu tubul de înmănuşare destul de lung şi răsucit la
capătul său superior (fig. 128,1). Lungimea totală a vîrfului este de 0,108 m.
geată
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Forme similare se cunosc în necropole ilirice.
În mantaua unei movile fără alte urme arheologice, s-au descoperit cîteva fragmente ceramice, aparţinînd unei culturi din perioada tîrzie a epocii mijlocii a bronzului.
Ele oferă analogii cu cultura Verbicioara III şi cu ceramica din cîmpia Munteniei, descoperită la Grădiştea, în fostul judeţ Vlaşca.

*

În necropola de la Gogoşu s-au săpat 55 movile funerare. Celelalte ridicături, pînă
la numărul 104 erau grinduri şi movile mici, naturale, făcute de apele Dunării Şl de

Fig. I SI . - Gogoşu. 1. Movila XXXVI, mormîntul I, nr. I = fig. I49,3; 2 . Movila XX,
nr. I =fig. I39,2 ; 3· Movila XXVI, mormîntul I, nr. I = fig. I55,3; 4· Movila I, mormîntul I , nr. 2 = fig. I37,2; 5· fig. I65, 4; 6. Movila XXX, nr. 3 =fig. I55,I; 7· Movila
XXX VI, nr. 2 = fig. I49.4; 8. Movila XXI, nr. I = fig. I47,1.

dunele de nisip. În total s-a descoperit, atît în movilele propriu-zise, adică în movilele
ridicate anume pentru un mormînt, cît şi în mantaua movilelor, un număr de · 71
morminte, care se împart după ritul de înmormîntare astfel:
43 morminte de inhumaţie certe,
- 4 morminte probabil de inhumaţie,
- 17 morminte de incineratie si
- 7 morminte care nu pot fi at;ibuite, nici chiar cu o oarecare probabilitate, uneia
din cele două categorii, întrucît s-au descoperit numai obiecte răzleţe.
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Mormitlte de itthu111aţie certe: movila I, mormîntul 1; II, mormîntul 1 şi
mormîntul 2; III (un mormînt); VI; VII, mormîntul 1 şi 2; VIII; XII; XIII, XIV,
mormîntul 1 şi 2; XVII; XIX, mormîntul 1 şi 2; XX; XXI, m:)rmîntul 1; XXIII;

5

Fig. 182.- Gogoşu. 1. Movila XXIV, mormîntul 1, nr. 2 = fig. 149, 1; 2. Movila XLVI,
nr. 2 = fig. 167,2; 3· Movila XXI, nr. 3 = fig. 143,4; 4· Movila I, nr. 1 = fig. 137,3;
5· Movila XLVI, nr. 3 = fig. 165,3; 6. Movila XXVI, mormîntul 1, nr. 3 =fig. 145, 6; 7· Movila
I, mormîntul 1. nr. 3 = fig. 137, 1; 8. Movila XXXV, mormintul 1, nr. 5 = fig 154,2;
9· Movila XXlli, nr. 3 = fig. 145, 4; 10. Movila XXVH, nr. 2 = fig. 14r,7; 11. Movila
XXXIIT, nr. 1 = fig. 155,7; 12. Movila XXXIV, mormîntul 1, nr. 3 = fig. 151, 1; 13. Movila
XXIV, mormîntul 1, nr. 3·

XXIV, mormîntul 1; XXV; XXVI, mormîntul 1; XXVII; XXVIII; XXIX, mormîntul 1; XXX; XXXI; XXXII; XXXIII; XXXIV, mormîntul 1; XXXV;
XXXVI; XXXVII; XXXIX; XLII; XLIII; XLV, mormîntul 1; XLVI; XLVII;
XL
VIII si
LIII,
1
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Morminte de inhumaţie probabile: XLI, XLIV, XLIX şi LI.
Morminte de incineraţie: movila I, mormîntul 2 şi mormîntul 3; II, mormîntul 3;

IV; V; IX; X XI, mormîntul 2; XXII, mormîntul 2; XXIV mormîntul 2; XXVI,
mormîntul 2, XXIX, mormîntul 2 şi 3; XXXIV, mormîntul 2; XXXVIII; XL şi
XL V, mormîntul 2.
După conţinutul mormintelor şi după observaţiile făcute la faţa locului de către
membrii colectivului arheologic, s-a putut întocmi următoarea statistică:
·
3 morminte de copii (movila VII, mormîntul 1 şi 2; XIX, mormîntul 2);
29 morminte de civili (bărbaţi şi femei, şi anume movila II, mormîntul 1 şi 2
III; VI; VIII; XII; XIII; XIV, mormîntul 1 şi 2; XVI, mormîntul 1; XVII; XIX,
mormîntul 1 ; XXII, mormîntul 1 ; XXV; XXVII; XXVIII; XXIX, mormîntul 1;
XXXI, XXXII; XXXIII; XXXIV, mormîntul 1; XXXV; XXXVII; XXXIX, XLII,
XLIII; XLV, mormîntul 1; XLVIII şi LIII);
11 morminte de luptători; movila I, mormîntul 1; XVI, mormîntul 2; XX;
XXI, mormîntul 1 ; XXIII; XXIV, mormîntul 1 ; XXVI, mormîntul 1; XXX; XXXVI;
XLVI si XL VII.
Prin caracterul inventarului mormintelor şi în parte pe baza observaţiilor fă~ute
asupra osemintelor, un număr de 11 erau morminte de femei (movila VI; XII; XIII;
XXV; XXVIII; XXXIV; XXXV; XLII; XLIII; XL V; mormîntul 1 şi XLVIII (în
mod categoric mormînt de femeie).
Necropola de la Gogoşu are deci un caracter mixt. Nu poate fi vorba prin urmare
cum se crezuse la început, de o necropolă, în care să se fi îngropat în mod exclusiv numai
luptători. Numărul acestora este abia de 11, faţă de numărul total de 71 morminte.
Este exclusă prin urmare ipoteza unei enclave de luptători iliri, pătrunsă în această
parte a Olteniei. Este vorba aici de cimitirul unei comunităţi, care şi-a îngropat morţii,
civili şi militari, în aceeaşi necropolă.
Trebuie arătat că felul de asezare
a armelor în morminte si
'
' numărul lor diferă de
ceea ce s-a constatat la Balta Verde. Fiecare luptător îngropat în necropola de la Gogoşu
are două lănci. Acestea sînt aşezate în partea stîngă a corpului şi anume, în apropierea capului, cu tija spre picioare şi vîrful spre creştet. Lăncile se aşezau de-a lungul
corpului şi paralele între ele. Aceasta s-a constatat în mormintele din movilele: XXIV,
XXVI; XXX; XXXVI şi XL VII. E un obicei dominant de a aşeza în felul acesta
cele două lănci. În alt caz, vîrfurile de lance, tot două la număr, au fost încrucişate. Poziţia aceasta a lăncilor nu se îndepărtează însă prea mult de la regula generală. O
excepţie însă s-a petrecut în mormîntul din movila XLVI. Aici s-au depus, după obicei,
două lănci, dar ele au fost aşezate cu totul altfel. Ambele lănci au fost puse în dreapta
mortului. Una a fost depusă cu vîrful la cap, iar cealaltă cu vîrful la picioare. Cozile
celor două lănci erau însă paralele între ele şi faţă de corpul mortului. Faptul cel mai
important este aşezarea unui număr de două lănci la fiecare luptător. El ne dă indicaţii,
pe de o parte, asupra numărului de arme purtate în timpul luptei de către un luptător.
iar pe de alta, el confirmă şi unele izvoare scrise şi unele reprezentări din pictura elenică. unde este vorba de luptători pedeştri, cu două lănci. În afară de aceasta. numărul
lăncilor mai arată că Î!l perioada necropolei de la Gogoşu, fierul se răspîndise şi mai
mult faţă de perioada mormintelor luptătorilor de la Balta Verde şi că procurarea unor
atare arme era mai uşoară decît mai înainte. Din cele 11 morminte de luptători, numai
cele şapte morminte. de care a fost vorba aici, au îngăduit o determinare sigură a aşezării
armelor.
Cuţitaşele de fier se găsesc în general la mijlocul corpului. Ele au fost deci purtate
la brîu, în partea stîngă. În cazuri mai rare, ele se aflau în dreapta corpului (movila XXIV;
movila XXVI).
.
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1. V ne 1 te. În morminte s-au descoperit mai multe unelte. Printre acestea
amintim în primul rînd toporul (tip bipenă) cu două braţe (movila XXI, mormîntul
1 ; fig. 147,1) şi o cu te de piatră, care servea atît la ascuţirea uneltelor de fier, cît şi
a armelor de fier, şi care a fost descoperită în acelaşi· mormînt cu toporul amintit
(fig.143,3). În morminte s-au găsit 12 cuţitaşe şi cuţite de fier, cu un singur tăiş şi corpul
puţin arcuit. Funcţiunea acestora trebuie să fi fost multiplă. Ele apar deopotrivă în mormintele luptătorilor şi în acelea ale bărbaţilor civili (în şapte cazuri).
Dimensiunile lor variază. Multe s-au găsit în stare fragmentată. Un exemplar
păstrat în bună stare atinge o lungime de 0,257 m (fig. 145,4), iar un altul de 0,167 m
(fig. 143,1). Atare cuţitaşe după cum s-a observat, constituie un element inventaric
foarte frecvent în mormintele de la Balta Verde.

2. A r m e. Deşi nu sînt decît 11 morminte de luptători totuşi numărul armelor
este relativ mare.
'\ a) Săbii. Numărul săbiilor este foarte mic în raport cu lănc le. Nu s-au găsit decît
doua săbii, una în mormîntul 1 din movila I (fig. 137,3) şi alta în movila XXX
(fig. 155,1 ). Primul exemplar are două tăişuri şi o formă elegantă, pe cînd al doilea exemplar
are un singur tăiş. Lungimea lamei săbiei cu două tăişuri este de 0,528 m, pe cînd a
doua sabie are o lungime de 0,383 m, inclusiv mînerul.
b) În legătură cu săbiile stau verigile de fier închise, care serveau la atîrnarea săbiilor.
Diametru! verigilor variază între 0,042 - 0,06 m. Verigile sînt lucrate din bară de fier,
după procedeul general în vremea mormintelor de la Gogoşu şi Balta Verde, adică prin
ciocănite. În total s-au descoperit 5 (cinci) asemenea verigi.
c) Vîrfuri de lance. Ele apar în mormintele luptătorilor. De regulă generală se aşază
lîngă mort cîte două lănci, rar cîte una. În cele 11 morminte de luptători s-au descoperit
19 vîrfuri de lance de fier. Toate sînt lucrate după acelaşi procedeu al baterii cu ciocanul. Unele sînt lucrate cu o deosebită îndemînare, ceea ce dovedeşte că fierarii primitivi ajunseseră să stăpînească meşteşugul acesta al confecţionării armelor de fier.
În general, ele au aceeaşi formă de frunză, dar secţiunea lor diferă. Este de presupus
că vîrfurile de lance descoperite în morminte au fost lucrate în diferite ateliere primitive.
Patru exemplare bine conservate au, în regiunea nervurii mediene, o secţiune de formă
rombică (fig. 137,1; fig. 139,2; fig. 155,2 şi fig. 167,1). Un exemplar are secţiunea
lenticulară (fig. 145,3), formă pe care am întîlnit-o în mod curent la Balta Verde şi
care reprezintă o etapă mai veche în dezvoltarea metalurgiei fierului, aplicată la confecţionarea vîrfurilor de lance. O atare formă era de fapt mai uşor de lucrat. Vîrfurile cu
secţiunea hexagonală, de pildă, cum este exemplarul din movila XXIII (fig. 145,1)
cH şi cele cu nervura rotunjită, ca cel din mormîntul 2 din movila XVI (fig. 139,1)
se lucrau mai greu şi presupun nu numai o îndemînare a meşteşugarului primitiv,
dar si o dezvoltare a uneltelor cu care se lucrau atare arme. În mormîntul 3
din ~ovila II a apărut un vîrf de lance, cu secţiunea octogonală (fig. 137,5). De
asemenea, trebuie reamintit aici şi vîrful de lance cu secţiunea 'dreptunghiulară din
movila XLVII (fig. 155,4). La unele exemplare se constată un defect de «atelier ».
Tubul vîrfului, în care trebuie să se fixeze coada de lemn, nu se închidea perfect,
marginile plăcii nefiind bine sudate. Pe cînd unele exemplare au cele două tăişuri
foarte subţiri şi elegante, altele sînt în schimb groase şi greoaie ca aspect. Dimensiunile variază şi ele. În general sînt vîrfuri de lănci mari. Cel mai lung exemplar
bine conservat trece de o jumătate de metru. El are o lungime de 0,624 m şi a fost
descoperit în mormîntul 1 din movila XXIV (fig. 149,5) împreună cu un alt exemplar, lung de 0,61 m (fig. 149,1). Acestea sînt cele mai lungi vîrfuri de lance descope-
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rite la Gogoşu. Trebuie ţinut însă seama că multe dintre cele 19 exemplare sint
rupte, fie la capătul de jos al tubului fie la vîrf, aşa încît nu se poate stabili la toate
exemplarele lungimea exactă. Majoritatea vîrfurilor de lance au o lungime cuprinsă între
0,35-0,45 m. Amintim de asemenea două vîrfuri care au respectiv lungimea de 0,522 m
şi 0,515 m (fig. 149,3 şi fig. J49,4). Cele mai mici au lungimea de 0,23-0,30 m.
Vîrfurile de lance au prin urmare dimensiuni diferite, o secţiune centrală prin nervura mediană felurită şi un aspect deosebit în ceea ce priveşte confecţionarea, lucrul
lor. Toate acestea ne fac să tragem concluzia că aceste arme au fost procurate pe
calea schimburilor intertribale, din locuri diferite, unde lucrau meşteşugari primitivi feluriţi.

3. Cer amic a. În cele 55 de movile funerare s-au descoperit 52 vase întregi şi
fragmentare. Cele mai numeroase sînt străchinile şi ceştile. Din cele 15 străchini, un
număr de 12 au caneluri de-a lungul marginii şi apucători late. Dimensiunile lor variază.
Ca formă, străchinile-castroane, în felul celei descoperite în mormîntul 2 din movila
XXIV, aparţin categoriei străchinilor, dar ele au o întrebuinţare deosebită. Unele castroane mari servesc la acoperirea întregului inventar al mormîntului. Străchini mari
s-au descoperit şi în mormîntul 2 din movila XXVI, în mormîntul 2 din movila XXIX,
în mormîntul 2 din movila XXXIV şi în movila XXXVIII.
Un număr de şapte ceşcuţe au torţi supraînălţate, prezentînd în general buza şi
umerii cu. caneluri. Torţi supraînălţate se întîlnesc şi în grupa cănilor. De subliniat că în
această necropolă apar şi căni tronconice, ca cea din mormîntul 2 din movila XXIX,
formă pe care o întîlnim şi în necropolele din Transilvania. Apar de asemenea vase
în formă de căni, care sînt cunoscute în inventarul primei epoci a fierului şi în alte
părţi în ţara noastră (fig. 145,2).
Interesante sînt urnele în formă de clopot. Numărul lor se ridică la şapte. Dintre acestea, majoritatea se află în stare fragmentată. Decorul unor exemplare constă din
brîuri alveolare. Aceste urne stau în legătură cu mormintele de incineraţie şi, atît prin
forma lor, cît şi prin tehnica lutului, servesc drept prototipuri urnelor-:-clopot din a
doua epocă a fierului.
În mormîntul 3 din movila I a apărut o cupă piriformă, cu gît trompetiform,
care este singurul exemplar de acest fel descoperit în săpăturile noastre.
Vasul, lucrat la roată, dintr-o pastă de culoare cenuşie, de o formă bitronconică,
cu buza uşor răsfrîntă, care a avut o toartă supraînălţată, nu a fost lucrat de membrii
comunităţilor Gogoşu sau Balta Verde, ci a ajuns acolo prin intermediul schimburilor
intertribale din sudul Dunării.
4. P o do a b e. Fi b u 1e. În movilele de la Gogoşu s-au descoperit 27 fi bule,
dintre care una singură este de fier, iar restul de bronz. Fibula de fier s-a găsit în mormîntul
1 din movila VII (fig. 138,3). Din cauza proastei stări de conservare, nu s-a putut determina tipul acestei fibule. A apărut de asemenea o fibulă care are prin interiorul corpului o sîrmă de fier (miezul corpului), ca şi la Balta Verde. La Gogoşu însă acest procedeu este foarte rar. Se cunoaşte doar un singur exemplar, descoperit în movila XLI
(fig. 159,6). Folosirea unui astfel de procedeu tehnic pe scară mai largă este mai vechi
decît perioada reprezentată de necropola de la Gogoşu.
Cît priveşte determinarea tipurilor fibulelor, aceasta s-a putut face la cele mai
multe dintre ele. Doar un număr de 8 fibule nu pot fi inserate unei anumite grupe, din
cauza stării de conservare, care nu permite o asemenea determinare.
După tipul agrafelor, avem următoarea statistică:
a) şase fibule cu placă triunghiulară şi două resorturi (fig. 145,5; 147,2;
151,1; 162,4).
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b) şapte fi bule cu un singur resort şi placa dniptunghiulară, prevăzută cu un
buton pe un colţ (fig. 141,3 şi 4; 151,2; 159,1; 163,2; 174,4),
c) două fibule cu două resorturi şi placă în formă de scut beotic (fig. 152 şi
fig. 163,1),
d) două fibule aşa zise de tip « a navicella >>, care sînt foarte rare în regiunile
noastre şi abundă în Italia (fig. 151,3 şi fig. 164).
O fibulă cu scut beotic s-a descoperit pe teritoriul satului Balta Verde, la hotarul
cu necropola de la Gogoşu (fig. 53,5). Ea aparţine de fapt complexului acestei necropole,
si nu celui de la Balta Verde.
'
Fibulele se întîlnesc în majoritatea lor în mormintele de femei, dar apar şi în mormintele luptătorilor. Din cele 27 exemplare, 6 s-au găsit în morminte de luptători.
Într-un mormînt de luptător au fost descoperite chiar două fibule (movila XL VII).
Se ştie că cele mai multe obiecte s-au găsit în mormintele luptătorilor care, în epoca de
care ne ocupăm, jucau un rol însemnat în sînul comunităţii lor, întreaga organizare a
acesteia bazîndu-se pe democraţia militară.
Uneori apar şi la civili cîte două fibule în acelaşi mormînt. E vorba cîte o dată de
fibule de tip diferit.
B r ă ţări. În total, s-au descoperit în cele 55 de morminte şi în mantaua movilelor numai 10 brăţări. Numărul lor este desigur destul de mic faţă de acela al fibulelor
si
' mai ales fată de acela al armelor. Toate brătările sînt lucrate din bronz. Unele sînt
masive (fig. 138,2; 159,4; 171,1; 173,2). După secţ"unea lor, brăţările se impart în
două grupe:
a) 8 brăţăr cu secţiunea rotundă;
b) 2 brăţări cu secţiunea plan-convexă (fig. 138, 4; fig. 170,3).
Trebuie subliniat că brăţările din ultima categorie sînt rare, atingînd abia un procent
de 20 °f 0 faţă de numărul total, pe cînd la Balta Verde ele predominau. Această constatare are şi o valoare cronologică, în sensul că în perioada necropolei de la Gogoşu, care
este mai recentă, se confecţionau pe scară redusă brăţările din bare de bronz cu secţiunea
plan-convexă. În schimb, erau preferate cele cu secţiunea rotundă şi brăţările cu corpul
masiv şi îngroşat la mijloc, ca exemplarele din figura 180, 1-3.·
Podoabe p 1uri s pir a 1i ce, din sîrmă subţire « saltaleoni » s-au descoperit în
puţilJ.e morminte. Într-un singur caz s-au găsit cîteva fragmente de atare « saltaleoni » lîngă
vîrful de lance al unui luptător. În toate celelalte cazuri ele au fost găsite în mormintele
civililor (bărbaţi şi femei). În total s-au descoperit şapte fragmente mai mărişoare, dintre
care unele au fost reproduse aici (fig. 151, 6-7; fig. 162, 2,5,6).
Per 1e de sti c 1ă. În cele două campanii de săpături s-au descoperit numai două
perle de sticlă, una în mormîntul din movila XXXV, în care era îngropată o femeie. La
un loc cu perla(fig.151,4) se mai aflau patru fibule de bronz, trei pe piept şi una deasupra
unui vas. Al doilea exemplar s-a descoperit într-un mormînt probabil de incineraţie
(fig. 162,7).
Ace. În mormîntul 2 din movila XIX s-a găsit un ac-copcd din sîrmă de bronz
subţire (fig. 141,1) care este singurul exemplar descoperit în săpăturile noastre.

.

.

5. A 1 te obiecte. În această grupă de obiecte amintim cele două arşice, o tijă de
bronz, (fig. 143,4), care aparţine poate u:1Ui vîrf de lance, o ~lută din sîrmă de bronz
de o formă similară numărului opt, o placă de bronz ovală, o verig.ă din sîrmă de
bronz, cu capetele alăturate şi un pandantiv de bronz, rotund şi cu « bare » în formă de
raze (fig. 162,3).
Statistica de mai sus arată că, în ceea ce priveşte inventarul rrormintelor,
necropola de la Gogoşu este mai săracă decît mormintele tumulare de la Balta Verde.
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3· DESCOPERIRI DIN EPOCA ORÎNDUIRII FEUDALE

În anul 1929, s-a descoperit pe teritoriul comunei Gogoşu, un interesa~lt tezaur de
monede şi obiecte de argint, care se datează în epoca orînduirii feudale. Pe baza acestei
descoperiri se pot aduce unele contribuţii referitoare la problema relaţiilor dintre Ţara
Romînească şi statul feudal bulgar de la Vidin.
Descoperirea a fost făcută de copiii care erau cu vitele la păscut. Directorul de
atunci al Muzeului din Turnu-Severin a putut stabili condiţiile descoperirii, pe care le
prezintă în felul următor:
Nişte copii care erau cu vitele la păşune au găsit lîngă o carieră de pietriş, «un borcan de pămînt cu bani, lănţicuri, podoabe de comandanţi militari şi altele >> 1 • Mai departe,
se fac precizările: « obiectele au fost găsite de copilul Petre Petcu din Gogoşu, la locul numit « Coasta Nucilor », pe Rasta, la apus de şoseaua ce duce la Dunăre în faţa Ostrovului
Mare »2 • Putem aduce şi o completare, pe baza informaţiilor culese din sat în 1950.
Copiii care au găsit tezaurul scobeau în maluri, căutînd cuiburi de prigorii. Din această
cauză s-a prăbuşit un mal în care se afla oala şi obiectele de argint. Căzînd, oala s-a spart,
iar copiii nu i-au mai dat nici o importanţă, ci au adunat obiectele şi monedele. După descoperire, copilul Petre Petcu a pus toate acestea în căciulă şi a plecat spre sat. Pe drum
a dăruit mai multor săteni monede şi chiar o parte dintre obiecte. Restul a fost recuperat apoi de autorităţi, intrînd în inventarul Muzeului din Turnu-Severin.
După cum arată autorul primului studiu, tezaurul cuprindea:
a) monede de argint şi
b) obiecte de argint, dintre care unele aurite.
Încă din cercetările făcute în anul 1929 la faţa locului, a reieşit că o parte din
inventarul descoperirii fusese înstrăinată la persoane paJiticulare. Unele obiecte şi monede
au putut fi recuperate chiar de atunci, altele însă au rămas pînă azi necunoscute
cercetătorilor.

a) Monedele de argint
În anul1929 s-a recuperat un număr de 234 monede de argint. Colectivul Balta Verde
a recuperat în anul 1950 încă trei monede, din acelaşi tez~mt. Astfel, din tezaurul de monede
descoperit la Gogoşu se cunosc pînă în prezent 237 monede de argint, dintre acestea
234 se păstrează la Muzeul Raional de la Turnu-Severin, iar trei în colecţia Cabinetului
Numismatic al Muzeului naţional de antichităţi din Bucureşti. Pe categorii, monedele
se repartizează astfel:
1. Un ducat din timpul lui Dan I (1384- + 1386)
Av. Coiful cu acvila în vîrf şi legenda + IW Afl NOY BOEBO. În faţa acvilei
este sigla P.
Rv. Scutul de formă triunghiulară, divizat în două cartiere egale, printr-o bară
verticală. Cartierul din partea dreaptă a !'cutului este tăiat prin patru bare. În cartierul
secund este redată sigla 8. Legenda: + rw Afl NOY B [OEBOJAR.
Greutatea mon~dei: 0,49 g.
2. Un ducat din vremea lui Mircea cel Bătrîn (1386- + 31 ianuarie 1418).
Av. Coiful cu acvila în vîrf. În faţa acvilei sigla K. De jur împrejur legenda + IW
iliHP'hlJfl BOEBO
•
Rv. Scutul de formă triunghiulară, împărţit în două părţi egale printr-o bară
verticală. Pe partea din dreapta, patru bare orizontale. În cea din stînga sigla K.
Legenda: + IW illHPb.lJ.fl BOEBO. Greutatea monedei este de 0,39 g.
1

Al. Bărcăcilă, op. cit., p.
" Ibidem.
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. . 3. 235 groşi din timpul domniei lui Stracimir (1371-1396), ţarul bulgar de la
V1din. În general aceste monede sînt rău executate, fiind făcute probabil în grabă
şi cu stanţe uzate. O parte dintre monede (232) se păstrează la Muzeul din TurnuSeverin, iar trei monede la Cabinetul Numismatic al Muzeului national de antichităti
din Bucureşti.
'
'
Monedele de la Turnu-Severin se prezintă astfel:
Av. Ţarul aşezat pe tron, ţinînd în mîna dreaptă sceptrul cu .floarea de crm
în vîrf, iar în mîna stîngă un sul. Pe
răzimătoarele laterale este redată cîte o
floare de crin. Jos, o rozetă. Legenda: +
1w cpdLJ,HMHp 3pcc sau în alte cazuri u,pcc11
Rv. Bustul lui Christos, cu nimb. Legenda
IW CpdlJ,HMHp I.J&&11p
sau la urmă &11rdp 1 •

Cele trei monede recuperate de colectiv aparţin următoarelor tipuri 2 :
1.
1[w] cp[ dLJ,HMHp u,p &&11] Ţarul
Sracimir şade pe tron, în faţă, în ţinută de
ceremonie, purtînd în mîna stîngă sceptrul
cu floarea de crin în vîrf. Răzimătoarele
laterale ale tronului se termină cu cîte o
Fig. 18~. - Monede bulgare din timpul lui Sracimir.
floare de crin. Sub tron, o rozetă sau cunună.
Rv. + iw cpd[LJ,HMHp u,]pcc11. Bustul nimbat al lui Christos, avînd în stînga IC, 1ar
în dreapta XC s.
AR. Greutatea o,45 g. Diametru! 17,17 mm. Conservarea mulţumitoare.
2. Efigia ca mai sus, dar în parte ştearsă: sub tron se distinge aceeaşi rozetă
sau cunună. Din legendă se mai citeşte: [cpdLJ,]HMHp
Rv. Bustul nimbat al lui Christos, ca mai sus, iar din legendă [cpdLJ,]HMHp u,p
AR. Greutatea o,43 g. Diametru! 17 mm. Conservarea mulţumitoare 4 •
3. Aceeaşi efigie, ştearsă în cea mai mare parte. Sub tron aceeaşi rozetă.
Din legendă se mai poate citi
Iw [ ... ] Rv. Bustul lui Christos nimbat, iar din
legendă Iw cpdLJ,[ HMHp]
AR. Greutatea 0,36 g. Diametru! 17 mm. Conservarea mulţumitoare 5 •

+

+

b) Obiecte de argint
1. O tăviţă lucrată din placă de argint, care a fost aurită în interior. Ea are
forma ovală, cu marginea modelată în 12 lobi. În interior este bogat ornamentată,
prin metoda numită «au repousse» (fig. 186) 6 • În interior, pe fund sînt redaţi în relief
doi grifoni afrontaţi, cu chipuri bărbăteşti, cu barba ascuţită. În jurul fundului, în
interior, o dungă perlată, dublată printr-o altă dungă în relief, cu crestături oblice. Cea
mai mare parte a restului suprafeţei interioare a tăviţei este ornamentată prin motive
vegetale stilizate. Afară de chipul unui animal (asemănător cu un cîine), al unei femei,
Bărcăcilă,

1

Al.

2

Determinările

op. cit., p. 12.6.
ce urmează au fost făcute de Bucur Mitrea de la Cabinetul numismatic al Muzeului naţional de

antichităţi.
3
N.A.Muşmov, Anticinitâ moneti, 1912, p. 496, nr. 7H1, vezi id., Numismatique et sigilographie bulgare, 1924,
p. 1J~. nr. 17~ şi fig. I7S.
4 N. A. Muşmov, loc. cit.
6 Ibidem.
• Pentru descriere. vezi de asemenea Al. Bărcăcilă, op. cit.
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în- spatele ei este redat capul şi gîtul unei păsări şi în sfîrşit grupul se încheie printr-un
alt cap de pasăre (?). Pe obiect se observă urme clare de folosire îndelungată, din
care cauză stratul de aur a fost ros în mai multe locuri.
În interiorul tăviţei, pe suprafaţa cîtorva lobi, sînt cîteva zgîrieturi liniare:
două dintre ele par a fi monograme (fig. 187, 2). Pe faţa exterioară a trei lobi a fost
zgîriat neglijent cîte un cuvînt, scris cu litere chirilice. Cele trei cuvinte redau pro-

Fig. r 86. -

Gogoşu. Tă viţa

de argin t aurit.

babil nume de persoane. Astfel de zgîrieturi se observă numai pe acest obiect
(fig. 187, 1, 3-4).
Dimensiuni: axul mare 0,193 m, axul mic 0,113 m; înălţimea 0,03 m; greutatea 150 g.
2. Podoabă de atîrnat (pandantiv) de argint aurit (fig. 188,1). Obiectul este
alcătuit dintr-o tijă ornamentată în filigran şi trei lănţişoare, de care atîrnă cîte un
obiect de formă conică. Lungimea totală a pandantivului este de 0,21 m, iar greutatea
sa 31,11 g.
3. Pandantiv de argint, compus din două . plăci de formă triunghiulară, cu
vîrful mult arcuit (fig. 188, 2-3). Plăcile se suprapun şi formează o cutiuţă. Ambele
feţe ale obiectului au fost ornamentate prin şiruri de cerculeţe orizontale, alăturate. Pe
una din feţe are o capsă, în care a fost o piatră preţioa-să. Lateral, de o parte şi de
alta a unghiului arcuit, sînt prinse două tije, care serveau probabil la fixarea pandantivului.
Pe latura inferioară şi de colţurile laterale sînt prinse cinci inele, de care atîrnă lănţi
şoare. Două dintre ele se termină prin cîte o măciulie în formă de pară, iar celelalte
trei prin cîte o semilună. Lungimea totală a obiectului este de 0,115 m; greutatea
.
de 24,03 g.
4. Un lănţişor lucrat din sîrmă de argint. În cuprinsul lui, la distanţe egale,
au fost intercalate mici globuleţe metalice. La extremităţile lănţişorului sînt fixate mici
obiecte piriforme (fig. 189,7).
Dimensiuni: lungimea lănţişorului este de 0,63 m, iar greutatea lui de 11,80 _g.
5. Din alt lănţişor asemănător ca formă cu cel de mai su~, dar lucrat mai
fin, s-au găsit următoarele:
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Gogoşu.
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Podoabe de argint aurit,
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-Două obiecte piriforme, similare celor de la extremităţile celui precedent.
De ele au rămas fixate porţiuni din lănţişor (fig. 189,8). Lungimea unui obiect este
de 0,035 m, . iar greutatea ambelor este de 4,12 g şi

Fig. 189. - Podoabe de argint aurit.

-Un globuleţ ca acelea intermediare din lănţişorul de la punctul 4.
6. Trei fragmente din inele de argint. Două dintre ele au făcut parte dintr-un
inel, iar cel de al treilea fragment, ceva mai mic decît cele precedente, făcuse parte
dintr-un inel similar.
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Brăţară formată din şapte cutiuţe de metal alăturat:~. Fiecare dintre ele ~ste
din cîte două plăci suprapuse, de argint aurit (fig. 189,4).
Dimensiuni: lungimea 0,18 m; lăţimea 0,025 m; greutatea 76,58 g.
8. O brăţară de argint, ruptă în două (fig. 189,2-3), alcătuită din sîrmuliţe
împletite. Cîte patru dintre aceste sîrmuliţe au fost fixate pe dosul a două plăci de
argint, de formă trapezoidală. Plăcile alcătuiesc capetele deschise ale brăţării. Ele au
fost ornamentate.
Dimensiuni: lăţimea maximă a plăcilor este de 0,025 m. Greutatea fragmentelor este de 39,49 g şi 14,19 g; în total 53,68 g.
9. Un fragment dintr-o brăţară de argint (fig. 189,1), similară ca formă şi decor
cu brăţara anterioară.
Dimensiuni: lăţimea maximă a plăcii este de 0,0215 m iar greutatea de 26,09 g.
10. Placă lungă de la capătul unei centuri (fig. 189,5). Obiectul este rupt în
două. El este alcătuit din foi de argint aurit, ce au fost fixate pe o bară laterală de
metal. Placa are forma dreptunghiulară, cu un capăt arcuit. De cealaltă extremitate
era fixată catarama centurii. Ornamentarea plăcii a fost făcută prin metoda« au repousse ».
Dimensiuni: lungimea plăcii 0,185 m, lăţimea este de 0,025 m, iar grosimea de
0,03 m. Greutatea obiectului este de 103,83 g.
11. 26 plăcii mici, lucrate din argint aurit. Au fost tăiate în aşa fel din tabla
de metal, încît au forma de treflă (fig. 189,6). Ele au fost ornamentate prin cîte un
buton rotund, în relief, realizat prin ciocănire. Golul din spaţiul plăcilor a fost umplut
cu o materie de cubare albă. Aplicele sînt străbătute de cîte trei ţinte, care pătrund
şi prin materia albă. Rostul lor era acela de a fixa plăcile de ţesătură. Ca să nu se
desfacă, ele erau întărite prin cîte un disc, care fixa ţesătura între el şi placă. Pe mai
multe plăci s-au păstrat resturi de ţesătură.
Dimensiuni: înălţimea plăcilor măsurate ca triunghiuri echilaterale este de 0,025 m.
12. Împreună cu obiectele descrise mai sus, s-au găsit şi resturi de ţesătură
din fir de aur (fig. 188,4). Din informaţiile culese de către Colectivţ:tl Balta Verde,
rezultă că mai există o brăţară de argint din acelaşi tezaur, similară ca formă şi decor
cu cele descrise la punctele 8 şi 9. Această ultimă brăţară este fragmentară şi s-ar
afla în posesia unei femei dintr-o comună învecinată cu satul Gogoşu.
Tezaurul monetar aparţine din punct din punct de vedere cronologic ultimului
deceniu al veacului al XIV -lea. Cu privire la obiectele de argint aurit, care fuseseră
atribuite aceluiaşi tezaur, de autorul primei publicaţii asupra acestor descoperiri, presupunem că ele fac parte mai de grabă din inventarul unui mormînt (vezi, mai jos,
·
cond uziile).
Pe teritoriul satului Gogoşu au fost descoperite mai multe monede feudale, dintre care trei au fost recuperate pentru Muzeul naţional de antichităţi din

7.

alcătuită

Bucureşti.

Primele două monede sînt poloneze :1
1. Sigismund III Wasa (1587-1632).
Triplu groş de argint bătut în anul 1590 de oraşul Riga.
2. Sigismund III Wasa.
Un triplu groş de argint bătut ca rege al Poloniei.
Cea de a treia monedă este spaniolă:
3. O monedă de la Filip V, rex Hispaniarum, bătută în anul 1703 ( ?)
Prezenţa acestor monede în regiune este importantă pentru istoria
monetare în Ţara Romînească.
1 Determinările făcute

:w-
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de Bucur Mitrea.
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V. CONCLUZII
raportul general al săpăturilor şi descoperirilor mai vechi făcute pe teritoriile
satelor Balta Verde şi Gogoşu, rezultă că în regiunea de care ne-am ocupat,
avem în prţ;::zent documentate culturi materiale din aproape toate epocile istoriei.
Pînă în prezent nu s-au descoperit unelte şi alte dovezi ale omului paleolitic dar, avînd în
vedere că în apropiere, adică în nord-vestul R. P. Bulgaria- ca de pildă în peştera Mirizlivka1- şi în Oltenia, cum ar fi la Cleanov 2 , Vădastra şi în alte părţi s-au găsit asemenea
dovezi, credem că cercetările viitoare vor duce, şi. în această parte a Olteniei la
descoperirea uneltelor omului paleolitic.
În prezent putem spune că cele mai vechi izvoare arheologice de la Balta Verde
sînt uneltele microlitice de3coperite pe « dealul Despanului », în care tradiţiile mesolitico-microlitice sînt clare. Problema mesoliticului pe teritoriul Republicii Populare
Romîne nu este încă rezolvată. Ceea ce se poate spune deocamdată despre puţinele
unelte microlitice de la Balta Verde este faptul că în ultimii ani s-au descoperit unelte
microlitice în inventarul unor culturi neolitice timpurii, în asociere cu o ceramică, în a
cărei pastă se găsesc pleavă şi paie sfărâmate. Din lipsă de alte elemente sigure, noi
datăm micro li tele de pe «Dealul Despanului » în perioada neolitică timpurie. S-a arătat
la capitolul respectiv că nu s-a mai găsit nici un alt obiect împreună cu aceste unelte
microlitice.
Epoca neo-eneolitică este documentată prin puţine descoperiri. Apde Dunării
au distrus aşezările comunităţilor tribale purtătoare ale culturilor Turdaş şi Sălcuţa. Pe
valea Dunării, între Jiu şi Porţile de Fier, se cunosc cîteva localităţi unde s-au descoptrit
elemente aparţinînd culturii Turdaş. Cele mai apropiate au fost găsite pe Ostrovul
Mare, Ostrovul Corbului şi la Salcia 3 • Pe malul drept al Dunării, în faţa aşezărilor
cu cultură Turdaş din Oltenia, se cunosc mai de mult descoperiri similare, care se
atribuie culturii Vincea. Descoperiri mai puţin cunoscute, care fac parte din conţinutul
culturii Vincea- Turdaş, se găsesc în Muzeul Raional din T. Severin. Ele provin de la
Vîrbiţa, de pe malul drept al Dunării 4 • În urma descoperirii culturii tribale din stratul I
de la Verbicioara şi după determinarea celorlalte culturi din perioada timpurie a neoliticului, cum sînt cultura Criş, Bolintineanu, Vădastra şi Baia-Hamangia, este necesară o
revizuire a vechilor păreri asupra culturii Turdaş. Pentru aceasta sînt necesare cercetări
sistematice într-una din aşezările cu cultură Turdaş. Descoperirile noastre de la Balta

D

IN

1
R. Popov, Peştera Mirizlivka, Sofia, 1933·
' Şantierul Verbicioara, « S.C.I.V. », lll, 1952, p. 147.
' D. Berciu, A p 0., p. 23 şi fig. 12 (harta). D~scoperiri recente aparţinînd culturii Turdaş s-au făcut la Rasr,
rcg. Craiova « S.C.l.V. », II, 1, 1950, p. 267-277.
·1 D. 13erciu, Catalogul Muzeului Arheologic din T. Severin, în « Materiale arheologice privind istoria veche a
R.P.R.»., v. 1, 1953, p. 593-595; tot de pe malul drept al Dunării, Jar dintr-o epod mai recentă, sînt şi descoperirile de
la Korho\':t, Kladova şi Virbiţa Mare; ibidem, p. 590, 62r, 622, 626,628.
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Verde sînt prea puţine şi sporadice ca să poată aduce vreo contribuţie în rezolvarea problemei cronologiei relative a culturii Turdaş.
Destul de rare au fost şi materialele referitoare la cultura Sălcuţa, care este cultura
reprezentativă a triburilor ce au locuit în Oltenia în perioada eneolitică şi în perioada
de trecere spre epoca bronzului. Din aşezarea sălcuţeană de pe malul Dunării în dreptul
locului numit « la morminţi », au rămas doar marginile sale din spi:e est. Restul a fost
distrus de apele Dunării. Pe baza materialului descoperit, care este caracteristic culturii
Sălcuţa, dar destul de sărac, nu se pot trage concluzii mai largi asupra acestei culturi.
În produsele ceramice nu am descoperit nici un fragment care să aparţină ultimei faze a
culturii Sălcuţa (Sălcuţa IV), însă este sigur că etapa Sălcuţa IV, care face legătura
cu epoca bronzului, se întîlneşte în părţile de sud-vest ale Olteniei. Pe Dunăre, în sus,
şi anume pe Ostrovul Corbului, s-au descoperit fragmente ceramice tipice acestei etape 1 .
Cultura Coţofeni, a cărei economie are un pronunţat caracter păstoresc, este de
asemenea slab reprezentată în descoperirile de pe teritoriul celor două sate. Totuşi,
puţinele descoperiri ce aparţin acestei culturi, care datează de la începutul epocii bronzului, dovedesc că nu există, în regiunea de care ne ocupăm, nici o întrerupere în
procesul de continuitate etnografică. Ultimele săpături din Oltenia, efectuate de şantie
rul Verbicioara, au adus date importante asupra problemei continuităţii, a legăturilor
genetice între culturile neolitice şi cultura Coţofeni de la începutul epocii bronzului 2 • ·
Încă nu ni se înfăţişează destul de limpede originea culturii Gîrla Mare (cultura cîmpurilor de urne), care este precedată de cultura Glina III, neîntîlnită încă pînă acum la
Balta Verde şi Gogoşu 3 . Cu această ultimă cultură, care este răspîndită din valea
Dunării pînă în regiunile de dealuri ale Olteniei 4 , s-a păşit din plin în epoca bronzului.
În perioada mijlocie şi tîrzie a acestei epoci, triburile din valea Dunării dezvoltă o
cultură superioară, al cărei proces de formare nu-l cunoaştem încă. Este vorba de cultura
tribală numită în mod convenţional cultura cîmpurilor de urne din epoca bronzului,
sau cultura Gîrla Mare. Descoperirile de la Balta Verde au adus preţioase precizări în
ceea ce priveşte etapele de dezvoltare ale acestei culturi, care se eşalonează în timp pînă
în zorile primei epoci a fierului. Materialele scoase din cîmpul de urne aparţinînd acestei
epoci dovedesc continuitatea între cultura epocii bronzului şi aceea a fierului. Prin cîteva
etape, deocamdată mai slab documentate, putem urmări dezvoltarea culturii primei
epoci a fierului şi trecerea ei într-o nouă cultură, aceea a celei de a doua epoci a fierului.
În a doua parte a primei epoci a fierului s-a schimbat şi ritul de înmormîntare. De
la incineraţie s-a trecut la inhumaţie, ca apoi, în a doua epocă a ·fierului, să se revină la
incineraţie, poate sub influenţa celţilor, care pătrunseseră în acea vreme în nord-vestul
Balcanilor. Mormîntul de la Balta Verde, descoperit în apropiere ·de pîrîul Blahniţa,
în al cărui inventar se află un vîrf de lance îndoit după un rit frecvent la celţi, datează
din perioada cînd la sudul Dunării se instalaseră uniunile de triburi ale celţilor, pătrunse
în mod sporadic şi la vest de Dunăre şi pe ostroavele acestui fluviu. Se ştie că, întradevăr, obiceiul de a îndoi armele de fier ce se depuneau în mormintele luptătorilor
este un obicei specific celtic. Nu este însă exclus ca acest rit să fi fost împrumutat şi de
populaţia locală, o dată cu procurarea armelor de factură celtică 5 •
:Materialele, datînd din perioada geto-dacă dinainte de cucerirea romană, sînt slab
reprezentate în săpăturile noastre, dar ele fac dovada unei vieţuiri continui a populaţiei
1

D. Berciu, op. cit., p. 591.
Vezi şi rezultatul săpăturilor de la Sălcuţa, în manuscris (D. Bt·rciu).
3
Cultura Glina III este documentată relativ bine în Oltenia; vezi D. Berciu, A p O., p. 97, li.g. 105; « S.C.I.V. ))
(rapoartele ~antierului Verbicioara).
4 D. Berciu, A p 0., p. 47, li.g. 105 (harta).
5 ln regiunile învecinate de Balta Verde se cunosc săbiile celtice de la T. Severin, Ostrovul Simian şi Girla
Mică;\'. Pârvan, «Dacia)), 1,1923, p. 236; D. Berciu, A p O., p. 209, li.g. 258.
2

30.
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locale pe aceleaşi locuri. Nu lipsesc nici dovezile de cultură materială din secolele
II-IV -lea ~· n. Ele oglindesc de asemenea strînse raporturi cu populaţia din dreapta
Dpnării. In cursul cercetărilor de la Balta Verde şi Gogoşu, colectivul şantierului a
r~cuperat o serie de monede romane, datînd din secolul al II-lea pînă în secolul al
IV -lea, care arată o circulaţie a monedei şi după anul 271. De la sfîrşitul secolului al
IV -lea datează şi cele două fi bule de bronz descoperite la Balta Verde.
Perioada dintre secolele VI-XII este cunoscută prin puţine descoperiri. Moneda
din timpul lui Justin II şi al Sofiei, cele două morminte de incineraţie de la « Grindul
cu tunul», precum şi cele citeva fragmente ceramice ornamentate cu motive în formă
de val, sînt dovezi certe ale unei locuiri continui, în cunoaşterea căreia avem încă
destule lacune.
Tezaurul monetar de la Gogoşu şi obiectele de argint aurit sînt iarăşi o dovadă a
relaţiilor dintre populaţia Ţării Romîneşti şi cea din statul medieval bulgar, în ultima
jumătate a secolului al XIV -lea şi poate primele decade ale secolului următor. În acea
vreme turcii supuseseră cea mai mare parte a peninsulei Balcanice, iar în Ţara Romînească
se refugiau multe persoane care reuşeau să scape de sub stăpînirea turcească.
În legătură cu istoria circulaţiei monedelor în Ţara Romînească în epoca feudală,
raportul de faţă semnalează cele două monede feudale.
Descoperirile de la Balta Verde şi Gogoşu, referitoare la epoca bronzului şi la
prima epocă a fierului, merită o atenţie deosebită, întrucît ele au ridicat mai multe
probleme şi au adus o contribuţie însemnată la cunoaşterea istoriei societăţii primitive
din sud-vestul Olteniei. Triburile local~ au dezvoltat aici, în epoca bronzului, cultura
Gîrla Mare, în care domină cultivarea plantelor. Astfel se explică, în cea mai mare parte,
dăinuirea unor rămăşiţe ale matriarhatului oglindite în plastica antropomorfă a acestei
culturi. Documentarea constă dintr-o serie întreagă de figurine feminine din lut
ars, descoperite în aşezări şi mai ales în morminte. În stadiul actual al cercetărilor cu
privire la cultunt Girla 1\hre, se ştie că purtătorii acestei culturi au vieţuit în valea
Dunării, între Corabia şi Orşova, locuind de preferinţă în ţinuturile mai apropiate de
Dunăre, dar au pătruns şi în interiorul provinciei. Faţă de ceea ce se ştia în 1939, cînd
semnalam numai 12 localităţi cu resturi materiale din timpul culturii Girla Mare,
localităţi care se înşirau de-a lungul mal ului stîng al Dunării 1 , cunoaşterea răspîndirii
acestei culturi s-a îmbogăţit azi cu noi date, care arată că triburile purtătoare ale culturii
Girla Mare au pătruns pînă departe în interiorul Olteniei, unde au venit în contact cu
comunităţile tribale purtătoare ale culturii Verbicioara III. Între aceste comunităţi au
avut loc înrîuriri !eciproce. La vechile localităţi 2 trebuie să adăugăm altele şi anume
Turnu-Severin 3 , Gogoşu 4 , Orodel, Verbicioara, Verbiţa, Sălcuţa 5 , Orlea şi Dăbuleni 6 •
Prin aceste localităţi se extindea răspîndirea geografică a acestei culturi la est de Jiu,
pînă în apropiere de Corabia, iar în nord pînă în regiunea de contact dintre cîmpie şi
dealuri. Pe malul drept al Dunării se cunosc descoperiri de tip Girla Mare
în R. P. Bulgaria, la Kutovo, la nord de Vidin unde se află un cîmp de urne,
de unde provin fragmente ceramice caracteristice culturii de care vorbim. 7 • Mai la
vest, tot pe malul drept al Dunării, în faţa aşezărilor Gîrla-Mare, cuprinse în sectorul
1

D. Berciu, A p 0., p. 105, li.g. 1 rz.
" Ibidem.
" Materiale, I, 195 3, p. 59z (0. Berciu).
4
lhidem, p. 648.
5
Cercetările colectivului şantierului Verbicioara ( 1949- 19 51 şi 19 5 5) ; responsabil D. Berciu.
6
D. Berciu, Noi descoperiri preistorice în jud. Romana ţi; extras din« Arhivele Olteniei », v. XXI, fasc. 1191 z4, 194z; acelaşi, Un cîmp de urne în jud. Romana ţi, extras din <<Arhivele Olteniei », nr. IZ5 -qo, 1943·
7 A.D. Cilinghirov, D:!scoperirile preistorice de pe malul Dunării, dintre Timok şi Vit, în« Izvestia na bîlgarscot o
archeologhicesco drujestvo >>, 11, 1911, Solia 191i, p. 147- 174·

www.cimec.ro

~~~~

S.i.l'.i.TlilllLE llE L.\ IL\LT.\ YEllllE >jl I;Oidl~l- (I!Jit!J ,; 1\l.ill)

-------------------------------------------------------

-IG!J

Turnu-Severin-- Ostrovul Corbului, se cunosc descoperirile de la Kladova, Vîrbica
şi Korbovo. Din Banat s-au publicat mai de mult vase, fragmente ceramice, idoli de
lut, securi în miniatură de lut (obiecte de cult) şi pintadere de lut ars. 1 . În apropiere
de Vîrşet se află cîmpul de urne din această localitate şi cel de la Vattina 2, de unde au
ieşit la iveală vase şi alte obiecte de lut, foarte asemănătoare cu cele din cîmpul de urne
de la Balta Verde si
, Ostrovul Mare. Amintim de asemenea si
' binecunoscutele desco3
4
periri dela Klicevac , Dobova: , precum şi pe cea de la Szeremle (R. P. Ung?-ria) 5 şi
Lovasbereny s.
Culturile din epoca mijlocie şi tîrzie a bronzului, care se întind de la· marele cot
al Dunării pannonice pînă la est de Jiu, de o parte şi de cealaltă a Dunării, deşi sînt
înrudite între ele, prezintă totuşi particularităţi locale. Aceste particularităţi se datoresc
pe de o parte condiţiilor naturale şi istorice concrete, în care s-au dezvoltat grupările
tribale respective, iar pe de altă parte înrîuririlor reciproce dintre diferitele grupe şi
influenţţlor dinafară. Grupa Gîrla Mare, care se găseşte în partea de est a acestui mare
complex cultural-istoric, este strîns legată de grupa Vattina- Vîrşeţ. În stadiul actual
al cercetărilor nu putem sezisa în mod clar procesul de apariţie al acestor grupe, dar
este cert că, atît în aria de răspîndire a grupei Vattina- Vîrşeţ 7 , cît şi în Oltenia sudică
şi sud-vestică, se află elemente mai vechi, pe baza cărora s-a putut forma cultura cîmpu...:
rilor de urne 8 • Pe de altă parte, asupra comunităţilor tribale, care sînt creatoarele culturii
celor două grupe amintite, s-a exercitat o puternică influenţă dinspre sud, din lumea
miceniană. Această influenţă se manifestă în diferitele forme de cultură materială şi
unele fenomene de suprastructură. Legăturile intertribale în direcţia nord-sud şi invers
se realizau îndeosebi pe valea Moravei şi a Vardarului. Noile cercetări arată însă şi
o puternică mişcare spre Sud în epoca «invaziilor» doriene.
Conţinutul culturii Gîrla Mare nu este însă bine studiat. Ne lipseşte pînă acum o
lucrare de generalizare, în felul unei monografii, care să înfăţişeze toate izvoarele
arheologice cunoscute şi observaţiile făcute în timpul cercetărilor. Unele descoperiri
importante, ca cele de la Cîrna, nu au fost încă publicate 9 • Pe de altă parte, nici săpături
nu s-au efectuat într-o aşezare cu atare cultură. Toate acestea ce nstituie piedici în cunoaşterea istoriei triburilor cu cultură Girla Mare din ultimele secole ale celei dintîi
jumătăţi a mileniului al II-lea î. e . n. şi din a doua jumătate a acestui mileniu. Multe
materiale provin din descoperiri întîmplătoare, pentru care lipsesc condiţiile de găsire.
Altele provin din sondaje şi săpături de scurtă durată, efectuate în trecut.
Pînă în prezent, în Oltenia şi în regiunea învecinată la sud de Dunăre, s-au
descoperit puţine aşezări din această vreme şi acelea în cea mai mare parte distruse de
apele Dunării, cum este cazul cu aşezarea de la « morminţi », de la Balta Verde. Majoritatea materialului a fost adunat de pe plaja Dunării, spălat şi ros de ape. Rareori s-a
putut determina prezenţa vreunei gropi în care s-au descoperit fragmente ceramice,
oase de animale, cărbuni şi cenuşă, care arătau că o atare groapă stă în legătură cu
1 M. Wosinsky, Die inkrustierte Keramik, Berlin, 1904, pl. C, 2-4. pl. CI -CII!. Alte Yase se află în Muzeul
din Orşova. Vezi pentru figurine şi « Archeol. Ert. )), XXIV, p. 213, 216-217.
2
Ibidem, pl. LXXXI-LXXXVIII.
3
Ibidem, pl. CIV -CVII.
4 Ibidem, pl. XCIII-XCVI, 1; pl. XCVII-C, 1.
6
Ibidem, pl. LXVIII-LXIX.
6
V. Gordon Childe, The Danuhe in Prehistory, Oxford, 1929, p. 278 şi urm. Lovasber~ny este o fază mai timpurie a marii grupe în care se încadrează şi grupa din Oltenia. Ea are materiale ceramice care oferă analogii şi cu cultura
Ycrbicioara III.
7
Materiale în Muzeul din PanCevo şi Vîrşeţ.
" Cultura Girla Mare se mşte ca si Vattina- Vîrşq pc fondul marelui complex Mo',rin Pancevo-Verbicioara III
(VI). D.B.
·
9
Săpăturile au fost reluate de VI. Dumitrescu în 1955. Pentru cercetările din 1942: acelaşi, în «Raport asupra
activităţii ştiinţifice a Muzeului naţional de antichităţi în anii 1942 şi 1943 )), Bucuresti 1944, p.38-4~; VI. Dumitrescu
şi C. Nicolăescu Plopşor, Statuetele din epoca bronzul11i d~;scoperite în nccropola din Cîrna-Dolj, 1944.
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locuinţele aglomerării

tribale respective. Rareori s-a găsit vreo unealtă de silex sau de

piatră. În cuprinsul aşezărilor cunoscute de la Balta Verde, Ostrovul Mare, Ostrovul

Corbului, Hinova, Turnu-Severin şi Gîrla Mare, stratul de cultură este de obicei subţire
şi destul de sărac. Doar la Gîrla Mare s-a constatat prezenţa unui strat conţinînd într-o
măsură mai mare urme de vieţuire mai intensă. Dar nici acolo nu s-au întreprins cercetări
mai ample. Aşa încît în prezent ne găsim în situaţia de a nu putea să facem precizări
asupra tipului de aşezare cu cultură Gîrla Mare şi nici asupra felului· de construcţie a
locuinţelor. Cel mult se poate spune că grupările tribale din vremea acestei culturi se
aşezau pe boturi de deal sau pe terasele mai înalte, care prezentau condiţii favorabile
pentru apărarea împotriva atacurilor altor triburi. Al treilea tip de aşezare cuprinde pe
cele din imediata vecinătate a malului Dunării.
Locuinţele erau făcute, desigur, la suprafaţa solului. Puţinele bucăţi de chirpic,
care poartă urme de nuiele şi de pari subţiri, arată că în această vreme se locuia în
general în colibe construite mai mult din material lemnos, aşa cum se constată în
alte culturi din aceeaşi epocă.
Uneltele erau din silex, piatră, corn şi bronz. Bronzul este însă rar în cultura
Gîrla Mare, deşi ea se dezvoltă într-o vreme cînd alte grupări tribale, ca acelea din Transilvania, aveau numeroase unelte de muncă, arme şi podoabe din bronz. În săpăturile de
la Balta Verde s-au descoperit, în urna nr. 1, mormîntul 17-18, fragmente de podoabe
de bronz. În urnele din necropola de la Cîrna s-au găsit de asemenea fragmente de
obiecte de bronz. În ambele cazuri, aceste fragmente erau în proastă stare de conservare, întrucît obiectele, care erau proprietate personală, se ardeau pe rugul funerar
împreună cu cadavru!. În cîmpul de urne de la Ostrovul Mare s-au descoperit unele
obiecte de bronz, dar nu posedăm observaţii clare asupra condiţiilor descoperirii lor.
Desigur că o bună parte din obiectele de bronz, care provin din descoperiri izolate de
pe teritoriul grupei Gîrla Mare şi datînd din epoca mijlocie şi tîrzie a bronzului, aparţin
probabil acestei culturi. Un studiu amănunţit al unor atare obiecte ar putea duce la o
încadrare cultural-istorică a unei serii întregi de descoperiri întîmplătoare.
Cele mai numeroase produse ale culturii Gîrla Mare sînt vasele de lut. Ceramica
este indiciul cel mai preţios al acestei culturi, considerată ca expresia unei diferenţieri
regionale a comunităţilor tribale dintr-o anumită epocă a istoriei societăţii primitive.
Ceramica provine aproape în întregime din cimitire. Ea cuprinde un foarte mare număr
de forme de vase, care aveau întrebuinţări felurite, dar majoritatea lor erau vase de cult.
Din acest punct de vedere, vasele din cimitirele epocii, oricît de numeroase şi variate
ar fi ele, nu pot să ne prilejuiască decît o cunoaştere unilaterală a ceramicii culturii Gîrla
Mare, întrucît în cîmpurile de urne lipsesc vasele de uz comun, folosite în viaţa de toate
zilele. Păstrarea şi depunerea în morminte a celor mai frumoase vase dovedeşte că în
epoca respectivă se, acorda o deosebită atenţie cultului morţilor.
Vasul principal dintr-un mormînt era urna funerară, aşa cum a reieşit din prezentarţa mormintelor de la Balta Verde. Alături de urnă se aşezau vase secundare, figurine
de lut ars şi alte obiecte, cum erau măsuţele de cult. Numărul şi importanţa lor, din punctul
de vedere al tehnicii şi decorului, stătea în directă legătură cu starea materială a celui îngropat. În inventarul mormintelor de la Balta Verde se oglindeşte în mod concret o diferenţiere socială. Aceasta este o importantă concluzie care s-a putut trage şi pe baza descoperirilor din 1949 şi 1950 de la Balta Verde, cît şi a altora din trecut. Uneori au fost
descoperite urne fără ornamente şi lucrate grosolan. În alte cazuri, oasele incinerate ale
mortului s-au depus direct pe nisip, fără urnă. Iar alături de aceste morminte se întîlnesc
altele de o rară bogăţie. În perioada culturii Gîrla Mare, orinduirea comunei primitive
începuse să se destrame. Patriarhatul se consolidase de mult, iar în sînul societăţii gentilicopatriarhale se petreceau transformări, care duceau spre democraţia militară. O dată cu
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inventarea bronzului, procesul de dezvoltare a comunităţilor gentilico-patriarhale s-a
accelerat.
Cele mai frecvente sînt urnele cu corpul bombat şi de tipul cu «etaj». Acestea
din urmă sînt înrudite cu forme similare din cultura ~Jonteoru, care au însă fundul ascutit.
Faptul a fost observat şi de alţi cercetători. El se explică prin relaţiile inter-tribale din~re
diferitele grupe sau uniuni de triburi de pe teritoriul ţării noastre.
Ceramica din cîmpul de urne de la Balta Verde prezintă multe asemănări şi
cu alte culturi din ţara noastră şi din ţinuturile învecinate. Atît în forme cît şi în decor,
nsele, securile votive şi plastica antropomorfă, oglindesc o influenţă puternică din lumea
miceniană, care se afla la un nivel cultural superior triburilor de la Dunărea de mijloc şi
care cunoştea- aşa cum a arătat ştiinţa sovietică- o formă timpurie a sclavagismului.
În motivele decorative ale vaselor de lut sînt elemente care dovedesc o strînsă
legătură cu metalurgia bronzului în plină dezvoltare în acea vreme. Unele motive decorative se întîlnesc pe obiectele de bronz. Altele reproduc, fără îndoială, cusă
turile vremii.
Rezultatele săpăturilor din cîmpul de urne din epoca bronzului de la Balta
Verde sînt importante nu numai prin bogăţia materialului descoperit, care va putea fi
folosit în studiile de generalizare, ci şi prin aceeea că pentru prima oară se publică la
noi întreg inventarul unei necropole aparţinînd culturii Gîrla .Mare, cu toate observaţiile
necesare. În al doilea rînd, aceste cercetări au putut preciza în mod sigur două faze
importante în dezvoltarea culturii Gîrla Mare, ceea ce constituie prima încercare de periodizarea unei atare culturi, iar, în al treilea rînd, cu ajutorul podoabelor întregi şi fragmentare găsite în urne, se poate ::.junge şi la o cronologie generală mai precisă a fazelor
documentate la Balta Verde şi la fixarea în timp a raporturilor comunităţilor culturii
Gîrla Mare cu alte comunităţi.
Cu toate că pe teritoriul Olteniei s-au mai săpat încă două cîmpuri de urne
aparţinînd culturii Gîrla Mare (Ostrovul Mare) 1 şi Cîrna, 2 rezultatele lor nu au fost
încă publicate. Întinderea acestor necropole este mai mare decît cîmpul de urne de la Balta
Verde care, precum s-a arătat, a fost în bună parte di~trus de dunele de nisip.
Sprijinindu-ne pe studiul ceramicii, dar mai ales pe observaţiile stratigrafice
făcute în cursul săpăturilor de la Balta Verde, am ajuns la constatarea că există o serie
de morminte mai vechi, care au fost distruse sau deranjate de altele mai noi. Poziţia de
cronologie relativă a acestor două grupe de morminte oglindeşte succesiunea lor în
timp, în sensul că ultima grupă reprezintă o fază mai recentă faţă de prima.
Faza mai veche de la Balta Verde are un inventar ceramic alcătuit din urne funerare cu corpul bombat şi gîtul trompetiform. Ornamentarea acestei faze constă în general
din şiruri de semicercuri alăturate, din grupuri de cercuri concentrice imprimate, din
frînturi de spirale adesea în forma literei S, cu capetele îmbucate şi din linii alcătuite din
împunsături succesive. Figurinele feminine ale acestei faze sînt frumos ornamentate.
Acestei faze îi aparţin şi podoabele descoperite în urna nr. 1 din mormîntul 17-18.
Faza mai nouă, ale cărei urne funerare deranjează în cîteva cazuri urnele din prima
fază, este caracterizată prin urne asemănătoare celor din faza veche. Faţă de bogăţia
variantelor urnelor din faza mai veche, faza mai nouă cunoaşte forme mai uniforme.
Urnele au pe maxima lor rotunjime doar o dungă în relief sau grupuri de caneluri.
Toate urnele au torţi. Vasele secundare au în general forma urnelor, de care se deosebesc doar prin dimensiuni. Figurinele păstrează de asemenea forma celor din faza
precedentă dar, în genere, nu mai sînt ornamentate.
1 Materialul provenit din acest cîmp de urne~ fost tipărit de Academia R.P.R., in «Materiale crheologice privind istoria veche a R.P.R. », v. l, 195 ,, p. 592 şi urm. (D. Berciu). Săpăturile au fost făc:.~te de AL Bărcăcilă şi Dinu Rosetti.
" De către VI. Dumit1cscu.
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Vasele de la Ostrovul Mare au forme similare celor de la Balta Verde, dar se găsesc
acolo vase pe care nu le-am întîlnit la Balta Verde, mai ales în ceea ce priveşte ornamentarea. La Ostrovul 1\hre 1 ca şi la Cîrna şi Girla Mare, există o serie de vase şi
fragmente ornamentate cu motive geometrice, cum ar fi, de pildă, meandrul - care
lipseşte la Balta Verde. Aceasta ne îndreptăţeşte să postulăm, deocamdată ca ipoteză
de lucru, existenţa unei noi faze, care în timp, ar urma primei faze. Oricum, seria
urnelor cu «etaj» este mai veche decît urnele piriforme (în formă de pară, cu corpul
foarte bombat).
·
Cronologia relativă a culturii Gîrla Mare, în raport cu celelalte culturi ale epocii
bronzului din Oltenia, nu este încă pe deplin lămurită. În cuprinsul aşezărilor de la
Gîrla Mare şi de la Ostrovul Corbului, s-a constatat că stratul cu cultura Gîrla Mare
urmează după depunerile culturii Glina III, aceasta fiind o cultură caracteristică aglomeră
rilor tribale de pe teritoriul R.P.R., care au trăit aici în perioada timpurie a bronzului.
Din această constatare rezultă că purtătorii culturii Gîrla Mare şi-au dezvoltat cultura
lor începînd din perioada mijlocie a bronzului, aproximativ pe la 1600 î.e.n. E drept
că în prezent nu avem încă documentată la Balta Verde şi în alte localităţi cu cultură
Girla Mare, perioada ei timpurie, în care să se oglindească procesul de formare al unei
atare culturi. Fazele de care a fost vorba oglindesc perioada în care această cultură este
constituită şi în pEnă dezvoltare.
În ultimii ani, şi anume după săpăturile din 1949-1951 planificate de către
Academia R.P.R., s-a determinat conţinutul şi răspîndirea unei noi culturi a epocii bronzului, numită, în mod convenţional, cultura Verbicioara III, după stratul III din aşezările
de pe teritoriul satului cu acelaşi nume, din raionul Pleniţa. Aria de răspîndire a acestei
culturi nu este fixată definitiv. Cercetările viitoare vor aduce noi descoperiri. Deocamdată
ştim că această cultură se întinde, nu numai în raionul Pleniţa (Verbiţa, Verbicioara,
Orodel, Sălcuţa), ci şi spre Dunăre, la Coşoveni şi Almăj (reg. Craiova) şi probabil spre
Plosca, pe Dunăre cît şi la Gogoşu. La Verbiţa s-au descoperit fragmente ceramice şi un
fragment de idol, tipice culturii Gîrla Mare. De asemenea s-au găsit produse ceramice
şi fragmente de figurine, caracteristice culturii de care ne ocupăm la Orodel ca şi la Sălcuţa
şi Verbicioara. În această din urmă localitate, produsele Girla Mare apar în nivelul superior al stratului culturii Verbicioara III. Aceasta înseamnă că după cultura Verbicioara III-într-o anumită etapă a evoluţiei ei-, a urmat cultura Gîrla Mare. Între ele
au existat legături genetice (v. mai sus D. B.); p. 469, nota 8.
Cît priveşte problema cronologiei absolute sau generale a culturii Girla Mare,
aceasta rămîne încă o problemă dificilă. Săpăturile de la Balta Verde au adus, în 1951,
un element care este interesant şi din punct de vedere cronologic. Este vorba de bucla
de păr din sîrmă de bronz cu secţiunea rombică (fig. 39,1) şi de fragmentul unei alte
bucle, din sîrmă similară (fig. 39,4). Cum ele au fost găsite în aceeaşi urnă, se· înţelege
că au fost contemporane între ele şi contemporane cu urna funerară. Astfel de podoabe,
de o formă mai simplă, ovală, şi făcute din sîrmă cu secţiunea rombică, apar într-o
perioadă mai veche a seriei unor atare podoabe de păr.
Ele formează un element inventaric important în cultura Unetice din R.P. Cehoslovacia2. Cultura Unetice datează din perioada timpurie a bronzului. Sfîrşitul său are loc între
1600-1500 î.e.n. Această constatare ne ajută să datăm prima fază a culturii Girla Mare
de la Balta Verde, reprezentată prin urna nr. 1. din mormîntul 17-18 şi de buclele amintite, aproximativ în secolele XVI-XV î.e.n. 3 •
1

D. Berciu, A p 0., p. II2, fig. 131.
J. Schrănil, Die Vorgeschichte Bohmens u. Măhrens, Berlin-Leipzig, 1928, p. 102, pl. XXII, 29 ~i 30.
3
Ţinînd seama şi de observaţiile mai recente asupra cronologiei generale a epocii bronzului din 2ccste
ale Europei (D. B.).
2
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În perioada culturii Gîrla Mare, forţele de producţie s-au dezvoltat mereu. Procesul acestei dezvoltări se oglindeşte în monumentele arheologice ale acestei culturi. Cultivarea plantelor s-a îmbunătăţit. Au apărut unelte agricole noi, cum au fost brăzdarul
din lemn şi corn de cerb, reprezentat şi de cel din cultura V erbicioara III. Creşterea
vitelor s-a intensificat. În unele morminte săpate la Ostrovul Corbului s-au găsit oase
de păsări. Aceasta înseamnă că în epoca aceea se creşteau şi păsări.
:Marea bogăţie a vaselor de lut şi a decoraţiunii acestora dovedesc că olăritul era
foarte dezvoltat şi că se petrecuse o diviziune a muncii între olărit şi celelalte ramuri
de producţie.
Potrivit dezvoltării forţelor de producţie s-au petrecut transformări în baza economică a comunităţilor culturii Gîrla l\Iare. În toată epoca acestei culturi a existat o
organizare bazată pe ginta patriarhală, care se găsea într-un permanent prOces de transformare. Prezenţa figurinelor feminine este o dovadă a dăinuirii unor rămăşiţe din epoca
matriarhatului şi a legăturilor cu lumea miceniană, unde femeia juca încă un rol în practicile religioase şi în societate.
Figurinele feminine s-au descoperit în morminte şi în aşezări. Depunerea
lor în morminte, alături de rămăşiţele defunctului, arată că de atare figurine, considerate şi ca reprezentări ale unei divinităţi feminine, se legau anumite credinţe
religioase.
Morţii se incinerau. Cadavru! era aşezat pe rugul funerar împreună cu toate podoabele personale. Resturile de oase incinerate şi podoabele erau aşezate în urne funerare,
care se îngropau apoi în cimitirul comunităţii. Alături de urne se depuneau vasele adiacente sau secundare, precum şi figurinile feminine. Acestea ei:au aşezate cu faţa la apus,
după un rit în legătură cu cultul soarelui. Urna era acoperită cu o strachină-capac, de obicei
frumos împodobită. În funcţie de starea materială şi socială a celui decedat, se depuneau
două figurine şi mai multe vase. Urnele erau îngropate, aşa după cum s-a constatat la
Balta Verde, în şiruri relativ regulate. Este de presupus că locul urnelor era indicat printr-un semn oarecare sau că ele nu erau îngropate în întregime în pămînt. Numai aşa se poate
explica gruparea mormintelor şi aşezarea lor relativ regulată. Cu timpul, semnele, care
foarte probabil erau de lemn, se distrugeau sau dispăreau şi în cazul acesta mormintele
mai noi se făceau deasupra celor vechi.
Din studiul figurinelor se pot trage şi unele concluzii în legătură cu îmbrăcămintea
femeilor din epoca respectivă. Capul figurinelor, în general este redat schematic sau este
rupt din vechime. O stilizare schematică a figurii omeneşti am întîlnit-o şi pe vasul funerar nr. 14 din mormîntul 17-18 (fig. 33). Unele figurine sînt neornamentate. Altele însă
sînt încărcate de ornamente (fig. 20,3 şi fig~ 29), acestea fiind, după cît se pare, mai
recente decît cele ornamentate. Decorul figurinelor reprezintă transpunerea în plastică
a cusăturilor şi decoraţiunii hainelor feminine. Costumul feminin nu era simplu. Femeile
purtau la gît podoabe, în special coliere sau pandantive, destul de complicate. Femeile
aveau un decolteu larg deschis. Aşa cum se poate vedea la figurina din mormîntul 14
(fig. 20,3), femeile umblau cu sînii descoperiţi, avînd o bluză larg deschisă în faţă. Marginea bluzei era decorată cu ornamente felurite. În jurul gîtului purtau un colier, de care
atîrnau diferite pandantive. Mijlocul era strîns cu o centură lată şi frumos ornamentată, ale
cărei capete se prindeau la spate cu catarame sau cu un şnur. Partea inferioară a corpului
era acoperită cu o rochie în formă de clopot, care era împodobită cu broderii foarte bogate
(a se vedea de pildă fig. 29). Părul cJ.de~ pc spate în cozi, care erau desfăcute la capete
în trei cosiţe (fig. 20,3). Încă mai de mult s-a arătat de către unii cercetători că figurinele,
făcînd parte din inventarul culturii cîmpurilor de urne din epoca bronzului, căreia îi
aparţin şi figurinele de la Balta Verde, oglindesc o vădită influenţă sudică. Rochii în formă
de clopot se cunoşteau pe teritoriul patriei noastre încă din perioada culturii Gumelniţa
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(a se vedea exemplarul de la Pietrele, raionul Giurgiu), şi Sălcuţa din Oltenia. Evident
că datorită relaţiilor intertribale cu sudul, au pătruns la triburile din valea Dunării mijlocii
unele influenţe în legătură cu îmbrăcămintea şi podoabele. O atare influenţă o vedem în
special în răspîndirea decolteului, pe care îl cunoaştem deopotrivă în cultura cretană şi
în cea miceniană. Figurinele « en cloche » din complexele în felul celui de la Gîrla }.lare
par a fi mai vechi decît cele din sud 1 , ele documentînd o mişcare de la nord spre sud.

*
Descoperirile efectuate în cîmpul de urne din prima epocă a fierului reprezintă
o verigă importantă în documentarea continuităţii cultural-istorice în regiunea de care
ne ocupăm. Ele dovedesc că în acele locuri a fost o vieţuire continuă care nu s-a întrerupt în perioada de trecere de la epoca bronzului la aceea a fierului. Inventarul funerar
al mormintelor este într-adevăr sărac, el constînd mai mult din ceramică. Tehnica, forma
şi ornamentele vaselor însă oglindesc laolaltă o dezvoltare care se bazează. pe cultura
locală Girla Mare. Forma curentă a urnelor funerare este cea bitronconică. Ea se dezvoltă din urnele epocii precedente. În locul torţilor de pe urnele din faza mai tîrzie a
culturii Girla Mare, apar acum apucători fixate pe zona de maximă rotunjime a corpului vasului. Ele sînt late şi uşor rotunjite pe margini. Apucătorile sînt în general cîte
două, aşezate una în faţa celeilalte. În faza mai veche a evoluţiei urnelor din această vreme,
ele au o zonă de maximă rotunjime de o formă bombată, iar apucătorile sînt de o parte
şi de cealaltă a acestor rotunjimi. Apucătorile sînt mai elegante şi de obicei mai ascuţite.
Pentru faza veche sînt caracteristice urnele din mormîntul 3 (fig. 5,1) şi din mormîntul
19 (fig. 9). Acest fel de distribuire a apucătorilor aminteşte pe acela al cănilor din faza
tîrzie a culturii Girla Mare. Pe urna nr. 1 din mormîntul 16 din epoca bronzului, am
întîlnit astfel de apucători ţuguiate.
În faza de tranziţie găsim urne care au partea superioară mai ingustă şi zona de
maximă rotunjime mai puţin bombată şi cu apucători oblice aşezate numai pe partea
inferioară a vasului. O formă caracteristică acestei faze este urna din mormîntul 8. Urnele aparţinînd seriei de urne bitronconice, fără o zonă intermediară de maximă rotunjime
bombată, aparţin fazei tîrzii. Cele două jumătăţi ale vasului se întîlnesc pe o linie, formînd
un unghi obtuz, ca de pildă urna din mormîntul 9.
Apar de asemenea şi urne cu gîtul destul de strîmt şi cu gurguie verticale aşezate
pe jumătatea superioară a vasului, cum este urna din mormîntul 17 şi 18.
Urnele din cîmpul de urne din prima epocă a fierului sînt în general fără ornamente. Suprafaţa vasului este însă puternic lustruită şi acest lustru ţinea loc de ornament.
Întîlnim totuşi la unele exemplare un decor format din caneluri înguste, care formează
arcade sau caneluri late (faţete). Asemenea caneluri-faţete se întîlniseră pe urne şi alte vase
din cultura Girla Mare.
Urnele de care ne ocupăm derivă din cele din epoca bronzului. În tehnica şi decoraţiunea lor se surprinde de asemenea această legătură genetică.
Urnele erau acoperite cu străchini-capace, continuîndu-se astfel obiceiul întîlnit
în epoca precedentă. Şi în forma acestor capace găsim oglindirea procesului de trecere
de la epoca bronzului la epoca fierului. Este suficient în această privinţă să arătăm că
vasul capac nr. 2 din mormîntul 7 (1) derivă direct din străchinile-capace ale culturii
Girla Mare, pe care le-am întîlnit în cîmpul de urne de la Balta Verde şi în toate celelalte
necropole din aceeaşi vreme. Profilul acestui capac, toartele, decorul în arcade şi caneluri
oblice şi paralele, tehnica lutului şi tratarea suprafeţei vasului, toate acestea sînt o dovadă
de continuitate între cultura primei epoci a fierului din regiune şi aceea a epocii bronzu1 VI. Miloj · ic, Die dorische Wanderung im Lichte cler vorgeschichtlichen F.Jndc,
ger, Beitr. zum Jahrbuch des Arcb, lnstituts, 1-IV, 1948-1949, p. 13 şi urm.
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lui, în sensul unei dezvoltări a celei dintîi din ultima. O altă formă de vas, care este un
nou element de legătură genetică între cele două culturi, deci şi între comunităţile omeneşti ce le-au creiat, este strachina-capac, cu buza arcuită spre interior, de o formă bitronconică, avînd sau nu apucători oblice şi caneluri pe umăr. Aceasta este forma în general
răspîndită în epoca :fierului. Prototipul acestei forme îl găsim în străchinile funerare şi
de uz comun din cultura Gîrla Mare. În mormîntul 17-18, de pildă, s-a descoperit
strachina nr. 7 (:fig. 27,3 =:fig. 31,2). În alte cîmpuri de urne din epoca bronzului, ca
la Ostrovul Mare, au fost descoperite străchini cu umărul arcuit, avînd pe acest umăr
torţi mici, care de fapt nu mai pot servi ca torţi propriu-zise. Ele vor dispare şi în locul
lor apar apucătorile caracteristice străchinilor din prima epocă a :fierului. Se constată
de asemenea în tehnica lutului străchinilor din al doilea cîmp de urne de la Balta-Verde
o legătură ce duce spre vasele epocii bronzului. Vasele au în spărtură o culoare neagră,
iar în exterior strate de culoare castanie, cu nuanţe din ce în ce mai deschise, culoare
care se va generaliza în prima epocă a fierului.
Vase cu două torţi supraîncălţate, în felul celui descoperit în mormîntul XLVII
(vas nr. 7, fig. 26,2) au fost găsite şi în mormintele în tumuli de la Teleşti, nu departe de
Tismana (:fig. 190).
Cît priveşte cronologia relativă a acestui cîmp de urne, este clar că el este ulterior
cîmpului de urne Girla 1\Iare. Unele morminte din prima epocă a :fierului au distrus pe
cele din epoca bronzului, sau urnele au fost îngropate alături de cele vechi. Din acest punct
de vedere trebuie subliniată şi constatarea că în locul zis« la morminţi »există şi o continuitate în ceea ce priveşte folosirea aceluiaşi loc drept cimitir de către comunităţile care au
vieţuit un lung răstimp din istoria societăţii primitive pe aceleaşi locuri. În perioada ce
a urmat cîmpului de urne din prima epocă a :fierului, se vor ridica movile funerare
în apropierea vechii necropole şi chiar, parţial, peste vechea necropolă.
Veriga de legătură dintre cîmpul de urne din prima epocă a :fierului şi necropolele
tumulare de inhumaţie o constituie seria de produse ceramice reprezen_tată prin marea
urnă funerară descoperită în apropierea pîrîului Blahniţa (:fig. 51). Forma şi ornamentarea prin grupe de caneluri sînt deosebite şi evoluate faţă de vasele funerare din cîmpul
de urne de la « morminţi ».
Atît în cursul săpăturilor cît şi în urma studiului tipologie, a reieşit clar că între
cîmpul de urne şi tut!mlii funerari de pe teritoriul Balta Verde există o strînsă legătură.
Faza mormintelor în movilă este mai recentă faţă de aceea a cîmpului de urne. O atare
diferenţă de timp se oglindeşte în produsele ceramice, care arAată de asemenea că vasele
din movile s-au dezvoltat pe baza celor din cîmpul de urne. In această privinţă tehnica
şi forma străchinilor sînt concludente. Străchinile-capace din cimpul de urne sînt folosite în movilele cu morminte de inhumaţie drept străchini funerare, în care se depuneau
mîncăruri, potrivit practicilor de cult ale epocii. Străchinile capace sînt lucrate cu mai
multă grijă. Stratul :fin de la suprafaţa lor (slipul) este negru-cenuşiu, asemănător cu cel
al străchinilor din aşezările primei epoci a :fierului. Nuanţele castanii ale slip~lui sînt mai
puţin pronunţate faţă de nuanţele slipului străchinilor funerare din movile. Incă din cercetările făcute în 1932 de I. N e s t o r şi D. B e r c i u pe Ostrovul Mare, s-a determinat
la locul numit « Pichetul ars>> o specie ceramică din prima epocă a :fierului, care corespunde
în timp perioadei reprezentată de aşezările de la Balta-Verde şi de cîmpul de urne de
care este vorba aici. ·Fazei« Pichetul ars» îi urmează imediat şi pe baza ei, faza mormintelor în tumuli de la Balta Verde.
Din punct de vedere cronologic, cîmpul de urne de la Balta Verde se datează
în perioada mai timpurie a culturii primei epoci a :fierului, după ce aC'easta a fost definitiv formată ca o cultură caracteristică epocii :fierului. În stadiul actual al cercetărilor
lipseşte documentarea referitoare la perioada ultimă a culturii Gîrla Mare şi de trecere
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la cultura epocii fierului, aşa cum ne-au lipsit de altfel şi dovezi asupra perioadei de
formare a culturii Girla Mare 1 • Problema originei culturii Gîrla-J\Iare şi aceea a transformării ei într-o cultură a fierului, în urma unor modificări profunde şi generale petrecute în
sînul comunităţii locale pe la începutul mileniului I.î.e.n. rămîn probleme de rezolvaţ. Nu
există însă nici o îndoială că firul dezvoltării nu a fost întrerupt între cele două culturi. Există jaloane suficiente, în special în domeniul produselor ceramice, care oglindesc acest
proces de dezvoltare locală a triburilor din regiunea Balta Verde-Gogoşu-Ostrovul Mare2 •
Înainte de a încheia observaţiile asupra acestei perioade, mai amintim că în cîmpul
de urne de care ne ocupăm au apărut şi unele elemente de cultură materială care aparţin
fazei de sfîrşit a culturii de trecere de la prima epocă a fierului la a doua epocă a fierului. În categoria aceasta semnalăm deocamdată urna funerară în formă de clopot cu
apucători late, aplicate pe partea inferioară şi corpul puţin arcuit 3 . Un exemplar similar
·
s-a descoperit la Hotărani, în partea de sud-est a Olteniei '•.

*
Săpăturile

de la Balta Verde şi Gogoşu au dat rezultate importante pentru cunoaşterea perioadei de sfîrşit a primei epoci a fierului şi de început a celei de a doua epoci
a fierului. Această perioadă o cunoaştem azi prin studiul mormintelor tumulare de la
Balta Verde, al necropolelor de la Gogoşu şi al unui cîmp de urne din perioada de tranziţie spre a doua epocă a fierului. Pe izlazul satelor Balta Verde şi Gogoşu se găsesc
o serie de cimitire, care se suprapun. Pînă acum însă, nu s-a constatat o atare suprapunere între seria mormintelor tu mulare de la Balta Verde şi necropola cu movile de la
Gogoşu, deşi există elemente de legătură între ele.
:Mormintele în tumuli ridică mai multe probleme.
O problemă importantă este aceea a aşezării în care au locuit oamenii îngropaţi
în necropole. Cea mai mare parte din izlazul celor două sate este o regiune de luncă inundabilă, unde se întind acum grupurile de movile. Deci, aşezarea nu a putut fi în niciun
caz a.colo. Resturi mai numeroase de ceramică din prima epocă a fierului se găsesc
la suC:-e3t de punctul numit « la Schelă>>, pe malul Dunării, pe o porţiune de teren mai
înaltă decît restulluncii. Deoarece pe acelaşi loc există şi resturi mai vechi de aşezare din
epoca neolitică, bănuim că tot acolo a fost şi aşezarea din prima epocă a fierului, dar
aceasta, ca şi cea din epoca neolitică, a fost distrusă de apele fluviului. Lîngă acest loc
se află grupurile de movile funerare de pe teritoriul satului Balta Verde.
Încă de la încheierea campaniei de săpături din anul1949, D. Berciu făcuse observaţia
că, în cuprinsul necropolei de la Balta Verde, există trei categorii de movile, şi anume: a) mavile cu morminte simple; b) movile avînd în mantaua lor o suprafaţă de pietre de o formă
aproximativ circulară; cu dimensiuni apropiate de acelea ale movilei; c) movile în care se gă
sesc morminte simple (fără piatră) şi morminte cu suprafaţă de piatră sau grămadă de pietre.
Evident, între cele trei categorii de movile există o diferenţă în timp. Periodizarea
mormintelor care ne interesează îndeosebi se poate face numai prin analiza fiecărei grupe
de morminte în parte. Categoria mormintelor cu suprafeţe mari de pietre desigur că
acoperă şi morminte simple, fără pietre. În cîteva cazuri, peste scheletele din mormintele
simple s-au suprapus marginile grămezilor de pietre a celorlalte morminte. Astfel ajungem la o primă precizare: mormintele fără pietre sînt mai vechi decît mormintele cu
grămadă de pietre. Pînă în momentul de faţă, nu este tocmai clară poziţia cronologică
a movilelor cu suprafeţe mari de pietre.
1 Pînă

la descoperirea culturii Verbicioara lll (VI) în Oltenia. D. B.
" Reproducem fragmente ceramicc din prima epocă a fierului de pe Ostrovul Mare la fig. 191.
3 D. Berciu, A p. 0., p. 148, fig. 184,10; desenul trebuie corectat în sensul că apucătoarele sînt în realitate mai
jos, iar corpul vasului este mai bombat.
4 lbid, p. 170 fig. ZI j,Z; un exemplar similar s-a descoperit în săpături le de la Tariverdi din Dchugra, raionul DabadaJ!.
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În necropola tumulară de la Gogoşu, de asemenea se pot deosebi trei categorii
de morminte. Poziţia scheletului unui luptător (cu picioarele încrucişate) corespunde
unei întregi serii de morminte de la Balta Verde. Majoritatea celorlalte morminte formează o a doua categorie. Mormîntul de copil cu brăţară aparţine însă,· foarte probabil,
unei epoci mai tîrzii. Cîmpul de urne din perioada de tranziţie spre a doua epocă a fierului,
care deranjează cîteva morminte de inhumaţie din necropola de la Gogoşu, este şi el
posterior acesteia.
Cuţitele, armele şi podoabele descoperite în ct:prinsul necropolelor tumulare de
la Balta Verde sînt indicii certe pentru datarea lor în timp. Aceasta nu se poate face
însă decît în funcţie de întreaga serie de obiecte similare descoperite în partea de apus a
peninsulei Balcanice şi în Italia. Înainte însă de a ţine seama de situaţia din acele regiuni
mai depărtate de spaţiul care ne preocupă, socotim că este necesară o cunoaştere a descoperirilor de la noi din ţară şi anume a celor din Oltenia.
Cimitire tumulare asemănătoare şi contemporane în parte complexului Balta
Verde-Gogoşu s-au descoperit şi în alte puncte din Oltenia. Pînă în prezent au fost
identificate şi săpate mormintele şi cimitirele tumulare de lîngă satele Gruia, Hunia şi
Basarabi. În parte, s-a săpat şi necropola de la Ostrovul Mare, care este cea mai apropiată
de mormintele de la Balta Verde şi Gogoşu. Lîngă malul de nord al Ostrovului, în dreptul
locului numit « la Schelă», se află un grup de movile funerare, care pot fi în continuarea
celor de la Gogoşu. Movile similare se găsesc şi în interiorul Ostrovului Mare. Cu prilejul săpăturilor făcute în cadrul Muzeului Raional din Turnu-Severin, s-au descoperit
morminte de inhumaţie din prima epocă a fierului ale căror schelete erau aşezate în poziţie întinsă. În inventarul acestor morminte intră obiecte de metal şi produse ceramice
aparţinînd unor tipuri similare celor de la Balta Verde şi Gogoşu. La Muzeul din TurnuSeverin se găsesc şi obiecte provenind din descoperiri întîmplătoare. La locul zis « Schela)) s-au descoperit morminte cu un pat de pietre de rîu 1 , în felul celor descoperite la
Drăgoeşti, nu departe de Tismana (fig. 193) 2 • La Ostrovul Mare s-au descoperit pumnale
curbe, cu mînerul în forma literei T, vîrfuri de lance de fier, vase felurite, similare celor
din complexul Balta Verde--Gogoşu, precum şi podoabe de bronz şi alte obiecte 3 .
Descoperirile de la Gruia nu provin din cercetări sistematice. Ele s-au. făcut în
cursul unor lucrări de interes public 4 • Nu s-a cercetat nici terenul unde s-au descoperit
obiectele. Descoperirile aparţin epocii neolitice (topoarele) 5 , Aprimei epoci a fierului şi
celei de a doua epoci a fierului (săbiile de factură celtică) 6 • In afară de unele forme de
vase publicate de V. Pârvan, găsim la Gruia acelaşi tip de fibulă cu placa dreptunghiulară
prevăzută cu buton într-un colţ 7 , pe care am întîlnit-o în mod curent în necropola de
la Gogoşu, dar lipseşte complet în mormintele tumulare de la Balta Verde. De asemenea şi vîrfurile de lance de fier sînt similare celor descoperite în complexul de la Balta
Verde şi Gogoşu s.
La Basarabi, localitate situată lîngă Dunăre, la nord de Calafat, au fost descoperite mai demult, ca şi Ja Gogoşu şi Balta Verde; două grupuri de movile. Unele dintre
ele sînt înalte de cîte 3--4 m, iar altele deabia se disting deasupra solului. Acestea alcătuiau
un grup restrîns. În luna septembrie 1943 s-au efectuat săpături arheologice în cele două
1 D. Berciu, în Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R., voi. I, 1953, p. 614-615; a se vede:1
strachina de la pl. XXXVII, z; vezi de asemenea şi fig. 191 din textul studiului de faţă.
2
D. Bercin, A p 0., p. 169- 174; fig. 218.
3
Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R., voi. I, 1953, p. 589-691. Lucrarea am citit-o cn pu1ine
zile înainte de predarea manuscrisului la tipar, încît nu a putut să fie folosită decît parţial.
4 Vasile Pârvan, Considerations sur les sepulturc~ celtiques· de Gruia, în <<Dacia 11, I, Bucureşti, p. 31-50.
s Ibid., op. cit., p. 38, fig. 4, stînga,
6 Ibid., op. cit., p. 40, fig. 10.
7
lbid., op. cit., p. 39, fig. 5•
8
Ibid., op. cit., p. 40, fig. 9, 1 --3.
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grupuri de movile. Au fost săpate două movile mari .şi toate movilele mici, în număr de
opt. În movilele mari au fost descoperite mai multe morminte de inhumaţie, cu schelete
aşezate în poziţie întinsă, pe spate. Un mormînt similar a fost descoperit şi într-una
din movilele mari. inventarul bogat era alcătuit din obiecte de fier şi bronz (arme şi
podoabe) similare celor de la Balta Verde şi Gogoşu. Despre aceste necropole n-a apărut
pînă acum decît un scurt raport preliminar 1 •
Tot în cursul anului 1943 s-au făcut săpăturile din «Movila Călinii», situată pe
malul Dunării, în apropierea satului Hunia. Scopul acelor săpături era acela de a lămuri

Fig. 190. - Obiecte descoperite în mormintele tumulare de la

Fig. 191- - Fragmente ceramice din prima

epocă

Teleşti.

a fierului descoper:te la Ostrovul Mare.

problema mormintelor cu ocru din sud-vestul Olteniei. În mantaua movilei au fost descoperite însă şi cîteva morminte de inhumaţie din prima epocă a fi.erului, « cu unele
obiecte similare celor de la Basarabi ». Se află acolo, prin urmare, morminte, care datează
din aceeaşi epocă cu necropolele de la Balta Verde şi Gogoşu. Asupra mormintelor din
«Movila Călinii » nu avem în prezent decît o dare de seamă sumară 2 • Celelalte necropole
din perioada tîrzie a primei epoci a fi.erului din Oltenia oferă şi ele anumite elemente de
legătură cu descoperirile de la Balta Verde şi Gogoşu. Necropola tumulilor din regiunea
de deal de la Teleşti se poate pune în legătură cu cea de la Gogoşu prin fi.bula de bronz
1 Raport asupra activităţii ştiinţifice a Muzeului
(despre Basarabi vezi p. 85-86) (VI. Dumitrescu).
2
Ibid., p. 86, nr. 4·

Naţional

de
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Bucureşti,

1944

care are

placă dreptunghiulară

cu buton pe

colţ

(fig. 192,1) 1, iar necropola de

lîngă Dră

goeşti conţine elemente ce se aseamănă cu cele de la Balta Verde. În primul rînd este
asemănător obiceiul de a se alcătui sub mantaua movilei o suprafaţă de pietre (fig. 193).
:\Iormintele tumulare de la Gura Padinei au dat iarăsi elemente inventarice similare celor
de la Balta Verde. În primul rînd, amintim fi.bula de bronz cu placă în formă de scut beotic
alungit 2 • Tipul acesta se întîlneşte numai în cîteva morminte de la Balta Verde, fiir:d
mai rar întîlnit în necropola de la Gogoşu.
La descoperirile noastre de pe malul Dunării se poate aduce material comparativ
şi din aşezările şi cetăţile de pămînt din perioada tîrzie a primei epocii a fierului. La Verbicioara, de pildă, s-au găsit produse
ceramice şi podoabe caracteristice
fazei Balta Verde. Dintre podoabe
putem aminti o aplică de bronz ajurată (piesă de harnaşament), care este
similară celor descoperite în turnului
II de la Balta Verde, precum şi o
fibulă de bronz cu corpul acoperit
cu dungi dese, în felul fibulelor de la
Balta Verde. Produse ceramice asemănătoare celor din complexul Balta
Verde s-au descoperit şi la Verbiţa şi
Sălcuţa. Prezenţa unor materiale similare celor de la Teleşti şi Drăgoeşti,
în vecinătatel munţilor Gorjului,
precum şi a celor de la V erbicioara,
dovedeşte că purtătorii culturii materiale de pe teritoriul actual al satelor
Balta Verde şi Gogoşu nu au rămas
izolaţi de comunităţile din interiorul Olteniei. De asemenea, mai dovedeşte că în părţile de nord, de nordest şi de est ale Olteniei (descoperirile de la Basarabi şi Gura Padinei)
WaV
nu puteau să existe în nici un caz
pătrunderi ale triburilor ilirice, care
Fig. 192. - Obiecte din grupa Teleşti-Drăgoeşti.
să fi creat acolo o cultură, pe care
s-o atribuim unor « enclave >> ilirice. Despre aceste « enclave » ilirice s-a vorbit în
legătură cu descoperirile de la Gruia, Balta Verde şi Gogoşu. Documentarea în regiunile
amintite a unei culturi similare celei din complexul de care ne ocupăm, înlătură o atare
posibilitate de interpretare.

~A
~

*
Un teritoriu de asemenea bogat în descoperiri de felul celor din complexul Balta
se află în R.P. Bulgaria, în ţinutul mărginit la nord de Dunăre, la sud de
munţii Balcani, iar la est de rîul Vit. În regiunea delimitată mai sus, s-au făcut puţine
cercetări arheologice, aşa că nu ne putem bizui în studiul nostru decît pe puţinele descoperiri din cadrul săpăturilor şi mai ales pe obiectele găsite izolat şi întîmplător. DescoVerde-Gogoşu

1 D. Berciu, A p 0., p. 321 şi fig. 182, 1 (săpăturile noastre, ca
e D. Berciu, A p 0., p. p8-p9, fig. 212, 2 a şi fig. 213.
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peririle din R.P. Bulgaria dovedesc o strînsă legătură cu cele din sud-vestul Olteniei.
Aceste legături se văd în privinţa riturilor funerare şi mai ales în inventarul mormintelor.
În studiile arheologilor bulgari, pe care le-am putut consulta, n-am găsit menţio
nate decît două necropole tumulare din nord-vestul R.P. Bulgaria. Acestea au fost săpate
în parte de arheologii bulgari. Ele au dat materiale asemănătoare cu cele de la Balta Verde
şi Gogoşu. Mai importantă este întinsa necropolă tumulară care se află situată pe cursul
superior al rîului Vit, în vecinătatea satului Malka Brezniţa (reg. Teteven). Arheologii
bulgari au efectuat aici sondaje doar în zece moviliţe, dintre care cele mai multe fuseseră
jefuite mai înainte de către căutătorii de comori. Unele morminte au scăpat însă neatinse.
Astfel mormîntul neprofanat din movila 6 se aseamănă cu categoria acelor morminte
de la Balta Verde, care au deasupra mortului o suprafaţă de pietre. La schelet s-au găsit
două fibule de bronz. Una era în regiunea pieptului şi alta mai jos. 1 Cele două fibule

Fig 193. - lln mormînt cu st rat de pietre de la

Drăgoeşt i

aparţin

tipului cu două resorturi şi cu placa de formă triunghiulară 2 • Astfel de fi bule
se găsesc şi în mormintele de la Balta Verde. În movila 10 din acee~şi necropolă s-au
descoperit trei brăţări de bronz cu bara îngroşată la mijloc şi subţiindu-se spre extremităţi. Capetele brăţărilor sînt ciocănite, formînd o măciulie 3 . Brăţări identice ca formă
s-au descoperit în necropola de la Gogoşu.
Cea de a doua necropolă în cuprinsul căreia s-au ·descoperit materiale asemănă
toare cu cele din complexul nostru se află la nord de localitatea Vlaşko Selo de lîngă rîul
Isker. Din grupul de movile de lîngă acest sat se cunosc doar materialele din movila II,
care fusese distrusă, şi obiectele împrăştiate pe la locuitorii satului, de unde totuşi au
putut fi recuperate de către 1Iuzeul din Sofia 4 • Făcîndu-se cercetări arheologice la faţa
locului, nu s-a putut preciza nici cel puţin poziţia scheletelor în morminte. Dintre
obiectele recuperate amintim o :fibulă de bronz cu două resorturi şi cu placa în formă
1
V. Mikov, Necropola tumulară de la Loveci şi Teteven, « Izvcstia >l, VI, 193 0- 1931, p. 153 - 170 (despre
descoperirea din movila 6 de la Malka Brezniţa, vezi p. 166).
" Ibid., p. r66, fig. 147.
a Ibid., p. 168, fig. 148. În desen este redată numai o brăţară.
4 R . Popov, Cercetări preistorice în cîmpia Vraţa, « Izvestia ll, II, 1923 - 1924, p. 99-136. (Despre descoperirile din movila li de la Vlaşko-Selo, vezi p. 177 şi urm. şi fig 53):
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de scut beotic 1 , similară aceleia de la Gogoşu. O altă fibulă are arcul cu dungi şi se aseamănă cu fi bulele de acest tip din necropola de la Balta-Verde.
În afară de descoperirile amintite, în nord-vestul R. P. Bulgaria se găsesc numeroase
descoperiri întîmplătoare, care constituie un bun material comparativ pentru noi.
Brăţări masive de bronz cu extremităţile subţiate şi ciocănite la capete s-au descoperit
la Beşki (Reg. Orekov) 2, Bukoveţ (Reg. Sofia) 3 , Bukovţi (Reg. Orehov) 4 şi la PaliLula" . .Acest din urmă exemplar este identic în privinţa formei şi decorului cu brăţara
din movila LI de la Gogoşu. Din punct de vedere cronologic este importantă descoperirea de la Ruska Bela (Reg. Vraţa), unde împreună cu astfel de brăţări s-au găsit fibule
de bronz, printre care o fibulă cu două resorturi şi alta de tip tracic, varianta IV după
clasificarea lui V. Mikov6 • În aceeaşi regiune s-au mai găsit şi alte obiecte. Astfel, brăţări
plurispiralice din placă de bronz s-au descoperit în movilele de la Vlaşko-Selo 7 •
Fibule de bronz cu arcul simplu, cu dublu resort şi cu placa de formă triunghiulară s-au descoperit: una, într-o movilă funerară lîngă Doina Kremena (Reg. Vraţa) 8 ,
şi altele două pe• care le-am amintit, descoperite în movila nr. 6 de lîngă Malka Brezniţa
(Reg. Teteven)9.
Celălalt tip de fibulă, cu placa în formă de scut beotic, tip frecvent în necropola
Gogoşu, este documentat în R. P. Bulgaria prin fibulele găsite la Vlaşko-Selo, Zeleni
Grad 10 şi la Doina Kremena 11 •
Am insistat mai mult asupra descoperirilor similare de pe teritoriul R. P. Bulgaria,
pentru a arăta că obiecte de tipul celor din complexul Balta Verde - Gogoşu se găsesc
şi departe spre est faţă de ţinuturile ilirice.
Fără îndoială că analogiile cu descoperirile din Bulgaria nord-vestică ne ajută
şi ele la lămurirea problemelor legate de necropolele de care ne ocupăm, dar acestea
trebuie judecate mai ales în funcţie de întreg ansamblul de descoperiri similare. Cele
mai apropiate analogii cu privire la forma şi la decorul obiectelor din complexul de
la Balta Verde şi Gogoşu le găsim în necropolele ilirice, în special în cea de la DonjaDolina12. De exemplu, tipul de fibulă cu scut beotic alungit, cunoscut la Balta Verde,
este documentat în Bosnia la Sobunar, lîngă Sarajevo 13 • Tipul de fibulă canelat,
caracteristic necropolei Balta Verde, este cunoscut în mormintele de la Glasinac.
Pandantivul, găsit izolat pe dutl.a din cîmpul de urne tip Gîrla Mare, are, de exemplu,
o analogie tot în regiunile vestice ale peninsulei Balcanice, la Podlaze 14 •
În ceea ce priveşte obiectele de metal din necropola de la Gogoşu, ele au mai multe
analogii în vest, astfel: toporul-bipenă de fier are drept analogie un topor găsit la
Glasinac 15 , fi bulele cu scut beotic sînt numeroase în părţile locuite de iliri. Cele mai
multe se cunosc din necropola de la Donja Dolina16 • Brăţările masive, cu extremităţile
R. Popo; Cercetări preistorice în cîmpia Vrata, « Izvesth», II, 1923-1924. p. 119, fig. j.
Mikov, Stations et trouvailles prehistoriques en Bulgarie, Sofia 1933, p. r r8 nr. ro.
3
lbid., p. II 8, nr. II.
4
Ibid., p. rr8, nr. 13.
; lbid., p. rz7, nr. p.
6
V. Mikov, Trakiiski tip fibuli (Fibule Je tip tracic), p. q6, nr. 20.
; R. Popov, op. cit., p. 124, fig. j6.
8
lbid., p. 109-IIO,.fig. 44·
9
V. Mikov, Necropola tumulară de la Loveci şi Tcteven, « lzvestia », VI, 1930-193 r, p. r66, fig. 147.
10 R. Popov, Cîteva descoperiri din epoca de bronz şi din Hallstatt, « lzvestia », III, 1912- 1913, p. 297, fig. 223.
11 A. Tvetkov, Novootriti starini v Vraciansco (Noi descoperiri de antichităţi din regiunea Vraţa), lzvestia, VI.
1930-31, p. z6r, fig. 194 a ~i d.
.
12
Dr. Ciro Truhclka, B. Die Nekropole der Pfahlbauer von Do11ja Dolina, în « Wissenschaftliche Mitteilungen aus
Bosnicn und Herzegowina », IX, Viena, 1904, p. 8I-I35·
13 Franz Fiala, Prahistorische Wohnstătten in Sobunar bei Sarajevo, în «Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien
.
und Herzegowina », 1, Viena, r 893, p. j2, fig. j r.
14 Dr. Ciro Truhelka, Hligelgrăbcr und Ringwălle auf der Hochebene Glasinac, In << W.M.B.H. >>, I, p. roo, fig. r69.
15 Franz Fiala, Dic Ergebnisse der Untersuchung prăhistorischer Grabhugel auf dem Glasinac im Jahre r89z
:< W.M.B.H. >>, 1, Viena, r893, p. 135, fig. 14·
16 Dr. Ciro Truhclka, op. cit., p. r-r8j.
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apoi ciocănite la capete, sînt şi ele documentate în vestul peninsulei. Astfel,
brăţară apropiată ca formă şi decor de brăţările de la Gogoşu, s-a descoperit la Sokolac1 .
Pe baza tuturor analogiilor de mai sus, a observaţiilor făcute în timpul cercetărilor şi a studiului stilistico-tipologic al obiectelor descoperite în mormintele tumulare

o

de la Balta Verde, rezultă că aceste morminte se datează între 650-500 î.e.n.
Faţă de necrc pola de la Balta Verde, care, prin conţinutul său, se leagă de
cîmpul de urne din perioada mai veche a primei epoci a fierului, necropola de la
Gogoşu, dimpotrivă, conţine elemente de inventar care, pe de o parte, oglindesc dezvoltarea lor pe baza culturii reprezentate de faza Balta Verde, iar pe de altă parte, reflectă
procesul de trecere spre a doua epocă a fierului. În plus, conţinutul acestei necropole oglindeşte evenimente ce trebuie puse în legătură cu pătrunderea sciţilor spre regiunile noastre.
Elementele de datare ale necropolei de la Gogoşu sînt relativ puţine, dar pe
baza analogiilor şi apariţiilor în asociere cu obiecte mai uşor databile, se poate ajunge
la o fixare cronologică mai strînsă. Cea mai importantă descoperire ce vine în sprijinul
datării necropolei de la Gogoşu, o constituie Donja Dolina. Din in\rentarul funerar
al unui mormînt de acolo au făcut parte două fibule cu două resorturi şi placă în
formă de scut beotic, cu nervuri pe spate, la fel ca fibulele de la Gogoşu. În acelaşi
mormînt s-a mai găsit o fibulă cu piciorul întors 2 , caracteristică perioadei timpurii
a celei de a doua e;poci a fierului. Această fibulă datează de la sfîrşitul secolului V î.e.n.
Un alt element de datare îl constituie fibula "a navicella" (fără proeminenţe).
Ea se aseamănă ca formă cu exemplare descoperite în nordul Italiei, unde fibule
de acest fel sînt datate în faza Este III (500-400 î.e.n.) 3 .
·
Un topor de fier aproape identic, ca formă şi dimensiuni, cu exemplarul de
la Gogoşu este cunoscut în mormîntul scitic de la Aiud (mormîntul din parcul oraşului) 4 •
V asul lucrat la roată de la Gogoşu are asemănări de asemenea tot în mormintele scitice
din Ungaria. Cităm, de exemplu, vasele de la Szozvany 5 şi Szentes Zalota6 •
Elementele de datare folosite mai sus le socotim suficiente pentru a putea plasa
în timp descoperirile de la Gogoşu în epoca de după pătrunderea sciţilor în pusta
pannonică şi în Transilvania. În privinţa datei absolute a necropolei de la Gogoşu
credem, pe baza datelor de mai sus, că începuturile ei se plasează în jurul anului
500 î.e.n., iar sfîrşitul, curînd după anul 400 î.e.n.
Faţă de Balta Verde, necropola de la Gogoşu este deci mai recentă. Toate
materialele arheologice descoperite la Gogoşu dovedesc acest lucru, după cum de fapt
a reieşit şi din descrierea des_coperirilor. E suficient să reamintim că vîrfurile de lance
de la Gogoşu au o dungă mediană, pe cînd cele de la Balta Verde au secţiunea lenticulară. Lăncile de la Gogoşu sînt însă lungi şi mai svelte. La Gogoşu s-au descoperit
numai două brăţări cu secţiunea plan-convexă, pe cînd la Balta Verde ele predomină.
Ceramica de la Gogoşu este mai evaluată ca cea de la Balta Verde. Necropola de la
Gogoşu reprezintă o etapă mai nouă, ce se dezvoltă însă din faza Balta Verde.

*
În legătură cu mormintele de incineraţie de la Gogoşu se constată că, de obicei,
urnele erau îngropate în movilele predecesorilor, deranjînd uneori mormintele de
1

Dr. Ciro Truhelka, op. cit., p. 93, fig. 10.
" lbid., p. 91-92 şi pl. XLIII, ~-28.
3
Niels Aberg, Bronzezeitliche und friiheisenzeitliche Chronologie, partea I, ltalia, Stockholm, 1930, fig. 578/u,
p. 199. Fibulâ la care ne referim a fost descoperită în mormîntul 2II de la Este.
' Herepey Karoly, A nagy Enyedi skytha leletek es emlekek folytatâsar61, în « Archaeologioi Ertesit6 )),
Budapest, 1898, p. 267-269, fig. B, 1 a-rb.
5 Csallany Găbor şi Paducz Mihaly, Funde aus cler Skytenzeit im Museum zu Szentes, în « A.E. ». seria III,
voi. V-VI, 1944-194~. Budapesta, 194~.
6
Ibid., p. 107 şi pl. XLVIII, 3·

www.cimec.ro

~33

S.i.!',i.TURILE DE LA llALTA VEI\DE SI <:OGOSU (1949 şi t9j0J

483

inhumaţie mai vechi. Într-unul din mormintele de incineraţie s-au descoperit fibule
formă cu acelea din mormintele din cuprinsul necropolei tumulare de
de aici tragem concluzia că avem de a face doar cu o schimbare a ritului
funerar sub influenţa vechii tradiţii. Datarea lor nu se poate face decît cu aproximaţie.
Ele fiind în timp, cel puţin în prima parte, în directă continuare a necropolei tumulare,
urmează a fi plasate în secolul al IV -lea î.e.n.
O problemă importantă ce se pune în legătură cu necropolele tumulare de la
Balta Verde şi Gogoşu este atribuirea lor unui grup anumit de triburi. În această
privinţă au fost formulate două păreri. Prima, formulată şi argumentată de Vasile Pârvan,
în legătură cu descoperirea de la Gruia, atribuia acele materiale Ilirilor. Cealaltă părere
a fost expusă de D. Berciu în raportul colectivului ce a săpat la Balta Verde, anume
că am avea de a face cu o comunitate omenească de origine tracică, populaţie care
folosea arme şi podoabe aduse pe calea schimburilor intertribale, din teritoriile
locuite de iliri.
Desigur, în lipsa unor cercetări şi săpături arheologice mai intense în Oltenia
şi R. P. Bulgaria, cercetări care să aibă drept scop lămurirea problemelor legate de
această epocă, nu se pot trage în prezent concluzii mai ample. De aceea, ne vom mulţumi
doar să analizăm critic cele două păreri.
Singurul argument - la prima vedere - mai puternic în sprijinul ilirismului
comunităţii de care ne ocupăm, constă în forma obiectelor de metal descoperite în
mormintele complexului Balta Verde - Gogoşu. Obiectele se împart în trei mari
categorii: podoabele, armele şi ceramica.
Este adevărat că podoabele se aseamănă - în bună parte - cu acelea din ţinuturile
ilirice, dar asemănarea lor se poate explica prin. necesitatea localnicilor de a-şi aduce
pe calea schimburilor atare podoabe. În perioada de la sfîrşitul epocii de bronz,
triburile din Oltenia şi Muntenia îşi aduceau majoritatea obiectelor de bronz din Transilvania, fiindcă acolo era centrul metalurgic cel mai apropiat şi cel mai important de
lucrare a uneltelor, armelor şi podoabelor de bronz. Dar această situaţie nu a durat
mult timp. La sfîrşitul primei epoci a fierului în directă legătură cu intensificarea•
prelucrării noului metal şi a strînselor relaţii de schimburi intertribale, locul ocupat
mai înainte de Transilvania a fost luat de regiunile nord-vest-balcanice. Obiectele
lucrate în acele părţi pătrund, pe calea schimburilor intertribale, pînă departe în
Transilvania, în Oltenia şi în R. P. Bulgaria pînă spre valea rîului Isker. Socotim însă
că podoabelor, care au desigur, o valoare deosebită din punct de vedere cronologic,
trebuie să le acordăm o importanţă secundară atunci cînd tratăm o problemă etnică.
A doua categorie de obiecte este reprezentată prin arme (vîrfuri de lance şi
pumnale) care erau şi ele comune întregii regiuni balcanice. Difuzarea lor a fost şi
ea în funeţie de centrele de producţie aflate în teritoriul iliric. De acolo ele au fost
răspîndite şi în afara regiunii locuite de iliri. Astfel nici armele nu ne pot ajuta l'a
determinarea grupului etnic, de care ne ocupăm, mai ales atunci cînd ele sînt relativ
rare şi nu aparţin unui grup mai numeros de războinici, care să rămînă izolaţi de

similare ca
inhumaţie:

populaţia civilă locală.

În schimb, trebuie acordată, credem, o atenţie mai mare ceramicei, căci ea
singurul material care a fost lucrat în regiunea strict învecinată descoperirilor,
potrivit cu tradiţiile grupului respectiv. Dacă am avea de a face cu un grup de oameni
străini de mediul local, ar fi normal să descoperim în mormintele lor vase de lut
cu totul deosebite de ceramica folosită mai înainte în regiunea respectivă, de către
populaţia locală. Dar acest lucru nu se constată la Balta Verde şi Gogoşu.
Forma de vas predominantă în necropolele de aici este aceea de strachină cu
margmea înaltă, canelată oblic şi cu apucători, formă ceramică foarte des întîlnită în
reprezintă
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toate aşezările din prima epocă a fierului din ţara noastră şi care are, chiar în regiunea
Balta Verde- Gogoşu- Ostrovul Mare, o dezvoltare locală. Un alt tip de vas comun
in Transilvania şi în complexul nostru este un fel de căuc (drept exemplu cităm vasele
de la Tîrgu-Mureş). Cănile au analogii în mormintele de la Teleşti. Ornamentul crestat,
întîlnit pe cîteva vase de la Balta Verde este comun ceramicei de pe întreg teritoriul
regiunii extracarpatice a ţării noastre. Astfel, ceramica ne poate folosi în mare măsură
în spijinul ipotezei dezvoltării autohtone a acestui grup.
i\'lai sînt şi alte elemente care trebuie avute în vedere.
Este curios faptul că în epocile ce au precedat necropolei de la Balta Verde
exista obiceiul de a se arde morţii, pe cînd, începînd din epoca acelei necropole, morţii
au fost inhumaţi. Explicaţia acestei schimbări de rit funerar se datoreşte, poate, unei
influenţe suferită de populaţia din valea Dunării din partea triburilor din vestul
Peninsulei Balcanice. Această influenţă trebuie pusă în legătură cu marea dezvoltare a
triburilor ilirice în a doua parte a primei epoci a fierului. Dacă am admite că avem
de a face, în valea Dunării oltene, cu « enclave » ilirice, cu greu s-ar putea explica
faptul că în cele două necropole predomină mormintele civililor. Normal ar fi ca,
în cazul în care ar fi fost un grup iliric, numărul luptătorilor să întreacă cu mult pe
acela al celorlalţi indivizi îngropaţi acolo. Observăm însă că la Gogoşu, numărul luptă
tarilor reprezintă aproximativ un sfert din numărul total al mormintelor. Un procent
atît de redus nu poate fi atribuit decît unei populaţii sedentare, mai ales dacă ţinem
seama că printre cei îngropaţi la Gogoşu se constată, după observaţiile noastre, un
număr destul de mare de femei şi copii.
Izvoarele scrise pot şi ele să ne ajute la lămurirea problemei în discuţie. Singurul
text, folosit parţial pînă acum, în sprijinul ipotezei ilirice, se află în lucrarea lui Appian
« De rebus Illyricis », cap. IV, în care găsim următoarele: « Antariaţilor, se spune, ura
lui Apollo le-a fost nefastă. Căci se zice că ei au fost în expediţia de la Delphi, aliaţii
lui Molistomos şi ai acelora dintre celţi, care se numesc cimbri şi că cei mai mulţi
dintre ei, înainte de a comite crima, au pierit din cauza ploilor, furtunilor şi trăznetelor
dezlănţuite împotriva lor. Iar pentru cei ce s-au intors acasă, s-a ivit o mulţime imensă
de broaşte care, putrezind, au infectat apa: apoi, din cauza miasmelor vătămătoare ale
pămîntului, pe iliri i-a lovit o molimă, de care au pierit mai ales antariaţii. În sfîrşit,
fugind de acasă, dar ducînd totuşi cu ei molima, deoarece, din cauza fricii de infectare,
nu erau primiţi de nimeni, după un drum de douăzeci şi trei de zile, s-au aşezat într-o
regiune mlăştinoasă şi pustie a geţilor, aproape de Bastarni ... »
Deoarece textul de mai sus menţionează expediţia condusă de celţi împotriva
oraşului Delphi, expediţie care a avut loc în anul 279 î.e.n., desigur că acea parte
din text care se referă la antariaţi, nu poate fi atribuită unor evenimente petrecute în
secolul V î.e.n. cînd, după alte mărturii scrise, ştim că în regiunea din nord-vestul
R. P. Bulgaria, situaţia etnică era cu totul alta. Triburile antariaţilor, care locuiau în preajma
rîului Tara, spre regiunile de nord ale R. P. Albania, erau considerate de către istoricii
vechi, ca fiind cele mai mari şi mai puternice pe uscat dintre toate neamurile ilirice
(Strabo, VII, 5, 11). Ei au putut fi puşi în mişcare cel mai de vreme în prima jumătate
a secolului al IV -lea î.e.n. cînd ştim că grupuri celtice au pătruns de-a lungul rîului
Sava şi la sud de acesta. Prin urmare, presupusa deplasare spre nord-est a antariaţilor
iliri- susţinută de V. Pârvan- s-a petrecut într-o epocă mai tîrzie decît cea a necropolelor de la Balta Verde, Gogoşu şi Gruia.
Cercetătorii din domeniul lingvisticii, bizuindu-se pe elementele de onomastică
şi toponimie cuprinse în izvoarele literare şi în inscripţiile romane descoperite în
regiunea Moravei şi Vardarului, au ajuns la concluzia că, în perioada următoare mişcă
rilor celţilor în Balcani, limita aproximativă dintre teritoriile locuite de traci şi iliri
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urma o linie care începea la nord din preajma vărsării rîului Sava în Dunăre şi
mergea paralel cu Morava, la o distanţă de aproximativ 50 km spre vest de acest
rîu, trecînd apoi spre sud, nu departe de izvoarele Vardarului 1 . Aşadar, această graniţă
era, pe tot parcursul ei, la o distanţă de peste 100 km spre vest de locul descoperirilor din Oltenia.
Trebuie să avem de asemenea în -v-edere şi unele izvoare scrise, contemporane
cu descoperirile din necropola de la Gogoşu. Iată ce scrie Herodot în istoriile sale:
« ... rîul Angros 2 , curgînd din părţile Iliriei spre miază-noapte, dă prin cîmpiile Tribalilor şi se uneşte cu rîul Brongus 3 , iar Brongus se varsă în Istru 4 •
Un alt text care ne ajută la precizarea situaţiei etnice din teritoriul imediat
învecinat cu regiunea complexului Balta Verde-Gogoşu, îl găsim în opera istoricului
grec Tucidide, care scria: « dinspre Tribali, de asemenea independenţi, cele din urmă
popoare erau treerii şi tilateenii. Aceştia locuiesc la nord de muntele Scambros
şi se întind spre apus pînă la rîul Oskios » (azi Isker) 5 Din textele de mai sus rezultă
faptul că tribalii locuiau în a doua jumătate a secolului al cincilea î.e.n. în valea
Moravei, întinzîndu-se către est pînă în valea rîului Isker. După părerea învăţaţilor,
triburile cunoscute în izvoarele scrise sub numele de tribali, erau de origine tracică.
Din păcate, pe baza izvoarelor cunoscute, noi nu putem preciza în prezent ce triburi
tracice locuiau în Oltenia în secolul V î.e.n., dar dacă ţinem seama de faptul că teritoriul dintre Isker şi Morava era locuit de tribali (uniune de triburi tracice), este de
presupus că atît descoperirile din Oltenia, cît şi cele similare lor din R. P. Bulgaria,
aparţin unor grupări tracice. Ob:ervaţiile de ordin istoric, scoase din interpretarea
izvoarelor arheologice ne-au dus la aceeaşi concluzie.
Problema urmărită mai sus prezintă un interes deosebit pentru istoria comunităţii tribale din regiunea respectivă, ca şi problema periodizării şi datării în cronologie
relativă sau generală a izvoarelor arheologice descoperite. Problema de a şti căror
triburi anume le-a aparţinut cultura materială din perioadele tîrzii ale primei epoci
a fierului este o problemă grea, dar foarte importantă.
Dacă ar fi să ţinem seama numai de analogiile- într-adevăr foarte numeroase
- dintre descoperirile de la Balta Verde şi Gogoşu şi cele de pe teritoriile locuite
de triburile ilirice, am ajunge fără îndoială la concluzia că ne găsim în faţa unei
mari comunităţi de cultură ilirică, în care ar intra şi complexul nostru. Ţinînd însă
seama de procesul local al dezvoltării culturii comunităţii de triburi din valea Dunării
oltene, de legăturile sale cu triburile din interiorul provinciei, cu cele din Transilvania, din Moldova de sud, din Dobrogea şi din R. P. Bulgaria, credem că se poate
conchide că în dosul acelei culturi, atît de « ilirică » la prima vedere, de la Balta Verde
şi Gogoşu, se ascund triburi tracice. În săpăturile efectuate în ultimii ani de către
Academia R.P.R. în sudul Moldovei, s-a descoperit o aşezare şi un cimitir de inhumaţie, unde a ieşit la iveală o cultură din prima epocă a fierului, care prezintă
trăsături asemănătoare aceleia din sud-vestul Olteniei, cu vase de lut similare (stră
chini cu buza arcuită spre interior, căni cu toarte supraînălţate), cuţite de fier, precum
şi o fibulă de fier cu placa portagrafei de o formă triunghiulară şi verigi de bronz
pentru picioare6 • Cultura aceasta de la Stoicani (raionul Tîrgul Bujor, reg. Galaţi)
1 G. G. Mateescu, Graniţa de apus a tracilor (Contribuţiuni toponomastice şi epigral1cc), în ((Anuarul Ins titutului de istorie naţională », III, 1924- 192~, Cluj, 1926, p. 377-491 şi 2 hărţi. Ion I. Russu, Graniţa etnică între
traci şi iliri, ((Anuarul Institutului de studii clasice )), V. IV, 1941- 194~. p. n-146.
2
Azi Morava sîrbească.
3
Azi Morava bulgară.
4 Herodot, Istoriile, cartea IV, paragrafu149, Ed. Ghica.
5 Tucidide, Războiul Peloponesiac, cartea a 1 1-a, paragraful 96.
6
M. Petrescu-Dîmboviţa, în Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R., ''· 1, 19H. p. 154- 1 n.
1)7-211 şi pl. IX-X.
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din valea Prutului, aparţine unor triburi locale şi este contemporană în mare parte
cu descoperirile noastre de la Balta Verde şi Gogoşu. Prezenţa unei fibule de fier cu
placă triunghiulară se explică, nu prin legăturile directe ale acelor triburi cu regiunile
nord-vest-balcanice, ci prin intermediul legăturilor de schimb intertribale, în care
comunităţile din valea Dunării mijlocii şi din Oltenia au jucat un rol însemnat. Descoperiri similare se cunosc mai demult la Poiana, nu departe de Tecuci!, iar altele au
ieşit la iveală în nordul Dobrogei.
Se ştie că Alexandru Macedon, în 335 î.e.n., atacînd uniunea de triburi tracice
a tribalilor, a trecut la nord de Dunăre împotriva geţilor. Izvoarele scrise spun de
asemenea că după înfrîngerea lor, tribalii s-au retras la geţi, la nord de Dunăre şi
în ostroavele acestui fluviu. Toate acestea dovedesc că între tribali şi geţi existau în
acea vreme (curînd după mijlocul secolului IV -lea î.e.n.), şi probabil şi mai înainte,
nu numai legături de schimburi intertribale, ci şi de altă natură.
Din punct de vedere social, ccmunitatea de la Balta Verde şi Gogoşu se găsea
pe acea treaptă de dezvoltare a societăţii omeneşti, caracterizată prin democraţia militară.
Aceasta reprezintă perioada de destrămare a orînduirii comunei primitive. Răspîndirea
fierului a adîncit acest proces. El a contribuit la accentuarea combativităţii triburilor,
în vederea ducerii războiului de îmbogăţire şi de jaf. De aceea, fierul este folosit, aşa
cum dovedesc în mod concret descoperirile din complexul de care ne ocupăm, aproape
exclusiv pentru arme, în special lănci şi pumnale. Uneltele de fier sînt rare. Cu descoperirile de la Balta Verde şi Gogoşu ne găsim într-o perioadă, despre care Fr. Engels
spune: « războiul şi organizarea în vederea războiului au devenit acum funcţiuni regulate
ale vieţii poporului» 2 • În sînul comunităţii de acolo există o pătură de războinici care
se îndeletniceau poate numai cu meşteşugul armelor, deşi în această vreme se practicau
agricultura, creşterea vitelor şi pescuitul, ca ramuri principale de producţie. Nu se poate
preciza dacă armele erau lucrate pe loc sau erau aduse din alte locuri. Marea asemănare
a vîrfurilor de lance, cît şi a pumnalelor cu mînerul în forma literei T, cu acelea din
ţinuturile nord-vest balcanice arată că, mai de grabă, aceste arme erau procurate, pe
calea schimburilor intertribale, din centrele din nord-vestul Balcanilor, de unde puteau
fi aduse şi podoabele. Pumnale de tipul arătat se găsesc răspîndite în Italia 3 şi în Europa Centrală 4 •
Herodot, care scria într-o vreme cînd comunităţile de la Balta Verde şi Gogoşu
îşi dezvoltau cultura lor proprie, vorbind despre unele triburi tracice, spune că «este
o mare cinste a nu face nimic şi este o ocară ca cineva să lucreze pămîntul. Este
o mare cinste - adăugă Herodot - ca cineva să trăiască din războiu şi prăzi 5 • Herodot
se referea aici la acea pătură a militarilor, care începuse a se îndepărta de masa populaţiei
ducînd războaie de jaf. În textul lui Herodot surprindem acea perioadă a democraţiei
militare la triburile tracice. Războinicii de la Balta Verde şi Gogoşu nu sînt izolaţi
complet de restul populaţiei. Mormintele lor se găsesc alături de acelea ale civililor
sau chiar în aceeaşi movilă. În faza reprezentată de necropola de la Gogoşu, diferenţierea socială este mai accentuată decît la Balta Verde. Mormintele din această ultimă
localitate par a se grupa încă pe familii, în cadrul acelei organizări a patriarhatului,
care se consolidase demult. S-au de~ccperit morminte cu un inventar mai numeros şi
rr.orminte sărăcăcioase. Diferenţierea socială şi de avere se oglindeşte în descoperirile
1 «S.C.I.V.», 1951, nr. 1, p. 188-189, fig. 10-n şi fig. 12,1; v. lli, 1952, p. 199-200, fig. 9-10.
Fr. Engels, Origina familiei, a proprietăţii private şi a statului, Ed. P.M.R., 1950, p 173.
3
Montelius, La civilisation primitive en Italie depuis l'introduction des metaux, Stockhol.m, 1'?04. V. li,

2

planşa

o.

146, 6-7.
.
: Sacken, Das Grabfeld von Hallstatt in Qberosterreich,.Wien, 1868, p. XIII, 9·
,1-leţodot, op. cit., V, 6.
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de la Balta Verde şi Gogoşu. Prin războiul de jaf, creşteau bogăţiile şi se adunau în
mîna unei anumite categorii de oameni. Prin aceasta se adîncea procesul de diferenţiere
socială. În materialul arheologic se întrevede şi existenţa unor şefi militari, precum
şi a unei sclavii patriarhale sau casnice, atît de legată de familia patriarhală. Persoana
acoperită de atîtea podoabe preţioase, cum erau fibulele în formă de ochelari şi
brăţările plurispiralice, trebuie să fi făcut parte dintr-o familie bogată a aristocraţiei
militare, care se născuse din aristocraţia gentilică naturală. Mormintele lipsite de inventar
sau cu obiecte aşa de sărace ca valoare ne arată păturile sărace ale epocii şi poate pe
acei sclavi casnici.
În legătură cu caracterul neîndoielnic războinic al epocii necropolelor de la
Balta Verde şi Gogoşu va trebui tratată mai pe larg, pe viitor, problema cetăţilor de
pămînt din prima epocă a fierului, cum e aceea de la Verbicioara.
Descoperirile de la Balta Verde şi Gogoşu au ridicat de asemenea problema
raporturilor dintre triburile locale şi sciţi, în secolele VI-IV -lea î.e.n. În descoperirile
făcute în 1949-1950 nu s-a găsit nici un element de cultură materială, care să indice
prezenţa sciţilor în sud-vestul Olteniei. Acelaşi lucru s-a constatat şi la Stoicani. În
complexul de la Teleşti-Drăgoeşti, din nordul Olteniei, ca şi la Gura Padinei- poate
şi la Basarabi -lipsesc iarăşi obiecte de caracter scitic. În Transilvania exista o cultură
locală înainte de pătrunderea sciţilor. Unele elemente ale acelei culturii din Transilvania sînt asemănătoare celor din Oltenia şi Moldova. Este suficient să amintim pe
cele de la Tg.-Mureş, Aiud, Cipău şi Simeria, unde se va constata apoi prezenţa
sciţilor, care găsesc aici un puternic mediu etnic şi cultural local, asemănător cu cel
din Oltenia.
Sciţii pătrunseseră pe teritoriul ţării noastre la sfîrşitul secolului VI-lea î.e.n. Prin
urmare, mormintele de la Balta Verde şi Gogoşu se datează într-o vreme cînd sciţii se gă~
seau în Transilvania şi în alte părţi ale ţării noastre. Totuşi, în stadiul actual al cercetărilor,
noi nu dispunem în Oltenia de materiale de caracter scitic mai vechi din secolul al IV -lea
î.e.n. 1 Întrebarea se pune: dece au ocolit sciţii teritoriile dintre Carpaţi, Dunăre şi Olt?
Sciţii au căutat mai întîi ţinuturile bogate în aur ale Transilvaniei şi numai după aceea
s--au întins şi la sud de Carpaţi. Trebuie avut iarăşi în vedere că descoperirile din
Oltenia arată că în secolul al VI-lea (în parte chiar a doua jumătate a secolului al
VII -lea)- secolul V şi începutul secolului al IV -lea î.e.n. existau aci triburi bine organizate
din punct de vedere militar şi înzestrate cu arme de fier redutabile. Se mai adaugă şi
faptul că aceste triburi din Oltenia puteau avea legături politico-militare, în cadrul
uniunilor de triburi, cu populaţia tracică şi poate chiar cu cea ilirică. Toate acestea
trebuiesc avute în vedere pentru judecarea evenimentelor petrecute în primele secole
ale celei de a doua. jumătăţi a mileniului I î.e.n. Pe de altă parte, se ştie că puterea
sciţilor din Transilvania .se sfărîmase către sfîrşitul secolului al IV -lea, în urma loviturilor date de celţi, care vor reuşi apoi să înfrîngă şi triburile din valea Dunării.
Descoperirile de la Balta Verde, şi în special cele din necropola de la Gogoşu,
care reprezintă o fază bine definită din punct de vedere cultural-istoric, au putut să ducă
la găsirea acelor elemente ale dezvoltării triburilor locale, care leagă în mod organic
ultimele vremuri ale populaţiei getice din prima epocă a fierului de a doua epocă a fierului. S-a putut vedea, pe baza materialului descoperit şi a celui găsit mai demult pe
Ostrovul Mare şi în alte locuri din Oltenia, că în perioada aceasta de tranziţie au loc
prefaceri foarte adînci în sînul comunităţilor tribale locale. Aceste prefaceri au fost
determinate de dezvoltarea forţelor de producţie - în urma generalizării metalurgiei
fierului. În vremea aceasta, pătrund influenţe foarte felurite.· la nord de Dunăre. Prezenţa
1
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vasului lucrat la roată, din necropola de la Gogoşu, care se datează în secolul al V -lea î.e.n.,
precum şi fibulele masive de argint de la Ostrovul Mare şi vasul trilobat de aici 1,
aparţinînd aceleiaşi vremi şi vasele de la Grojdibod de pe lacul Potelu, dovedesc
legături cu regiunile de la sudul Dunării. Pe de altă parte ele ne dezvăluie rolul unor atare
relaţii în prccesul de formare a culturii geto-dace. În ultima vreme s-au înmulţit descoperirile în care se reflectă acest proces organic şi autohton al apariţiei şi dezvoltării culturii
geto-dacilor. Descoperirile de la Balta Verde şi Gogoşu au adus şi ele noi date în
urmărirea acestui proces.
În tot cursul stăpînirii romane în Dacia şi după anul 271, cînd este foarte probabil
că romanii au rămas încă stăpîni pe făşia de pămînt cuprinsă între valul numit « Brazda
lui Novac >> şi Dunăre, populaţia din valea Dunării şi-a dezvoltat cultura sa proprie, înrîurită desigur de cultura superioară romană. Puţine dovezi arheologice, căpătate în
urma săpăturilor din 1949-1950 şi a altora de n:ai înainte, arată acest lucru. Pentru secolul
al VII-lea avem izvoarele arheologice din mormîntul1 şi 2 dela Balta Verde («Grindul cu
tunul»), iar pentru secolele al X-XI-lea sînt pcdoabele de tip slav din mormîntul nr. 2.
Lipsesc încă elementele care să facă legătura cu secolul al XIV -lea, de cînd datează tezaurul monetar şi obiectele de argint aurit de la Gogoşu, dar ele trebuie să existe şi sîntem
încredinţaţi că viitoarele cercetări le vor descoperi. Cît priveşte tezaurul feudal de la
Gogoşu, cercetările făcute la faţa locului şi studierea mai îndeaproape a conţinutului acestui
« tezaur», ne-au adus unele completări şi precizări. Din stabilirea condiţiilor deswperirii
reiese în mod cert că, atît obiectele de argint cît şi monedele au fost descoperite în
acelaşi timp 2 şi că unele monede au fost împrăştiate. Colectivul care a lucrat la Balta
Verde şi Gogoşu a mai recuperat un număr de trei monede. În prezent se cunosc 235
monede de argint bulgare, din vremea lui Stracimir (1371 -1396), un ducat din
timpul lui Dan I (1384 - 1386) şi un altul din vremea lui 1Iircea cel Bătrîn
(1386- 1418). Cea mai recentă monedă din acest tezaur este deci cea din vremea
lui Mircea cel Bătrîn. Disproporţia aşa de mare. a monedelor romîneşti faţă de cele
bulgăreşti îşi are explicaţia în faptul că acest tezaur a aparţinut probabil unei persoane
bogate venite de la sudul Dunării, din statul feudal bulgar, în urma evenimentelor petrecute acolo. Aceste evenimente trebuie puse în legătură cu luptele cu turcii. Posesorul
tezaurului monetar s-a refugiat în Ţara Romînească, unde a fost din nou silit de împrejurări- pătrunderea turcilor la nord de Dunăre şi luptele lui Mircea împotriva lor- să
ascundă tezaurul. În orice caz, îngroparea tezaurului s-a făcut între anii 1393 şi 1418,
cînd se ştie că întreg teritoriul statului bulgar a fost ocupat de turcL S-a crezut pînă acum
că tezaurul monetar- care poate fi socotit ca atare fără nici o rez~rvă- a format un
tot unitar -cu obiectele de argint aurit, care erau datate, datorită monedelor, tot la sfîrşi
tul secolului al XIV -lea. Tăviţa de argint are motive decorative de origine orientală
şi poartă evidente urme de întrebuinţare îndelungată. S-a încercat descifrarea literelor
· scrijelate pe ea, dar deocamdată nu s-a putut ajunge la vreun rezultat pozitiv. Cuvintele
sînt scrise cu litere chirilice, care au fost însă trasate foarte neglijent. O datare mai
precisă a acestui preţios obiect este mai grea. În schimb, brăţările cu plăci triunghiulare
la extremităţile lor ne ajută mai mult în această privinţă, întrucît ele fac parte dintr-o
categorie de brăţări studiate mai înainte şi a căror arie de răspîndire geografică se cunoaşte 3 • Pe noi ne interesează descoperirile făcute în special în regiunile învecinate cu valea
Dunării oltene. Cele mai multe obiecte asemănătoare cu cele de la Gogoşu au fost găsite
1 Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R., 1, 19)3, pl. XXX VI şi pl. XXXIX.
2

Al.

Bărcăcilă,

Tezaurul medieval de la

Gogoşu-Mehedinţi,
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Numismatică şi Arheologică

», anul

Xl\', nr. 113-114, 1933, p. 12)-130.
3
Herbert Jahnkuhn, Ein mittelalterlicher Goldring aus Schlesicn, în
lin, 1933, p. 174-~ot.
·
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în R. P. Bulgaria. Astfel, la Arcer (Reg. Vidin) s-au descoperit două brăţări identice, în
formei cu cele de la Gogoşu 1 . Impreună cu ele s-a găsit probabil şi o tăviţă de
argint (înaltă de 0,035 m şi cu diametru! de 0,15 m). Brăţări din sîrmă de argint împletite şi cu extremităţile triunghiulare, ca acelea de la Gogoşu, s-au găsit într-un mormînt
de inhumaţie de la Slisten 2 • La Draghijevo (Reg. Trnova) s-a făcut în 1912 o descoperire
importantă. La un loc cu monede bizantine de aur din timpul lui Andronic al II-lea şi
:\Iihail al IX-lea (1295-1320) şi cu trei monede de bronz bulgare din vremea lui Mihail
Sişman (1323-1330) 3 , s-au descoperit două brăţări împletite din sîrmă de argint, avînd
extremităţile în formă de placă triunghiulară. Cercetările făcute la faţa locului, după descoperirea semnalată, au dus la constatarea că acolo existau şi morminte de inhumaţie. Două
brăţări similare se cunosc de la Kapitanovţi 4 • O brăţară f~agmentară, ornamentată după
acelaşi procedeu ca şi brăţările de la Gogoşu, s-a găsit la Gherman (Reg. Sofia), la un loc
cu monede din timpul lui Uroş I, Stefan Duşan şi Ivan Alexandru·>. Dintr-o localitate
necunoscută din R.P. Bulgaria provine o altă brăţară, similară prin formă şi decoraţiune
exemplarelor de la Gogoşu 6 •
Din R.P. Ungaria semnalăm o brăţară din sîrmă de argint împletită, avînd plăci
triunghiulare la cele două extremităţi ale sale şi un ornament identic celui de pe exemplarele
noastre 7 • Ea a fost descoperită la Zombori.
Descoperirile din R.P. Bulgaria, pe care le-am amintit mai sus, se datează în
prima jumătate a secolului al XIV -lea. În această privinţă au o deosebită valoare complexele de la Draghijevo şi Gherman. Îngroparea obiectelor de argint aurit de la Gogoşu
nu s-a petrecut mai tîrziu decît la începutul celei de a doua jumătăţi a secolului al
XIV -lea. Brăţările de la sud de Dunăre au, atît în privinţa materialului cît şi în tehnică,
formă şi decor, o asemănare care merge pînă la identitate. Această constatare atrage după
sine concluzia că obiectele de la Gogoşu, din stînga Dunării, au o origine sud-dw1ăreană,
fiind lucrate în vreunul din atelierele de pe teritoriul statului feudal bulgar.
A treia concluzie ce se desprinde din descoperirile de mai sus stă în legătură
directă cu caracterul descoperirii de la Gogoşu. Se crezuse de către autorul primului studiu
referitor la acest <~ tezaur» 8 , că este vorba de o descoperire închisă, unitară, în care intră
deopotrivă monedele şi obiectele de argint aurit. Analizînd însă condiţiile de găsire, materialul comparativ din R.P. Bulgaria, şi ţinînd seama mai ales de datarea obiectelor cu
totul asemănătoare din sudul Dunării, noi am ajuns la concluzia că la Gogoşu ne găsim
în faţa a două grupe de descoperiri, şi anume: a) un tezaur monetar datînd între anii
1393-1418; b) un grup de obiecte de argint ce provin dintr-un mormînt distrus şi care
poate fi datat pe la mijlocul secolului al XIV -lea.
În felul acesta, săpăturile de la Balta Verde şi Gogoşu, desfăşurate dealtfel-într-un
răstimp destul de scurt, au contribuit la lămurirea unor probleme importante din istoria
veche a patriei noastre şi au deschis o altă serie de probleme cu totul noi. Asupra problemelor de la Balta Verde şi Gogoşu, unul dintre noi a mai avut prilejul să vorbezscă
Şl cu o altă ocazie u.
privinţa

1

« Izvestiia na bâlgaskoto archeol. drujestvo », Sofia, III, fasc. 1, 1912, p. 332·
lh!d.
J lbid., p. 335-336.
4 H. Jahnkuhn, op. cit., p. 192.
5
« Izvestiia » IV (1914), Sofia, 1915, p. 280,, fig. 250; H. Jahnkuhn, op. cit., p. 192.
• H. Jahnkuhn, op. cit., p. 192, fig. 30.
7
Archaeologiai Ertesită v. XXVIII, 1908, Budapesta, p. 265.
• Al. Bărcăcilă, op. cit., loc. cit.
9 .A se vedea D. Berciu, Problem~ ridicate de săpăturile arheologice di,, o:tcnia (194;1-19ll), în «S.C.I.V.>', V
191 ţ, p. 34~ şi urm.; idem, rapoarte!e prciiminarc asupra săpăturilor din 1949 şi 1950 de la Balta \'erde
2
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anii 1928-1948 s-au întreprins în cîteva raioane ale regiunii Bucureşti unele
arheologice şi s-au făcut unele descoperiri întîmplătoare, care au
contribuit la cunoaşterea istoriei vechi a acestor locuri ale Republicii Populare
Romîne. Din păcate însă, rezultatele. cercetărilor nu au fost încă publicate. Din bogatul
cimitir de la Oinac, nu au fost date publicităţii de către Ion Andrieşescu 1 ,-care a făcut
săpături în acest cimitir ajutat CÎtYa timp de subsemnatul- decît cîteva planşe. La Oinac
s-au descoperit şi obiecte mai vechi decît sec. IV e.n., printre care şi un interesant
depozit din faza tîrzie a epocii bronzului, care a rămas inedit, precum şi morminte
din perioada tîrzie a primei epoci a fierului :?.
În ceea ce priveşte cercetările efectuate de noi în cadrul muzeului din Giurgiu,
am publicat în rapoartele preliminare, rezultatele obţinllte între anii 1931-1937 în
primele două volume ale buletinului 3 muzeului ; rezultatele săpăturilor făcute în anul
1943 la Vlad- Ţepeş şi la Pietrele, precum şi rezultatele sondajelor de informare
făcute în diferite aşezări din epoca orînduirii comunei primitive nu au putut să vadă
încă lumina tiparului, deoarece carnetele de însemnări au fost distruse în bombardamentul
din 4 aprilie 1944. Vom încerca mai jos să dăm unele materiale şi să expunem unele
observaţii făcute în timpul cercetărilor din 1943, fără a mai avea sprijinul însemnărilor zilnice.
În anul 1948 am revenit la Pietrele, efectuînd sondaje cu un obiectiv mai
restrîns Şl la Blejeşti, în apropiere de Videle 4 •

I

NTRE

cercetări

I. CERCETĂRILE DIN ANUL 1943
1.

SONDAJELE DE LA VLAD

ŢEPEŞ,

RAIONUL VIDRA

În imediata vecinătate a satului, la marginea dinspre sud, pe valea Gurbanului,
se află o aşezare în formă de măgură, cu diamctrele de 80 m X 75 m. La suprafaţa
solului se găsesc multe fragmente ceramice, unelte de silex, chirpici ars, cenuşă,
cărbuni, oase de animale şi unelte din corn de cerb, toate scoase la iveală de plug, în
timpul aratului, deoarece măgura este cultivată. Cu ocazia construirii unui drum comunal
în anul 1937, măgura a fost tăiată pe latura sa de est. Unele obiecte scoase atunci au
aJuns la muzeul şcolii elementare din sat.
Regiunea oferea condiţii prielnice de trai pentru comunitatea ce s-a aşezat în
valea Gurbanului acum două milenii şi jumătate,- Cea mai intensă locuire a acestei
----------

« Rev. de Preist. şi Ant. Naţ. », I9H· an. 1, nr. 1, pl. XXVIII-XXXVI.
Articolul de faţă a fost redactat definitiv şi trimis la tipar in z iunie 1951. Cu ocazia corecturilor in
nu s-au mai putut aduce decit unele adăugiri de mică însemnătate.
3
«Bul. Muz. Jud. Vlaşca », 1935, I (săpăturile de la Tangîru) şi 1937, II (~ăpăturile de la Petru Rareş).
t Un- raport sumar am prezentat în revista «Studii », 1949, nr. 1, p. 97-99.
1
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Gumelniţa. Săpăturile noastre au dat şi peste nivelele de jos ale stratului de
cultură Gumelniţa, care corespund fazei iniţiale a acestei culturi neo-eneolitice din
cîmpia Munteniei şi din Dobrogea. Aceeaşi fază timpurie fusese determinată de noi
în săpăturile de la Petru Rareş şi de

cultura

la Tangîru, aproape concomitent cu
descoperirile 1similare de la · Vidra.
Pentru a treia oară, cercetările de la
Vlad Ţepeş ne duceau la concluzia
că între cultura Boian si cultura Gu'
melniţa a existat o legătură genetică.
Procesul de formare a culturii Gumelniţa se oglindeşte în materialul arheologic scos şi cu această ocazie,
La baza aşezării •de la Vlad
Ţepeş se află un strat de cultură
Boian, pe care săpăturile noastre nu
1-au atins decît în unele puncte. eeramica Boian din această aşezare reprezintă o fază mai evoluată a culturii
Boianl. Acest lucru se vede în tehnica,
formele si decoratia vaselor de lut,
care trec' în nou~ cultură gumelni- Fig 3· - Vas întreg de la Vlad Ţepeş; cultura Gumelniţa I.
teană. Alături de formele vechi, care
dăinuiesc încă, apar forme noi. în această fază finală a culturii Boian este documentată din nou plastica antropomorfă.
Cultura Gumelniţa din aşezarea din valea Gurbanului este bine reprezentată
cu cele trei faze ale sale: Gumelniţa I (Petru Rareş, Gumelniţa A 1), Gumelniţa II
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Fig. 4·- Vas de lut de la Vlad

Ţepeş.

Fig. 5· - Capac de lut de la Comana; cultura

Gumelniţa.

(Gumelni\a A 2 ) şi Gumelniţa III (Gumelniţa B şi C) 2 • În prima fază se întîlneşte o
ceramică decorată cu grafit şi incizii uşoare, pe care am descoperit-o la Petru Rareş
şi la Tangîru 3 • în privinţa tehnicii lutului, au apărut fragmente ceramice de
culoare neagră, castanie şi portocalie. Lutul este bine frămîntat şi vasele ·bine arse.
El~ sînt lustruite puternic, avînd adesea luciri metalice. Ca forme, se întîlnesc pahare
1 Unele dintre puţinele materiale scoase de la Vlad Ţepeş amintesc recentele descoperiri de la Spanţov (1953),
pe cînd altele aparţin perioadei reprezentată de ultimele nivele Boian de la Tangîru (săpăturile din 1956).
2 Cultura Gumelniţa îşi încheie evoluţia c:u perioada
Gumelniţa lV (D). O atare periodizare corespunde
aceleia a culturii Sălcuţa, care este o cultură îndependentă prin originea şi structura sa faţă de cea gumelniţeană.
Gumelniţa IV reprezintă ceea ce I. Nestor a definit drept Gumelniţa O.
3 « Bnl. Muz. Jud. Vlaşca », 1935, T, p. 23-29, fig, 18-27.
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cu gît cilindric şi înalt (fig. 2, 3-5). Un astfel de pahar a fost întregit (fig. 3). El
este însă lipsit de ornamente. Alte pahare au gîtul răsfrînt uşor înafară (fig. 1,5), pe
cînd altele au un prag despărţitor (fig. 1,2). În general, aceste pahare au forma de
trunchi dublu de con. Rareori corpul paharului este bombat (fig. 2,1).
Decoraţia constă din pictură cu grafit, incizii şi crestături pe buza vasului
(fig. 2,5). Inciziile sînt uneori mai adînci. În această categorie intră şi spirala de pe
fragmentul reprodus în figura 1,3. Împunsăturile făcute cu un vîrf ascuţit formează
cîteodată unghiuri cu laturile paralele, subliniind rotunjimea vasului (fig. 2,6), sau
linii curbe (fig. 2,2). Ca tehnică, liniile punctate amintesc pe cele din cultura
Hamangia.
Cea mai frecventă este decoraţia prin pictarea cu grafit, pe care o întîlnim adesea
şi în interiorul vaselor (fig. 1,5 şi fig. 2,6). Ea este combinată uneori cu incizia şi
totdeauna cu lustruirea puternică a restului peretelui vasului rămas nepictat. Grafitul se
aplică cu ajutorul unei pensule, ale cărei urme se observă pe peretele vasului. Pictura
formează fie benzi late paralele (fig. 2, 1,5), fie benzi înguste şi paralele (fig. 1,5 şi
fig. 2,6), aşezate vertical, oblic sau orizontal. Destul de des apar triunghiurile cu
două laturi egale («dinţi de lup»).
Cele mai numeroase elemente de inventar au apărut în stratul Gumelniţa II,
în care s-au determinat şi urme de locuinţe cu pereţii din pari şi împletitură de crăci
de copac, peste care s-a dat cu lut amestecat cu paie. Cultura Gumelniţa III este
mai slab reprezentată, deoarece stratul superior a fost în bună parte distrus din cauza
arăturilor. Din aceste două straturi provin două săpăligi de corn de cerb şi citeva
fragmente de rişniţă, precum şi mai multe unelte de silex (cuţite, răzuitoare).
Într-un sondaj de 3 m X 1,50 m de pe latura de nord a măgurii, s-a dat peste
o groapă din epoca bronzului, în care a fost descoperit un vas întreg, ·cu o singură
toartă, prevăzută în partea superioară cu un mic buton (fig. 4). Vasul aparţine culturii
Tei. Înălţimea vasului este de 7,5 cm.
z. SONDAJELE DE LA COMANA, R/\IONUL VIDRA

Pe valea Goii, spre nord-est de satul Comana, se

află

o

altă aşezare,

tot în

formă de măgură, de dimensiuni mai mici. La suprafaţă se găsesc multe cioburi. În

sondajele noastre am întîlnit un strat cu cultură Gumelniţa- cu cele trei mari faze ale
sale- care se suprapun unui strat cu cultură Boian. Din nivelul superior. al stratului
culturii Gumelniţa provine capacul din figura 5; care reproduce figura umană precum
. şi toporul de cremene de culoare roşcată din figura 6, cu o lungime de 15,8 cm, care
este o unealtă relativ des întîlnită în aşezările Gumelniţa.
3· CERCETĂRILE DE LA GR.IDIŞTE, RAIONUL VIDRA

În margmea de nord-vest a satului am cules fragmente ceramice aparţinînd
culturii Gumelniţa. Aşezarea a fost aproape distrusă din cauza gropilor şi a surpă
rilor malului.
Pe valea Neajlovului, în apropiere de izlaz, către sud-est de sat, la locul numit
« Valea Verzişorului », am determinat o întinsă aşezare de şes care datează din epoca
bronzului. Tractorul a scos la suprafaţa solului fragmente ceramice, cenuşă şi cîteva bucăţi
de chirpici ars. În octombrie 1943 am făcut aici trei şanţuri-sondaje de informare, lungi
de 5 m şi late de 1 m. După stratul de humus arabil, gros de 15-20 cm, urmează
un strat de cultură, nu prea bogat în urme arheologice, a cărui grosime abia atinge
pe alocuri 30 cm. În cele două sondaje nu am dat peste nici o locuinţă, deşi în mod
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sporadic au apărut bucăţi de chirpici ars, provenind probabil de la colibe, făcute din
lemn şi papură.
Fragmentele ceramice scoase cu acest prilej ne puneau pentru prima dată în faţa
unei culturi, care ne arată un aspect nou al culturii bronzului din acele părţi ale regiunii
Bucureşti (fig. 7-10). Majoritatea fragmentelor au o culoare neagră; altele sînt portocalii. Ambele categorii sînt caracteristice produselor ceramice de pe teritoriul patriei
noastre în epoca bronzului. Ca tehnică, apar vase din lut fin, bine frămîntat şi ars, precum şi vase din aşa numita ceramică «de uz comun», în a cărei pastă intră pietricele

Fig. G. - Toror Jin silex Jescoperit la Comana; cultura Gumelnira.

uneori destul de mari. Pasta este insuficient frămîntată, iar arderea nu este completă.
Această grupă ceramică are pereţii groşi, pe cînd prima grupă cuprinde vase cu pereţi
subţiri şi rezonanţi. Numai vasele din prima categorie sînt lustruite în mod curent,
pe cînd la celelalte lustruirea apare cu totul sporadic. Profilele redau vase cu torţi în
bandă sau cu secţiunea rotundă. În prima fază de dezvoltare unele torţi sînt prevăzute
cu un mic buton. Am descoperit şi torţi care ţormează un triunghi, mai mult sau mai
puţin deschis (fig. 7, 6-7). Pe corpul vaselor apar aplicaţii cu bază rotundă şi terminate
cu un vîrf ascuţit (fig. 7, 14-15: fig. 10, 4), care nu sînt torţi, ci joacă mai curînd
un rol decorativ. Astfel de aplicaţii corniforme apar în cultura epocii bronzului din Macedonia si din Anatolia.
'în privinţa decorului, fragmentele de la Grădişte sînt ornamentate cu brîuleţe
crestate sau cu incizii adînci întovărăşite de incrustaţii făcute cu o materie făinoasă de
culoare albă. Ceramica decorată cu brîuleţe este cea mai frecventă, pe cînd cealaltă este
mai rară. Brîuleţele au fost aplicate pe peretele vasului şi crestate înainte de a se usca.
Cîteodată, aceste brîuleţe au alveole săpate în adîncime, însă în mod curent ele sînt
crestate paralel şi oblic.
Incrustaţia se aplica pe şănţuleţele adîncite cu un vîrf ascuţit. Un fragment eeramic care prezintă incizii paralele în unghiuri (fig. 8, 6 şi fig. 9, 4) are afinităţi sigure cu
ceramica de tip Coţofenil. Un fragment dintr-un vas cu toartă (fig. 7, 13 şi fig. 10, 1) are
De altfel, factorul Coţofeni a participat la geneza culturii Tei, căreia îi apaqîn descoperirile dela Gril.diştea.
a se stabili cum şi unde a început procesul formării culturii Tei, ca factorul Coţofeni, să fi putut participa
la geneza acesteia, în afară de fondul Gumelniţa IV.
1
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o bandă, în interiorul căreia se află o linie frîntă, care accentuează porţiunea de contact
dintre gît şi corpul vasului. Pe buză, în partea exterioară, se află o linie adîncă, întovărăşită
de o serie de puncte adînci. Pe partea inferioară a acestui fragment se observă fragmente
ele spirale, care acopereau zona de maximă rotunjime a vasului. Toate aceste incizii adînci

Fig. 7. - Descoperiri de la

Grădişte.

1

\~-

9'

8
6

11

12

1

13
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Fig. 8. - Descoperiri de la

poartă

Grădişte.

urme de incrustaţii cu culoare albă . Vasul este acoperit cu un strat fin de culoare
portocaliu închis, lustruit puternic. Atît profilul, cît şi tehnica lutului, a decora~ei
şi motivele ornamentale, precum şi toarta sînt caracteristice şi culturii Gîrla Mare
din Oltenia.
Produsele ceramice de la Grădiştea aparţin culturii Tei, al cărei centru este în jurul
Bucureştiului, reprezentînd totuşi şi aspecte regionale. Mulţumită relaţiilor care s-au
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intensificat începînd din epoca bronzului, În ceramica de la Grădişte apar elemente de
care sînt frecvente şi în alte culturi din epoca bronzului de pe teritoriul ţării noastre, ca de pildă în cultura Wietenberg din Transilvania, Verbicioara 111,
Monteoru etc.

cultură materială

s

Fig. 9·

Descoperiri de la

Gră<..lişte.

i

_j __ _

Fig. ro.·- Descoperiri de la

Gră<..lişte.

ln legătură cu ţesutul, am descoperit cîteva fusaiole de lut, de două forme diferite:
în formă de dublu trunchi de con (fig. 7,9), în formă de roată cu butuc (fig. 7,10
şi fig. 9,3), atît de caracteristică întregului complex al culturilor epocii bronzului din
ţara noastră. Ultimul tip a apărut în numeroase exemplare la V erbicioara. El se cunoştea
de mult în Transilvania.
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Plastica este slab reprezentată. Din cele două figurine de lut ars, de formă plată şi
lucrate într-o tehnică destul de primitivă, una reproduce un bărbat (fig. 8, 1 şi fig. 9, 6),
în timp ce la cealaltă nu poate fi determinat În mod cert sexul (fig. 8, 2 şi fig. 9, 7).
Apariţia bărbatului în plastica epocii trebuie pusă, desigur, în legătură cu întărirea
patriarhatului.
.
Metalul este foarte rar. În sondajele noastre nu s-a descoperit decît o toartă de
bronz cu secţiunea rotundă, care era prinsă de peretele vasului cu ajutorul a două nituri
(f-ig. 9, 5).
Puţinele ma,teriale descoperite la Grădişte nu ne îngăduie deocamdată să tragem
concluzii mai ample. Totuşi, ele par a ilustra două faze deosebite ale epocii bronzului.
care pe de o parte fac legătura cu culturile de la sfîrşitul epocii neoliticului, iar pe de
altă parte- cu culturile din epoca bronzului.
4· CERCETARILE DE LA UZUNU, COMUNA STRIMBA, ~AIONUL GIURGIU

Încă din vara anului 1935, în perioada cînd executam săpăturile de la Tangîru,
am făcut primele cercetări la Uzunu, de unde proveneau cîteva obiecte arheologice ce
se aflau într-o colecţie particulară. În octombrie 1943, am revenit la Uzunu pentru a
culege noi informaţii şi materiale. În iunie 1952, împreună cu directorul secţiei de Artă
şi C:ultură a Sfatului Popular Bucureşti şi cu directorul Muzeului de Istorie şi Arheologie
din Bucureşti, am avut prilejul să mergem din nou la Uzunu.
Cu ocazia cercetărilor de mai sus şi pe baza studierii unor obiecte arheologice
dintr-o colecţie particulară, s-a ajuns la următoarele rezultate:
În marginea de nord a satului, în apropiere de gîrlă, se află o mare măgură (tell),
care este o aşezare din epoca neo-eneolitică. Ea are un diametru de aproximativ
90 m. În parte, măgura se află în curtea a doi săteni, care au făcut în repetate rînduri
săpături pe latura de; sud a măgurii, atît pentru a lărgi curtea gospodăriei, cît şi pentru
a obţine de acolo pămînt pentru chirpici şi cărămidă. Din această cauză s-a distrus o
bună parte din aşezare şi s-au împrăştiat sau au fost pierdute obiectele descoperite. Malul
măgurii, unde s-au făcut astfel de săpături, se ridică la o înălţime de 3-4 m deasupra
nivelului curţilor. Pe alocuri s-a ajuns pînă la pămîntul neumblat, mai ales acolo unde s-au
săpat puţuri pentru apă. În profilul măgurii se văd urme de locuinţe incendiate, destul
de masive şi pe întinderi mari. De asemenea, se observă gropi cu cenuşă, oase arse sau
sfărîmate şi fragmente ceramice. În cîteva locuri am determinat urme de vetre distruse.
Atît din profilul rămas, cît şi din împrejurimi, s-au adunat fragmente ceramice, unelte
de silex şi de os. Pe baza materialului şi a observaţiilor stratigrafice fi'cute la faţa locului,
s-a stabilit că în această măgură (tell) există o aşezare, care cuprinde două straturi de cultură, şi anume un strat de cultură Boian, care se află la baza aşezării, şi care este suprapus
de un strat foarte bogat cu cultură Gumelniţa. Din stratul Boian provin cîteva fragmente
ornamentate prin tehnica exciziei şi incrustate cu materie făinoasă albă. S-au adunat şi
cîteva fragmente lucrate într-o tehnică mai primitivă. Cît priveşte cultura Gumelniţa,
deşi materialul de care dispunem este destul de redus; totuşi se poate spune că în aşezarea
de la Uzunu se găsesc cele trei faze principale ale culturii gumelniţene. Perioada Gumelniţa I este documentată, de pildă, prin dteva fragmente tipice de străchini-castroane, care
au fost descoperite în fazele corespunzătoare de la Petru Rareş şi Tangîru. Ele au o ornamentare în excizie uşoară şi incrustaţie. Celelalte perioade sînt documentate printr-o
serie întreagă de fragmente ceramice, care redau forme diferite, printre care străchini
şi vase bitronconice pictate cu grafit. Ornamentul cel mai frecvent este cel cu vîrei şi incizii
în formă de paranteze. S-a descoperit, de asemenea, un fragment de săpăligă din corn
de cerb şi o rîşniţă de mînă.
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Peste drum de măgură, puţin mai spre est, în locul numit «la maidan», pe o înăl
ţime care domină drumul ce trece pe aici, se găseşte a doua aşezare de la Uzunu. Ca şi
la măgură, s-au practicat şi aici săpături pentru lărgirea curţii şi mai ales pentru procurarea
de pămînt pentru lipit şi pentru cărămidă. În felul acesta, aşezarea a fost distrusă aproape
în întregime. A rămas doar o suprafaţă spre colţul de nord-vest, care trebuie salvată
de la distrugere şi cercetată din punct de vedere ştiinţific. Din jurul săpăturii şi din profilele rămase, s-au adunat fragmente ceramice lucrate cu mîna şi altele lucrate la roată,
care aparţin deopotrivă culturii geto-dace din a doua epocă a fierului. Atît prin pasta sa,
cît şi prin forme şi ornamentare, ceramica lucrată cu mîna este asemănătoare celei descoperite la Crăsani pe Ialomiţa şi la Popeşti pe Argeş. Apare şi ornamentul incizat adînc,
în formă de valuri 1 • Fragmentele de culoare cenuşie, lucrate la roată, reproduc profile
de străchini cu pereţi subţiri şi de oale cu torţi late.
Interesantă este identificarea gropii unui bordei în stratul de cultură geto-dacă.
Pe peretele de vest al malului săpăturilor se distingea foarte clar forma unei gropi de
bordei, cu o lungime de 1,80 m şi o adîncime de 0,60 m. Groapa bordeiului pornea de
la adîncimea de 0,50 m faţă de suprafaţa actuală a solului. Din peretele gropii bordeiului s-au adunat cîteva cioburi geto-dace. În bordei se afla şi o vatră, care a fost
distrusă în timpul săpăturilor neregulate. Pe peretele de sud al malului s-a determinat o
groapă de gunoi, care avea o lăţime de 0,70 m. În ea se găseau fragmente ceramice,
cenuşă, cărbuni, oase, bucăţi de chirpici etc.
În pămîntul scos de săteni am reuşit să găsim cîteva mici cioburi, care par
a documenta aici o cultură neolitică destul de timpurie 2 • Ele sînt făcute dintr-o pastă
amestecată cu pleavă şi paie. Materialul este prea puţin ca să putem trage în prezent
o concluzie definitivă. El ne îndreaptă totuşi atenţia spre ·problema atît de importantă
a începuturilor culturilor neolitice locale.
Descoperirile de la Uzunu sînt importante, nu numai prin problemele ce le ridică,
ci prin aceea că ele pot atrage atenţia, pentru a se lua la timp măsurile necesare ca
să se oprească distrugerea celor două aşezări şi să se întreprindă acolo cercetări mai
ample.
5· ALTE DESCOPERIRI

Elemente de cultură materială caracteristice culturii Gumelniţa au fost culese de
la Fălăştoaca, Naipu, Brăniştari, Epureşti şi Singureni. Unele obiecte Jin aceste localităţi
se găseau în anul 1943 într-o colecţie particulară.
Il. «DEPOZITUL» DE LA SCHITU (PÎNGĂLEŞTI), COMUNA BILA,
RAIONUL DRĂGĂNEŞTI
În primăvara anului 1944 am aflat de descoperirea unor obiecte de metal în
satul Pîngăleşti. Ele au fost găsite în anul 1932, la « măgura mică », la 400 m spre
vest de sat. Obiectele au fost descoperite de către un sătean din acel sat la adîncimea
de 1 m. După informaţiile primite, se pare că au fost găsite numai două obiecte.
Totuşi, ţinînd seama de natura descoperirii şi de alte descoperiri similare de pe
teritoriul patriei noastre, bănuim că este vorba de un depozit din care nu au mai rămas
decît două obiecte, despre care am făcut o scurtă menţiune în 19403, şi anume:
V. Pârvan, Getica, 192.6, p. rSo, fig. 56 şi li.g. l7·
" Ar putea aparţine complexului Bolintineanu sau unui complex şi mai vechi.
<< Balcania )), Bucureşti, 1940, vol. U-lii, p. 440.
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1 O secure cu un tăiş şi gaură de înmănuşare transversală, fără manşon, în
formă de pană (fig. 11 ). Ceafa este ascuţită şi nu prezintă urme care să indice folosirea
securii şi ca ciocan. Gaura de înmănuşare are o formă eliptică (0,038 X 0,025 m).
C9rpul securii este în bună parte distrus de cel care 1-a descoperit, lungimea actuală
fiind de 10,8 cm. În dreptul umărului, corpul este uşor curbat. Securea este lucrată
din cupru. La analiza chimică s-a constatat un procent de 98,11% Cu, 0,65% Pb,
1,24% Fe şi nici o urmă de Sn. Analiza s-a făcut la Institutul de Ştiinţe Economice
şi Planificare« V. I. Lenin)) din Bucureşti. Pe corp, securea nu poartă urme de ciocănire.
Ea a fost

turnată

într-un tipar format din

două jumătăţi.
~r---

1
1
1
1

1
1
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Fig.

11. -

Secure de cupru de la Schi tu.

Fig.

12. -

Secure

plată

de cupru de la Schitu.

2. O secure plată asimetrică avînd o lungime de 13,5 cm şi tăiş cu colţurile
elegant rotunjite (fig. 12). Partea opusă tăişului a fost rotunjită de către săteanul
care a descoperit-o. Secţiunea corpului este dreptunghiulară, cu marginile uşor
ridicate de ambele părţi, cu accentuarea maximă la mijlocul corpului, unde se află şi
cea mai mică lăţime (4,8 cm). La analiza chimică s-a găsit următorul procentaj: 98,97%
Cu, 0,34% Pb şi 0,69% .Fe; nici. aici nu s-au găsit urme de· staniu. Securea a fost
turnată. Ea reprezintă o formă evaluată a unei întregi serii de securi plate.
Securea cu gaură de înmănuşare face-parte din marea grupă a securilor de cupru
şi bronz cu un singur tăiş, cu ceafa ascuţită şi corpul mai mult sau mai puţin curbat.
Asemenea unelte aparţin tipului cunoscut de mai mult timp de la Baniabic, în Transilvania, Reg. Cluj, raionul Turda 1 • El este răspîndit în întreaga Transilvanie2, întîlnindu-se şi la sud de Carpaţi, ajungînd pînă departe în Balcani. Unele exemplare s-au
descoperit în Grecia nord-vestică şi în R. P. Bulgaria3 . În Iugoslavia sînt de asemenea
răspîndite. Securile de acest tip apar fie izolat, fie în depozite. Spre răsărit, securile de
tip Baniabic se întîlnesc în Uniunea Sovietică 4 , fără a mai vorbi de prezenţa lor frecventă în R.P. Ungaria şi de răspîndirilc din Cehoslovacia 5 •
1
«Dacia>>, 111-IV, 1933-1934, p. 352-355.
' Dorin Popescu, Die friihe und mitdere Bronzezeit in Siebenbiirgen, Bucureşti, 1944, p. 33·
" D. Berciu, Securi de tip Baniabic în Bulgaria, « Balcania )), 1940 II-III, p. 439·
' A. A. Iessen, Hronologhii bolşih kubanskih kurganov, « Sovetskaia Arheologhiia )), 1950, XII, p. 173, p'.
II, 5-6 şi pl. IV, 8.
6
M. Novotna, în «_Slovenska Arheologhia)), III, 1955, p._ 83, fig. 5·
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Această largă răspîndire stă în legătură cu dezvoltarea metalurgiei cuprului şi
cu activarea raporturilor intertribale din epoca bronzului. Apariţia acestor unelte şi
a altor unelte din această epocă a contribuit la sporirea productivităţii muncii. Securile
de tip Baniabic sînt unelte grele de muncă. Concentrarea lor în regiunile miniere nu
este întîmplătoare. Ele serveau şi la tăiatul lemnelor. Prezenţa lor în regiunea de
cîmpie trebuie pusă în legătură cu această muncă şi cu începutul despăduririlor din
epoca comunei primitive, în vederea măririi terenului de cultivat. Tot din regiunea de
cîmpie se cunosc cele patru exemplare similare din depozitul de la Ostrovul Corbului1 •
Arheologii jugoslavi folosesc tot denumirea de tip Baniabic 2 . Cele două
unelte din presupusul depozit de la Pîngăleşti se datează în primele vremuri ale epocii
bronzului, deşi sînt lucrate din cupru aproape curat. Mult timp, uneltele de cupru
se găsesc alături de cele de bronz. Securilc de tip Baniabic aparţin complexurilor
culturale din perioada timpurie a epocii bronzului. «Depozitul» dela Schitu
Pîngăleşti poate fi legat de cultura Glina III.

III. SĂP Ă TURILE DE LA PIETRELE, RAIONUL GIURGIU
-1943 şi 1948Pe ultima înălţime naturală a terasei inferioare a Dunării, la limita acesteia cu
lunea, la o distanţă egală între satul Pietrele şi satul Puieni, se ridică una din cele mai
caracteristice staţiuni din epoca orînduirii comunei primitive, în formă de măgură sau

Fig. 13.

- Aşezarea

de la Pietrele (Gorgana)

văzută

din lunea

Dună rii.

tell, cu o poziţie ce domină pînă departe lunea Dunării. Măgura, pe care localnicii o
numesc Gorgana, are un diametru de 95 m, fiind una din măgurile mari de acest fel
din cîmpia Munteniei (fig. 13-14).
Natura oferea aici condiţii foarte prielnice dezvoltării societăţii primitive. În
apele Dunării şi ale bălţilor din vecinătate se găseau din belşug peşte şi scoici de apă
dulce, ale căror urme le întîlnim în mari cantităţi în straturile de cultură. în apropiere
se mai găsea şi vînat. În spatele aşezării, pe terasa Dunării, era pămînt bun pentru

gia

1 D. Berciu, Depozitul de cupru de la Ostrovul Corbului, în « Arh. Olteniei », nr. 92 - 94; D. Berciu, Arheoloa Olteniei, Craiova, 1939, p. 101-102.
2 Draga GaraŞanin, Catalog Metala. Muzeul Naţional, Belgrad, 1954, pl. :XXXIV, 4 şi p. jl .
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cultivarea plantelor şi pentru creşterea animalelor. Marea bogăţie a materialului arheologic
şi varietatea lui, cu toate că săpăturile noastre au fost foarte restrînse, oglindesc cu
prisosinţă prosperitatea comunităţii tribale ce s-a aşezat pe Gorgana.
Cercetarea noastră din octombrie 1943 s-a mărginit numai la un sondaj de
informare, lung de 4,70 m şi lat de 3 m, oprindu-se la nivelul unei locuinţe (locuinţa

Fig.

14.-Săpăturile

din anii 1943

şi

1948 de la Pietrele.

A
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Fig: 1j. -

Săpăturile

lL--~~2888&

din anul 1943 (I)

şi

anul 1948 (II

şi

III) de la Pietrele.

nr. 1) la o adîncime de 3 m (fig. 15, I). Săpăturile din anul 1948 au durat numai de la
12 la 28 august. Ele nu au putut rezolva toate problemele, atît de complexe, care se
pun înaintea cercetătorului unei aşezări cu o viaţă atît de intensă ca cea de pe Gorgana, aşezare ce ar trebui într-adevăr săpată în decurs de mai mulţi ani.l
1 1n apropierea aşezării - tell, pe panta dinspre nord, sub nuci, am descoperit în 1943 citeva fragmente
ceramice canelate (plisseuri), aparţinînd complexului Bolintineanu.
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in anul 1948, am trasat suprafaţa A, de 7x7,50 m (fig. 15, II, III). Scopul acestei
a fost de a degaja locuinţa descoperită numai parţial în anul 1943 şi de a
continua săpătura pînă la temelia măgurii pentru a stabili stratigrafia. În cele 16 zile de
lucru s-a putut atinge acest obiectiv restrîns. S-a mers cu săpătura pînă la o adîncime
de 7 m. De la suprafaţa solului pînă la adîncimea de 6,25 m s-a săpat numai în straturi
de cultură, uneori foarte bogate. De la adîncimea de 5 m am micşorat suprafaţa la
un sondaj de 3,60 m lungime şi 1,60 m lăţime (fig. 15, III), care apoi a fost treptat micşorată. Cu aceasta am mers pînă la pămîntul fără urme arheologice, în care nu s-a
putut săpa decît pînă la O· adîncime de 0,75 m. Obiectivul acestui sondaj a fost de
a prinde în această parte a măgurii cel mai vechi strat de cultură şi evident, succesiunea tuturor stratelor de cultură.
Pe pămîntul de culoare roşcat-cafeniu, se găseşte stratul de cultură Boian
(Gorgana I), gros aici abia de 0,35 m. Este foarte probabil ca în sondajul nostru
să fie atinsă numai o parte a aşezării corespunzătoare culturii Boian, şi anume cea mai
săracă parte. Sub stratul de pămînt amintit aici se găseşte un strat de depuneri
ftuviatile (gros de 0,15 m) sprijinit ·pe loess. Stratul de depuneri se datoreşte unei
inundaţii a Dunării, înainte de a se aşeza aici purtătorii culturii Boian de pe Gorgana.
În stratul I, s-au descoperit fragmente ceramice decorate prin excizie şi incrustaţie
cu materie făinoasă albă, tipică pentru cultura Boian. Au apărut şi fragmente de stră
chini cu umăr, pe alocuri pictate cu grafit, fie pe buză, fie pe umărul vasului. Această
grupă ceramică are o pastă bine frămîntată. În stratul Boian am dat şi peste resturi
de locuinţe, ·şi anume de bucăţi mari de chirpici, purtînd urme de pari şi de nuiele.
Pe o distanţă de 1,50 m, sondajul III a atins masa de chirpici ars provenit dintr-o
locuinţă incendiată. Atît materialul ceramic, cît şi aspectul general al culturii Boian din
stratul I de la Gorgana aparţin unei faze mai evoluate a culturii Boian propriu-zise 1 •
Stratul cu cultură Boian este suprapus de un strat de 0,30 m, în care se găsesc
puţine urme de vieţuire. Deasupra acestuia începe stratul II (Gorgana Il), care corespunde culturii Gumelniţa I şi care a dat destul de mult material arheologic caracteristic,
deşi săpătura a fost atît de restrînsă. Stratul II este marcat printr-o masă puternică
de chirpici ars, care indică prezenţa unei locuinţe (locuinţa nr. 2, în carnetul de note
zilnice), sub dărîmăturile căreia au rămas obiectele întregii gospodării. Vasele- dintre
care unele întregi şi restul uşor de întregit- sînt arse pînă la roşu. 1\tiajoritatea sînt
deformate în parte de focul puternic care a mistuit întreaga locuinţă ~i inventarul din
interior. Postamentul locuinţei nr. 2 se găseşte la adîncimea de 5 m de la suprafaţa
solului, şi nu la baza stratului Gumelniţa I. Stratul acestei culturi este cuprins între
adîncimea de 3,65 m şi 5,30 m. El poate fi subîmpărţit în nivele.
Stratul ~niţa I conţine numeroase urme de vieţuire. În timpul săpăturii,
s-au descoperit{:)iiulte cochilii de scoici de apă dulce, culese din bălţile Dunării. În
nivelul superior al culturii Gumelniţa I s-a descoperit un depozit de silex, cuprinzînd 11lame
de cuţite încă neprelucrate (fig. 20-21). Ele au rămas aşa cum au fost desprinse de
pe nucleu. Forma lor este arcuită. Cel mai mare exemplar atinge lungimea de 14,2 cm.
Nu departe de locul unde s-a găsit acest depozit, am dat peste o vatră de formă
ovală, avînd diametrele de 0,90 m şi 0,60 m. Marginile vetrei erau ridicate cu 0,30 m
deasupra vetrei propriu-zise, formînd un fel de parapet. În partea de răsărit, parapetul
este mai înalt, atingînd 0,45 m deasupra vetrei: el se întrerupe pe o distanţă de 0,30 m,
acolo unde era gura vetrei. Parapetul avea, în interior, pietre aşezate cu grijă una lîngă
alta şi apoi acoperite cu lut amestecat cu paie. În faţa vetrei, am găsit trei pietre mai
mari, de 0,30-0,35 m în lungime, aşezate în picioare, care puteau servi la sprijinirea
săpături

1

cumva

CorespWlzînd aspectului Spanţov, recent descoperit şi care apartine fazei tîrzii a culturii Boian
un aspect tipic sectorului sud-estic al ariei culturii Boian.
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lemnelor puse pe foc şi a vaselor. Temelia vetrei avea o grostme de 0,25 m şi era
făcută din pămînt bătătorit puternic şi apoi făţuită cu lut fin. Sub vatră pe o adîncime de 0,30 m, pămîntul are o culoare roşie din .cauza focului. Nu am observat nici
o renovare.
In partea superioa1 ă a stratului propriu-zis Gumelniţa I se află un nivel cu slabe
urme arheologice, aşa cum fusese şi nivelul de deasupra stratului Boian. Acest nivel
aparţine tot culturii Gumelniţa I. El are o grosime de 0,25 m şi desparte stratul Gumelniţa
I de stratul Gumelniţa II.
Stratul Gumelniţa II (Gorgana III) corespunde fazei mijlocii a dezvoltării culturii
gumelniţene, o fază de mare prosperitate a comunităţii de la Gorgana. Acest strat este
cuprins între adîncimea de 1,20 m şi 3,60 m., avînd deci o grosime de 2,40 m şi
împărţindu-sc în nivele. Jlş~stratul cel mai bogat în materiale arheologice. În
stratul III, s-au găsit oase ~ ~nimale domestice (oaie, bou, capră, porc) într-un număr mai mare decît în stratul inferior. Aceasta dovedeste
anima, o dezvoltare a cresterii
'
lelor în comparaţie cu faza precedentă. Nu au dispărut însă nici oasele de animale sălbatice,
ceea ce înseamnă că vînătoarea a rămas încă unul din mijloacele de procurare a hranei,
cu toată dezvoltarea creşterii animalelor. S-au descoperit oase de viezure, de pisică săl
batică, colţi de mistreţ şi oase de dihor. S-au găsit vertebre de peşte de Dunăre şi oase de
pasăre. Într-o locuinţă, s-a dat peste carapacea unei broaşte ţestoase, care servea şi ea ca
hrană. S-au descoperit în acest strat foarte multe vase de lut, întregi şi fragmentare, unelte
din corn de cerb (săpăligi, străpungătoare, mînere sau tocuri cu unul ori cu două capete),
unelte de os (numeroase suie, dălţi, lustruitoare etc.) de silex şi de piatră (fig. 2L.-27),
zdrobitoare de forme felurite (fig. 28) şi destul de multe plăci de şlefuit uneltele de piatră
şi plăci de ascuţit atît unelte de piatră, cît şi cele de os (sule, dălţi şi toporaşe). Astfel de
gresii de şlefuit şi de ascuţit apăruseră şi în stratul II (cultura Gumelniţa I), dar numărul
lor a crescut mult în perioada a II-a a culturii Gumelniţa. Intr-adevăr numărul mare al
gresiilor sau al plăcilor de şlefuit impresionează, dar el se explică prin înmulţirea uneltelor de piatră şlefuită din această perioadă, fiind deci în legătură directă cu creşterea numă
rului uneltelor. În figura 29, 2 reproducem o astfel de «gresie», de formă mai mult
rotundă şi folosită pe toate părţile, după cum o arată şănţuleţele adîncite în timpul şlefuirii
şi ascuţirii tăişurilor uneltelor. Alte « gresii » au forma obişnuită de placă (fig. 30,2),
avînd şănţuleţe numai pe o parte. Unele plăci au suprafaţa netedă (fig. 30,2), servind şi
ca lustruitoare.
În ceea ce priveşte uneltele de corn de cerb, multe dintre ele au dispărut din cauza
incendiului. S-au păstrat îndeosebi cele mai masive, cum sînt tocuri duble sau simple şi
cîteva săpăligi.
În stratul III (cultura Gumelniţa II) am descoperit locu.inţa 1 de care am vorbit
mai înainte. Postamentul locuinţei se află la 3 m adîncime faţă de suprafaţa solului. Forma
sa este pătrată, cu laturile de 5,25 m şi rotunjite pe o distanţă variind între 0,30-0,50 m
(fig. 16). Intrarea este prin colţul de sud-vest. Ea are o lărgime de 2 m. Aici nu s-a găsit
nici o urmă de pari şi nici obişnuitul şănţuleţ din jurul casei. Parii de la marginea intrării
şi de la colţurile casei erau mai groşi decît ceilalţi. Scheletul locuinţei era format din 26
de pari bătu ţi în pămînt şi legaţi între ei cu crăci de copac şi scînduri, ale căror urme au
rămas imprimate pe chirpiciul ars. Cei 26 de pari nu aveau o grosime egală, dar aproape
toţi erau rotunjiţi pe porţiunea înfiptă în pămînt, aşa cum reiese din forma foarte clară
a gropilor, în care s-au păstrat pe alocuri chiar bucăţi de lemn. În majoritatea cazurilor,
gropile parilor sînt umplute cu cenuşă, cărbuni şi- spre partea superioară- cu mici
bucăţi de chirpici şi cioburi de vase. Vîrful parilor era lucrat cu grijă, după cum arată
forma regulată a gropilor. La o groapă s-a constatat pe o lungime de 0,05 m de la gură în
jos o secţiune pătrată, ceea ce înseamnă că unii pari erau lucraţi cu patru laturi) cel puţin
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pe o porţiune de la suprafaţa solului. In general, diametru! parilor era de 0,20 m. Numa~
în cazuri rare el atinge 0,30 m. Distanţa între pari nu este egală. S-a avut în vedere numa1
întărirea peretelui Q.i ·' "': · ·· .- ~
. ,; ::lităţii lui şi a acoperişului. Pentru aceasta s-au aşezat
la colţuri pari mai S01i<.1 • .l·~UlHCl111ea gropilor pentru pari variază. Unele ajungeau _îns~
pînă la 1,70 m. O astfel de adîncime a gropii am întîlnit-o pe latura de nord a locumţeJ
(fig. 16, groapa a V -a de la dreapta spre
stînga). Tot pe aceast~ latură, am găsit şi
LOCVINTA CV VETRELE X
• •
urmele a două proptele aşezate în exteriorul peretelui, iar pe latura de est s-a
găsit o groapă de proptea în interior,
care întărea colţul din sud-est. Trebuie
precizat că locuinţa era orientată nordsud, deci cu intrarea spre sud.
Postamentul locuinţei era din
pămînt puternic bătătorit, bine ales de
pietricele şi frămîntat la un loc cu păi oase
fine. Pe o grosime de 0,02-0,03 m
avea o culoare neagră din cauza focului,
culoare care arată că în compoziţia
lutului au intrat resturi vegetale ce s-au
carbonizat. Peste stratul acesta subţire
o
4- _Y
5m.
s-a dat cu o spoială de lut galben foarte
Fig. 16. - Pietrele Locuinţa nr. I.
fin şi fără păioase. Peste această spoială
fusese dată o alta, de culoare albicioasă.
Pe latura de sud şi vest- unde s-au descoprit cele mai numeroase . obiecte cu caracter
de cult- erau porţiuni vopsite cu ocru roşu . Ele aveau forma unor benzi late. Pe alocuti
am observat lipituri fine care indică două perioade de renovări ale gospodăriei respective.
Locuinţa a fost construită la
suprafaţa solului, avînd o suprafaţă
de peste 27 m 2 • Pe marginea interioară a pereţilor se găsea un şănţuleţ
cu o adîncime de 0,05 m si cu o lăr
gime maximă la gură de 'o,os m. El
nu poate fj pus în nici un caz în
legătură cu scurgerea apei de ploaie,
deoarece în acest caz trebuia să fie
în afara locuintei. Credem că nu a
fost făcut cu ~n scop anumit, ci a
Fig . 17 . - Pietrel e. Vatra şi laviţa (dreapta) locuinţei nr. I.
rezultat din amenajarea postan1en.
tului locuinţei după ce s-a trasat
s uprafaţa Şl s-au făcut pereţii, a căror bază a rămas mai jos decît podeaua casei, care
s-a ridicat datorită pămîntului adus special şi bătătorit . De altfel, acesta este si astăzi
procedeul curent. Se delimitează în primul rînd spaţiul şi se ridică pereţii, iar 'apoi se
amenajează podeaua.
.
În colţul nord-estic al casei, deci în dreapta intrării, se găsea vatra. Ea era foarte
apropiată de peretele nordi~ (fig. 16, A), în timp ce pînă la peretele de est era o distanţă
de 0,40 m. Vatra avea forma dreptunghiulară, cu laturile de 1,25 m si 1 m. Colturile erau
scurt rotunjite. Vatra se ridica deasupra podelei cu 0,40 m. Marginile' sale forma~ un parapet sau o bordură înaltă de 0,20 m. Parapetul era făcut din pietre de rîu legate între ele
cu pămînt şi apoi spoite cu lipitură de lut fin. Parapetul vetrei a fost renovat în două
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rînduri, în perioada corespunzătoare renovării podelei. În vatră, am dat peste patru pietre
de rîu, dintre care una avea o lungime de 0,60 m. Aceste pietre, datorită căldurii pe care
o păstrau mai multă vreme, serveau la încălzirea locuinţei şi la fierberea apei şi prepararea
alimentelor.
Pe aproape o treime din suprafaţa vetrei, şi anume pe latura ei sudică, se găsea
deasupra parapetului o placă de lut cu o deschizătură rotundă, care servea la aşezarea
vaselor de fiert, în felul plitelor maşinilor noastre de gătit cu ochiuri rotunde.
Pe vatră am descoperit o «greutate de ţesut>> sau «de plasă», care, în cazul de aci
servea ca suport de frigare. Ea are o înălţime de 10,50 cm şi este lată la bază de 6 cm
(fig. 37,1). Secţiunea ei este aproape rotundă. Această greutate are forma unui con, oglindind un stadiu de evoluţie care precede epoca metalelor, cînd aceste « greutăţi» încep
sl dobîndească patru laturi. Exemplarul nostru este foarte puternic ars de foc, lutul din
care este făcut dobîndind o culoare de cărămidă arsă tare. În vatră s-a găsit şi un pisă
log de gresie. Pe vatră, se aflau oase calcinate, cărbuni, multă cenuşă şi fragmente ceramice.
În apropierea vetrei, am descoperit un interesant idol zoomorf reprezentînd o vulpe
(fig. 70; de fapt un vulpoi), capul unu~ idol feminin (fig. 68, 3) gol în interior şi un
idol feminin cu braţele pe piept (fig. 67,1).
Vatra era deschisă spre est, unde lipsea parapetul pe o lungime de 0,50 m.
Aici, în deschizătura vetrei, era aşezată o piatră destul de mare, pe care se sprijineau
lemnele.
Lîngă vatră, spre sud de aceasta, la o distanţă de 0,30 .m, se afla o laviţă sau bancă
de lut (fig. 16, B şi fig. 17 dreapta). În dreptul colţului de nord-est allaviţei şi în dreptul
colţului sud-estic al vetrei, cei doi pari din peretele de răsărit al locuinţei erau bătuţi oblic
în pămînt(fig. 16, a şi b), în aşa fel ca să se întîlnească la o înălţime de 0,50 m de la suprafaţa
podelei. Între aceşti pari era o distanţă de 0,40 m, măsurată de la marginea gropilor a
şi b. Parii formau împreună cu podeaua un triunghi cu baza de 0,40 m ş.i înălţimea de 0,50
m. Această deschidere triunghiulară nu putea servi drept fereastră şi nici ca o a doua
intrare, ci ca deschidere pentru fum. Ea se găsea în partea opusă intrării, pe diagonală,
ceea ce făcea ca focul să ardă mai bine. Lumina pătrundea pe uşa din colţul de sud-vest.
Uşa aceasta era destul de largă.
Laviţa locuinţei nr. 1 este un element interesant al gospodăriei. Ea avea o formă
pătrată, cu laturile de 1,25 m şi înălţimea de 0,70 m, fiind deci mai înaltă decît vatra (fig.
16, secţiunea X-Y). Ea a fost construităînfelul următor: în primul rînd s-au făcut pereţii
laviţei din pari relativ subţiri, bătuţi în pămînt şi împletiţi cu nuiele, în felul gardurilor
satelor noastre. Împletitura aceasta era foarte strînsă. Ea a fost bine conservată, astfel
că s-a putut determina în mod sigur acest fel de construcţie. Scheletul de lemn a rămas
intact, însă carbonizat. Parii au ars complet şi au rămas în stare de cărbune, în gropile lor.
Tot aşa nuielele şi crăcile care legau parii. Suprafaţa pătrată a fost închisă în interiorul
unui asemenea gard' Apoi s-a adus pămînt şi s-a umplut întreg volumul, pînă la înălţimea
de aproximativ O, 70 m. În pămîntul depus aici, am găsit fragmente ceramice aparţinînd
culturii Gumelniţa II. Construirea laviţei s-a făcut deci în această vreme, după cum arată,
de altfel, locuinţa însăşi şi intregul său inventar. Deasupra pămîntului bătătorit, s-a format un fel de podea din pămînt amestecat cu păioase, peste care s-a dat cu lut fin. Suprafaţa la viţei a fost renovată de două ori. Este a treia oară cînd se determină cele două perioade
de renovări.
. Pereţii laterali ai laviţei au fost acoperiţi cu lipitură din lut amestecat cu paie şi
apoi unşi cu lipitură fină. Pereţii au fost renovaţi şi ei de două ori. Partea superioară a
laviţei era' uşor lăsată în jos, din cauza greutăţii.
La viţa servea pentru dormit. În timpul zilei, femeia se aşeza aici în timp ce pregătea
mîncare.a. Aşa se explică şi deschiderea vetrei către laviţă.
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Pe latura de sud a laviţei am descoperit gropile a doi pari, aşezaţi la o distanţă
de 0,45 m. În faţa laviţei am dat peste o altă groapă, cu un diametru de 0,30 m. Este
foarte probabil ca cei trei pari să fi susţinut un acoperiş.
Nu putem şti cu precizie cum erau pereţii locuinţei, dar din forma grop.ilor parilor,
care sînt verticali, în afară de cele două gropi oblice amintite mai sus, rezultă că pereţii
erau verticali. Acoperişul trebuie să fî avut două pante. Putem presupune aceasta şi pe
baza unui model de lut găsit chiar în locuinţa nr. 1 (fig. 29, 1), fără a mai aminti nume -

Fig. 18. -

Pietrele. Vase de lut.

roasele exemplare similare din aşezările gumelniţene. Exemplarul nostru este Însă mult
mai schematic şi reprezintă mai curînd un gen de colibă, cu deschiderea pe o Întreagă
latură. Dacă locuinţa avea tavan sau nu, este greu de precizat. Totuşi, unele bucăţi de
chirpici descoperite În masa de chirpici ars găsit în locuinţă indică• prezenţa unui asemenea
tavan. Aceasta duce de asemenea la concluzia că pereţii erau drepţi.
Pe stînga de la intrare, în apropiere de perete, la 1 m depărtare de colţ, am dat
peste un postament de lut alb calcaros, lung de 1 m, lat de 0,40 m şi înalt de numai 0,10 m,
pe care se afla un mare castron bitronconic, pe fundul căruia erau resturi de făină
carbonizată (fig. 18, 7). Alături, erau aşezate două rîşniţe în stare fragmentată şi trei
frecătoare. Mai departe, tot de-alungul peretelui de vest, am dat peste patru mari străchini
castroane, aşezate una într-alta, iar deasupra lor, o strecurătoare emisferică (fig. 56,1
şi fig. 19,6). Tot pe latura de vest, am descoperit şi majoritatea idolilor de os şi de lut,
precum şi undiţa de cupru (fig. 34, 6). Ca obiecte de cupru, s-au mai descoperit un ineluş
din sîrmă rotundă de cupru, cu diametru! de 1 cm, şi un mic fragment de ac cu gămălie.
Lîngă vatră, am dat peste mai multe plăci de şlefuit şi ascuţit uneltele (fig. 30, 2). Unele
dintre ele, în stare fragmentată, au fost descoperite în groapa de gunoi, care se găsea
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alături

de · vatră, ln sdnga acesteia. Aici, ln groapă, s-au găsit multe fragmente de vase
sparte, resturi de bucătărie, scoici şi altele.
În jumătatea de nord a peretelui de vest, s-au descoperit mărgelele de piatră (una
de marmură albă reprezentată ln figura 71, grupa de sus), melcişorii, mărgelele plate şi
pandantivele de os de formă triunghiulară (fig. 72,3).

6

10
Flg. 19. -

Pietrele. Vase de lut.

Către mijlocul peretelui de vest am dat peste un nou postament de lut galben,
lung de 0,80 m, lat de 0,45 m şi înalt de numai 0,05 m. Pe el, am descoperit aşa numitele
«coarne de consecraţiune» din lut sfărîmicios (fig. 63) şi mai multe rezerve de ocru roşu,
în formă de conuri şi cilindri puternic arse de foc. La analiza chimică făcută tot în laboratorul Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare« V. I. Lenin», s-a constatat că ocrul
conţinea acizi de fier şi silicat de aluminiu şi magneziu.
Unele « coarne de consecraţiune » poartă urme de pictură în culoare roşie şi roşie
vişinie, în formă de benzi, care înconjură corpul. În total, s-au descoperit şapte obiecte
de cult, a căror semnificaţie precisă nu o cunoaştem încă. Două dintre ele s-au găsit
într-o strachină pictată cu grafit. Unele « coarne» au o formă foarte asemănătoare cu
coarnele de bou, dar altele au la bază o modelare în relief şi o perforaţie longitudinală,
care servea probabil la fixarea lor. Oricum, ne aflăm în faţa unor obiecte legate de cult.
La mijlocul locuinţei, cam la doi metri la vest de vatră, am descoperit o măciucă de
piatră albă, de formă sferică (fig. 30,1), foarte puternic calcinată din cauza focului. Nu
departe de ea, am găsit un obiect din corn, care nu are nici o urmă de întrebuinţare
(fig. J2). Este lucrat cu deosebită grijă şi prezintă o gaură pentru a fi fixat la o coadă de
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lemn. Cele două laturi paralele cu coada sînt tăiate plan. Nu pare a fi vorba de o
de corn, ci de un semn distinctiv al unui şef de familie sau de gintă.
Singurul idol de marmură cunoscut pînă acum la nord de Dunăre a fost găsit în
anul 1943, în dreapta intrării locuinţei nr. 1, în apropiere de peretele sudic. Pe corp,
se vedeau încă urme de culoare roşie. Toţi idolii de os cu urechile prelungite şi secţiunea
unealtă

Fig. zo. - Pietrele. Depozit din stratul II (cultura

convexă

Gumelniţa

I).

(fig. 65) au fost descoperiţi în locuinţa nr. 1, împreună cu idoli de os
prismatici (fig. 66,7) şi cu idoli plaţi cu picioarele separate (fig. 66,3) sau nu (fig. 66,1).
Aceasta arată că tipul de idoli cu urechile prelungite aparţin perioadei Gumelniţa
11 (A 2).
În apropiere de peretele de sud, tot în dreapta intrării, s-au găsit şi perlele de scoică
(fig. 71,2 şi fig. 73), care au fost depuse într-un vas acoperit cu un capac (fig. 18,5 şi
fig. 51,1), precum şi un mare număr de vase. În două vase, am găsit făină carbonizată,
a cărei analiză nu s-a făcut încă.
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Spre mijlocul locuinţei, s-au găsit cele mai puţine obiecte. Acestea păreau a fi
fost pierdute în grabă. În schimb, cele mai numeroase se aflau de-a lungul pereţilor. Partea
de vest era rezervată obiectelor de cult, deşi s-au găsit aici şi unele obiecte care nu au
nici o legătură cu cultul. Toporaşele de piatră se găseau pretutindeni în interiorul locuinţei. Unul a fost descoperit într-un vas.
Pe latura de vest, am descoperit şi un mic depozit de 13 arşice, care erau aşezate
1a un loc, în partea din stînga a intrării. Arşicele sînt lucrate cu îngrijire. Una are şi un
decor din două linii incizate. Se poate ca arşicele să nu fi servit numai la joc, ci poate şi

Fig. z r.

· Pietrele. Dep07it din stratul TI (cultura Gumelniţa T).

ca mijloc de schimb. Trebuie amintit că în antichitate, într-o perioadă mai veche a circulaţiei monedelor de metal, circulau şi monede în formă de arşice. La un loc cu ele,
am găsit idolul de os prismatic (fig. 66,7) şi două copite de rumegător, arse foarte
tare în foc.
În dărîmăturile locuinţei s-a găsit carapacea unei broaşte ţestoase, despre care am
vorbit mai sus. Nu avem motive să bănuim ca vreo broască ţestoasă să fi pătruns după
incendiu în locuinţă: şi, prinsă aici, să fi murit. Carapacea era arsă puternic de foc, ca şi
celelalte obiecte.
Masa de chirpici avea o grosime ce varia între 0,35-0,50 m. Ea trecea foarte puţin
peste marginile locuinţei, delimitate de găurile de pari. Aceasta dovedeşte că pereţii şi
acoperişul s-au prăbuşit spre interior, cuprinzînd sub dărîmături întreg inventarul
locuinţei. Răspîndirea neregulată a unor obiecte arată că ele erau atîrnate pe pereţi şi că
au căzut o dată cu aceştia. Obiectele care au fost aşezate cu grijă de-a lungul pereţilor
au fost găsite la locull~r. Vasele au fost arse pînă la roşu. Foarte rar vreun vas a putut
scăpa de ardere. În acest caz el şi-a păstrat culoarea iniţială, rămasă din arderea primară.
Uneltele şi alte obiecte de piatră- şi în special cele de silex- s-au calcinat adeseori
în aşa fel, încît unele s-au prefăcut în pulbere. Forma unora a putut fi determinată numai
după urmele lăsate de pulberea calcinată.
În anul 1943, am descoperit două obiecte de lut, sferice, goale în interior şi prevă
zute cu o mică deschizătură (fig. 38). Unul dintre obiecte, asemănător « pudrierelor »,
avea în interiorul său resturi de metal topit şi lipit de pereţii săi. După culoare, am crezut că este vorba de grafit în pulbere, care s.-ar fi topit şi ar fi luat forma de azi. Grafitul s-a întrebuinţat pe o scară largă în epoca eneolitică de purtătorii culturii Gumelniţa
de pe teritoriul R.P.R. şi de pe teritoriul R.P. Bulgaria.
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La analiza chimică făcută tot la Institutul de Stiinte Economice si Planificare
'
'
'
«V. I. Lenin», s-a dovedit însă că nu poate fi vorba de aşa ceva. Substanţa din interiorul
« pudrierei )) noastre este un produs natural, în care predomină sulfura de plumb
(Pb 71,41 %) şi carbonatul de plumb {C0 3 20,89 %). Datorită celorlalte sulfuri, în special a
celei de fier şi de nichel, acest produs avea în general o culoare neagră. Prin ardere, el
dobîndea culoarea grafitului. Pe baza acestor observaţii, se pot face două ipoteze: acest
produs servea pentru pictarea cu ceea ce arheologii numesc în mod obişnuit grafit,
sau, în al doilea caz, era întrebuinţat în arta înfrumuseţării ori a vopsirii rituale. Înclinăm

5

8

Fig. zz. - Pietrele. Unelte de silex

El dădea culoare neagră, fie sprîncenelor, fie părului. Putea fi
la machiaj.
Numărul exact al obiectelor descoperite în locuinţa nr. 1 nu-l putem preciza din
cauza dispariţiei carnetului de săpături din anul 1943. Inventarul cuprindea aproximativ
următoarele obiecte: peste 50 de vase de lut, de diferite mărimi (majoritatea întregi sau
care pot fi întregite), 21 de capace de mărimi felurite (dar numai pentru vase mici), trei
strecurători, dintre care una de dimensiuni mari fig.) 18,4 şi fig. 56,2), trei topoare de
silex mari şi grele (în felul celui reprodus la fig. 24,3), opt toporaşe mici de piatră, unul
de os, nouă percutoare, 12 sule de os (fig. 35; majoritatea descoperite în locuinţa nr. 1;
unele de dimensiuni mari: nr. 1 are 19 cm, iar nr. 2 are 17 cm), o cute (fig. 31,3),
şapte plăci de şlefuit, şase rîşniţe şi două frecătoare, trei greutăţi de plasă, două fusaiole
(una de os), peste 1O cuţite de silex, cinci răzuitoare, o măciucă de piatră,
15 idoli (unul de marmură, şase de lut şi opt de os), un idol zoomorf (vulpea), un
model de locuinţă, o săpăligă din corn de cerb, şapte « coarne de consecraţiune »,
un « sceptru)) din corn, o undiţă de aramă, un ac şi un ineluş din acelaşi metal,
o brăţară fragmentată din placă de os, cinci pandantive triunghiulare de os, o perlă
conică din lut (un exemplar similar s-a descoperit în stratul II, fig. 72,4), zece mărgele
de scoică, o perlă cilindrică de marmură albă, nouă mărgele de piatră (una de marmură,
unele în formă de dinte de cerb, fig. 71,1), zeci de mărgele mici din cochilii de scoică
descoperite într-un vas (fig. 73), mai mulţi melcişori (fig. 72,2), o scoică cardium
(fig. 72,1), două « pudriere», o lingură mare de lut (fig. 40), un fragment de topor cu
gaură de înmănuşare, din rocă dură, de culoare verzuie (fig. 25,5); cinci rezerve de ocru

pentru a doua

ipoteză.

întrebuinţat şi
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roşu. La acestea se adaugă materialul brut, care urma să fie prelucrat. În unele părţi ale
locuinţei

am

găsit

coarne de cerb carbonizate

şt

nelucrate

încă.

~t

I
1
1

,1
~
c:.

--..,.

1
1
1
1

~

c:.

0

1
1
1

_l,

Fig. 23. - Pietrele. Unelte de silex.

Deşi

aproximativ (apropiindu-se de 200 şi peste 300 cu mărgelele de scoică!),
obiectelor locuinţei nr. 1 arată totuşi bogăţia inventarului unei singure
locuinţe gumelniţene, din perioada mijlocie
a evoluţiei sale. Tot atît de bogat pare
a fi si inventarul locuintei nr. 2 din stratul
Gum~lniţa I, pe care doar l-am atins în
sondajul III. În suprafaţa restrînsă a acestui
sondaj, am descoperit, în dărîmăturile locuinţei nr. 2, două rîşniţe uzate, o perlă
conică de lut (fig. 72,4), un castron foarte
mare, cu diametru! de 0,50 m şi înălţimea
de 0,48 m, cu gît scurt şi decorat cu vîrei
uşor reliefate (fig. 18, 1), două mari «fructiere », ca cele din stratul I de la Petru Rareş
(fig. 62,2 şi fig. 62,1) 1, un vas cu umăr 2 ,
două străchini şi mai multe fragmente de
vase, care s-ar rutea întregi.
În stratul III, în care este cupnnsa
şi locuinţa 1, de care am vorbit mai sus,
s-au descoperit şi alte unelte şi obiecte de
diferite feluri, care completează inventarul
Fig. 24-- Pietrele. Două vîrfuri de lance şi un topor de silex. culturii Gumelniţa Il. Printre acestea, mai
amintim doi idoli zoomorfi cu perforaţii
penttu a putea fi suspendaţi (fig. 69,1), un topor mare din silex cenuşiu, lung de 17 cm,
cu tăişul rupt în parte din cauza unei îndelungate întrebuinţări, şi care a fost găsit la 2 m

numărul

1
2

«Bul. Muz. Jud. Vlaşca », 1937, II, p.
lbid., p. 10, fig. 10 şi fig. II, I.

II,

fig. 13.
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adîncime (fig. 24,3). Tipul acesta de unealtă grea este destul de frecvent în cultura GumelII. El se va menţine şi în faza următoare. O astfel de unealtă stă în legătură cu prelucrarea lemnului şi cu cultivarea plantelor.
Stratul III de cultură de pe Gorgana este suprapus de ultimul strat (Gorgana IV),
care conţine elemente de cultură caracteristice Gumelniţei III. Stratul IV este cuprins
între adîncimea de 0,20-1,20 m. Pînă la 0,20 m este solul arabil, în care se găsesc
multe fragmente ceramice, cenuşă, cărbuni, bucăţi de chirpici, oase de animale, unelte
de silex şi alte indicii sigure de locuire. Materialul arheologic din acest sol face parte
tot din conţinutul culturii Gumelniţa III. S-au descoperit totuşi, atît în săpături,
cît şi la suprafaţa solului, mai ales pc pantele tell-ului, fragmente cer2mice aparţinînd
fazei Gumelniţa IV (D). Stratul IV a fost distrus din cauza arăturilor în nivelele sale
de sus. În suprafaţa A nu am dat peste grămezi compacte de dărîmături de locuinţe. În
strat s-au descoperit scoici de apă dulce şi melci, precum şi un craniu de cerb, vînat foarte
probabil în pădurile din vecinătate. Numărul uneltelor de silex a sporit. Culoarea
silexului variază. Găsim silex de culoare galbenă, albicioasă, castanie şi chiar neagră,
ceea ce dovedeşte prezenţa a deferite centre de aprovizionare cu asemenea materie primă.
Mare parte a uneltelor de silex se lucra pe loc. La adîncimea de 0,30 m s-a descoperit un
mare nucleu de silex, de pe care se desprindeau lame-cuţite, cu arcuirea lor caracteristică.
Greutăţile de plasă din acest strat de cultură au patru laturi (fig. 37,3), reprezentînd o
formă mai evaluată faţă de exemplarele din straturile inferioare. Uneltele de os se
lucrează şi din placă. Astfel, am descoperit o sulă dublă de formă rombică alungită
(fig. 34,2). Numărul sulelor de os- cu deosebire din os de pasăre- a crescut. La 0,50 m
am descoperit un lustruitor din os cu gaură de suspensie (fig. 35,4). El putea fi utilizat şi
la cusut sau la jupuitul pieilor. La adîncimea de 0,40 m am dat peste un fragment de
ciocan de os ·(partea-ciocan) cu secţiunea rotundă.
În stratul superior s-au descoperit şi cele două vîrfuri de lance din silex,
unul lung de 8,5 cm şi cu baza dreaptă şi lată de 3 cm, lucrat din cremene de
culoare cafenie (fig. 24,1 ), avînd retuşe pe ambele feţe, iar al doilea din silex de
culoare cafeniu deschis, cu marginile retuşate şi forma triunghiulară, cu baza tot dreaptă
(fig. 24,2).
L'fl
.a În general, stratul<!:Y.Jeste bogat în ceramică decorată cu pictură în grafit. Atît
în sondajele din anul 1943, cît şi în cele din 1948, au apărut multe vase întregi şi numeroase fragmente pictate cu grafit. Unele vase sînt decorate în exterior şi în interior, ca de
pildă strachina reprodusă în fig. 41, cu o bogată decorare geometrică pe partea sa interioară. În grupa pictată se întîlnesc cele două categorii ceramice: lut negru fin, cu pereţi
subţiri şi rezonanţi şi lut cărămiziu-portocaliu; ambele sînt lustruite.
Şi în acest strat de cultură, fusaiolele sînt rare. Am descoperit fusaiole făcute dintr-un ciob de vas, care purta încă vîrcile cu care era decorat vasul respectiv.
După cum se vede, staţiunea de .la Pietrele este una din cele mai bogate măguri
boiano-gumelniţene din cîmpia Munteniei. Ea prezintă pentru arheolog avantajul de
a găsi aici locuinţe incendiate, în care se află întregul inventar al gospodăriei, de la cel
mai mic obiect pînă la marile vase-castroane care au putut rezista mai uşor focului, decît
obiectele din alt material. O asemenea situaţie nu se întîlneşte în toate aşezările din epoca
comunei primitive. În unele cazuri, comunitatea respectivă a reuşit să salveze inventarul
gospodăresc înainte de a fi fost mistuit de incendiu. Fără îndoială că desele incendii,
care au prefăcut aşezările comunităţilor gentilice. în scrum, nu pot fi trecute numai
pe seama întîmplării. În perioada de descompunere a organizării matriarhale - în
care se datează epoca de înflorire a culturii gumelniţene- raporturile duşmănoase dintre triburi se accentuaseră. Ele împrimaseră epocii un caracter războinic care se accentua
în perioada următoare. Încălcările teritoriilor triburilor vecine devin foarte frecvente.
niţa
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Fig. 25. -- Pietrele. 1-5 Unelte de silex; 6
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Lor li se datoresc, probabil în cea mai mare parte, incendiile din aşezările eneolitice
din cîmpia Munteniei, izbucnite în urma luptelor dintre triburi.
Pe baza bogatului material documentar descoperit în timpul scurtelor cercetări
de la Pietrele, se pot scoate observaţii interesante şi asupra activităţii de producţie a
comunităţii care a locuit pe Gorgana.
Dar pentru aceasta este necesar să prezentăm în primul rînd aici descrierea mai
amănunţită a uneltelor şi a altor obiecte găsite în cercetările din 1943 şi 1948, urmînd
ordinea arătată de ilustraţiile din text şi arătînd în acelaşi timp poziţia stratigrafică a
obiectelor, stabilită cu ocazia sondajelor şi săpăturilor făcute.

*
Dăm

formă

aici descrierea obiectelor arheologice, care sînt reproduse în prezentul studiu:
Figura 18: 1 Castron din locuinţa nr. 2: diametru! gurii 50 cm, înălţimea 47 cm,
bitronconică, gît scurt, corpul acoperit cu vîrei, pe parte~ superioară a corpului
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doi butoni cilindrici, gîtul şi interiorul lustruite cu grijă; Q) Capac din locuinţa nr. 1,
diametru! 32 cm, decorat cu brîuleţe alveolare dispuse în vîrtej, în felul ornamentului
întîlnit uneori în pictura gumelniţeană cu grafit, în mijloc o deschizătură în loc de mîner:
este reprodus şi în desen la figura 57,1~(reprodus în fig. 53,1). Vas cu corpul bombat
din locuinţa nr. 1, piciorul gol în partea dinspre interior, diametru! 19,7 cm, înălţimea
15,4 cm, decorat pe tot corpul în exterior cu vîrei aproape orizontale, avînd în jurul gurii
aşezaţi faţă în faţă, patru butoni cilindrici scurţi;~ (reprodus şi în figura 56,2). Mare
vas strecurătoare din locuinţa nr. 1, înalt de 21 cm, diametru! gurii de 24,8 cm,
formă tronconică, buza scurt răsfrîntă în afară, cu patru proeminenţe aşezate în cruce,
pereţii şi fundul perforate. 5 (reprodus şi în figura 51,1). Vas cu capac din locuinţa nr. 1
(1943), în interior era făină carbonizată: corpul vasului sferic, gît scurt, înălţimea 9 cm,
diametru! gurii de 13 cm, corpul decorat cu vîrei late şi oblice: capacul înalt de 4,05 cm
şi mîner imitînd forma locuinţelor, înalt de 3,45 cm, cu vîrei late şi uşoare: obiectele de
la pct. 5 s-au descoperit în locuinţa nr. 1; 6 Mare strachină din locuinţa nr. 1, deformată
foarte puternic din cauza incendiului: diametru! gurii 51,5 cm, înălţimea 6,8 cm, buza
răsfrîntă spre interior;~ (reprodus şi în figura 49,1). Castron din locuinţa nr. 1, corp
înalt, gît scurt, diametru! gurii 27,3 cm, înălţimea 18,5 cm, pe corp foarte uşoare
vîrei trase cu grijă, umărul despărţitor între gît şi corp bine pronunţat.@ Castron din
locuinţa nr. 1, diametru! gurii 21,8 cm, înălţimea 11,9 cm, lustruit pe ambele p~rţi.
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9 (reprodus Şl m figura 46). Vas piriform din locuinţa nr. 1, corpul arcuit şi acoperit
cu vîrei uşoare şi oblice, gîtul aproape cilindric fără decor, partea inferioară ornamentată de asemenea cu vîrei: pe linia de despărţire a corpului bombat pe partea de
jos se află patru proemineţe, dintre care două sînt duble.
Figura 19: 1 Vas cu corpul puternic bombat şi gîtul scurt şi drept, descoperit
în locuinţa nr. 1, ·înalt de 8,4 cm, diametru! gurii 9,3 cm. 2 (reprodus şi în figura 47)
Vas cu corpul bombat, gîtul, scurt, descoperit în locuinţa nr. 1, partea inferioară
ornamentată cu vîrei paralele şi orizontale, iar corpul cu vîrei late şi oblice/@(reprodus
şi în figura 54,2). Vas bitronconic cu gît scurt, descoperit la 0,20 m (strat IV), înalt de
7,8 cm, pe corp şi gît urme de grafit. 4 Vas din locuinţa nr. 1, corp bombat, gît foarte
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scurt, înălţimea 8 cm, diametru! gurii 8,3 cm, fără ornamentare. 5 (reprodus şi în figura
41); Strachină mică din stratul IV (Gumelniţa III) descoperită la adîncimea de 0,50 m
în 1943, în interior ornamentată bogat cu linii înguste de grafit aşezate paralele şi dispuse
în sisteme perpendiculare; pe buză, în exterior, grupe de cinci linii paralele şi verticale, o singură toartă servind la atîrnat vasul ca decor. @(reprodus şi în figura 56,1).
Strecurătoare din locuinţa nr. 1, formă emisferică, tot corpul perforat, în partea inferioară. un orificiu mai mare, înălţimea 6,4 cm şi deschiderea gurii 11,3 cm; în bună stare
de conservare. 7 Capac cu toartă masivă în unghiuri drepte, găsit pe vasul nr. 4, în
locuinţa nr. 1, diametru! 13 cm; 8 (reprodus şi în figura 53,2). Strachină larg deschisă,
descoperită în locuinţa nr. 1, buza îngroşată şi adusă spre interior, ambele suprafeţe lustruite, înălţimea 10,3 cm, diametrul gurii 18,6 cm; 9 (reprodus şi în figura 38). «Pudrieră»
descoperită în locuinţa nr. 1, interiorul gol, pereţii subţiri, diametru! maxim 8 cm, înăl
ţimea 5 cm, reîntregită; în interior s-a găsit substanţa topită, care servea foarte probabil
în arta înfrumuseţării; 10 Vas aproape emisferic, descoperit în locuinţa nr. 1, avînd pe
fund un orificiu rotund; în -el s-a găsit făină carbonizată.
Figura 20-21: 11 lame-cuţite făcînd parte dintr-un depozit descoperit în stratul
II (cultura Gumelniţa I), cu dimensiuni variind între 12,7-14,2 cm; culoarea silexului
este gălbui deschis .
.Figura 22-23: Diferite unelte de silex (cuţite, răzuitoare etc.).
Figura 24: 1 Vîrf de lance găsită în stratul IV (0,40 m adîncime: cultura Gumelniţa III), silex de culoare cafenie, forma triunghiulară alungită, cu baza dreaptă, retuşat
cu grijă pe ambele părţi, înălţimea 8,5 cm, baza 3 cm, rupt de cazma. 2 Vîrf de lance.
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din silex de culoare cafeniu deschis, formă triunghiulară mai joasă, înălţimea 5,2 cm, baza
3,3 cm, marginile retuşate cu grijă, corpul mai gros decît la exemplarul precedent descoperit la aceeaşi adîncime. 3 Mare topor de cremene găsit la 2 m adîncime (strat Gumelniţa
II), lungimea 17 cm, tăişul 6 cm, silex de culoare cenuşiu-gălbui, la suprafaţă lucrat prin
cioplire în aşchiere lată, pe laturi retuşe, către vîrf lustru de folosire, iar tăişul ştirbit din
cauza întrebuinţării, corpul gros de 3,5 cm; unealtă de tradiţie macrolitică.
Figura 25: 1 Topor de silex de culoare gălbuie, găsit fn nivelul superior al stratului III (Gumelniţa II), rupt în partea opusă tăişului, lungimea actuală 11 cm, lăţimea
tăişului 5,5 cm, lucrat prin cioplire, cu marginile retuşate, tăişul uzat din cauza folosirii,
grosimea corpului 2,5 cm; de tradiţie macrolitică. 2 Topor similar din locuinţa nr. 1,
din silex de culoare pe alocuri neagră, în rest gălbui-deschis, lungimea 10,5 cm, tăişul lat
de 5 cm, grosimea maximă a corpului 3 cm, uzat la ambele capete (deci era folosit şi ca
ciocan). 3 Topor similar, macrolitic, din piatră dură de culoare cenuşie, găsit în locuinţa
nr. 1, lungimea 9 cm, lăţimea tăişului 4,2 cm (zăcea sub un mare castron). 4 Topor similar,
găsit în locuinţa nr. 1, silex de culoare gălbuie, lung de 9,2 cm, tăişul lat de 6,5 cm, rupt
într-un colţ al tăişului, lucrat grosolan, grosimea corpului 2 cm. 5 Topor similar, găsit
în locuinţa nr. 1, din silex gălbui închis, lungimea 9,2 cm, lăţimea tăişului 4 cm, grosimea
maximă a corpului 2,5 cm, tăişul puţin arcuit, purtînd urme de îndelungată folosire din
care cauză a sărit şi o mare aşchie din regiunea tăişului. 6 Fragment de topor din rocă
dură, descoperit în locuinţa nr. 1, de culoare verzuie, puternic lustruit, cu gaură de
înmănuşare, formă prelungă, zveltă, tăişul arcuit, avînd aproape o formă conică; tăişul lat
de 1,7 cm, lungimea actuală a fragmentului 9 cm, lăţimea în dreptul găurii de 2,3 cm.
Figura 26: 1 Daltă înaltă, din piatră, calcinată din cauza focului, descoperită în
masa de chirpic a locuinţei nr.l, lungimea 13 cm, lăţimea tăişului 4,7 cm, formă trapezoidală, spartă la capătul opus tăişului, tăişul puţin arcuit şi lustruit numai pe o parte, secţiunea dreptunghiulară. 2 Dăltiţă din rocă vulcanică descoperită în stratul III (la 2 m adîncime), lungimea 7,5 cm, lăţimea tăişului 4,2 cm, grosimea corpului 2,3 cm, culoarea este
neagră, cu pete verzui; unealta era în curs de prelucrare, tăişul este bont şi ceafa rotunjită.
3 Daltă din rocă dură găsită într-un vas (fig. 52) din locuinţa nr. 1, lungimea 8 cm, capătul
opus tăişului 2,3 cm, formă trapezoidală, lucrată cu grijă, din piatră de culoare cafeniu
închis. 4 Dăltiţă din rocă dură, de culoare cafenie cu pete negre, descoperită în colţul de
sud-vest al locuinţei nr. 1, trecută prin foc, din care cauză a sărit şi o bucată de pe faţa
interioară, lungimea 7,5 cm, lăţimea tăişului 4,5 cm, grosimea la mijloc 1,1 cm, formă
trapezoidală, cu capul opus tăişului puţin arcuit. 5 Dăltiţă din rocă de culoare albă,
lustruită pe ambele feţe, părţile laterale încă neterminate, lungimea 6 cm, lăţimea tăişului
3,5 cm, grosimea corpului 1,2 cm, apropiată ca formă de aşa numitele toporaşe în formă
de « calapod »; descoperită în nivelele superioare ale stratului III (Gumelniţa II, adincimea 1,80 m).
Figura 27: 1 Dăltiţă din rocă dură de culoare neagră lustruită, găsită în locuinţa
nr. 1, lungimea 6,3 cm, lăţimea tăişului4 cm, grosimea maximă a corpului 1,4 cm, de pe
corp a sărit o mare aşchie din cauza focului. 2 Daltă similară, din rocă dură de culoare
neagră, cu puncte verzui, lungimea 5,1 cm, lăţimea tăişului 1,5 cm, grosimea corpului
1,1 cm, de tradiţie « calapodoidală », descoperită în nivelele inferioare ale stratului IV
(Gumelniţa III). 3 Dăltiţă din rocă dură, de aceeaşi culoare ca precedenta, de formă
trapezoidală, lungimea 4,8 cm, lăţimea tăişului 3,3 cm, grosimea corpului 1,2 cm, bine
conservată şi cu grijă şlefuită, descoperită la 0,30 m adîncime (nivelul superior al culturii
Gumelniţa III). 4 Dăltiţă din rocă dură, din locuinţa nr. 1, de culoare cafenie neagră,
descoperită sub patru vase aşezate unul într-altul, alături de care se afla şi strecurătoarea
din figura 19, 6; dăltiţa este şlefuită cu grijă, are lungimea de 4 cm, lăţimea tăişului
1,8 cm, grosimea corpului 0,6 cm. 5 Ciocan mic din corn de cerb, cu braţe duble şi
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Fig. 32· - Pietrele. Obiect din corn de cerb (<<sceptru»).
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de înmănuşare aşezată asimetric, lungimea 7,5 cm, grosimea maximă 2 cm, descoperit în nivelul superior al stratului III. 6 Obiect de lut ars, de formă cilindrică şi
prevăzut la partea superioară cu o buză răsfrîntă, servind probabil drept pîlnie, descoperit la 2 m adîncime (strat III: cultura Gumelniţa Il).
Figura 28: 1 şi 3 Percutoare de piatră descoperite în locuinţa nr. 1. 2 Percutor de
formă regulată descoperit în locuinţa nr. 2 (cultura Guri1elniţa I).
Figura 29: 1 Model de lut descoperit în locuinţa nr. 1, reprezentînd o colibă cu
intrarea largă, spatele arcuit, acoperişul cu creastă uşoară, lucrare neîngrijită, înălţimea
6 cm, lungimea 6,7 cm, deschiderea (intrarea) 3,5 cm, ars puternic în foc. 2 Gresie servind
la şlefuirea şi ascuţirea uneltelor de piatră, precum şi la lustruirea celor de os, găsită în
locuinţa nr. 1. 3 Probabil un tipar din gresie sfărîmicioasă descoperit în pămîntul scos
în anul 1943, servind probabil la turnarea unei lame de briceag de cupru, lungimea 18 cm,
lăţimea 7,8 cm, lungimea săpăturii 15 cm (atît cît s-a păstrat).
Figura 30: 1 Măciucă din rocă dură găsită în locuinţa nr. 1, de culoare albă, arsă
puternic de foc şi în parte distrusă din această cauză, de formă sferică, înaltă de 8,5 cm
şi cu diametru! de 9,5 cm, avînd gaura de înmănuşare cilindrică regulată, diametru! de
2,5 cm; la suprafaţă, pe anumite porţiuni se observă încă dungi ondulate de materie
gălbui-cafenie (pictură?), ca şi la obiectul de marmură din figura 33.2.2 Placă din gresie de
şlefuit, avînd mai multe şănţuleţe, descoperită în apropiere de vatra locuinţei nr. 1, împreună cu alte plăci cu funcţie similară; este în stare fragmentară; servea şi la lustruit
sulelc de os.
Figura 31: 1 Mîner din corn de cerb descoperit la 2 m adîncime (strat III: cultura
Gumelniţa II), lung de 13,3 cin şi gros de 4,5 cm, cu secţiunea rotundă; gaura de înmă
nuşare are o formă pătrată, largă de 2,3 cm ; unul dintre capete este tăiat drept, pe cînd
celălalt este tăiat oblic ; primul capăt are o gaură în care fusese introdusă -spre fixareo unealtă oarecare, probabil o dăltiţă, cu partea introdusă în corn puţin ascuţită; capătul
tăiat oblic servise drept ciocan. 2 Partea superioară a unui ciocan-toc, similar celui precedent, descoperit în locuinţa nr. 1, lungimea actuală de 7,5 cm, gaura dreptunghiulară.
3 Placă de şlefuit şi ascuţit uneltele de piatră, de formă regulată, dreptunghiulară, lungă
de 14 cm şi lată la mijloc de 4,6 cm, purtînd pe partea superioară urmele unei indelungate
întrebuinţări în scopul arătat (aici este adîncită); este folosită pe ambele părţi; a fost
descoperită în locuinţa nr. 1, în colţul de sud-vest al casei. 4 Greutate de plasă din lut
descoperită la 0,30 m adîncime (nivelurile superioare ale stratului IV), în stare fragmentară,
lată de 5 cm, înaltă de 5 cm, secţiunea eliptică, tinzînd spre formă dreptunghiulară.
Figura 32: «Sceptru>> din corn lucrat cu mare grijă lustruit pe toată suprafaţa,
avînd patru laturi la partea de înmănuşare, tăiate cu dibăcie şi lustruite; pe dunga cefii,
crestături cu caracter ornamental; lungimea 31,4 cm, în dreptul găurii de înmănuşare
2,5 cm; nu poartă urme de întrebuinţare; găsit în locuinţa nr. 1.
Figura 3 3: 1 Săpăligă din corn de cerb, încă neterminată, tăişul este numai uşor
fasonat, dar nu prelucrat, gaura de înmănuşare este ovală, lungimea totală 33 cm, braţul
săpător de 23 cm ; descoperit la adîncimea de 1,60 m (strat III: nivelul superior al
culturii Gumelniţa Il). 2 Obiect de marmură zaharoasă, de culoare cenuşie, pe margini
cîte o dungă de culoare cenuşiu închis (pictură?), formă conică, goală în interior, lungimea
actuală de 11 cm, funcţie nedeterminată (instrument muzical?), descoperit în locuinţa nr. 1..
Figura 34: 1 Fragment dintr-un colţ de mistreţ lucrat, descoperit în stratul IV,
nivelul superior (adîncimea 0,30 m). 2 Sulă de os, descoperită în stratul IV, la adîncimea de 0,50 m, din placă rombică alungită şi folosită la ambele capete, lungă de 7,5 cm,
lată la mijloc de 2 cm. 3 Dăltiţă din placă de os, lungă de 5,7 cm, lată de 3 cm, găsită în
stratul III, la adîncimea de 2 m. 4 Fragment dintr-o unealtă de os cu doi ghimpi
(harpună?), descoperit în locuinţa nr. 1. 5 Vîrful unei sule din placă de os, descoperit în
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nivelurile mijlocii ale stratului IV. 6 Undiţă de cupru descoperită în locuinţa nr. 1, pe
latura de vest, lîngă două vase (fig. 54,5) şi un pisălog rotund (fig. 28,3) ; lungimea 5 cm,
cîrligul de 2,5 cm, capătul de legare al sforii este îndoit, la partea de legătură se păstrează
încă urme de sfoară; patina este de culoare verde deschis. Undiţa este lucrată îngrijit cu
ciocanul.
Fig11ra 35: 1 Mare sulă din os de pasăre, descoperită la 2 m adîncime, în stratul
III, lungime 19 cm, bine conservată (ruptura provine din timpul săpăturii din 1948).
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Fig. 3 5. - Pietrele. Suie de os.

2 Sulă din os de pasăre, descoperită în locuinţa n'r. 1, puternic arsă de foc şi ruptă în
mai multe bucăţi, lungimea 17 cm. 3 Sulă dublă de os, cu secţiunea rotundă, lungimea
5,8 cm, descoperită la 2 m adîncime. 4 Sulă de os cu perforaţie, fie pentru a fi suspendată, fie servind la tragerea sforii, la împletit sau cusut obiectele de piele; în jurul
găurii sînt urme lăsate de sfoară, lungimea 10,1 cm, lăţimea în dreptul găurii 1,6 cm.
5 Sulă din os de animal, lucrată cu îngrijire şi bine conservată, lungimea 13,8 cm,
lustruită; descoperită în nivelurile superioare ale stratului IV (la 0,40 m adîncime).
6 Sulă din os de animal, lăţită mult la bază, descoperită în stratul II (cultura Gumelniţa
I, la 4,50 m adîncime), lustruită şi bine păstrată, lungimea 10,8 cm. 7 Sulă din placă
de os lată de 1,5 cm şi lungă de 7,2 cm, descoperită în nivelurile superioare ale stratului IV (la 0,50 m adîncime), servind probabil drept suveică sau altă unealtă folosită
la împletirea plaselor de pescuit ori la ţesut. 8 Sulă de os dublă, cu vîrfurile bine
conservate, secţiunea rotundă, lungimea 7 cm, descoperită la 1,80 m adîncime (strat cu
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cultură Gumelniţa II). 9 Sulă dublă din os de animal, cu secţiunea rotundă lungimea
6,8 cm, descoperită la 0,40 m (nivelul superior al stratului IV). 10 Sulă dublă din os
de animal, descoperită la 0,20 m, lungimea 8, 7 cm, bine conservată.
Figura 36: 1 Fusaiolă de lut, lucrată cu îngrijire, în formă de ciupercă fără picior, cu
perforaţie centrală, diametru! 6,3 cm, înălţimea 2 cm, găsită în stratul III, la 1,80 m. 2
Fusaiolă bitronconică, înaltă de 3 cm, diametru! 3,2 cm, descoperită în stratul III. 3
Fusaiolă din fragment ceramic, plată, diametru! 3, 7 cm, descoperită la 1,1 O m adîncime.
Figura 3 7: 1 Greutate de la războiul de ţesut, găsită lîngă vatra locuinţei I,
lungimea 11,4 cm, grosimea 6 cm. 2 Greutate similară, dar cu secţiunea ovală, descoperită tot în locuinţa nr. 1, lungimea 11 cm, grosimea corpului 4,5 cm; partea de sus a
găurii are urme de la sfoara sau firul urzelii. 3 Greutate similară, cu secţiunea pătrată,
găsită la 0,20 m adîncime, lungimea 12,5 cm, baza 6,5 cm.
Figura 38: vezi figura 19,9.
Figura 39: 1 Afundătoare de lut ars, lungimea 7,50 cm, grosimea 3,8 cm,
formă tubulară, descoperită în stratul III (la 1,95 m adîncime). 2 Afundătoare asemă
nătoare, tot de lut, lungă de 7,8 cm, groasă de 2,3 cm, formă tubulară mai zveltă,
găsită la 4,50 m adîncime (cultura Gumelniţa I).
Figura 40: Lingură de lut descoperită în locuinţa nr. 1 (1943), cu coada perforată
în interior, lungimea 19,3 cm, lărgimea 13,5 X 10,5 cm, adîncimea 4,5 cm.
Figura 41: vezi figura 19, 5.
Figura 42: Mare strachină descoperită în locuinţa nr. 1, diametru! gurii 46,3 cm,
inălţiema 12,3 cm, arsă de foc şi parţial deformată, pictată în interior cu grafit pe fond
în culoare roşie, în exterior lustruită puternic; în interior se găsesc şi urme de pictură
albă în benzi (fostă p:ctură «crudă»).
Figura 43: Strachină emisferică, descoperită în locuinţa nr. 1, fund drept, larg
deschisă, diametru! gurii 11 cm (în exterior), înălţimea 4,5 cm, ornamentată în interior
şi în exterior cu dungi înguste de grafit.
Figura 44: Strachină din locuinţa nr. 1, înaltă de 4,3 cm, diametru! gurii 10,5 cm,
pictată pe umăr cu grupe de cîte cinci dungi de grafit.
Figura 45: Vas dublu, comunicant, descoperit în locuinţa nr. 1; în dreptul gurii,
unde se întîlnesc cele două vase emisferice, se află o apucătoare lată, care ţine loc de
toartă, lungimea maximă 15,8 cm, diametru! gurii unui vas 9,5 cm, lăţimea maximă
12,8 cm; în exterior pictat cu benzi înguste de grafit, trase cu pensula orizontal şi
paralel; un alt exemplar similar, dar în stare fragmentară, a fost descoperit tot în
locuinţa nr. 1, inedit 1 •
Figura 46: vezi figura 18,9.
Figura 41: vezi figura 19,2.
Figura 48: Vas-castron bitronconic, descoperit în locuinţa nr. 1, înalt de 17 cm,
lărgimea gurii 21,5 cm.
Figura 49: 1 vezi figura 18,7. 2 Castron din locuinţa nr. 1, înalt de 12,3 cm,
diametru! gurii 21,7 cm.
Figura 50: Vas de formă necunoscută încă în cultura Gumelniţa, descoperit în
locuinţa nr. 1, format din cinci emisfere îngemănate, cu două torţi în zona de întîlnire
a gîtului cu corpul, înalt de 8 cm, lărgimea maximă 11,8 cm, ornamentat pe corp;
în exterior cu uşoare paranteze.
Figura 51: 1 vezi figura 18,5. 2 Vas diri locuinţa nr. 1, corpul bombat, gît
foarte scurt, aşezat pe patru picioruşe (rupte din vechime), înălţimea 5,5 cm, lărgimea
maximă 13,8 cm.
1

O astfel de

formă

va reapare, ca o

tradiţie gumelniţeană,
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Fig. 36. -· Pietrele. Obiecte de lut.
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Fig. 39· - Pietrele. Mărgele de lut ars.
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F"lg. 41· -Pietrele. Strachina- pictată cu grafit.

www.cimec.ro

528

Fig. 42. - Pietrele.

Strachină pictată .

1

Fig. 43· .:.... Pietrele.
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Figura 52: 1 Mare vas cu pereţi oblici, găsit în locuinţa nr. 1, înalt de 37 cm,
pe corp patru apucătoare orizontale; pe fundul vasului, în interior, se afla dăltiţa din
figura 26,3. 2 Vas zoomorf cu patru picioare, partea din faţă lipseşte, lungimea 11 cm,
înălţimea 7 cm, găsit la 1,20 m adîncime.

1

l- - - - - - -"'="""'"--"~..::r
Fig. 44- - Pietrele.

Strachină pictată .

Fig. 45- - Pietrele. Vas dublu de lut.

Figura 53: 1 vezi figura 18,3. 2 vezi figura 19,8. 3 Vas aproape emisferic, cu
fundul rotund, descoperit în locuinţa nr. 1, înalt de 718 cm, deschiderea gurii 12 cm,
tehnică grosolană. 4 Vas miniatură, înalt de 4,1 cm, bitronconic, cu gît scurt, descoperit
în locuinţa nr. 1, puternic ars de foc, în parte deformat, umărul mult pronunţat.
5 Vas de aceeaşi formă, dar fără umăr şi fără gît, descoperit tot în locuinţa nr. 1,
înălţimea 5,3 cm. 6 Vas piriform găsit în locuinţa nr. 1, cu corp bombat, partea inferioară tronconică, umărul pronunţat rotunjit, gît scurt şi drept, înălţimea 7,50 cm,
:1 1

~

c. :.!97
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deschiderea gurii 7 cm, partea inferioară ornamentată cu linii incizate adînc, paralele,
pe corpul propriu-zis patru reliefuri oblice pornind fecare de la un buton cilindric.
Figura 54: 1 Vas bintronconic descoperit în locuinţa nr. 1, înălţimea 8,20 cm,
diametru! 8,9 cm pe partea dinspre gură, pictat cu dungi paralele de culoare albă (nu

Fig. 46. - Pietrelt'. Mare vas de lut.

,---1

1

1

Fig. 47· -Pietrele. Mare vas de lut.

grafit). 2 vezi figura 19,3. 3 Văscior lucrat grosolan din pastă cu pietricele, înalt de
3,5 cm, diametru! 6 cm, pe buză o apucătoare perforată, găsit în locuinţa nr. 1. 4 Vas
bicontronic, descoperit în locuinţa nr. 1, similar cu vasul nr. 1, înălţimea 7,3 cm,
deschiderea gurii 9,4 cm, partea superioară pictată cu graflt în dungi paralele. 5 Vas
bicontronic descoperit în locuinţa nr. 1, înălţimea 7,1 cm, deschiderea gurii 10,4 cm,
partea de legătură arcuită, lucrat din pastă fină, portocaliu închis, lustruit pe ambele
suprafeţe. 6 Vas din pastă grosolan frămîntată, cu impurităţi, descoperită la 20 cm
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(nivelul superior al stratului IV), înălţimea 5,8 cm, pe umăr două apucători orizontale
perforate vertical. 7 vas din grupa vaselor de uz comun, descoperit la 0,50 cm (strat
lV), pereţi groşi profil neregulat. 8 Vas emisferic descoperit în locuinţa nr. 1, seria

~

~
1

1
1

1

~ -----Fig. 48. - Pietrele. Castron de lut,
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Fig. 49· - Pietrele. Castroane Je lut.

de uz comun, înălţimea 4 cm, deschiderea 6,50 cm. 9 Strachină descoperită în locuinţa
nr. 1, înălţimea 5,3 cm, deschiderea 10,2 cm.
Figura 5 5: 1 vezi figura 18,6.@) Strachină descoperită în locuinta nr. 1, înălţimea
4,2 cm, deschiderea 10,9 cm, pe buză, în exterior, urme de grafit.@ Strachină desco-
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perită

în locuinţa nr. 1, înălţimea 5 cm, deschiderea 11,6 cm, lucrată cu îngrijire, din
de culoare cafeniu deschis, lustruită pe ambele părţi. 4 strachină larg deschisă
descoperită în locuinţa nr, 1, cu o linie incizată sub buză în interior, fără alt decor:
înălţimea 3 cm, lărgimea gurii 10,8 cm.
pastă fină,

~

---

·'·-~

o 11 --· -

2
Fig. p. - Pietrele. r Mare vas de lut; z ·vas-askos.

Fig.

j

3. - Pietrele." Vase de lut

Figura56: 1 vezi figura 19,6. 2 vezi figura 18,4.
Figura 57: 1 vezi figura 1Ş,2. 2 Capac de vas descoperit în locuinţa nr. 1, cu
toartă tubulară în interior, deschiderea 18,2 cm, înălţimea 7,50 cm.
Figura 58: 1 Capac de vas descoperit în locuinţa nr. 1, diametru! 11,7 cm.,
toarta întregită, ornamentat cu două benzi săpate în peretele capacului şi dispuse în
vîrtej. 2 Capac de vas din stratul IV (găsit la adîncimea de 1 m: cultura Gumelniţa III),
în stare fragmentară; toartă unghiulară şi decor prin incizii învîrtej, diametru! actual

www.cimec.ro
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7 cm, înălţimea 3,50 cm. 3 Capac plat descoperit în locuinţa nr. 1, mîner în bandă,
diametru! 17,5 cm, înălţimea 4,5 cm.
Figura 59: 1 Capac de vas descoperit în locuinţa nr. 1, lipseşte mînerul, profil
arcuit, deschiderea 10,8 cm, înălţimea (fără mîner) 3,3 cm, decorat cu reliefuri- cîte
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Fig. H· -Pietrele. Vase de lut.
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Fig. ,,. - Pietrele. Vase de lut.

două pornind de la baza mînerului- dispuse în vîrtej, întovărăşite de incizii neregulate. 2 Capac de vas descoperit în locuinţa nr. 1, uşor arcuit, deschiderea 17 cm,
mîner tubular modelat.
Figura 60: 1 Capac din locuinţa nr. 1, fragmentar, profil concav, deschiderea
19,5 cm, decorat cu vîrei paralele, mîner imitînd forma de colibă. 2 Capac de lut
din locuinţ~, nr. 1, mîner similar, profil concav, cu marginile aduse spre interior,
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deschiderea 9 cm, ornamentat prin cîte două vîrei delimitate de linii uşor incizate şi
dispuse în cruce. 3 Capac din locuinţa nr. 1, bine păstrat, mîner similar celor două
exemplare precedente, deschiderea 12 cm, fără decor; sub capac s~a g!isit o perlă
conică de marmură. 4 Capac fragmentar convex, descoperit în stratul IV. 5 Căpăcei de

Fig. 56. - Pietrele.
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Fig. 57· - Pietrele. Capace de lut ars.

vas în formă de strachină, descoperit în locuinţa nr. 1, din lut fin, pereţii subţiri,
decorat cu pictură în grafi.t, în benzi aşezate în vîrtej, pe margine o mică proeminenţă;
diarp.etrul · 7,4 cm, înălţimea 2,50 cm. 6 Capac fragmentar, descoperit, la adîncimea
de 1,80 m (strat III, cultură Gumelniţa Il), convex, mînenrl lipseşte, lărgimea 8,3 cm.
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Figura 61: Fragment de mare vas de provizii, ornamentat cu benzi delimitate
prin incizii şi spaţii scrijelate şi umplute cu o materie făinoasă colorată, înălţimea
actuală 31,6 cm, şi lăţimea 54 cm (făcînd parte dintr-un mare vas piriform similar
celor descoperite la Palade, pe Neajlov, şi celor de la Tripolie).

Fig. j!l. - Petrele. Glpace de lut ars
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Figura 62: 1 Fragment de vas zis « fructieră » din stratul II, cultura Gumelniţa
1, de~coperit în locuinţa nr. 2, făcî~d parte din acelaşi vas ca şi fragmentul de la
nr. 2, dar imposibil de întregit din cauza deformării suferite la foc. 2 Redă forma
aceluiaşi tip de vase; suprafaţa dinafară este lustruită şi poartă urme de grafit (nu se
văd în desen), pe care le întîlnim şi în jurul butonului (1), în formă de benzi;
aceasta înseamnă că astfel de vase serveau drept capace. 3 Topor de silex descoperit
în stratul III (cultura Gumelniţa Il), lungimea 10,3 cm, lăţimea maximă 6,2 cm, marginile
retuşate, de pe suprafaţa detaşată o aşchie mare.
·
Figura 6 3: 1 şi 2 Două aşa numite « coarne de consecraţiune », din lut friabil;
au suferit mult din cauza focului; au fost descoperite, împreună cu încă cinci
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exemplare, în locuinţa nr. 1. 1 Are forma obişnuită de corn; 2 Are în plus la partea
de jos un relief, care nu a putut fi determinat în timpul săpăturii, fiindcă s-a prăfuit.
În lutul lor se găsesc păioase; pe exemplarul nr. 1, urme de pictură de culoare închisă
(roşie?).

Figura 64 şi figura 74: Idol de matmură de culoare cenuşie, descope.rit în locuinţa
nr. 1 (1943); o parte din cap şi corp lipseşte din cauza focului; înălţimea 13,8 cm,

'
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-

o ri' ·-·

,t

Fig. 6z. - Pietrele.

1-2

Fragmente de vase de lut;

~

Topor de silex.

Fig. 63. -Pietrele. Obiecte de lut.

lăţimea la mijloc 6,9 cm, grosimea 2,50 cm; este lucrat dintr-o placă de marmură;
suprafaţa este lustruită, iar pe alocuri scrijelită intenţionat pentru a prinde culoarea
roşie care se păstrează încă; idolul era pictat parţial cu culoare roşie; capul, corpul,
braţele, picioarele sînt delimitate prin crestături adînci şi şănţuleţe; după analiza provi-

zorie a marmurei, cre..! em că materialul provine de pe teritoriul R~ P. Bulgaria.
Figura 65: 1,2 şi 3 Doi idoli aproape întregi şi al treilea numai partea superioară,
reprezentînd acelaşi tip; toţi trei descoperiţi în locuinţa nr. 1; sînt lucraţi din placă

www.cimec.ro

49

CERCETĂRI Al\HEOLOGICE ÎN REGIUNEA BUCUREf:TI

de os, cu secţiunea convexă, capetele rotunjite la două exemplare şi drept la exemplarul nr. 2; urechile sînt ascuţite şi prelungi, neieşind însă înafara liniei corpului;
gîtul este lung, îngust, cam o treime din lăţimea corpului. 1 Are pe cap trei găuri;
2 Are de asemenea trei găuri; 3 Nu are nici o gaură, nici pe cap, şi nici pe corp: el
pare a nu fi încă terminat. Primele două exemplare au, imediat sub gît, alte trei
perforaţii în linie dreaptă.

Fig. 64. - Pietrele.

Fig.

6~.

Figurină antropomorfă

de

marmură.

- Pietrele. Figurine antropomorfe de os.

Figura 6 6: l() Idol plat de os, descoperit în locuinţa nr. 1, lungimea 12,1 cm,
cap în formă de pentagon, pe părţile laterale trei orificii indicînd urechile; ochii sînt
indicaţi prin două puncte, nasul printr-o linie orizontală, iar gura prin trei puncte:
în dreptul braţelor sînt două perforaţii obişnuite; sexul (feminin) indicat printr-un
triunghiu, avînd în partea de sus cinci puncte; picioarele sînt indicate printr-o incizie
mai adîncă, aplicată pe ambele părţi; în dreptul genunchilor cîte două grupe de cîte
trei puncte; în partea dreaptă a capului, pe o mică J?._orţiune, se observă o culoare
verde, din cauza verigii sau a cercelul~i de aramă. GJidol plat de. os, descoperit în
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stratul II (cultura Gumelniţa I), lungimea 11,4 cm, partea dreaptă a capului ruptă la
săpat; capul în formă de pătrat; lipseşte indicaţia nasului; de asemenea şi ·a gen unchilor
şi a picioarelor; «triunghiul vieţii » este întovărăşit pe laturile de jos de două linii
de cîte opt puncte; partea de jos rotunjită. (1} Idol de os plat, descoperit în locuinţa
nr. 1, ars puternic de foc şi deformat; lungimea 14 cm, capul rotund urechile indicate
prin cîte trei oriflcii, braţele prin două; la mijloc încă două orificii: « triunghiul vieţii»
este întovărăşit de puncte; genunchii indicaţi prin cîte două linii de cîte trei puncte,
iar laba piciorului prin cîte două puncte; picioarele sînt despărţite printr-o tăietură;
laba piCiorului este în relief..G)Idol plat descoperit în stratul IV, în stare fragmentară,
lurig de 7,9 cm(§)Idol plat de~coperit în locuinţa nr. 1, ars puternic de foc şi în parte
distrus, lungimea 7 cm, poartă urme de patină verzuie de la un obiect de aramă care a
stat în vecinătate; acelaşi tip ca şi nr. 1, de mai sus. ®Idol de os prismatic, lucrat
din os de pasăre, descoperit la suprafaţa solului, lungimea 6,1 cm, capul stilizat cu
grijă. (J) Idol similar, descoperit însă în locuinţa nr. 1, împreună cu alte obiecte, pe
latura de vest a casei; înălţimea 5,5 cm, urechile indicate prin două perforaţii.
Figura 67: 1 Idol de lut ars, reprezentînd o divinitate feminină, găsit în locuinţa nr. 1, rupt din vechime în partea inferioară; înălţimea actuală 8 cm, lăţimea în
dreptul braţelor 6,5 cm; nasul în formă de plisc, gura indicată prin două adîncituri,
urechile prin două perforaţii, sînul în relief, conic, braţele aşezate pe abdomen şi perforate în dreptul coatelor, partea abdominală proeminentă, sexul indicat prin obiş
nuitul triunghi, în spate o cocoaşă (tip steatomer şi steatopig), pe partea dorsală
incizii, care ·la origine au fost date cu culoare roşie, ale cărei urme se mai păstrează
încă;
pe gît, de asemenea, urme de culoare roşie. 2 Figurină feminină descoperită
în nivelurile superioare ale stratului IV (la 0,30 m adîncime), în stare fragmentarl
(numai torso ), modelare în stil realist, indicarea sexului foarte pronunţată, înălţimea
actuală 8,2 cm. 3 Figurină feminină descoperită în locuinţa nr. 2 (stratul II: cultura
Gumelniţa I), îi lipsesc picioarele, braţele sînt rupte, nasul în formă de plisc de pasăre,
sînul din două conuri adăugate ulterior, partea dinafară a feselor căzută.
Figttra 68: 1 Figurină feminină din lut ars, descoperită în locuinţa nr. 1, reprezentînd o divinitate feminină, cu r~chie largă în formă de clopot 1 , decorată cu linii incizate
. verticale, pîntecul proeminent, braţele scurte (unul lipsă din vechime), gura indicată
prin trei împunsături, nasul redat în chip realist, ochii indicaţi prin cîte o linie incizată mai adînc, în dreptul urechilor sînt cîte două adîncituri. 2 Fragment de idol
feminin descoperit în stratul IV (la 0,80 cm adîncime),· cu genunchii aduşi spre abdomen (probabil figurină şezînd). 3 Cap de figurină, de formă neîntîlnită pînă acum în
cultura Gumelniţa, gol în interior, înalt de 6,8 cm, găsit în locuinţa nr. 1 în apropiere
de vatră; operă de artă cu vădite elemente realiste; ochii redaţi plastic, la fel gura,
nasul şi urechile (perforate); pe cap un cilindru înalt de 1,3 cm (tiară?). 4 Figurină
feminină, descoperită în nivelurile superioare ale stratului IV (între 0,20-0,40 cm adîncime); braţele sînt aşezate pe piept, unul peste altul; modelare superioară.
Figura 6 9: 1 Figurină zoomorfă, găsită la 1,80 m adîncime; un alt exemplar
similar s-a găsit la 2 m; în regiunea gîtului are o perforaţie pentru suspendat. 2 Figurină zoomorfă, lungimea 10 cm, descoperită la 4,50 m adîncime (strat Gumelniţa I),
pare să fi avut coarne.
Figura 70: Figurină_ zoomorfă reprezentînd o vulpe (de fapt vulpoi) descoperită
lîngă vatra locuinţei nr. 1; este lucrată din lut fin, cu straturile de la suprafaţă castanii
şi lustruite; modelare de adevărată artă realistă; singurul defect este în modelarea
1 Aminteşte

forme cunoscute

şi

în cultura

Sălcuţa

(perioada II c).
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Fig. 66. - Pietrele. Figurine antropomorfe de os.

Fig. 67.- Pietrele. Figurine antropomorfe de lut ars.
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cozii; ochii foarte expresivi; botul si
, urechile caracteristice vulpii·' botul si
, ochii au
fost incrustaţi cu culoare albă; animalul este în poziţie de odihnă.
Figura 71: 1 Un număr de nouă mărgele de piatră, dintre care una de marmură (?) albă, găsite în locuinţa nr. 1; sînt perforate la capătul îngust; lungimea lor

Fig. 68. ·- Pietrele. Figurine antropomorfe de lut ars.

Fig. 69.- Pietrele. Figurine zoomorfe de lut.

Fig. 70.-Pietrelc.

Figurină zoomorfă

(vulpoi) de lut.

variază între 1,6-2,1 cm. 2 Cîteva din numeroasele (peste 100) mărgele plate şi
rotunde, lucrate din scoică şi perforate, care au fost descoperite într-un vas cu capac;
diametru! variază între 1,1-2,4 cm; multe sînt în stare fragmentară (vezi şi figura 73).
Figura 72: 1a Cochilie de cardium din locuinţa nr. 1 perforată; 1 b Placă de
scoică perforată, din locuinţa nr. 1. 2 Şase cochilii de melcişori găsiţi în locuinţa nr. 1 în
numeroase exemplare, perforaţi pentru a fi. atîmaţi. 3 Patru (din cele cinci) plăci trjunghiulare din placă subţire de os, descoperite în locuinţa nr. 1, servind ca pandantive
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şi poate făcînd parte din aceeaşi salbă cu perlele de piatră 1 . 4 Perlă de lut ars, de
formă conică, perforată orizontal spre bază, descoperită în locuinţa nr. 2, (stratul II:
cultura Gumelniţa I), similară întru totul unui exemplar descoperit în locuinţa nr. 1
(inedit): lungimea 3,3 cm, lăţimea bazei 2 cm, 5 la mijloc o perlă cilindrică din marmură

Fig. 71. -

Pietrele. Perle de

marmură şi

de scoic1i.

2

Fig. 72.. -

Pietrele. Podoabe.

albă cu pete cenuşii, lungă de 1,50 cm, diametru! 1,3 cm; în dreapta şi în stînga încă
zece perle plate de scoică; toate din locuinţa nr. 1. 6 Încă un melc de felul celor de la
nr. 2, dar de dimensiuni mai mari, tot din locuinţa nr. 1.
Fig. 73: vezi figura 71.
Fig. 74: vezi figura 64.
În afară de aceste numeroase materiale a căror descriere o publicăm aici, se mai
găsesc o mulţime de fragmente de vase, cu profiluri asemănătoare în general vaselor
întregi ilustrate aici, precum şi unelte din silex şi dăltiţe de piatră, ale căror formă şi tehnică
1 Forme absolut similare se cunosc mai de mult in cultura Gumclnifa: ~Daciat, Il, 192.5, p. 88, fig. 66, 6 cm,
p. 97· (VI. Dumitrescu). De data aceasta forma, de care vorbim, este bine fiXată din punct de vedere stratigrafic, atari
podoabe găsindu-se intr-o locuinţă din stratul Gumelniţa Il (Az).
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amintesc pe cele publicate. Destul de numeroase sînt plăcile de şlefuit, de diferite forme
neregulate. Numărul fusaiolelor este mai mare decît cel publicat, totuşi trebuie
subliniat că ele se găsesc într-un număr mai mic decît în alte aşezări gumelniţene. În sondajele din anul 1943 şi în să păturile din anul 1948 s-au descoperit aproximativ zece fusaiole. Acelaşi lucru trebuie spus şi despre greutăţile de la războiul de ţesut.
IV. S:\PĂTURILE DE LA BLEJEŞTI, RAIONUL VIDA (1948)
În anul 1948 am întreprins sondaje în aşezarea de la Blejeşti, de unde doi
elevi din Bucureşti îmi aduseseră în 1947 fragmente ceramice tipice pentru cultura
Gumelniţa. Sondajele s-au efectuat între 1 şi 11 august 1948. Rezultatele lor au contribuit la îmbogăţirea cunoştinţelor noastre asupra culturii Gumelniţa din cîmpia Munteniei şi au pus unele probleme noi, care vor trebui urmărite pe viitor mai în de aproape.
Staţiunea se află în margina de nord-vest a satului, în imediata sa vecinătate. Este
înconjurată din toate părţile de « gîrla satului » (fig. 75). Pe latura dinspre drumul
ce duce spre Serica, poate fi atinsă pe uscat în timpul verii. Girla este bogată în peşte
mărunt. Aşezarea are formă de măgură (tell), care se ridică deasupra « gîrlei satului »
cu aproximativ 5,50 m. De jur împrejur, ea este roasă pe margini din cauza apei,
carţ o distruge mai ales în timpul ploilor de primăvară şi de toamnă. Pe latura dinspre
drumul ce duce la Serica, aşezarea a fost însă distrusă în bună parte de către oameni:
de aici se scoate pămînt pentru cărămidă şi lipit. Gropile au atins, aici toate straturile
de cultură şi au distrus locuinţele întîlnite. Materialul arheologic scos la iveală cu
ocazia unor astfel de săpături s-a distrus sau s-a risipit.
Scopul sondajelor făcute la Blejeşti a fost în primul rînd de a determina caracterul aşezării de unde proveniseră materialele ce ni s-au adus, în al doilea rînd, de a
stabili stratigrafia acestei aşezări, iar în al treilea rînd, de a vedea aspectul caracteristic
al culturilor ce se găseau acolo.
Pentru aceasta am procedat la trasarea .a şase sondaje, şi anume: sondajul . -4
de 6 X 3 m în centrul măgurii, orientat est-vest; sondajul 13 de 6,50 X 3 m (transformat
apoi în suprafaţa B) pe latura de sud, la 3 m vest de diametru! nord-sud al măgurii;
sondajul C de 7 X 2,50 m la 5 m est de A, căzînd perpendicular pe sondajul D, care
a fost lung de 20 X 2m şi al cărui scop a fost de a face profilul mal ului măgurii pe
latura nordică a aşezării, distruse din cauza gropilor; sondajul E de 4 X 1,50 m, la
7,50 m est de suprafaţa B; sondajul F de 5 x 1,20 m paralel cu A, pe latura estică
a măgurii, şi sondajul G de 3 x 1 m pe latura de sud~ sprijinit cu talusul vestic pe diametrul nord -sud.
După un strat de sol actual, gros de 0,20-0,30 m, urmează stratul de cultură, care coboară pînă la 2,50 m adîncime. Acest strat aparţine culturii Gumelniţa.
Materialele oglindesc cele trei faze ale evoluţiei acestei culturi; faza Gumelniţa III este
mai slab reprezentată, pe cînd faza Gumelniţa II este cel mai bine reprezentată,
iar faza Gumelniţa 1 a fost identificată numai în trei sondaje (E, F şi G). În mod
cu totul sporadic au apărut trei cioburi care pot fi atribuite culturii Boian şi care
indică prezenţa unui strat cu cultură Boian în această aşezare-tell.
Stratul II (Gumelniţa I) se află sub un strat foarte subţire de pămînt de culoare
neagră, de natură vegetală, provenind de la o inundaţie. După retragerea apelor, s-au
aşezat oamenii culturii Gumelniţa II. Despărţirea între stratul Gumelniţa I şi Gumelniţa II este clar făcută prin acest strat neutru de culoare neagră, gros de 2,50-3 cm.
Rarele cioburi Boian apar sub elementele de cultură materială Gumelniţa I. Ceramica descoperită în stratul II este tipică pentru inventarul culturii Gumelniţa I. Astfel
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am descoperit multe fragmente din specia ceramică fină, din lut fin, negru, cu glazură
neagră lustruită metalic şi decorată uneori cu caneluri fine, plisate, ca şi la Petru
Rareş. Profilele redau pahare cu pereţii drepţi şi buza teşită în interior şi dată cu
o materie făinoasă de culoare roşie 1 • Pe buză apar, în exterior, obişnuitele crestături.
S-au descoperit şi fragmente de suporturi tipice culturii Gumelniţa I, precum şi.
fragmente ceramice din-grupa cărămizie şi decorată cu vîrei şi incizii. Unele profile de
străchini cu umăr arată că există o legătură genetică între ceramica de tip Gumelniţa I
şi Boian, fapt dovedit şi de alte descoperiri mai vechi cunoscute de cercetători.
Stratul III (Gumelniţa II) este cel mai compact. El nu se întinde însă uniform peste
întreaga măgură. În sondajul A, C şi F este sărac. Pe alocuri are o grosime de 2 m.
În sondajul A am determinat două niveluri de case incendiate, de grosimi variate.
Între primul (superior) şi al doilea nivel este o distanţă de 0,60 m.
În suprafaţa B este numai nivelul inferior al caselor incendiate. Aici am dat
peste o locuinţă incendiată, fapt care ne-a făcut să transformăm sondajul într-o suprafaţă care să permită degajarea întregii locuinţe. Astfel s-a ajuns la o suprafaţă de 7 X 5 m.
Grosimea masei de chirpici ars este în medie de 1,50 m. Chirpiciul poartă urme de
nuiele, de crăci mai groase şi mai ales de scîndură. În general, chirpiciul găsit în
interiorul casei - adică în suprafaţa cuprinsă de locuinţa propriu-zisă - poartă
urme de scînduri. Lăţimea acestora ajunge pînă la 10 cm. Constatarea trebuie reţinută.
În compoziţia chirpic;ului au intrat păioase, precum şi pietricele şi chiar cioburi mărunte.
:Masa mare de chirpici dovedeşte că locuinţa a fost lipită pe ambele părţi ale pereţilor,
avînd probabil şi tavan. Din chirpici am scos un bogat material, care totuşi nu este de
varietatea şi bogăţia celui din locuinţa nr. 1 de la Pietrele. Vasele zăceau în diferite părţi
ale locuinţei (fig. 76). Unele erau cu gura în jos, altele răstt;rnate, altele aşezate pe postamente scunde de lut. Din masa de chirpici s-a scos şi un idol de gresie de calitate inferioară (fig. 89), precum şi un topor de piatră şi un altul de os, ambele perforate(fig. 79,
3--4). Uneltele de silex sînt rare (fig. 78, 1-2), ca şi cele de os, care în majoritate
au pierit în foc. S-au găsit oase de animale domestice (bou, oaie, capră, porc, cîine), de
animale sălbatice (mistreţ, cerb) şi de pasăre. Scoicile sînt mai rare decît la Pietrele.
Ele au fost întîlnite şi în celelalte sondaje. Unele vase au ars într-un mediu închis şi s-au
tranformat în sgură.
După ridicarea chirpic;ului ars, am procedat la determinarea locuinţei nr. 1. Ea
are o formă dreptunghiulară, cu latura mare de 5,20 m şi cea mică de 4,10 m. Este orientată cu intrarea spre est. Intrarea se găseşte la mijlocul peretelui lung. În planul propriuzis al locuinţei nr. 1 nu am găsit nici o urmă de pari (fig. 77). Sistemul de constructie al acestei case diferă de acela al locuintei nr. 1 de la Pietrele.
'
'
Planul şi dimensiu!1ile casei sînt bine delimitate de un şănţuleţ întrerupt numai
în dreptul intrării. Lărgimea acestui şănţuleţ este în general de 0,20 m (la gură), iar
adîncimea de abia 0,10-0,15 m. Numai în partea de nord a peretelui estic, pe o distanţă de 1,30 m, el este adînc de 0,40 m şi larg la gură de 0,30 m.
Colţurile casei sînt drepte. Lipsa parilor arată că locuinţa nu a fost construită
în sistemul paiantelor, ci din bîrne. Acestea au f03t puse una peste alta, orizontal, începînd de la temelie, unde vor fi fost aşezate, în şanţul despre care am vorbit, bîrne mai
groase. Urmele de bîrne lucrate cu îngrijire ca să aibă o suprafaţă plană, imprimate pe
chirpici, merg uneori paralel, indicînd prin aceasta aşezarea orizontală a bîrnelor suprapuse. Adesea întîlnim pe chiprici şi forma colţurilor casei în unghi drept.
În colţul de nord-est, la dreapta intrării, se afla vatra, de formă rotundă, dar
distrusă de incendiu şi de dărîmături. În faţa peretelui estic, exact la mijlocul lui, am
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Fig. 73·

Fig. 74· - Pietrele. Figurină
de marmură.

Pietrele. Podoabe.

Fig. 75· -

Fig. 76. -

Aşezarea

de la

Blejeşti

Vedere in silu din locuinfa nr.
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dat peste doi pari, la distanţa de 0,55 m la est de perete. Groapa parilor arată că aceştia
erau rotunzi. Parii au fost rotunjiţi cu securea de piatră. Diametru! lor avea în medie
0,20 m. Distanţa dintre pari era de 1,20 m; aici era intrarea casei. Casa avea deci un
pridvor, în felul casei-megaron.
Pereţii locuinţei poartă două lipituri suprapuse. Aceasta dovedeşte că locuinţa
a fost renovată o singură dată. Masa de chirpici trecuse dincolo de planul casei. În
timpul incendiului, locuinţa, formată dintr-un schelet de lemn şi cu multă lipitură
de pămînt amestecat cu păioase, s-a prăbuşit nu numai spre interior, ci şi în afară. În
partea de vest, chirpiciul trecuse cu 1,30-1,40 m, pe cînd în rest cu mai puţin.
Spre sud de locuinţă, şi anume în dreptul colţului sud-estic, am dat la distanţa
de 3 m, peste o vatră în jurul căreia se găsea puţin chirpici ars, multe oase de animale
şi păsări, sfărîmate şi calcinate, cenuşă, cărbuni, multe cioburi şi cîteva v:ase foarte
sfărîmate. Alături de vatră am găsit «un corn de consecraţiune »mic, din lut bine fră
mîntat. Impresia noastră este că locuinţa nr. 1 făcea parte dintr-un mic complex gospă
dăresc, iar vatra de alături era folosită în timpul verii.
Postamentul sau podeaua locuinţei era din pămînt bătătorit şi ars. O podea similară am întîlnit la adîncimea de 2 m în sondajul D, de pe latura de nord a măgurii.
Aici .însă postamentul era lucrat cu mai multă îngrijire. Din păcate însă gropile pentru
scoaterea pămîntului pentru cărămidă au distrus masa de chirpici aproape pe toată
suprafaţa, care indica o bogată locuinţă gumelniţeană. Pămîntul podelei era bătătorit
puternic, pe o grosime de 0,25 cm. Deasupra era întinsă o lipitură fină făcută din
pămînt galben, bine ales şi amestecat cu nisip ca să nu crape. Din cauza focului,
podeaua dobîndise o tărie aproape de cărămidă arsă. Ca să se poată trece prin ea, a
fost nevoie de tîrnăcoape şi ciocane. Pe suprafaţa exterioară era netezită puternic şi
aro;ă pînă la roşu iar pe latura dinspre sol purta urme de bulamaci aşezaţi unul
lîngă altul. E aci vorba de o platformă de lemn, construită în felul celor cucuteniene, peste care s-a dat cu lut :fin şi apoi ars la roşu.
În sondajul-profil D, s-au detaşat resturile a două grupe de chirpici ars, una
la capătul de est şi alta la capătul de vest. Podeaua de care a fost vorba se afla la capătul
vestic. În acest postament am dat şi peste groapa unui par de lemn, larg de 0,25 m, care
făcea parte din locuinţă.
Într-o parte a podelei de la capătul vestic, am observat o porţiune dintr-o
groapă făcută din vechime. Diametru! gurii gropii, care trecea prin podea, era de
0,60 m. S-a scos cu grijă tot pămîntul din resul acestei gropi, urmărindu-se de aproape
pereţii. O parte de pe latura de nord a gropii fusese distrusă recent din cauza gropilor
făcute de săteni pentru lut. S-a ·ajuns pînă la fundul gropii, care avea o adîncime
de 0,90 m (de la podeaua perforată). La mijloc avea o lărgime de 0,65 m, iar la fund
de 0,80 m. Ea avea formă de puţ.
În pămîntul scos din acest puţ, am găsit bucăţi de chirpici provenind de la
locuinţa gumelniţeană prin care s-a trecut, cioburi arse de tip gumelniţean din
aceeaşi locuinţă, o greutate de plasă cu trei feţe (secţiune triunghiulară), patru cioburi
mici caracteristice culturii Gumelniţa I (puţul trecuse prin nivelul neutru de culoare
neagră şi intrase în stratul II, cultura Gumelniţa l). Descoperirea unui os de om
calcinat ne-a surprins la început. Apoi au apărut şi altele. Prezenţa unui mormînt de
incineraţie nu mai putea fi pusă la îndoială. În curînd am descoperit şi o parte a
inv.entarului unui asemenea mormînt: o urnă funerară bitronconică, în stare fragmentară, o parte dintr-o strachină-capac decorată, o altă strachină-capac, o ceşcuţă şi
un capac (fig. 90-93), toate caracteristice culturii primei epoci a fierului. Din urna
funerară şi din strachină rămăseseră numai cîteva fragmente (v. mai jos).
36'
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În săpăturile de la Blejeşti nu s-au descoperit multe unelte de piatră sau os.
În schimb, ceramica este mai bogată. Prezentăin şi aici materialul ilustrat în text:
Figura 78: 1 Cuţit de silex descoperit în locuinţa nr. 1, lungimea 11 cm, arcuit,
culoare cenuşie; 2 Răzui tor din silex, de culoare cenuşie, aşchiat din cauza focului,
descoperit tot în locuinţa nr. 1; 3 Partea-ciocan, aparţinînd probabil unei securi de os,
lustruită, descoperită în sondajul A, la 0,20 m adîncime; 4 Sulă de os lucrată dintr-o
aşchie de os de animal, descoperită în locuinţa nr. 1, lungimea 8,2 cm; 5 Sulă de os,
lucrată dintr-o placă de os de animal, vîrful rupt, lungimea actuală 8,3 cm, găsită în
stratul III; 6 Sulă de os dublă, un capăt rupt, secţiune rotundă, lungimea actuală
7,6 cm, găsită în stratul superior; 7 Sulă de os bine păstrată şi lucrată cu îngrijire,
lustruită puternic, lungimea 13,6 cm, descoperită în sondajul C la 0,30 m adîncime.
Figura 7 9: 1 Dăltiţă de rocă dură, formă trapezoidală, lungimea 6,8 cm, tăişul
arcuit, cea:fa de asemenea arcuită, lucrată cu îngrijire şi şlefuită pe ambele părţi, tăişul
lat de 5 cm, găsită la 0,30 cm; 2 Dăltiţă din rocă dură, lungimea 5,5 cm, lăţimea tăişului
4 cm, găsită la 0,20 cm; 3 Topor-ciocan din rocă dură de culoare cafenie cu puncte
negre, găsit în locuinţa nr. 1, lungimea 7,7 cm, lăţimea tăişului 3,4 cm, lăţimea maximă
a corpului 4,5 cm, diametru! găurii de înmănuşare 1,7 cm, lucrat cu îngrijire, folosit mult
(tăişul e bont din cauza unei utilizări îndelungate); {!)Topor-măciucă din corn, găsit
în locuinţa nr. 1, împreună cu toporul precedent, cu gaură de înmănuşare către
tăiş, lungimea 11,2 cm, lăţimea maximă în dreptul cefei 7,5 cm, tăişul oblic, fragmentar, lustruit.
Figura 80: 1 (reprodus şi în figura 81). Vas cu corpul puternic bombat şi gît
drept şi scurt, descoperit în locuinţa nr. 1, similar celor din locuinţa nr. 1 de la
Pietrele (fig. 47), înalt de 19 cm, deschiderea gurii 18,2 cm, ars puternic de foc, partea
inferioară ornamentată cu vîrei late şi paralele, aşezate oblic, partea superioară a
corpului decorată cu vîrei late oblice mai pronunţate, despărţite din distanţă în distanţă
de brîuleţe alveolare, pe umăr patru butoni-pastile aşezaţi în cruce, iar pe limita dintre
cele două părţi ale corpului, patru gurguie ascutite; lustruit în interior. Încă un vas
similar s-a descoperit în aceeaşi casă (fragmentar)
Vas piriform, descoperit în locuinţa
nr. 1, înalt de 24 cm, diametru! gurii 13,4 cm, în parte deformat din cauza focului; două
mănuşi cu secţiunea rotundă leagă gîtul de corpul vasului, formă de urcior mare; încă un
exemplar inedit desco~erit în aceeaşi casă, aceeaşi formă, dar avînd în plus, pe linia
de maximă rotunjime a:-)corpului, patru proeminenţe şi corpul decorat cu vîrei, înălţimea
23 cm, diametru! gurii 13 cm (întregibil); un al treilea vas fragmentar de acelaşi tip,
găsit tot în locuînţa nr. 1 (inedit, nu poate fi întregit); un vas de acelaşi tip s-a descoperit tot în locuinţa nr. 1 de la Pietrele (inedit, în stare fragmentară); G}Vas piriform
din locuinţa nr. 1, cu două torţi legînd gîtul de corp, avînd o formă unghiulară,
asemănătoare torţilor capacelor gumelniţene şi torţilor culturii Sălcuţa; înălţimea 21 cm,
diametru! gurii 11,2 cm; 4 (vezi şi figura 82) Vas descoperit în locuinţa nr. 1, împreună
cu o ceaşcă (vezi şi figura 76, vedere in situ), formă de urcior, înalt de 20,5 cm, lărgimea
gurii 1O, 1 cm, cu două torţi originale, legînd gîtul de corpul vasului exact în zona
de întîlnire a acestora şi avînd o formă ascuţită (ca în cultura Sălcuţa din Oltenia);
între torţi cîte două gurguie în formă de şa, partea cea mai bombată a corpului
decorată cu împunsături «cu unghia»; 5 Strachină din locuinţa nr. 1, cu torţi unghiuIare, forma de castron adînc cu două torţi laterale, diametru! gurii 26 cm, înălţimea
16 cm, lustruit în culoare roşcat-vişiniu. Castroane mari, ca la Pietrele, apar şi la Blejeşti.
Astfel, am descoperit un castron similar celui de la Pietrele (fig. 18, 7), înalt de
30,5 cm şi cu deschiderea gurii de 35,4 cm, pe corp ornamentat cu vîrei şi lustruit
în interior (inedit).
Figura 81: vezi figura 80, 1.
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Figura 82: vezi figura 80, 4.
Figttra 83: 1 Vas bitronconic din locuinţa nr. 1, ars puternic de foc, umărul
bomb~· ~i decorat cu paranteze incizate, înălţimea 7,5 cm, deschiderea gurii 9 cm;
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Planul locuinţei nr. 1 de la Blejeşti.

Fig. 78. -

Blejeşti. 1-2

Unelte de cremene;
3-7 Unelte de os.

2

Fig. 79·- Blejeşti. 1-3 Unelte de piatră; 4 Topor de corn de animal.

2 Văscior bitronconic, din locuinţa nr. 1, înalt de 5 cm, deschiderea gurii 7 cm, fără
ornamente, pe umăr două gurguie; 3 Vas-strachină emisferic din locuinţa Qr. 1, înăl
ţimea 4,8 cm, deschiderea gurii 12,2 cm, fără ornamente; 4 Strachină cu buza întoarsă
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spre interior din locuinţa nr. 1, arsă de foc şi în parte sfărîmată, înălţimea 5, 2 cm,
deschiderea gurii 7, 7 cm.
Figura 84: 1 Vas bitronconic din locuinţa nr. 1, mijlocul bombat, pereţi subţiri
din lut fin, buza foarte uşor răsfrîntă în afară şi scurtă (de 0,50 cm); pe jumătatea
superioară urme de grafit, pe umăr două rînduri de paranteze incizate şi paralele;

s

Fig. So. -

Blejcşti.

Vase de lut.

1
1
1
1

l_ --.- - - -~~~~~~~
Fig. 81.

Blejeşti.

Vas de lut.

înălţimea

11 cm, diametrul gurii 9 cm; 2 Vas din locuinţa nr. 1, bitronconic, buza
uşor pronunţată şi aplecată ~ spre exterior, umărul bine desprins, marcînd zona de
maximă rotunjime: deasupra lui patru grupe din două gurguie în formă de şa; lustruit,
roşu-vişiniu închis, înălţimea 10,8 cm, diametru! 7 cm; 3 Vas cu picior cilindric, corp
bombat, gît scurt şi răsfrint în afară, găsit în sondajul F, la 1,80 m (cultura Gumelniţa
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II), pasta de culoare cafenie, lustruit, înalt de 10,6 cm, diametru! gurii 10,5 cm, piciorul
înalt de 2,1 cm; 4 Văscior bitronconic, din locuinţa nr. 1, pictat cu grafit pe partea
superioară, în benzi paralele şi înguste, înălţimea 5,6 cm, lărgimea gurii 8 cm.
Figura 8 5: 1 Strachină din locuinţa nr. 1, buza răsfrîntă spre interior, înălţimea
6 cm, deschiderea gurii 16,2 cm, lut de culoare cafenie, lustruită, neornamentată
r--~-o----

1
1
J,

f
1

Fig. Sz. -

Blcjeşti.

Vas de' lut.

' .J

--------Fig. 8J. -

Hlcjeşti.

Vase de lut.

(întregită);

2 Strachină larg deschisă, din locuinţa nr. 1, înălţimea 4,7 cm, diametru!
deschiderii 18,5 cm, avînd două apucători perforate vertical (se mai păstrează una),
întregită; 3 Strachină emisferică, din locuinţa nr. 1, inaltă de 8 cm, deschiderea gurii
8,4 cm, fără decor; 4 Vas bitronconic din locuinţa nr. 1, lustruit în culoare roşie
vişinie, înălţimea 7 cm, diametru! gurii 8,1 cm, întregit; 5 Farfurie larg deschisă, din
locuinţa nr. 1, înălţimea 3,5 cm, diametru! 13,5 cm, neornamentat, fără fund; 6 Strachină
din locuinţa nr. 1, lustruită în culoare roşie-vişinie, prevăzută cu două orificii în
apropiere de buză pentru a fi suspendată; înălţimea 10 cm, diametru! 33 cm.
Figura 86: Fragmente dintr-un mare vas de provizii piriform, similar ca profil
vasului de la Pietrele (fig. 61) şi celor descoperite de noi la Palade (comuna !oneşti,
raionul Găeşti), decorat în tehnica exciziei şi incrustaţiei cu culoare, după sistemul
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bandceramic; pe corp benzi lăsate în relief şi lustruite, delimitate de spaţii săpate şi
incrustate; înălţimea fragmentelor 22 cm.
Figura 87: Trei obiecte de lut, de formă similară « pudrierei » din locuinţa nr. 1,.
de la Pietrele (fig. 19, 9); 1 Formă de sferă, mult turtită, plină în interior, decorată
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Fig. 8 5. -·

Blejcşti.

Profile de vase de lut.

pe ambele părţi prin incizii spiraliforme; pe una din feţe poartă urmele probabil a
patru picioruşe, pe care era aşezat acest obiect; diametru! 6,3 cm; 2 Obiect similar, dar
gol în interior, avînd un orificiu, ca şi cel de la Pietrele, iar în interior se observă o
materie de culoare verde (aramă?; ori probabil o materie, ca. şi cea de la Pietrele, în care
intră şi cupru; poate malachit), diametrul6 cm; 3 Obiect similar, diametru! 6,1 cm, gol
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în interior, cu un orificiu, nu poartă nici o urmă de materie; nr. 2 şi nr. 3 au fost
descoperite în locuinţă nr. 1, iar nr. 1 în stratul Gumelniţa II, în sondajul G.
Figura 88: 1 Figurină de lut, reprezentînd un bărbat, descoperită la 0,50 m,
în sondajul A; înaltă de 8,2 cm, braţele lipsesc, modelare grosolană, fără redarea
picioarelor; 2 Fragment dintr-un vas cu reprezentări antropomorfe pe pereţii săi; după
ce vasul cu asemenea reprezentări în relief s-a spart, ciobul a fost luat şi rotunjit cu
îngrijire, luînd forma unui medalion cu diametru! de 4 cm; corpul omenesc este
reprezentat foarte schematic; corpul, braţele şi picioarele prin reliefuri înguste, iar
capul printr-un buton alungit; braţele sînt ridicate în semn de adorare; obiectul este
în legătură cu cultul soarelui; el a fost găsit în nivelul superior al culturii Gumelniţa,
la limita dintre stratul de cultură şi humus; 3 Idol feminin de lut, găsit în locuinţa nr. 1,
înalt de 5,6 cm, larg la bază de 6, 7 cm, gol în partea inferioară, care redă rochia în
formă de clopot, ca la exemplarul de la pietrele (fig. 68, 1), capul lipseşte, braţele
redate schematic, prin prelungiri scurte laterale; de pe suprafaţa figurinei a căzut
stratul de lut superficial.
Figura 89: Idol (?) din rocă dură (locală), găsit în locuinţa nr. 1, înălţimea
13,4 cm, lăţimea maximă 5 cm, grosimea 1,8 cm; este lucrat pe ambele margini; capul
nu este indicat, în partea superioară are două şănţuleţe, care ar putea indica braţele, iar
la genunchi un şănţuleţ; picioarele sînt indicate printr-un şănţuleţ despărţitor, vertical.
Figura 90: Urnă funerară fragmentară (îi lipseşte şi fundul), descoperită în puţul
din sondajul D, ca şi celelalte obiecte de la figurile 91-93; lut cu două straturi
caracteristice culturii primei epocii a fierului: unul (cel din exterior) negru-cenuşiu şi
altul (cel interior) de culoare castaniu -gălbuie, în exterior lustruit negru metalic; pe
linia de demarcaţie a gîtului de corp se află patru reliefuri triunghiulare de la care
pornesc în jos nervuri în relief, care se opresc la cîte o apucătoare lată de pe partea
inferioară a urnei; înălţimea actuală este de 53,6 cm, urna avînd o înălţime de aproximativ 55 cm, gîtul se termină într-o arcuire trompetiformă; urna este bitronconică,
tipică culturii primei epoci a fierului; urna a fost parţial distrusă din cauza gropilor
de pămînt, care au răscolit o parte a mormîntului.
Figura 91: Strachină făcînd parte din acelaşi mormînt, lut negru-cenuşiu, cu
nuanţe castanii, lustruit negru metalic, pe alocuri nuanţe castanii; în stare fragmentară,
dar întregibilă; buza larg arcuită în afară; pe umăr, patru proeminenţe organice înconjurate cu caneluri şi semicerc, mărginite la rîndul lor de un şir de adîncituri umplute
cu materie de culoare albă; în interior, pe buză, un bogat decor în stil geometric, din
spirale-mustăţi terminate cu un buton, din triunghiuri, pătrate, romburi şi linii; decorul
era incrustat tot cu materie albă; pe marginea buzei spirale continue.
Figura 92: 1 Capac de lut ars, masiv, descoperit în puţul mormîntului de incineraţie,
cu toartă din bandă rotundă, înălţimea 10 cm, lăţimea 9,3 cm; 2 Strachină-capac din
mormîntul amintit, în stare fragmentară, cu buza răsfrîntă spre interior, pe buză
decorată cu caneluri oblice, două mici gurguie opuse, înălţimea 8,2 cm, diametru! gurii
26 cm; lut negru-cenuşiu, cu un singur strat.
Fig11ra 93: Ceşcuţă din acelaşi mormînt, cu o toartă supraînălţată (ruptă din
vechime), înălţimea actuală 4,6 cm, diametru! gurii 6,5 cm; lut negru-cafeniu, lustruit
în culoare neagră, cu luciri metalice; sub buză, în afară, un şir de spirale continue
(imbucate) incizate; pe zona de despărţire a gîtului de corp, alt şir de spirale asemă
nătoare, de la care
porneşte, de o parte şi de alta a ceşcuţei, un alt şir vertical;
spiralele sînt" închise într-un şănţuleţ; fundul este uşor concav.
Am reprodus mai sus numai o parte a descoperirilor de la Blejeşti, întrucît
multe obiecte, în special vasele, sînt asemănătoare celor de la Pietrele. Interesant mi
se pare fragmentul din figura 94, pe care îl reproducem în acest studiu. Este un
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Blejeşti.
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Fragment dintr-un vas de lut.
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Fig. 87.-

Blejeşti. <<

Pudriere>> de lut.
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Fig. 88. - Blejeşti. 1 şi 3 Figurine antropomorfe de lut.
2 Decor antropomorf pe un fragment ccramic.
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Blejeşti. Figurină
de piatră.
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fragment de strachină fără fund, cu profil similar străchinilor gumelniţene mai tîrzii,
descoperite de noi la Palade. Strachina este decorată în exterior cu incizii adînci,
adunate cîte patru paralele; ele erau umph.lte cu materie albă, iar spaţiul dintre ele
este scrijelat pentru a fi incrustat.
A apărut la Blejeşti şi forma de vas cu piciorul gol spre interiorul vasului,
de tradiţie Boian, pe care l-am întîlnit la Pietrele (fig. 18, 3). Grafitul este rar la Blejeşti.
În schimb, decorul cu paranteze este mai frecvent decît la Pietrele. În afară de vasele

1
1
1
1

'€;

1

1.
1
,L __ -

-----

Fig. 90.

Blejeşti. Urnă funerară

de lut din prima

epocă

Je fier.

publicate, se mai cunosc încă două vase întregi şi mai multe fragmente ceramice ornamentate cu paranteze, cunoscute demult din descoperirile de la Sultana şi Gumelniţa. Forma
de văscior bitronconic este curentă la Blejeşti. În depozit se mai află încă patru exemplare.
S-a descoperit un singur capac întreg şi două fragmentare. Am găsit numai o fusaiolă
de os şi o alta de lut, precum şi două greutăţi de plasă, în afară de cea descoperită
în puţul mormîntului, din prima epocă a fierului. O singură figurină zoomorfă, găsită
in săpături, reprezintă probabil un porc. În locuinţa nr. 1 am dat peste două rezerve
de ocru roşu (batoane), cu nuanţe vişinii (vişină putredă).

*
Descoperirile de la Pietrele şi Blejeşti vin să îmbogăţească informaţia noastră
asupra vieţii comunităţilor tribale ce au locuit în valea Dunării şi în cîmpia
Munteniei, în cursul mileniului al III-lea î.e.n. şi la începutul mileniului următor.
În aceste izvoare arheologice noi, se reflectă procesul istoric al dezvoltării triburilor

www.cimec.ro

55()

Fig. 9T. -

Blcjeşti. Strachină funerară

www.cimec.ro

de lut.

::
CI

\)

1
1

-*------Fig.

Blejeşti.

92. -

Capac de lut ars;
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Fig. 93· - Blejeşti. Ceşcuţă de lut.
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Blcjeşti. Strachină pictată.
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cu cultură Gumelniţa. Noile descoperiri contribuie la prec1z1area acestui proces, la
studierea problemei originii şi dezvoltării acestei culturi, la cronologia ei relativă şi
absolută, la sistematizarea mate1 ialelor documentare ale istoriei societăţii primitive dintr-o
lungă perioadă a dezvoltării sale, la studiul fenomenelor sociale şi economice ale acestei
dezvoltări istorice, la urmărirea etapelor unei atare dezvoltări, la punerea şi rezolvarea problemei relaţiilor intertribale şi de schimb, precum şi la punerea interesantei probleme a răspîndirii teritoriale a triburilor şi grupărilor gumelniţene, de aceasta din
urmă fiind legată în mod necesar şi problema tendinţei dezvoltării culturii gumelniţene spre aspecte locale, strîns unite de particularităţile comunităţilor tribale din
anumite regiuni. În materialul documentar de la Pietrele, din etapa mijlocie a dezvoltării culturii Gumelniţa, se oglindesc clar aceste tendinţe noi şi pronunţat locale, care au
fost observate şi în ceramica de la Cernavoda, de pe valea Neajlovului şi din Oltenia.
În perioada aceasta se constată o mai largă mobilitate în relaţiile triburilor gumelniţene, fenomen ce nu poate fi străin de legăturile cu cultura Sălcuţa din Oltenia.
Monumentele arheologice din cele două localităţi arată nivelul înalt al culturii
Gumelniţa în faza sa de prosperitate. Tehnica superioară a vaselor de lut, bogăţia şi
varietatea formelor şi a decorului, numărul impresionant de mare al obiectelor pentru
o singură locuinţă, mulţimea uneltelor de silex, piatră, os şi corn, plastica felurită,
podoabele aşa de numeroase, scoicile lucrate în vederea unui anumit scop, locuinţele
spaţioase şi amenajate cu îngrijire, şi arta deosebită a construcţiilor, toate acestea dovedesc, evident, nivelul înalt al culturii triburilor băştinaşe ajunse în acest stadiu de dezvoltare, dar şi o sporire a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei locale.
Produsele ceramice din cele două staţiuni au adus noi precizări asupra dezvoltării
locale a culturii Gumelniţa pe baza culturii Boian. La dovezile mai vechi ale legăturii
genetice dintre cele două culturi şi ale procesului autohton al dezvoltării lor, s-au adăugat
altele noi, care întăresc convingerea că numai în acest sens se poate rezolva în mod
ştiinţific problema originii culturii gumelniţene. Vasele din stratul II de la Gorgana reprezintă, pe de o parte, o dezvoltare mai departe a ceramicii de tip Boian, iar pe de alta,
forme ce duc la bogata ceramică a fazei Gumelniţa Il. Caracteristice sînt aşa numitele
« fructiere », care sînt mai curînd mari capace pentru castroanele de mari dimensiuni,
descoperite şi în stratul II. Structura şi decorul acestor vase se leagă de formele Boian.
În exterior sînt ornamentate uneori cu grafit şi excizie combinată cu incrustaţii. Cel
mai mare vas din această categorie are un diametru de 13,8 cm (fig. 62, 2). În interior,
asemenea vase sînt neglijent lucrate. Vasele bitronconice, atît de caracteristice perioadei
următoare a culturii Gumelniţa, se găsesc în faza timpurie a acestei culturi în prima
lor etapă de dezvoltare.· Vasul reprodus de noi în figura 18,3 şi în figura 53,1 derivă
din formele Boian. Decorul său are aceeaşi origine.
În stratul III de la Pietrele apar vase care marchează o nouă etapă de dezvoltare a
ceramicii gumelniţene. Îşi fac apariţia şi forme noi, care vor trece apoi - modificate
oarecum- în culturile epocii bronzului, cum sînt vasele comunicante (fig. 45), pe
care le vom întîlni în cultura Tei, în cultura Gîrla Mare şi în cultura Monteoru 1 .
Inventarul locuinţei nr. 1 de la Pietrele şi al locuinţei de la Blejeşti, precum şi
celelalte elemente de inventar aparţinînd culturii Gumelniţa, documentează caracterul
agricol primitiv al aglomerărilor gumelniţene. Topografia celor două aşezări vine să
întărească şi ea acest caracter al gospodăriei. S-a ocupat înălţimea din imediata vecină
tate a terenului inundabil al Dunării şi mica insulă a gîrlei satului Blejeşti. Şi alte staţiuni din cîmpia Munteniei, ca şi cele neo-eneolitice din Moldova şi Oltenia, sînt
1 Vezi vasul dublu din necropola de la Poiana («Dacia», V-VI, 19H-I9~6. p. 177, fig.

(Ee. Vulpe).
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situate de regulă pe colinele din vecinătatea apelor, pe ultimele terase cu prelungiri
ale acestora, deasupra terenurilor supuse inundărilor, sau pe insuliţele dintre ape. Apa
constituia o condiţie necesară dezvoltării vieţii populaţiei. Terenul din apropierea staţiunilor era prielnic cultivării plantelor şi creşterii primitive a vitelor. Marile topoare
din silex, cu o suprafaţă plană şi alta convexă (secţiune plan-convexă) serveau şi ele la
lucrarea pămîntului, în afară de săpăligile din corn de cerb care, din cauza lipsei materiei prime, sînt o raritate în săpăturile noastre. Ele se întîlnesc însă în toate aşezările
gumelniţene din cîmpia Munteniei, fiind în număr mai mare acolo unde se găsea din
abundenţă cornul de cerb, procurat prin vînat sau adunat ca, de pildă, în mediul culturii Sălcuţa. În gospodărie se păstrau, după cum s-a subliniat mai sus, rezerve de
făină şi, evident, depozite modeste de cereale, precum şi rîşniţele gospodăriei.
În cursul dezvoltării triburilor gumelniţene, creşterea vitelor începe să dobîndească
o importanţă crescîndă, care va schimba mai tîrziu caracterul economiei triburilor băşti
naşe. Oasele de bou, oaie, capră şi porc se înmulţesc cu cît ne apropiem de nivelurile superioare ale straturilor cu cultură Gumelniţa. În acelaşi timp, uneltele şi ustensilele lucrate din os sporesc şi ele ca număr. Vase speciale, ca strecurătorile, de forme şi
dimensiuni variate, îşi fac apariţia o dată cu creşterea nevoilor şi cu prepararea caşului.
Oasele relativ puţine ale animalelor sălbatice, dovedesc că vînatul avea acum o
însemnătate secundară, ca şi pescuitul şi culegerea scoicilor de apă dulce. Totuşi în ceea ce priveşte acest ultim mijloc de procurare a hranei- s-au descoperit mari
grămezi de scoici, greutăţi de plasă şi o undiţă de aramă.
În epoca celor două locuinţe de la Pietrele şi Blejeşti, apăruseră şi unele
mijloace de schimb, cum sînt, de pildă, scoicile perforate sau lucrate în formă de
mici plăci rotunde şi perforate, potrivite şi pentru salbe. În locuinţa de pe Gorgana
ele au apărut într-un adevărat depozit, adăpostit în vase. Faptul că aceste mici obiecte
se întîlnesc aproape în toate aşezările neo-eneolitice din ţara noastră şi în alte părţi,
arată că ele aveau o valoare general recunoscută şi că erau căutate, nu numai ca
podoabe, ci şi ca mijloace de schimb, ca la triburile rămase pe o treaptă de dezvoltare asemănătoare cu aceea a triburilor din epoca neo-eneolitică. Comunitatea de la
Gorgana se găsea în apropierea locurilor bogate în scoici, culese, probabil, nu numai
pentru hrană, ci şi în vederea schimbului; în acest scop unii membri ai <;:olectivităţii
care dobîndiseră experienţă în această direcţie, lucrau şiraguri întregi de scoici.
Arheologul sovietic V. I. Ravdonikas a adus dovezi etnografice pentru susţinerea aceleeaşi teze 1 . Indienii din America aveau, de pildă, şiraguri de astfel de scoici gău
rite, înşirate pe şiruri numite « vampumuri », întrebuinţate ca monedă. Tot în
acelaşi scop erau folosite şi plăcile din carapacea broaştelor ţestoase. O asemenea carapace s-a descoperit în locuinţa nr. 1 de la Pietrele şi ea ar putea fi pusă în legătură
cu o astfel de activitate. Noi avem impresia că şi depozitul de arşice (13 bucăţi),
depus într-un vas de la Gorgana, stă în legătură cu activitatea de schimb, ca Şl
cele cinci exemplare de la Bonţeşti, în Moldova găsite tot într-un vas 2 •
Dezvoltarea ţesutului, care era cunoscut şi practicat de comunitatea de la
Corgana, se poate urmări după prezenţa şi evoluţia greutăţilor de la războiul de
ţesut şi după fusaiole. De la forma scundă, cunoscută şi î.n fazele pregătitoare ale
culturii Sălcuţa, se ajunge la greutăţi mai înalte şi cu secţiunea ovală, de la care se
trece, o dată cu dezvoltarea artei ţesutului determinat de creşterea vitelor, la forme
cu secţiunea în patru laturi.
Locuinţa tipică a oamenilor culturii Gumelniţa era casa cu patru laturi, pătrată
sau dreptunghiulară, construită direct pe sol. Aceste locuinţe arată cu prisosinţă că
1

V.I. Ravdonikas, Istoria pervobitnogo obstcestv:1, Leningrad, 1947, voi. II, p. 81
' <<Dacia», 111-IV, p. 96, fig. j, 14-18.
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populaţia era stabilă. Renovările constatate spun şi ele acelaşi lucru. Cele două case
erau destinate unei familii mici, unei familii-pereche. În interior se observă o oarecare
împărţire a suprafeţei, după nevoile familiei: bucătăria cu vatra respectivă în partea
dreaptă a intrării, alături de ea locul de dormit, cu o bancă-platformă, pe latura de
vest un loc de cult, cu un postament special amenajat, care servea drept altar, cu
spaţii anume lăsate pentru aşezarea vaselor şi, în faţa intrării, o prispă, ca la Blejeşti.
Bănci şi altare, precum şi suporturi pentru rîşniţe s-au descoperit în mediul culturii
Tripolie. Băncile se găseau în apropierea vetrelor. O asemenea bancă am descoperit şi
la Petru Rares.
În cult~ra Tripolie-Cucuteni, înrudită cu complexul Gumelniţa-Sălcuţa, se cunosc
numeroase locuinţe dreptunghiulare, atît din săpături, cît şi după modelele de lut.
Numai în Moldova, la Hăbăşeşti, au apărut în ultimii doi ani de cercetări peste 40
de case de această formă\ iar la Kolomişcina, în regiunea Kievului, s-au descoperit
39 de locuinţe de acelaşi tip 2 • Modelul de lut de la Suşkova (raionul Uman), are patru
laturi şi colţurile rotunjite 3 , ca şi locuinţa descoperită de noi la Pietrele. Tot din cercul
culturii Tripolie se cunosc şi locuinţe cu pereţii şi podeaua pictate cu dungi de culoare
neagră şi albă, aşa cum arată modelul de lut de la Vladimirovka. Locuinţa din aceeaşi
epocă, de la Petru Rareş, săpată de noi în 1933, avea un pat de lut aşezat lîngă vatră
şi pictat cu motive în culoare albă pe fond roşu 4 •
Familia care locuia în casa de pe Gorgana, cît şi cea de la Blejeşti, participa
în mod egal cu celelalte familii la producţia colectivă pe care o conducea ginta sau
:J,cea comunitate familială formată din mai multe familii înrudite şi din care făcea
parte şi familia din locuinţa nr. 1. Bogatul inventar al acestei locuinţe ne face să ne
îndoim serios că el ar fi fost numai proprietatea unei singure familii. S-ar putea ca
aici să fi locuit o căpetenie a comunitătii. Aici se găseau si bunurile comunitătii.
Organizarea matriarhală se oglind~şte şi în arta cult~rii Gumelniţa, ca şi 'în
arta culturii Cucuteni. Nu avem o documentare ştiinţifică, pe baza căreia să atribuim
acestor culturi o organizare patriarhală. În special în locuinţa de pe Gorgana s-au
descoperit numeroase figurine feminine, felurite ca formă, decoraţie şi tehnică, în care
se reflectă poziţia încă însemnată a femeii în societatea de atunci. Idolii feminini nu
dispar nici în ultima fază a acestei dezvoltări, dar ei devin din ce în ce mai rari.
Alături de aceştia încep să apară şi figurine masculine, cum este, de pildă, exemplarul
de la Blejeşti (fig. 88, 1). Creşterea animalelor este în plină dezvoltare, iar plastica
zoomorfă, care stă în legătură cu această ocupaţie, oglindeşte mersul progresiv al unei
atari forme a economiei. În aşezările eneolitice se găsesc multe figurine feminine, ca
şi în cele cucuteniene, dar majoritatea lor sînt deteriorate. Şi acest fapt poate avea o semnificaţie istorică, în afară de însemnătatea rituală, care i s-ar putea atribui în general.
V. I. Bibikov atrăgea în 1949 atenţia asupra frecvenţei deteriorării idolilor feminini
din cultura Tripolie şi o punea în legătură cu prefacerile din perioada de trecere de la
matriarhat la patriarhat 5 .
Comunităţile tribale nu rămîneau izolate între ele. Forma obişnuită a raporturilor
intertribale o constituiau legăturile paşnice, de prietenie şi legături reciproce, urmate de
ospeţe şi serbări comune. Aceste raporturi, ca şi ciocnirile dintre triburi, favorizau
încrucisarea si fărîmitarea triburilor. Procesul de încrucisare si fărîmitare a avut un rol
import~nt în' raportu~ile dintre culturi si mai ales în pro~esul,creării u~or aspecte locale.
1
« S.C.I.V >>, 1951, nr. 1, p. 79-81.
2 T. Passek, Periodizaţia tripolskih posellnii. Moscova-Leningrad, 1949, p. 55, fig. 22-z~; A. V. Arţihovski,
«V vedenie v arheologhiiu •, 1947, ediţia a III-a, p. ~6.
3
V.l. Ravdonikas, op. cit., fig. 74 b. Vasele sînt aşezate pe un postament ca şi la Pietrele.
4
«Bul. Muz .. Giurgiu >>, 1937, Il, p. 4-7, fig. 5-6.
6 V. I. Bibikov, « Sovetskaia Arheol. >>, Moscova, nr. XI, 1949, p. 150.
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Dimensiunile mari ale vaselor-castroane dovedesc că ele se găseau în folosinţă
fie în interiorul comunităţii respective, fie cu ocazia unor reuniuni intergentilice sau intertribale sau pentru păstrarea apei şi alimentelor.
Cultura Gumelniţa, care era răspîndită pe o bună parte a teritoriului ţării noastre
(Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei), se înfăţişează ca o mare unitate, pe care nu o
desmint cu nimic descoperirile de la Pietrele şi Blejeşti, dar în această unitate cultural-istorică a unor triburi atît de strîns înrudite între ele, şi înrudite sub un alt
raport cu triburile cucuteniano-tripoliene, trebuie căutată şi baza diferenţierii sale locale.
Cultura este expresia tocmai a unei asemenea diferenţieri teritoriale a triburilor, care
au particularităţile lor ce depind de un complex întreg de condiţii istorice şi naturale.
Originalitatea culturii gumelniţene- şi a altor culturi neo-eneolitice de pe teritoriul
patriei noastre - constă şi în faptul că ea se înfăţi~ează cu trăsături deosebitoare,
locale, legate de triburi sau grupări de triburi mai mari ori mai- mici, răspîndite pe
teritorii mai întinse sau mai restrînse. Un exemplu concret în această privinţă ni-l oferă
descoperirile prezentate mai sus. De pildă, produsele ceramice gumelniţene de la Blejeşti
oglindesc în tratarea suprafeţei lor, în forma, ornamentele, tehnica lutului şi a ornamentării, unele particularităţi originale, care nu orientează spre valea Dunării, ci spre
nord şi nord-vest -cum dovedesc descoperirile de la Palade -către Oltenia, unde
în epoca aceea se dezvolta cultura Sălcuţa. Aceasta se vede la urcioarele mari cu două
mănuşi (fig. 80, 2-4), la străchini (fig. 80, 5), la vasele în formă de pară (piriforme)
cu gît scurt şi decorate cu vîrei late (fig. 80, 1), în forma torţilor, precum şi în
culoarea roşie-vişinie (de vişină putredă) a suprafeţei lustruite a vaselor, fără a mai
vorbi de alte analogii, de care va trebui să se ţină seamă cînd se va trata problema
originii culturii Sălcuţa. Comunitatea de la Blejeşti aparţine altei grupări tribale decît
cea de pe Gorgana. Monumentele arheologice reflectă particularităţile acestor grupări
tribale, cît şi direcţia dezvoltării culturii lor materiale, ritmul dezvoltării şi orientarea
raporturilor cu alte grupări şi alte triburi mai îndepărtate.
Descoperirile din cele două aşezări ne mai arată că cei ce locuiau acolo îşi
făceau ei însişi uneltele şi ustensilele de os, corn de cerb, piatră, silex, lut, scoici
şi marmură, în afară de puţinele obiecte de aramă aduse din alte părţi, pe calea schimbului, în această auroră a metalurgiei cuprului. Descoperirile noastre sînt încă destul de
puţine ca să ne dăm seama de întreg procesul de producere a uneltelor de piatră, de
silex şi din alte materiale. Totuşi un asemenea proces poate fi schiţat.
Unele unelte de piatră şi silex se găseau abia în faza iniţială a producerii lor.
După aceasta urma faza de prelucrare definitivă a lor, de finisaj, am zice, cînd se
retuşau, se şlefuiau şi se perforau. Trebuie subliniată lipsa aproape totală a uneltelor
de piatră perforată. În locuinţa nr. 1 de la Pietrele am găsit un singur topor cu gaură
de înmănuşare, iar la Blejeşti, un singur topor-secure. Numeroasele plăci de şlefuire
şi de ascuţire arată că pe Gorgana uneltele se lucrau pe loc. Alături de formele de
unelte obişnuite îşi fac apariţia şi unelte originale. Astfel, la Pietrele am găsit o
daltă cu tăişul în unghi, descoperită la 4,50 m adîncime, deci în stratul de cultură
Gumelniţa I. Unele dăltiţe sînt lucrate din rocă vulcanică (fig. 26, 2) şi sînt neterminate încă. Printre acestea, se găseşte o mare aşchie de silex, destinată unui viitor
topor. Mai avem şi alte dovezi de prezenţa materialului brut în aşezarea de la Pietrele.
Depozitul de silex (fig. 20-21) intră şi el în această categorie.
În forma unor dăltiţe de piatră se· mai păstrează încă tradiţia toporaşului de
tipul aşa numit « calapod », pe cînd topoarele mari de silex, grele, în formă de
săpăligă sau pană (fig. 24, 3; fig. 25, 1-5; fig. 62,3), a căror funcţie era multiplă
(tăierea lemnelor, despicarea lor în bulumaci şi scînduri potrivite pentru construcţia caselor,
afînarea pămîntului, scoaterea butucilor mari etc.), reprezintă o prelungire a tradiţiilor camcomună,
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pigniano-macrolitice, care au putut să se menţină numai atîta vreme cît nu s-au inventat
alte unelte mai eficace în acelaşi proces al muncii. Ele vor fi înlocuite o dată cu apariţia securilor de aramă şi bronz şi a brăzdarelor primitive din corn de cerb şi ulterior de metal.
Cît priveşte idolul de marmură de la Pietrele, el nu poate fi adus din cercul culturilor est-mediteraneene, cu toate că materialul brut putea să provină de pe teritoriul R.P. Bulgaria, pe calea schimbului. Forma acestui idol, tratarea feţei şi a celorlate părţi ale corpului vorbesc de o strînsă legătură cu plastica de os locală, deşi
prototipul unei asemenea plastici în marmură trebuie căutat în sud, de unde a venit,
desigur, un impuls şi în această direcţie a dezvoltării artei. Noi considerăm idolul de
marmură ca un produs local, lucrat pe loc. O idee similară s-a exprimat şi pentru idolii
de marmură, de o formă mai evaluată decît al nostru, provenind de pe teritoriul
R.P. Bulgaria1 . În susţinerea ace~tei păreri ne putem folosi şi de idolul de la Blejeşti,
deşi în această privinţă ar fi unele indoieli asupra determinării lui.
Din cauza mediului în care s-au descoperit celelalte obiecte, era natural să nu găsim
unelte şi alte lucruri de lemn. Judecînd însă după uneltele descoperite (dălţi, topoare, cuţite,
răzuitoare, poate şi rindele primitive), precum şi după arta construcţiilor de lemn din cele
două aşezări şi după ceea ce se ştie despre prelucrarea lemnului din descoperirile din Elveţia,
Finlanda şi din Uniunea Sovietică (regiunea lacului Ladoga), este de presupus că prelucrarea
lemnului forma o importantă latură a producţiei comunităţilor de la Pietrele şi Blejeşti.
În interiorul aceloraşi comunităţi se lucrau şi uneltele de os. Marele număr al
acestora dezvăluie nevoile multiple ale oamenilor de acolo. Ele erau lucrate din os de
animale sălbatice sau domestice, din os de pasăre sau din corn de cerb. Unele ustensile
cu perforaţii, în jurul cărora au rămas urmele unei sfori subţiri sau a unui fir subţire
(poate suveică?), serveau pentru trasul sforii la împletit (fig. 35, 4). Sulele de os serveau
la cusutul săculeţelor de piele, a burdufurilor, a căciulilor, a cojoacelor etc. Din os se
lucrau şi securi-ciocane şi dălţi, precum şi idoli plaţi, prismatici, dreptunghiulari sau de
tip nu tocmai frecvent, cu urechi prelungite, toţi datînd din aceeaşi vreme, şi apărînd
în aceeaşi locuinţă. Cornul de cerb era şi el lucrat pe loc. Săpăliga reprodusă în figura
33, 1 nu era încă terminată. Ea se găsea în prima fază de pregătire. Alte unelte de corn
şi mînerele pentru înmănuşarea altor unelte, cît şi « sceptrul » din figura 32 erau lucrate
cu deosebită grijă şi dexteritate.
Obiectele de cupru sînt însă rare. Ele erau probabil aduse pe calea schimbului.
Dezvoltarea culturii Gumelniţa şi ridicarea ei la un nivel înalt a permis, evident,
asimilarea unor elemente de cultură superioară venite din regiuni cu o cultură mai dezvoltată, ca, de pildă, regiunea est-mediteraneeană, a cărei influenţă a jucat un rol însemnat
în procesul de dezvoltare a triburilor din Europa răsăriteană şi sud-estică.
Descoperirile de la Grădişte au îmbogăţit cunoaşterea culturii Tei din epoca
mijlocie şi tîrzie a bronzului din Muntenia centrală, pe cînd inventarul mormîntului
de încineraţie din prima epocă a fierului de la Blejeşti a dovedit că orizontul,
aparţinînd perioadei Hallstatt B (în parte pătrunzînd şi în Hallstatt C) şi caracterizat prin ceramică neagră canelată, se întinde şi în această regiune. Săpăturile recente
dela Popeşti pe Argeş au dat la iveală o ceramică similară 2 • Compltxul canelat, cu
vase mari (urne etc.), străchini şi ceşti cu toartă, a fost întîlnit de o potrivă în
Moldova (Poiana), Oltenia (Balta Verde, Basarabi, Verbicioara) şi Transilvania
(Bogata-Ranta, Lechinţa-de-Mureş). El reprezintă o cultură cu o largă răspîndire
şi care urmează, în timp, după cultura Noa.
1 R. Popov, « Izvestia »,Sofia, 1925, nr. III, p. 109; vezi şi V. Mikov, pentru cei şapte idoli de marmură din Bulgaria,« Izvestia», nr. XII, 2, pl. 38, p. 207-208. Descoperirea idolului plat de marmură în mediul cu'turii Hamangia (iunie 1956)
la Cernavoda dovedeşte că plastica din cultura Gumelniţa se dezvoltă- ca şi o bună parte a ceramicii- pe baza celei de tip
Hamangia.
2
« S.C.l.\'. », \'f, 1-7, 1955, p. 244, fig. j (R. Vulpe).
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epigrafice care sînt prezentate în această lucrare fac parte din colecMuzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti, unde au fost depozitate
începînd cu anul 1864, data întemeierii oficiale a acestei instituţii. Majoritatea
acestor pietre au fost adunate de către Gr. G. Tocilescu, fost director al muzeului între
anii 1881-1909. Deoarece niciodată muzeul din Bucureşti nu a avut suficient spaţiu pentru
expunerea bogatului material arheologic ce posedă, ele au rămas îngrămădite în depozitele
de la subsoluri sau pe coridoare întunecoase şi din această pricină nu au fost publicate.
Tocilescu însuşi, deşi a avut sarcina de a prezenta tot materialul epigrafic inedit pentru
voi. III din Corpus Inscriptiomtm Lotinanon, a lăsat la o parte un număr mare de inscripţii
pe care le avea la muzeu, din cauză că, pentru multe, nu reuşea să găsească lecturi sau
întregiri satisfăcătoare.
Descoperirea acestor i11edita s-a făcut cu prilejul reinventarierii lapidarium-ului
muzeului, muncă realizată acum zece ani de către un colectiv de specialişti în diferite
domenii ale epigrafiei, din care făceam parte 1 . Ultimul inventar se făcuse în 1906 de
Gr. Tocilescu, după criterii care nu mai corespund normelor ştiinţifice dţ astăzi 2 • In catalogul lui Gr. Tocilescu, fragmentele epigrafice au fost introduse global, iar monumentele bine conservate, dar nepublicate din cauza unor greutăţi de lectură sau de interpretare, au fost omise. Astfel, ghidul lui nu ne poate servi la rezolvarea părţii celei mai
dificile şi mai preţioase în publicarea acestor inscripţii: provenienţa.
Inventarul realizat în 1946 cuprinde pentru întreg muzeul 575 de inscripţii latineşti săpate în piatră, dintre care 165 sînt inedite 3 . :Majoritatea celor necunoscute vor fi
descrise în această lucrare, urmînd ca cele care prezintă mari greutăţi de întregire (numai
cinci fragmente) să fie date la lumină mai tîrziu.
Stabilirea locului de provenienţă a acestor inscripţii s-a făcut cu multă greutate
şi numai pe bază de arhivă. Ne-au rămas, totuşi, multe fără acest certificat de naştere.
În această muncă ne-am folosit în primul rînd, de manuscrisele rămase de la Gr. Tocilescu
şi păstrate acum la Academia Republici Populare Romîne 4 • În această bogată arhivă
se găsesc rapoarte de săpături, adrese ale oficialităţilor privind descoperiri întîmplătoare,
desene, notiţe personale ale lui Gr. Tocilescu, rapoarte ale colaboratorilor săi etc, în care
sînt menţionate multe din inscripţiile de mai jos. Cercetările au fost continuate apoi în
arhiva Muzeului de Antichităţi din Bucureşti, care constituie de asemenea o mină de in. formaţii privind descoperirile arheologice din vremea lui Gr. Tocilescu 5 • La această
instituţie se mai găsesc fotografii şi desene din aceeaşi vreme, pe baza cărora s-au putut
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Din colectiv au mai făcut parte prof. Gh. Ştefan şi I. Barnea. Inventarul s-a realizat pe fişe speciale c-llrtonate.
Gr. G. Tocilescu, Catalogul Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti. Bucureşti, 1906.
Restul de 1090 sînt in~criptii greceşti, sculpturi şi monumente arhitectonice,
Mss. Acad. R.P.R., vei. j 133- j qz.
Dosarele muzeului pe anii 1864-1946.
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realiza multe identificări. Ultima sursă de informaţii au constituit-o carnetele cu notiţe
de săpături şi călătorii arheologice lăsate de Pamfil Polonic, cel mai priceput şi harnic dintre
colaboratorii lui Gr. Tocilescu, material care ne-a fost pus la îndemînă cu multă bună
vointă de către P. Polonic-fiul.
' Etichete sau însemnări lăsate direct pe monumente am găsit foarte puţine. Epuizînd toate sursele de informaţii relative la provenienţa acestui material, pe cele neprecizate le-am împărţit, după natura pietrei locale, în cele două provincii de unde s-au adus
la Bucureşti, Oltenia şi Dobrogea.
În afară de informaţiile noi pe care le aduc despre unele lucruri în legătură cu cunoaş
terea orînduirii sclavagiste pe o parte din actualul teritoriu al R.P.R., ele vor servi pentru
completarea Repertoriului Arheologic, a unei hărţi istorice şi la alcătuirea unui nou corpus
epigrafic.
I. OLTENIA
1. (Inv. L. 1178). Drobeta. Fragment rupt dintr-o placă de marmură bună, avînd
dimensiunile: 21,4 X 18 X 3 cm şi litere înalte de 4,7 cm (figura 1, b). S-a descoperit
în săpăturile lui Gr. Tocilescu făcute în castrul roman, după ale cărui manuscrise 1 s-a
notat incomplet de noi, în 1942 2 •
. . . . . . . . [Vale?] riae Lic[iniae?] ....... .
. . . . . . . . . . . . . . ae Phoe[bae]? ............. .
. . . . . . . . . . . . . . . . [Pa]ulae ............... .
..... ...... ....... ae ................ ..

Fragmentul face parte dintr-un monument care conţinea o listă cu numele unor
femei, asociate, probabil, într-un colegiu religios din Drobeta. Se pare că, placa de marmură cu numele lor fusese prinsă pe un edificiu sau pe un monument de seamă. Întîlnim
nume obişnuite romane şi greco-orientale.
2. (Inv. L. 1141). Drobeta. Fragment rupt din partea superioară a unei plăci de maravînd dimensiunile : 16,5 X 10 X 2,6 cm şi înălţimea literelor de 4-4,5 cm.
Fragmentul a fost găsit în săpăturile castrului, la 1896 3 (figura 1, a). Notat de asemenea
greşit de noi 4 , după manuscrisele lui Gr. Tocilescu. Pe spatele acestui fragment apar
resturi dintr-un desen liniar care par a fi de la un fel de ţintar săpat ulterior. In
rîndul 2 avem o ligatură ET.
mură,

Er[oni .... ? ................... .
. . . . . . . . . . el o ......................... .

. . . . . . . . . . I ... . I ....................... .

Eros în loc de Heros este o formă des întîlnită în înscripţii.
La Drobeta, între alte reprezentări plastice, Eros apare pe un relief frumos
în marmură, călărind pe un delfin s.
1

săpat

Voi. 5135, p. 278.
D. Tt:dcr, «Oltenia romană», Bucureşti, 1942, nr. 32, p. 330. Mom:Jmentele epigrafice inedite adunate în
acel Supplementum epigraphicum, ca anexă a lucrării noastre şi care se află in Muzeul de Antichităţi din Bucureşti, sînt
prezentate acolo numai după informaţiile găsite în manuscrisele lui Gr. Tocilescu, fiindcă unul din conducătorii de pe atunci
ai acestei Instituţii ne-a interzis să căutăm originalele în Muzeu. De aici, erorile care se semnalează acum, cînd materialul
original ne-a trecut prin mînă.
3
Gr. Tocilescu, Mss. Acad. R.P.R., voi. 5135, p. 91, şi P. Polonic, Carnetul manuscris nr. XV.
4 «Olt. rom. », nr. 33, p. 330.
6
V. Pârvan, Ştiri nouă din Dacia Malvensis. Bucureşti, 1913, p. 15, An. Acad. Rom., Mem. Sccţ. Ist., t. XXXVI.
Cf. §i «Olt. rom.», p. 103.
2

www.cimec.ro

5

1!\SCI\IP'J'll 1\0MANE INEDITE DIN OLTE!\L\

ŞI

DOJlfiOGEA

5()7

3. (Inv. L. 1117). Drobeta. Fragment din calcar, cu dimensiunile 13,5 x 9 x
11 cm şi litere înalte de 6 cm. (figura 26, e). A fost notat de noi după a~eleaşi manuscrise 1
ca un monument votiv, dar în faţa originalului am constatat că este funerar 2 •
........ .... L .................. ..
. . . . . . [vix(it)]ann[is] ............. .

4. (Inv. L. 1164). Drobeta. Fragment din marmură cu dimensiunile: 10,5 X
6 X 2 cm şi litere înalte de 3,5 cm (figura 26, w). P. Polonic arată că, deasupra celor trei
litere care se văd astăzi, se mai găsea un fragment de L, acum pierdut. 3
................ L ............. .
. . . . . . M(arcus) An[toni11s? ..... .

5. (Inv. L. 1272). Drobeta. Fragment dintr-o lespede tăiată în calcar poros avînd
dimensiunile 42 X 39 X 21 cm şi litere înalte de 5 cm (figura 1, d.) Această inscripţie a
fost publicată mai înainte de Gr. Tocilescu ", dar cu o lectură inexactă, încît este necesară
o nouă reeditare a ei. Lectura corectă este următoarea:
S(oli) I(nvicto) M(ithrae).
[Pro sal(ute) L(uci) S]ep(timii) Sever(i) [ P(ii)
[Pe]rt(inacis) et M( arci) Aur[elii]
[ An]tonin(i) Aug(11sti) [et]
[ P ( 11blii) S ,· .,p !(timii) Getae Caes(aris) ......... .
Aşadar, nu avem un simplu monument dedicat celor trei principi, ci o inscripţie
votivă pusă pentru sănătatea lor în cinstea zeului Mithra. Pină acum, această dedicaţie
rămîne cea mai veche databilă, în Dacia inferioară, în care apare zeul oriental al luminii,
atît de răspîndit în acele părţi 5

6. (Inv. L. 1091). Romu!a. Fragment rupt din partea inferioară cu profil a unei les
pezi din marmură, care măsoară 14 X 11 X 4 cm şi are litere înalte de 2, 4-2,8 cm (figura 1h)
..... . d]ec(urio) nlll[nicipii ......... .
. . . . . . ex tJot]o l(ibens) d(edit) ..... .

Notarea ce i-am făcut-o în 19426 , după manuscrisele lui Tocilescu 7 trebuie pără
sită în favoarea celei de mai sus. Acest monument votiv rămîne preţios prin faptul că,
pus de un anonim în calitate de decurion al municipiului Romula, este al treilea cunoscut
care aminteşte de acest rang acordat oraşului respectiv; dar şi de astă dată, nu putem şti
cînd şi ce împărat i-a acordat această favoare 8 .
7. (Inv. L. 1142). Romu!a. Colţul de sus din dreapta al unei plăci de marmură
care măsoară: 13,8 X 12,5 X 2 cm şi cu litere înalte de 5,3 cm (figura 1, e).
• . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •

11US

........ .. [coh(ortis) sau al(ae) ...... T]hra[ (//111]

•••••••••••••••• ·••••••••••••••••••

1

Voi. 5135, p. 91.
" «Olt. rom.)), nr. 27, p. 328.
3
Carnetele, nr. XV şi XXIV.
4 C.l.L., III, 14. 216. Prima dată s-a publicat de Gr. Tocilescu, în Arch. epigr. Mitth., XIX, (1896) nr. 7o,
p. 21 3, fără desen şi fără dimensiuni.
5
«Olt. rom.>> p. II7 şi urm. Inscripţia datează din anii 198-209 e.n.
8
«Olt. rom)), nr 69, p. 335·
' V. 5135, p. 56.
' C.I.L., Ill, 7429 ( = 753) = Dessau, ILS. 1465 şi C,I.L., III, Son.
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Literele HRA sînt sigure şi nu văd o altă întregire posibilă, decît cea propusă.
Nu putem şti precis numele unităţii de traci, din care face parte anonimul din
primul rînd al inscripţiei 1
8. (Inv. L. 1103). Romula. Fragment dintr-o lespede din
17 cm 5 X 7,8 X 2 cm 2 (figura 1, i). Probabil:

marmură

de

mărimea:

........... . Ge[min? ......... .

~··;

~-

c

<

fi.IOS

'

...

...:,.

:~ ·~

d

0.420

~

1

j\1 1
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~T

LI !V\ L\ \) 1\
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0.175 -

- - - ..;

9. (Inv. L. 1166) Romula. Bucată din cîmpul central al unei lespezi din marmură,
avînd dimensiunile: 10,5 X 9,5 X 1,5 cm şi litere înalte de cea 6 cm (figura 1, c) .
................ 0 ················
.............. xAr ............... .
1
2

Gr. Tocilescu, Mss. Acad. R.P.R., voi. p33, p. ~8 şi «Olt. rom.)), nr. H· p. 333·
Tccilescu, op. cit., p. ~8-77 şi «Olt. rom.)), nr. 76, p. 336.
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Prima literă din rîndul 2 este mai mică şi aparţine unui numeral, după care
urma un nume de persoană 1 . Aparţine, probabil, unui monument funerar.
plăci

10. (Inv. L. 1101). Romula. Fragment rupt de la marginea de jos a unei
din marmură, lung de 18,5 cm şi cu litere înalte de 4,8 cm (figura 27, w) .
................ 0 ················
.... P ]io In[victo} . ................ .

Făcea parte dintr-un monument onorific dedicat unui împărat din prima jumă
tate a secolului al III-lea e.n. 2
11. (lnv. L. 1234). Romula. Fragment rupt dintr-o placă de marmură de
dimensiunile: 8,7 X 8,7 X 3,8 cm, cu litere înalte de cea 5 cm 3 • (figura 26, n).
Probabil:

.................. ?Ca]es[ar? ..... .
. . ? Inv ]ic[to? ................... .

12. (Inv. L. 1133). Romula. Fragment rupt de la marginea superioară a
unei plăci de marmură ce avea dimensiunile: 15,5 X 12,5 X 4 cm şi litere înalte
de 6,5 cm (sec. II e.n.) (figura 26, h). Sub cele două litere conservate din rîndul 1
apa're un desen fragmentar, de formă circulară şi cu o dungă dispusă în felul
unei raze 4 • Probabil:
...... ? Imp] Ca[esar? ............. .

13. (Inv. L. 1165). Romula. Fragment dintr-o placă de marmură avariată
de foc, avînd mărimea: 15 X 8,5 X 3,5 cm şi litere înalte de 3,5 cm 5 (figura 27 ,)) .
. . . . . . . . . . . . s Bo ................... .
. . . . . . . . .. d . ...................... .

14. (Inv. L. 1126). Romula. Bucată dintr-o placă de marmură de mărimea
10 X 8 X 1,5 cm 6 (figura 27, c) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pi[us? ......... .
• • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 1 • •••••••••.•

15. (Inv. L. 358). Răcari, raion Filiaşi, reg. Craiova. Fragment dintr-un bloc
de calcar nisipos înalt de 52 cm (figura 1, g). După manuscrisele lui Gr. Tocilescu 7
a fost notat de noi în 1942 8 , diferit şi incomplet .
.................. SVI ................. .
[le]g(ionis) XIII G[eminae ......... . .rl'/
[v}ivo s(upra)s(cripti) [et .... con-1
iugi [jecit .......................... : .. .
Gr. Tocilcscu, loc. cit., şi «Olt. rom.)), nr. 8o, p. ~ ~6.
Gr. Tocilescu, Mss., v. p~~. p. ~8 şi «Olt. rom.)), nr. 61, p. H4·
3
Ibid., p. 77 şi «Olt. rom.)), nr. 6~. p. ~34·
' Ibid., p. ~6 şi «Olt. rom.>>, nr. 62, p. 334
5 Ibid., v. ~133, p. ~8 şi «Olt. rom. )), nr. 7~. p. 336.
8
Jbid., p. 66 şi <<Olt. rom.)), nr. 79, p. n6.
7
Ibid., p. 2~.
8
<<Olt. rom.)), nr. 18o, p. 349·

1
2

www.cimec.ro

8

Il. '!T))Illl

Piatra a aparţinut unui veteran din legiunea a XIII-a Gemina, care după ce a
primit honesta missio şi-a întemeiat o gospodărie în vecinătatea aşezării romane cu
nume necunoscut de la Răcari.
16. (Inv. L. 1160). Răcari, raion Filiaşi, reg. Craiova. Aşchie ruptă din profilul
partea de sus a trunchi ului unui altar cioplit în calcar nisipos, de mărimea:
22 X 17 X 7 cm şi cu litere înalte de 5 cm (figura 1, )). După cum rezultă dintr-o
etichetă aplicată pe fragment, el a fost descoperit în săpăturile făcute în castrul
roman, de Gr. Tocilescu, în mai 1897.
şi

[l]mp. Cae[s. M. Aurelio
[ Ant)on[ino ....................... .
. . . . . . i ? ......................... .

cînd

şi

În rîndul 1 avem o ligatură AE. Acest monument votiv a fost dedicat, judedupă aspectul literelor, lui Caracalla sau Elagabal.

17. (Inv. L. 1231). Răcari- raion Filiaşi, reg. Craiova. Aşchie ruptă din
profilul inferior de la o ara de marmură!, avînd dimensiunile: 35 X 16,5 X 12 cm şi
litere înalte de 4 cm (figura 1, f) .
. . . , ...... ? po]sui[t.]

18. (Inv. L. 1020). Răcari- raion Filiaşi, reg. Craiova. Fragment de calcar
nisipos, de mărimea: 32 X 24 X 13 cm şi cu litere înalte de 5 cm (figura 30, c) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ei .. ................. .
. . . . . . . . . . . . ? m]at(er) j[il(io)]? ....... .
?b( ene) ]m(erenti) [p( osuit)]
toţi

Se pare că avem un monument funerar pus de unul din
cu nume necunoscut 2

părinţi

pentru fiul lor,

19. (Inv. L. 1020, A-C). Bumbeşti, raion Novaci, reg. Craiova. Trei fragmente din profilul superior al unui altar cioplit în calcar nisipos, înalte de 36, 29
şi 22 cm. Înălţimea literelor: 4,5 cm (figura 30, d-J).
Imp. [Caes.} M. Aurelio Anton[ino. P. F.} Au[g. Parth.
Ma]ximo [Britan(n)ico Maxima [ ................. .

Aceste trei fragmente cu inscripţia aproape ştearsă din cauza pietrei nisipoase
fac parte dintr-un monument cunoscut, care a fost descoperit ca material de construcţie în ruinele pretoriului castrului de piatră de la Bumbeşti 3 • Din el, Gr.
Tocilescu a mai aflat alte patru fragmente menţionate şi schiţate în manuscrisele sale,
dar pe care nu le-am mai găsit la Muzeul din Bucureşti, unde probabil s-au sfă
rîmat. Se pare că în fragmentele pierdute este amintit şi C. Iulius Septimius Castinus,
legatul celor trei Dacii, sub Caracalla, căruia îi este sigur dedicată această inscripţie,
probabil, prin anii 215/216 4 • Caracalla şi tatăl său au fost populari între soldaţii cas_
Gr. Tocilescu, Mss., voi. 5133, p. 286 şi «Olt. rom.», nr. 179, p. 349·
• Ibid., p. 286 şi «Olt. rom.>>, nr. 178, p. 349·
" D. Tudor, «Bul. Comis. Mon. Ist. >>, 1940, fasc. 103, p. 27 şi «Olt, rom,», nr. 171, p. 247.
4 V. «Bul. Comis. », loc. cit.

1
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trului de la Bumbeşti, prin construcţiile ce au realizat aici, cu concursul cohortei I
Aurelia Britonum milliaria Antoniniana 1 •
20. (Inv. L. 1152). 5/dveni-raion Caracal, reg. Craiova. Fragment rupt din
trunchiul şi profilul inferior al unui altar votiv cioplit în calcar de Vraţa-R. P. Bulgaria,îndtde12,5 cm şi cu litere înalte de 3,7 cm 2 • (figura 19,c) .
................ D ........... .
. . . . . . . . [v]ot(um) [pos(uit)] . . .
mură,

21. (Inv. L. 1150). Localitate necunoscută. Partea de sus a unui relief din marde mărimea 10 X 15 X 3,5 cm şi cu litere înalte de 1 cm (figura 30, a).

Herculi
Din partea sculpturală se păstrează bustul zeului Hercule, cu pielea leului din
Nemeea pe umărul stîng, iar în mîna dreaptă, distrusă, va fi avut măciuca. Caracterul literelor şi stîngăcia figurii ne arată pe un modest pietrar de ţară 3 • Fragmentul acesta a făcut parte din colecţia maiorului Papazoglu, care a strîns antichităţi
romane numai din Oltenia"'·
22. (Inv. L. 1021). Loc. nec. Fragment rupt din latura stîngă a unui monument din calcar nisipos întîlnit în staţiunile romane din nordul Olteniei (Bumbeşti,
Răcari, Copăceni, Bivolari etc.) Măsoară: 35 X 24 X 1,5 cm şi are litere înalte de
6 cm. (figura 18, e).
ex o[ptione? ..................... .
ra ............................... .

23. (Inv. L. 457). Loc. nec. Fragment dintr-un monument funerar cioplit
în calcar de Vraţa folosit în aşezările romane din cîmpia romănăţeană (Sucidava,
Romula, Slăveni etc.) Această bucată, ruptă dintr-un monument funerar, este înaltă
de 50 cm, groasă de 33 cm şi cu litere înalte de 5 cm. (figura 22, b) .
. . . . . . vi]x(it )an[ nis . .............. .

24. (Inv. L. 459). Loc. nec., dar din aceeaşi regiune ca şi precedentul. Fragment dintr-o ara tăiată în calcar de Vraţa, înalt de 38 cm, gros de 15 cm şi cu
litere înalte de 10 cm. (figura 23, b).
Tib[erius ..................... .
le? ......................... .

Cîmpul inscripţiei era mărginit de un frumos profil sculptat cu ovuri, dentişi un astragal ce alerga în felul obişnuit: o perlă alungită urmată de două circulare.
După litere şi sculptură, fragmentul făcea parte dintr-un monument de seamă, lucrat

cole

în secolul II e.n.
C.I.L., III, 14485, a şi «Bul. Comis.», p. 18 şi urm.
Gr. Tocilescu, Mss., v. 5133, p. 85 şi «Olt. rom.», nr. 197, p. 351.
Pentru cultul lui Hercule în Dacia inf., v. «Olt. rom.», p. 111 şi urm.
4 Inventarul la Muz. Naţ., p. 51, nr. 1095. Pe eticheta lipită pe obiect stă scris:
mic cu partea superioară a unui roman».
•
1

2

3
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25. (lnv. L. 1279)· Loc. nec. din aceeaşi regiune cu nr. 23 şi 24. Fragment
rupt din latura stîngă a unei inscripţii, avînd dimensiunile 21 X 20 X 13 cm şi litere
înalte de 1,5 cm -5 cm (figura 20, d). In rîndul 1 avem ligaturile RO şi AL.
pro salu[te sua}
suor[ umque ............. .
v( otum) 1[ ibens) p( osuit)].

26. (lnv. L. 1267). Loc. nec. Fragment dintr-un bloc de calcar din cariera
de la Gura Văii, raionul Tr. Severin, reg. Craiova, folosită de oraşul Drobeta şi
aşezările rurale vecine. Măsoară: 22 X 22 X 22 cm şi literele sînt înalte de 7,5 cm
(figura 22, g).
Piatra prezintă urme de mortar, fiind întrebuinţată ulterior ca material de
construcţie.

. .... . leg( io) sau leg(atus) ..... .

27. (lnv. L. 1210). Loc. nec., pentru care vezi nr. precedent. Fragmentul
este rupt de pe latura dreaptă a unei lespezi tăiată, în calcar de Gura Văii, cu dimensiunile de: 22 cm înălţime, 23 cm lat. şi 30 cm gros. Înălţimea literelor variază de
la 2-4,5 cm (figura 24, c).
Inscripţia este încadrată de un profil simplu .
. . . . . . . . . . . . . . . . ? Her} cuii
...................... ati
...................... an
...................... dil
.................... ? ni

În ultimul rînd păstrat avem o ligatură NI. Se pare a fl un monument legat de
cultul lui Hercule.

II. D O B R O G E A
28. (Inv. L. 556). Axiopolis. Fragment din partea superioară a unui altar
<!in calcar de mărimea: 50 X 40 X 37 cm şi cu litere înalte de 6 cm (figura 2, b).
[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo)
.......... Sab[inus? ....... .
Provenienţa

acestui altar ne este asigurată de o însemnare a lui P.Polonic 1 ,
din care se constată că inscripţia mai avea pe atunci şi alte litere păstrate, dar nu
ştim întrucît acesta le-a copiat exact.

29. (lnv. L. 1134). Axiopolis. Colţul de sus din stînga al unut altar de calcar, înalt de 21,5 cm şi cu litere înalte de 3,5 cm (figura 2, g).
Io[vi Opti- j
mo[Maximo]

piatră.

1 Carnetul de săpături XXX din 1899. În rîndul z, el dă Babui ... în loc de Sab .. . , cum clar se vede pe
Al treilea rînd, care este astăzi complet' şters, ar fi fost, după P. Polonic, O Pue . ..

www.cimec.ro
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După

cum ne arată o însemnare a lui P. Polonic 1 , acest fragment a fost descoperit la poarta de nord a cetăţii Axiopolis. Cultul oficial al lui Jupiter optimus
maximus este dintre cele mai obişnuite în provincii.
din

30. (Inv. L. 1248). Axiopolis. Fragment din buza şi bazinul unei albioare
avînd mărimea: 24 X 14,5 x 11,5 cm, adîncimea de 5,7 cm şi

marmură,

... f
. 1
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--------=-c..:..·:o_:--o-------- T

g

j
Fig.

2

litere înalte de 3 cm (figura 2, a). Obiectul este notat ca provenind din Axiopolis în
manuscrisele lui Gr. Tocilescu 2 şi într-un carnet de săpături al lui P. Polonic 3 • Din
ambele izvoare rezultă că fragmentul avea o inscripţie mai completă, astăzi aşchiată:
.... , .. . l]nvict[o ....... .

Credem că nu poate fi pus în legătură cu epitetul invictus atribuit unui împărat
din secolul III e.n., ci cu zeul Mithra. Albioara de piatră va fi fost folosită ca obiect
1
2

3

Carnetul XXX.
Mss. vol. 5131, p. II3.
Carnetul XXX.

www.cimec.ro

574

n. 1'cnon

1~

de ritual, într-o spaelea a acestei divinităţi 1 , al cărei loc va fi fost în malurile Dunării
vecine. Ţinînd seama de lungimea buzei vasului, inscripţia întreagă putea să capete
forma
[Deo Soli l]nvict[o Mithrae].

31. (Inv. L. 1107). Axiopolis. Fragment rupt din zona centrală a unui relief
din marmură care reprezenta, în dimensiuni mari, un sacrificitlllJ i\fithriacum. Măsoară:
30 X 26 X 10,5 cm şi literele sînt înalte de 5,5 cm (figura 2, d).
Obiectul a fost descoperit de tov. I. Barnea, cu ocazia unei vizite făcute la
ruinele cetăţii, în 1948. Din repertoriul sculptura!, se mai păstrează partea din urmă a
taurului şi sub el, scorpionul deasupra unui fragment din corpul şarpelui alungit sub
pîntecele animalului .
. . . . . . . . . . ius v(ir) p(erjectissimus) d11[x ............... .

Dedicantul, din al cărui nume nu mai avem decît ultimele trei litere este un
personaj important. A făcut parte dintre duces limitanei ai Dunării dobrogene şi avea
comanda trupelor din întreaga provincie Scythia 2 • Un astfel de comandament fu
instituit prin reforma militară a lui Diocleţian. Monumentul nostru datează din secolul
al IV -lea şi ne arată că Mithras este adorat la Axiopolis şi de comandantul suprem
al ţinutului, care va fi aşezat acest relief, în urma unei vizite făcute sanctuarului
zeului şi trupelor locale. Prin analogie cu alte inscripţii locale, titulatura sa este de
întregit: dux limitis provinciae S cythiae 3 .
32. (Inv. L. 473). Axiopolis. Fragment dintr-un bloc din calcar de mărimea
55 X 30 X 26 cm cu litere înalte de 5 cm (figura 3, g).
[Dis M]anibus
Iuli]a Maced[onica?

Întregirea dată astfel acestui monument funerar ne este asigurată de o
însemnare mai bună, notată imediat după descoperirea monumentului, de P. Polonic,
la săpăturile din 1899 şi pe care Gr. Tocilescu nu le-a publicat 4 •
33. (Inv. L. 1118). Axiopolis. Lespede fragmentară din calcar, cu frumoase
litere din secolul II e.n. Măsoară: 36,5 X 19,5 X 10,5 cm şi are litere înalte de
1O cm (figura 2, e)
.......... lul(ius) A ......... .

Lespedea provine probabil dintr-un monument funerar al unui localnic cu stare
Descoperirea sa, la Cernavodă, o menţionează Gr. Tocilescu 5 şi
6
P. Polonic •

materială bună.

34. (Inv. L. 1139). Axiopolis. Partea inferioară a unei lespezi din calcar,
avînd dimensiunile: 14 X 14 X 8 cm şi litere înalte de 3 cm7 (figura 3 h) .
. . . . . . Her} ct~la[ n11s . ..... bcne]
me[renti]
[ posue ]r11nf.
1 Vasele folosite în mithree, cf. F r an z Cu m o n t, Textes et monuments figures relatifs aux mysteres de Mithr& ·
Bruxelles, 1896-1898, v. I, p. 8o. Atari monumente mithriace nu sînt cunoscute pînă acum la Axiopolis.
" V. Pârvan, Salsovia. Bucureşti, 1906, p. 18 şi R. Vulpe, Hist. anc. de la Dobroudja. Bucureşti, 1938, p. 2.83 şi
urm.
" ClL., III, 764, 12. 486 şi V. Pârvan, Salsovia, p. 2.7 şi urm.
4 Carnetul XXX, Cogumentul Macedonica nu apare în inscripţiile din Illyricum.
5 Mss. voi. pp, p. 90 şi 108.
8
Carnetul XXX.
7 Tocilescu, Mss. voi. 5131, p. 108 şi P. Polonic, Carnetul XXX.
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Monumentul acesta funerar este pus de mai multe persoane, între care una
cognomenul Herculanus.

35. (lnv. L. 1108). Axiopolis. Fragment dintr-o placă de calcar, cu dimensiunile: 24 X 17 X 8 cm şi litere înalte de 4,8 cm (figura 3 i). A fost adus de tov.
1. Barnea, care 1-a descoperit zidit în scara modernă a unui bordei instalat în ruinele
cetăţii.

. .... . et co[niugi? ....... .
. . . . . . Aur(elius) As ... .

În rîndul 2 avem ligatura A V. Al doilea nume al celui ce pune acest
monument funerar, soţiei şi altor rude, poate fi reîntregit în ·numeroase feluri:
Asclepius, Asiaticus, Aspendo, etc.

36. (lnv. L. 1218). Axiopolis 1 • Colţul de jos din stînga al unui bloc din calcar
de mărimea: 29,5 X 20 X 17 cm şi cu litere înalte de 4,5 cm (figura 3~ j). Textul era
închis într-un profil pe care erau sculptaţi vreji cu foi şi struguri, o dovadă în plus
despre caracterul său funerar.
et sibi v[ ivtts posttit]

Între cuvinte sînt ca semne distincte obişnuitele hederae distinguentes.

37. (Inv. L. 1209). Axiopolis. Bucată de calcar ruptă de pe latura din dreapta a unei
lespezi de mărimea: 39 X 28,5 X 13,5 cm şi cu litere înalte de 7,5 cm (figura 3 b).
Cîmpul inscripţiei fusese încadrat de un profil cu coarda de viţă, după care rezultă a fi
o piatră de mormînt.
· · ·..................... Caes{sianus? ................ ]At[ticus? .................. }um
................ [vixit] an(nis)

În rîndul 1 avem o ligatură AE. Deşi lipseşte frunza de iederă ca semn despărţitor,
în rîndul 3 s-ar putea întregi şi leg(ionis) V M(acedonicae). Dacă în text sînt pomeniţi
mai mulţi defuncţi, în rîndul 2, după cognomenul obişnuit Caessianus 2 se poate admite
şi întregirea vix(it) an(nis). Provenienţa monumentului s-a putut stabili cu ajutorul unui
album de fotografii luate cu prilejul săpăturilor de la Axiopolis de către Gr. Tocilescu şi
păstrat acum în biblioteca Muzeului din Bucureşti (inv. 255).

38. (lnv. L. 1204). Axiopolis. Colţul de jos din stînga al unei lespezi funerare ce
măsoară: 43 X 30 X 15,5 cm, cu litere frumos adîncite, înalte de 4---7 cm (figura 3, a).
Un frumos profil, pe care se desfăşoară coarda de viţă încărcată cu struguri şi frunze, măr
gineşte epitaful 3 •
. ................... Mercujrialis
........................ Titia
.......................... jilio
......................... . vivi p(ostterunt).

de

39. (lnv. L. 987). Axiopolis. Fragment dintr-o bază de statuetă cioplită în marmură,
20,5 X 18,5 cm X 8 cm şi cu litere înalte de 2,5 cm (figura 3, e).

mărimea:

1 Gr. Tocilescu, Mss. v.
2
C.I.L.• lll. p. Z3 84.

Tilius

şi

5131, p. 108 şi P. Polonic, Carnetul XXX.

3
P. Polonic, Carnet XX,X. Mercurialis este de asemenea un nume frecvent în
Titia sînţ ita,lice, cf. I.l. Russu, An. Inst. St. Clasice-Cluj, V, p. 286.
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sculptură se păstrează
căzută alături 1 .

Din

piciorul stîng al unui personaj,

încălţat Şl

cu dunga hainei

. ..... Caes(ari) n(oblilissimo) ........... .

În text este ligatura AE. Statueta a fost ridicată pentru un principe al dinastiei
constantiniene. În rîndul 2 trebuie adăugat un fortissimo, jlorentissimo etc 2 •

,a,
~--0.'-J--

_________ ,.

Wl/llhWI!t1/ll!/~~-

J

..
Fig. 3

40. (Inv. L. 882). Axiopolis. Fragment din calcar descoperit la poarta de nord a
are dimensiunile: 14 X 14 X 11 cm şi litere înalte de 8 cm. Făcea parte
dintr-o mare inscripţie, se pare dedicată unui împărat şi plasată chiar deasupra porţii
(figura 26, c).
cetăţii 3 ;

. .......... . Au[gustus? ........... .

l

2
3

P. Polonic, Carnetul XXX.
Exemple suficiente în C.I.L., III, p. 2445 şi urm. şi 2645 şi urm.
P. Polonic, Carnetul XXX.
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41. (Inv. L. 1217). Axiopolis. Fragment dintr-o lespede de calcar,
de 17,5 cm şi cu litere înalte de 10 cm 1 (figura 3, j) .

lungă

de 28

lată

. . . . . . . . . . . . uxo[r ........... .

42. (Inv. L. 1128). Axiopolis. Fragment din marmură, avînd
9 X 6,5 x 2 cm, (figura 3, c-d). Este scris pe ambele feţe, în epoci diferite
a:

ţimea

............... . ar.

b:

mărimea:
2•

..... . us ........... .

43. (Inv. L. 1266). Axiopolis. Bloc din calcar, lung de 32 cm şi lat de 28 cm. lnăl
literelor: 5 cm.
.. ................ 1 ........ ..
[vix(it) ann(is)}. X X
............................ G

Deci, un monument funerar din care s-a păstrat o parte din latura stîngll. cu o parte
din profilul marginal 3 (figura 2.7, v).
..
soară:

44. (Inv. L. 1211 ). Troesmis. Baza fragmentată de la o lespede din calcar, care mă
38 X 35 X 14 cm şi are literele (martelate parţial) înalte de 4 cm (figura 4, b) •
. . . . . . . . Amandus ................. .
m(is.rus) h(onesta) m(issione).

Textul se termină jos cu o frunză de iederă 4 • Cel eliberat de sub arme poartă un
nume comun şi a făcut parte din garnizoana de la Troesmis, formată pînă pe la 167 e.n.
din legiunea V Macedonica.
45. (Inv. L. 1144). Aegyssus. Fragment dintr-o lespede de calcar lung de 21 cm
descoperit la Tulcea, în 6 august 1900 (eticheta lipită pe obiect) (figura 2, c) .
.. .. .. . . . .. .. .. . . ................. IL ....... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?vi]xi[ t }[ annis . . ? ..

46. (Inv. L. 324). Ulmeturt1. 5 Bloc fragmentar din calcar, avînd dimensiunile:
57 X 50 X 40 cm şi litere înalte de 6 cm (figura 5, a).
lmp. Caes. C. Iulius Verus M]aximir.{us Aug ......... . el
C. Iulius Vert~sJ Maxinms [ nobilissimus Caesar ......... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lanuaritts ............... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Fla]cco ................. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : es ................... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s ..................... .
P. Polonic, Carnetul XXX
Ibid.
1 Gr. Tocilescu, Mss. 5q I, p. Il şi P. Polonic, Carnetul XXX.
4 Ibid.
6 Gr. Tocilescu, Mss. pp, p. 63.

1

8
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47. (Inv. L. 1219). Tomi. Lespede din

marmură,

ŞI

DOBROGEA

avînd

579

mărimea:

43

X

32 x 8 cm

şi litere înalte de 2-3 cm, (figura 6). În dungă, mai păstrează încă un cui de fier prins

cu plumb cu ajutorul

căruia

se fixa, probabil într-o

firidă

de columbarium.

--r

~

?~-bAillDIVSCEliR

VETERACOH AI
LVSITANOJRAMI

\

A

Q( uintus) Allidius Celer
veter(anus) coh(ortis) 1
Lusitanor( um) militavit annis
XXVI. vixit ann(is) L.
Q( uintus) Allidius Potitus patrono benemerito posuit.

~-

.1

LITAVITANNIS

1
1

~"

XXVIVKXITANN l
QAll1D1VSPOTI

<::o'

TVSPATRONOBI:
NEMERITOJJOSVlT
----- .• ",."
/

·_,-

---*

Fig. 6

Forma benemeritus este întîlnită mai rar decît benemerens. Nume ca Allidius 1 , Celer 2
şi Potitus 3 sînt obişnuite în onomastica latină provincială. Cel care pune această piatră
funerară este un libert, fost sclav al veteranului Celer, de la care, după eliberarea din
robie, adoptă praenomen şi nomen gentile. Eliberarea din sclavie poate să fi avut loc
după moartea acestui patronus, care o va fi hotărît prin testament.
Important este în acest epitaf, unitatea în care servise veteranul: cohors I Lusi• tanorum. Diplomele militare şi inscripţiile particulare ne-au păstrat trei cohorte lusitane
cu aceeaşi cifră. În Panonia, staţionează între anii 60-167 e.n. o cohors I Lusitanorum 4 •
O altă cohors I Lusitanorum şi-a avut lagărul în Moesia superioară, la Ta/iata (Milanovaţ,
în Serbia). De aici, ia parte la războaiele lui Traian pentru cucerirea Daciei, iar după
zdrobirea lui Decebal se reîntoarce în vechea sa garnizoană, unde o avem documentată,
după aceea, pînă prin anii 160 e.n. 5 • Aceeaşi cohortă cu aceeaşi cifră este cohors I Lusitanorum Cyrenaica, în care şi-a făcut stagiul veteranul Celer. A făcut parte din armata
Moesiei inferioare şi a staţionat în Dobrogea, în tot cursul secolului II e. n. Ea şi-a
avut castrul în localitatea Cius (Hasarlîc, pe Dunăre) 6, Lipsa epitetului Cyrenaica din piatra funerară a lui Celer nu constituie o piedică pentru identificarea propusă. El lipseşte
C.I.L., III, H77 şi 6156.
Ibidem, passim.
• Ibidem, 6492, 12.014 etc.
' W. Wagner, Die Dislokation cler ri:imischen Auxiliarformationeo etc. Berlin, 1938, p. 162.
b Ibidem, p. 163.
• Ibidem, p. 163 şi urm .

1

2

..111'"
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şi din alte inscripţii, ca aceea a veteranului M. Ulp. Domititts, născut în ..:4ntho (?) şi înmormîntat în Citts 1 şi la fel în piatra de mormînt a veteranului C. Artorius Satttrni11us originar
din Siscia şi decedat în Tropaetmt Traiani 2 • În sfîrşit, lipsa epitetului Cyrmaica se mai
constată şi într-o diplomă militară, deci un act oficial, emisă în anul 138 e.n. 3
Q. Allidius Celer este al treilea veteran al acestei cohorte, care, după eşirea de
sub arme, se stabileşte în regiunile dobrogene. El şi-a ales ca loc de retragere oraşul
Torni, şi este probabil ca în teritoriul acestei vechi colonii greceşti, să fi fost împroprietărit, lucrîndu-şi pămîntul cu sclavi 4 • Din numele său rezultă că avea cetăţenia romană,
încă din vremea cînd a intrat în armată.

48. (Inv. L. 467). Tomi 5 • Fragment dintr-o stelă de
52 '< 48 x 13 cm şi cu litere înalte de 5 cm (figura 7).

~V(VJX I TANNXLV

marmură,

de

mărimea:

1

(MENS·VII·DIES->< ,
1ANTONIASEVERA
CON IVXCVMFILII
:COMMVNIBVS
TITI OMAR ClAN
1

TITIA~AR~IOL-1

qui vixit ann(os)XLVI
mens( es) VII, dies XVI.
Antonia Severa
coniux cum filiis
communibus
Titio Marciano
et Titia Marciola
[t(itulum?)] c(arissimo) p(osttmmt).

p J~
Fig.

7

Probabil, din: lipsa spaţiului, ultimul semn al cifrelor de la sfîrşitul rîndurilor 1
2 sînt reduse ca înălţime, dar, în nici un caz, nu pot fi socotite ca semn de abreviaţie.
În colţul de jos din stînga, acum rupt, este loc şi pentru o abreviaţie titulum sau memoriam.
Deasupra lui C şi P din ultimul rînd este cîte un sicilicus.
Această inscripţie funerară, prin întrebuinţarea expresiei cum jiliis communibus 6,
ne arată că, în afară de cei doi fii, Titius A1arciamts [i Titia Marciola, mai existau şi alţi
fraţi vitregi, dintr-o altă căsătorie, fie a defunctului, fie a Antoniei Severa. În orice caz,
cei doi fii pomeniţi în epitaf provin dintr-o căsătorie legitimă între Antonia Severa şi

şi

1 C.l.L., III, 12.480
2

Ibidem, 12. 214, 9·
C.l.L., XVI., nr. 83 şi Wagner, op. cit., p. 164.
4
În legătură cu stabilirea veteranilor romani în Scythia Minor, cf. H. Vulpe, op. cit., p. '79 şi urm.
• Gr. Tocilescu, Mss. voi. 51 p, p. 315.
" C.I.L., III, 6147, 10. H7 şi 10. 501.
3
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răposatul pentru care s-a ridicat această piatră. Numele lui nu s-a păstrat, dar ţinînd seama
de structura asemănătoare a numelor celor doi copii ai săi, este foarte probabil ca el să se
fi numit Titius Marcianus. Numele întîlnite în acest text sînt frecvent provinciale romane.
Inscripţia datează din prima jumătate a secolului III e.n.

49. (Inv. L. 675). Tomi. Partea inferioară a unei lespezi din marmură, de mărimea
33 X 26,8 X 8,5 cm şi cu litere înalte de 1,2 cm (figura 8). Pe o etichetă rămasă lipită pe
ea, se poate încă citi: « Constanţa, din să păturile portului, 24 iulie 1906 » 1 . Din frontonul
sculptat al acestei plăci, se păstreaz~ numai o bază circulară pe care va fi fost săpat bustul
defunctului şi cîteva dungi neclare, pe latura dreaptă a pietrei, unde era loc pentru embleme
funerare.
M(arco) Snfena(e), M(arci) f(ilio), Pal(atina) (tribu) Titiano
111il(iti) leg(ionis) T7 Mac(edonicae) b(eneficiario) co(n)s(ttlaris)
t'ix( it) an( nis) X X r.r, 111il( itavit) an( nis) VIT; parenter j( ilio) p(ientis.rimo) J( ecerunt); /; ( ic) s{ itiiS) e{ st).
·

1.-- -

-

-

-

- - o-.n - - - - - -

1

1

..................... ~ .........._.:.:;,,~· . . . :r...n
1 111 1 ·

. - _,lil~ ....,._,_,,"==

M ·SV f EN/A·M·f·P/\l:TfTIA

M IL:LEG·V-J~hCf>@ SVIX/\N·xxv
v\ 1L: /AN · V Il· P/>. REN TE S-F.P. f H5- _[

Fig. 8

Decedatul, Marcus Sufena Titianus îşi făcea stagiul militar în vremea cînd legiunea
a V -a Macedonica staţiona în Dobrogea la Troesmis (107-167). Piatra lui este de dimensiuni prea reduse spre a fi. fost aşezată pe un mormînt de inhumaţie. Se pare că, mort la
Troesmis sau într-o expediţie, el a fost incinerat, urna lui trimisă părinţilor ce locuiau în
Torni şi aşezată într-un columbarium local, al cărui locus a fost astupat cu această placă.
M. Sufena Titianus este cetăţean roman şi ca nume italie, probabil din Etruria şi
vecinătăţile ei 2 • După cît am putut cerceta, 5 ufena ca nume nu apare pînă acum în părţile
răsăritene ale Imperiului roman. Familia Sufena din Torni este venită aici din Italia.
Din nefericire, numeroasele şi variatele descoperiri arheologice greceşti şi romane (vase, sticle, bronzuri,
sculpturi, sarcofagii etc.) făcute cu acea ocazie, sînt încă nestudiate la Muzeul de Antichităţi din Bucureşti.
Materialul onomastic adunat de W. Schulze, Zur Geschichte der lateinischen Eigennamen, în « Abhand. ko·
nig. Ges. d. Wiss. - Gotingen, ph.-hist. KI. N.F.V. >>, nr. 6, 1904--1933, p. 76, 95, 239 şi 530 (comunicarea I.I. Russu),
la care adaug şi ClL., VI. I8ji, a-c ~o Dessau ILS. 618R. a-c.
1

inscripţii,

2
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50. (Inv. L. 340). Tomi 1 • Fragment dintr-o lespede cioplită în calcar, avînd dimensiunile: 28 X 27 X 16 cm şi literele înalte de 6,5 cm (figura 30, i) .
. . . . . . Her jcula[nus ...•......
. . . . . . duplic( arius) n[ umeri? . .. .
[?sin}gul(arium), sibi e[t ..... .
. . . . . . . . . . . . . . . . MIE(?) ..... .

Ultima literă din rîndul 2 este prea nesigură c: să putem reconstitui categoric
numele unităţii în care servise ca duplicarius acest Herculanus.
51. (Inv. L. 156). Tomi 2 • Partea inferioară a unui altar fragmentar din calcar,
înaltă de 32 cm (figura 9).
Corne( lius) Valentinus tniles co(ho)r(tis) I Cil(icum)
Philippi(anae), fil(ius) Corne(lii) Valentini ex voto posui[t].

lcoRi\l EVI\LEI

1\IVS.MilESCOJJi\(\~ ~

Elltl ~?1F/LcDr<NEVAl
~:.:.·:.~ - E'~ -J t- /1
o D ~ O. 1·
, '" ",.,.,,n:"

(

.•

IH

- - - - - O, Y~ m -

-

-

- - - -

- - -

- - ..,;

Fig. 9

În rîndul 1 R este gravat în felul unui A. La sfîrşitul rîndului 2 avem ca semn de
o frunză de iederă. In rîndul 3 există o ligatură PH, iar cuvîntul PHILIPPI
din care face parte, este slab martelat.
Monumentul era un altar onorific pus pentru sănătatea împăratului Filip Arabul
(244-249) de către un soldat al cohortei I Cilicum Philippiana, epitet care apare aici pentru
prima dată, dat acestei unităţi. Martelarea lui întîmplată sub Dedus (249-251) e făcută
uşor, şi din cauza scurtimii cuvîntului. În ceea ce priveşte cohors 1 Cilicum, vezi inscrip-

abreviaţie

ţia

următoare.
1

Gr. Tocilescu, Mss. v. p32., p. 306.
' Jhidem, p. 307.
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52. (Inv. L. 313). Tomi (?). Partea de sus a unei stele funerare săpată pe o lespede
din calcar, avînd mărimea: 1,45 m X 77 cm X 30 cm şi litere înalte de 4 cm (figura 10).
Partea sculpturală a frontonului ei este distrusă cu ciocanul. Cu destulă greutate se pot
identifica aci trei coronae aşezate în jurul unui timpan triunghiular. Textul era de asemenea
încadrat cu un profil, pe care se desfăşura coarda de viţă .
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Fig. to

Textul este gravat cu multă neîndemînare. În rîndul 3 este o ligatură NA. Cuvîntul
Va!ens din rîndul 4 este gravat într-o continuă ligatură. Numele sînt curat romane.
Cohors I Ci!icum mi!!iaria a aparţinut la început armatei din Moesia superioară, ca
de aci să fie trecută în Moesia inferioară unde apare prima dată în anul 134 1 • e. n. În
afară de Torni, unde aceste două inscripţii ne-o arată sigur pe la mijlocul secolului III
e.n., cărămizi cu stampila ei au apărut şi la Dinogetia, unde şi-a avut garnizoana
sau vexilaţii într-o vreme care nu se poate determina 2 • Ţigle cu ştampila ei au
mal apărut apoi la Tyras 3 , unde şi-a avut vexilaţii care au fost împinse pînă în
1

C.l.L., XVI, 78 §i Wagner, op. cit., p. 119.
Comunicare ce datorez prof. Gh. Ştefan. Credem că pentru Dobrogea numele acestei cohorte mai poate fi reconstituit pe inscr. C.I.L., III, 14,437, 2; piatră restudiată şi de G.G. Mateescu, ln «Bul. Comis. M:>n. Ist. », VIII, B• 1916,
nr. 14, p. 38 şi urm., şi "descoperită Ia Azarlic (intre Abrittus şi Tropaeum Traiani). În ultimul rind al textului, figurează
unitatea: COH II ILC, pe care o putem intregi in Coh(ortis) IC il(i)c(u111).
·
3 P. Nicorescu, O inscripţie a împăratului Traian, găsită la Cetatea Albă, in An. Ac. Rom. Mem. Sec. Ist., voi.
XXVI, 16, Bucureşti, 1944, p. 1 şi urm. şi pl. T,1.
2
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TUDOR

Crimeia, a doua jumătate a secolului al II-lea en.n. 1 . Din cele două inscripţii din Torni
se poate deduce că, în timpul domniei lui Filip Arabul, cel mai tîrziu, în urma presiunii goţilor pe coastele de nord ale Mării Negre, ea fusese readusă în Moesia inferioară
şi fixată, probabil, la Torni. Funcţia de eques vexillarius 2 îndeplinită de Valens în această
cohortă, indică, probabil, că era o trupă călare şi în acest caz, numele ei complet este:
tohors I Cilicum mil!iaria equitata.
b

Fig.

II

53. (Inv. L. 1082). Tomi 3 • Fragment dintr-o lespede din marmură, avînd mărimea:
26,5 X 24,5 X 5 cm şi litere înalte de 5 cm. (figura 30, )) .
. . . . . . Valjeriu(s ........... .
. . . . ?M(arcus, Do[miti11s ... .
. . . . f Vdctor ... -~ .......... .
o

1
2
3

•

o

•

o

•

~

•

•

•

o-

..

•

•

·- o

•

..

•

•

• •

•

.._

•

...

•

C.I.L., ITI. 13. 751, b şi Wagner, op. cit., p. t.ţo,.
__ _
Cf. C.I.L., III, 2012; 8762; 9739, etc. şi Cagnat, In Daremberg-Saglio, Dict,. d. Ant., V, r.
P. Polonic, Carnetul XXX: « Constanţa r 899 »,
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Inscripţia cuprindea o serie de nume,
lului al IV -lea e.n.

şi după

ŞI
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caracterul literelor, ea

aparţine

seco-

54. (Inv. L. 1131). Tomi 1 • Fragment din marmură tocit mult de apele mării, in
care a şi fost găsit, avînd dimensiunile 16,7 X 10,5 X 6,7 cm şi litere inalte de 3,3 cm.
(figura 30, g).
?[I(ovi) O(ptimo) M(aximo)j?
?[Iun]oni e[t Minervaej?
?[ ceterisq( ue) J di[ s deabusq( ue)?} ....

Dedicaţia

pare a fi fost

făcută

pentru triada

capitolină şi alţi

zei.

55. (Inv. L. 658). Tomi 2 • Fragment rupt dintr-o stelă funerară a unui militar
roman, înalt de 73 cm. lat de 42 cm şi gros de 12 cm. Înălţimea literelor este de 4 cm
(figura 12). În frontonul pietrei se mai păstrează o parte din bustul sculptat al defunctului, în costum militar .. caracteristic soldaţilor din legiuni. Peste o canlisia şi o tunica interior,
el poartă o !orica segmentata terminată jos cu un rînd de lambrechine (pter_yx). În jurul taliei
este încins cu un dublu cingulum militiae ale cărui capete sînt înodate pe pîntece şi apoi
indoite simetric de o parte şi de alta, p~ sub centiron. Acest fel de a purta centura pare a
indica pe un ofiţer şi nu simplu soldat, 3 La şoldul stîng are fixat un ,_r;ladius, al cărui capulus
exagerat de lung acoperă pieptul în diagonală şi nu putem stabili dacă sabia era atîrnată
de un balteus sau era prinsă direct de centiron. Mîna sa stîngă este îndoită, cu antebraţul
alipit de-a lungul săbiei pe al cărei mîner îl apucă neîndemînatec cu două degete 4 •
Pe şoldul drept se zăreşte capătul unui pugio. Capul şi braţul drept al personajului au fost
distruse. Sculptura, comparată cu alte monumente provinciale romane din Dobrogea, este
dintre cele mai reuşite, în ceea ce priveşte redarea cu precizie a cutelor tunicii, lambrechinelor şi centurei.
Din inscripţie a rămas foarte puţin:
............... . [Majrcianus patri
[posu]it,

Cea mai mare parte a textului fusese gravată pe frontonul monumentului, deasupra nişei ce conţinea bustul defunctului, dar s-a ·pierdut. Din textul păstrat, se constată
că piatra a fost pusă de un fiu al defunctului, probabil prin secolul al Il-lea e.n., dacă luăm
în consideraţie elementul sculptura!. Acest militar a murit ca veteran, nu în activitate,
fiindcă numai aşa ne putem explica ridicarea monumentului de către un fiu al său.
56. (Inv. L. 424). Tomi 5 • Fragment dintr-o lespede de ·calcar, avînd dimensiunile: 74 X 66 X 18 cm şi litere înalte de 4 cm. (figura 13). Textul încadrat cu un profil
era gravat într-o formă romboidală.
Gr. Tocilescu, Mss. v. 5132, p. zS şi 77·
Ibidem, v. 5139, p. 309
a Saglio, în Dict. d. Ant. s. v. cingulum, I, p. 1178 urm.
4
Pe sub acelaşi braţ poartă în mod neobişnuit un fel de focole.
" Gr. Tocilescu, Mss. voi. st7o, p. 73·

1

2
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Fig. 13

www.cimec.ro

Sixta
rii filiae
................. .Stena Ovi/dia anno ]rum VIII!
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Vtcto[ ri]a uxor s( upra) scriptis)
d( evota ?) n( ttmini?) e( orum?)
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Piatra este pusă de o femeie pentru bărbatul şi fiicele sale, răposaţi. În text apar o
serie de nume deformate şi rar întîlnite ca Sixta 1 , Stena 2 şi Ovidia 3 • După duetul îngrijit
al scrierii, piatra aparţine secolului II e.n.
57. (Inv. L. 748). Tomi 4 • Stelă funerară din calcar, înaltă de 1,03 m, lată de 56 cm.
groasă de 10 cm şi cu litere înalte de 2-5 cm (figura 14). In general monumentul este
bine conservat, dar cioplit şi scris cu multă neîndemînare, prin secolul III e.n. Are un fron-

D
D(is) M(anibus)
Aurelio Valeriano
innocentiae pleno, qui vixit
ann( os) XIIII, mens(es)
XI dies XV, filius
Valeriani drtcen( arii)
Val(erius) Florentinus
parenti posuit.

J\l~

·o

AVnfLIO~!AUîUNO

LNJ\IOCI NTIAEPLE
NO' OVIVIX 11
RJ\J NXIIlJ JV~El VS
XlVIES~VoFJ/IVJ

)/1-liffi[RN I.DVCEN
·1/Jl ~lOREf\fir NftJ

row -r

'Y-) RE 1ii1T.
I
--------

Fig. q

ton format din două acrotere simple care încadrează un timpan .triunghiular şi diform.
Scrierea este şi ea închisă într-un profil simplu 5 •
O etichetă păstrată lipită chiar pe monument, ne asigură şi ea,- că a fost descoperit la Constanţa, în anul 1903 şi inventariat la Muzeul din Bucureşti sub nr. 63 (inventar
pe care nu l-am putut găsi).
În rîndul 2 avem ligatura AN. În rîndul 4, Q este gravat ca un O ascuţit la bază.
Ultimele două bare ale cifrei XII din rîndul 5 sînt unite jos. În ultimul rînd, litera N a
fost gravată invers.
Cel care pune piatra este un Valerius Florentinus, pentru un parens al său Aurelius
Valerianus, copil mort în vîrstă de aproape 15 ani, căruia îi convine ca laudatio formula
innocentiae pleno 6 • Rămîne într-o situaţie echivocă rudenia cu cei doi a lui Valerianus
1

Pentru Sexta, cf. C.I.L., III, p. 2412.
•
ln inscripţiile latineşti din Orient nu apare. Poate fi Stennt'a.
3 Rareori întîlnit în Răsărit, cf. C.I.L., III, uoz s şi 1 36z8.
' Gr. Tocilescu, Mss. v. 513z, p. 308.
8 După gravare, literele fuseseră pictate cu o vopsea roşie, ale cărei urme s-au întins pe întreaga faţă scrisă.
• Laudatio pe oare nu o găsim în inscripţiile funerare din Răsărit (avînd la îndemînă numai C.I.L., III.).
2
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Ducen ... din pricina nominativului fi!itts. Aşa cum este redactat textul, ar rezulta că Aurelius Florentinus este fiul lui Valerius Ducen ... , iar Valerius Valerianus o rudă a lor.
Copilul se găsea la Torni sub îngrijirea rudei sale, iar tatăl său era decedat mai de mult, sau
se afla plecat departe.
O altă dificultate constă în întregirea lui DVCEN. Avem de ales Între un nume ca
Dumt( i11s)? sau o funcţie, dttcen( arius). În cele cinci litere ar putea fi şi un nume, aşa
cum înclină să vadă şi Des s a·u în asemenea cazuri 1 . În cazul completării ducen(arii),
respectivul va fi fost un procurator ducenaritJS 2 , cunoscut în acea regiune ca să fie menţio
nat între mqjores.

58. (Inv. L. 1489). Tomi. Fragment dintr-o placă de marmură avînd dimensiunile:
18 X 9 x 2 cm şi litere înalte de 1,7 cm. (figura 30, h). Descoperirea ei la Constanţa
ne este asigurată de o însemnare cu cerneală scrisă pe dos.
plen] nitudine el copia ni[ mia ....
. . . . e]ormn negotioru[ !11
••••••••••
. . . . qtt}asi audient[es
......... .

Forma şi cursivitatea literelor arată un monument din secolul IV, în plină epocă
creştină pentru Torni. Din puţinul păstrat, credem că aici este vorba de o serie de prescripţii
date comunităti' crestine
din Torni de către autoritătile
bisericesti.
Prin audientes sînt de
'
,
,
înţeles catechumenii, pentru care se pare că şi fuseseră afişate aceste dispoziţii pe
peretele unei basilici creştine din Torni 3 .

59. (Inv. L. 425). Tropaettm Traiani 4 • Partea de sus a unui altar ruptă în multe
fragmente şi aşchiată. Alăturate, aceste fragmente au dimensiunile: 80 X 60 X 52 cm
şi litere înalte de 4 cm (figura 15, c). Se poate observa că, încă atunci cînd acest monument
a fost gravat, poseda o serie de spărturi pe faţa ce trebuia scrisă, eşite din pricina
conglomeratului calcaros în care este tăiat, şi pe care pietrarul a căutat a le evita,
sărindu-le sau lungind şi scurtînd rîndurile într-o parte şi alta.
Deo Sancto
Eron[i} ...... O/LIN!(?)
Soz 1omenus 1 .....................
. . . . . . . . . . O .......... e[ tV]aler(itts)

.

............................ IO ..... .

Acest altar votiv a fost publicat de Gr. Tocilescu în
în CIL. III, 14.437/= 12.462/:

două

rînduri

5

şi

apoi reprodus

DEO
SANCTO
,\POLLINI
PVALERIVS
II VIR I.D

Este foarte curios, cum de a putut Gr. Tocilescu să dea o astfel de transcriere în
ceea ce priveşte conţinutul şi aranjamentul textului, cînd pe piatră se vede cu totul
Dessau, ILS. 2744-2H5, şi voi. 111, 2, p. CLXXIX: Ducm(ianUJ).
Se e c k, RE. IX, col. 1752 şi urm. Pentru prescurtarea Ducen (arius), cf. C.l.L., III, 99·
a C.M. K au f ma n n, Handbuch der christ. Arcb., ed. II, Paderborn 1913, p. 712 şi acelaşi, Handbuch d.
altchrisr. Epigraphik, Freiburg, i. Br., 1917, p. 231, unde sînt citate inscripţii creştine pomenind atari n11dientn. Recent
inscripţia s-a publicat şi de I. Barnea, în Studii Teologice, VI (19)4), nr. 1-2, p. 97, nr.1o.
' Asupra provenienţii vezi mai jos.
6 Castrul Tropaeum Traianum de la Adamclissi, Bucureşti, 1892, p. 6 şi Fouilles et recherches archcologiqucs
en Roumanie. Bucarest, 1900, p. 209. În ambele locuri nu se dă o reproducere în desen ~au în fotografie.
1

2
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altceva. Un control al lecturii lui nu se putea face, deoarece nu era însoţit de o
reproducere grafică. Din acel cuvînt neclar ... OILINI ... el a ajuns la un APOLLINI
ceea ce nu apare pe piatră, iar ERON., deşi clar, a fost omis. De aceea numele divinităţii
trebuie citit Deo Sa11cto Eroni 1 , excluzîndu-se un sincretism cu Apollo. Dedicanţii apar
mai mulţi, între care este de reconstituit numele unui .Sozotmm<s şi un altul, Valerius, despre
care nu mai putem şti azi din cauza pietrei măcinate dacă a avut calitatea de Ilvir i(ure)
d(icundo) cum citise Gr. Tocilescu.

Fig. 15

60. (lnv. L. 874). Tropaeum Traiani 2 • Fragment din calcar de
28 X 26 X 14 cm şi cu literele înalte de 17 cm .

mărimea:

.......... E ....... .

61. (lnv. L. 1029) Tropaetlm Traiani 3 • Aşchie de calcar avînd mărimea: 43 X 26x
8 cm şi litere înalte de 5 cm (figura 11, b). Textul acestui monument, cu unele diferenţe
1

Cf. pentru aceste epitete C.I.L., III, 8147; 12391; 14425; 14412,
' P. Polonic, Carnetul XV.
3
Gr. Tocilescu, Mss. voi. pp, p. 176 şi Dessau, 9107.
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de lectură, a fost reprodus numai de către Dessau (ILS. 9107), după o fotografie
ce i-a fost trimeasă de către Domaszewski, care la rîndul său, o primise de la Tocilescu.
Nu am putut găsi această fotografie.
Starea

actuală

Dess~u,

Sig( nifer) .. ................ ..
Sig( nifer) M ............... .
Sign(nifer) Lo ............... .
Sig( nifer) I (?) . ............ .

9107

. ... MV
SIG. C. IV ............... .
SIG. T. IV.: ............... .
SIG. M. M ................. .
SIG. LO ................... .
SIG. T. AR ............... .

Calcarul folosit la această inscripţie este identic cu cel întîlnit în textele ce placau
în exterior, la marele altar (mausoleu), ridicat lîngă monumentul triumfal al lui
Traian de la Adamclissi 1.. Textul dat de Dessau este mai lung şi mai complet, fiindcă
monumentul nostru a suferit de la descoperire şi pînă astăzi numeroase avarii, în urma
transporturilor cu ocazia aducerii la Bucureşti de la Adamclissi şi a schimbărilor de local
survenite pentru muzeu. De aceea, ca bază de cercetare trebuie să adoptăm textul lui
Dessau. Nu credem, însă, ca acest fragment să fie rupt direct din cel următor, ·aşa cum
adimte Dessau, ci pare a fi izolat de acesta.
În primul rînd păstrat (la Dessau), ne putem gîndi la o completare immunis,
care în iet;arhia militară romană, este superior ca grad celui de signifer 2 • Încolo,
inscripţia conţine o listă de signiferi, cel puţin cinci ca număr şi aşezaţi în coloană.
Monumentul stă în legătură cu următoarele două fragmente epigrafice:
62. (Inv. L. 745). Tropaeum Traiani 3 • Fragment dintr-un bloc de calcar de aceeaşi
specie cu cel precedent. Este de mărimea: 55 X 45 X 15 cm şi cu litere înalte de 4----5
cm (figura 11, a). Ca şi la fragmentul precedent, are în stînga un spaţiu liber şi textul
păstrat gravat tot pe o coloană. În rîndurile 2-4 avem o ligatură MA. Cunoscut şi
notat de Dessau, în împrejurările nr. precedent 4 •
pereţii

Starea

actuală

Desuu, 9107

lm[ ag(inifer )]1 ..... .
lmag(inifer) Q . ....................... .
Imag(inifer) M.A. . .................. .
Imag(inifer) MI. . .................... .
Act(arius) P. . . . . . . . . . . . . . . .......... .
Op(tio) P. M ........ ................. .
B(eneficiarius) Acil(i) c(onsularis)P . ... .
B(eneficiaritts) Acil(i) c(onsularis) V. ... .
Har(uspex)M. C ..................... .
Tes( serarius) ......................... .

IMAG. Q. DA ........ ..
IMAG. M. A .......... ..
IMAG.M.M ........... .
ACT.T ................ .
OP.P.M ............... .
B. ACI. C. D ........... .
B. ACIL. C. VA ....... .
HAR. M. C .......... ..
TES ................... .

Observăm că,

în transcrierea lui Dessau la capetele din dreapta ale rîndurilor se
mai multe litere, acum dispărute din cauza proastei conservări a pietrei,
în muzeu. Micile deosebiri din interiorul textului, ca: în rîndul 4 (T în loc de P.), în
rîndul 6 (ACI în loc de ACIL) etc., sînt inerente în transcrierea lui Dessau, făcută
numai după o modestă fotografie trimisă de Gr. Tocilescu. De aceea, textul aşa cum
se conserva în momentul descoperirii, trebuie reconstituit astfel (pe Dessau 1-a interesat
numa1 numele gradelor):
găsesc

Majoritatea acestor fragmente se află la Muzeul din Bucureşti.
A. von Domaszewski, Die Rangordnung des rămischen Heeres. Bonn, 1908, p. 48.
• Loc. cit.
1 O fotografie cu însemnarea Adamclissi, la Gr. Tocilescu, Mss., voi. p 30, p. 218. Cf. 5i Dessau, 9107.
1

2
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...... Im[ ag( inifer?) jl[ ttl(ius? )] . ..... imag(inifer) Q( uintus )Da .. .
imag(inifer) M(arcus) A ...... imag(inifer) M(arcus) M ..... . act(arius) P(ublius) ...... op(tio) P(ub/ius) M ..... . b(eneficiarius) Acil(i) c(onsularis) P(ublius) ... b(eneficiarius) Acil(i) c(onsularis) Va[/( erius)] . ..... har( uspex) M( arcus) C ...... fes( serarius) ......... .

Pentru completarea beneficiarius Acili comularis, se poate aduce ca exemplu o
din Nemausus, CIL. XII. 3168: D.m. Umidi Aviti milit(is)leg(ionis) VII Geminae
jelicis beneficiarii Junii Omu/ii consular(is). cura T. Vitrasi Pfl//ion(is) legati Auj!(usti),
inscripţie

?R
?R
?R

........ R
........ ?I

int(erpres)?
cor( nicen)
cor( nicen)
cor( nicen)
buc(inator)
bttc(inator)

Fig. 16

precum şi alte exemple apropiate 1 • Aşa cum a arătat şi Domaszewski, acest fragment
este preţios prin faptul că stabileşte în ordine descrescîndă, cîteva dintre gradele inferioare
ale armatei romane 2 • În legătură cu cele două fragmente precedente, mai prezentăm un
al treilea, necunoscut şi azi dispărut.
63. Tropaeum Traiani. Dimensiunile şi alte detalii nu sînt cunoscute. Transcrierea noastră se bazează numai pe o fotografie, destul de dară, rămasă de la
Gr. Tocilescu, pe care mai sînt şi alte monumente, unele inedite (nr. 64-68, mai jos) 3 •
Este un bloc de piatră care are pe una din feţe, gravate, două liste în coloană, din prima
listă rămînînd numai cîteva litere (figura 16, e şi 11, c).
1 C.I.L. XII, 2.602 = Dessau, 2II8 .•. M. Carantius Macritllll . .. bmeficiar(ius) Tettieni Severi leg(ati) Aug( usti);
C.I.L., III 8048 .•. un benejiciarius Tironislegati; Dessau, 2073, un beneficiaritii Getae (prefect al pretoriului în 48-5 1) etc.
2
Rangordnung, p. 197·
' Pe această fotografie se află şi inscripţia, C.I.L., III, 14.214, 4 (figura x6, d).
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În rîndul 1 avem, sigură, numai litera N, după care urmează, la o distanţă
prea mare, o bară verticală, ca să poată fi luată unI, dar care, prin poziţia ei, poate foarte
bine face parte dintr-un T. Ca grad militar începător cu litera N, avem numai pe
nauarchus, dar acesta nu îşi are rostul într-o astfel de listă pentru grade de trupă terestre
şi, un A după N nu este de loc posibil. Trebuie să admitem că prima literă I forma o
ligatură în partea de sus a lui N, care nu s-a păstrat. În acest caz, am putea şti că
interpres precede ierarhic pe cornicen şi bttcinator.
Din nefericire, în manuscrisele lui Tocilescu nu găsim detalii asupra felului
cum au fost găsite cele trei fragmente cu grade militare inferioare prezentate mai sus.
Nu ştim, de asemenea, dacă sînt fragmente din acelaşi bloc sau aparţin unor liste diferite. În
orice caz ordinea incastrării lor în zidul mausoleului va fi fost aceea a prezentării în această
publicaţie. La aceasta ne ajută şi ordinea descrescîndă a gradelor militare care concordă cu
aceea, stabilită şi de Domaszewski 1 pe baza altor texte epigrafice: signifer, imaginifer,
actaritts, optio, beneficiarius consularis, haruspex, tesserarius, interpres, (?) comicen şi bucinator.
O atenţie deosebită merită menţionarea în lista a doua a unui consularis, cu numele
gentilic Acilius. Identificînd acest personaj, am putea şti cu precizie, dacă mausoleul a
fost ridicat pentru soldaţii căzuţi în războaiele lui Domiţian cu dacii sau ale lui Traian?,
În epoca lui Domiţian -Traian întîlnim mai mulţi Aci/ii 2 • Dintre aceştia se poate vorbi
de: lvl. Acilius Glabrio, a cărui carieră se desfăşoară sub Domiţian şi ajunge a fi consul în
anul 91 e.n. 3 , precum şi fiul său cu acelaşi nume, care ocupă funcţii sub Traian-Hadrian,
ajungînd şi el în 124 la rangul de consul 4 • Este greu a ne pronunţa pentru unul sau
altul, findcă nu avem urţ c11rsus honorum amănunţit al lor, nu ştim dacă au participat la
războaiele cu dacii din această epocă, nici în care provincii au fost guvernatori etc.
Din examinarea fragmentelor epigrafice mai vechi, descoperite în ruinele mausoleului, rezultă că în liste figurau soldaţi din diferite corpuri şi arme, numărul morţilor ridicîndu-se la cea. 3 800 5 • Gradele înşirate pe cele trei fragmente de faţă fac parte dintr-una
sau mai multe legiuni.
În afară de un fragment de altar publicat mai înainte (C.I.L. III, 14 214, 4) pe foto ·
grafia rămasă de la Gr. Tocilescu mai sînt încă cinci inscripţii necunoscute şi despre a
căror soartă nu am putut afla nimic. Găsim util a le trece în acest catalog, mai ales că fotografia este destul de clară (figura 16).
64. Tropaeum Traiani. Fragment din profilul şi cîmpul unei inscripţii pe piatră,
azi dispărut (figura 16, a şi 11, j). Grecească?
......... . IIK. AV( .) .

65. Tropaeum Traiani
din

6,

inscripţie. Astăzi dispărut,

00

00

•••

Bloc fragmentar de piatră ce
(figura 16, b şi 11, d) .

păstrează

un singur rînd

. . . . . . ? M. j(ilii) Trevir ..... .

Ultimele trei litere VIR sînt într-o ligatură. Acesta este unul dintre numeroşii
T re veri cel ţi întîlniţi mai ales în calitate de negustori, în toate provinciile imperiului roman 7 •
1 Op. cit., p. 48, 49 şi 197."

E. Groag şi A. Stein. Prosop. lmp. Romani, 1, p. l şi unn., Ucrlin-Lipsca, 1933.
Ibidem, p. 9· Mort in 95 e.n.
4 Ibidem, p. Io.
6
Th. Mommsen, comentarii la C.I.L., III, 14214 şi Gr. Tocilescu, Fouilles, p. 64.
• Gr. Tocilescu, Mss. v. 51 p, p. 176.
7
V. Pârvan, Die Nationalităt cler Kaufleute im rom. Kaiserreiche. Breslau, 1909, p. 53; C.l.L., XIII, 5071
:\ltchclt. Sprachschatz II, s.v. Trtveri.
2

3
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66. Tropaeum Traiani. Partea de sus a unui altar de piatră cu profilul
mutilate. Astăzi fragmentul este dispărut (~gura 16, c şi 11, e.) .

şi

trunchiul

. . . . [A jur( elius) Fi( avius) Aquila ....... .
. . . . . . sac(erdos), qui vix(it) [ann(is)j

Acest sacerdos poartă nume curat roman. Nu putem şti în ce categorie de preoţi
intra, dar activitatea lui era legată de a oraşului unde este îngropat.
67. Tropaeum Traiani 1 . Bloc fragmentar din piatră cu o inscripţie mutilată.
Astăzi este dispărut (figura 16, f şi 11, g) .
. . . . . . . . . . Aquil[aj ........... .
. . . . . . . . . . Bithi ............... .
. . . . . . . . . . Sept[imius] ..... ... .
. . . . . . . . . . Amand[us] ......... .
. . . . . . . . . . Das[ius] ? ......... .

Era tot o listă de persoane şi nu ar fi exclus, ca şi acest monument să fie detaşat tot
din mausoleul·ridicat de Traian în amintirea soldatilor
săi. Numele sînt obisnuite romane
'
.
'
şi trace 2 •
68. Tropaeum Traiani 3 • Bloc fragmentar
este mult avariată (figura 16, g şi 11, h) .

de

piatră

azi

dispărut.

Iq.scripţia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV(.1 )
........•..... ND.IV ....... .
. . . . [Vjalens So ............. .
. . . . Semp(ronius) No ......... .
. . . . . . . . . . fra[tri ........... .

Pare a fi un monument funerar pus unui frate de mai

mulţi fraţi, toţi

cu

onomastică

romană.

69. (Inv. L. 482). Panduru 4 (fost Poturi), comuna Baia, raion Istria, regiunea ConFragment din profilul de sus, cu o parte din trunchi, a unui altar din calcar, cu
dimensiunile: 42 X 40 X 50 cm şi litere înalte de 4 cm. (figura 4, e).
stanţa.

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
[sac ]rum pro s[alute] M(arci) Aur(elii) Ver[i Caes ( aris)] . . . . . . . . . . . . . . . . , .

O ligatură există în rîndul 3, dar puteau fi şi altele în textul distrus. Este un obiş
nuit altar pus de un vicus roman pentru sănătatea membrilor casei imperiale, aici fiind
cinstit Marcu Aureliu ca Cesar (moştenitor), deci între anii 139-161 e.n. Locul unde a
fost descoperit intră în teritoriul cetăţii Histria şi este cunoscut ca centru rural, cu urme
romane şi creştine 6 • Cît priveşte numele vicus-ului de aci, rămîne încă necunoscut.
1
2

8
4

5

311 -

Vezi pentru aceste categorii C.I.L. III, p. ZjU şi z666. Gr. Tocilescu, loc. cit.
Pentru Bithus vezi nr. 157. Das(ius) e tot trac, de asemenea obişnuit.
Gr. Tocilescu, loc. cit.
Gr. Tocilescu, Mss., voi. 513z, p. 196.
R. Vulpe, op. cit., p. uo, 356 şi harta.

c. 297
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70. (lnv. L. 439). Corn. Cîfnia, 1 raionul Adamclissi, 1 egiunea Constanţa (pe
Dunăre). Partea de sus cu profilul mult avariat al unui altar din calcar, avînd mărimea:
60 X 50 X 35 cm şt litere înalte de 5 cm (figura 2, f) .
. ljlllp(eratori) Cal'.f{ ari) M( arco) Anto1 ni11 ]o Gordiano
Pio Fel( ici) Aug( usto) /
Inscripţia datează
încăpea

o

cunoscută

din anii 238-244 e.n. Pe profilul frontonului distrus putea
dintre cele obişnuite. Localitatea în care s-a descoperit, este de asemenea
prin urme romane, între care şi o cetate 2 •

formulă

71. (lnv. L. 472). Yadul 3 (fost Karaharman) raionul Istria, regiunea Constanţa.
Fragment dintr-o lespede de calcar, rupt din colţul de jos din dreapta. Are mult cîmp
nescris. Măsoară: 52 X 43 X 20 cm şi are litere înalte de 4 cm (figura 4, c). Textul era
restrîns în centrul plăcii, deşi dispunea de spaţiu suficient. Ca semne de abreviaţie sînt
folosite frunze de iederă şi cerculeţe.
PO

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ......... 1hiel Jit, 11s e.rt; pienti] sJ( imo) /Je( ne)
,llle(erenti) j( aciend11111)] c( ttravit)

Avem, deci, un monument funerar care datează din prima jumătate a secolului III
e.n. Satul Vadul se găseşte tot în territoritJm Histrianorum, este cunoscut prin mai multe
urme arheologice greceşti şi romane şi identificat cu vicus Ce!eris 4 •
72. (lnv. L. 468). Conuma Corbtt 5 (fost Carga!îcul Mare) raionul Medjidia, regiunea
Constanţa. Fragment dintr-un bloc de calcar, avînd dimensiunile: 72 X 40 X 32 cm şi
litere înalte de 3,5 cm (figura 4, d). Piatra are mult loc nescris jos şi penultimul rînd martelat.
T-'e ................................. .
Ontu ................ · ... · · · · · · · · · · · ·
?[Imp(eratore) Antonino Aug(uJto) lll]?
?[et} Com[azom co(n)s(NiihNs)j.?

Fragmentul făcea parte dintr-un altar dedicat oficial de către satele romane ale Scipentru sănătatea împăraţilor. Numele martelat din penultimul rînd, în locul unde de
obicei se pune anul prin numele consulilor, aparţine unui împărat care a suferit o damnatio
11/e/lloriae. Din lista împăraţilor ce au exercitat consulatul şi au suferit condamnarea memoriei, numai pentru Elagabal putem întregi din literele păstrate, numele colegului său din
anul 220, Comazon.
Comuna Corbu este şi ea cunoscută ca o aşezare romană care s-a dezvoltat pe drumul dintre marile centre Torni şi Histria 6 •
ţiei 1\ li ci

73. (lnv. L. 303). Slava Rusd, raionul Istria, regiunea Constanţa. Fragment rupt
din latura stîngă a unei stele funerare din calcar, de mărimea: 70 X 45 x 20 cm şi cu litere
Gr. Tocilescu, Mss. voi. l 132, p. 131 şi 221.
R. Vulpe, op. cit., harta.
3
Gr. Tocilcscu, Mss., voi. pp, p. 217.
·• C.I.L., III., 7526; V. Pârvan, Histria Vll, Bucureşti, 1923, p. 79 şi urm. (An. :\cad. Rom., ,\[em. Sec. lst.,
\"Il, 1) ~i R. Vulpe, op. cit., p. 194 şi harta.
6 Gr. Tocilescu, Mss. v. 5132, p. 214.
• C.I.L., Ill, 7614 şi R. Vulpe, op. cit., p. 169 şi 286 şi harta.
1

~
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înalte de 5 cm (figura 4, a). Piatra a fost descoperită în anul 1897, în curtea locuitorului
Bohor Demidofl. Pe profilul marginal textului aleargă obişnuitul \'rej de viţă încărcat
cu frunze Şl struguri.
D(is) 'M( aniiJitJ) j.
Ulp(i11s) Fla(1!ius? ...... tJi:>.:il tlllnis XL ........................... .
stites ..................... · . · ... · · ·
qui 111[ mttl11111 C/1111 sep- J
u/cro b . ............................ .
posuit . ... ?t•iat} or co[ ntempla ttwm/11-]?
111 et s[ epulcrllm mem11; ?

r

Rîndurile cuprindeau 14-16litere şi cuvintele au fost gravate neabreviate. Numele
mortului pate că nu avea un cognomen, nemai fiind loc în rîndul 2. Din text ar rezulta
că defunctul nu avea urmaşi iar mormîntul în tumul, cu care a fost onorat a fost pregă
tit prin grija unei persoane străine, din al cărei nume rămîne STTTES în rîndul 4, unde este
spaţiu pentru 11-12 litere 2 • Slava Rusă, unde s-a găsit acest fragment funerar, este o
puternică aşezare arheologică al cărei nume antic pare a fi fost Tbida a.
74. (Inv. L. 315). Localitate necunoscută 4 . Partea de sus a unei lespezi de calcar, ruptă dintr-o stelă funerară. Măsoară: 96 X 80 X 26 cm şi are litere înalte de 4 cm
(figura 17). Pe fronton, adîncit într-o nişă, se află bustul defunctului, acum mult avariat.
Hairtele pe care le poartă, sînt vizibile şi aparţin costumului civil: o tunică acoperită cu
o mantie, ambele frumos cutate. Pe profilul stelei se desfăşoară vrejul de viţă, numai cu
frunze.

D( is )M( anibttJ).
Sex(tus) Catonius Termi{na/is]
......... .{le]g(ionis) V M(acedonicae)

Fig. q
1 Dosarul din 1897, p. 40 la MNA (raponul invaţătorului local).

' Este foarte greu de întregit STITES cu un nume. Pentru ultimile rînduri vezi Ll.L., 111, 641 (,,
a R. Vulpe, op. cit., passim.
~ Gr. Tocilescu, ~Iss. v. 5 r p, p. p 3 il notează fără ind.icarea localităţii.
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Judecînd după costumul civil pe care-1 poartă, Sex. Catonius Terminalis 1 este un
veteran allegiunii a V -a Macedonica, din epoca cînd această unitate făcea parte din garnizoana Troesmis. Calcarul. folosit pentru piatra sa ne arată teritoriul oraşului Torni
în care va fi fost împroprietărit respectivul.
.::.'·

•

.····•.

.!..·

\.

!

~------- 0.~3---- .... -- .. ;11>

e

{A ]el. Ant(onius) F ........... .

munic(ipii) ................... .
[Su] rilla ..................... .
. . . . . . ius ................... .

~f?Wti9

. . . .j
Fig. 18

75. (Inv. L. 1149). Loc. nec. Fragment dintr-o lespede· de calcar cu un slab
profil marginal, avînd dimensiunile: 24 X 19 X 13 cm şi litere înalte de 2,5 cm (figura 18,c).

În rîndul 1 este de semnalat ligatura NT. în rîndul 2 este un punct înscris în C, ceea
ce ne permite abrevierea cuvîntului în acest loc: munic(ipii) după care urma un nume de
oraş. În rîndul 4, înainte de . . . ius este un semn, rezultat probabil din ruperea pietrei
în acest loc.
Este o piatră funerară pentru un bărbat cu nume roman, pusă de soţia sa Surilla 2,
o orientală. Defunctul a îndeplinit şi o funcţie municipală, probabil decurio sau IIIIvir,
care sînt de întregit în rîndul 1.
1 Catonius este rareori întîlnit în păqile răsăritene ale imperiului (cf. C.l.L., 111, 2924, şi 1o.n4). ln schimb,
Terminalis luat drept cognomen, este mai frecvent (cf. C.I.L., 111, 4990, 41~0, 14.048 etc.) şi, după cum arată Schulze, op.
cit., p. 278 şi 487, este de origine italică (comunicarea tov. 1.1. Russu) .
., Nume care poate fi illiric, sirian, trac: etc., cf. I.I. Russu, «An. Inst. St. Clasice-Ouj )), V, (1944-1948) p. z86.
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76. (Inv. L. 307). Loc. nec. Partea inferioară a unei lespezi din calcar, avînd
60 X 60 X 17 cm şi litere înalte de 6,5 cm (figura 19, e). Abreviaţiile sînt marcate prin hederae distinguentes .

mărimea:

. . . . . . . . . . . . . . opti]ma[e li]
bertae et co[niu-]
/!,i b(ene)m(erenti) p(osuit).

4JJJN1P'-~jJ:

!

Cl

-NONINOAVCCC

-

-

-

-

-

- -

- - -

-

-

- 0.50

: f1:}16

~E#ic

.

AE ETC
GI~B<;?M6 P ~

<S
1

~---------------__IJ
:.---------o,60---------....i
Fig. 19

Fragmentul acesta

aparţine

unui monument funerar pus pe mormîntul unei femei,
care i~a şi ridi-

fostă sclavă şi devenită apoi liberă prin căsătoria cu fostul patron 1 ,
cat această inscripţie. Epitaful poate aparţine încă secolului II e.n.

77. (Inv. L. 1112). Loc. nec. Fragment rupt din latura dreaptă a unei lespezi
din calcar cu profil, avînd dimensiunile: 22,5 X 21 X 10 cm şi litere înalte de 7,5 cm
(figura 20, a). Piatra folosită este caracteristică pentru Axiopolis.
MO ........... . [vix(it)]

ann(is) ....................... .
1 Căsătorii între foste sclave şi stăpini sînt frecvente,

C.I.L. III~ 2371, 2096, 7~04, 8216 etc.
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Aparţine

4,5 cm

unui monument funerar din secolul III e.n.

78. (Inv. L. 1277). Loc·. ttec. Fragment de calcar avînd
şi dimensiunile: 26 X 24 x 20 cm (figura 21, e) .
. ;l

.......... t .

inălţimea

literelor de

. . . . . . . . ..

. . . . . . hast[altts) ....... .
. . . . [mil]itavi[t]
. . . . . . ?. e] t u [ xor? j ....

Piatra funerară este a unui subofiţer, hastattts (prior sau posterior), al unei legiuni cu
nume necunoscut, înmormîntat, probabil, de soţia sa, pe la sfîrşitul secolului II e.n.
79. (Inv. L. 494). Loc nec. Colţul de jos din stînga rupt de la o czra din calcar
avînd dimensiunile: 45 X 30 x 32 cm şi litere înalte de 5,5 cm (figura 22, j) .
. . . . . . . . . . . . . . iru ........... .
/J( ene) 111( erenti) [p( osttit)]

Este dintr-un monument funerar, probabil din secolul III e.n.
80 (Inv. L. 1278). Loc. 11ec. Colţul de sus din stînga al unui monument din
calcar avînd dimensiunile: 36 X 34,5 cm X 15 şi litere înalte de 6,5 cm (figura 23, a).
D( is) [ M( anibus)J.
M( arms) Arr{itts?] ........... .

Literele aparţin secolului al II-lea e.n. Am preferat un no!Jiell, ca Arrius, deoarece
este frecvent, faţă de Appius, rareori folosit.
81. (Inv. L. 296). Loc. tJec. Colţul de sus din dreapta al unei lespezi funerare, avînd
dimensiunile: 1,25 m X 36 x 24 litere înalte de 15 cm (figura 19, b).
[Dis] Man[ibusj

82. (Inv. L. 1202). Loc. nec. Fragment din profilul inferior al unui monument
funerar cioplit în marmură, avînd dimensiunile: 18 X 11 X 11 cm ş1 litere înalte de
2,8 cm (figura 18, h).
. ..... rarissi rae coniugi p( omit) J

Literele au un aspect neîngrijit, fiind probabil din secolul III e.n.
83. (Inv. L. 1247). Loc·. ttec. Fragment din latura dreaptă a unei mari lespezi de
calcar, avînd dimensiunile: 31 X 27 X 24 cm şi literele înalte de 4,5 cm (figura 21,
c). Pe profilul monumentului se vede restul unui strugure al viţei.
....................

Ulpi-

i us] ................... .Ji{liusj ................ Coio?

În rîndul 1 este o

ligatură

PL. Din rîndul 3 sînt sigure numai ultimele litere: OIO

1 Cognomenul Coius este şi el rareori intilnit, cf. C.I.L., 111, 6305 şi 10895·
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84. (Inv. L. 1215). Loc. nec. Fragment de calcar, avînd dimensiunile: 33

X

25

X 12 cm şi litere înalte de 4 cm (figura 21, b). După duetul literelor, acest monument

funerar

aparţine sfîrşitului

secolului II e.n .

. . . . . . . . . . ? v}et(eranus) [l]eg(ionis)? ......... .
.. .. .. [vi]x(it) an(nis) XLV .............. ..
. . . . . . . . [A]rtem[idora]? ..................... .
. . . . ? c(oniugi) b(ene)[(merenti) p(osuit).]

În rîndul 3 sînt posibile întregiri şi de alte nume sau cuvinte comune, ca
[ mo]rtem etc. 1.
şi

85. (Inv. L. 561). Loc. nec. Fragment din calcar de
cu litere înalte de 5 cm (figura 21, a).

mărimea:

40 X 30 X 25 cm

L(ucius) Val(erius) ............. .
. . . . . . vet(eranus) leg(ion,is) [XIII]
[G}em(inae) qui [mii-]
[itavitJ annis IX ..................... .
[vix(it) an]n(is) XC(?)

În rîndul 1 este ligatu~a VA, înaintea căreia rămîne un rest dintr-o literă ca L
sau E. În rîndul 4: S s-a gravat mai scund. În acelaşi rînd cifra Ix apare curioasă şi
deşi incomplet păstrată, poate fi socotită gravată greşit. Tot astfel în rîndul 5, după cifra
X urmează un fel de C fragmentar, de asemenea de neînţeles 2 •
Piatra ne face cunoscut un nou veteran al legiunii a XIII-a Gemina, stabilit în
regiunile dobrogene prin secolul al II-ll!a e.n.
86. (Inv. L. 328). Loc. nec. Fragment dintr-o lespede din
dimensiunile: 27 X 19 X 8 cm şi litere înalte de 7 cm (figura 21! d) .

marmură,

avînd

. . . . . . . . . . . . ? SRII. II ............. .
. . . . . . infirm[itate] .... ............. .

În text, va fi fost vorba de o vindecare sau deces, după o lungă şi grea suferinţă,
cum întîlnim în alte exemple 3 •
87. (Inv. L. 483). Loc. nec. Fragment dintr-un bloc de calcar nisipos
80 X 70 X 65 cm şi cu litere înalte de 7 cm (figura 20, b) .

de

mărimea:

. . . . . . . . . . Iuliano .................. .
vixit [a(nnis)] XXX ............. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ?posui}t.

88. (Inv. L. 233). Loc. nec . . Fragment din frontonul unei stele funerare înalt de
1,33 m lat de 1,04 m şi gros de 21 cm. Înălţimea literelor: 5,5 cm (figura 15, a). Monumentul este sculptat pe fronton cu o corona prinsă jos cu două taeniae, în centrul căreia se găsesc
trei bobiţe grupate, iar pe ea, un con de pin. Totul este închis într-un triunghi profilat şi
1 Pentru Arlemidora, cf. C.I.L., III, ro.zn şi 13.739· Dacă este de întregit cu morllm, atunci este o inscrip1ie din
grupul celor cu moarte nenaturală (morle.r .ringulares), pentru care ve2:i C.I.L. III, p 2597 şi z68r.
2
Poate, numeralul XC, deci un veteran nomgcoar,
3
C.I.L., Ill, 1561 ~i 64J6.
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flancat de motive florale. tn jurul cîmpului scris şt pe profil este coarda viţei cu foi şi
ciorchine 1 •
])(is) M.(anib11s) .
. . . . . . . . A]ttims vixil
Lan( nis) . ................... milita jvit
(an(nis) i ......................... .

În rindul 2, cei doi T sint prinşi intr-u ligatură. Faţă de sculptură, literele sînt
gravate neîngrijit. Acest Atticus 2 a fost şi el tot un veteran din Scythia 'Minor.
89. (Inv. L. 1263). Loc. 11ec. Colţul de jos din dreapta al unui monument funerar,
de mărimea: 37 ·x; 30 X 23 cm şi cu litere înalte de 6 cm:1 (figura 18, b) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? [Ti jrofl
........................ [? p]ater
... . pie(ntissimi) j(aciendmn) c(uravit).

90. (Inv. L. 1233 bis). Loc. nec. Placă cioplită în calcar de mărimea 28 x 11 x 6
cm şi cu litere înalte de 3 cm (figura 18, <~). Cele două litere sînt separate printr-o frunză
cu trei colţuri. La colţuri lespedea este rotunjită frumos.

E . ;v1
Se pare numele unui pietrar. În orice caz, obiectul, după cît cunoaştem, nu are
trebuie considerat ca ieşit din fantezia lapicidului.
91. (lnv. L. 1280). Loc. 11ec. Fragment rupt de la baza unei lespezi din calcar, de
mărimea: 55 X 25 X 17 cm şi cu litere înalte de 6,5 cm (figura 20, c) .
asemănări şi

. . . . . . . . . . . . . . . . Gemi [ n11s? j
....... . a votufll [pomit].

Literele acestui monument votiv

fuseseră

pictate cu vopsea

roşie.

92. (Inv. L. 1246). Loc. nec. Fragment dintr-o lespede de marmură avind
mea: 30,5 :< 23,5 X 7,5 cm şi înălţimea literelor de 8 cm (figura 24, d) .

mări

. . . . . . . . . . . . . . . . III? ......... .
. . . . [ N ]orba[n11s] . ............ .
. . . . . .praes[ e.r prov(inciae)] . .... .

Ca praesses al unei provincii romane\ din păcate
un personaj important prin secolul al III-lea e.n.

neprecizată,

acest Norbanus era

93. (Inv. L. 455). Loc. 11ec. Colţul de sus din stînga cu o acro.teră al unui
frumos monument votiv tăiat în calcar şi cu dimensiunile: 65 X 53 x 35 cm. Înălţimea
literelor: 6 cm (figura 23, c). Monumentul avea în centrul frontonului un timpan triung!liular, mărginit, sus prin denticole, iar la colţuri, ac,roterele erau îmbrăcate cu foi bogate
d.e acantă. Frunze de iederă sînt folosite ca semne de separaţie între cuvinte.
J)eo ......................... .
1
O fotografic intercsind numai elementul sculptura! al acestei stele funerare este dată <.le Silviu Ferri, J\.Joth·i orna·
111entali nell'arte romana nel medio c basso Danubio. Roma, 1933, fig. 21.
" Nume frecvent, cf. C.I.L., III, p. 2382 şi 2630.
a 'firo, deşi este nume specific roman şi militar, este rareot·i întîlnit in Răsărit, cf. C.l T.., III, 66o7 şi Mo.j~.
1 Pentru alţii, rf. Dcssau, ILS. 111, 1, p. 393 şi urm.
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Numai atît a mai rămas din textul acestei inscripţii, care probabil stă în legătură
cu cultul zeului iVIithras-Sol, încît, se poate da ipotetic o reconstituire: Oeo [Soli I11victo
Mithrae]. :\Jonumentul era lucrat în dimensiuni mari şi va fi fost pus de un oraş sau o
persoană cu stare materială bună.
X

94. (lnv. L. 1106). Loc. mc. Fragment de calcar cu dimensiunile: 12
6 cm şi literele înalte de 4,5 cm (figura 24, g) .

.... c ................. .
...... ? [Se/J}Iim[ills} ... .
............ 1 1 ........ ..

7,5

1

:::

-~
1

1.....

d

c

L/
mură,

:

·~~,,j
LSjN:

...
~-:

.,.\

~· ·~\

•

1

'

1

·····
Fig. 24

95. (lnv. L. 1115). Fragment rupt din marginea de sus a unei plăci din maravind mărimea: 21,5 X 19 x 3,5 cm şi litere înalte de 8 cm (figura 24, /) .
.. .. . .. .. . S CE? ........

Literele conservate aparţin primului rind şi arată prin frumuseţea gravării lor
nemea Antoninilor. Bucata de marmură făcea parte dintr-un monument de s·eamă, votiY
sau onorific. Între liter~ nu sînt semne de abreviaţie încît se pot încerca nenumărate ipoteze de reconstituire. In cazul unui nume de persoană, ne putem gîndi la
Saf nobarbusj, Sce[ 11/tsj, .Sce( ptusj etc. Poate fi însă şi tiliaţia: ....... .
...... 11]s C(aii) f(ili11s) ....... .

96. (lnv. L. 1268). Loc. nec. Fragment de calcar, de
cm cu literele ... AM . . . înalte de 7,5 cm (figura 26, d).
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97. (Inv. L. 1198). Loc. nec. Fragment de calcar rupt de la marginea inferioară
a textului, avînd mărimea: 20 X 11,5 X 9 cm şi literele CI ... înalte de 4,5 cm (figura
26, j).
98. (Inv. L. 1119). Loc nec. Fragment de calcar lung de 11 cm cu literele ... ET ..
înalte de 3,8 cm figura 26, m).
99. (Inv. L. 1180). Loc. nec. Fragment rupt din latura stîngă a unei plăci din
calcar cu profil marginal, lată de 28 cm şi cu literele păstrate ... I M[perator?J, înalte de
4,5 cm (figura 26, r).
100. (Inv. L. 686). Loc. nec. Altar din calcar văros, înalt de 55 cm, lat la profilul
superior de 29 cm şi gros la acelaşi profil de 22 cm. Înălţimea literelor sale este de 1 cm
(figura 25). O etichetă veche lipită pe trunchiul lui, al cărei rost nu l-am putut preciza,
poartă nr. 69. Profilul inferior al altarului pare a fi. avut, ca şi un altar din Noviodunum 1,
patru picioare la colţuri. Latura stîngă a monumentului, în partea ei inferioară, este tăiată
mai mult, de aceea ultimele două rînduri scrise nu mai au capătul la linie cu cele
de mai sus. Profilele monumentului sînt decorate frumos cu motive florale. La cel
de jos, o cent.ură de foi din acantă este săpată cu vîrfurile frunzelor îndreptate în sus.
Profilul de sus este sculptat cu mai multă bogăţie florală şi fantezie, pe mai multe regestre.
Jos se vede funia unui astragal din perle circulare, după care urmează, desfăşurîndu-se
continuu, flori de acantă cu bobocii lanceolaţi şi îndreptaţi în jos. Deasupra acestor două
regestre se vede un şir de denticole cubice şi scobite puţin pe faţă, spre a da mai mult
joc de umbră şi lumină. Pe plintul profilului se găsesc dispuşi heraldic, faţă de cinci
· proeminenţe prismatice centrale, două vrejuri scurte din care se desprind altele mai mici.
Faţa de sus a altarului posedă, în mijloc, o adîncitură circulară pentru libaţii, mărginită
pe două laturi de mănunchiuri vegetale cu o dublă legătură şi culcate. Între acestea, spre
faţa scrisă, se ridică un mic timpan triunghiular care închide o floare circulară şi punctată
în centru.
Inscripţia este bine conservată şi gravată între linii trasate pentru orizontalitatea
rîndurilor. În unele locuri, din cauza porozităţii pietrei, lapicidul a trebuit să evite fisurile
ieşite la suprafaţă.
Literele OM din rîndul 2 rămîn de neînţeles: epitetul omnipotens, deşi potrivit cu
natura zeului Hercule, este neîntîlnit pînă acum. De asemenea este posibil ca în cele două
litere să fie o greşeală de lapicid, ca şi în rîndul 5 unde este omis un a din numele legi unii.
Nici formula de închinare votum libens solvit, care în mod obişnuit (deŞf se mai pot găsi şi
în alte inscripţii asemenea anomalii) se pune la sfîrşitul textului, nu este la locul ei.
Acest altar votiv este dedicat lui Hercule, divinitate care, mai ales în secolul al
III-lea e.n., capătă un loc de frunte în pantheonul soldăţesc2 • El ne face cunoscut un alt
optio, Caius Iulius Fabius care închină şi altarul.· Centuria din care făcea parte acest mic
grad militar, a lui Carisius Clemens, era de asemenea necunoscută. Ca şi alte altare votive
găsite în regiunea cotului Dunării de lîngă Galaţi 3, el este pus de militarii trimişi în
vexilaţii pentru paza acestei regiuni, după anul 167, cînd legiunea I Italica primeşte această
misiune rezultată din strămutarea legiunii V .Macedonica la Potaissa. Calcarul folosit
pentru altarul lui Fabius este identic cu acela în care sînt tăiate alte două altare mai mici
descoperi_te la Noviodunum de care s-a ocupat tov. Gh. Ştefan 4 • Din această regiune va
fi fost cules monumentul de faţă. Este de asemenea ştiut că în regiunea malului dunărean,
Gh. Ştefan, în «Dacia>>, IX-X, p. 475·
' A.v. Domaszewski, Die Religion des romischen Heeres. Trier, 1895, p. 7 şi 47·

1

a C.I.L., III., 7514 şi Gh. Ştefan în« Dacia», X-XI, p. 473·
Gh. Ştefan, în «Dacia», X-XI, p. 474. cu notele 2 şi 3·

4
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Herculi
I nvicto Om( nipotenti?)
v(otum) l(ibens) s(olvit). C(aius) Iulius
Fabius optio leg(ionis) 1
Italie(a)e ( centuria) Carisi Clementis.

Fig. 2.5
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între Axiopolis şi Dinogetia, existau numeroase cariere de piatră romane, care puteau fi
exploatate IIJafltt militari 1 • Soldaţii şi gradele inferioare care pun asemenea monumente
modeste şi stîngace ca epigrafie, pot fi dintre aceşti lucrători ai carierelor de piatră.
101. (Inv. L. 1179). Loc. 11ec. Fragment dintr-o placă de marmură, rupt de la
marginea de sus a textului, avînd înălţimea literelor de 3,5 cm şi dimensiunile de 10,5
:< 7,5 X 2,2 cm (figura 26, i). Ar fi posibilă înregistrarea:
Impj. C(ae.rar) lJ(o!Jiinw) .'J(o.rter) ? . ...... .

-

- - - -

0.155 - - - -·

CA

h

--==---

/

1

":

-~

..~

i

..,.~

1

Fig. z6

102. (Inv. L. 1146). Loc. nec. Fragment de calcar lung de 25,5 cm
înalte de 6,5 cm (figura 27, u) .

şi

cu litere

. . . . . . ave} viat [ or] ......... .

103. (Inv. L. 1114). Loc. 11ec. Bucată din marginea unui text,
cu litera .. O .. înaltă de 3,5 cm (figura 27, b).
1

Gr. Florescu, Romischer Steinbruch bei Cernavoda,

Rumănien,
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lungă

21, 1937,

de 8 cm
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104. (Inv. L. 1163). Loc. 11ec. Fragment din profilul inferior al unui altar, avînd
dimensiunile de 20 X 14 x 8 cm şi literele ... TAT ... înalte de 4 cm (figura 27, i).
105. (Inv. L. 113). Lot. nec. Fragment de calcar lung de 10 cm
de 4 cm (figura 26, !).

şi

cu litere înalte

. ... ME ....

106. (Inv. L. 1123). Loc. 11cc. Fragment de calcar lung de 17 cm
AIN . . . înalte de 4,5 cm (figura 26, a).

şi

cu literek

Fig. 27

107. (Inv. L.1135). Loc. ncc. Fragment de calcar lung de 9,5 cm, cu o
C. . . (figura 26, k).

literă

...

108. (Inv. L. 1237). Loc. net. Fragment rupt din profilul de sus al unui altar
din calcar, avînd dimensiunile de: 15 X 9,5 X 9,5 cm şi litera ... T . . . înaltă de 5,5
cm (figura 27, /).
109. (Inv. L. 1130). Loc. mc. Fragment dintr-o lespede de marmură cu dimensiunile de: 12 X 11 x 1,7 cm şi literele înalte de 6,6 cm (figura 26, /). Cele două litere
păstrate ... EV. . sînt dintr-o epocă tîrzie (secolul IV-V).
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110. (Inv. L. 1105). Loc. nec. Fragment de calcar lung de 13,5 cm, pe care se
poate citi numai: ... vix(it ) . ..
111. (lnv. L. 1206). Loc. nec. Fragment de calcar lung de 3,3 cm
... NO . . (figura 26, u).

şi

cu literele

112. (lnv. L. 1104). Loc·. mc. Fragment din calcar, lung de 12,5 cm şi cu literele
.... SV ... înalte de 3,5 cm (figura 27, j).
·
113. (Inv. L. 1155). Loc. nec. Fragment de gresie lung de 18 cm pe care se vede
un exerciţiu de a scrie, cu litere înalte de 4----6 cm: .... HNVV (figura 26, q).
114. (lnv. L. 1176). Loc. mc. Alt fragment de gresie, lung de 7 cm, cu literele
.... VN ... înalte de 4 cm (tot ca exerciţiu de scris) (figura 27, o).
115. (lnv. L. 1216). Loc. ttec. Fragment dintr-o
de 20 cm şi cu rest din litera .... V ... (figura 27, q).
şi

colonetă

de

marmură, înaltă

116. (lnv. L. 1121). Loc. 11ec. Fragment dintr-o lespede de calcar lung de 8 cm
cu litera .... S .. , înaltă de 4,7 cm (figura 27, e).

x 17

117. (Inv. L. 1161). Loc. 11ec. Fragment de marmură, avînd mărimea: 20,5 cm
7 cm şi literele ... HC (care ar putea fi greceşti) înalte de 7,4 cm (figura 26, o).

X

118. (lnv. L. 1122). Loc. 11ec. Fragment din calcar, lung de 19 cm
înalte de 3,5 cm (figura 26, b) .

şi

cu litere

... al(a)C ...
Sînt posibile multe intregiri: Claudia Gallorum Celerum etc.

119. (lnv. L. 1208). Loc. nec. Fragment rupt din latura dreaptă cu profil a unui
monument din calcar, înalt de 17 cm, cu literele .... H şi .... T ? în două rînduri, înalte
de 17 cm (figura 2.6, p).
120. (Inv. L. 1132). Loc. 11ec. Fragment dintr-o lespede din marmură, avînd
16,7 cm X 7 X 5 cm şi literele ... MN ... înalte de 5,2 cm (figura 27, a).

mărimea:

121. (lnv. L. 1239). Loc. nec. Fragment din calcar lung de 20 cm, cu litera
. . . M . . . (figura 26, s).
122. (Inv. L. 1202). Loc. · nec. Fragment din
O sau C (figura 27, p).

marmură

înalt de 7 cm

şi

cu o

literă

123. (Inv. L. 1154). Loc. nec. Fragment dintr-un monument funerar din calcar,
lung de 12 cm. (figura 27, t). Din rîndul 1 se vede un C ... , iar din rîndul 2 se poate
întregi . . . tJix( it) [an( nis)] ...
124. (Inv. L. 1116). Loc. nec. Fragment de calcar lung de 9 cm pe care se mai
pot citi în rîndul 1 ... P ... şi în rîndul 2 ... A,M sau N. (figura 27, d).
125. (lnv. L. 1199). Loc. ttec. Fragment din latura dreaptă a unui monument din
calcar, avînd mărimea: 14 X 11 X 10 cm şi litere înalte de 6,2 cm. Numai în rîndul
1 se cunosc literele ... R. LI .. (figura 27, g).
126. (Inv. L. 1136). Loc. nec. Fragment de calcar înalt de 17 cm şi cu litere
Jnalte de 3 cm (figura 27, m), în rîndul 1 este un picior de literă, iar în rîndul 2 un TO ...

www.cimec.ro

iNSCRIPŢII

ROMANE

INEDITE DIJS"

<JLTE NIA ŞI

DOBHOGE.\

127. (Inv. L. 1175). Loc. nec. Fragment din cîmpul unui bloc de calcar, înalt
de 32 cm şi cu litere înalte de 3 cm (figura 27, v) .
. . . . • . . . . •

Ct

••••........

. . . . . . . . ux[or?] ......... .
. . . . . . . . tiC . • . . . . . . . . . . . .

Aşchie

128. (lnv. L. 1125). Loc. nec.

de calcar

înaltă

de 16 cm (figura 26, .f).

B( ene) M( erenti) ?
P(osuit).?

129. (lnv. L. 1140). Loc. nec. Fragment rupt din latura dreaptă a unui bloc
din calcar, înalt de 26 cm, gros de 22 cm şi cu litere înalte de 4,5 cm (figura 24, b) .
. . . . . . ( centurio) lefJ!..(ionis) 1
[ I] Itai( icae), (centuri o)
[leg(ionis)J XXX.
rUJp(iae)] V{ictricis) et

Ca observaţii epigrafice: piatra are multe scobituri din cauza calcarului poros,
iar deasupra unor cifre sau litere, e obişnuitul sicilicus. În rîndul 4 ~ste o ligatură ET.
Inscripţia conţine o parte dintr-un cursus honorum al unui centurion, care în cariera lui
a trecut prin mai multe legiuni, între care, I ltalica şi XXX Ulpia Victrix 1 . Acest text
face parte dintr-un epitaf.
130. (lnv. L. 1269). Loc. nec. Fragment de calcar cu dimensiunile:
34 X 28 X 23 cm şi litere înalte de 5,5 cm- 6 cm (figura 22, e). Ligaturi: rîndul 1,
MA şi RI, rîndul 2, AE.
. ..... ? L. Marin[us] ... .
. . . . ?[Bonjosae ........... .
. . . . . . . . arr ............. .

•

........ MDEI? ....... .

Se pare, un monument funerar din care se desprind numele Marinus 2 şi Bonossa

3•

131. (Inv. L. 1184). Loc. nec. Fragment dintr-o coloană de calcar, avînd dimensiunile: 42,5 X 35 X 15 cm şi litere de 5,5 cm- 6 cm (figura 15, b).
[Pro s]alute Do[mini Nostri] ........... .
. . . . tt.r ................. .
. . . . "OB

............. .

Avem un monument onorific din secolul al III-lea e.n., cu
gravarea literelor.

priveşte
•

Cf. C.I.L., II, 4147 şi 4461; VIII, 2.17
C.I.L., III, p. 2.399 şi 2633.
• C.I.L., III, p. 2.383.

1

=

11301, 2.877; etc.

2

;j~-

,.,

297
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132. ((Inv. L. 416). Loc. nec. Fragment din calcar al unei stele funerare, avînd
dimensiunile: 75 X 40 X 15 cm şi litere înalte de 7 cm (figura 24, e).
! D(is)} M(anibus)
.•.................... ST
...................... TA
[l]eg(ionis)
······················ X
...................... RO

......................... I

În epitaf, va fi fost vorba de un veteran al unei legiuni.
Colţul

133. (Inv. L. 1274). Lot". nec.
avînd dimensiunile: 47 X 32 x 18 cm

de jos din stînga al unei lespezi de calcar,
litere înalte de 5,5 cm (figura 22, d).

şi

M(ater)? ............... .
et am[ ici] 1 . . . . . . . . . . • . . .
inscripţia

funerară.

pare a fi fost

134. (Inv. L. 1271). Loc. nec. Fragmentul rupt din partea de jos a unei lespezi
din calcar, avînd dimensiunile: 32 X 17 x 12 cm şi litere înalte de 5 cm (figura 19, d) .
•

•

•

•

•

00

o

o

o

00

p

o

o

o.

o.

o

o.

o

••

o

•••

os ........... .

00

(ex vot}o p[(osuit)J

135. (lnv. L. 1108). Loc. nec. Fragment rupt de pe latura stîngă a unui monument
din calcar văros, avînd dimensiunile: 33 X 10 X 15 cm şi litere. înalte de 2,5 cm
(figura 27, h).

s

o

o

o.

o

o

o

o.

o

o.

o

o

Q ............. .
I ............. .
V ....... : ..... .

136. (Inv. L. 1120). Loc. nec. Fragment din calcar· înalt de 10,5 cm
litere înalte de 4 cm (figura 26, g). Este tupt de ţe latura stîngă a inscripţiei.

Şl

cu

c ······

NI ....
T?.

o

137. (lnv. L. 21 ). Loc. tJec. Partea de sus a unei mari stele funerare cioplită în
calcar, avînd dimensiunile: 77 X 82 X 23 cm şi litere înalte de 5,5 cm (figura 28).
În frontonul ei, se găseşte sculptată scena banchetului funebru. Pe un pat sînt aşezate trei
persoane, care poartă cupe strînse la piept. În faţa lor, este o masă cu trei picioare, pe care
sînt aşezate patru obiecte rotunde (pîini?). Lîngă măsuţa cu alimente, stă în picioare o
sclavă cu un vas şi o coroană în mîini; în dreapta scenei banchetului, o femeie este aşezată
pe o sella. În spatele ospăţului se vede un călăreţ precedat de un cîine, ambii tedaţi
fără perspectivă şi plutind în aer. De altfel, întreaga sculptură este executată cu multă
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şi încadrată prin două colonete laterale. Este scena
populară şi frecventă pe monumentele funerare ale Sciţiei Mici 1 .

naivitate

611

banchetului funebru,

D(is) M(anibus)
lulio Pupi/o, f(ilio) Magni

0,820

--

__ ...,.

Fig. z8

Piatra de mormînt este pusă pentru mai multe persoane, cel puţin trei, care figupe patul ospăţului' funebru. S-a păstrat însă numai numele unui copil minor
(pupi/fus) anume Iulius, fiul lui Magnus 2 .

rează

138. (Inv. L. 1275). Loc. nec. Colţul de jos din dreapta al unei lespezi din
calcar nisipos, avînd dimensiunile: 45 X 34 X 15 cm şi litere înalte de 4--4,5 cm (figura
20, j). Ligaturi: rîndul 2, VA ; rîndul 3, TE; în rîndul 1 este loc pentru un P, între I şi P .
. . . . . , . . Phil]li[p]pus
......... . et P(ublius) Var(ius) Va[lens] sau Va[lentinus . .............. .
. . . . . . . . . . . . . . item I Ubi( orum)

Numele purtate de cele două personaje nu prezintă nimic nou. Preţioasă este mencohortei I Ubiorum, în care P. Var. Valen . .. a avut un com~ndament, probabil ca centurion. Această trupă este atestată în armata Moesiei inferioare, pînă în anul
99 e.n., ca prin anii 144--157 să o găsim strămutată (probabil de Hadrian) în Dacia superioară 3 • Monumentul nostru datează din vremea cînd ea se găsea încă în sudul Dunării.
Din textul inscripţiei se vede că respectivul se găsea în sînul acestei cohorte în momentul
cînd pune piatra.
ţionarea

1 De fapt aici avem con topite cele două scene simbolice, des întîlnite in arta funerară romană a Sciţiei Mici:
eroul cavaler ce reprezintă mortul heroizat şi banchetul funebru, cf. V. Pârvan, «Dacia», Il, (1925), p. 230 şi Z35·
2 Deşi roman, rar în Illyricum, cf. CIL. III, 14021.
3
Wagner, op. cit., p. 195 şi urm. Şederea ei în Dobrogea mai este atestată şi de o altă inscripţie descoperită
de prof. Gr. Florescu în săpăturile de la Capidava, cf. « SCIV», an 1 (1950), nr. z, p. u6, urm.
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139. (lnv. L. 1238). Loc. nec. Fragment din calcar de la marginea
monument, avînd dimensiunile: 55 X 55 X 45 cm (figura 27, s) .

.)(J

dreaptă

a unui

.............. VM ..
...... Z ············

140. (lnv. L. 1013). Loc. nec. Fragment dintr-o placă de marmură, avînd dimensiunile: 15 x 10 x 2,8 cm şi literele înalte de 4 cm (figura 24, a) .
. . . . . . . . . . II? ............... .
. . . . . . . . [G]emin[us]? ......... .
[ ?triu]m Dac[iar(rum)] 1 . . . . . .
să

Fragmentul este rupt din marginea de jos a plăcii. Este foarte probabil ca pe ea
tie pomenit numele unui conmlaris sau legat11s al celor trei Dacii 1 , un Gemintts?

141. (lnv. L. 464). Loc. nec. Fragment dintr-un bloc de calcar, avînddimensiunile: 50 X 35 X 23 cm şi înălţimea literelor de 5 cm (figura 19, a). În josul textului,
rămîne un larg spaţiu nescris .
. . . . . . ?CLSS. lmp(eratoribus) C(atSaribus) L(ucio) Se[pt(imio) Se}ve
[ro el M(arco) Aur(elio)] Antonino Aug(ustis) c(on)s(ulibus)
Inscripţia se termină
impăraţii Septimiu Sever şi

deci printr-o datare cu numele consulilor din anul 202 e.n.,
fiul său Caracalla 2 •

142. (lnv. L. 1129). Probabil Tropaeum Traiani. Fragment de calcar avînd mări
mea: 16 x 12 X 9,5 cm şi litere înalte de 4,5 cm (figura 30, b). Este rupt de la marginea
unui bloc Şl în rîndul 2 prezintă ligatura IP .
. . . . . . [ Ag]rip(pina)
...... [ A]grip(pina)
...... [ A]g[ri]p[pina]

Acest fragment se pare că aparţine inscripţiilor de pe mausoleul altar de la Adamclissi, în care sînt înscrise numele cu localitatea de origine a soldaţilor lui Traian, aici
fiind vorba de trei ostaşi din colonia Agrippinensis 3 • În orice caz, acest fragment nu figu·
rează între cele publicate şi pare a fl descoperit mai tîrziu.
143. (lnv. L. 162). Loc. nec. Fragment de calcar, rupt din profilul de jos al unu1
altar, avînd dimensiunile: 50 X 38 x 26 cm şi litere înalte de 4 cm (figura 22, c ).
. . . . . . . . . . . . sedem ....... .
[ben]e mer(enti) [pos(uit)]

.
În rîndul 1, este ligatura ED. În rîndul 2, litera M nu a fost gravată complet.
Intre cuvintele abreviate, s-au folosit frunze de iederă. Ca şi în alte exemple sedes 4 trebuie
înţeles aici ca mormînt.
1

'l'rium în loc ele III pentru cele trei Dacii, este folosit frecvent. C.l.L., Ill, 1457 (= Dessau 1097); VIII, 20994

(= Dessau 1099) şi An. epigr. 1912, nr. 5·

" Prescurtarea CS în loc de COS nu am putut-o găsi, deşi, aici, ea este categorică, din lipsă de spaţiu sau o omisiune a lapicidului.
3
C.I.L., III, 14414 şi comentarul lui Mommsen.
<l Vezi exemple în C.I.L., III, 124, 6744, 3996, 7230, 7436, Boor, 12700 etc. şi Dessau, III, z, p. 94:(

www.cimec.ro

I~SCRIPŢII

51

ROl\1.-\:'<E

INEDITE

Dl~

OLTE~L\

ŞI

613

DOBROGEA

144. (Inv. L. 1227). Loc. nec. Fragment dintr-o lespede de calcar, avînd dimensiunile: 34 X 32 X 15,5 cm şi litere înalte de 5-5,5 cm (figura 15, e) .
. . . . . . . . An1an[da] ................. .
. . . . . . [ con]iunx p[ien(tissimo)?] ..... .
. . . . . . . . . . m et o a ................. .
. . . . . . . . .. n hered[es] .... . .

În ultimul rînd pare a fi vorba de dispoziţii pentru moştenitori

1.

145. (lnv. L. 1032). Loc. nec. Partea inferioară a unei lespezi din calcar avînd
dimensiunile: 56 X 29 x 16 cm şi literele înalte de 4 cm (figura 22, a) .
. . . . . . . . ? OPAN et patri titu[lum] posuerunt.

146. (lnv. L. 1270). Loc. nec. Fragment dintr-o lespede de calcar, avînd dimensiunile: 40 X 20 X 17 cm şi litere înalte de 5,5- 6 cm (figura 24, h) .
.. .. ...... 1 ....... .
. . . . . . .. ASSV ..... .
. . . . . . . . SIN ....... .
.. .. .. .. .. l ...... ..

147. (lnv. L. 1037). Loc. nec. Fragment dintr-o placă de marmură lung de 22 cm
(figura 27, r). Sînt. resturi dintr-un ... [A Jeli[ usJ ...
148. (Inv. L. 509). Loc. nec. Frag~ent din colţul de jos din stînga al unei
lespezi din calcar, de mărimea: 43 X 30 X 20 cm şi cu litere înalte de 6 cm
(figura 20, e).
I. . L(ucii) j( ilius)

........... .
coh(ortis)I ...... [vix(it)]
ann(is) ..................... .
li Pilu? ..................... .
b(ene) m(erenti) [p(osuit)].

Litera O din rîndul 2, este mult mai mică faţă de restul textului. În rîndul 4 este
de reconstituit numele celui ce punea piatra de mormînt. Defunctul este un militar dintr-o
cohortă auxiliară al cărei nume nu-l putem şti.
• 149. (lnv; L .1273). Loc. nec. Fragment dintr-o lespede de calcar, avînd dimensiunile: 46 X 3~ X 13,5 cm şi litere înalte de 5,5 cm (figura 15, d). Textul inscripţiei
era închis de o tabu/a ansata.
D( is) { M(annibus)]
Iul(ius) ................... .
vix(it)[ann( is)] ........... .
VAR ................... .

Ultimul rînd al acestei inscripţii funerare cuprinde trei litere care. ar putea fi
dintr-un nume neobişnuit ca V ah[alus]2, dar ele pot fi şi din alfabetul grec, inscripţia
în acest caz fiind bilingvă.
În acest caz ne putem gîndi şi la o reconstituire: [hoc mo]n(umentum) her1d [er non sequenturJ.
' CT.L. lll, 88

1
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150. (lnv. L. 151). Loc. nec. Fragment dintr-o lespede de
dimensiunile: 43 X 30 X 25 cm şi litere înalte de 4,5 cm (figura 18, a) .

marmură,

avînd

. . . . . . LAC .... II .......... I ........... .
. . . . Muca]por ev(ocatus) leg(ionis) V ..... .
. . . . . . . . . . . . . . . . minis lan I ........... .
. . . . . . . . . . . . . . . . N obiit ............... .
. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tm

....... .

-~

1
1

--------

c

'--!

PVS

X

O ERCO ·11 v[
1\ P PB E f\J E
V\ ERE !\' T 1 p
, _____

os

LI--~----\

"----------------'· J
Fig. 29

'În rîndul 2, V din ev( ocatus) este redus ca înălţime şi pare a fi adăugat ulterior,
ca o omisiune. În rîndul 4 este un fel de N inversat. În ultimul rînd ar putea fi o datare
consulară, unul dintre consuli fiind aci un imperator 1 •
Din această inscripţie funerară rezultă că defunctul poartă numele specific trac
Mucapor2 şi fusese reangajat după expirarea stagiului într-o legiune, probabil a V Macedonică sau a VII Claudia. Poate că, prin obiit e de pus şi el, ca un veteran obitus ad vi/lam
suam, cum avem cîteva exemple dobrogene 3 .
151. (Inv. L. 411). Loc. nec. Bază de coloană sau pilastru, din calcar, înaltă de
1,50 m, lată la profile de 62 cm şi groasă de 54 cm (figura 29). Această piesă arhitectonică
a fost întrebuinţată mai tîrziu, ca monument funerar. Inscripţia săpată pe una din feţele
sale este mult ştearsă şi are literele înalte de 4 cm.
···························· C ..... .
[P jh[ilipjpus
[vi]x(it)[ann(is)] ......... : ......... .
. . . . ? OERCO .... Il V B?
...... a p(atri) p( ientissimo) bene
merenti posuit.
1 Dessau, 7864 (Roma) ... ob( iit) imp

N~rva III · fOs.
' Am prd'erat numele Mufapor, fiind cel mai frecvent între cele trace cu terminaţia por.
3
C.I.L., III. 13737, 14214, 20 şi Pârvan. Descoperiri nouă în Scythia Minor. Bucureşti, 1913, p. 469. An.
Acad. Rom. Mem. Sec. Ist., ser. II, t. XXXV.
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152. (Inv. L. 1212). Loc. nec. Fragment dintr-o lespede de marmură cu un slab
profil, avînd dimensiunile: 48 X 32 x 9 cm şi litere înalte de 4 cm (figura 18, d).
[D(omino) N(ostro)? M( arco) Aureli jo Ant[o-"'
[ nino Aug( usto) Part] hico(Maximo] ........ i. NF ..................... .
. . . . . . . . . . [Se]verus ......................... .
. . . . . . . . . . Sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fex vo]to [posuit]?

a

~

[\!]

p

"'TO

. MA\

d J...
' \/
......

c

;

\

0./11'

Fig.

~o

ln rîndul 3, după I urmează un semn de abreviaţie, ceea ce ne împiedică a lega
de următoarele NF, spre a propune întregirea inf(erior). Probabil literele NF
fac parte din numele dedicantului Severus. În orice caz, împăratul onorat aici nu poate fi
decît Caracalla.
153. (lnv. L. 1223). Loc. nec. Altar mic din calcar rupt la colţul de sus din stînga
şi cu faţa scrisă mult tocită. Este înalt de 35 cm, lat la profile de 26,5 cm şi gros de 17,5 cm,
înălţimea literelor: 2 cm (figura 31) .

această literă

. . . . . . IEI ...... OC?
A AE ......... ·... et
.... PAE MAT .... 1
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Literele sînt gravate cu multă neglijenţă, A, nefiind tăiat, pare a fi avut şi
ligaturi. În ultimul rînd ar putea fi propusă întregirea: Ulp{ijae mat[r]i. Este vorba de
un monument funerar pus într-o epocă de regres a scrisului sau de un pietrar prea
puţin priceput.
154. (Inv. L. 1351). Loc. nec. Fragment de calcar, avînd dimensiunile: 25
13 cm şi litere înalte de 3,5 cm (figura 21, f).

X

20

X

1

;------·-

/ ,. E1-

......

C

f. AE
ET
11 1\ E/11\A T

1'

(=---Fig. 31

.... ? coho]r(tis) I F(laviae) C[omm(agworum)? .... ].
?Aure/]ia Bur[gena]? ............................... .
vix( it) [ann( is) . . . . . . . . . . . . . ...................... .
. . . . . . . . . . P? ..................................... .

Nu este sigur decît caracterul funerar al monumentului.
155. (Inv. L. 1143). Loc. nec. Fragment de calcar lung de 13 cm
v( otum) p( osuit). (figura 27, k).

şi

cu literele

156. (Inv. L. 155). Loc. nec. Fragment de calcar rupt de pe latura stîngă a unei
stele funerare, avînd dimensiunile: 47 X 44 X 4 cm şi litere înalte de 6 cm (figura 5, b).
Pe profilul monumentului se vede coarda de viţă încărcată cu o ciorchină
şi cu o frunză.
Asi[aticus? ......... .
vet( eranus) ......... .
et ................. .

157. (Inv. L. 171 şi 183). Teritoriul oraşului Tomi 1 . Stelă funerară din calcar,
ruptă în două bucăţi; înălţimea totală: 2,07 m, lăţimea: de 84 cm, grosimea: 26 cm, înăl
ţimea literelor: 4- 5,5 cm (figura 32). Este unul dintre cele mai mari monumente
epigrafice găsite în Dobrogea.
Cîmpul inscripţiei este încadrat pe profil prin două vrejuri de viţă încărcate cu
frunze, struguri şi cîrcei. Coarda de viţă răsare dintr-un '\i3.S aşezat la bază şi se desface
în două pe ambele laturi ale textului, ca să se termine deasupra lui prin doi cîrcei dispuşi araldic.
1

necunoscut

V. Pârvan, Cetatea Ulmetum, II, z, p. 351 (2.3), cu nota 4:

«găsită

11,
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Pe fronton apare scena ospăţului funebru încadrată prin doi pilaştri cu profile
la capete, care susţin un timpan flancat de două acroterii la colţuri, abia schiţate. În
triunghiul timpanului, se găseşte în centru emblema funerară obişnuită a conului de pin,
cu două rozete pe laturi.
Scena banchetului funebru este abia schiţată, ca şi cînd ar fi fost sculptată în lemn.
În centrul tabloului se întinde un pat cu o spetează mult ridicată şi ovală, sprijinit pe
două picioare cu profile. Pe această kline este aşternută un fel de saltea groasă pe care stau
două personaje, un om matur şi un copil. Bărbatul este întins pe cotul stîng şi în mîna
dreaptă, ţinută aproape orizontal deasupra picioarelor, poartă o coroană simplă. Îmbră
cămintea sa este formată dintr-o tunică peste care este aruncată, pe umărul stîng, o mantie,
cutată în felul unei toge. La picioarele sale, înghesuit în colţul patului se vede bustul
copilului, cu mîinile aduse pe pîntece şi îmbrăcat în haine care sînt locale şi nu romane.
În faţa patului, aşezată pe un bloc de piatră este o mensa delphica, încărcată cu trei obiecte
(pîini?). În stînga mesei se găseşte un puer, sclavul obişnuit, care îşi serveşte stăpînii la
ospăţ. El poartă în dreapta o cană pentru turnat vin, iar în stînga un obiect neclar care
seamănă cu un mănunchiu de fi~e. Hainele sale prezintă caracteristicile unui costum local.
În stînga patului, îmbrăcată în acelaşi costum, stă în picioare pe un bloc cubic, o femeie
cu un obiect neclar în mîna stîngă. Partea opusă este ocupată tot de o femeie care
tronează pe un bloc asemănător, ca siluetă, cu un altar. Scaunul, sculptat cu multă
naivitate, avea o spetează înaltă şi curbată sus, din care pietrarul a făcut o adevărată
cuşcă. Femeia care tronează aici poartă pe genunchi un copilaş.
Inscripţia are următorul conţinut:
D( is) M( anibus).
Saturn[ i] nus
l3iti vixit annis
XXXX et Curitthie Jilius et
Valeria et Sabina filias eius,
Ziles marita, suo
marito benemermti titulum
posuit.

Ligaturi avem: rîndul 2, NV ; rîndul 5, TT ce seamănă cu un n grecesc, şi rîndul
9, MA. Ca semne despărţitoare sînt întrebuinţate capricios frunze de iederă. Avem
în această inscripţie o întreagă familie din ţinuturile de ţară -ale Sciţiei Mici. Judecînd
după mărimea monumentului, această familie avea o bună stare materială, în primul rînd
pămînt şi sclavi. Din textul inscripţiei surprindem un interesant moment al procesului
de romanizare în Sciţia Mică. Fără îndoială că avem aici o familie de traci, ai cărei membrii
îi putem identifica şi în sculptura de pe frontonul stelei. Pe patul funebru este aşezat Saturninus Biti, capul familiei, împreună cu fiul său C11ritthie. În stînga lor, stînd pe blocul
de piatră, este de identificat portretul Valeriei. Cea de a doua fiică, Sabina, se găseşte pe
genunchii mamei sale, Ziles. Ultimul personaj al tabloului este sclavul, care, spre deosebire de toţi ceilalţi, nu a fost sculptat pe un bloc de piatră ca să fie scos în evidenţă, ci
executat numai pînă la brîu, direct pe sol.
Capul familiei, Saturnin11s, poartă un nume roman, frecvent în onomastica provincială 1 • El este însă fiul unui Bithus, cel mai banal nume trac 2 • Pe piatră, îşi înscrie
numele în felul grecesc, prin filiaţie: Saturnittus Biti. El este un proprietar de ţară şi om
1 C.I.L., III, p. 2410 şi 26~~• 1.1. Russu, An. Ins. St. CI.~ IV, p.

de exemple epigrafice în

legătură

219.

Într-o scrisoare tov. I.I. Russu îmi comunică că a adunat cea. 3co

cu acest nume trac.
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liber, dar nu avea încă cetăţenia romană. Fiul său poartă un nume trac, Curitthie 1 , care
apare acum pentru prima dată în onomastica tracă. Cele două Jilias 2 (sic) ale lui Saturninus, Valeria şi Sabina, au cele mai autentice nume romane. Zifes, soţia şi mama care
supravieţuieşte familiei şi pune această piatră, poartă de asemenea un nume trac, rar
întîlnit 3 .
Această familie de traci caută să fie la modă prin adoptarea unor nume romane,
dar nu părăseşte definitiv pe cele naţionale. În loc de termenii coniux şi uxor care sînt
mai literari, ea foloseşte pe martius şi marita, de o întrebuinţare populară mai largă în
lumea satelor.
Sciţia Mică a cunoscut în trecutul ei două pături de populaţie tracă. Prima este
aci străveche şi venise de mult timp în contact cu coloniile greceşti de la mare. În numărul
acestor triburi trace, intră în primul rînd Bessi pe care îi menţionează şi Ovidiu. Instalarea
stăpînirii romane în Dobrogea actuală va favoriza colonizarea, mai ales pe teritoriile
oraşelor helenice, a unor noi triburi trace, ca Bessi, Laii, Ausdecensi etc. care vin din
sudul Dunării şi locuiesc în sate împreună cu veteranii şi cetăţenii romani colonizaţi
şi ei aci. Favorizarea acestor noi veniţi se explică prin politica pe care o duce imperiul
în Sciţia Mică, unde aceste elemente fidele aveau să supravegheze şi să ţină în frîu populaţia
getă, cea mai numeroasă şi deposedată. Nici faţă de oraşele greceşti, romanii nu puteau
avea totală încredere. Aşa ne putem explica colonizările masive traco-romane pe teritoriile lor 4 .
Saturninus Biti este stabilit recent în regiunile acelea şi face parte dintre coloniştii traci chemaţi aici de stăpînirea romană. Privilegiat de autorităţile romane, el poate
să-şi strîngă o frumoasă avere şi să imite felul de viaţă al protectorilor săi.
158. (Inv. L. 801). Fragment dintr-o lespede de calcar, avînd dimensiunile:
22 x 19 X 9 cm ŞI litere înalte de 7 cm (figura 5, c).
[Dis] Man[ibus}
....... . Rom[anusj
După duetul literelor, inscripţia este cel mai de vreme din secolul al III-lea e.n.
Romanus este un cognomen frecvent 5 •

159. (Inv. L. 135). Loc. nec. 6 Stîlp miliar fragmentar, înalt de 64 cm, cu diam.
coloanei de 37 cm şi avînd litere înalte de 5 cm (figura 33). În cea mai mare parte
inscripţia sa este ştearsă.
1 In legătură cu acest nume tov. LI. Russu îmi dă următoarele informaţii: «Curitthie pare a fi o formă coruptă
(rău scrisă). Nu avem analogii suficiente; cf. (tracicele?) K6Tuv Koupe:~ov, în « Arch. epigr. Mitt))., XVIII, 1895,

p. II3, şi KouF-IJov la G. Kazarow, Die Denkmaler des thrakischen Reiter Gottes in Bulgarien. Budapest, 1938,
nr. 485, şi care este tracic, cf. « Jahreshefte osterr. arch. Inst.)), XXXI, 1939, Beibl. nr. 1, col. 121, fig. 46.
' Un alt exemplu, cf. C.I.L., III, 13374 (Pann. inf.). 1
3 Referitor la acest nume tracic, tov. LI. Russu îmi comunică o serie de date. Singurul exemplu cunoscut este:
in Dolni-Orman, la Sveti-V rac (Macedoqia bulgară), cf. « Jahreshefte osterr. arch. Inst. )), XXX (1936), Bbl. 76, fig. 44·
Pentru forme apropiate mai vezi Herzog, « Ath. Mitt)), XXX (1905), p. 174 şi C.I.G. III, 3827, y, 3846 z şi 3808. t
O variantă cu sîn loc de z, ar putea ti Si/e, cf. C.I.L., III, 7458 şi Mateescu, Eph. Dacor., I, p. 152.
4 Pentru relaţiile dintre aceste populaţii ale provinciei sub stăpînirea romană, vezi D. Tudor, Vicus Quintionis
in« Studii Cer. Ştiinţ. Acad. R.P.R., Fii. Iaşi~. an II (1951), nr. 1-2, p. 510 şi urm.
5
C.I.L., III, p. 2408 şi 2638. Cf. şi Gh. Ştefan, în «Dacia >>, IX-X, p. 473·
• Ar putea fi miliarul transcris cu multe deosebiri, de cineva, în Mss. vol. 51 ~ 1, p. 78 ale lui Gr. Tocile-scu şi
dat ca descoperit la Mangalia.
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[Imp(erator) Caes1ar [M(arcus) Aureli
us Antonius . ..... imp . ... ? .......... J
.4lfJ!,( ttsftts) [pontifex maxi-7
[ tntfs tribttnicia 1
[potestatis . ........... cos . ... 1 . ...... .
[ et im( perator) Caesar L( ucius)]
[ Aurelius Vertrs tribu-1
[nici potestatis . ..... cos . ....... d- 7
[ivi Pii] Antoni[ni ftli1
[ divi H 1adriani [ nepotes]
divi Traiani Par[ hici1
[pronepo1tes divi [Nervae ab nep 1ofes . ............ .

un text

Acest stîlp, care ne arată refacerea unor drumuri dobrogene sub divi fratres, are
asemănător cu un altul descoperit pe şoseaua romană dintre Callatis şi Torni 1 .

160. (Inv. L. 128). Loc. nec. Stîlp miliar fragmentar din calcar, înalt de 53 cm,
diametrul fusului de 32 cm şi cu litere înalte de 5 cm (figura 34). Din latura stîngă a textului lipseşte o aşchie mare, iar scrierea apare gravată cu multă nepricepere.
lmpp(eratoribus) (duobus) C[aess(aribtts) Fl(avio)] Val[e1ri[o ·
[Con1.rt[antino1m[a1x(imo) vietI or1 i semper Augusto et Fl(avio) Iu[l(io) Crispo1
[et] Fl(avio) Cl(audio) Constan[tin]o et FI( avio) Iul(io) Con[sta1nti[o] ............................................. .

Ligaturi apar în rîndul 1, VA; în rîndul 2, VI. O parte din numele lui Crispus, ce
se găseşte în rîndul 4, a fost martelat. Lapicidul nu a respectat numărul de litere egal pentru fiecare rînd. Menţionarea a doi impp(eratores) nu are rost.
Ca datare, acest stîlp miliar se încadrează între anii 324--326 e.n., adică între proclamarea ca Caesar a lui Constanţiu II şi înălturarea lui Crispus. Nu putem şti care drum
s-a bucurat de această restaurare constantiniană.
161. (Inv. L. 142). Loc. nec. Stîlp miliar fragmentar din calcar, înalt de 50 cm,
cu diametru! de 38 cm şi litere înalte de 6 c;m (figura 35).
D(omini.r) N(ostris) Aug(ustis) (duobus) Fl(avio)Co[nstaJntino Maximo ac [ tri-1
umfator(i) sempe[r Aug(usto)1
[ejt Fl(avio) Con[stanti1n[o1
[et] F[lavi1o Cons[tanti}o e[tj
...... ER N ...... PE PPPAI (?) ........ C ......... .
. . . .. . O FL VAL ............................... .

Acest stîlp pus tot în vremea constantiniană (post 326 e.n.) pare a fi fost completat
mai tîrziu şi cu numele altor împăraţi (Valens? Valentinian I. ?) etc., care urmează a se
citi în rîndul 6-7.
t

C.I.L., III, 76t6.
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162. (Inv. L. 286). Loc. nec. Stîlp miliar fragmentar din calcar, înalt de 98 cm cu
diametru! de 32 cm si litere înalte de 5 cm (figura 36). Monumentul a fost cioplit ulterior
in lespede, astfel în~ît cea mai mare parte din text este pierdută. Propunem următoarea
reconstituire:

.,1

f

;

1
1

1

1
1
1

1
1
1

.1

Fig. 37

1[ mp(erator) Caesar1
M[( arcus) Aureliu]s
Co[mmodu1s
Piu[s Fel(ix) Aug(ustus)]
Im[p ...... cos ...... p.p.1
att{ ct(oritate)? . ..... restitu-1
it?[ ..................... .

........ E .... RM ..... .
...... [Lic1iniu[s1 ....... .
...... Const[an linus1 .. .... .
········· 0 ............. .

m(ilia) [p(assum)? ........ }

........ S ........ II ..... .

........ s ...... c ....... .

Rîndurile nu cuprindeau acelaşi număr de litere. Din al optulea rînd nu rămîne
nici o urmă. Este pentru prima dată documentată o activitate rutieră în Dobrogea sub
. domnia lui Commodus.
163. (Inv. L. 255). Loc; nec. Stîlp milia.r din calcar văros, mult avariat, înalt de
1,20 m, diametru! fus ului de 42 cm şi litere înalte de 7 cm (figura 37).
Dacă literele S.C. sînt din capul textului, putem propune reconstituirea: ...
{ Caes1s. C [ onstantinus1 în caz contrar, se pot propune mai multe reîntregiri, dintre
care cea mai probabilă a.r fi Licinianus Licinius ...
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De la aceste două litere şi pînă la cele următoare păstrate ... E ... RM . . . trei
rînduri sînt distruse complet. Aici, ne putein gîndi la întregirea [s]e[mpe]r, sau ...
e[ Sa ]rm(atiei) etc. Din această inscripţie, singurele cuvinte care se pot intregi cu certitudine sînt [Lic]iniu[s] urmat de un Const[antinus]. Ţinînd seama de ordinea în care figurează
în inscripţiile comune membrii familiei Constantin şi Liciniu, identificăm aici pe Licinius
fiul, urmat de Constantin II. În acest caz, în rîndurile şterse de mai sus figurau Constantin
cel Mare, Liciniu tatăl şi Crispus. Bineînţeles, numele celor doi Auguşti, Constantin
cel Mare şi Licinius pater, vor fi fost însoţite de obişnuitele titluri pompoase ale timpului,
din care ar putea face parte şi semper. Dacă textul inscripţiei în ceea ce priveşte lista principilor se încheia cu Constantin II, atunci putem data acest stîlp miliar între anii
317--324 e.n., adică din anul proclamării ca Caesari a lui Crispus, Licinius filius şi Constantinus II, pînă în momentul ţnorţii lui Licinius pater. Acest stîlp şi cei de la nr. 160--161
ne arată grija pentru refacerea drumurilor din Sciţia Mică în timpul domniei lui Constantin
cel Mare. Faţă de stîlpii rniliari din secolul al IV -lea descoperiţi pînă acum în Dobrogea,
aceştia prezintă un text mult mai dezvoltat în ceea ce priveşte numele şi titlurile împăra
ţilor şi principilor.
164. (Inv. L. 418). Loc. nec. Fragment dintr-un bloc de
40 X 37 X 30 cm litere înalte de 4 cm (figura 18, j) .

marmură, avînd mărimea

. . . . . et .. ............. .
. . . . hoc .... I ...... ... .
. . . . . . . decimas ........... .
. . . . . . . ta .... ivi ........ .
. . . . . anno ............... .
. . .I 7 O

Prin conţinutul ei
ment cu totul recent.

şi

data

finală, această inscripţie

www.cimec.ro

pare un falsificat sau un monu-

iNDICE
Cifrele

indică

numA.rul

inscripţie!

NUME DE PERSOANE

Acilius 6~
Q. Allidius Celer 47
Q. Allidius Potitus 41
Amanda? 144
Amandus 44, 67
Aei. Antoninus 7 5
M. Antonius? 4
Aquila 66, 67
M. Arrius? 8o
Artemidora? 84
Asiaticus? Ij6
Aur. As ... 35
Atticus 37, 88
Bithus 67, 157
Bonosa? 130
Aurelia Burgena? 154
Caessianus? 37
Sex. Catonius Terminalis 74
Carisius Clemens 100
Comazon? 7~
Curitthie 1 57
Dasius? -67 :
M. Domitius 5 3
Fabius 100
Flacco 46
Ulp. Flavius? 73
Aur. Flavius Aquila 66
Val. Florentinus 57

Geminus? 91, 140
lferculanus 34, 50
Ianuarius 46
Iulianus 87
[ulius 149
lulius (pupillus) 137
C. Iulius Fabius 100
V aler ia Licina? 1
Lucius? 148
Iulia Macedonica? F
Magnus 137
Marcianus 5 5
Titius Marcianus 48
Titia Marciola 48
L. Marinus 130
Claudia Matrona 5 2
Mercurialis 38
Mucapor 150
Norbanus 92
Semp. No ... 68
Stena Ovidia 56
Paula 1
Phoeba? 1
Philippus 13 8, 1 p
Potitus 47
Romanus? 1 58
Sabina 157
Sabinus? 28

Satuminus Biti 1 57
Septimius 67, 94 (?)
Antonia Severa 48
Severus 152
Sixta 56
Valens So ... 68
Sozomenus 59
M. Sufena Titianus 49
Surilla 75
Tiberius 24
Terminalis 74
Titia 38
Titianus 49
Tiro 89
Trevir 65
Ulpius 83
Valens p, 95
Cor. Valentinus 51
Valeria 157
Valerius 53, 85
Valerianus Ducen. 5 7
Aur. Valerianus 57
P. Varius Val ... ? 138
Victor 53
Victoria 56
Ziles 157

NUMI! DE IMPARATI

Divus Nerva q 9
Divus Traianus 1 59
Divus_ H<tdrianus 159 -Divus Pius Antoninus- 159
M. Aur. Verus Caesar 69
L. Aurelius Verus 159
M. Aurelius 159
Commodus 162

Septimus Severus 5, 141
Caracalla j, 19, 141, 1 j2
Caracalla sau Elagabal 16
Geta Caesar 5
Elagabal 72
Maximin Tracul 46
C. lui. Verus Maximus Caesar 46
Gordian III 70

Constantin cel Mare 160, 161,
Crispus Caesar 16o
Constantin II 16o, 161
Constantius II x6o
Constans 161
Licinius fiul 1 6 3

16~

ARMATA ROMANĂ

actarius 62
ala C. .. 118
beneficiarius consularis 49, 62
bucinator 63
cohors ... 148
cohors I Cilicum 52
cohors I Cilicum Philippiana 5 1
coh. I FI. Commagenorum? 154
cohors I Lusitanorum 47
cobors? ala? ... Thracum 7

cohors I Ubiorum 138
comicen 63
duplicarius numeri sing.
evocatus 150
haruspex 62
hastatus 78
imaginifer 62
interpres 6 3
legio sau legatus 26, 1 F
legio V ... 150

50

legio XIII Gemina 15, 85
legio I Italica 100, 129
legio V Macedonica 49, 74
legio XXX Ulpia Victrix 129
miles 49, 51
opti o 22 (?), 62, 1 oo
signifer 61
tesserarius 62
veteranus 47, 84, 85, ij6.

DIVINITATI

•
Deus ... 93
Ero? 2
Deus Sanctus Ero 59
Hercules 21, 27 (?)
Oii Manes 32, 52, 57, 73, 74, So, 81, Hercules invictus om(nipotens)? 100
88, 132, 137, 149, 157, 158.
Iuno? 54

Jupiter optimus maximus
69
Minerva? 54
Sol Invictus Mithra

DIVERSE

Agrippina (colonia) 142
Daciarum trium? 140
decurio (municipii) 6
dux 31
fiiii communes 48

infinnitas 86
liberta 76
-Palatina (tribu) 49
municipium 6,75
patronus 47
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praeses (provinciae) 92
sepulcrus 73
tumulus 73
vir perfectissimus 3 1
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u de multă vreme a ajuns spre păstrare, în Muzeul Regional din Deva, monumentul epigrafic roman, C.I.L., III, 1486, adus din parcul fostului castel nobiliar din
comuna Zam (regiunea Hunedoara, raionul Ilia)- acum Spitalul de Stat-,
unde a stat aproape un secol. După conţinutul textual al inscripţiei, monumentul se pare
că a fost adus, ca şi celelalte cîteva monumente păstrate aici, de la Sarmizegetusa. Pentru
prima dată inscripţia a fost publicată de către I. F. Neigebaur 1 şi cam tot atunci a fost
copiată şi de către A. Fodor 2 • Ceva mai tîrziu inscripţia reapare şi în culegerea epigrafică
a lui M. J. Ackner şi Fr. Mtiller 3 • Toţi aceşti epigrafişti reproduc din inscripţie numai
primele cinci rînduri, deoarece partea de jos a monumentului se afla în pămînt. Ultima
lectură acceptată pînă în prezent este cea a lui Th. Mommsen din C.I.L., III, 1486. Iată
deosebirea dintre cele patru lecturi:

N

Fodor:
lLIAZ
...... ENTIO OPAMII
T. FAM. COL O
Q Q COL SS DEC
II CAPVL PATRO

Neigebaur:
lUAP
NTlEQP. AMII
TFLAMCOLO.
QQ. COL. SS DEC
liCAPVL PATRO

Ackner-Mtiller:

Mommsen:

.............. IILIAP
. NTI EQ PAMII
T FLVM COLO
QQ COL SS DEC
HCAPVL PATRO

NTILIAN (o)
NTI EQ P. AMf. I.
ET FLAM COLO
R. QQ. COL. SS. DEC
NIC. APVL. PATRO
MVNIC. POROL. ET
'GIOR ITEMQVE
'SARVM

Acest text a fost întregit de către Momm3en în felul urmltor: [ .. Qui]ntilian
[o ... habe Jnti eq(uum) p(ublicum), a mil(itiis ), ... et flam(ini) colo[ n(iae Sa ]r(mizegetusae,) q(uin)q(uennali) col(oniae) s(upra)s(criptae), dec(urioni) [mu]nic(ipii) Apul(ensis),
patro[ no] munic(ipii) Porol(issensis) et ... igior(um) itemque .. .isarum.
Primele trei lecturi sînt greşite şi într-o mică măsură şi lectura lui Mommsen, precum
şi întreg:rile acestuia, care nu corespund pe de-a-ntregul cu rîndurile de pe inscripţie.
Textul acestei inscripţii, care acum se poate vedea în Muzeul Regional din Deva,
e scris pe o piatră de marmură albă din cariera romană de la Bucova. Din monument lipseşte o bucată din partea de sus- pierzîndu-se coronamentul şi începutul textuluişi o bucată mai îngustă din partea stîngă. Ca dimensiuni, placa are o lungime maximă de
0,96 m, lăţimea maximă de 0,60 m şi grosimea de 0,27 m. Lungimea cîmpului inscripţiei este de 0,75 m iar lăţimea de 0,50 m. Marginile cîmpului înscripţiei sînt încadrate
într-un chenar simplu fără ornament.
1 Dacien aus dcn Uberresten des klassischen Alterthums mit besonderer Riicksicht auf Siebenbiirgen, Braşov,
1851, p. 34, nr. 84.
2
Reprodusă şi la Neigebaur, op. cit., p. 25, nr. 96 şi comunicată şi lui J. G. Seidl în «Archiv fiir kunde
oesterreischischer Geschicht-squellen, Viena, III (1849), p. 184, nr. 2.
3
Die romischen Inschriften in Dacien, Viena, 1865, p. 44, nr. 181.
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Textul inscripţiei este format din opt rînduri. Literele prezintă o formă alungită
cu trăsături regulate şi hotărîte şi în afară de litera L de la sfîrşitul rîndului al doilea, care
are bara de jos invers trasată, nu mai găsim alte particularităţi neobişnuite. Un semn distinctiv, pentru prescurtare, se întîlneşte în rîndul al patrulea, semnul-, aşezat deasupra
literelor QQ, pentru cuvîntul qttinquennalis. Ligaturile n-au fost folosite la scrierea acestui
monument.
Literele ca dimensiuni variază aproape la fiecare rînd. În rîndul întîi literele au o
lungime de 5,5 cm, în rîndurile al doilea, al treilea şi al patrulea de 5,7 cm, rîndul
al cincilea de 5,4 cm, în rîndul al şaselea de 5 cm, în rîndul al şaptelea de 4,9 cm, iar în al
optulea, ultimul, de 5 cm. Uneori cuvintele sînt despărţite prin puncte adîncite de
formă triunghiulară.

Pornind de la constatarea că barele exterioare ale literei l\[ cad întotdeauna puţin
diagonal şi nu vertical, Q cu semnul prelungit, precum şi formatul în general alungit al
literelor, toate aceste elemente presupun o datare a monumentului nu mai tîrziu de
sec. Il e.n., deci în epoca Antoninilor, sau în primii ani ai Severilor.
Literele în citirea lor nu prezintă dificultăţi, în afară de rîndul întîi, din care nu
se vede decît partea de jos a literelor. Prima literă de la stînga rîndului întîi, deşi e puţin
vizibilă, este totuşi un N. Urmează apoi trei bare verticale. apoi un L urmat de un punct
şi apoi cuvîntul PA P (vezi fig. 1), în total opt litere. Din aceste opt litere se poate
ajunge la formularea unei părţi dintr-un nume obişnuit roman ... J\'I P FIL P AP şi nu
NTILIAN (o) cum a citit Mommsen, iar întregirea prin cognomenul Quintiliano în
rindul întîi, propusă de celebrul epigrafist, nu mai poate fi acceptată. Litera N din rîndul
întîi prezintă sfîrşitul unui gentiliciu, ca Antoni11s, Asiniu.r, Caetennius, Calpurnius, Merenifls, Licinius, Romanius, Titinitts, T ttrranitts etc.
În rîndul al doilea avem posibilitatea să remarcăm clar zece litere şi se poate citi
NTIEQ P.AMIL, deşi litera T e puţin stricată datorită unei vechi lovituri. Dacă cu un
rînd mai sus am avut ... N(io) P(ublii) FIL(io) PAP(iria) tribu, deci gentiliciul cu filiaţia ş.i tribul respectiv, în rîndul al doilea neapărat a urmat cognomenul în dativ, din care
s-a păstrat ... NTI. Acest rest de trei litere ne face să ne gîndim la un cognomen obiş
nuit, ca bunăoară Clementi, Constanti, Crescenti, Valenti etc., urmat de rangul cavaleresc EQ(uo) P(ublico) A .r-.HL(itiis). Interpretarea pe care o dăduse .r-.:Iommsen
acestui rînd, ca habenti equum publicum, a militiis, nu corespunde unei juste lecturi.
Rîndul al treilea e deosebit de clar:ET FLAM. COLO. iar în al patrulea, deşi din
prima literă de la stînga nu s-a păstrat decît jumătate, lectura e tot atît de clară: R. QQ.
COL.SS.DEC. Întregirea propusă de Mommsen pentru cele două rînduri, ET FLAM(ini) COLO[n(iae) Sa]R(mizegetusae, Q(uin)Q(uennali) COL(oniae) S(upra) S(criptae),
DEC(urioni), nu prezintă nici un dubiu şi este pe de-a-ntregul cît se poate de exactă.
Următoarele două rînduri, al cincilea şi al şaselea, conţin NIC APVL PA TRO
şi MVNIC POROL ET, deşi litera M e numai în parte vizibilă pe piatră. Întregirea
corectă propusă de Mommsen este următoarea: [mu] NIC(ipii) APVL(ensis), PATRO
[no] MUNIC(.pii) POROL(issensis) ET.
Ultimele două rînduri, care se văd scrise pe piatră ca fiind GIOR ITEMQVE şi
SARV ,\1, au rămas neîntregibile pentru Mommsen. Înaintea literelor GIOR din rîndul al
şaptelea, Mommsen vedea capătul de sus al unei litere, după el un 1, deci IGIOR(um)
iar pentru rîndul al optulea, Mommsen, înaintea literelor SAR V:M, vedea capătul de sus
al aceleiaşi litere I, deci ISAR Vl\1. Aceste două resturi de cuvinte, ...... IGIOR(um)
şi ...... ISAR VM, Mommsen presupune numai, că sînt corupte din numele a două
populaţii- seminţiil.
1

C.I.L., III, p.

241,

nr 1486, « ethnica » Jcspre care nu poate spune mai mult.
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Prin întregirile propuse de Mommsen, mai ales pentru rîndurile 4--6, s-a
observat că spaţiul lipsă din stînga nu era prea mare (vezi fig. 1). Procedînd în acest fel
la refacerea rîndurilor, în rîndul întîi lipsesc aproximativ cinci litere, deci o literă pentru
un praenomen prescurtat şi încă patru litere pentru un nomen gentile terminat în N(io ).
Cum însă personajul din inscripţie este un P(ublii) FIL(ius) 1, e probabil ca şi prenomenul
să fie tot P(ublius), deşi exemplul nu poate fi întotdeauna generalizat. Pentru gentiliciul
terminal în N(io), spaţiul disponibil ne mai oferă un loc pentru patru litere, deci Antonio, Licinio, Romanio, Titinio etc. Dintre toate aceste patru exemple, A ntonius e cel mai
frecvent şi cunoscut şi în Dacia, deşi pentru cazul
din această inscripţie ipoteza nu poate fi verificată.
Spaţiul disponibil pentru cognomenul din rîndul
al doilea, terminat în NTI,- dar în momentul
_
AJ\.H~,
cînd o copia Fodor se mai vedea încă ENTI,
- este de patru litere şi se poate întregi mai
··: \ ···/f :·.: : Ţ FLA.M.· CO
curînd cu Vctfenti, fiind mai uzitat, decît Clementi
"d
-

:fJEQP

ID ·

~: ;;;~~:·'~o:~~.~:~; ~;: î~~!~:· ;~f:~;'::;,~~~i :;,,;;~:;1 ~&~<ţ'ft!~ ~

~~~~~; ~~~~~~'::a:~~;Ei~?:~:Jlf.:i •,·iq~-~-v_lG_ .-~~~~:~g_~-~-~-~

temei îl combinase Mommsen.
·-:·;.;:
__
:
.
·
.
:
···,ARVM
În rîndul al treilea lipseşte un cuvînt
· ·" '· ·,
-:-_-: --:
format din trei litere obişnuite, prin care se arată ! ~
·~ ...... ~ _;: -_-_,/ - :- -/;. -~"
o
oarecare ce se lega în mod
nuit de expresia et .flamini coloniae. Am avea '~
. l-,,,. _".;;~,::-.),;;?J;)",,:J'it.:ţ
două posibilităţi de întregire, fie prin DEC(urioni), ........ ~::·.·:.:.·.·::.·.·: ·i:•t;ţ~,r...._.~,~·~:
fie prin II VIR(ali). În acest caz magistratura \ ...................... ' ·· · - ·
·
Fig. 1
de II-viralis pare mal probabilă aici 2, deoarece
calitatea de 'decurion, persoana din inscripţie o
indică pentru altă localitate, iar spaţiul lipsă din inscripţie permite tot atît de bine să
fie întregit şi prin II VIK
Din rîndul al şaptelea s-a păstrat clar numai GIOR ITEMQUE. Observaţia lui
.Mommsen, că acest rest de .... IGIOR(um) ca şi ...... ISARVM din rîndul al optulea,
ar reprezenta două nume proprii care designau numele a două seminţii- populaţii, fie din Dacia, fie din vecinătatea provinciei - şi persoana· din inscripţie în acest
caz ar fi fost un patronus al acestor două populaţii nu poate fi acceptată. Ar fi fost
deosebit de util dacă această inscripţie ar fi relevat existenţa în Dacia, sau în imediata apropiere, a comunităţilor populaţiilor autohtone, care şi-ar fi păstrat şi în epoca
stăpînirii romane o oarecare independenţă din partea cotropitorilor. Dar cum se va
vedea mai jos, pentru Dacia cel puţin, inscripţia arată că nu poate fi vorba de asemenea comunităţi. Cercetînd cu atenţie rîndul al şaptelea din inscripţia care conţine
literele GIOR şi ITEMQVE, se observă că înainte de GIOR, nicidecum nu poate
fi litera I, cum i se părea lui Mommsen, ci capătul unei bare orizontale de la o literă
în formă de E,F sau T. Cum însă în Dacia patronii de rang ecvestru îndeplineau
acest« honor » pentru anumite oraşe şi pentru colegiile meseriaşilor, spaţiul lipsă, îm-

magistratură

obiş-

~;Î,-.;,~.;-_) ;~±J;=,~,-~ -~

1 A doua posibilitate pentru filiaţie ar putea fi T(iti) FIL(ius); aici însă s-a ales numele de Pllblius, cel mai des
întîlnit in onomastica romană din această vreme.
2
Exemplu bun ni-l oferă CJ.L., III, 62p din Sarmizegetusa unde M. Procilius M. CU Pap. Ni&el~ îndeplinea
funcţia de II viralis el flamen coloniae SarmizegeluJae, iar în Apulum, C.I.I.., III, 1182, unde P. AEL., lu/iattw eq.· It., Îfl ordine
inversă însă îşi arată funcţiunile de flamen el II viralis rnlo•1iae Ap11lr.mi•.
·
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preună

cu partea finală a cuvîntului GIOR permite să fie întregit prin [ colle]GIOR(um)
mai curînd iar mt printr-un nume etnic.
Rîndul al optulea oferă aceeaşi schimbare. E vorba iarăşi de un « honor >> legat
de patronat. Pe inscripţie clare numai SAR VM. Înaintea acestor cinci litere se observă
capătul de sus al unei litere, din care a rămas, colţul din dreapta şi care în niciun caz
nu poate fi un I cum vedea Mommsen ci un V, la fel scris şi în celelalte rînduri
vizibile pe piatră. A şasea literă adăugată la acest ultim cuvînt a fost deci V şi cuvîntul .. VSAR VM şi nu .. ISAR VM. Ţinînd seama de spaţiu, de simetrie şi de un anumit
« 111unus » legat de patronat, cuvîntul poate fi cu uşurinţă întregit prin [ Ccl.u ]SAR V.M.
Şi cu aceasta se termină inscripţia, lipsind textul formulelor de încheiere.
În măsura în care cele discutate mai sus pot fi acceptate, inscripţia se prezintă
în felul următor:
[P(ubFo?) ANTO?] N(io) P(ublii) FIL(io) PAP(iria tribu)
[VALE]:\I'TI

EQ~uo)

P(ublico) A M!L(itiis)

[IIVIR(ali)] ET FLAM(ini) COLO
[N(iae) SA]R(mizegetusae) Q(uin)Q(uennali) COL(oniae)S(upra) S(criptae) DEC(urioni)
[MV]NIC(ipii) APVL(ensis) PATRO
[~O]

MVNIC(ipii) POROL(issensis) ET

[COLLE]GIOR(um) ITEMQVE
[CAV]SARVM 1.

Luînd în considerare caracterul său monumental cu literele îngrijit scrise, insprezintă sub forma unui monument onorar- titu!us honorarius- pus în
cinstea lui [P? Anto? Jnius P. ft!. Pap. Valens. Inscripţia nu arată de către cine i-a fost
dedicată, deşi a rămas loc disponibil pentru aceasta. Nu ne putem da seama din cauza
căror împrejurări s-a omis amintirea dedicantului sau a dedicanţilor. Lipseşte şi obiş
nuita formulă de încheiere la care ne-am aştepta, D(atus) D(ecreto) D(ecurionum) întîlnită la astfel de monumente.
Făcînd parte din categoria cavalerilor- ordo equester - , de prim rang- eques
Romamts equo pub!ico-după ce a satisfăcut serviciul militar trecînd prin toate gradele rezervate categoriei cavalerilor- a mi!itiis 2 , [P.? Anto? J nius Va!ens din tribul Papiria, un
remarcabil personaj al aristocraţiei provinciale din sfatul de conducere al coloniei
romane Sarmizegetusa, deţinea un loc important în acel ordo co!oniae. Mai întîi inscripţia aminteşte magistratura de duovir (iure dicundo) co!oniae, apoi pe cea de
jlamen coloniae. Pentru această vreme, sec. II-III e.n., istoricul sovietic N. A. Maşkin
arată că în oraşele provinciilor imperiului roman, flaminatul reprezintă o instituţie
sacerdotală şi politică în acelaşi timp, cu ajutorul căreia se propagă în imperiu cultul
împăratului. Referitor la situaţia socială a flaminilor, istoricul N. A. Maşkin, observă mai
departe că ei aparţineau «vîrfului » aristocraţiei orăşeneşti şi că la fel ca şi în alte provincii, probabil şi în Dacia flaminii se bucurau de privilegii speciale; ei luau parte
la şedinţele sfatului, iar alegerea lor se făcea în cadrul unei anumite solemnităţi3. În
al treilea rînd, inscripţia aminteşte cea mai înaltă magistratură orăşenească pe care o
deţineau duumvirii o dată la cinci ani, quinquennalis co!oniae, magistratură cu caracter censori~ll, prin care a trecut şi [P. ? Anto? Jnius Va!ens.
cripţia se

1
Un ex~mplu de asemănare şi de întregire pentru inscripţia de la Sarmizegetusa ne este dat de C.I.L., V, 737j Dertona (?): C(ato) Meti/io C(aii) li'/(io) Pomp(tina tribu) Marce//ino eq(uiti) R(oma~o) eq(uo) p(ub!ico), iudici ex dec(uriis) inter se/ectos, Il vir(a/i), q(uin)q(enna/i), ftam(ini) Divi Traiani, patrono co//egiorum omnium, patrono co/tmiae Foro
cuii Triemium, patrono causar(um), ftde/issimo ob insignem circa singu/os universo.rque cives innocentiam ac ftdem ho11'.ini'~timo,
«iti abstinen[tJwimo. Co//(egium) fabr(orum) Dert(onae) patrono oh merita. D(atus) D(ecreto) D(ecurionum).
2
AI
Pentru această formulă întîlnită la persoanele din categoria cavalerilor din Dacia, a se velea M. .M:>,q:e,;r,, in
.n. Inst: de Stud .. clasice», Cluj, V(1944-1948), p. 2ji.
~ N. A. Maşkin, « Veştnik Drevnei lştorii», I9ji, nr. 1. p. 74-76.
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·Ca o consecinţă a înaltelor magistraturi pe care le presta [ P.? Anto?1 nius Valens
in oraşul de reşedinţă al provinciei, el ia parte nu numai la şedinţele acelui ordo de
la Sarmizegetusa, ci şi din alte localităţi, ca bunăoară în ordo din municipiul Apulum,
în calitate de decurio sau în ordo de la Porolisstmt (Moigrad), în calitate de patronus
muniâpii Porolissensis, ales de către acest consiliu municipal. În această perioadă,
observă istoricul sovietic N. A. Maşkin, patronatul devine o simplă titulatură onorifică, oferită cu diferite scopuri persoanelor din clasa senatorilor sau a cavalerilor. Treptat, însă, patronul nu se mai deosebeşte cu nimic de magistraţii oraşului
dar, ca membru onorific în acel consiliu -ordo-de conducere al oraşului şi o dată fiind
ales este de datoria lui să sacrifice sume importante pentru nevoile oraşuluil. Ultimul titlu
onorific al lui [P.? Anto?1nius Valens este cel de patronus collegiorum. Sub acest nume
trebuie să înţelegem în primul rînd calitatea lui de patron al corporaţiilor (asociaţii
lor) meseriaşilor-fabri-din Sarmizegetusa şi Apulum.
Ultima menţiune din inscripţie cu privire la calitatea lui [ P.? Anto?1 nius Valens
este cea de patromts causarum. Această titulatură amintită în Dacia pentru a doua oară,
în inscripţiile din restul imperiului apare, pînă acum, destul de rar. Cea mai veche
inscripţie unde se aminteşte despre acest fel de patroni este cunoscuta Lex Malacitana
(Malaga din Spania, provincia romană Baetica), redactată pe timpul domniei împăra
tului Domiţian (anii 81-96 e-.n.) 2 • În Italia această formulă de patromts causarum
apare numai de două ori, în localităţi diferite, la Dertona 3 şi la Treglia (Trebula) 4 • În
celelalte părţi ale imperiului patroni causarum sînt dovediţi p;nă acum numai în provincia Mauretania Caesariana5 şi în Dacia6 • Paragraful LXVIII din Lex J..ialacitana vorbeşte tocmai despre numirea acestor patroni causae, atunci cînd se vor da socotelile
băneşti (cum rationes reddentur). Din inscripţie reiese că patroni causae, în număr
de trei, sînt aleşi de către decurionii sfatului municipal pre;~idat de unul din duumviri.
Sarcina lor se reduce numai la cercetarea unei pricini ( causam publicam agant), să
redacteze reclamaţia acestei pricini ( causatn cognoscant), să facă chemările în judecată
şi apoi să urmărească pricina. Din această lege municipală, de la sfîrşitul sec.I.e.n.,
reiese că aceşti însărcinaţi causc1m publicam agendtttn, sînt trei membri aleşi de către
decurioni, din mijlocul lor, şi se pare cei mai iluştri, datorită poziţiei lor de avere-,
din sînul aristocraţiei municipiului respectiv.
Inscripţia din Dertona (reprodusă mai sus, p, 630, nota 1) ne vorbeşte la fel
despre un personaj important din conducerea acestui oraş, C. Metilius C. fi!. Pomp. Marcellinus, la fel ca şi [P.? Anto?1nius Valens, eques Romanu equo publico, apoi decurio inter selectos, duovir, qttinquennalis, jlamen DiviTraiani,patronus collegiorum omnium,patronus coloniae Foro
Juli Triensium şi ultima menţiune de patronus causarum. Şi aici C. Metilius Marcellinus, de

prim rang cavaleresc, face parte din cea mai de seamă pătură a aristocraţiei orăşeneşti
din Italia secolului al doilea e.n. A doua inscripţie din Italia este cea de la Trebuia.
Deşi din inscripţie nu se pot vedea toate treptele magistraturilor prin care a trecut M.
Vince!itts Ce/sus, în afară de quaestor şi de titlul de patronus causarttm, se poate întrezări,
totuşi, că el dăduse dovadă de merite deosebite faţă de ordo şi de populus Trebulanorum,
care îi ridică o statuie cu inscripţie. Privitor la Africa, o inscripţie din Noricum aminteşte de mai mulţi patroni causarum provinciae J\1.auretaniae Caesarensis. Inscripţia, fiind fragmentată, nu permite un comentariu mai amplu. Din numele unuia din aceşti patroni,
N. A. Maşkin, op. cit., p. 72-74.
C.I.L., II, 1964: Th. Mommsen, Gesammelte Schriften, I Abt. Juristische Schriften, voi. I, p. 272-382; C. G.
Bruns-0. Gradenivitz, Fontes Iuris Romani antiqni, ed. 7, part. I, Tiibingen, 1909, p. 147-157; P. F. Girard, Textes de
droit romain, ed. 4, Paris,.1913, p. 112-II9.
3 C.I.L., V, 7375, din prima jumătate a sec II e.n.
4 C.I.T.., X, 4 56o.
5 C.I.L., VIII, 5216, de pe la mijlocul sec. II e.n.
6 E. Zefleanu, în « Apulum», II (1943-1945), p. 98 -99·
1
2

www.cimec.ro

8

[ . .. Jus Cornelius Saturninus, se poate deduce că ei erau cetăţeni romani. În Dacia C. Iu!.
Diodetianus, tot un eques Romanus equo publico, deţine calitatea de decurion şi funcţiunea
sacerdotală

de augur al coloniei Sarmizegetusa, precum şi de decurion al municipiului
sau al coloniei Apulum; ultimul titlu alluilul. Diocletianus este cel de patronus causarum.
Th. Mommsen, analizînd legea din Malaca, ajunge la concluzia că cei trei bărbaţi
ad publicam causam agendam, numiţi în inscripţie patroni causae, formează de fapt o comisie
însărcinată de către consiliul orăşenesc cu rezolvarea anumitor litigii în legătură cu mînuirea banilor publici. Cel care primeşte o sarcină din partea consiliului oraşului respectiv
sau cel care din alte motive este obligat să restituie aceşti bani publici casieriei oraşului,
după un am mit termen, va trebui să dea socoteală sau să predea aceşti bani consiliului
orăşenesc. În cazul că pe această cale nu se poate ajunge la vreun rezultat, persoana
nefiind solvabilă, atunci patroni causae vor prezenta consiliului chestiunea şi în urma
cercetărilor sau vor face dovadă de descărcare şi de adeverirea achitării sarcinii, sau
vor proceda la acuzarea debitorului. În consecinţă, observă Mommsen, acest termen de
patroni causae ar fi posibil să aibă semnificaţia unor reprezentanţi ai consiliului într-un
proces; dar din contextul inscripţiei reiese că această comisie formată din patroni causae,
în felul cum e ordonată în Lex Malacitana, ia de la sine caracterul unui contencios administrativ, .nefiind vorba de un iudicium în sens propriu. Din cele relatate
de Th. Mommsen însă nu reiese limpede cine erau cei cărora li se dresa actul de acuzare şi apoi erau urmăriţi în procesul de judecată de către patroni causae. De altfel, din
dispoziţiile pentru acest iudicium pecuniae communis, care urmează în inscripţie în paragraful următor (LXIX), nu s-au păstrat decît cîteva cuvinte 1 •
J. N. Madvig, vorbind în general despre patronat, arată că din vechea noţiune
de patronus s-a moştenit mai tîrziu şi sensul noţiunii de avocat, sub forma de patronus
causarum, care pentru acei clientes ai patronului de odinioară, a fost într-adevăr un apărător2 •
Dimpotrivă, W. Kubitschek caută să demonstreze că termenul latin de advocatus
nu a corespuns întotdeauna cu patronus, deoarece cele două instituţii au pornit de la alte
realităţi. Patronus în sens juridic nu era altceva decît un proteguitor în faţa instanţei, pe
cînd advocatus era cel ce ajuta cu sfatul său şi cu cunoştinţele lui de drept pe un împricinat în faţa instanţelor. Căci, în general, cetăţeanul ce mergea în faţa instanţelor trebuia
să-şi susţină singur cauza, iar în cazul peregrinilor, patronul era cel ce îl reprezenta. Cu
timpul, însă, cînd legislaţia şi procedura devin din ce în ce mai complicate, a fost
nevoie ca cel ce are de susţinut un proces să fie sprijinit de un prieten cu experienţă
şi totodată cunoscător cît de puţin în materie de drept. După părerea lui Kubitschek,
cel ce venea în ajutorul celui în cauză, era un patronus causae sau orator; dar acesta nu
era neapărat nevoie să fi fost un perfect cunoscător al legilor. Tot Kubitschek atrage
atenţia că această deosebire între advocati şi patroni nu durează multă vreme. În epoca
imperială cei ce vor apăra pe cei în cauză vor purta diferite numiri, ca advocati, patroni,.
oratores, causidici, iuris periti şi scholastici 3 . În ce vor fi constat deosebirile dintre aceste
noţiuni, pe care le întîlnim atît în legislaţia epocii, în literatură cît şi în inscripţii,.
Kubitschek nu spune.
B. Kuebler, înainte de a trece la precizarea noţiunii de patronus causae, arată că
în limbajul juridic prin causa se înţelege causa litis, deci proces, judecată, iar avocatul
apărător într-un proces poartă diferite numiri, ca advocatus, causidicus, patronus caiiSae,
ca/fsarum pragmaticus şi cattsarum orator 4 • După Kuebler, se pare că nu există nici un fel
de deosebire între aceste numiri, toţi termenii fiind echivalenţi pentru avocaţi în general.
l Th. Mommsen, op. cit., p. 343-341.

,

J.

N. Madvig, Die Verfassung und Verwaltung des romischen Staates, voi. I, Leipzig, 1881, p. 9~·
3
W. Kubitschek, art. Advocatus, în RE, Pauly-Wissowa, I, 1, col 436-438.
4
B. Kuebler, art. CauJQ, în Dizionario epigrafico eli amichita romane (sub îngrijirea lui Ettore De Ruggiero),
vol. Il, partea I-a, Roma, p. 147-148.
2
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Ch. Lecrivain arată că la origine clientul şi peregrinul erau reprezentaţi în justiţie
printr-un protector al lor numit patronus şi tocmai contrariu celor arătate de Kubitschek,
Lecrivain precizează că n-a existat o distincţie între patronus şi advocatus. Cu timpul numai
cînd apărarea personală devine din ce în ce mai rară, apărătorul de meserie, printr-o
analogie, ia titlul de patronus, dar se face o deosebire între patroni care pledează în faţa
instanţei şi noua tagmă a cunoscătorilor de legi - advocati, numiţi din această cauză şi
iurisperiti. Lecrivain observă, însă, că ··Ia începutul epocii imperiale, datorită elocinţii
judiciare care devine profesională, dispare deosebirea între patroni şi advocati, dar nu cu
totul. În ce constă totuşi această distincţie între patroni şi advocati, istoricul francez nu
spune nimic. Pentru el, termenii care designau în general pe avocaţi la romani în epoca
imperială sînt advocatus, causidicus, orator, togatus, causarum orator, iurisperitus şi scholasticus. Pentru expresia patronus causarum, Lecrivain observă că nu era vorba propriu-zis de o
magistratură, ci numai de un munus (sarcină) temporar. Patronus causarum se întîlneşte
în afară de Roma, în celelalte oraşe din imperiu în calitate de reprezentant numit de către
decurioni( consilierii din sfatul oraşului), pentru ca să susţină un proces în numele oraşului
respectiv. Însărcinatul poartă diferite numiri: patronus causarum, advocatus rei publicae sau
populi sau coloniae, defensor civitatis sau rei publicae sau publicus sau gentis, defensor urmat de
numele unui oraş, actor publicus sau municipii sau numai simplu actor, iar în provinciile
orientale ale imperiului syndicus. După Lecrivain, toţi aceşti termeni sînt sinonimi 1 .
Alte studii, în legătură cu acest munus atît de rar întîlnit, încă nu s-au încercat. Din
studiile istoricilor burghezi din trecut, reiese că patronus causarum e fie un reprezentant
al consiliului orăşenesc într-un proces de interes obştesc- cum crede Mommsen
şi Lecrivain- fie un avocat, un apărător în înţelesul modern, cum încercau să demonstreze Madvig, Kubitschek şi Kuebler. Caracterul de clasă al acestei instituţii de patroni
causarum, care apare la sfîrşitul sec. I.e.n., precum şi poziţia socială a membrilor care o formau, nu a trecut prin sfera de cercetare a: istoricilor burghezi din trecut, pentru ca în
acest fel să se vadă mai bine adevăratul scop al acestei instituţii.
[P.? Anto?Jnius Valens făcea parte din înalta aristocraţie a coloniei Sarmizegetusa.
El este ales patronus causarum de către decurionii din sfatul- ordo- de conducere al
oraşului, aşa cum prevedea legea din Malaca de la sfîrşitul sec. I.e.n., pentru a le apăra
propriile lor interese de clasă. Nu avem deplină siguranţă dacă termenul de patronus
causarum este sau nu identic cu sensul de advocatus, defensor sau actor publicus. E probabil
că faţă de acest termen, luat în înţelesul lui tehnic, să fi existat o deosebire de nuanţe între
cele trei noţiuni. În orice caz, termenul de patronus causarum nu poate avea înţelesul
de advocatus. Advocatus sau iurisperitus (termenii au acelaşi înţeles) nu e un munus, ci
o îndeletnicire, o meserie şi cei ce făceau parte din această ramură a apărătorilor, pe
timpul lui Diocleţian (anul 301 e.n.) primeau o anumită sumă de bani de pe urma serviciufui 2 • Termenul togatus se întîlneşte în sec. V. e.n. într-o expresie ca togatus fori Da/matiei 3 . Ca atribuţii patroni causarum pot mai de grabă să fie asemănaţi cu acei actores municipiorum, care apar tot ca reprezentanţi ai intereselor comunităţilor orăşeneşti în
unele procese 4 •
1
Ch. Lecrivain, art. Patronus, în Dictionnaire des Antiquitc's grecques et romaines (sub îngrijirea lui Ch. Da·
remberg, Ed. Saglio, E. Pottier), voi. IV, I, p. 355-3~6.
2
C.J.L., III, p. 831, din Edictum Diocletiani de pretiis rerum, la rîndul 72 se spune odvocotus sive iurisperitus şi
se adaugă suma cu care puteau fi retribuiţi. Încercarea lui W. Kubitschek, op. cit., p. 436, de a identifica pe ţotronus cousoe
din epoca imperială cu instituţia ţatronus din scrierea lui Q. Asconius Pedianus (în Scholiile privitoare la Verrinele lui Cicero,
- dt:pă textul reconstituit de Kuhitschek, op. cit.) nu pare să fie probabilă, decarece Asconius vorbeşte despre potronus
în sensul vechi juridic. De altfel, Asconius chiar dacă se referă la vremea lui, face o distincţie netă între potronus, odvocotus
şi promrotor, ca formînd categorii deosebite ale apărării.
3 C.I.L., III, 2659 Salona, din anul 443 e.n.; C.I.L., VIII, 1927, nu e sigtor dacă relatează despre această îndeletnicire de togatus luată cu semnificatia de apărător.
4 Cf. Th. Mommsen, op. cit., p. 344-Hl·
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Termenul de advocatus populi se întîlneşte în Italia la Clusium 1 , apoi în Africa în
expresii ca iurisperitus Junctus advocatiom reipublicae 2 sau advocatus fidelissimtts rei publicae 3 ,
ori advocatus Karthaginis 4 • Cei ce poartă aceste titluri fac parte, în general, din pătura de
sus a populaţiei orăşeneşti, îndeplinind mai multe magistraturi în sfaturile de conducere
orăşeneşti. Inscripţiile în onoarea acestor înalţi slujbaşi orăşeneşti sînt ridicate uneori de
către ordo din oraşul respectiv. Dar acest fapt nu dovedeşte într-o măsură mulţumitoare,
dacă această tagmă de advomti populi sau rei pt.tblicae sînt identici cu patroni causarum. Aşa
bunăoară, la Verona un astfel de personaj poartă denumirea funcţiei de populi advocatus ab
epistulis Latinis Augustorum 5 , care nu pare să aibă înţelesul unui patronlls causae. Din acest
exemplu ne putem da seama cît de variată a fost folosirea termenului de advomtus populi
sau rei publicae pentru diferitele cauze judiciare purtate de către administraţia unui oraş.
Formula de dejensor, în expresii ca dejensor rei pttblicae, dejensor coloniae, dejensor causantm municipii, defensor publictJs, pentru sec. II şi sec. III, e caracteristică la unele persoane
cu înalte magistraturi orăşeneşti. Acest defensor reprezintă şi patronează într-un proces
civil interesele unei anumite cetăţi 6 • O asemănare în atribuţii a acestor defensori cu patroni
cattsarum, ar putea deci să existe.
Din inscripţia C.I.L., III, 5216 ar reieşi că încă din sec. II, guvernatorii provinciilor
interveneau direct în alegerea acestor patroni causarum. Din faptul că patroni causarttm dedică o inscripţie guvernatorului T. VariusClemens procurator Augusti provinciae Mauretaniae Caesaremis, reiese că alegerea acestei comisii acum nu mai depindea de bunul plac
al decurionilor. În această vreme conducerea administrativă a provinciei se amestecă tot mai
des în administraţia orăşenească, oraşele provinciilor pierzîndu-şi mereu din autonomia lor.
Informaţii mai ample din care să deducem felul cum a luat naştere instituţia patroni
musarttm, fazele prin care a trecut pînă a ajuns să se cristalizeze sub această formă
cunoscută în legea din Malaca, adevăratul rol al patronilor sub toate aspectele, situaţia
specifică sub care s-a înfăţişat această instituţie în provincia Dacia, sînt întrebări la care
deocamdată nu se poate răspunde. Faptul însă că ei erau aleşi din rîndurile celor mai
de seamă persoane, judecate atît după poziţia lor socială, cît şi după rangul magistraturilor lor, ne dezvăluie puternicul caracter de clasă al acestei instituţii. Cine erau cei
urmăriţi în judecată de către patroni causarum? Din legea din Malaca aceasta nu
reiese. Totuşi se poate vedea că e vorba de darea anumitor socoteli în legătură cu
banii publici. Fie că avem de-a face aici cu persoane insolvabile pentru anumite prestaţii
in bani faţă de nevoile orăşeneşti - anumiţi contribuabili impozabili - fie că e vorba
de anumiţi indivizi în legătură cu anumite antreprize luate în arendă de la conducerea
oraşului, în ambele cazuri am avea de-a face cu acea numeroasă plebe orăşenească, sărăcită,
care se află într-o continuă contradicţie cu clasa stăpînitoare, clasa posedanţilor de bunuri
materiale, clasa stăpînilor de sclavi, clasa celor care deţineau toate funcţiunile înalte în
mîinile lor, în general clasa exploatatoare. Încă pentru vremea împăratului Antoninus
Pius (an. 138-161),-Karl Marx remarca «Înflorirea provinciilor», dar în acelaşi timp
şi «o severă supraveghere a cîrmuitorilor lor» 7 • Prin înflorirea provinciilor se inţelege
1
C.l.L., XI, 2119. Inscripţia e pusă de către orrlo (sfatul orăşenesc) lui Q. Gdlius Vii/ianus duumvir şi
a:II'Drat us populi.
"C.l.L., VIII, 10899. Inscripţie funerară pusă de către G. Garci.!iur Victor, quarstor, ardilis şi duumvir fratelui său
L. Garcilius Praetoriaii/IS iurisperitus etc.
3
C.I.L., VIII, 4604 Diana, inscripţie în onoarea lui C. Orchivius Paulituts care purta şi titlul de fiamen f>erpetuur
şi de advocatus, pusă ex decreto splendidisssimi ordinis Dianesium.
4
C.I.L., VIII, 2775 Lambaesis. Alte inscripţi idin Africa arată p~rsoane cu titlul simplu de advocaţi, (C.I.L., VIII,
2743, Lambaesis), alţii pe lîngă acest titlu mai adaugă şi pe cel de jlamtll perpetuus (C.I.L., VIII, 18227, Lambaesis); alte
trei inscriptii (C.I.L., VIII, 2734, 2393, 8489) arată că aceşti advocali făceau parte din clasa cavalerilor.
"C.I.L., V, 3336.
6
Pentru acest termen de defensor civitatis, împreună cu mlterialul epigrafic mai caracteristic, cf. G. Mancini,
art. Dcfensor civitatis, în Diz. epigr. II, 2, p. 15 54- 15 58. Mancini pune acest termen alăturea de actor municipii sau
arkncatus republica<, nu însă şi c..le patronus causarum.
7
K. Marx, Note cronologice, în Archiva Marx"Engels, voi V, p. 6 (citat după N. A. Maşkin, Istoria Romei antice,
Bucureşti, Edit. de stat, 1951, p. 330).
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consolidarea sistemului sclavagist datorită întăririi grupurilor privilegiate din provinciia aristocraţiei orăşeneşti - şi totodată exploatarea şi jefuirea provinciilor în folosul claselor dominante. Dar deşi după forma literelor această inscripţie, pare a aparţine sec. IIepoca Antoninilor -,totuşi avînd în vedere că {P? Anto? Jnius T7 a!ens apare ca un
decttrio mttnicipii Apu!ensis 1 şi patronus municipii Porolissensis 2 , trebuia să fie ceva mai
tîrzie, probabil sfîrşitul sec. II sau mai curînd din primii ani ai sec. III 3 , în orice caz
începînd cu epoca de domnie a împăratului Sept. Severus (193-211 ). Acum în societatea
romană diferenţierile de clasă se adîncesc tot mai evident, iar exploatarea oamenilor de jos
de către clasele privilegiate se accentuează tot mai mult. Tov. Gh. Gheorghiu-Dej a
accentuat asupra rolului de exploatator al sistemului de stat sclavagist roman în Dacia,
arătînd că «mai bine de o mie de ani teritoriul ţării noastre a fost obiectul prădăciunilor
şi invaziilor cuceritorilor romani, cotropitorilor turci şi apoi ale imperialiştilor « civilizaţi» francezi, englezi şi germani» 4 • Aşa se explică că deşi inscripţiile din Dacia
dovedesc în vremea aşa-zisă a Severilor (193-235) o epocă de bunăstare şi de prosperitate pentru o anumită pătură orăşenească, izvoarele literare vorbesc totuşi, încă de
pe timpul lui Antoninus Pius, de anumite frămîntări din Dacia 5 , care se pare că iau
caracterul unor răscoale 6 şi la care acum în sec. III vor contribui într-o largă măsură şi
populaţiile dacice, iraniene şi germanice din afara graniţelor provinciei 7 • Situaţia grea în
care se afla populaţia săracă din Sarmizegetusa ne este atestată de calitatea unui defensor
!ecticariorum 8, care ia sub apărarea sa pe aceşti hamali 9 loviţi de abuzurile celor puternici
din administratia orăsenească.
'

'

II

Th. Mommsen în C.I~L., III, p. 10, nr. 74 * , reproduce o inscripţie considerată de
el ca fiind un fals al lui Zamosius. Zamosius pretinde că inscripţia văzută de el se afla,
în timpul său, la Bretea Romînă (raion Haţeg, Reg. Hunedoara), deci în apropiere de
Sarmizegetusa 10 şi redată de el în felul următor:
APOLLINI GRANNO
ET SIRONAE DIS PRAE
SENTIBVS Q.AXIVS AELI
ANVS. V. E. PROC. A VGG

Il

1
Cel mai recent şi mai convingător s~udiu cu privire la existenţa unui munhipium Jeptimium Apulense este cel al
acad. C. Daicoviciu, în« Studii şi cercetări de istorie veche)), an. l (1950), nr. 2, p. 226 şi urm.- Municipium Apu/ense,din
inscripţia lui [ Antu?] nius Valens pare să fie acesta, localizat în imediata apropiere a castrului roman de la Apulum (Alba Iulia).
• C. Daicoviciu, în «Dacia)), VII-VIII (1937-1940), p. 327-328, inscripţii cu munic(ipium) Jeptimi(um)
Poro/(issense); id .. La Transylvanie dans l'antiquite, Bucureşti, 1945, p. 130-131.
3
Expresia a militiis apare în inscriptii începînd cu sec. III; cf. R. Cagnat, Cours d'epigraphie latine, ed.1II, Paris,
1898, p. 116.
4
Gh.Gheorghiu-Dej,Î!"<<Luptadeclasă)). V. 4 oct. (1949), p. j.
6 Hist. Aug., Vita Antonini Pii, 5, - ... Dacos rebellantes. . . (L1 ed. lui H. Iordan şi Fr. Eyssenhardt, voi.
I, p. 36).
6
Acad. M. Roller, Probleme de Istorie, Contribuţie la lupta pentru o istorie ştiinţifică în R.P.R., ed. III,
Bucureşti, Ed. P.M.R., 1951, p. 39-40.
'C. Daicoviciu, La Trans., p. 166 şi urm.
8
C.I.L., III, 1438.
9
1. Kruglikova, în<< Vestnik Drevnci Istorii)), nr. 3 (1947), p. 223, aşa intelege să traducă numele acelei grupări
de ( collegium) lecticariorum.
'
10
Stephanus Zamosius (Szamoskozi), Analecta lapidum vetustorum et nonullarum În Dacia antiquitatum, Padua
1593, f. 64- « Brettae in aedibus Ostrochinorum)), probabil la conacul vechii familii nobiliare Osztrovy, cunoscută În comitatul Hunedoarei în sec. XVI şi stinsă la 1676; cf. !van Nagy, Magyarorszâg, csalâdai czimerekkel es nemzedekrendi tablâkkal, Pesta, 1861, p. 303-304.
1
.
_ ~ S';'b aceast~ _formă inscripţia a fost apoi p.1blicată d~ c ,tre toţi ceihlţi cpigralişti, dar cu alineate diferite şi cu o
smgura ŞI_ n~msemnata mterpolare; astfel la Gruterus 37, 11, Fridvalsky 47, Scivert qo (citaţi la Mommsen, C.I.L., III, p.
10). Inscnppa este reprodusă şi în manuscrisul epigralic din anul 1776 al profesorului Iacob Aron de la Blaj, la p. 15,
nr. XLYI (Mss. în Biblioteca Universităţii, Cluj), apoi de Fr. X. Hene, Beitrăge zur dakischen Geschichte, Sibiu, 1836,
p. 124, 1ar _A. Fodor, în mss. voi. II, f. 61 şi voi. IV, f. 20 (la bibl. Universităţii Cluj, nr. 754, V), vorbeşte despre monument ca ŞI cum I-ar fi văzut, arătînd că e un altar din piatră de marmoră albă, cu un frumos capitel, dă dimensiunile
monumentului: înălţimea 3'4" (1,05 m), lăţimea 2'15" (0,825 m), şi că se aAă la Alba Iulia. De aici ar rezulta că Fodor
P.e la jumătate~ sec. trecut a ~ăzut inscripţia, care se păstra la Alba Iulia, ceea ce nu parc însă verosimil. Următorii care o reproduc
smt_J. F .. ~~1şeb~ur, D~c1en aus den Ueberresten des klassischen Alterthums, Braşov, 18p, p. 89, nr. 4 şi p. 286, nr.
q, tar ultimii, matntea lu1 Mommsen, M. J. Ackner şi Fr. Mtiller, Die rămishen lnschriften in Dacien. Viena, 1865, p. 203.
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Argumentul lui Mommsen care pledează în favoarea unei falsificări a acestei
e că n-ar fi vorba de altceva, decît de o ticluire după o inscripţie din Roma
(Orelli 2oo1 = C.I.L., VI, 36) 1, cu ajutorul altor două din Dacia (C.I.L., III, 1422
şi 1423) 2,
Printre culegătorii de inscripţii din Dacia, Zamosius este cunoscut ca unul dintre
cei mai frecvenţi falsificatori. 1\'Iulte inscripţii au fost falsificate ori fasonate de către el
în aşa măsură, încît Mommsen a fost nevoit să nu le poată considera drept inscripţii autentice. Numai acele inscripţii au fost luate în considerare care aveau şi mărturia epigrafiştilor anteriori. Din cele constatate de Mommsen, Zamosius nu a cunoscut culegerile de inscripţii ale lui Mezerzius, Lazius sau Taurinus -- predecesorii săi, editînd
deci un număr oarecare de inscripţii, importante prin conţinutul lor, care nu se află la
epigrafiştii anteriori lui şi cunoscute numai datorită culegerii sale. Din inscripţiile adunate
de el, se găsesc însă foarte multe care dau dovadă sigură de fals, altele numai de ammite
modificări care de bună seamă reprezintă interpretările lui Zamosius, fie acolo unde
textul era niartelat sau stricat, fie acolo unde nu era în măsură să descifreze. În concluzie, astăzi rămîn puţine inscripţii autentice studiate de Zamosius 3 , şi în primul
rînd trebuie considerate ca atare acelea care, deşi acum dispărute, sînt dovedite şi prin
mărturia altor epigrafişti. Şi totuşi, pînă astăzi, ni s-au transmis cîteva inscripţii mai de
seamă numai datorită lui Zamosius, cea mai importantă fiind C.I.L., III, 1458 4, sau
C.I.L., 972,1417, altele pentru prima dată cunoscute prin el, înaintea altora, ca C.I.L.,
III, 1028, 1061 etc.
Alături de inscripţiile autentice cercetate de Zamosius, trebuie reconsiderată
şi inscripţia de mai sus, trecută pe nedrept, de către Mommsen, la cele false. Inscripţia
scrisă pe un altar începea cu o dedicaţie către Apollo Grannus şi zeiţa Sirona, zeităţi
celtice bine cunoscute. Dedicantul Q. Axius Aelianus e iarăşi un personaj bine cunoscut în istoria Daciei. Începutul activităţii lui Q. Axius Aelianus ca procurator Augusti al
Daciei Apulensis, iar mai tîrziu şi vice praeses, e de pus între anii 235--238 sub domnia lui
Maximinus Thrax 5 sau mai de grabă a celor doi împăraţi Pupienus şi Balbinus (238) 6 •
Prima şi cea mai importantă inscripţie a lui Q. Axius Aelianus e C.I.L., III,
1456 = Dessau, I.L.S., 1371: Q Axio Q. f. Pal. A[eliano], eq .R. Laurenti Lavin[ati],
curatoriadpopul. vi[ ar]. Traianae et Aurelianae [et] Aeclanensis, proc. ad alim. per Apuliam
Calabriam Lucaniam et Bruttios, pro. rat. priv. prov. Maur. Caes., item per Belgicam et duas
Germanias, proc. prov. Dac. Apul., bis vice praesidis, ordo col. Sarmiz. metropol. patrona. Inscripţia a fost descoperită la Sarmizegetusa în 1833 şi nu-i putea fi cunoscută lui Zamosius pe nici o cale 7 •
A doua inscripţie, în ordinea importanţei ·pusă de către fiul său cu acelaşi
nume, este C.I.L., III, 7899 = Dessau, I.L.S., 3849, descoperită tot la Sarmizegetusa: ...
Q. Axius Aelianus Junior volum pro patris incolumitate susceptum cum gratulatione libens
solvit. Ioni Ionius. Nici această inscripţie, descoperită tîrziu de tot, nu i-a fost cunoscută lui
Zamosius.
inscripţii,

1

Apollini /Grano et/ Sanctae /Siron!le/ sacrum.

Tot ca un fals e considerată inscripţia şi de M. Ihm, art. Sirona, în Rocher's Lexikon, col. 962,; art. Grannus, în Pauly-Wissowa,RE VII, 2, col. 1826; K":une, art. Sirona în Pauly-Wissowa, RE III A, I, col. 357, nr. 15 a şi
Holder, Altceltischer Sprachschatz, I, Leipzig 1896, col. 2038.
3 Doar cam jumltate din inscripţiile transmise prin Zamosius pot fi socotite autentice.
4 Cea mai bună caracterizare a lui Zamosius, ca vechi epigrafist se găseşte la Th. Mommsen, în C.I.L., III, p. 156,
nr. IX şi la F. Szăsz, în Erdelyi Muzeum(kiadja az Erde!yi Muzeum~Egyesiilet), XXVI (1909), ser. nouă, IV, Cluj, p. 172-179.
5 A. Stein, Die Reichsbeamten von Dacien, în« Diss. Pann. >>.,ser, I, nr. 2, p. 71-72.
8 E. Groag-A. Stein, Prosopographia Imperii Romani, I, Berlin-Leipzig, p. 363, nr. 16H8.
7 Din timpul activităţii sale în Africa, în calitate de procuralor ratio11is privatae provinciae Mauretaniae Caesariensi1,
este C.I.L., VIII, 88tz = Dessau, I.L.S., 5965.
2

www.cimec.ro

STubll El'IGRA~'ICE

'

~~~----------------------------------------------

A treia inscripţie este C.I.L., III, 1423, tot de la Sarmizegetusa: lovi O.M. Iunoni
reginae omnibus dis immorta/ibus Q. AxitJs Ae/ianus v.e. proc. Augg. et Ae/ia Romana eius Ioni.
Această inscripţie, cunoscută pentru prima dată lui Mezerzius, a rămas necunoscută lui
Zamosius şi nu se află în culegerea sa. A patra inscripţie este C.I.L., III, 1422= Dessau,
I.L.S., 3636, menţionată ca fiind aflată tot la Sarmizegetusa: Fortunae Reduci, Lari
via/i, Romae aeternae Q. Axius Ae/ianus v.e. proc. Augg. Ioni. Numai această singură
inscripţie, care poartă numele lui Axius Aelianus, îi este cunoscută lui Zamosius. Deoarece inscripţia apare şi la alţi epigrafişti (.tviezerzius, Lazius, Bongarsius, Opitz), Mommsen o declară autentică. Toţi aceşti vechi epigrafişti, începînd cu Mezerzius şi desigur
şi Zamosius, dau în rîndul al şaptelea A VG, scris cu un singur G.
Ultima inscripţie pe un altar descoperit tot la Sarmizegetusa este în limba greacă,
G.I.G., 6813=Dessau, I.L.S., 3849 a=LG.R., I, 546, închinată de fiul său:

'Aax:kiJm(i} xod
'
,
'I,ov~o~,....1 .
wx_Otp~a't"Y)p~o~

'Yy~dCf

8eok <pQ.Otv8pw7tms '' A~ws At).LOtv[as] 0 vewnpos

Pentru prima dată inscripţia apare în publicaţia lui Marsigli şi nu i-a fost cunoscută
lui Zamosius. Deci. din cele cinci inscripţii d·n Dacia cunoscute pînă astăzi, în care apare
Axius Aelianus sau familia lui, Zamosius pe timpul său cunoaşte una singură, C.I.L.,
III, 1422 iar nu şi 1423, după cum pretinde Mommsen la pag. 10, cu ajutorul căreia ar
fi falsificat C.I.L., 3,74*. Cunoscînd acest fapt, reiese în mod clar de ce nu poate fi
considerată drept un fals inscripţia C. I.L., III, 74 * :
1°. Zamosius nu cunoştea decît C.I.L., III, 1422, unde Axius Aelianus apare
ca PROC A VG, aşa cum a fost redat de toţi epigrafiştii, inclusiv Zamosius, deoarece
al doilea G, se pare că a fost atît de bine martelat, încît nimenea înainte de :Mommsen
nu 1-a bănuit. În inscripţia C.I.L., III, 74 * Axius Aelianus apare însă corect ca PROC
AVGG 2 • Reiese, deci, că C.I.L., III, 74* nu mai poate fi considerată drept o ticluire
după C.I.L., III, 1422 .
2°. Singura inscripţie după care Zamosius şi-ar fi ticluit C.I.L., III, 74*, rămîne
C.I.L., III, 1423, unde într-adevăr Axius Aelianus apare ca PROC AVGG, dar această
inscripţie nu se află în Ana/ecta lui Zamosius şi deci nu a cunoscut-o.
3°. Nu pare apoi verosimil ca Zamosius să fi cunoscut pe timpul său ceva
despre originea celtică a zeităţilor amintite în inscripţie 3 şi nici despre activitatea lui
Axius Aelianus ca procurator în Gallia Belgica şi 1n cele două Germanii\ cu ajutorul
căror cunoştinţe ·să fi ajuns ca să construiască textul inscripţiei.
4°. Ultimul argument care se mai poate aduce ca sprijin în favoarea autenticităţii inscripţiei C.I.L., III, 74* e că dacă ar fi fost o inscripţie falsificată sau ticluită,
apm ar fi fost falsificată pe deplin, deoarece textul nu se termină la PROC A VGG 5 •
Singurul amănunt dubios în toată inscripţia rămîne acel atribut al zeilor de
DIS PRAESENTIBVS. Dei praesentes ca atribute ale lui Apollo Grannus şi zeiţei
Sirona nu apar niciodată în cele cîteva zeci de inscripţii cunoscute ca dedicaţii către aceste
divinităţi. Lui Apollo singur, ca diviniţate greco-romană, în inscripţii, nu-i este propriu
acest atribut. Apoi/o praesens se întîlneşte o singură dată la Valerius Flaccus 6 , dar în inscripţii
1 Pentru acel signum de Ionius a se vedea la Mommscn, în C.l.L., III, sub nr. 1422, la A. Domaszewski, în C.l.L., lll,
sub nr. 7899 şi la E. Groag- A. Stein, op. cit., p. 363, nr. 1688 şi 1689.
2
Al doilea G din cauza unei incomplete martelări, după anul 238, a fost luat drept un C, confuzie uşor explicabilă.
3 Cea mai veche publicaţie despre cultul lui Apollo Grannus, citată de Drexler, art. Grannus, în Roscher's Lexikon, 1, 2, wl, 1740, este publicaţia lui Eckhart, Diss. de Apolline Granno Mogouno in Alsatia nuper detecto. Wirceburgi, 1727.
4 C.I.L., lli, 1456, unde e amintit caprocurator rationis privatae ... per Belgicam el duas Germanias a fost descoperită
de-ab:a În 1833.
5 Cu ajutorul C.l.L, III, 1422, Zamosius într-adevăr ticluieşte C.I.L., III, p. 10, nr. 8o*, unde Axius Aelianus
apare ca procuralor Traiani imp., falsa informaţie fiind primită ca autentică de către A. Boeckh, în C.I.G., sub nr. 6813.
8 C. Val. Flacci, Argonaulicon, ed. O. Kramer, Leipzig (Teubner), 1913, p. 1n. - I. B. Carter, Epitheta deorum
quae apud poetas Latinos leguntur, Leipzig, 1902, p. 14.
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niciodată. Apare însă într-o inscripţie sub forma
într-o inscripţie din Dacia, Apollini praestantissimo2 •

de Apollini praestanti1 şi altă dată,
S-ar putea ca aici să fie greşeala lui
Zamosius, cetind PRAESENTIBVS în loc de PRAESTANTIBVUS, cuvînt poate scris
în ligatură şi redat de el prin această formă neîntîlnită de dis praesentibus. Inscripţia
în felul acesta nu mai prezintă nimic dubios, iar conţinutul ei a putut fi: Apollini
Granno jet Sironae dis prae; stantibus (?) Q. Axius Ae!i janus v.e. proc. Augg./ ..... .
Fie că a fost un altar căruia îi lipsea partea de jos, fie că ultimele rînduri erau
şterse în momentul cînd Zamosius a văzut piatra, în felul acesta monumentul epigrafic ne apare ca o inscripţie întru totul autentică.
Apollo Grannus şi zeiţa Sirona apar în imperiul roman ca două zeităţi
răspîndite mai ales în lumea celtică, începînd cu cele trei Galii, cele două Germanii,
apoi în Raetia, Noricum şi Pannonia Superior. Dedicanţii în marea lor majoritate
sînt celţi şi oameni din partea locului, deoarece cultul acestor divinităţi nu s-a bucurat
de o atît de mare răspîndire în restul imperiului3 . Uneori, însă, dedicanţii erau şi străini,
printre care cunoaştem şi cîţiva guvernatori de provincii 11 •
Ca zeităţi celtice Apollo Grannus şi zeiţa Sirona treceau în primul rînd drept
zeităţi vindecătoare. Dacă ar fi să dăm crezare informaţiei din Cassius Dio, însuşi
impăratul Caracalla, suferind fiind de un morb incurabil, recurge şi la ajutorul zeului
celtic Grannus 5 , care, se pare că se bucura de un renume în lumea celto-romană din
~ee. II-IV e.n. Aceste două divinităţi erau considerate apoi ca zeităţi ale apelor termale,
ale apelor vindecătoare, iar unele staţiuni balneare chiar primesc numele lor; altare şi
plăci votive cu numele lor au fost aflate chiar în localităţi balneare. Deseori se pun inscripţii cu dedicaţia către aceste divinităţi adăugîndu-se pro salute( . ... ).
Q. Axius Aelianus trebuia să fi avut un motiv întemeiat ca să închine un altar
zeităţilor celtice tămăduitoare, care de altfel trebuie să-i fi fost cunoscute de pe vremea
cînd fusese procurator în Gallia Belgica şi în cele două Germanii, cu puţin înainte de a
veni în Dacia. Se pare, că pentru timpul cît a stat în Dacia, suferind fiind de
o boală- şi aceasta reiese clar din inscripţia fiului său, C.I.L., III, 7899 ....... .
votus pro patris incolumitate susceptum cum gratulationc libens solvit . ..... şi ar mai reieşi acest
fapt şi din C.I.G., 6813, altar închinat de acelaşi lui Aesculap şi Hygeii &eoî:~ cp~).cxv6pc.:mm~,
nu e exclus să fi încercat şi pe această <;ale, dedicînd un altar zeităţilor celtice, redobîndirea
sănătătii sale.
'oricum, asupra inscripţiei C.I.L., III, 74* planează o îndoială, dacă mai poate fi
azi categorisită alături de cele false. Nu de mult Prof. M. ~facrea a arătat, cu o
desăvîrşită competinţă, că printre inscripţiile considerate false de către Th. Mommsen,
pot să fie în realitate inscripţii autentice; ca o bună dovadă C.I.L., III, 37* din Napoca 6 •
La cele cîteva răzlete cazuri de monumente închinate divinitătilor celtice din Dacia
cunoscute pînă acu~, ca Iuppiter Httss!lmartts 7 Iuppiter Bttssttrfgitts, Iuppiter Sucelltts,
Epona, Campestris, Qtttldriviae şi Nantosvelta 8 , în cazul că inscripţia lui Axius Aelianus
poate fi autentică, se adaugă şi cunoscutul cuplu al lui Apoi/o Grannus şi al zeiţei Sirona.
1

C.I.L., VI, 38.
C.I.L., III, 991.
3
lhiP, op. cit.; F. Stahelin, in Zeitschrift fiir schweizerische Archaologi.: unJ Kunstgeschichte, III, 4 (1941),
p. 241 şi urm.
4 C.l.L., VII, 1082, un procurator Augusti din Britannia; C.I.L., XIII, 8oo7, un co11sularis Germa11iae Injerioris
printre alţi zei al doilea e Grannus; CIL, III, 5874, un legatus Augusti pr(o) pr(aetore) pe o piatră comemorativă lasă să se
scrie dei Apc!li11is Gra1111i şi poate şi inscripţia din « Ann. Epigr. », 1941, nr. 89.
5 Dio Cassius, LXXVII, 15, 6; Ihm, op. cit.
6
M. Macrea, «An. Inst. de Stud. Clasice», Cluj_ V (1944-1948), p. 297-301.
'Pentru prima dată dovedit de C. Gooss în « Archiv des Vereins fiir Siebenbiirgische Landeskundc )), ser. nouă,
XIV (1887), p. 129 şi nu de H. Zeiss, în «An. Inst. de Stud. Clasice)), Cluj, II (1933-1935), p. 257-258.
8 C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite. Bucureşti, 1945, p. 153, nota 2.
2
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În 1910 G. Teglis publica un fragment de placă cu inscripţie, care, după
date de el, se aflase în păstrare la văduva preotului Sarmassy din Hăşdat (raionul Hunedoara) şi a fost donată în anul 1903 Muzeului din Deva. După părerea justă a
lui Teglis, inscripţia a putut proveni numai de la Sarmizegetusa, cu ale cărei monumente antice aristocraţia maghiară din trecut, începînd încă din sec. XV, îşi împodobea castelele, casele şi parcurile.
Textul inscripţiei, împreună cu întregirea dată de Teglis, este următorul:
indicaţiile

MOVA FVIT
IJetuSTATE CONLABSA

HERCVLANVS
coL AEDIL OMNI

impendlO SVO AMPLI
ato cuM PORTICIBVS

rrSTITVIT

t

Astăzi inscripţia se află în colecţia lapidariului roman al Muzeului Regional din
Deva, sub nr. de inventar 2196. Este o placă de marmoră de Bucova, ruptă în
două aproape diagonal, în aşa fel încît lipseşte cam jumătate din partea stîngă a inscripţiei. Inscripţia este încadrată într-un chenar, iar pe cele două laturi are un ornament
frumos sculptat în forma unei pelta stilizate cu frunze în relief, terminată în cap
şi cioc de pasăre (v. fig. 2).
Dimensiunile plăcii sînt următoarele: lungimea laturii în partea de sus de 0,96 m,
iar în partea de jos 0,48 m, înălţimea 0,74 m, grosimea 0,5 m.
Din punct de vedere epigrafic monumentul nu prezintă nici un fel de curiozităţi.
Literele sînt frumos scrise, lectura nu întîmpină nici o dificultate. Dimensiunile literelor nu sînt peste tot aceleaşi. Cu cît ne apropiem de rîndurile de jos ale inscripţiei
literele devin tot mai mici. Astfel în rîndul întîi înăltimea literelor este de 5 cm, în rîndul
al doilea de 4 cm, în rîndul al treilea iarăşi se mă;esc la 4,7 cm, în rîndul al patrulea
4,5 cm, rîndul al cincilea 4 cm, rîndul al şaselea 3,5 cm, iar ultimul 3,3 cm, cu toate că
la o apropiere liberă cu ochiul nu se pot distinge aceste variaţiuni ale rîndurilor,
în afară de ultimul care e scris mult mai mărunt decît celelalte. Literele C, D, G, M,
N, O, Q, R şi V au o formă patrată, celelalte însă, ca A, B, F, L, S şi T au o
formă ceva mai alungită. După forma literelor, inscripţia s-ar data în sec. I I - epoca
Antoninilor. Alte observaţiuni asupra literelor nu sînt de făcut, decît în ce priveşte
sedila lui Q din rîndul întîi, de o lungime neobişnuită, iar la sfîrşitul rîndului al
şaptelea un S mult mai mic decît restul literelor din acelaşi rînd.
Reexaminînd monumentul, se poate vedea că în rîndul întîi nu poate fi vorba nicidecum de lectura MOVA FVIT aşa cum a fost ea redată în publicaţie de către Teglis.
El omite aici două litere, care sînt şi acum perfect vizibile, dintre care a doua literă nu
este un O ci un Q bine distinct, încît e de mirare cum n-a putut-o observa. Fie dintr-o
gravă eroare de copiere a lui Teglis, fie printr-o foarte posibilă greşeală de tipar, acest
rînd a ieşit în publicaţie cu totul străin de original. Rîndul întîi nu începe cu M, aceasta
fiind litera a doua, ci cu un E, care a fost foarte puţin stricat în colţul de jos, dar perfect
vizibil. Lectura este EMQV AE FVIT, care se poate bine întregi, fără nici o rezervă, cu
aedem quae fuit, lectură cerută şi de rîndul al doilea, din care se vede că se vorbea despre
un edificiu. Rîndul al doilea este bine întregit de către Teglâs, prin vetustate conlabsa.

1

G. Teglas, în« Klio

Bcitrăge

zur alten Geschichte». Leipzig, X (1910), p. 495·
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În rîndul al trhlea se vede foarte puţin dintr-un H, deci e vorba de cognomenul
Herculanus. Ar mai lipsi incă trei sau chiar patru litere, în faţa cognomenului Herculanus, care ar fi putut forma gentiliciul, sau poate şi prenomenul. Rîndul al patrulea este
completat de Teglas prin col. aedil. omni. Din partea stîngă lipsesc însă aproximativ cinci
litere. Ar putea fi deci una din cunoscutele magistraturi sau funcţiuni muncipale, [II
vira ]1( is), sau [augusta ]1( is), ori [dec( urio) co ]1 ( oniae), sau [tabu ]1( arius). Augusta!is
şi tabularius se exclud; primul fiind prea lung, iar al doilea prin faptul că Herculanus în
inscripţie avea şi un gentiliciu şi deci nefiind un sclav, nu putea îndeplini funcţia unui
tabularius. Rămîne deci I1 virae(is), sau dec( urio) col(oniae); aici se pare că ultimul este
cel mai potrivit, fiind şi cel mai des întîlnit şi apare de obicei în legătură cu calitatea de
edil 1 . Rîndul al cincilea a fost bine întregit de către Teglis, ca impendio suo ampli,
iar rîndul al şaselea, credem, mai curînd ar fi de întregit cu· -avit cum porticibus,
formă cerută de rîndul următor şi de un număr mai mare de litere necesare pentru
a umple acest spaţiu, decît întregirea -ato cum porticibus propusă de Teglis. În ultimul
rînd se poate vedea clar doar -stituit, pe care Teglas îl întregeşte cu restituit, ceea ce
nu se poate admite, deoarece înaintea lui -stituit, nu e nici un E, ci un P, sau un R sau un
B. Aici sîntem constrînşi să ne gîndim fie la o greşeală a lapicidului prin omiterea lui E
şi deci ar fi RESTITVIT cu toate că înfăţişarea deosebit de îngrijită în execuţie a inscripţiei nu ar permite o astfel de eroare-, fie la cuvîntul SVBSTITVIT, formulă încă neîntîlnită pînă acum; deci [culinam (?), exedram (?), picturam (?), columnas(?) etc.] r[e]stituit,
greu de precizat anume ce. Lectura corectă a inscripţiei şi întregirea ei, pe cît este posibil,
a putut fi următoarea (vezi fig. 2) 2 :
[aedjE M Q V A E . F VI T
[vetu] STATE.CONLABSA
.... HERCVLANVS
[d~c co]L AEDIL OMNl
[impen]DIO SVO AMPU
[avit cu]M PORTICIBVS
[et ... ] RESTITVIT

[Aed]em, quae fuit
[ vetu]state conlabsa,
.... Herculanus
[D~c(urio) co]l(oniae), aedil(is), omni
[impen]dio suo ampli[avit cu]m porticibus
[et ... ] r[e]stituit

Cel ce reface acest aedes de la Sarmizegetusa e [ ... ] Herculanus edilul şi decurionul
din sfatul de conducere al coloniei Sarmizegetusa. Titlul de decurio şi calitatea de ac·
dilicius a acestuia îl arată ca aparţinînd păturii aristocrate orăşeneşti din Dacia. Cu ajutorul
materialului epigrafic cunoscut pînă acum nu s-a putut identifica întregul nume al personajului din inscripţie. Cognomenul Herculanus, de origine greacă, dar răspîndit în
imperiu sub această formă- putem spune romanizată-, arată şi recenta încetăţenire a
acestuia şi e răspîndit şi în alte localităţi din Dacia; aşa bunăoară la Drobeta (Turnu-Severin), un Iulius Herculanus dec( urio) scolae fabrum 3 era unul din capii corporaţiei meseriaşilor din această localitate. Soţia lui poartă numele de Iulia Vivenia 4 • Curios este însă
numele lui Aure!ius Ittlius,- nume atît de banal- al unuia din membrii familiei acestuia,
miles cohortis I Sagittariorum de la Drobeta. Un fiu al lui Iulius Herculanus e imaginifer scolae
1 Pentru această conjunctură se pot aduce C.I.L., JII, 1441 din Sarmizegetusa, [L] Coelius De[ci]anus dec. col. Sarm.
melr. aedilic. ex volo., 1495 tot din Sarmiz. [... Aure]f. C.fil. Pap. Valenlino dec. col. Sarmis. melr. aedilic. Ilvirali el qq. etc.
858 Napoca (Cluj), L. Aei. Terentianus dec. col. aed. praef. şi 867 tot din Napoca, P. Ac/. Dacianus dec. el aedil. col.
2
Pe marginea chenarului de sus al monumentului, în colţul din dreapta al ornamentului în formă de pe/la, s-au
săpat în piatră de o altă mînă, dar tot în antichitate, trei semne: IIIF (vezi fig. nr. 2), fără a-i putea bănui înţelesul.
3
C.I.L., III 8010 (= 1215, 1583, Dessau, l.L.S., 7247). Nu se poate cădea de acord cu V. Christescu, Cîteva
observaţii asupra unei inscripţii romane din Drobeta, Piteşti, 1927, p. 2, unde se afirmă că această scala fabrum ~' collegium fabrum e un colegiu militar de meseriaşi.
4
După Christescu, op. cit., p. 6, ar fi un nume feminin celto-pannonic; dar numele Vivmna şi Vinennius sînt cunoscute
ca nume latine; cf. W. Schulze, Zur Geschichtc lateinischer Eigennamen, Berlin, p. 102.
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fabrum, iar fiica poartă numele de Iulia Eraclia, care desvăluie originea lor peregrină.
Inscripţia de la Turnu-Severin ne arată familia unor meseriaşi înstăriţi di11 Drobeta şi
poate încă nişte peregrini pe cale de romanizare; aceasta rezultă atît din numele lor, cît
şi din faptul că Aurelius Iulius e un simplu soldat într-o unitate auxiliară, în care de
obicei, pînă la edictullui Caracalla (an. 212), intrau necetăţenii. La Micia (Veţel), într-un
pagm roman, s-a aflat o inscripţie care aminteşte pe un Dom(itius) Herculanus magister
cultorum Herculis, poate un peregrin, poate un libert sau, în cel mai fericit caz, un veteran
încetăţenit după terminarea serviciului militar 1 • Aceeaşi situaţie ar putea să fie prezentată
şi de M. Cassius Herculanus din aşezarea civilă cie la Cioroi (raion Caracal, reg. Dolj,
corn. Fălcoiu) 2 • La Romula (Reşca) se întîlneşte M. Ulp. Herculanus, cetăţean romanpoate în urma serviciului militar- numai din timpul împăratului Traian. Soţia lui poartă
un nume străin, Iulia Teupiboea 3 • Un dac născut poate în vechea localitate dacică Ramidava şi intrat într-o unitate militară auxiliară din Moesia Inferior, purta cognomenul
Herculanus 4 • De la Sarmizegetusa era şi C. Iulius Herculanus, provincial din Daciadin pătura de jos a populaţiei oraşului de reşedinţă al provinciei sau din împrejurimile
acestei localităţi, care pe la sfîrşitul sec. II sau sec. III e soldat pretorian la Roma 5 .
Dintr-o inscripţie de la Potaissa (Turda) reiese că libertul unei familii de origine din
Illyria (ei înşişi necetăţeni romani) poartă numele de Herculanus 6 • La Sarmizegetusa e
cunoscut dintr-o inscripţie recent publicată un Herculanus, libert imperial, în funcţia
de adiutor tabu/arii. Soţia lui poartă numele caracteristic de C( ornelia?) T urpilla, dovedind prin aceasta originea ei modestă, iar fiul lor Carus e încă un Caes(aris) n(ostri)
v( erna) 7 • Dar tot din Sarmizegetusa e cunoscut şi un alt Herculanus, sclav imperial, în
aceeaşi funcţie de adiutor tabu/arii 8 . La Apulum (Alba-Iulia) un gladiator- un retiarius - se numeste
, tot Herculanus 9 .
Herculanus din această inscripţie de la Sarmizegetusa nu ajunge pe scara magistraturilor orăşeneşti decît pînă la treptele de decurio şi aedilis, care sînt cele mai mici.
Cognomenul lui atît de transparent ascuns, precum şi exemplele de mai sus, trădează
provenienţa sa socială şi probabil originea lui locală. Din inscripţie reiese, ca un fapt
de netăgăduit, lupta acestei plebe orăşeneşti pentru a ajunge la drepturile de cetăţenie
romană, la drepturile depline şi străduinţa de a lua parte la conducerea oraşului.
O luptă de clasă are loc şi în interiorul oraşelor din Dacia, între aristocraţia orăşenească
formată în majoritatea ei din cavaleri romani, şi populaţia de jos. Aceste frămîntări
sociale, probabil, n-au fost lipsite chiar de unele mişcări violente, acum, în această vreme
cînd începe declinul puternicului stat sclavagist roman, căci «nu s-a pomenit
încă în istorie ca clasele muribunde să părăsească de bună voie scena» 10 . Nu
e imposibil ca acest HerculantJS să provină din sînul populaţiei dacice şi ca să fi
dobîndit o oarecare stare materială, ajungînd pînă în cele din urmă să fie
ales în consiliul de conducere- ordo- al coloniei, în calitate de decurion. În această
situaţie, el are posibilitatea Şl e de datoria lui să refacă un edificiu cu caracter de
1

C.l.L., 111, 1339.
D. Tudor, Oltenia Romană, Bucureşti, 1942, p. 350, nr. 185.
" C.I.L., III, 14486.
4 Gr. Florescu, în «Studii şi cercetări de istorie veche», II, z (195 1), nr. z, p. 125-135.
5 C.I.L., VI, 32536, 13,33. Relatări în legătură cu mediul social din care proveneau soldaţii pretonent, mce·
pînd cu epoca lui Septimius Severus, a se vedea la M. Durry, Les cohortes pretoriennes, Paris, 1938, p. 25 3-256 şi
A. Passerini, Le coorti pretoric, Roma, 1939, p. 189-191.
1
• C.I.L., lli, 917, cf. l. l. Russu, ·în «An. Inst. de Studii clasice», Cluj, IV (191>1-1943), p. zoo, nr. 19.
7
Oct. Floca, «Materiale arheologice», 1 (1953), p. 767.
8
C.I.L., III, 1468. Soţia lui poartă numele de Aurelia Rerpecla.
9
C.I.L., Ill, 12, 644.
10
1. V. Stalin, Opere, voi. 1 z, Bucureşti, Ed. de stat pentru literatură politică, 195 j, p. 40.
2
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cult la Sarmizegetusa. Acest aedes din inscripţie nu pare să fie acelaşi cu aedes augusta ..
lium, ale căr).li importante ruine au fost descoperite, în vara anului 1924 de către C. Daico-r .............................................. ..
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dezvelite în anii următori 1 , ci un alt fel de edificiu religios închinat vreunei
divinităti al cărei nume n-a mai fost amintit, aici făcîndu-se mentiune numai despre o
amplific~re şi o reinnoire a anumitor părţi componente sau anexe:

vtclU

şi

...

1
C. Daicoviciu, în «Dacia», 1 (1924), p. 242 şi unn; III-IV (1927-1932),f'p. j 16~ şi urm.; id., Sarmizcgctusa
(ulpiaTraiana),Ciuj, 1939, p. p-41; id., Sarmizegetusa et ses cnvirons. Bucureşti, 1944, p. 22-29.
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regional din Sf. Gheorghe, Regiunea Autonomă Maghiară, a fost înşti
la 21 aprilie 1952, de către secretarul Organizaţiei raionale a Partidului
Muncitoresc Romîn, că la Secretariat a ajuns un vas de lut plin cu monede,
găsite cu cîteva zile în urmă în satul Fotoş, raionul . Sf. Gheorghe, Reg. Autonomă
Maghiară. Se mai cunoştea amănuntul că vasul a fost descoperit în grădina ţăranului
sărac Medel Samuel şi a fost trimis la Sf. Gheorghe împreună cu monedele de
către secretarul Organizaţiei comunale a Partidului Muncitoresc Romîn din Fotoş.
Prin grija Partidului, vasul, împreună cu întregul lui conţinut, a rămas în posesiunea Muzeului regional din Sf. Gheorghe.
Pentru stabilirea împrejurărilpr în care s-a făcut descoperirea, a mediului arheologic, precum şi a numărului exact al monedelor aflate cu acel prelej, direcţia Muzeului regional din Sf. Gheorghe a întreprins o anchetă la faţa locului. În urma acestor
cercetări s-a putut preciza că tezaurul monetar a fost descoperit în ziua de 15 aprilie
1952, de către ţăranul Medel Samuel, în grădina din faţa casei sale. Modesta gospodărie a locuitorului e situată la capătul satului Fotoş, aproape de marginea pădurii,
pe o terasă săpată de el în malul stîng al pîrăului Fotoş, care străbate tot satul în
direcţia est-vest.
Dat fiind că întreaga gospodărie a locuitorului amintit se află pe o pantă puternic înclinată, şuvoaiele de apă formate în urma ploilor ii brăzdează terenul. Cu ocazia
astupării unor şanţuri făcute de apă chiar în apropierea locuinţei, a fost descoperit
vasul cu monedele. Vasul a fost aflat în poziţie normală cu gura în sus şi nu a avut
capac. Lîngă vas sau în apropierea lui nu s-au găsit alte obiecte sau fragmente de
,-ase de lut, oase sau cărbune. Locuitorul a povestit că nici în restul gospodăriei
sale, pe care o chiverniseşte de 25 de ani, nu a aflat alte obiecte întregi sau fragmentare. Numărul monedelor descoperite la Fotoş este de 280 bucăţi, aşa cum a reieşit din numărătoarea efectuată de către secretarul Organizaţiei de Partid din localitate,
şi care imediat după descoperire s-a deplasat la faţa locului. El a reuşit să strîngă de
pe la locuitorii comunei, care au şi început să ia fiecare cîteva monede, un număr de
245, pe care le-a trimis, impreună cu vasul, la Sf. Gheorghe. Restul de 35 monedc
au fost luate ca «amintire » de către diferiţi locuitori. În urma anchetei efectuate la
faţa locului de către Muzeul regional din Sf. Gheorghe, s-a reuşit să se mai achiziţioneze incă 26 piese de la locuitorii comunei. Celelalte 9 bucăţi n-au mai putut fi
afla.te, deoarece, cu ocazia descoperirii au venit la faţa locului şi oameni din alte comune,
aflaţi întimplător pe acolo şi ati luat şi ei cîteva piese, care n-au mai putut fi recuperate.
Aşa că azi, din tezaurul monetar descoperit în satul Fotoş au ajuns la Muzeul
din Sf. Gheorghe în total 271 monede de argint, împreună cu vasul în care ele au
fost ascunse.
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A fost cercetat cu atenţie atît terenul în care s-a făcut descoperirea, cît şi grădi
nile învecinate, spre a se vedea dacă pe acel loc a fost o aşezare a dacilor, pe seama
cărora trebuie pusă îngroparea tezaurului. Rezultatul acestor cercetări a fost negativ.
De altfel, acest loc nu e prielnic pentru o aşezare, deoarece chiar locuitorul actual a trebuit
să taie în poalele dealului o terasă pe care şi-a aşezat casa. Cercetările au fost extinse
apoi asupra platoului din apropiere. Rezultatul a fost şi de data aceasta negativ. Aşa
că este foarte probabil că tezaurul a fost ascuns, în aceast caz, într-un punct nelocuit, aşezarea omenească locuită de cel care le-a ascuns fiind undeva în apropiere.
Monedele aflate în vasul de lut sînt denari romani,
în cea mai mare parte din timpul republicii, cîteva din
timpul lui August, seria încheindu-se cu patru denari
din timpul domniei lui Tiberiu.
Vasul de lut, în care au fost găsite monedele,
este o cană, lucrată la roată, dintr-o pastă fină de
culoare cenuşie. Corpul cănii e zvelt, cu fundul profilat, iar suprafaţa este coi:odată, încît nu se mai poate
observa dacă a avut vreun decor. Înăltimea cănii este
de 11,6 cm, iar diametru! fundului de 4 c~ (fig. 1). Gura
şi mănuşa cănii au fost sparte din vechime, aşa cum reiese
din examinarea spărturii.
O cană asemănătoare cu cea descoperită la Fotoş
s-a aflat în aşezarea dacică de la Alungeni, raionul TîrguSăcuesc, şi nu a fost încă publicată.
În această ultimă localitate s-a găsit un tezaur de
circa 120 denari romani din timpul republicii, depozitaţi
într-un vas dacic. Întregul complex a format obiectul unui
studiu aparte 1 . Ulterior acestei publicaţii, proprietarul
Fig. x. - Cana de lut în care s-a găsit
locului, continuînd săpătura În gospodăria sa, a mai găsit
tezaurul de la Fotoş.
o cană de lut lucrată la roată şi păstrată în întregime.
Vasul a fost aflat întreg în interiorul unei locuinţe dacice, în apropierea vetrei
lîngă care se descoperise, puţin mai înainte, vasul cu monede.
Cana e lucrată cu îngrijire, dintr-o pastă fină de culoare cenuşie şi are buza
răsfrîntă - în afară din care porneşte mănuşa. Pîntecul este puţin bombat şi fundul profilat. Corpul vasului, de la gură pînă la pîntec, e împodobit cu linii verticale executate prin lustruite. Cana aceasta a intrat şi se păstrează în colecţiile Muzeului regional din Sf. Gheorghe (nr. de inventar 11915). Este înaltă de 11 cm, diametru!
buzei de 5,5 cm, al fundului de 4 cm, iar grosimea pereţilor de 0,7 cm (fig. 2).
Vase asemănătoare, dar de proporţii mai mari se ştie că au fost găsite la
Tg. Săcuesc 2 (acelaşi raion) şi la Poiana 3 (raionul Adjud) şi că aparţin epocii celui de
al doilea fier si anume secolului I î.e.n. si secolul I e.n.
Tezaun~l, împreună .cu vasul în 'care se afla depozitat, a aparţinut populaţiei
localnice, în speţă dacă, aşa cum ne îndeamnă a crede forma şi tipul vasului. Ar fi
fost de dorit să putem preciza şi punctul unde se afla aşezarea acestei populaţii. Cu toate
eforturile depuse, ea n-a fost încă aflată, dare posibil ca îngroparea tezaurului de la
Fotoş să fie în legătură cu aşezarea dacică de la Bedehâza de lîngă moara de la Ghidfalău
ce se află la 3 km de Fotoş, pe malul stîng al Oltului 4 .
1

Szekely Z., Le tresor de Alungcni, « Dacia », XI -XII, 1945 - I9+7, p . ro5- II4V. Pârvan, Getica, p. 580, fig. 422.
3
R. şi Ee. Vulpe, Les fou illes de Poiana, « Dacia», IU - IV, 1927-1932, p. 298, fig . 6o,3 .
4 Szekely 7. ., Sepsis7cntgyorgy rortC.nctc a kozepkor vcgcig, 194s. p. p: << S,C.l .V. »1 1, 195 o. p. HS; ibid.,
11, 1951. p. 299·
2
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Încetarea vieţii aşezării dacice de la Bedehaza, potrivit materialului cerarnic gă
sit în săpătură, poate fi situată la începutul sec. I. e.n. Această dată ne este indicată
de un urcior roman, care a fost găsit, în mediul dacic, printre vase dacice, cu ocazia
săpăturii executate la Bedehaza în anul 1951, urcior care datează de la începutul sec.
I.e.n. 1 (fig. 3). Prin urmare, sîntem înclinaţi să presupunem că a existat o legătură
între tezaurul monetar dacic descoperit la Fotoş şi între aşezarea dacică de la Bedehaza.

L

Fig.

2.

Cana de lut găsită în aşezarea
de la Alungeni.

dacică

Fig. 3. - Urcior roman găsit în aşezarea
dacică de la Bedehâza. Sec. I e. n.

!n cele ce urmează vom da mai întîi o descriere2 amănunţită a întregului tezaur
monetar, în ordinea cronologică a monedelor, după care va urma o serie de consideraţii
de ordin numismatic, social-economic şi istoric, pe care le sugerează studiul acestei
importante descoperiri.
DESCRIEREA CRONOLOGICĂ A MONEDELOR
Anul
1 P. Sul/a

2

172-151

Capul Romei cu cască înaripată spre dr.; înapoia capului, X.
Rv. [RJOMA (pe o tabletă). Victorie în bigă galopează spre dr. Sub picioarele cailor, P. SVLA (cu
o ligatnră).
Greutatea 3.4+ gr. Diametru! 18,5 rnm .
Grueber, Roma, .828.
N atia
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.; înapoia capului, X (in parte şters) .
Rv. ROM[AJ (pe o tabletă) . Victorie în bigă în galop spre dr. Sub picioarele cailor, NATTA (ultimele
două litere în ligatură).
·
Greutatea 3,49 gr. Diametru! 18 mm .
Grueber, Roma, 844.

î.e.n.

1 E. B6nis, Die kaiserzeitliche Keramik von Pannonien, « Diss. Pan. », Ser. II, nr. 20, 1942, pl. XXV, 7, pl.
XXVIII, 1, pl. XXX, 13. Această informaţie o datorăm lui K. Horedt, care a executat săpătura la Bedehăza. Singura
monedă găsită este un denar roman din timpul republicii, datind diri. anul 104 î.e.n. (Babelon I, 72/176. În anul 1942, la
Bedehăza, muncitorii care lucrau la calea ferată au găsit în aşezarea dacică un vas plin cu monede de argint. Această informaţie provine de la Szab6 Ioan, angajatul fabricii Gh. Doja, care a aflat-o de la tatăl său, care în timpul acela lucra in
acest loc. După toate probabilităţile, monedele erau denari romani republicani şi vasul aparţinea populaţiei dacice, după cum
reiese din descrierea formei vasului şi a monedelor găsite.
2 Identificarea, clasificarea şi datarea monedelor se face după lucrarea lui H. A. Grueber, Coins of the Roman Republic in the British Museum, Londra, 1910, 3 vol. În text, prescurtat Grueber.
Lucrarea recentă a lui E . A. Sydenham, The Coinage of thc Roman Republic, Londra, nJp ne eşte in!lccesibilă .
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C. Maianius

G

qz-151

Capul Romei cu ească înaripată spre dr.; înapoia capului, X.
Rv. [ROMA] (în exergă). Victorie în bigă în galop spre dr. Sub picioarele cailor, C. MAIANI (cu
două ligaturi).
Greutatea 3,36 gr. Diametru! 18 mm.
Grueber, Italia, 434·
4 C. Curiatius TriJ!.eminm
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.; sub barbă, X; iar înapoia capului, TRIGE. Pe cască, o
contramarcă liniară, iar în cîmp dr. şi sus, una în formă de punct.
Rv. [ROMA] (pe o tabletă). Zeiţă în quadrigă galopează spre dr.; ea ţine în st. un sceptru, iar in
dr., hăţurile. Înapoia ei, o Victorie care o încoronează. Sub picioarele cailor, C. [CVR] (cu o ligatură).
Greutatea 3,77 gr. Diametru! 18,5 mm.
Grueber, Roma, 891.
C11. Lurretius Trio
Capul Romei cu cască înaripată spre dr., sub barbă, X; iar înapoia capului, TRIO.
Rv. [ROMA] (în exergă). Dioscurii călări galopează spre dr. Sub picioarele cailor, CN. LVC[R].
Greutatea 3,72 gr. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 929.
6 C. Plutius
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.; înapoia capului, X.
Rv. ROM[A] (pe o tabletă), Dioscurii călări galopează spre dr. Sub picioarele cailor, C. PLV[TI) ..
Greutatea 3,78 gr. Diametru! 19,,5 mm.
Grueber, .Italia, 454·
7 C. Porcius Cato
Capul Romei cu cască înaripată spre dr., înapoia capului, X; in cîmp dr., o contramarcă în fQrmă d1:
semilună iar pe obraz, două Iiniare, dar superficiale.
Rv. [R]OMA (pe o tabletă). Victorie în bigă galopează spre dr. Sub picioarele cailor, C.CATO.
Greutatea 3,73 gr. Diametru! 19,5 mm.
Grueber, Italia, 461.
8 Q. Minucius Rufus
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.; sub barbă, X (în parte şters) iar înapoia capului, [RVFJ. ln
cîmp dr., o contramarcă unghiulară, iar pe obrazul zeiţei, alte trei, de formă liniara.
Rv. ROMA (pe o tabletă). Dioscurii călări galopează spre dr. Sub picioarele cailor, Q. MIN[VJ.
În mijloc, o contramarcă de formă aproape circulară .
. Greutatea 3,66 gr. Diametru! 19,5 mm.
Grueber, Italia, 464.
9 A celaji mal{istrat ( ?)
Capul Romei, ca mai sus, sub barbă, X (în parte şters), d:u efigia e bătută mult st. şi sus. În cîmp
de., o contra marcă superficială.
Rv. Dioscurii, ca mai sus, dar din legendă nu se mai vede nimic, efigia fiind bătută jos şi dr. Pe gîtul
calului, o contramarcă liniară, mult adîncită.
Greutatea 3,55 gr. Diametru! 18 mm.
Grueber, Italia, 464.
10 Af. Fan11ius
Capul Romei cu cască înaripată spre dr., sub barbă, X, iar înapoia capului, [ROMA j. Pe obrazul zeiţei,
o contramarcă în formă de arc de cerc, iar în cîmp, una liniară, superficială.
Rv. [M. FAN. C.F] (cu o ligatură). Victorie în quadrigă galopînd spre dr.
Greutatea 3,70 gr.Diametrul 18 mm.
Grueber, Italia, 468.
1 1 Ace/ari magistrat
. Capul Romei, ca mai sus, dar legenda ROMA se vede parţial. În plus, o contramarcă
liniară.

Rv. Efigia, ca mai sus, dar legenda [M]FAN. C. [F] (cu o ligatură). Pe un cal, o contramarcă semicircularl, iar sub el, una unghiulară.
Greutatea 3,62 gr. Diametru! 18 mm.
Grueber, Italia, 468.
1 z. L. Ante.rlius Gra_~ulur
Capul Romei cu cască înaripată spre dr., sub i;r.\rbă,Jt, iar înapoia capului, GR.-\G. Pc ~.1şc,a 1.t;i{ci
Q contrnm~r.;ă ~c;:micirc;:ulan,
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Rv. (R]OM[A] (in exergă). lupiter, cu fulger şi sceptru, galopează in quadrigă spre dr. Sub picioarele
cailor, L. ANTE(S) (cu "ligaturi).
Greutatea 3,57 g. Diametru! 18,~ X 19,~ mm.
Grueber, Roma, 976.
M. Aburius Geminus
Capul Romei cu cască inaripată spre dr.; sub barbă, *· iar înapoia capului, GI;IM.
Rv. ROMA (in exergă). Sol în quadrigă galopează spre dr. Sub picioarele cailor, t\l. ABVR[IJ (cu
două ligaturi).
Greutatea· 3,83 g. Diamterul 18,~ X 20 mm.
Grueber, Roma, 99~·
AcelaJi magi.rt•al
Ca mai sus, dar in plus, două contramărci: una pe obraz în formă de V şi alta la fel înapoia capului.
Ambele sint superficial adincite.
Rv. Ca mai sus, dar legenda întreagă, mai puţin [R)OMA.
Greutatea 3,~6 g. Diametru! 20 mm.
Greuber, ·Roma, 99~·
C. Aburius Geminus
Capul Romei, ca mai sus, sub barbă,*, (in parte şters), iar înapoia capului,"GEM. Pe barba şi gura
zeiţei, trei contramărci.
Rv. ROMA (în exergă) în parte şters. Marte în· armură, în quadrigă galopează dr. Sub picioarele
cailor, C. ABVRT (cu două ·ligaturi).
Greutatea 3,55 g. Diametru] 19,~ mm.
Grueber, lţoma, 999·
M. Marcius
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.; sub barbă,*, iar înapoia capului, un modius. Pe faţa zeiţei,
trei contramărci liniare.
Rv. Victorie în bigă galopează spre dr. Sub cai, legenda M MARC (în ligatură) şi ROMA, despărţită
de două spice de grîu. În cîmp, o contramarcă liniară.
Greutatea 3,69 g. Diametru( 17 x 18,1 mm.
Grueber, Roma, 1oo8.
Cn. Domitius Ahenobarbus
Capul Romei, ca mai sus, sub barbă,*, iar înapoia capului, un spic de griu. Pe figura zeiţei, o contramarcă liniară.

Rv. [C]N. DOM (în exergă). Victorie în bigă galopea;o:~ spre dr. Sub picioarele cailor un om atacă cu
lancea un animal.
Deasupra bigei: [RO]MA. În cîmp dr., o contramarcă în formă de punct.
Greutatea 3,71 g. Diametru! 18,j mm.
Grueber, Roma, 102~.
1 8 Fără nume de magistrat
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.; înapoia capului :1-. Pe obrazul zeiţei, o contra marcă rotundă
şi profundă cu diametru! de 1 m:n.
Rv. ROMA (in exergă). Pax în bigă galopea;o:ă. spre dr. Sub picioarele cailor, un cap de elefant.
Greutatea 3,76 g. Diametru! 17,~ mm.
Grueber, Roma, 1044.
19 M. Calidius, Q. Caecilius Mftellus, Cn. Fouluius
Capul Romei, ca mai sus, sub barbă,*; înapoia capului, [ROJMA. Pe cască, o contramarcă în forma
literei H.
Rv. (Q. METE. CN FL] in exergă, cu ligaturi. Victorie in bigă galopează spre dr. Sub picioarele cailor,

•

M. CALID.

20

21

.

Greutatea 3,63 g. Diametru! 18,j mm.
Grueber, Italia, 474·
A ceiaJi maxistraţi
Ca mai sus, dar [ROMA] şi fără contramarcă.
Rv. Victorie în bigii, ca mai sus, dar in exergă fMJCA L QfMF.T) (cu ligaturi), Iar sub cai,
CN FOVL (cu două ligaturi).
Greutatea 3,6o g. Diametru! 17 X 19,1 mm.
Grueber, Italia, 476.
Aceiati ma[!.istraţi
Capul Romei, ca mai sus, d"r Jin legendă [ROMA] şi sub barbă,*, se vede Juar partea de sus. În
cîmp dr. şi pe figura zeiţei sint trei contramărci liniare şi două semicirculare.
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Rv. Victorie în bigă, ca mai sus, dar sub cai legenda
(cu ligaturi).
Greutatea 3,74 g. Diametru! 18 X 19 mm.
Grueber, Italia, 476.

întreagă,

iar în

8
exergă,

[M]CAL. Q. MET

22 M. Tul!itts
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.; înapoia capului, ROMA. Pe figură o contrarr.arcă unghiulară, superficial adîncită.
Rv. M. TVLLI (în exergă). Victorie cu ramură de palmier în quadrigă galopează spre dr. Sub cai,
X, iar deasupra lor, o cunună.
Greutatea 3,77 g. Diametru! 20,5 mm.
Grueber, Italia, 502.

102-100
i.e.n.

23 M. Opeimius
99-95 î.e.n ·
Capul Romei în relief pronunţ.at, cu cască înaripată spre dr. Sub barbă, X, iar înapoia capului, un tripied.
!n cîmp dr. şi pe figură, patru contramărci: două liniare şi două în formă de arc de cerc.
Rv. ROMA (în exergă). Apollo în quadrigă galopează spre dr. Sub picioarele cailor, M. OPEJM. Pe
grumazul unui cal, o contramarcă in formă de V.
Greutatea 3,69 g. Diametru! 1~,75 mm.
Grueber, Roma, II37.
24 M. Sergius Silus
99--94 î.e.n.
Capul Romei în relief cu cască înaripată spre dr. 1n faţă, EX.S.C.; înapoia <;apului, ROMA şi -1(·.
Pe cască, o contramarcă.
Rv. [SILVS] (în exergă). Călăreţ în galop spre st. Sub picioarele calului, [M) SERGI.
ln cîmp, o contramarcă liniară.
Greutatea 3,70 g. Diametru! 17 mm.
Grueber, Italia, 512.
25 M. Cipius
Capul Romei in relief cu cască înaripată spre dr. 1n faţă, M.CIPI.M.F; înapoia capului, X.
Rv. ROMA (în exergă). Victorie cu ramură de palmier galopează in bigă spre dr. Sub picioarele
cailor, o cîrmă.
Greutatea 3,78 g. Diametru! 16,45 mm.
Grueber, Italia, 522.
26

27

Ace/aţi

magistral
Ca mai sus, dar legenda in parte ştearsă şi în plus, o
Rv. [ROMA], în rest, ca mai sus.
Greutatea 3,74 g. Diametru! 16,3o mm.
Grueber, Italia, 522.

contramarcă unghiulară

pe figura

" "

zeiţei.

Ace/aţi

magistrat
Ca mai sus, dar M[CIP] I M F, iar in cîmp, trei
Rv. Ca mai sus, dar legenda întreagă.
Greutatea 3,67 g. Diametru! 17,50 mm.
Grueber, Italia, 522.

contramărci.

28 Ace/aţi

magisltat
Ca mai sus, dar efigia şi legenda în parte şterse: [M CIP!) M.F şi înapoia capului, [X].
dr. jos, o contramarcă semicirculară.
Rv. Incus.
Greutatea 3,57 g. Diametru! 16,30 mm.
Grueber, Italia, 522.

1n

cîmp

29 L. Marcius Philippus
Capul lui Filip V al Macedoniei spre dr., cu coif cu coarne. Sub barbă litera [<1>), inapoia capului,
ROMA (monogramat). Pe efigie şi în cîmp, trei contramărci semicirculare•.
Rv. Statuie ecvestră spre. dr.; călărerul are pe umăr o ramură. Pe piedestalul statuii, PHILIPPVS,
iar dedesubt,
In cîmp st., o contrarnarcă liniară.
Greutatea 3,81 g. Diametru! 19,40 mm.
Grueber, Italia, H2.

*·

30 L. Flaminius Ci/o
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.; sub barbă, X, iar înapoia capului [ROMA]. Pe figură, o
contramarcă semicirculară.

Rv. Victorie în bigă galopează spre dr.; sub picioarele cailor, L. [FLAl\H], iar în exergă, [CILO).
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Greutatea 3,74 g. Diametru! 18,65 mm.
Grueber, Italia 537·
93 -9z l.e.n.
31 C. Serveiliur
Capul Romei în relief, pronunţat spre dr., cu cască înaripată; înapoia capului o cunună, iar sub gît,
[*l şi [ROMA]. Pe figură, o contramarcă circulară.
Rv. C. SERVEILI. M[F] (în exergă). Dioscurii călări galopează în direcţii opuse. În cîmp, două
contramărci, una în formă de T, iar alta în formă de semilună.
Greutatea 3,65 g. Diametru! 21 mm.
Gruebf'r, Italia, 540.
p M. Fourii Phili
Capul laureat al lui Ianus, iar împrejur, M FOVRI L.F. În cîmp st. sus, o contramarcă semicirculară.
Rv. PHILI (în exergă, cu o ligatură). Roma drapată şi cu coif, în picioare spre st. încoronează
un trofeu galic. Înapoia zeiţei, legenda ROM[A] e aproape ştearsă.
Greutatea 3,70 g. Diametru! 19,60 mm.
Grue ber, Italia, 555.
33 Acela1i magirlral
Capul lui Ianus, ca mai sus, dar din legendă se mai citeşte: M. F[OV]Rl. L.F. Sub gît, o contramarcă în forma literei K.
Rv. ca mai sus, dar legenda întreagă.
Greutatea 3,63 g. Diametru! 19,85 mm.
Grueber, Italia, 555.
34 Man. Fonteiur
91 "
Capetele alăturate ale dioscurilor spre dr. Pe figură, o contramarcă unghiulară.
Rv. [M'. FO]NTEI (cu ligaturi) deasupra unei galere spre dr.; dedesubt, litera P.
Efigia şi legenda sînt şterse in cea mai mare parte.
Greutate 3.43 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 1219.
35 M. Herenniur
,.
Capul lui Pietas spre dr.; înapoia capului, PIETAS (cu o ligatură). Sub barbă, litera V, iar pe obraz
şi gît, mai multe contramărci, parte liniare, parte semicirculare.
Rv. M. HERENN[I], în cîmp st., un tînăr duce pe umăr pe părintele său.
Greutatea 3,59 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, u56.
36 Appiur Claudiu;, T. Malliur
Capul Romei cu cască înaripată spre dr. În cîmp st., o contramarcă în formă de S, iar pe obraz
şi cască, alte trei în formă de semicerc.
Rv. [T] MAL. AP. CL. Q. [VR] (în exergă cu ligaturi). Victorie în trigă galopează spre dr.
Greutatea 3,64 g. Diametru! 18,40 mm.
Grueber, Roma, IZ93·
37 Aceia1i magirtraţj
Ca mai sus, dar cu o singură contramarcă.
Rv. Ca mai sus, dar legenda [T. MAL] AP. CL. Q[VR] (cu ligaturi).
Greutatea 3,81 g. Diametru! 17,50 mm.
Grueber, Roma, 1293.
38 L. Memmiur Galeria
Capul laureat al lui Saturn spre st.; înapoia lui, harpa şi ROMA.
Rv. L. MEMMI GAL (în exergă cu o ligatură). Venus în bigă la pas spre dr.; deasupra, un Cupido
cu o cunună; sub picioarele cailor, litera Q (Q cu punct sus).
Greutatea 3,56 g. Diametru! 18,25 mm. Denar dinţat.
Grueber, Roma, 1353.
39 L. Corneliur Scipio Ariagenur
Capul lui Iupiter laureat spre st., iar sub barbă litera R (R cu punct dedesubt).
1n cîmp dr. sus, o contramarcă liniară.
·
Rv. L. SCIP. ASIAG (în exergă). Iupiter cu sceptru şi fulger galopează în quadrigă spre dr. ln cîmp
şi exergă, două contramărci, una în formă de T şi alta semicirculară.
Greutatea 3, 74 g. Diametru! 20 mm. Denar dinţat.
Grueber, Roma 1372 (variantă).
40 Acela1i magirtrat
"
Capul laureat al lui Iupiter spre st.
Rv. Ca mai sus, dar deasupra cailor, litera G (G cu punct sus).

.

,,
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Greutatea 3,73 g. Diametru! 20 mm. Denar
Grueber, Roma, 1383 (variantă).

10

dinţat.

41 L Caesius
Bustul lui Veiovis spre st. lansînd fulgerul.
In dreapta, RA (monogramat). In cîmp st. sus, o contramarcă în forma literei S.
Rv. L. CAE[SI] (în exergă, cu o ligatură). Două figuri bărbăteşti, Larii, şed şi mîngîie un cîine ce se
află între ci. In cîmp st. LA, iar în dr. RE[S]; în plus, două contramărci, una semicirculară, iar alta
în forma literei L.
Greutatea 3,67 g. Diametru! 2o,6o mm.
Grueber, Italia, 58 5.
42 C n. Cornclius Blasio
Capul lui Scipio Africanus cu coif cu cristă spre dr.; înapoia capului, caduceus; în faţă [CN. BLASIO.
CN. F.], deasupra, [*1· Efigia e bătută sus şi st.
Rv. [RO]MA (în exergă). Jupiter cu sceptru şi fulger, în picioare în faţă. ln st. se aAă Iuno, iar
în dr. Minerva care-I încoronează.
Greutatea 3,52 g. Diametru! 18,25 mm.
Grueber, Italia, 6zo.
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43 L. luliu.r Caesar
Capul lui Marte cu coif cu cristă spre st.; înapoia capului, CAESAR; sus, litera D'., iar în plus vreo
cinci contramărci diferite.
Rv. L. IVLI. L. F. (în e1(ergă). Venus Genetrix în-bigă trasă de doi Cupido spre st. Sus, litera D" (D
cu punct).
Greutatea, 3,69 g. Diametru! 17,40 mm.
Grueber, Roma, 1410 (variantă).
44 Acelaji magistrat
Ca mai sus, dar deasupra litera.Q. Pe figură două contramărci.
Rv. Ca mai sus, dar deasupra litera Q. şi în plus o contramarcă.
Greutatea, 3,65 g. Diametru! 16,50 mm.
Grueber, Roma, 1428 var.
45 M. LucilitiS RuftiS
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.; înapoia capului, PV, totul într-o cunună de !auri. In plus,
trei contramărci: una semicirculară, alta în formă de 1 şi a treia în formă de S.
Rv. M. LVCIIL [1] (în exergă). Victorie în bigă în galop spre dr., deasupra RVF.
Greutatea 3,57 g. Diametru! 21,50 mm.
Grueber, Roma, 1613 (variantă, fiind cu marginea nedinţată).
46 L. T horiu.r Balbus

90 î.e.n.

Capul lui Iuno din Lanuvium spre dr., coafată cu pielea de capră; înapoia capului, ISMR. Pe figură,
cîteva contramărci.
Rv. Taur înfuriat spre dr. Sub el, L. THORIV[S], în exergă, BALBV[S], iar deasupra, litera D.
In cîmp şi pe efigie, mai multe contramărci superficial adîncire.
Greutate 3,59 g. Diametru! 18,75 mm.
Grueber, Roma, 1619.
47 Acela1i magistrat
Ca mai sus, dar fără contramărci.
Rv. Ca mai sus, iar deasupra litera F. (F cu punct) şi in plus, sus, o
pe taur, una în formă de S.
Greutatea 3,52 g. Diametru! 19,60 mm.
Grueber, Roma, 1621 (variantă).
48 Acela1i magistrat
Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar legenda întreagă, iar deasupra, litera O.
Greutatea 3,92 g. Diametru! 19,35 mm.
Grueber, Roma, 1631.
49 L. Memmiu.r

*·

contramarcă semilunară,

iar

Cap bărbătesc cu cunună de !auri spre dr.; sub bărbie,
Moneda prezintă o incizie adîncă,
probabil modernă.
Rv. [LJ MEMMI (în exergă). Dioscurii descălecaţi stau în picioare între caii lor.
Greutatea 3,73 g. Diametru) 20,15 mm.
Grueber, Italia, 643.
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lO P. Porcius Laeca

l1

5z

53

54

55

Capul Romei cu cască înaripată spre dr.; înapoia capului, Il'. LAECAI. deasupra IROMAI. 1ar sub
barbă, X.
Rev. [PROVOCOI (în exergă). Războinic roman în armură îşi aşază mîna peste o ligură tugat:\; lîngii
el, un lictor.
Greutatea 3,72. g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Italia, 649 (tip general).
Ace/afi magistral
Ca mai sus, dar legenda întreagă; în plus, o contramarcă în formă de C.
Rv. Ca mai sus, dar legenda întreagă.
Greutatea 3,71 g. Diametru! 18,85 mm.
Grueber, Italia, 649.
A crlaJi magistrat
Ca mai sus, dar fără contramarcă.
Rv. Ca mai sus, dar PROVOC[O].
Greutatea 3,76 g. Diametru! 18,25 mm.
Grueber, Italia, 649.
A celafi ma,~istrat
Ca mai sus, dar din legendă se mai poate citi [.. L]AECA.
Rv. Ca mai sus, dar legenda cade în afara ilanului monetar.
Greutatea 3,6z g. Diametru! 17,80 mm.
Grueber, Italia, 649.
Q. Minucius Thermus
Capul lui Marte cu coif cu cristă spre st. Pe figură, o contramarcă în formă de S.
Rv. Q. THERM[MF] (în exergă cu două ligaturi). Un soldat roman se luptă cu unul străin şi protejează cu scutul pe un rănit.
Greutatea 3,87 g. Diametru! 18,8o mm.
Grueber, Italia, 653.
Acela1i magistrat
Aceeaşi

efigie, ca mai sus, dar are două contramărci pe figură: una în
semicerc.
Rv. Ca mai sus, dar legenda [Q TH]ERM fMF] (cu ligaturi).
Greutatea 3,71 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Italia, 653.
j6 L. lulius

fnm1ă

de L

Capul Romei cu cască înaripată spre dr.; înapoia lui, un spic de grîu.
Rv. Victorie în bigă galnpează spre dr. Sub picioarele cailor, L. IVLI; deasupra, o
în formă de litera Y.
Greutatea 3,65 g. Diametru! 20,30 mm.
Grueber, Roma, 1676.
l7 C. Frmdanius

şi

alta, de

eontramarcă

Capul Romei cu cască înaripată spre dr.; înapoia lui, litera E. (E cu punct deasupra). Pc figură,
trei contramărci: două în formă de punct, iar a treia în formă de arc elipsoidal.
Rv. [C.F]VNDAN (în exergă). Figură bărbătească în quadrigă triumfală, la pas spre dr. Sus, litera
Q aproape ştearsă.
Greutatea 3,50 g. Diametru! 19,65 mm.
Grueber, Roma, 1685.

A. Postumi11s Albinus
Bustul diademat al Dianei spre dr.; dedesubt [ROMA), in cimp în dr. şi st., cîte o
în formă de S, iar alta de formă liniară.
Rv. [A. ALBINVS S F] (în exergă cu o ligatură). Trei călăreţi şarjează spre st.
Greutatea 3,65 g. Diametru! 19,85 mm.
Grueber, Italia, 713·
59 D. Iunius Silamrr
Capul Romei cu cască înaripată spre dr., înapoia capului, litera E.
Rv. [D.S] ILANVS [L F ROMA] (în exergă). Victorie în bigă galopează spre dr.
Greutatea 3,76 g. Diametru! 17 mm.
Grueber, Roma, 1782.
j8
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Go L. Calpurnius Piso Frugi
Capul laureat al lui Apollo spre dr. lnapoia capului
iar sub barbă, o literă sau cifră neclară. ln
cîmp dr., o contramarcă în formă de punct.
Rv. L. PISO FR[VGI] sub un călăreţ cu ramură de palmier ce galopează spre dr. Efigia e bătută dr.
Greutatea 3,63 g. Diametru! 18,)5 mm.
Grueber, Roma, 1878 (tip general).
61 Acela1i magistrat
Capul lui Apollo, ca mai sus, Jar înapoia lui, litera E, iar sub barbă litera B. Moneda nu este contra-

*;
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marcată.

Rv. Efigia, ca mai sus, dar legenda întreagă şi uşor ştearsă.
Greutatea 3,65 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 2041 (variantă).
62 Acela1i magistral
Capul lui Apollo, ca mai sus, dar sub barbă un simbol indistinct. În plus, pe cap, o contramarcl
în formă de S.
Rv. L. PISO. FRV, în rest, ca mai sus. Efigia şi legenda in parte şterse.
CXXXXI
Greutatea 3,62 g. Diametru! 18,55 mm.
Gruebt'r, Roma, 1977.
63 Q. Titius
Cap bărbătesc cu barbă şi diademă înaripată spre dr.
Rv. Q. TITI pe o tabletă, de pe care sare spre dr. un Pegas.
Greutatea 3,64 g. Diametru! 17,65 mm.
Grueber, Roma, 2220.
6.~ Acela§i magistrat
Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar efigia e bătută mult dr. şi din legendă se mai văd doar urme Q. T[ITI]. ln
cîmp st., o contramarci în formă de arc de cerc.
Greutatea 3,77 g. Diametru! 16,35 mm.
Grueber, Roma, 2220.
6 5 A cela§i magistrat
Capul tînăr al lui Bacchus, spre dr. încununat cu cunună de iederă. ln cimp Jr., sus, o contramarcă în formă de AI şi una, deS; pe cap, una i~ formă de semilună.
Rev. [Q] TITI, in rest, ca mai sus; in plus sub Pegas, o contramarcă în formă Je semilună.
Greutatea 3,90 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 2225.
GG A ce/ati magistrat
Ca mai sus, dar vreo patru contramărci Je forme liniarc, unghiulare sau punct.
Rv. Pegasul, ca mai sus, dar din legendă nu se mai vede nimic, efigia fiind bătută jos şi dr.
Greutatea 3,78 g. Diametru! r8 mm.
Grueber, Roma, 2225.
67 C. Vibiui Pal/Sa
Capul lui Apollo laureat spre Jr.; înapoia capului [PANSAJ (se mai văd urme din partea de sus a legendei). Pe frunte, o contramarcă superficial adincită, in formă de arc Je elipsă.
Rv. [C]VIBIVS. C.F. (în exergă). Minerva cu trofeu şi lance, in quadrigă, galopează spre dr.
Greutatea 3,76 g. Diametru! r8,jo mm.
Grueber, Roma, 2244 (tip general).
GR A celaji magii/rai
Capul lui Apollo ca mai sus, Jar sub barbă un simbol indistinct. Pe figură şi în cîmp, contramărci de formă liniară sau circulară.
Rv. Ca mai sus, dar [C. V]IBIVS. C. F.
Greutatea 3,45 g. Diametru! 20 mm.
Grueber, Roma, 2244 (tip general).
69 Acela§i magiitrat
Capul lui Apollo, ca mai sus, şi legenda PANSA.
Rv. Ca mai sus, dar legenda [C]VIBIVS. C [F]. Tn cîmp, sub cai, o contramarcă liniară.
Greutatea 4,01 g. Diametru! 19 mm.
Gruebe'r, Roma, 2244 (tip general).
70 A cela1i magiJirat
Ca mai sus, Jar legenda PANS[AJ.
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Rv. Ca mai sus, dar legenda [C]VIBIVS. C [F]. Nu e conrramarcatii.
Greutatea 3,72 g. Diametru! 18,20 mm.
Grueber, Roma, 2241 (tip general).
71 C. Vibius Pa1z.ra
Aceeaşi efigie, ca mai sus, clar în parte Ştearsă. Legenda întreagă şi sub barbă, un simbol neclar.
Pe gît, două contramărci în formă de arc de cerc.
Rv. Ca mai sus, dar efigia şi legenda sînt şterse.
Greutatea 3,54 g. Diametru! 17 mm.
Grueber, Roma, 2244 (tip general).
7 2 A cela[i magistrat
Aceeaşi efigie, ca mai sus, clar mult ştearsă. În plus, patru contramărci: una în formă de l\1, alta
în forma cifrei 1, a treia liniară şi ultima, in formă de semilună.
Rv. Ca mai sus, dar legenda e complet ştearsă, iar efigia, par1ial.
Greutatea 3,78 g. Diametru! 19,~0 mm.
Grueber, Roma, 22.44 (tip general).
73 Acela1i magistrat
Ca mai sus, dar cu patru contramărci, dintre care una in formă de S, iar restul in formă de arc
de cerc.
Rv. Ca mai sus, iar în cîmp, Ia mijloc, o contramarcă de formă semilunară.
Greutatea 3,97 g. Diametru! 17 mm.
Grueber, Roma, 2244 (tip general).
74 Acetaji magistrat
Capul lui Apollo, ca mai sus, restul şters; în piua, o contramarcă unghiulară pe figura zeului.
Rv. Efigia şi legenda ca mai sus, dar şterse. ln centru, o contramarcă în formă de semilună.
Greutatea 3,36 g. Diametru! 18,~o mm.
Gruebq, Roma, 2244 (tip general).
7~ Acelaji magistrat
Capul lui Apollo, ca mai sus, dar conservarea bună, şi înapoia lui, PANSA. Pe figură, trei contramărci,
una în formă ?e S şi restul în formă de arc de cerc.
Rv. Ca mai sus, legenda ştearsă, în cîmp dr., o contramarcă circulară:.
Greutatea 3,70 g. Diametru! 19,35 mm.
Grueber, Roma, 2244 (tip general).
76 Ace/ali magistrat
Capul lui Apollo, ca mai sus, restul şters.
Rv. Ca mai sus, legenda e ştearsă, ca şi o parte din efigie.
Greutatea 3,03 g. Diametru! 18,30 mm.
Grueber, Roma, 2244.
77 A celaji magistrat
Capul lui Apollo, ca mai sus, clar legenda PAN[SA]. In plus, cîteva contramărci pe gît.
Rv. Legenda ştearsă şi efi~ ia e bătută dr. În cîmp st., o contramarcă în formă de S.
Greutatea 3,78 g. Diametru! 17, I 5 mm.
Grueber, Roma, 2244.
7H Acela1i magistrat
Capul lui Apollo, ca mai sus; înapoia capului PAN(SA[, iar ,;ub barbă, o literă neclară (se vede par1ial)
Rv. Efigia ca mai sus, dar legenda ştearsă.
Greutatea 3,56 g. DiametBI 2?,15 mm.
Grueber, Roma, 2244 (tip general).
79 Ace/aţi magistrat
Capul lui Apollo în relief pronunţat spre dr., înapoia capului, PANSA; în fală, un simbol indistinct
şi două contramărci liniare.
R v. Legenda ştearsă, efigia, ca mai sus, dar clară şi bine păstrată.
Greutatea 3,87 g. Diametru! 17,80 mm.
Grueber, Roma, 2244 (tip general).
Ho Acelaji magistrat
Ca mai sus, dar sub barbă, cifra XX ... , iar înapoia capului, în plus, o contramarcă.
Rv. C. VIBIVS [C.F]. în rest, ca mai sus.
Greutatea 3,64 g. Diametrul 18,2~ mm.
Grueber, Roma 2280 (tip general).
81 Acda1i magistrat
Capul lui Apollo şi legenda ca mai sus.
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Rv. VIBIVS. C[F] ~i efigia, ca mai sus, dar quadriga spre st.
Greutatea 3,74 g. Diametru! 18,20 mm.
Grueber, Roma, 2299.
82 L. Titunus Sabilrus
Capul cu barbă al regelui ~abin Tatius spre dr.; înapoia capului, SABIN. Pe figură, o contramarcă
semicirculară; în faţă TA (cu ligatură).
Rv. L. TIT[VRI] (în exergă). Doi soldaţi faţă în faţă duc în braţe cîte o femeie sabină. Efigia bătută dr.
Greutatea 3,76. g. Diametru! 19,30 mm.
Grueber, Roma, 2322.
83 Ace/a[i m~gistrat
Efigia, ca mai sus, dar legenda ştearsă; în faţă, A [PV], iar sub barbă, o ramură de palmier din care se
vede o mică parte. Pe figură, o contramareă unghiulară, iar în cîmp dr., una semicirculară.
Rv. [L. TITVRI] (în exergă). Tarpeia, îngropată pe jumătate de scuturi; de o parte şi de alta,
doi soldaţi cu scuturi şi lănci. Sus, cornul lunii şi o stea. Efigia e ştearsă pe ambele feţe, pe rv. e
bătută mai jos.
Greutatea 3,54 g. Diametru! 17,5 mm.
Grueber, Roma, 2326.
84 AcelaJi magistrat
Efigia ca mai sus, dar SABIN, iar în faţă, [A]PV. Pe
semicirculare.
Rv. Efigia şi legenda, ca mai sus, dar şterse.
Greutatea 3,36 g. Diametru! 17,5 mm.
Grueber, Roma, 2326.
8j

86

87
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89

90

figură şi

în cîmp, patru

contramărci

liniare

şi

Acela[i magistrat
•
Efigia, ca mai sus, dar numai legenda SABIN şi ramura de palmier.
Rv. L. TITVR[I] (in exergă). Doi soldaţi, faţă în faţă, duc cîte o femeie sabînă. În cîmp, la mijloc,
o contramarcă semicirculară.
Greutatea 3,76 g. Diametru! 20 mm.
Grueber, Roma, 2325.
AcelaJi magistrat
Ca mai sus, dar [SA]BlN. În plus, vreo patru contramărci, liniare şi semicirculare.
Rv. Legenda şi efigia sînt şterse (de altfel ca şi pe av.)
Greutatea 3,61 g. Diametru! 18,5 mm.
Grueber, Roma, 2325.
A&ela[i magistrat
Efigia, ca mai sus, dar legenda întreagă şi două contramărci pe figurl.
Rv [L]. TITVRI şi Tarpeia, ca mai sus, dar efigia clară.
Greutatea 3,69 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 2325.
AcelaJi ma.~istrat
Efigia şi legenda, ca mai sus, 1ar pe obraz, două contramărci: una semicirculară, iar alta rotundă.
Rv. Victorie în bigă galopează spre dr., iar sub picioarele cailor L. TITV[RI]. În cîmp sus, o contramarcă liniară în formă de triunghi. În exergă, un simbol nedistinct.
Greutatea 3,56 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 2330 (tip general).
Acela[i magistrat
Efigia şi legenda, ca mai sus. Fără contramarcă.
Rv. Efigia, ca mai sus, dar ştearsă, iar legenda L.[TITVRl]. În exergă, simbolul e şters complet.
Greutatea 3,57 g. Diametru! I7 mm.
Grueber, Roma, 2330 (tip general).
Acela[i magistrat
Efigia, ca mai sus, dar clară, iar legenda întreagă. Pe figură, două contramărci, una liniară, iar alta
semicirculară.

Rv. Efigia, ca mai sus, dar clară, legenda întreagă, iar în exergă, cifra XXII.
Greutatea 3,72· g. Diametru! 18,) mm.
Grueber, Roma 2345 (variantă).
91 A cela[i f!Jagistrat
Efigia şi legenda, ca mai sus; pe figură vreo două contrarnărci.
R v. Efigia, ca mai sus; legenda, L. TITVR[I], iar in exergă cifra MXX.
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Greutatea 3,62 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 2348 (variantă).
92 L. Ji C. Memmius Galeria?
Capul laureat al lui Saturn spre st.; înapoia capului, harpa şi [S C], iar litera de sub barbă nu se
mai vede. În cîmp st. şi pe figură, mai multe contramărci, rotunde, semicirculare şi liniare.
Rv. [L. C.]MEMIES. L. F(GAL] (în exergă). Venus cu sceptru galopează în bigă spre clr. În cîmp
dr., o contramarcă liniară.
Greutatea 3,6o g. Diametru! 17 mm.
Grueber, Roma, 2421 (tip general).
93 C 11. Cornelius Lentul11s
Bustul lui Marte cu coif cu cristă spre dr. Pe coif şi frunte, două contramărci de formă liniară
şi semicirculară

94

95

96

97

98

99

Ioo

101

Rv. CN. LENTV[L] (în exergă). Victorie galopează in bigă spre dr.
Greutatea 3,48 g. Diametru! 17 mm.
Grueber, Roma, 2440.
A celaJi magistrat
Efigia, ca mai sus, tot cu două cot,tramărci.
Rv [CN. L]ENTVL, iar efigia, ca mai sus, dar bătută st.
Greutatea 3,42 g. Diametru! 17 mm.
Grueber, Roma, 2440.
AcelaJi magistrat
Bustul lui Marte, ca mai sus, cu trei contramărci: una aproape circulară şi două lin iare.
Rv. [C]N. LENT[VLJ şi Victorie, ca mai sus, dar în oarte şters.
Greutatea 3,56 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 2440.
L. R11brills Dossenus
Capul laureat al lui Jupiter, spre dr.; înapoia capului, [DOSSF]N. Sceptrul nu se vede, efigia fiind
bătută mult st. Pe barbă, o contramarcă.
R v. l.. RV[BRI] în exergă. Car triumfal tras de patru cai spre dr.; în interior, fulgere, iar deaf.upra,
o Victorie cu cunună. Efigia e ştearsă şi bătută sus.
Greutatea 3,83 g. Diametru! 17,5 mm.
Grueber, Roma, 244~.
Acelaji m~gistrat
Capul diademat şi voalat al lui Iuno spre dr.
Înapoia capului, un sceptru şi [D]OS. În cîmp, st. sus, două contramărci: una liniară şi alta în
formă de F.
Rv. [L. RVBRI]. car triumfal, ca mai sus, dar pe fulgere stă un vultur. Efigia bătută jos, st.
Greutatea 3,78 g. Diametru! 17 mm.
Grueber, Roma, 24p.
AcelaJi magistrat
C.a mai sus, dar efigia mult ştearsa, tar din legendă, [DO]S.
Rv. Ca mai sus, dar efigia normală.
Greutatea 3,22 g. Diametru) 17 mm.
Grueber, Roma, 2452.
C. Licinius Marer
Bustul tînăr al lui Veiovis spre st., aruncînd fulgerul. Pe cap, o contramarcă semilunară.
R v. [C LI]CINIVS [L. F. MA CER] Minerva, cu ~cut şi lance, galopea7.ă în quadrigă spre dr.
Sub picioarele cailor, două contramărci rotunde.
Greutatea 3,74 g. Djamctrul 21 mm.
Grueber, Roma, 2467.
L. 1ulius B11rsio
Bustul lui Genius uşor drapat şi cu diademă înaripată spre dr. Înapoia lui, un trident şt un simbol
neclar. Pe figură, o contramarcă liniară.
Rv. [L]. IVLI [B]VRSI[O] (în exergă). Victorie cu cunună în dr. galopează în quadrigă spre dr.
Gre~tatea 2,99 g. Diametru! 21 mm.
Grueber, Roma, 2485 (tip general).
Acelaji magistrat
Bustul lui Genius, ca mai sus, iar pe obraz o contramarcă în forma literei P.
Rv. [L. I]VLI. BVRSI[O] (în exergă, dar şters).
Efigia, ca mai sus şi o contramarcă semicirculară.

42- c. 291
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Greutatea 3,68 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 2485 (tip general).
102 L. Iulius Rursio
Bustul lui Genius, ca mai sus, dar înapoia capului, pe lîngă trident se mai vede şi o pasăre spre dr.
Rv. Efigia, ca mai sus, dar ştearsă, iar din legendă nu se mai vede nimic.
Greutatea 3,79 g. Diametru! 17 X 21 mm.
Grueber, Roma, 2485 (tip general).

85 î.e.n-

103 AcelaJi magistrat
..
Bustul lui Genius, ca mai sus, dar simbolul nu se vede. ln cîmp dr., două contramărci: una în forma
literei P şi alta, liniară.
Rv. Ca mai sus, legenda şi efigia şterse.
Greutatea 3,35 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 2485 (tip general).
104 A celafi ma<~istral
Bust, ca mai sus, în plus tr.:i contramărci. Efigia e
Rv. [L]IVL[I B]VRSI[O], iar efigia, ca mai sus.
În cîmp sus, o contramarcă semicirculară.
Greutatea 3,70 g. Diametru! 20 mm.
Grueber, Roma, 2485 (tip general).

bătută

st

105 Accla[i magistrat
Bust, ca mai sus, dar efigia şi simbolul clare. Pe figură st: găsesc două contramărci: una liniară
şi alta semicirculară. În cîmp dr. se află o a treia în forma literelor P şi L în ligatură.
Rv. Efigia, ca mai sus, legenda ştearsă. Deasupra cailor, cifra CXXIll?
Greutatea 3,73 g. Diametru! 20 mm.
Grueber, Roma, 2544 (?) (variantă).
106 P. Fourius Crassipes
Capul zeiţei cetăţii spre dr., cu coroană murală, înapoia capului, AED CVR şi ca simbol, un picior.
Rv. Scaun cucul pe care se află legenda [P. FOVRIVS), iar în exergă, CRASSIP[ES].
Greutatea 3,45 g. Diametru! 20 mm.
Grueber, Roma, z6o4.

..

107 AcelaJi magidrat
Eligia, ca mai sus, în plus, două contramărci, una în formă de L, iar a doua liniară.
Rv. Ca mai sus, dar CRASSIPES şi o contramarcă liniară.
Greutatea 3,49 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 2604.
Fără

nume de magistral
Capul tînăr al lui Jupiter spre dr. cu cunună de frunze de stejar. Sub gît, fulgerele.
Rv. lupiter, lansînd cu dr. fulgerul, galopează în quadrigă spre dr. Conservarea foarte
Moneda neco~tramarcată.
Greutatea 3,84 g. Diametru! 18,5 mm.
Grueber, Roma, 2622.
109 Areeaji
Ca mai sus, dar în plus se văd urme de contramărci liniare şi semicirculare.
Rv. Ca mai sus, dar conservarea slabă.
Greutatea 3,75 g. Diametru! 19,75 mm.
Grueber, Roma, 2622.
uo Areea1i
Ca mai sus, dar cu două contramărci pe figură.
Rv. Ca mai sus şi în plus, două contramărci.
Greutatea 3,93 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 2622..
111 AceeaJi
Ca mai sus, dar fără contramărci.
Rv. Ca mai sus. În cimp, sus, o contramarcă în forma literei R şi o a doua liniară
Greutatea 3,64 g. Diametru! 20 mm.
Grueber, Roma, 2622.
112 AreeaJi
Ca mai sus, dar cu cîteva contramărci de formă circulară şi liniară.
R v. Ca mai sus, dar în cîmp, sus şi jos, cîte o contramarcă.
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Greutatea 3,8:1. g. Diametru! 17,9 mm.
Grueber, Roma, z6zz?
La fel ?
Capul, ca mai sus, dar pe obraz, două contra mărci: una în forma literei R şi alta în formă de A.
Rv. Ca mai sus, dar fără contramarcă.
Greutatea 3,43 g. Diametru! t8,zo mm.
Grueber, Roma, :1.6:1.:1.?
Fără nume de magistral
Capul, ca mai sus, cu o serie de contramărci pe el.
Rv. Ca mai sus, cu eligia bătută mult st.
Greutatea 3,55 g. Diametru! 18 X 19,35 mm.
Grueber, Roma, :1.6:1.:1.?
L. Mar.:im Censorinm. P. Crep11Iiiii, C. Mamilius Limelanus
Bustul lui Venus diademat şi voalat spre dr.; înapoia lui, L. CEN[SORINJ. Pe figură ji în cîmp, contramărci liniare.
Rv. Venus galopează în bigă spre dr.; sub picioarele cailor C. LIMETA (cu o ligatură); în exergă
[P. CREPVSI], iar deasupra cailor, o cifră neclară.
Greutatea 3,59 g. Diametru! 18,45 mm.
Grueber, Roma, :1.636 (tip general).
L. Marcim Censorinus
Capul lui Apollo laureat spre dr. Pe cap, o contramarcă în forma literei Z.
Rv. Satirul Marsyas înaintează spre st.; înapoia lui, o columnă cu statuie. În cîmp st., L. CENSO[R].
Greutatea 3.49 g. Diametru! 18.45 mm.
Grueber, Roma, z6n.
P. C•epusim
Capul lui Apollo laureat spre dr.; înapoia capului un sceptru şi litera P, sub barbă, ca simbol, o aripă(?).
Rv. P. CREPVS[l] (în exergă). Călăreţ în galop spre dr.; înapoia lui, cifra CCCCl.X; sub cal, o

650
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contramarcă liniară.

Greutatea 3,61 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, :1.691 (variantă).
n8 Q. Anlonius Balbus
Capul laureat al lui Tupiter spre dr.; înapoia lui, S.C., iar sub barbă, C.
Rv. [Q.ANTO. BALB PR] (în exergă, cu ligaturi). Victorie cu cunună şi ramură de palmier galopează în quadrigă spre dr. Efigia bătută jos ~i dr.
Greutatea 3,56 g. Diametru! 19,4:) mm. Denar cu marginea dinţată.
Grueber, Roma :1.737 (variantă).
119 Acela1i magistral
Capul lui Iupiter, ca mai sus, înapoia lui S.C, iar sub barbă, urmele unei litere neclare. ln cîmp
dr., două contramărci şi re figura zeului, o a treia.
Rv. Q ANTO. BAL[BPR] (în exergă, cu ligaturi). Efigia, ca mai sus, dar la centru.
Greutatea 3,67 g. Diametru! 19,35 mm. Denar cu marginea dinţată.
Grueber, Roma, 2.737 (tip general).
1:1.0 C. Norbanus
Capul diademat al lui Venus spre dr.; sub el [C. NORBA]NVS. Înapoia capului, cifra j_ şi doui contramărci în formă de S.
Rv. Fasce între spice de grîu la st. şi caduceu la dr.
Greutatea ;,5 5 g. Diametru! 19,:1.0 mm.
Grueber, Roma, 2.777 (variantă).
1:1.1 Acela1i magistrat
Capul lui Venus ca mai sus, dar [C NOR]BANV[S]. Înapoia capului, cifra l.XXXXVI.
Rv. Ca mai sus.
Greutatea 3,71 g. Diametru! 19,50 mm.
Grueber, Roma, :1.789 (variantă).
1:1.:1. C. Marim Capilo
Bustul lui Ceres diademat spre dr.; înapoia lui, CAPIT şi cifra l. VIII!, în Cafă, un simbol. Pe figura
zeiţei. vreo trei contramărci în formă de arc de cerc şi liniare.
Rv. C. MARI. C. F. SC. (in exergă). Plugar ară cu doi boi, spre st. Sus, cifra l. Vllll.
Greutatea 3,61 g. Diametru! 19,50 mm. Denar cu marginea dinţată.
Grueber, Roma, z863 (variantă).
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123 L Corllflius Sul/a, L. Manliu.<
Capul Romei cu cască înaripată spre dr. În faţă, L. MANLI [PRO.Q]; înapoia capului, o contramarcă
în formă de arc de cerc.
Rv. [L. SVLLA. IM] (in exergă). Sulla în quadrigă triumfală la pas spre dr.; deasupra, o Victorie
cu
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cunună.

Greutatea 3,91 g. Diametru! 17,25 mm.
Grueber, Est, 8.
A ceia[i magistraţi
Capul Romei, ca mai sus, dar [L] MANLI şi înapoia capului, PRO Q. Pe coiful zeiţei, o contramarcă în
formă de unghi.
Rv. Ca mai sus, dar legenda, L. SVLLA.lM.
Greutatea 3,64 g. Diametru! 17,45 mm.
Grueber, Est, 8.
C. Naevius Balbu.r
Capul diademat al lui luno spre dr.; înapoia lui, S.C., sub barbă, E. Pe figură, cîteva contramărci.
Rv: C. NAE [BALB] (in exergă, cu ligaturi). Victorie galopează în trigă spre dr.
Greutatea 3,6o g. Diametru! 18,6o mm. Denar dinţat.
Grueber, Roma, 2916.
AcelaJi magistral
Ca mai sus, dar sub barbă, litera N şi două contramărci semicirculare.
Rv. Efigia, ca mai sus, dar legenda, C NAE. BAL[B]. Sus, în cîmp, o contramarcă in formă de S.
Greutatea 3,69 g. Diametru! 19 mm. Denar cu marginea dinţată.
Grueber, Roma, 2920 (variantă).
A celaJi magistrat
Ca mai sus, dar sub barbă nu se află literă; pe faţă, două contramărci.
Rv. Victorie, ca mai sus, legenda nu se mai poate citi, iar deasupra cailor, cifra XXX.
Greutatea 3,76 g. Diametru! IS,jo mm. Denar cu marginea dinţată.
Grueber, Roma 2936 (variantă).
Ti. Claudius
Bustul Dianei diademat şi drapat spre dr. Înapoia bustului, arcul şi săgeata; în faţă, S.C. Pe figură
contramarcă
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circulară.

Rv. [TI] CLA VD TI. [F APNJ (în exergă, cu ligaturi). Victorie cu cască şi ramură de palmier galopează în bigă spre dr. Sub picioarele cailor, cifra J. X~X.
Greutatea 3,68 g. Diametru! 18,30 mm. Denar cu marginea dinţată.
Grueber, Roma, 3105 (variantă).
L. Procilius Filius
Capul lui Jupiter laureat spre dr.; înapoia lui, S.C. Pe figură, cîteva contramărci superficiale.
Rv. Iuho Sospita în picioare spre dr., cu scut şi lance; înaintea ei, un şarpe; înapoia ei, L. PROCIL(l]
Greutatea 3,72, g. Diametru! 17,65 mm.
Grueber, Roma, 3147·
AcelaJi ma.~istrat
Capul lui Jupiter, ca mai sus, dar efigia e bătută mult st.; în cîmp dr., o contramarcl! în formă de S.
Rv. Ca mai sus, dar efigia şi legenda în parte şterse, [L. PR]OCILI.
Greutatea 3,61 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 3147.
Af. Volteius
Bustul lui Attis, drapat şi cu coif spre dr.; înapoia lui, ca simbol, o semilună.
Rv. [M] VOLTEI. M.F. (în exergă). Cybele într-un car tras de doi lei spre dr. Sus litera P.
Greutatea 3,57 g. Diametru! 17,45 mm.
Grueber, Roma, 31 H1.
P. Satrienus
Capul tînăr al lui Marte cu coif spre dr.; înapoia capului, cifra XII.
Rv. P. SATRIE[NVS] (în exergă). Lupoaică ce merge spre st. Sus, ROMA.
Greutatea 3,89 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 3211.
C. Postumius Tatius
Bustul drapat al Dianei spre dr.; înapoia lui, arcul şi tolba.
Rv. C. POSTVM[I] TA (în exergă, cu o ligatură). Cîine alergînd spre dr. Sub el, o lance.
Greutatea 3,51 g. Diametru! 19,60 mm.
Grueber, Roma, 3238.
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Ca mai sus, dar în plus o serie de contramărci, în cîmp şi pe figură.
Rv. Ca mai sus, dar [TA), iar în cîmp sus, o contramarcă rotundă cu un diametru de 1,5 mm.
Greutatea 3,75 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 3238.
1 3 5 A cela1i magistral
Ca mai sus, dar pe figură o singură contramarca 111 formă de semilună.
Rv. Ca mai sus, dar [C. P]OSTV[MT TA], iar sub pîntecele ciinelui, două contramărci semicirculare.
Greutatea 3,74 g. Diametru! 18,75 mm.
Grneber, Roma, 3238.
136 L. Rutilus F/accus
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.; înapoia lui, FLAC. Pe figură şi în cîmp, cîte o contramarcă.
Rv. L. RVTILI (în exergă). Victorie cu cunună galopează în bigă spre tir.
Greutatea 3,84 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 3242.
137 L. Lucretius Trio
Capul lui Sol radiat spre dr. Pe figură, două contramărci semicirculare.
Rv. [L]. LVCR[ETI] TRIO, deticsubtul şi deasupra semilunei, în jurul căreia se află 7 stele.
Greutatea 3,73 g. Diametru! q,85 mm.
Grueber, Roma, 3245·
138 L. Rustius
Capul lui Marte cu cască cu crista, spre dr.; înapoia lui, S.C., în faţă*· În cîmp dr., o contramarcă
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R v. L. R VSTI (în exergă). Berbec stînd spre tir.
Greutatea 3,76 g. Diametru! 19,25 mm.
Grueber Roma, 3271.
L. Farsuleius Mensor
Bustul drapat şi diademat a lui Libertas spre dr.; în faţă, MENSOR şi S.C.; înapoia capului, bonet1
Libertăţii şi o cifră lXX. . . Pe figura zeiţei, o contramarcă.
Rv. L. FARSVLET (în exergă). Figură togată în bigă, opreşte caii şi ajută unui alt personaj să
se urce în bigă. Sub picioarele cailor, un rac.
Greutatea 3,73 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 3306 (tip general).
Paullus Aemilius Lepidus
Capul diademat şi voalat al Concordiei spre dr. În faţă, CONCORDIA, înapoia capului, PAVLLVS
LEPIDVS. Pe figură, o contramarcă în formă de cornul lunii.
Rv. [PAVLLVS] (în exergă). Trofeu lîngă care se află de o parte L. Aemilius Paullus, iar de altă
parte, Perseu al Macedoniei şi doi fii ai săi. Deasupra trofeului, TER.
Greutatea 3,78 g. Diametru! 19,60 mm.
Grueber, Roma, 3373·
Arela1i magistrat
Aceeaşi efigie şi legendă ca mai sus, clar[P[AVLLVS LEPIDVS CONCORD[lA]. Pe capul zeiţei
cinci contramărci: trei în formă de puncte, una liniară şi una în formă de D.
Rv. Ca mai sus, dar legenda completă în exergă, iar sus, TE[R) şi în plus două contramărci: una
circulară şi alta semicirculară.
Greutatea 3,66 g. Diametru! 19,65 mm.
Grueber, Roma, 3373·
AcelaJi magistrat
Ca mai sus, dar, [PAVILLVS. În plus, o contramarcă semicirculară.
Rv. Ca mai sus, dar [TER], şi o contramarcă liniară.
Greutatea 3,83 g. Diametru! 19,8 mm.
Grueber, Roma, 3373·
AcdaJi magistrat
Efigia şi legenda, ca mai sus, dar [PAVLLVS] ... In plus, trei contramărci semicirculare.
R v. Ca· mai sus, dar efigia ştearsă.
Greutatea 3,38 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 3373·
A relaJi magistrat
Efigia, ca mai sus, iar legenda [PAV)LLVS. LEPID[VS] CONCORDIA. În plus, o contramarcă în
formă de punct.
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Rv. [PAVLLVS], în rest, ca mai sus.
Greutatea 3.~9 g. Diametru! 19,50 mm.
Grueber, Roma, 3373·
145 L. Scribonius Libo
Capul diademat al lui Bonus Eventus spre dr. ln faţă BON. EVENT; înapoia capului, LIB[O]. Pe
figură, patru contramărci liniare şi scmicirculare.
Rv. Puteai împodobit cu două lire; sus, PVTEAL, jos, SCRIBON.
Greutatea 3,67 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 3377·
146 C. Hosidus Geta
Bustul diademat şi drapat al Dianei spre dr.; În faţă GETA; înapoia capului, III VIR.
Rv. C. HO[S]IDI. C.F. (in exergă). Mistreţul din Calydon străpW1s de o lance.
Greutatea 3,65 g. Diametru! 18 mm.
Grucber, Roma,. 3388.
147 Ace/aii ma.l!,istrat
Ca mai sus, dar pc figură, trei contramărci. una in formă de R, una liniară şi alta în formă de pW1ct.
Rv. Ca mai sus, dar legenda întreag·:.
Greutatea, 3,82 g. Diametru! 18,50 mm.
Grueber, Roma, 3388.
q8 AcdaJi magistrat
Ca mai sus, dar [III]VIR .... şi două contramărci în formă de punct.
Rv. Ca mai sus, dar [q HOSIDI.C.[F].
Greutatea 3,69 g. Diametru! 16,8o mm.
Gruebcr, Roma, 3388.
149 L. Roscii Fabati
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Capul lui Juno Sospita coafat cu pielea de capră spre dr.; sub cap, [L. ROSCI] din care se mai
vede doar partea de sus a literelor; înapoia capului, un simbol, iar în faţă o contramarci, semilunară.
Rv. FABATI (in exergă). Figura feminină, drapată. în picioare spre dr., în faţa ei un şarpe,iar
înapoia ei, un simbol.
Greutatea 3,72 g. Diametru! 18,35 mm. Denar dinţat.
Grueber, Roma, 3394 (tip general).
15 o Acela[i magistrat
Aceeaşi efigie, legenda nu se mai observă, iar ca simbol, un cap de capră. Pe gît, o contrarnarcă în
formă de A.
Rv. Ca mai sus, dar legenda [F]ABA[TI].
Greutatea 3,72 g. Diametru! 16,75 mm. Denar dinţat.
Grueber, Roma, 3394 (tip general).
151 AcelaJi magistral

15 2

Ca mai sus, dar legenda nu se mai vede; jos, o contramarcă profundă, semicirculară.
Rv. Ca mai sus, dar legenda întreagă.
Greutatea 3,5 2 g. Diametru! 18,50 mm. Denar dinţat.
Grueber, Roma, 3394 (tip general).
Acelaji magistrat
Ca mai sus, dar [LJ RO[Sqi. Ca simbol, un scut.
Rv. Ca mai sus.
Greutatea 3,55 g. Diametru! 17,90 mm. Denar dinţat.
'Grueber, Roma, 3394 (tip general).

153 P. Sulpicius Galba

69 i.e.n

Capul voalat al Vcstei spre dr.; înapoia capului S.C.; în faţă, trei contramărci, una liniară şi două în
formă de pătrate.
Rv. P. GALB(în exergă). Unelte de sacrificiu: simplumlntre securis şi secespita.ln st. AE, in dr. [CVRJ
Greutatea 3,70 g. Diametrul18,35 mm.
Grueber, Roma, 3517.
154 M. Plaetorius Cestia.nus
Bust împodobit spre dr.; în cimp st., o contramarcă semicirculară. Efigia bătută st. şi jos.
Rv. Caduceu înaripat, iar în di-. [M. PLAETORIJ, în st. [CE]ST EX.S.C.
Greutatea 3,72 g. Diametru! 18,75 mm.
Grueber. Roma, 3544·
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lll M. Plaelorius Ceuianuf

Bustul drapat al Cybelei cu coroană murală spre dr.; inapoia bustului, CESTIANVS. ln faţă, o contramarcă în formă de P.
Rv. Scaun curul şi in jur, [M] PLAETORIVS. AED. CVR. EX. S.C.
Greutatea 3,84 g. Diametru! 19,40 mm.
Grueber, Roma, 3574·
156 Q. Pomponius Musa
Capul diademat al lui Apollo, iar în jur, Q. POMPONI MVSA; pe git şi în cimp st., cîte o con·
tramarcă.

Rv. Hercules în picioare spre st. cu lira şi măciuca; în faţă, HERCVLES, înapoia lui, MVSARVM.
Greutatea 3,97 g. Diametru! q,65 mm.
Grueber, Roma, 36oz.
ll7 Acelaji magistral
Capul laureat al lui Apollo spre dr.; inapoia lui, două tibiae. Pe faţă şi in cimp, cinci contramlrci.
Rv. Muza Euterpe drapată, în picioare spre dr., ţine în dr. două fluiere, iar cu st. se sprijină pe
o columnă; înapoia ei, Q. POMPONI, în faţă, MVSA.
Greutatea 3,6o g. Diametru! 18,zo mm.
Grueber, Roma 3613.
158 Ace/ati magistrat
Capul laureat al lui Apollo spre dr.; înapoia lui, un sceptru. ln cîmp dr. jm, o contramarcă,
Rv. Muza Melpomene, cu mască şi măciucă, iar în cîmp [Q] POMP[ONl] MVSA.
Greutatea 3,84 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 3615.
1 l 9 Acelati magistral
Capul laureat al lui Apollo, ca mai sus; înapoia lui, un simbol, iar pe gît, mai multe contramărci.
Rv. Muza Terpsichore în picioare spr~ st., cu lira şi legenda ca mai sus, dar întreagă
Greutatea 3,94. Diametru! 19,z5 mm.
Grueber, Roma, 3619.
160 Acelati magistral
Capul laureat al lui Apollo, ca mai sus, iar înapoia lui, ca simbol, o sandală; pe figură, trei contramărci.
Rv. Muza Thalia, în picioare spre st., cu mască în dr. Legenda, ca mai sus.
Greutatea 3,l7 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 36zz.
161 M. Aemilius Lepidu.r
Cap feminin, diademat, spre dr.; înapoia capului, o contramarcă circulară.
Rv. [M. LEPIDVS AN. XV] PR. H.O.C.S. în jurul unei statui ecvestre spre dr. Efigia bătută dr
şi jos.
Greutatea 3,77 g. Diametru! 18,5 mm.
Grueber, Roma, 3642.
162 C. Calpurnius Pi1o Frugi
Capul lui Apollo spre dr.; înapoia capului, o contramarcă semicirculară.
Rv. [C. PISO. L. F. FRVGj? sub călăreţ care galopează spre dr. Efigia ştears~.
Greutatea 3,66 g. Diametru! 17 mm.
Grueber, Roma, 3654 (tip general)
163 Ace/ati magii/rai
Capul lui Apollo în relief spre dr.; înapoia capului, un simbol, iar în faţă, o contramarcă în formă
de F.
Rv. C. PISO. L. F. FRV. Călăreţ cu ramură de palmier în galop spre dr.
Greutatea 3,zo g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 3681.
164 AcelaJi magistral
Efigia, ca mai sus, înapoia capului, cifra CCX.
Rv. C. PlSO L.P. FR. Călăreţ, ca mai sus, iar in cimp sus, un simbol.
Greutatea 3,8z g. Diametru! 17,7 mm.
Grueber, Roma, 3693.
165 Ace/ati magistral
Capul lui Apollo, ca mai sus, aceeaşi cifră; în plus, patru contramărci.
Rv. Efigia şi legenda, ca mai sus; ca simbol, un ciocan, iar sub cal, două cont{amărci,
Greutatea 3,64 g. Diametru! 18,65 mm.
Grue~. Roma, 3693·
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166 C. Calpurnius Piso Frugi
Aceeaşi efigie şi cifră; sub barbă, o contramarcă in formă de A.
Rv. Aceeaşi efigie şi legendă.
Greutatea 3,75 g. Diametru! 18,4 mm.
Grueber, Roma, 3693.
167 A cela[i magistral
Capul laureat al lui Apollo spre dr., înapoia capului, V; în faţă şi pe gît, trei contramărci.
Rv. C.PIS. L.F. FRVGI (sic!). Călăreţ în galop spre dr., ţinînd în dr. o torţă; deasupra calului, un
simbol. Două contramărci, una pătrată şi alta triunghiulară.
Greutatea 3,79 g. Diametru! 18,8 mm.
Grueber, Roma, 3776 (variantă).
168 Arela[i map.istral
Capul lui Apollo spre st., incins cu o bandă; înapoia capului, I; în cîmp, în faţă, două contramărci
semilunare.
Rv. C. PISO. L.F. FRVG şi călăret în galop spre st.; deasupra, un simbol.
Greutatea 3,34 g. Diametru! 18 mm.
Grueher, Roma, 3773·
169 C. Srr,•dlius
Capul Florei spre dr. cu cunună de flori; în faţă FLORAL. PRIMVS (cu două ligaturi).
R v. [C. SERVEIL. C.F.] cu ligaturi. Doi luptători cu scuturi şi săbii stau faţă în faţă.
Greutatea 3,55 g. Diametru! 17,25 mm.
Grueber, Roma, 3816.
qo A1Pia,i maj!,istrat
Ca mai sus; în plus, lituus înapoia capului şi două contramărci semilunare.
Rv. Ca mai sus, dar legenda [C] SERVEIL. C.F. şi trei contramărci liniare.
Greutatea 3,~6 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 3816.
171 M. Nonius Sujenas
Capul bărbos al lui Saturn spre dr.; în faţă [SVFENAS], iar înapoia capului, harpa, baetylus şi S.C.
In plus, trei contramărci.
Rv. SEX. NONI. PR.L.V.P.F, în exergă şi în cîmp. Roma şezînd spre st. e încununată de o Victorie.
Greutatea 3,56 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 38zo.
172 Q. Caepio Brutus
Capul lui Libertas spre dr.; înapoia lui, LIBERT AS; în faţă două contramărci circulare.
Rv. BRVTV[S] (în exergă). Consul, între doi lictori şi precedat de un accensus, merge spre st.
Greutatea 3,65 g. Diametru! 19,40 mm.
Grueber, Roma, 3861.
173 Q. Cassius Longinus
Cap tînăr bărbătesc spre dr; înapoia lui un sceptru; în faţă, o contra marcă unghiulară.
Rv. Q. CASSIVS, sub fulgere, pe care stă un vultur între lituus şi capis. ln cîmp dr., o contramarcă

pătrată.

Greutatea 3,8z g. Diametru! 19,8 mm.
Grueber, Roma, 3868.
174 M. Aemilius Scaurus, P. Plautius H;ps.mJs
Regele Aretas îngenunchează spre dr. alături de cămila sa. Sus [M. SCAVR] AED. CVR. EX. S.C.
şi în exergă, REX. ARET[AS].
Rv. Jupiter, în quadrigă spre st. şi legenda, P. HYP SAEVS. AED. CVR [C. HYPSAE COS
PREIVER]
CAPTV. În cîmp, o contramarcă.
Greutatea 3,64 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 3878.
17 5 A ceia[i magistraţi
Ca mai sus, dar legenda şi efigia în parte şterse. ln plus, o contramarcă în formă de· V cu un braţ
mai scurt.
Rv. Efigia, ca mai sus, dar legenda în parte ştearsă.
Greutatea 4,03 g. Diametru! 16,8 mm.
Grueber, Roma, 3878.
q6 Q. Pompeius Rufus
Scaun curul între o săgeată şi o ramură de palmier şi legenda Q. POMPE!. Q.F.RVFVS. iar jos, COS;
în plus o contramarcă în formă de S.
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Rv. Scaun curul între lituus şi cunună. Sus, SVLLA COS; jos. Q. POMPE!. RVF.
Greutatea 3,84 g. Diametru! q,6o mm.
Grueber, Roma, 388~.
177 L. Marcius Philippus
Capul diademat al lui Ancus Marcius spre dr.; înapoia capului, un lituus şi apoi ANCVS. Sub barbă,
o contramarcă în formă de a (D întors).
Rv. Statuie ecvestră spre dr., aşezată pe un piedestal susţinut de cinci arcuri, cu legenda AQVA MR
(cu ligaturi) şi înapoia statuiei, PHlLIPPVS.
Greutatea 3,66 g. Diametru! 18,1 ~ mm.
Grueber, Roma, 3890.
178 AcelaJi magistrat
Ca mai sus, dar din legendă se vede o parte, iar în cîmp dr., o contramarcă liniară.
Rv. Ca mai sus, în plus, o contramarcă semilunară.
Greutatea ~.6~ g. Diametru! 18,70 mm.
Grueber, Roma, 3890.
179 AcelaJi magistral
Ca mai sus, dar urme superficiale de sgîrieturi.
Rv. Ca mai sus, dar legenda de sub piedestal ştearsă în parte.
Greutatea 3,8~ g. Diametru! 18,~ mm.
Grueber, Roma, 3890.
180 Fauslus Conzelius Sul/a
Capul tînăr al lui Hercule spre dr., coafat cu blana de leu, înapoia capului, S.C.; în faţă, o monogramă.
Rv. Globul pămîntesc, în jurul căruia se află patru cununi, un spic de grîu etc.
Greutatea 3,83 g. Diametru! zo,~ mm.
Grueber, Roma, 3912.
181 Cn. Plancius
Capul Dianei Planciana cu petasus spre dr. ş'i legenda CN. PLANCIVS. AED [CVR. S.C.). Cu două
contramărci: una în formă de +, iar alta semilunară.
Rv. Capra cretană în picioare spre dr.; înapoia ei, arcul şi tolba.
Greutatea 3,82 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 3920.
182 AcelaJi map,istrat
Ca mai sus, dar [AED. CVR. S.C.] şi o contramarcă circulară.
Rv. Ca mai sus, dar în plus o incizie-contramarcă.
Greutatea 3,72 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 3920.
183 L. Cassius Longinus
Capul Vestei diademat şi voalat spre st.; înapoia capului, un kylix, iar în fată o literă, R?
Rv. Figură togată în picioare spre st. introduce într· o cistă o tabletă. Înapoia ei, LONGIN. III [V]. ln
cîmp st. sus, două contramărci, una în forma literei S, alta semilunară.
Greutatea 3,8~ g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 3929 (variantă).
184 Acela,# magistrat
Ca mai sus, dar litera nu se mai vede. ln plus, o contramarcă.
Rv. Ca mai sus, dar legenda [L]ONGJN IIIV.
Greutatea 3,37 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 3929 (tip general).
181 Man. Acilius Glabrio
Capul lui Salus laureat spre dr., înapoia capului, de sus în jos, SALVS. Pc figură şi în cîmp, contramărci liniare superficiale.
Rv. Valetudo drapată, în picioare spre st.; împrejur M' ACILIVS III VlR. VALETV (cu ligaturi).
Greutatea 3,82 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 3943·
186 Acela[i magistral
Ca mai sus, dar legenda scrisă de jos în sus. ln cîmp, două contramărci în formă de S.
Rv. Ca mai sus, dar legenda în parte ştearsă.
Greutatea 3,73 g. Diametru! zo,~ mm.
Grueber, Roma, 3944·
187 Ace/aţi ma.~istrat
Ca mai sus, dar fără contramărci.
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Rv. Ca mai sus, dar efigia şi legenda in parte şterse.
Greutatea 3,84 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 3944·
188 Man. AcilitiS Glabrio
50 î.e.n
Eligia şi legenda ca mai sus, dar pe figură o contramarcă semilunară, iar in cimp una în formă de K.
Rv. Ca mai sus, dar legenda în parte ştearsă.
Greutatea 3,7z g. Diametru! 19,5 mm.
Grueber, Roma, 3944·
189 AcelaJi magistrat
Eligia şi legenda, ca mai sus. ln plus, o contramarcă liniară.
Rv. Efigia şi legenda, ca mai sus, dar clare.
Greutatea 3,6o g. Diametru! zo mm.
Grueber, Roma, 3944·
190 Acela{i magistrat
Efigia şi legenda, ca mai sus, dar pe figură şi în cimp, trei contramărci: două liniare şi una semilunară.
Rv. Ca mai sus, dar efigia şi legenda în parte şterse.
Greutatea 3,88 g. Diametru! 18,5 mm.
Grueber, Roma, 3944·
191 C. lt~liets Caesar
50-49 î e.n
Elefant, merge spre dr. strivind un şarpe, ln exergă, CAESAR.
Rv. Insemne pontificale: apex, securis, aspergillum şi simpulum.
Greutatea 3,81 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Gallia, z7.
192 AcelaJi magistrat
Ca mai sus, dar pe corpul elefantului, contramărci superficiale.
Rv. Ca mai sus.
Greutatea 3,76 g. Diametru) 17,5 mm.
Grueber, Gallia, 27.
193 AcelaJi magistrat
Ca mai sus, dar 6 contramărci, intre care una circulară, iar restul liniare.
Rv. Ca mai sus, în plus, o contramarcă semilunară.
Greutatea 3,65 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Gallia, 27 .
. 194 D Porlumius Aibinus
49 i.e.n.
Capul lui Pietas spre dr.; înapoia capului, [PIETAS].
Rv. Două mîini dr. încrucişate string la mijloc un caduceu înaripat; dedesubt, [ALBlNVS] BRVTJ F
şi două contramărci semilunare.
Greutatea 3,6z g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Rnma, 3964.
195 AcclaJi magistrat
"
Efigia şi legenda, ca mai sus; în plus, două contramărci: una circulară şj;alta liniară.
Rv. Efigia, ca mai sus, dar ALBINVS BRV[TI F].
Greutatea 3,61 g. Diametru! 17,5 mm.
Grueber, Roma, 3964.
196 AcelaJÎ magistrat
Efigia, ca mai sus, dar [PI]ETAS şi două contramărci semilunare.
Rv. Efigia ca mai ~us, dar legenda întreagă; în plus, trei contramărci.
Greutatea 3,81 g. Diametrul 18 mm.
Grueber, Roma, 3964.
197 AcelaJi magistrat
Ca mai sus, dar PI[ETAS] şi două contramarcl.
Rv. Eligia şi legenda, ca mai sus, cu o contramarcă.
Greutatea 3,67 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 3964.
198 AcelaJi magistrat
Ca mai sus, dar PIET[AS] şi trei contramărci liniare.
Rv. Efigia, ca mai sus, dar ALBINVS (BRVTI F) şi o -:ontramarcă.
Greutatea 3,61 g. Diametru) 19,5 mm.
Grueber, Roma, 3964.
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199 C. Vibius Pansa
Masca lui Pan spre cir.; înapoia ei [PANSA]. ln plus, două contramărci.
Rv. Jupiter Axurus, cu sceptru şi pateră, şade pe tron spre st. şi IOVIS [AX]VR C.VlBIVS.C.F.
[C.N].
Greutatea 3,84 g. Diametru! 18 rom.
Gruebcr, Roma, 3978.
200 Ace/aJi magistrat
Ca mai sus, dar PAN[SA].
Rv. Ca mai sus. dar legenda in parte ştearsă şi cu o contramarcă.
Greutatea 3,78 g. Diametru! 20 rom.
Grueber, Roma, 3978.
201 Acela# magistrat
Efigia, ca mai sus, legenda întreagă şi două contrarnărci semilunare.
Rv. Efigia, ca mai sus, dar legenda în parte ştearsă.
Greutatea 3, 70 g. Diametru! 20 mm.
Grueber, Roma, 3978.
202 C. Vibius Pansa, D. Postumius Albinus
Masca lui Pan spre dr.; sub ea, [C] PANSA. In cîmp, două contramărci.
Rv. Do~ă mîini dr. care se unesc şi strîng între ele un caduceu înaripat; legenda, [ALBINVS]
BRVTI. F.
Greutatea 3,92 g. Diametru! 19 rom.
Grueber, Roma, 3987.
203 Q. Sicinius, C. Coponius
Capul diademat al lui Apo!lo spre dr.; în faţă, Q. SICINIVS şi înapoia capului, III. VIR şi o contra-

667
49 i.e.n.

.

48 i.c.n.

marcă semicirculară.

Rv. Măciuca lui Hercule şi peste ea pielea de leu, împrejur, C. COPON[IVS. PR. S.C.].
Greutatea 3,91 g. Diametru! 18,5 mm.
Grueber, Est, 24.
204 L. Hostilius Saserna
Capul Galliei spre dr. cu părul despletit; înapoia lui, un carnyx; in faţă, două contramărci: una în
formă de V, iar alta, liniară.
Rv. Diana, în picioare, în faţă, ţine în st. lancea, iar cu dr. apucă un cerb de coarne; îmrre·
jur [L.HOSTILIVS] SASER[NA].
Greutatea 3,63 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 3996.
205 C. Iulius Caesar
Capul diademat al lui Venus spre dr.
Rv. Aeneas purtînd în cir. palladiul, iar pe umărul st. pe Anchises, merge spre st.; înapoia lui,
CAESAR.
Greutatea, 3,75 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Est, 31.
206 Acdafi
Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus.
Greutatea 3,48 g. Diametru! 17,5 mm.
Grueber, Est, 31.
207 Ace/ali
Ca mai sus, dar pe figură şi în cîmp mai multe crmtramărei liniare şi semilunare.
Rv. Ca mai sus.
Greutatea 3,80 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Est 31.
zo8 Ace/ali
Ca mai sus şi cu acelaşi fel de C:"'otramărci.
Rv. Ca mai sus, dar CAESA[R].
Greutatea 3,70 g. Diametru! 18,5 mm.
Grueber, Est, 3 1.
209 Q. Caecilius Metel/us Pius Scipi", M. Eppi11s
47 - 4 6 î.e.n.
Capul Africei, coafat cu pielea de elefant spre dr.; în faţă, un spic de gdu şi Q. MET [ELLJ; înapoia capului, un plug şi [S]CIPIO IMP. Pe figură, o contramarcă liniată.
Rv. Hercules nud, în picioare, în faţă, se sprijină pe măciucă; in cîmp dr. EPPIVS, st. LEG. F.C.
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Greutatea ~.79 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Africa, 10.
210 L. Papius Ce/sus
Capul laureat al lui Triumphus spre dr.; înapoia lui, un trofeu, sub gît, TRIVMPHVS.
Rv. L~poaică spre dr.; restul şters. În cîmp, sus, două contramăr:i: una semilunară şi una in
forma literei A.
Greutatea ~.47 g. Diametru! 19,5 mm.
Grucber, Roma, 4023.
2II Man. Cc-rdius Rujus
Capetele suprapuse ale Dioscurilor spre dr.; înapoia lor, RVFVS. lll [VIR]. Pe figură, o contra-

46 î.e.n.

marcă liniară.

212

o

213

Rv. Venus Verticordia, cu Cupido pe umăr, în picioare spre st.; înapoia ei, M'[CORDIVS].
Greutatea 3,68 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 4037.
Acelafi magistrat
Ca mai sus, dar legenda RVFVS (!IL VIRJ şi o contramarcă semilunară.
Rv. Ca mai sus, dar [M'-] CORDI[VSJ.
Greutatea 3,66 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 4037.
Acrla[i magistrat
Ca "mai sus, dar R[V]FV[S] şi făn\ contramarcă
,.
Rv. Ca mai sus, dar [M'] CORDIVS
Greutatea 3,77 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 4037.
Acela[i magistrat
Capul diademat al lui Venus spre dr.; înapoia lui, RVFVS. S.C.
Rv. Cupido pe un delfin spre dr.; dedesubt, M' CORDIVS.
Greutatea 3,73 g. Diametru! 18 X 20 mm.
Gruebcr, Roma, 4040.
Acelaşi magistral.
Ca mai sus; în plus, trei contramărci, dintre care una în formă de
Rv. Ca mai sus.
Greutatea 3,85 g. Diametru! 19,5 mm.
Grueber, Roma, 4040.
M. Poblicius, Cn. Pompeius Magnus
Capul Romei, cu coif cu cristă, spre dr.; în faţă [M]POBLICI. LEG[PRO.PR]; în cîmp dr., o con-

.

214

215

2.16

"

*·

tramarcă semilunară.

217

218

219

220

Rv. Incus.
Greutatea 3,72 g. Diametru! 17 X 20 mm.
Grueber, Spania, 72.
Aceia[i magistraţi
Ca mai sus, dar M[P]OB[LICI LEG]PRO. PR şi fără contramărci.
Rv. Hispania în picioare spre dr. oferă lui Cn. Pompeius o ramură de palmier; dedesubt, CN.
MAGNVS. IMP.
Greutatea 3,36 g. Diametru! 20 mm.
Grueber, Spania, 72.
T. Carisius
Capul lui Iuno Moneta spre dr.; Înapoia h1i, MONE[TA]. Pe figură, o contramarcă u11ghiulară,
pe git, un S, în cîmp, alte două.
Rv. Nicovală între cleşte şi ciocan; deasupra T. CARISIVS. În cîmp dr., o contramarcă.
Greutatea 3,57 g. D:ametrul 19 mm.
Grueber, Roma, 4056.
Acela[i magistral
Ca mai sus, dar parte din efigie şi legendă sint şterse; pe figură, două contramărci.
Rv. Ca mai sus, dar T. CARI[SIVS] şi o contramarcă.
Greutatea 3,16 g. Diametru! 2c mm.
Grueber, Roma, 4056.
Ace/afi magistrat
Ca mai sus, dar legenda ştearsă şi fără contramarcă.
Rv. Ca mai sus, dar T. CAR[ISIVSJ; necontramarcat.
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Grf'utatea 3,73 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Roma, 4056.
T. Carisius
Capul Sybilei, spre dr., In cîmp, o contramarcă.
Rv. Sfinx şezînd spre dr.; deasupra [T. CARISIVS]; în exergă, [lli)VIR.
Greutatea 3,82 g. Diametru! 16,5 X 19 mm.
Grueber, Roma, 4061.
Acelaji magistrat
Bustul Victoriei spre dr.: înapoia lui S. C.
Rv. [T. CARlSl) în exergă. Victoria în quadrigă galopează spre dr.
Greutatea 3,35 g. Diametru! zo mm. Denar cu marginea parţial dinţată.
Grueber, Roma, 4070 (variantă).
Acelaji magistral
Ca mai sus.
R v. Ca mai sus, dar şi efigia în parte ştearsă.
Greutatea 3,21 g. Diametru! 17,5 mm.
Grueber, Roma, 4070.
Acelaji magistral
Ca mai sus, dar cu două contramărci şi fără S.C.
Rv. [T]CAR!Sl în exergă. Victorie în bigă galopează spre dr.
Greutatea 3,70 g. Diametru! zo mm.
Grueber, Roma, 407~.
A celati ma_gistrat
Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar legenda ştearsă şi o contramarcă.
Greutatea 3,81 g. Diametru! 16 X 21 mm.
Grueber, Roma, 4073.
C. Considius Paelus
Capul lui Apollo laureat spre dr. cu contramărci.
Rv. Scaun curul; deasupra ,C. CON[SIDIVS], dedesubt, PA[ETVS].
Greutatea 3,68 g. Diametru! 16 X 18,5 mm.
Grueber, Roma, 4080.
Acelaji magistral
Capul laureat al lui Apollo spre dr.; înapoia lui A şi o contramarcă circulară.
Rv. Scaun curul, ca mai sus, dar C. CONSID[IVS PAETVS].
Greutatea 3,59 g. Diametru! 18 X zo,5 mm.
Grueber, Roma, 4084.
AcelaJi ma_gistrat
Ca mai sus, dar contramarca e liniară.
Rv. Ca mai sus, dar în plus o contramarcă.
Greutatea 3,61 g. Diametru! 17 X 19 mm.
Grueber, Roma, 4084.
AcelaJi magistrat
Ca mai sus, dar C. C[ONSI]DI [PAETI].
Greutatea 3,39 g. Diametru! 17 X 19,5 mm.
Grueber, Roma, 4084.
Acelaji magistral
Capul laureat al Venerei spre dr.; înapoia lui PAETI; sus, o contramarcă.
Rv. C. CONSIDI (în exergă). Victorie In quadrigă galopează spre st.
Greutatea 3,52 g. Diametru! 18 X zo mm.
Grueber, Roma, 4087.
C. Iulius Caesar
Bustul diademat al Venerei spre dr.
Rv. CAESAR (în exergă). Trofeu galic; la baza lui, două figuri triste.
Greutatea 3,98 g. Diametru! 17,5 mm.
Grueber, Spania, 89 (variantă).
Acelaji magistrat
Ca mai sus, iar înapoia lui, o frwlZă.
Rv. Ca mai sus.
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Greutatea 3,50 g. Diametru! 18,5 mm.
Grueber, Spania, 89.
233 C. Iulius Caesar
45 î.e.n
Ca mai sus, în plus două contramărci.
Rv. Ca mai sus.
Greutatea 3,76 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Spania, 89.
234 L. Aemilius Buca
44 î.e.n.
Capul lameat al lui Caesar spre dr. şi CAESAR DIC PERPETVO.
Rv. L. BVCA între braţele unui caduccu înaripat şi fasce.
Greutatea 3,77 g. Diametru! 20 mm.
Grueber, Roma, 41 57·
235 P. Sepullius Macer
Capul laureat şi voalat al lui C. lulius Caesar spre dr., între apex şi lituus. Pe figură, două contramărci linia re şi una semicirculară.
Rv. Un călăre1 cu doi cai galopează spre dr.; înapoia lui, o cunună; deasupra, P. SEPVLLIVS, iar
dedesubt, (MACER).
Greutatea 3,87 g. Diametru! 17 mm.
43 î.e.n.
Grueber, Roma, voi. 1, p. 549·
2.36 M. Antonius, M. Aemi!ius Lepidus
Lituus, capis şi corbul; deasupra, [M]ANTON IMP.
Rv. Insemnele puterii pontificale şi sus, M[LEPID. IMPJ.
Greutatea 3,67 g. Diametru! x6 X 2.0 mm.
Grueber, Gallia, 31.
2.37 C. Cassius Longinus, P. Cornelius Lentulus Spinlher
43-42. î.e.n
Bustul diademat al lui Libertas spre dr.; în faţă, LEIBERTAS înapoia capului, C. CASSI,IMP.
Rv. Capis şi lituus, iar dedesubt, L. LENTVLVS SPINT; în cîmp st., o contramarcă cir~lară.
Greutatea 3,71 g. Diametru! 2.0 mm.
42 î.c n.
Grueber, Est, 74·
2.38 M. Antonius
Capul gol al lui M. Antonius spre dr. şi M ANTONI[IMP). În plus, cîteva incizii liniare.
Rv. Faţada unui templu distilic al lui Sol; împrejur, III VI [R.P.C.).
Greutatea 3,2.0 g. Diametru! x8 mm.
Grueber, Gallia, 6o.
41 î.e.n,
239 M. Antonius, M. Cocceius Nerva, L. Antonius
Capul gol al lui M. Antoniu spre dr., înapoia lui, capis şi [M. ANT. IMP. AVG] III VIR. R. P. [C]
Rv. Capul gol al lui L. Antonius spre dr.; L.ANTONIVS [COS).
Greutatea 3,69 g. Diametru! 2.0 mm.
Grueber, Est, 107.
2.40 M. Anlonius, L. Ge/lius, C. Cacsar
Capul gol al lui M. Antoniu spre dr.; înapoia capului, un capis şi M. ANT IMP. AVG. III. VIR.
R.P.C. L. GELL. Q. P. (cu ligaturi). Pe figură, două contramărci liniare şi una semilunară.
Rv. Capul gol al lui Octavius spre dr.; împrejur, CAESAR IMP. PONT. lii. VIR. R.P.C. Pe
figură şi în cîmp, două contramărci semilunare şi două liniare.
Greutatea 3,2.6 g. Diametru! 21,5 mm.
Grueber, Est, 109.
40 î.e.n.
241 Peti/lius Capitolinus
Vultur cu aripile deschise stă pe fulger în faţă. Sus, PETILLIVS, jos [CAPITOLINVS].
Rv. Faţada unui templu cu şase coloane; în. cîmp, S. F. ln plus, o contramarcă.
Greutatea 3,66 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 4H2.
242 L. Mussidius Longus
39 î.e.n.
Capul diademat şi voalat al Concordiei spre dr. ; înapoia lui, CONCORDIA. În cîmp, o contramarcă
în formă de T şi una liniară.
Rv. Două mîini d1epte strîng între ele un caduceu; ded~subt, L. MVSSIDIVS. LONGVS. ln
cîmp, două contramărci superficiale.
Greutatea 3,65 g. Diametru! 19 mrn.
Grueber, Roma, 4236.
243 Ace/ati magistrat
Ca mai sus, dar [CON]CORDIA, iar sub. bărbie, o semilună?
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Rv. O platformă circulară cu două statui şi legenda [CLOACIN], iar împrejur, L. MVSSIDIVS
LONGVS (în parte şters).
Greutatea 2.,92. g. Diametru! q,n mm.
Grueber, Roma, 42.42..
39 i.e.n
z44 L. Mussidius Longus
Ca mai sus, dar legenda întreagă. ln cîmp, o comramarcă liniară.
Rv. Ca mai sus, dar CL(OA]CIN.
Greutatea 3,63 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 42.42..
z4 ~ A cela[i magistral
Ca mai sus, dar pe figură, o contramarcă semicirculară.
Rv. Ca mai sus, dar [CLOACIN] şi două contramărci circulare.
Greutatea 3,2.1 g. Diametru! 18,~ mm.
Grueber, Roma, 42.42..
246 Acela[i magistral
Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar CL[OAClN].
Greutatea 3,74 g. Diametru! 19,~ mm.
Grueber, Roma, 42.42..
Z47 Acela[i magistral
Bustul radiat şi drapat al lui Sol; în cîmp, o inciZie.
Rv. Ca mai sus, dar efigia şi legenda în parte şterse.
Greutatea 3,77 g. Diametru! 17,4 mm.
Grueber, Roma, 42.48
248 Sex. Pompeius Magnus Pius
42.-38 î.e.n
Capul gol al lui Pompeius spre dr; în faţă, lituus; înapoia capului, capis şi legenda MAG. PIVS
[IMP. ITER].
Rv. [PRAEF. C]LAS. ET ORAE MARIT. EX.S.C. (în exergă cu ligaturi). Neptun cu un picior
pe o proră de navă şi o figură bărbătească în dr., care poartă o alta pe umeri.
Greutatea 3,71 g. Diametru! 18,5 mm.
Grueber, Sicilia, 7·
Z49 P; Clodiu.r
Capul laureat al lui Apollo spre dr.; înapoia lui, lira.
Rv. Diana Lucifera, în picioare, în faţă, cu două torţe lungi şi [P CLO]DIVS M.F.
Greutatea 3,62. g. Diametru! 18,~ mm.
Grueber, Roma, 42.90.
z5o Acela1i magistral
Ca mai sus, în plus, o contramarcă unghiulară.
Rv. Ca mai sus, dar efigia şi legenda în parte şterse.
Greutatea 3,8o g. Diametru! 18,~ mm·.
Grueber, Roma, 42.90.
•u C. Vibius Varus
Capul lui Bacchus împodobit cu cunună de iederă spre dr.; înapoia lui, o contramarcă semilunară.
Rv. Altar cu mască, thyrsos şi o panteră care vrea să sară; împrejur, C. VffiiVS VARVS. ln cîmp,
o contramarcă semilunară.
Greutatea 3,54 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 42.95.
z s2. Acela1i magistral
Capul laureat al lui Hercule spre dr.
Rv. Minerva înarmată, în picioare spre dr. Pe laturi, C. VIBIVS VARVS.
Greutatea 3,86 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 4301.
z.n Cn. Domiliu.r Calvinu.r
Capul bărbos al lui Hercule spre dr.; înapoia lui, OSCA, iar pe gît, o incizie (contramarcă).
Rv. Emblemele pontificale şi DOM.COS.ITER. IMP.
Greutatea 3,95 g. Diametru! 17,5 mm.
Grueber, Spania, 109.
2.~4 M. Anloniu.r
s- 37
3
"
M. Antoniu în ţinută de augur, în picioare spre dr.; împrejur, M. ANTONIVS [M.F.M.N.] AVGVR
IMP. TER.

..
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Rv. Capul lui Sol radiat spre dr. şi împrejur, III. VIR R.P.C. COS. DESIG. ITER.ET.TERT.
Greutatea 3,72 g. Diametru! 17X19,5 mm.
Grueber, Est, 141.
255 Q. Nasidius
Capul gol al lui Pompei cel Mare spre dr.; în faţă, un trident, înapoia lui, NEPTVNI, iar sub
gît, un delfin. Pe figură, două contramărci liniare.
Rv. Galeră spre dr.; dedesubt, Q. NASIDIVS, în cîmp st., o stea şi o contra marcă în formă de S
şi una semilunară.
Greutatea 3,29 g. Diametru! 20,5 mm.
Grueber, Sicilia, 21.
2 56 Octavianus
Capul gol al lui Octavian spre dr.; împrejur, [IMP. CAESAR. DIVI] F III VIR. ITER. R.P.C.
ln cîmp şi pe gît, trei contramărci.
Rv. Templu tetrastilic cu statuia lui Caesa.r; în jur, COS ITER. ET. TER. DESIG. Pe friză
[DIVO. IVL].
Greutatea 3,72 g. Diametru! 17 X 18,5 mm.
Grueber, Africa, H·
2n Acelaji
Ca mai sus, dar legenda întreagă, iar pe gît, tlouă contramărci liniare.
Rv. Ca mai sus, Jar [D]IVO. IVIL].
Greutatea ~,So g. Diametru! 19,45 mm.
Grueber, Africa, 33·
258 Acela1i
Ca mai sus, dar legenda în parte ştearsă, iar pe cap vreo patru
Rv. Ca mai sus, dar legenda în parte ştearsă.
Greutatea ~,81 g. Diametru! 18 mm.
Grueber, Africa, 33·

contramărci

liniare

şi

~8-

36 î.e.n.

36 î.e.n.

semicirculare.

259 Acela[i
Capul gol al lui Octavian spre dr. IMP.CAESAR. DIVI.F. lli.VIR. ITER. R.P.C. ln plus, trei
contramărci.

Rv. Insemne pontificale şi augurale. COS. ITER. TER. DESIG.
Greutatea ~,So g. Diametru! 20 mm.
Grueber, Gallia, 116.
260 M. Antonius
Galeră spre dr.; sus, ANT. AVG. jos, III. VIR. R.P.[C]. În cîmp, trei contramărci semilunare.
Rv. Vultur legionar între două signa; jos. LEG.ll.
Greutatea 3,52 g. Diametru! 17 mm.
Grueber, Est, 190.
2

p-31 î.e.n

61 Octaviantls
Capul gol al lui Octavianus spre dr.
Rv. Trofeu naval şi militar aşezat pe o proră de corabie. În cîmp, IMP. CAESA[R].
Greutatea 3,71 g. Diametru! 20 mm.
Grueber, Roma, 4352.

262 Augustm
Capul gol al lui Augustus spre dr.
Rv. Capricorn spre dr., cu glob, cîrmă
Greutatea 3,69 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 4374·
26~

şi

corn al

abundenţei;

dedesubt, AVGVSTVS.

Acela1i
Capul gol al lui Augustus în relief puternic spre dr.; împrejur,
Rv. Cununa de stejar şi în interior: OB CIVIS SERVATOS.
Greutatea 3,80 g. Diametru[ 17,5 mm.
Grueber, Roma, 4~89.

264 Acela1i
Capul laureat al lui Augustus spre dr.
Rv. Altar cu inscripţia: FORT. RED.
CAES. AVG.
S.P.Q.R.

24-20 î.e.n.

CAE[SAR A VGV]STVS.

18 î.e.n.
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Greutatea 3,81 g. Diametru! 17 x 20 mm.
Grueber, Roma, 4442.
16 i.e.n.
265 L. Vinidus
Statuia ecvestră a lui Augustus spre dr.; pe piedestal, o inscripţie în parte ştearsă,
Rv. Un cip cu inscripţie şi în jur: L. VINICIVS. L.F. III. VIR.
Greutatea 3,85 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Roma, 4474·
z66 Auguslus
14- 12 î.e.n
Capul gol al lui Augustus spre dr.; in jur AVGVSTVS DIVI. F.
Rv. IMP.X (în exergă). Doi soldaţi îi prezintă lui Augustus, care şade pe o sella castrensis, ramuri

267

268

269

z;o

271

de !auri.
Greutatea 3,65 g. Diametru! 19 mm.
Grueber, Gallia, 157.
Acela[i
Capul laureat al lui Augustus spre dr. [CAESAR. AVGVSTVS]DlVI.F PATER. PATRI[AE].
lh·. [C.L]CAESARES (în exergă) şi apoi AVGVSTI.F. COS. DESIG. PRINC. [IVVENT]. Caius
şi Lucius in togă, în picioare.
Greutatea 3,61 g. Diametru! 18,5 mm.
Sydenham-Mattingly 1 , 519.
Tiberius
Capul laureat al lui Tiberiu spre dr. TI.CAESAR DIVl AVG F AVGVSTVS.
Rv. PONTIF MAXIM. Figură feminină, drapată, cu ramură in st. şi sceptru în dr. şade spre dr.
Greutatea 3,64 g. Diametru 20 mm.
Sydenham-Mattingly, 42.
A.:ela1i
Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar [PONTIF].
Greutatea., 3,81 g. Diametru! 18,45 mm.
Sydenham-Mattingly, 34·
Acela[i
Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar legenda se poate citi în întregime.
Greutatea 3,84 g. Diametru! 18,45 mm.
Sydenham-Mattingly, 39 (variantă de argint).

2-11 î.e.n

14-37 e.n.

,.

Ace/aţi

Ca mai sus, dar pe efigie, o contramarcă în
Rv. Ca mai sus.
Greutatea 3,80 g. Diametru! 19,40 mm.
Sydenham-Mattingly, 42.

formă

de arc de cerc.

Din descrierea amănunţită a fiecărei piese, aşa cum s-a făcut mai sus, rezultă că
toate tipurile monetare sînt cunoscute şi înregistrate în cataloagele de specialitate, aşa
că sub acest report tezaurul de la Fotoş nu aduce nimic nou.
Totuşi, pot fi amintite anumite amănunte de detaliu care yin să completeze varietă
ţile cunoscute în cataloagele de monede romane din timpul republicii. Asemenea varietăţi constă în prezenţa şi poziţia în cîmpul monedei a unor anumite litere, precedate sau
urmate de un punct aşezat în diferite poziţii (sus, jos, în dreapta sau stînga etc.) sau a
unei cifre care n-a fost încă înregistrată. Pentru toate acestea s-a făcut menţiunea la sfîrşi
tul descrierii fiecărei piese, notîndu-se, cînd era cazul, că e o variantă faţă de catalogul
lui Grueber ce ne-a servit drept bază.
Tot ca o variantă trebuie înregistrată şi moneda descrisă sub nr. 45, pe care Grueber o cunoaşte numai cu marginea dinţată, iar exemplarul de la Fotoş e cu marginea
fJedinţatd.

În ceea ce priveşte atelierele în care au fost bătute monedele descrise mai sus,
este de remarcat faptul că marea lor majoritate- peste 200- au fost confecţionate
în atelierele din oraşul Roma.
1

4:'1- c. 297

Sydenham-Mattingly. = E. A. Sydenham and H. Mattingly, The Roman Imperial Coinage, Londra, 1923, voi. 1.
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În atelierele din Italia au fost bătute 31, în Est 12, în cele din Gallia 7, în Spania 6,
in Africa 4 si în Sicilia 2.
'
Mai notăm faptul că, privind cronologic această distribuţie a monedelor pe centrele
de emisiune, observăm că pînă în jurul anului 90 î.e.n., numărul monedelor în tezaur
bătute în atelierele monetare din Roma este aproximativ egal cu numărul celor emise
în monetăriile din Italia.
Greutatea unui denar roman din timpul republicii şi începutul imperiului pînă
la reforma monetară din timpul lui Nero era de 3,9 grame. Cîntărirea efectuată de noi
a fiecărei monede în parte ne arată mici oscilaţii de la această greutate, de cele mai
multe ori în minus şi mai rare ori în plus. Aceste oscilaţii sînt datorite în primul rînd
faptului că în acea vreme se obişnuia să se confecţioneze dintr-o anumită cantitate de
argint un anumit număr de denari. Dar diferenţa în minus mai e de pus şi pe socotea·
la circulaţiei, a uzajului, după cum se observă mai uşor la monedele bătute în prima jumă
tate a secolului II î.e.n., care toate au azi o greutate cuprinsă între 3,36 şi 3,49 grame.
Acest fapt ie~e şi mai clar în evidenţă dacă comparăm greutatea celor mai vechi monede,
intrate în tezaur, cu monedele mai recente (din timpul lui August şi Tiberiu). Se constată
că la această ultimă categorie greutatea dominantă e de 3,8 grame, deci foarte apropiată
de greutatea teoretică de 3,9 grame a unui denar roman.
O mare parte din monedele care formează tezaurul de la Fotoş poartă pe ele, fie
pe avers, fie pe revers, nişte semne incizate cu un instrument ascuţit, datînd încă din antichitate. Aceste incizii se numesc contramărci şi au avut ca scop să cerceteze metalul din
care era făcută moneda, desigur într-o perioadă de criză cînd, alături de monedele veritabile, circulau şi monede falsificate. Formele acestor incizii sînt diferite, de la _linia dreaptă
la cea unghiulară, semicirculară sau circulară, şi uneori chiar avînd forme de litere.
Imitaţii după denarii romani din timpul republicii n-au fost aflate în tezaurul de
la Fotoş, deşi în tezaure din aceiaşi epocă, găsite în aceeaşi regiune, sînt cunoscute numeroase exemple.
Depozitul monetar care face obiectul acestui studiu mai îngăduie o observaţie
preliminară, înainte de a trece la alte consideraţii.
Este vorba de faptul că această descoperire a ajuns la Muzeul regional din Sf.
Gheorghe în două etape: un prim lot, care cuprinde majoritatea covîrşitoare a monedelor
- 245 la număr- a ajuns ca Muzeu prin grija autorităţilor, iar, în urma anchetei efectuate la faţa locului, s-au mai putut recupera de la locuitori alte 26 monede care provin
în mod sigur din acelaşi tezaur.
În descrierea generală a tezaurului în ordinea cronologică, aceste 26 monede
au fost integrate la locul corespunzător.
Dăm mai jos un tablou cu aceste monede reţinute de locuitori şi ulterior ajunse
la Muzeu, în care vom nota, pe lîngă nr. curent, numele magistratului monetar, atelierul
de batere, tipul din Grueber şi numărul corespunzător din descrierea generală a tezaurului, precum şi data cînd a fost emisă fiecare monedă în parte.
Toate aceste monede reţinute de locuitori nu prezintă, sub raportul conservării
sau efigiei, nimic deosebit faţă de celelalte monede, deci nu poate fi vorba de o alegere
intenţionată, conştientă, ci de ceva cu totul întîmplător.
Dacă privim acest tablou sub raportul distribuţiei cronologice a monedelor şi
comparăm cu celelalte monede aflate în descrierea generală, putem face două observaţii,
care ni se par sugestive şi a căror importanţă depăşeşte cadrul studiului de faţă.
În primul rînd constatăm că, deşi s-a ştirbit din masa generală a tezaurului aproape
10%, totuşi această dosire (în cazul nostru temporală) nu a afectat cu nimic cadrul cronologic al depozitului monetar. Cu alte cuvinte în masa principală au rămas atît cele mai vechi
monede (a. 172-151), cît şi cele mai noi (Tiberiu).

www.cimec.ro

675

TEZAURUL MONETAR DE LA FOTOŞ

33

în al doilea rînd mai constatăm, pe de altă parte, că în cele 26 monede sustrase sînt reprezentate, din punctul de vedere al datării, atît cele mai vechi monede din
tezaur (a. 172-151), cît şi cea mai recentă (Tiberiu).
1

Numele
magistratului
monetar

Nr.
crt.

1
1

1

Nr. din
descrierea generală a te zaueului

Atelierul
de batere
şi tipul
după Grueber

1

Obse:vaţii

Data
1

1

1

z
~

4

5
6
7
8
9
10
II

IZ

13
14
l 5
x6
17
18
19
2.0
2.1

22.
2.3

24
2.5
z6

P. Sulla ........ ······ ..... ·····
M. Tullius ..................... ·
L. Scipio Asiagenus ..............
L. Iulius Caesar
L. Iulius Caesar ................
L. Thorius Balbus ..............
P. Porcius Laeca ·········· ......
c. Fundanius ············ ......
L. Iulius Bursio ·········· ......
L. Iulius Bursio
P. Fourius Crassipes ............
Anonimă ........................

1
22
40
43
44
47
50

Roma, 8z8
1
Italia, 502.
Roma, 1~83 (var.)
Roma, 1410 (var.)
Roma, 1428
Roma, 162.1 (var.)
Italia, 649
Roma, 1685
Roma, 2.485
Roma, 2544, (?)(var.)
Roma, z6o4
Roma, z6zz
1
Neprecizată
.... ······· ····· .... Roma, z6zz (?)
C. Norbanus .................... Roma, 2777 (var.)
M. Plaetorius Cestianus .......... Roma, 3544
Roma, 3613
Q. Pomponius Musa
Q. Caepio Brutus ...... ······ .. Roma, 3861
c. I uli us Caesar ................ Gallia, 27
c. Considius Paetus ............ Roma, 4087
M. Antonius, M. Aem. Lepidus .. Gallia, 31
C. Cassius, P. Cornelius Lentulus
Spinther ...................... Est, 74
M. Antonius, L. Gellius, C. Caesar Est, 109
L. Mussidius Longus ............ Roma, 42.42.
1
Octavianus ...................... Roma, 4352
'
Augustus ...................... Roma, 4389
i
Tiberius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Mattingly, 42.
i
••••••

•

•••••

o

•••••••••••

o

o

••••

172.-151 î. e. n.
102-100 ))
91
90
90
90
90
89
85
85
85
84
84 ?
8z
68
67

57

100
105
106

0000

III

113
IZO

154
157
172
191

••••••••••

1

1

!

230
2.~6

237
2.40

246"
261

1

263

1

271

))
))
))
))
))
))
))

))
))

))
))
))

Sigur republican·
sec. Il- 1

))
))

59

))

~0-49

))

45
43

))
))

43-42.
41
39

))

29-27

))

))
))

2.4-2.0
))
după a 14 e. n.

Dacă acest fapt ar fi fost observat numai cu privire la această descoperire, ar fi
trecut ca ceva întîmplător. Dar acelaşi fenomen se repetă şi în descoperirea monetară
de la Ruşi, r. Sibiu, precum şi în alte descoperiri de monede 1 •
Aceste constatări în descoperirea de mai sus, precum şi în alte ocazii similare despre care nu e cazul să insistăm acum, ne îngăduie să formulăm unele consideraţii de
ordin mai general care-şi au importanţa lor pentru întrebuinţarea materialului numismatic
cu scopul de a trage concluzii de ordin istoric.
Reiese din descrierea tezaurului de la Fotoş- şi faptul e confirmat şi de alte descoperiri similare - că masa principală a unei descoperiri numismatice conţine întotdeauna
atît moneda cea mai veche, cît şi cea mai recentă. Aceasta e deosebit de important de ştiut,
întrucît tezaurele monetare ajung (sau mai exact au ajuns pînă mai ieri) în stare fragmentată pînă la noi. Or, faptul de a şti că chiar în această stare ele pot fi întrebuinţate pentru
concluziile de ordin istoric prezintă o deosebită însemnătate.
Dar mai reiese încă o concluzie: chiar şi laturile mai mici despărţite de tezaur în
faza de găsire (însă nu prin alegere de către amatori sau alţii) conţin şi ele o înşirate a
1 Situaţia este aceeaşi şi în descoperirea
veche a Romîniei, voi. r, 1953, p. 5 xo şi urm.

monetară

de la

Sfinţeşti,
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monedelor de la cea mai veche din depozit şi pînă la cea mai recentă. Situaţia aceasta e
în mod clar de tabloul de mai sus, în care se poate vedea că figureaze atît
cea mai veche monedă din tezaur (epoca 172-151) cît şi cea. mai recentă (de la
Tiberiu).
Aceasta înseamnă că chiar laturile mici de monede, în lipsa masei principale,
pot fi folosite pentru concluzii istorice.
Observaţiile de mai sus îşi au o aplicare la noi, mai ales pentru descoperirile numismatice din trecut, cînd, de regulă, tezaurele erau împărţite între diferite persoane, iar
la cunoştinţa cercetătorilor nu mai ajungea decît o parte din depozitele monetare.
Acum se dovedeşte că chiar şi tezaurele fragmentare pot fi folosite ca documente, suplinind,
după caz, uneori chiar întregul tezaur.
Să examinăm acum structura tezaurului, sau mai bine zis cum se masează, din punct
de vedere cantitativ, monedele din tezaurul de la Fotoş, repartizate pe principalele
epoci de batere a monedei romane, precum şi care ar fi explicaţia şi ce concluzii am
putea trage noi de pe urma acestui studiu.
Reamintim că, din punct de vedere cronologic, monedele care formează conţinutul
acestei de'scoperiri se· înşiruie din prima jumătate a sec. II î.e.n. (a. 172-151) şi pînă în
timpul domniei lui Tiberiu (a. 14-37 e.n.).
Pentru a putea studia descoperirea monetară din acest punct de vedere, am întocmit tabloul de mai jos, în care sînt trecute într-o coloană principalele epoci de emisiune,
apoi numărul pieselor din aceste epoci, urmat de procentajul respectiv. Ultimele două
procentaje cuprind epoci mai mari şi de ele ne vom folosi pentru a trage concluzii de
ordin istoric.

ilustrată

Nr.
crt.

Epocile principale
de emisiune

Nr.
pieselor

O'

/o

1

i
J72-1jl i. e. n.
. • • . • • • • . . 1
)>
1j0-12j
..................
~

5
6

7
9
10
Il

12

..................
.. ....... .... . . . ..
. . ... .. . .. . ..... . .
..................
))
..................
..................
,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72-- 50
))
. . . . . . . . . . . . . . . . ..
49- 44
... .... .....
43 î. e. n.- 14 e. n.
Tiberiu (14- 37 e. n.) ............

124-103
102- 92
91- 89
88- 86
8j- 82
81- 73

1,11

2,9j
10
12

))
))

3,69
4.43
9,22
14,76
8,8j

25
40
24

))
))

6,27
1 8,8j
16,6o
11,80

17

))

jl

45

32
4

1,47
-·

Total .....

i

2'7[

l

l

51,28 o o

86,7~%

1

J

l

-·-----

4~,72

°0
1

}

13,27%

100

Din acest tablou putem vedea numărul cu totul neînsenmat- abia 3 piese- al
monedelor din prima jumătate a secolului II î.e.n. Dar nici numărul denarilor din cea
de a doua jumătate a aceluiaşi veac, deşi statistica noastră ne arată 18 piese, nu e prea
mare, ţinînd seama· că ei se înşiruie în timp pe o jumătate de secol.
În următorii treizeci de ani, adică aproximativ între anii 102-73 î.e.n. se datează
cea mai mare parte a monedelor. Cred că putem admite că denarii din sec. II î.e.n., şi
în special cei din prima jumătate, au rămas în circulaţie şi au ajuns în Dacia o datd cu masa
principală a monedelor, adică aceea care se datează între anii 102-73 î.e.n.
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Aceasta înseamnă că între daci, pe de o parte, şi statul sclavagist roman, pe de alta,
a început un ss:himb de produse încă din primul sfert al secolului I î.e.n. Ca dată de început,
în cifră rotundă, putem lua începutul sec. I.î.e.n.
Tot pe baza statisticii putem remarca faptul că masa principală a monedelor, din
punct de vedere cronologic pînă în anul 44 î.e.n., însumează un procent de 86,73% pentru
un răstimp de circa 60 de ani (luînd ca termen de plecare a. 100 î.e.n.), iar pentru restul
de 81 de ani (între a .. 44 î.e.n. şi 37 e.n.) abia dacă avem un procent de 13,27% elin
totalul monedelor.
Din punct de vedere istoric, datele oferite de studiul tezaurului de la Fotoş documentează în mod clar existenţa unor relaţii de schimburi de produse între daci şi romani,
Legenda
e l e:aure de monede
o Oescoper1n Jt· mont:'ae
,·.:o!;; te

rig. 4- Harta cu

răspîndirea

tezaurelor de monede romane din timpul republicii in partea de est
a Transilvaniei în secolul t, î.e.n.

şi

sud-est

schimburi foarte dezvoltate în prima jumătate a sec. I. î.e.n. dar care au slăbit mult în
cea de a doua jumătate a aceluiaşi secol, precum şi în primele trei decade ale celui următor 1 .
Concluziile, aşa cum le-am tras din materialul expus mai sus, ni se par interesante şi ele r,e îndeamnă să facem un pas mai departe, să le transpunem în întregime
pe plan istoric şi social-economic. Dar pentru a face acest pas se cere să dovedim că
datele obţinute din analiza cronologică a tezaurului de la Fotoş nu sînt întîmplătoare,
specifice numai acestui tezaur. Se cere cu alte cuvinte ca observaţiile să fie extinse şi asupra
altor tezaure de acelaşi fel de monede, din aceeaşi vreme şi de preferinţă din aceeaşi regiune. În cele ce urmează vom da o serie de exemple de asemenea descoperiri monetare,
din aceeaşi regiune şi relativ aceeaşi epocă. Avem de observat doar că informaţiile referitoare la descoperirile mai vechi sînt de cele mai multe ori sărace şi vagi. Totuşi, aşa
cum ni s-au păstrat, pot fi folosite pentru teza pe care urmărim s-o documentăm.
În afară de tezaurul de la Fotoş (nr. 1)- vezi harta, figura 4- mai putem amint\
următoarele:
1 Pentru o interpretare asemănătoare a aceluiaşi material numismatic, dar din timpul imper-iului sclavagist roman
descoperit în regiunile apusene·al U.R.S.S., vezi studiul lui V.V. Kropot\dn,, în« Vestnik drevnPi i•.~orii>' .. TCJn. p. 243-252(cu statistici).
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2 Ilieni, r. Sf. Gheorghe.
În anul 1877 s-a descoperit, în pădurea de stejari numită «Dealul Mare », lîngă
pîrăul Egres, un tezaur de denari romani din timpul republicii. Numărul total al monedelor descoperite ar fi fost de circa 200-230, dar s-au împrăştiat în cea mai mare parte. Din
cele salvate, un număr de 107 bucăţi au fost identificate şi clasificate cronologic. Cele mai
vechi sînt din prima jumătate a sec. II î.e.n., iar cea mai recentă din jurul anului 44 î.e.n.
Între monedele descoperite se afla şi o imitaţie locală după un denar roman din timpul
republicii 1.
3 S(. Gheorghe, r. Sf. Gheorghe.
În anul 1851 s-a descoperit în apropiere de biserica reformată un tezaur de denari
romani care s-a împrăştiat. D1n monedele ce au putut fi strînse de la locuitori s-a putut
stabili că parte erau din timpul republicii şi parte din timpul imperiului timpuriu
(sec. 1. e.n.) 2 •
4 Baraolt, r. Sf. Gheorghe.
Pe teritoriul comunei s-a aflat o
romane 3 .
5

Mdgheruş,

monedă, imitaţie locală după

cele republicane

r. Sf. Gheorghe.

I. Marţian menţionează că pe teritoriul comune1 s-a aflat un important tezaur
de monede romane din timpul republiCii» 4 •

6 Turia, r. Tîrgu

Săcuesc.

Se cunoaşte că pe teritoriul acestei comune s-a aflat un denar roman din timpul
republicii, din sec. II î. e. n. 5 .
7 Cernatu de Jos, r. Tîrgu

Săcuesc.

În anul 1946 s-a aflat pe teritoriul comunei un tezaur cu monede romane din timpul
republicii şi drahme din oraşul Dyrrhachium (de pe coasta Adriaticei). Monedele s-au
împrăştiat, dar din cele cîteva piese păstrate reiese că tezaurul cuprindea monede din
sec. II şi I î.e.n. s.
8 Valea

Crişului,

r. Sf. Gheorghe.

Într-o aşezare dacică, identificată pe baza ceramicei, s-au aflat mai de mult
monede romane din timpul republicii (sec. I î.e.n.) şi una din timpul imperiului
(sec. I e.n.) 7 •
9

Mdrcuşa,

r. Tîrgu

Săcuesc.
1

Pe la sfîrşitul secolului trecut s-a aflat în această localitate un tezaur de denari
romani din timpul republicii şi imperiului timpuriu (sec. I ), în număr de 175 piese.
Alte amănunte lipsesc 8 •
L. Revay, în A Szekely Nemzeti Muzeum ertesităje, II (1891), p. 3-8.
Fr. Kenn~r, în « Archiv f. oesterr. Geschichtsqu. », XXIX, 1863, p. 330.
O. Gohl, în « Numizm. Kăzl. )), VII, 1908, p. 122.
' 1. Marţian, Repertoriu ... , 1920, p. 2~, nr. 409.
6 C. Gooss, Chronik., în « Archiv. d. Vcr. f. siebenbiirg. Landeskunde )), XIII, 1876, p. 259.
• Szekely Z., Jegyzetek Dacia tărtcnetehez, 1946, p. 16-17.
7
lbid., p. 18-23.
' « Arch. Ert. », XIII, 1 R93, p. 181,

1

2

3
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r. Odorhei.

În secolul trecut, pe teritoriul comunei s-a aflat un important tezaur de denari
romani din timpul republicii, care s-a împrăştiat înainte de a fi fost studiat. Abia 16
denari au putut fi văzuţi şi identificaţi: erau din sec. III-I î.e.n. 1 .
11 Cristuru Sdcuesc, r. Odorhei.
Monede romane din timpul republicii (sec. II-I î.e.n.) au fost aflate pe teritoriul
comunei 2 .
12 Prejmer, r.

Oraşul

Stalin.

În anul 1887 s-a aflat în partea de est a comunei, în apropierea unei cărămidării,
. un tezaur de aproximativ 200 denari romani din timpul republicii. Din aceştia circa 150
au fost identificaţi şi clasificaţi cronologic şi se înşiruie încă din sec. III î.e.n. şi pînă
la anul 43 î.e.n. cînd se datează cea mai recentă monedă din tez:mr. Între monedele
descoperite se află şi 8 imitaţii după denarii romani din timpul republicii 3 •
13 Bec!ean, r.

Făgăraş.

Pe teritoriul acestei comune s-a descoperit pe la începutul secolului nostru, un
tezaur de denari romani din timpul republicii, din care abia 16 bucăţi au putut fi identificate. Aceste piese se datează începînd din sec. II î.e.n., iar cele mai recente sînt din anul
31 î.e.n. 4 •
14 Altmgeni, r. Tirgu

Săcuesc.

În vatra comunei s-a aflat, în anul 1946, într-o veche aşezare dacă, un vas de lut
ce conţinea peste 100 denari romani din timpul republicii. Dintre aceştia abia 33 bucăţi
au putut fi identificate şi se datează începînd din secolul al II-lea î.e.n., cea mai recentă
fiind din anul 63 î.e.n. 5.
15 Stupini, r.

Bistriţa.

În anul 1899 s-a aflat pe teritoriul acestei comune un tezaur de monede romane
din timpul republicii, în număr de circa 400, însoţite de alte obiecte de argint. Vreo 250
au fost identificate şi clasificate cronologic şi se înşiruie de la sfîrşitul secolului al III-lea
î.e.n., cea mai recentă fiind din anul 43 î.e.n." 6 .
16

Tîrgu-Afureş,

r. Tg.

Mureş.

În această localitate sau în împrejurimi, s-au descoperit, pe la mijlocul secolului
trecut, monede romane din timpul republicii, datîndu-se în secolul al II-lea şi în secolul
I î.e.n. Amănunte lipsesc i.
17 Reghi11, r. Reghin.
În a doua jumătate a secolului trecut, s-a găsit aci o imitaţie locală după un dcnar
roman din timpul republicii 8 .
1
C. Gooss, Chronik ... , in« Archiv d. Ver. f. siebenbtirg. L:1ndeskunde », XIII, l876, p. 235-2~(,.
' Szekely Zoltân, loc. cit., p. 44-45.
'' ]. Gross, în « Korrespondenzblatt d. Ver. f. siebenbtirg. Landeskunde », XIV, 1891, p. 9-·1<).
4 « Numizm. Kozl.», II, p. 15 şi urm.
5 Szekely Z, în «Dacia », XI-XII, p. 105-114.
"G. Fischer, în «Festgab~ zu Feier .... d. ev Gymnasialg. in Bistricz >>, 1yii, p. 4-24.
7
« Archiv d. Ver. f. siebcnbtirg. Landeskundc », II, 1857, p. 442.
' C. Gooss, Chronik ... , în « Archiv d. Ver. f, siebcnbtir~. I,andeskunde "• XI IT, 1876, p. 247-1-48.
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Sighişoara.

Din acest oraş se cunoaşte o
secolului al II-lea î.e.n. 1 .

monedă romană

din timpul republicii, din cursul

19 Şaef, r. Sighişoara.
În a doua jumătate a secolului trecut, s-au aflat pe teritoriul comunei, anume la
marginea pădurii, «mai multe monede romane din timpul republicii, din care două bucăţi
au ajuns în colecţia gimnaziului din Sighişoara» 2 •
20 Bord, r.

Luduş.

Pe teritoriul acestei comune s-a aflat în anul 1932 un tezaur de circa. 200 denari
din rimpul republicii romane. Un număr de 182 piese au putut fi identificate şi clasificate cronologic. După posesorul lor, aceste monede se înşiruie de la sfîrşitul secolului
al III-lea şi pînă în jurul anului 44 î.e.n. Un studiu ~mănunţit asupra acestui tezaur
lipseşte încă. 3

21 Medvef, r.

Tîrnăveni.

Înainte de primul război mondial, s-a aflat pe teritoriul comunei un tezaur de
monede romane din timpul republicii. Cea mai mare parte a tezaurului s-a împrăştiat,
iar cele 13 monede rămase şi identificate se înşiruie din secolul al II -lea şi pînă în
mijlocul primului secol î.e.n. 4 •
22 Tibru, r. Alba.
· În anul .1938 s-a aflat pe teritoriul acestei comune un tezaur de denari romani din
timpul republicii şi al lui Augustus, din care au putut fi salvate 145 bucăţi. Monedele
aflate se înşiruie cronologic de pe la mijlocul sec. II î. e.n. şi pînă la anul 10 î.e.n.
(cele mai recente sînt din vremea lui Augustus) 5 •
23 Attgttstin, r. Rupea.
Din această localitate se cunoaşte un
şi imperiului timpuriu cu un număr de
sfîrşitul sec. III î.e.n. şi pînă la Caligula
are cîte o monedă) 6 •
24 Crif, r. Sighişoara.
Se ştie că în această comună s-au
în a doua jumătate a secolului trecut?.
25 Albejti, r.

tezaur de denari romani din timpul republicii
294 piese ce se înşiruie cronologic de la
(din timpul lui Tiberiu şi Caligula, tezaurul

găsit

monede romane din timpul republicii

Sighişoara.

Pe teritoriul comunei s-a descoperit un tezaur de denari romani din timpul
republicii, din care abia 10 bucăţi au putut fi salvate. Acestea se datează începînd de la
jumătatea secolului al II-lea î.e.n., cea mai recentă fiind din anul 49 î.e.n. 8 •
Numărul exemplelor de acest fel de descoperiri ar putea fi mărit, dar îl considerăm suficient deocamdată. Totuşi, trebuie să menţionăm că tezaure cu monede
c.

Gooss, Chronik .• ,. în «Archiv d. Ver. f. siebenbiirg. Landeskunde», xrrr.~l876. P·
Ibid., p. Z50.
"Al. Borza, în Anuarul Corn. Mon. Ist., Cluj, I93o-p, p. 3I5-3r6.
' Gohl, în « Numizm. Kol. », XIII I9I4, p. zr.
5
M. Macrea şi I. Berciu, în «Apulum», 1, I939-I94z, p. r6o-r86.
0
Jbid., p. IIO-I59·
' C. Gooss, Chronik ... , în « Archiv el. Ver. f. siehenhiitg. Landcskunde >>, XIII, p. zp.
1

2

1

~7t1 krly 7., np. cit., p. 48-49~
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romane din timpul republicii se găsesc şi sînt cunoscute şi pe restul teritoriului Transilvaniei, precum şi în regiunile din sudul şi estul Carpaţilor, 1 unde putem aminti descoperirile de la Poiana, Gherghina, Sascut, Tg. Ocna, iar cercetările, încurajate în ultimii
ani de către Academia R.P.R., au mărit numărul acestor descoperiri.
Din dispersarea tezaurelor de monede romane din timpul republicii pe întreg
teritoriul Daciei, tezaure care s-au găsit de cele mai multe ori în aşezări ale localnicilor daco-geţi, reiese că aceste monede au ajuns în Dacia, pe lîngă jafuri şi incursiuni
războinice, şi pe calea schimbului comercial.
Unul din aceste drumuri de pătrundere, aşa cum îl jalonează descoperirile monetare (vezi harta, fig. 4), trebuia să vină dinspre Scythia Minor, pe valea Siretului,
trecînd pe la Poiana şi apoi, prin Pasul Oituz, în Transilvania.
Din datele cu totul incomplete ale informaţiilor de care dispunem şi care au
fost citate mai sus se poate întocmi un tablou cuprinzînd tezaurele referitor la care
avem informaţii mai ample cu privire la epoca de îngropare a monedelor, indicată de
cea mai recentă monedă din descoperire. Obţinem astfel o dată ÎtJaintea căreia acumularea trebuia să fie încheiată.
1 Ilieni
2 Cernatu de .Jos
3 Mărtiniş
4 Cristuru Săcuesc
5 Prejmer
6 Beclean
7 Alungeni
8 Stupini
9 Bord
10 Medveş
I I Tibru
12 Augustin
13 Albeşti

sec.
II - a. 44 î.e.n.
II şi sec. 1 î.e.n.
sec.
sec. III - I î.e.n.
II-I î.e.n.
sec.
sec.
II - a.43 î.e.n.
sec. II- a. 31 î.e.n.
sec. II- a. 63 î.e.n.
sec. III - a. 43 î.e.n.
sec. III - a.44 î.e.n.
sec. II - mijlocul sec. 1 î.e.n.
sec.
I l - a. 10 î.e.n.
sec. III - Caligula
sec.
Il - mijlocul sec. I î.e.n.

Pe baza tabloului de mai sus putem trage concluzia că monedele statului sclavagist roman au ajuns în Dacia în cea mai mare parte în prima jumătate a sec. I
î.e.n. şi astfel indicaţiile pe care ni le dă statistica referitoare la gruparea monedelor
din tezaurul de la Fotoş se verifică şi în restul descoperirilor din aceeaşi regiune şi
aceeaşi vreme: peste 50% din descoperirile monetare, amintite de noi mai sus, confirmă
faptul că majoritatea denarilor romani din timpul republicii au fost acumulaţi în Dacia
în prima jumătate a secolului I Le.n. Mai trebuie să amintim că şi tezaurul de la
Augustin, care s-a bucurat de un amplu studiu, se încadrează, prin majoritatea monedelor, în aceeaşi situaţie ca şi cel de la Fotoş.
Din faptul că în marea majoritate a descoperirilor, atunci cînd avem o descriere
completă şi amănunţită a fiecărei monede, lotul cel mai important din numărul de
monede se plasează în prima jumătate a secolului I Le.n., se poate deduce că daco-geţii
se aflau în această vreme în relaţii de schimburi comerciale cu statul sclavagist roman.
Istoric, în Dacia această epocă este cunoscută ca epoca lui Burebista, cînd « societatea
dacă trece la forma de stat bazată pc existenţa claselor antagoniste şi avînd tot mai
mult particularităţile unui stat sclavagist »2 •
Faptul că tezaurele monetare sînt răspîndite pe întreg teritoriul Daciei şi în număr
impresionant de mare (numai în Muntenia pot fi citate vreo 30 de asemenea descope1 Un tablou sumar cu descoperiri de acest gen cunoscute pin;l în anul
DacorOJnana », X, 1945, p. 102 şi unn. (cu hartă).
' Jstoria R.P.R., Editura de stat didactirii şi pedagogid, 1912. p. p.
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dovedeşte că producţia populaţiei locale a trebuit să cunoască o creştere necunoscută
pe baza căreia « comerţul îmbogăţea pătura stăpînitoare formată din stăpîni de
robi sau fruntaşi militari »1 .
Descoperirile monetare pot fi întrebuinţate cu folos spre a oglindi evoluţia social-

riri)

încă,

economică

a populaţiei locale din Dacia, aşa cum a făcut V.V. Kropotkin 2 pentru păr
de apus a U.R.S.S. în secolele II-IV e.n. Pentru acest motiv se impune publicarea sistematică şi cît mai amănunţită a fiecărei descoperiri numismatice, ca apoi, pe
baza lor şi sprijiniţi pe datele extrase din ele, să putem formula concluzii cu caracter
social-economic.
ţile

Ne mai

rămîne să

*

spunem cîteva cuvinte în

legătură

cu data

îngropării

acestui

tezaur.
Pentru a fixa data îngropării tezaurului, trebuie să vedem care sînt cele mai
recente monede din cuprinsul depozitului, să le datăm pe fiecare şi apoi să încercăm
să vedem cu ce evenimente istorice pot fi puse în legătură.
Cele mai recente monede din descoperirea de la Fotoş sînt patru denari din
timpul domniei lui Tiberiu (14--37' e.n.) (nr. 268-171 din descriere). Toate cele patru
monede au aceeaşi efigie şi aceeaşi legendă, cu uşoare deosebiri în ceea ce priveşte
stilul efigiei, atît de pe av. cît şi de pe rv. După numismaţii care au studiat emisiunile monetare ale lui Tiberiu, acest tip de monedă ar fi fost bătut în tot cursul
domniei împăratului 3 . Dacă admitem ipoteza numismaţilor, amintită mai sus, rămîne
neexplicat un fapt: de ce toate cele patru monede care ar fi fost bătute în cursul întregii
domnii a lui Tiberiu sînt de acela fi tip (cu uşoare variaţii de mici detalii stilistice) şi nu
găsim măcar una care să fie cu o altă efigie, cu o altă legendă, cînd ştiut este că în
timpul lui Tiberiu s-a bătut un număr destul de mare de emisiuni monetare. Oare nu
cumva deosebirile stilistice de amănunt care se văd pe monede sînt de pus pe seama
diferitelor ateliere m:metare şi nu a unei diferenţe cronologice?
În ceea ce ne priveşte, noi nu excludem această posibilitate, ci, dimpotrivă, o
credem probabilă. În acest caz, tezaurul monetar de la Fotoş a fost îngropat în primii
ani de domnie ai lui Tiberiu.
În cazul cînd admitem că monedele noastre au fost bătute în cursul întregii
domnii a lui Tiberiu, atunci îngroparea tezaurului s-a efectuat în ultimii ani de domnie
ai împăratului sau în primii ani de domnie ai succesorului său, Caligula.
Pentru această a doua ipoteză am mai avea încă un exemplu în tezaurul de la
Augustin care se sfîrşeşte cu o monedă din timpul lui Caligula4 •
Ascunderea tezaurului monetar de la Fotoş poate fi pusă în legătură sau cu
factorul intern sau cu cel extern. În primul caz, îngroparea depozitului monetar ar
putea fi explicată prin existenţa unor frămîntări interne, tribale locale, pe care documentarea de care dispunem noi nu le-a înregistrat, dar care au cauzat-o.
Teoretic o astfel de explicaţie pare a se impune în primul rînd cercetătorului
acestor vremi, ea fiind foarte plauzibilă şi nefiind exlusă nici în cazul de faţă Dacă
ţinem seama însă de evenimentele istorice ce se petrec în această vreme la hotarele
dinspre Moldova ale dacilor din Transilvania, atunci datele de natură istorică, precum
şi unele consideraţii de natură geografică, ne obligă să ţinem seamă în primul rînd de
ele şi chiar să propunem o explicaţie a ascunderii acestui tezaur în legătură cu evenimentele externe.
1 Istoria R.P.R., Editura de stat didactică şi pedagogică, 1952, p. 29.
2 V. V. Kropotkin, în « Vestnik drevnei istorii », 1951, 4, p. 252.
3 H. Mattingly, Coins of the Roman Empire în the British Mus., 1, p. CXXX
'M. Macrea şi 1. Bcrciu, în <( Apulum >>, J, 1939-1942, p. 159, 192, '95·
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Dat fiind faptul că tezaurul monetar de la Fotoş a fost ascuns în faţa pasului
Buzăului, iar cel de la Augustin, în trecătoarea de la Racoş, punct obligatoriu pentru
cel care pătrunde în Ţara Bîrsei, credem că este posibil ca ascunderea lor să se datorească mai de grabă unui eveniment extern -decît unuia intern- care a tulburat în
această

vreme ţinuturile dacilor. Tot în legătură cu un astfel de eveniment trebuie
încetarea vieţii în aşezarea de la Bedehaza, fapt care, potrivit materialului
ceramic găsit, trebuie situat pe la începutul erei noastre. În sprijinul acestei ipoteze ne
mai vine în ajutor şi urciorul roman, găsit în mediul arheologic dacic, printre vase
dacice, cu ocazia săpăturii executate la Bedehiza, în anul 1951. Acest urcior (fig. 3)
poate fi datat pe baza analogiilor la începutul sec. I. e.n. 1 •
Duşmanii externi ai dacilor din această vreme erau pe de o parte romanii, iar
pe de alta populaţiile aşezate în partea de sud a Moldovei şi la nordul gurilor Dunării.
Izvoarele istorice referitoare la această epocă privind relaţiile dintre daci şi
romani în timpul lui Tiberiu şi Caligula nu înregistrează ciocniri militare. Dar din partea rotr.anilor avem în acest timp o epocă de relativă linişte, apoi o altă populaţie, aceea
a sarmaţilor iazygi, care se află în plină migraţie, va exercita o presiune asupra populaţiilor din Moldova asupra geţilor şi bastarnilor.
Este foarte probabil că în legătură cu acest complex de mişcări care a fost
.însoţit desigur de ,upte locale trebuie puse îngropările de tezaure monetare de la Oltul
superior şi distrugerea aşezării de la Bedehaza.
Ne este greu să precizăm în stadiul actual al cercetărilor, dacă avem de-a face
cu o incursiune a sarmaţilor iazygi prin pasul Oituz, în spre Ţara Bîrsei, în scopul
de a-şi deschide un drum spre şesul Tisei, incursiune în cursul căreia după cîteva succese locale, care au cauzat îngropările de tezaure amintite şi incendierea aşezării de la
Bedehaza, aceştia ar fi fost obligaţi să se întoarcă pe locurile de unde porniseră, sau
este vorba de o presiune pe care tot ei au exercitat-o asupra vecinilor geţi şi bastarni,
pe care i-au împins spre vest.
pusă şi

*
În orice caz, tezaurele monetare descoperite în ultimii ani în colţul sud-estic
al Transilvaniei ne dau unele lămuriri cu privire la o epocă a istoriei populaţiei autohtone dacice, referitoare la care izvoarele istorice lipsesc cu desăvîrşire. Descoperirile
despre care a fost vorba mai sus ne arată că deplasarea iazygilor sarmaţi, în prima
jumătate a secolului I al e.n. către sfîrşitul domniei lul Tiberiu, a fost însoţită de
lupte, în cursul ·cărora unele aşezări dacice au fost devastate şi incendiate. Din aceeaşi
cauză au fost îngropate şi unele tezaure monetare.
În legătură cu ciocnirile dintre daci şi sarmaţii iazygi, Harmatta consideră tezaurul de obiecte de argint aurit de la Surcea, r. Sf. Gheorghe, ca un tezaur de provenienţă sarmatică 2 şi care a ajuns în mîna dacilor din aceste părţi în timpul lui Burebista, cu ocazia războaielor dintre sarmaţi şi daci. Harmatta emite această părere pe
-baza constatării făcute de Fettich, care a studiat acest tezaur. Fettich însă nu cunoaşte
împrejurările în care a fost găsit acest tezaur, nici complexul întreg de ceramică care
1-a însoţit. Sîntem de părere că acest tezaur trebuie studiat în mediul arheologic
în care a fost descoperit şi trebuie văzut dacă nu este de pus în legătură3 cu cultura
autohtonilor.
1

A se vedea nota r, de la p. 647.
Harmatta, A magyarorszagi szarmatăk eredetenek es bevandorlasănak kerdesehc?., « Arch. Ert», voi. 76, 1949,
p. 34, nota 25 şi Studies on the History of the Sarmatians. Budapesta, 1950, p. p.
3
Materialul ceramic care a însoţit acest tezaur se afl.\ în colectia Muzeului Regional din Sf. Ghenrghe; el apar.
ţine populaţiei autohtone dace.
2
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colectivului arheologic, care avea ca obiectiv de studiu « Aşezările slave
în regiunile Mureş şi Cluj », s-au oprit şi asupra localităţii Gilău, pentru a
verifica întrucît acel « castrum iuxta fluvium Zomus positum >> 1 al lui Gelu,
amintit de cronicarul anonim, ar putea fi localizat aici. Recunoaştcrile făcute în hotarul acestei comune ne-au îndreptat atenţia asupra aşezării antice din parcul şcoalei
silvice (castelul principelui Rikoczy din secolul al XVII-lea). Scopul sondajului era de a
stabili caracterul şi epoca din care datează urmele de fortificaţie din parcul şi din jurul
castelului.
Prima secţiune (A) a dovedit că există aici un castru roman, dar în aceeaşi
secţiune, în aggerul (val de pămînt) roman, s-a observat conturul unei gropi în care
s-a găsit material ceramic post-roman. Această categorie de ceramică a fost găsită şi
răzleaţă, mai ales în porţiunea din interiorul castrului. Gropile adîncite în agger şi ceramica respectivă ne-au făcut să continuăm săpăturile îndreptîndu-ne mai mult atenţia
asupra acestui material, fără a avea posibilitatea şi intenţia de a cerceta castrul roman.
Cu tot caracterul de sondaj al săpăturii, din cele trei secţiuni (A, B, C,), materialul
ieşit la iveală aduce unele indicii preţioase, în special prin diploma militară romană,
aflată în turnul vestic al porţii sudice, care completează izvoarele istorice ale Daciei antice, cu un document preţios şi rar.

C

ERCETARILE

ISTORICUL CERCETARILOR

Importanta aşezare militară şi civilă romană, de aici, este cunoscută încă din
secolul trecut prin descoperiri izolate de inscripţii, monede, obiecte etc.2
Identificarea castrului roman a făcut-o însă abia Jako Zsigmond3 , care precizează că este aşezat în parcul castelului istoric al principelui Rikoczy (actuala şcoală
silvică). Asupra materialului provenit anterior din castrul propriu-zis, ne iipsesc alte
informatii.
Î~ anul 1949, cu ocazia unei excursii ştiinţifice făcută aici, s-a executat un sondaj
de verificare aproximativ în centrul castrului şi s-au măsurat dimensiunile lui, după
conturul actual al valurilor (180;130 m).
Săpăturile din vara anului 1951 au avut mai mult un caracter de sondaj de verificare şi au durat de la 29.VI-14.VII 1951.
Anonymus, Gesta Hungarorum, cap. XXVII, cf. Popa Lisseanu, Isv. ist. Rom., vol I, p. 4~ şi 96.
" Dăm principala bibliografie unde se amintesc diferitele descoperiri de la Gilău: K. Torma, A Magy. Tudom.
Akad. Evk., XI, II, 1864 p. 7; C. Gooss, «A.V.S.L.» XIII, 1876{277; P. Kirâly, Apulum, 1892, p. 207; A. Schober,
« Dolg. ~>. II, 1911, 278 (il.); W. Kubitschek, « Jahrbuch f. Altertumskunde », III, · 90 ), 123- ~ şi « Mitt. Num. Gescll. >>,
Wien, VIII, 1910, 129- 3o; G. Florescu, « E.D.R. >>,IV, 1930, 86, 88, 128; V. Crist.:scu, Ist. Mil. p. 41, 181 -2; W. Wagner, Dislokation, 68-9; J. Szilâgyi, « Kăzl. >>, I, 1941, 119; idem, Teglabtlyegek, 10; M.Roska, Erd. Muz. Evk., 1943, p. 40.
3
Jak6 Z., A gyalui vârlartomâny urb:\riumai, Kolozsvâr, 1944, p. VIII.
1
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AŞEZAREA

Castrul de la Gilău este aşezat lîngă drumul Napoca (Cluj) - castrul de la Bologa,
pe o terasă, care domină cursul Someşului mic. El se întinde pe o suprafaţă de 2,34 ha
în parcul actualei Şcoli silvice. Conturul castrului se poate vedea destul de clar pe
3 laturi. Latura estică şi colţul nord-estic nu se mai observă bine pe teren, deoarece
în parte, au fost distruse de şanţul medieval al castelului. La sud de castru, pe o
prelungire a terasei (în pepiniera actuală a Şcolii silvice) se observă intense urme de
locuire. Aici, probabil, a fost aşezarea civilă (canabele) 1 . Mai la sud-vest, se observă
unele ridicături şi urme probabile de ~iduri, care ar putea indica locul băii. Tot pe aici,
se pare că urca drumul roman pe terasa castrului. Aşezarea castrului pe o asemenea
terasă este obişnuită la romani, care intenţionat caută astfel de locuri pentru a-şi putea
desfăşura în voie trupele în caz de eventual atac. Din punct de vedere strategk, locul
este bine ales, căci de aici se poate controla nu numai drumul care merge de-a lungul
văii Căpuşului şi a Someşului mic, ci şi accesul dinspre văile Someşului cald şi Someşul
rece. Importanţa castrului de la Gilău creşte şi mai mult prin faptul că este cel mai
apropiat post militar mai puternic de Napoca, unde probabil n-a existat castru. 2 Astfel,
trupele de la Gilău, pe lîngă supravegherea drumului şi a văilor amintite, mai aveau
rolul de a ţine în frîu populaţia locală dacică, care, după urmele materiale existente,
a fost destul de numeroasă în acestă regiune. De altfel, chiar construirea castrului în
interiorul provinciei e legată de aceasta, mai ales că dacii au încercat în mai multe rînduri
să scuture jugul sclavagist roman.
SAPATURILE

S-au tras în total 3 secţiuni: A, B, C, completate unde era nevoie de şanţuri
suplimentare perpendiculare. Vom trata pe scurt rezultatele şi materialul aflat în aceste
secţiuni.
Secţiunea

A, lungă de 34 m, a fost trasă pe latura de sud aproximativ la
dintre colţul de sud-vest şi poarta sudică (vezi fig. 1, planul general

jumătatea distanţei

al sondajelor).

De la 0-17,5 m, secţiunea se întinde în interiorul castrului. Între 17,5 şi 18,8 m
se află zidul castrului, iar de aici şi pînă la 27,5 s-a adîncit secţiunea pînă la pâmîntul virgin pentru a se observa conturul şanţurilor antice. Adîncimea medie în interior
este de 2 m, iar în exterior de 3,5 m. Nu vom insista asupra ei, deoarece profilul şi
interpretarea lui s-au publicat în .raportul preliminar al şantierului: « Aşezările slave
în regiunile Mureş şi Cluj » 3 • Conturîndu-se în secţiune zidul lateral al unui turn intermediar al incintei, am continuat aici lucrările pentru dezvelirea lui integrală. S-au
stabilit următoarele dimensiuni ale turnului: laturile vestică si estică au în exterior
cîte 5,45 m, laturile sudică şi nordică au în exterior cîte 4,40 m. Grosimea zidului
este de 1 m pe cele trei laturi, iar latura de sud fiind curtina castrului propriu-zis,
este lată de 1,30 m. Suprafaţa interioară a turnului era deci de 14,52 m (vezi fig. 2).
Temelia celor trei ziduri ale turnului era adîncită în aggerul castrului de pămînt, fiind
1 Atribuirea numirii de Macedonica aşezării romane de la Gilău, Jeşi foarte problematică, poate fi totuşi pusă
ca ipNeză de lucru (vezi R.E. Supl. VI, 235) cu toate că unii contestă că Macedonica ar fi fost o staţiune intermediară
intre Napoca şi Porolissum (cf. W. Kubitschek, Eine romische Strassenkarte, in « J.C.A.I.», V, p. 85 sq; C. Daicoviciu
« A.I.S.Cl. », 1, p. 53; Em. Panaitescu, « A.C.M.I. >> , III, p. 84.
2 Pînă în prezent indiciile care ar putea sprijirâ ipoteza existenţei unui castru la Napoca sint atît de slabe,
·
incit ar li greu să se dovedească aici existenţa acestuia numai pe baza acestor date.
3
« S.C.I.V. », 195 z, p. 317-318, pl. II.
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tot prin pietre de rîu, care n-au fost legate cu mortar. Această secţiune, pe lîngă
materialul roman abundent şi interesant, a mai dat şi două gropi-vetre, săpate în aggerul
roman, gropi în care s-a aflat material ceramic lucrat cu mîna, din perioada prefeudală.
Prima groapă a fost găsită la un metru de colţul nord-vestic al turnului, înspre
exterior, în imediata apropiere a zidului (0,30 m). Ea are o formă rotundă cu diametru!
de 0,65 m şi o adîncime de O, 76 m; ea întretaie stratul de cultură roman şi aggerul.
Faptul că în această groapă, pe lîngă material ceramic prefeudal, s-a găsit ceramică şi
obiecte romane, este uşor de explicat; groapa a tăiat stratul de cultură roman, iar în
momentul în care pereţii gropii s-au surpat, materialul roman care se afla în aceşti
pereţi, a căzut o dată cu pămîntul peste oalele, cenuşa şi chirpiciul din groapa prefeudală. A doua groapă este aşezată la 0,70 m de colţul nord-vestic al turnului şi la
0,30 m de zidul nordic. Ea are un diametru de 0,60 m şi o adîncime de 0,46 m. Şiîn
această groapă s-a găsit, împreună cu material roman, aceeaşi ceramică lucrată cu mîna.
Pe fundul ei, stratul de cenuşă era de 0,06 m grosime. Nu este de loc întîmplător
faptul că aceste gropi au fost făcute în imediata apropiere a turnului, deoarece în
acea vreme zidul se mai păstra în bună parte, constituind astfel un loc prielnic pentru
adăpostire. N-am găsit urme de locuinţă la suprafaţă şi nici bordeie propriu-zise, dar
se pare că aceste gropi au fost folosite ca vetre. Chirpic:ul şi cenuşa aflată la fundul
gropilor ar fi o dovadă concludentă în favoarea acestor ipoteze. Materialul ceramic
prefeudal, precum şi faptul că aceste gropi străpung stratul roman, pătrunzînd adînc
în agger, sînt cele mai bune dovezi că acest castru a fost locuit şi după «părăsirea
Daciei » de către romani.
Secţiunea B a fost trasată pe latura de vest, aproximativ la 100 m de colţul sudvestic. Ea este lungă de 11 m şi a avut ca scop identificarea traseului zidului vestic. ln
profilul acestei secţiuni se vede clar întreg conturul valului (aggerului) de pămînt al castrului. Şi aici temelia zidului este lată tot de 1,30 m, formată de asemenea din blocuri mari
de piatră de rîu, care n-au fost însă legate între ele cu mortar. Secţiunea a fost săracă
în material, găsindu-se doar cîteva fragmente ceramice romane.
Secţiunea Ca fost trasată pe latura de sud, la circa 50 m de secţiunea A. Iniţial,
ea avea o lungime de 30 de m; ulterior s-a prelungit cu alţi 20 de m, astfel, s-a putut observa
stratigrafia castrului pe o întindere considerabilă (fig. 3). ln ea, pe lîngă materialul
ceramic obişnuit (roman şi prefeudal), au mai apărut şi fragmente ceramice din epoca
neolitică, iar în turnul porţii s-a găsit o diplomă militară romană. Profilul complicat
prezintă anumite dificultăţi în ceea ce priveşte interpretarea lui, şi de aceea dăm o
descriere mai amănunţită a stratigrafiei.
Stratul prim este format din humus modern şi are o grosime de 0,15-0,55 m
(grosimea maximă o găsim între metrii 39--42). ln acest strat apar foarte puţine urme
romane, deoarece el este de fapt un strat de depunere recentă.
Stratul al 2-lea este compus exclusiv din dărîmături romane printre care sînt
presărate cîteva fragmente ceramice prefeudale. Grosimea lui variază între 0,30-1 m.
El se întinde de-a lungul întregii secţiuni. ln acest strat sînt cuprinse dărîmăturile
castrului de piatră, care constau din blocuri de piatră fasonate şi nefasonate, fragmente
de cărămizi, ţigle şi olane, mortar, fragmente ceramice, iar în interior mai ales, mult
nisip. Între metrii 24-27, de-a curmezişul secţiunii, s-a găsit un canal de scurgere
care strîngea apa de ploaie de la turnul de vest al porţii sudice şi o ducea într-un canal
mai mare, care trecea probabil pe sub poartă şi se vărsa apoi în exteriorul castrului. Un•
canal asemănător s-a aflat şi în colţul de sud-est al castrului de la Hoghiz 1 . Canalul este
făcut din cărămizi pătrate. Lăţimea canalului este de 0,25 m. Tot în acest strat, în inte1 « S.C.I.V. )), l, 1950, nr. 1, p. 124 şi Materiale arheologice, 195 :;, voi. I, p. 790, fig. 3·
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dorul turnului, la 0,25 m sud de faţa interioară a laturii nordice şi la 0,10 m de peretele
vestic al secţiunii (vezi fig. 3) la o adîncime de 0,90 m s-a găsit diploma militară romatlă 1.
Începînd de la metrul 33,50 (adică din partea exterioară a zidului castrului) stratigrafia se complică. Stratul al doilea se subţiază pînă în dreptul metrului 38, unde se

S<2.cliuna C.·
8

18

l

:19
!

20
!

~

~

2.2

Fig. 3· -· Profilul

!

23
!

secţiunii

24.
!

26
!

~

C.

pierde în humusul modern, pentru ca apoi să se îngroaşe tot mai mult, pînă la metrul
43. Deosebirea dintre stratul 2 şi 2Ja este următoarea: primul este format din dărîmături
cu mult mortar, avînd deci o culoare mai deschisă, iar al doilea (2 fa) este format tot din
1

Locul descoperirii e indicat în profil prin litera D, iar în fotografie prin semnul X.
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dărîmături, dar acestea sînt făcute în timp mai îndelungat, căci în acest strat predomină
humusul· care îi dă o nuanţă mai închisă.
Stratul al treilea (3) ţine de la metrii 34,30-40,50. El este format din pămînt brun
deschis cuprinzînd fragmente mici de mortar, sfărîmături de piatră din zid, precum şi
bucăţi de cărbune, (care ar putea proveni de la grinzile turnului vestic al porţii de sud).
Stratul al4-lea începe la 33,50 m şi se termină la 40,70 m. El este format dindărî
mături cu mortar masiv, pietre din zid, cărămizi, ţigle şi olane. În dreptul metrului 34,
el se bifurcă: partea superioară izolează stratul 2 fa de stratul al treilea, iar partea inferioară desparte stratul al 3-lea de al 5-lea. Acest strat ar reprezenta prima distrugere a
zidului de piatră, care dărîmîndu-se, a rupt berma, păstrată doar pe o porţiune de
0,60 m (între metrul 33,50 şi 34,10), care era formată ca şi valul, din pămînt bătut de
culoare brun închis. Dărîmăturile acestui strat umplu în cea mai mare parte primul
şanţ al castrului de piatră. În ce priveşte partea superioară a stratului (cea care izolează
stratul al 2-lea de al 3-lea) nu găsim deocamdată o interpretare sigură 1 •
Stratul al 5-lea este cuprins între metrii 20-39. El este format din pămînt
amestecat şi bătut din care s-a făcut iniţial valul (aggerul castrului de pămînt). Porţiunea din exterior provine probabil de la tăierea valului în momentul cînd s-a construit castrul de piatră, pentru a forma berma noului castru şi a astupa şanţul castrului
de pămînt. Grosimea maximă este de cea. 2 m în interiorul turnului.
Stratul al 6-lea este format din pămînt negru (humusul antic) care susţinea probabil gliile de iarbă (caespites) ale valului de pămînt al primului castru. În el s-au
găsit fragmente de vase şi urme ce fier. Interesant este faptul că în dreptul metrului
34, acest strat se îngroaşă brusc (s-ar putea ca aici să se fi terminat berma castrului
de pămînt). Acest strat este cuprins între metrii 3~39.
Stratul al 7 -lea este format din pămînt de culoare negru-brun foarte umed.
El astupă vechiul şanţ al castrului de pămînt şi provine probabil din amestecul humusului antic cu pămîntul galben neumblat. Trebuie semnalat că în acest strat nu se
observă dărîmături.

Stratul al 8-lea este format dintr-un pămînt negricios cu mici urme
mături, care ac;operă fundul şanţului prim al castrului de piatră. El începe
39 şi se continuă prin metrul 43 mai departe.
Stratul al 9-lea astupă fundul celui de al 3-lea şanţ. Este un strat de

de dărî
la metrul

depunere
de culoare galbenă închis şi e cuprins între metrii 41,30-42,40.
Al 10-lea strat are o culoare galbenă. El este stratul pămîntului virgin, neumblat.
Acest strat a fost atins numai în exteriorul zidului între metrii 33-43. ·
Stratul al 11-lea este în interiorul castrului şi e cuprins între metrii 4,30-10,30.
Grosimea lui maximă atinge 50 cm. În acest strat pe lîngă ceramică, oase arse de animale şi pietriş se aflau urme rriasive de cărbune, care ar putea proveni de la o cabană
de lemn.
Stratul al 12-lea cuprins între metrii 0-4 este format dintr-o masă de pietriş
şi nisip, în care se aflau pietre şi ceramică. El este aşezat pe un pavaj de piatră necioplită (piatră de rîu). Porţiunea de pavaj dintre metrii 3--4 este mai ridicată decît cea
dintre metrii 0-2,50, cu 10-15 cm. Pavajul ar putea fi. drumul care lega poarta sudică
cu pretodul (via principalis), căci secţiunea nefiind perfect perpendiculară pe zid, prin
devierea spre est, capătul secţiunii ar ajunge exact în dreptul porţii sudice (vezi fig.1).
Stratul al 13-lea este format din pămînt brun cenuşiu cu urme slabe din epoca
romană. În schimb între metrii 6-9 s-au găsit la cea. 1,40 m adîncime, cîteva fragmente ceramice din epoca neolitică şi o greutate de ţesut (vezi fig. 3).
1

S-ar putea

să

fie o

dărîmare parţială

a zidului sau a turnului din epoca

www.cimec.ro

prefeudală.

CEHCETĂRI AHHEOLOGICE LA

9

GILĂl"

Stratul al 14-lea este format din lut de culoare galbenă. Încă n-am putut explica
cum a ajuns acest lut în stratul de dărîmături (între metrii 3-10) sau deasupra pavajului
(între metrii 15-18), ori deasupra aggerului (între metrii 20-23, 50). Deoarece porţiu
nea de pavaj dintre metrii 15-18 este prea departe de turn (9 m), iar în secţiunea A,
Ia aceeaşi distanţă, am găsit un pavaj identici, noi presupunem că aceste pavaje ar
putea fi via sagttlaris. Pe pavajul din secţiunea C (15-18 m) s-au constatat urme de
pămînt ars, care ar indica o vatră, probabil ulterioară distrugerii castrului, deoarece
aici s-au aflat fragmente ceramice prefeudale.
Din nefericire, timpul prea scurt prevăzut pentru aceste sondaje şi alte împrejurări nu ne-au permis o adîncire generală a secţiunii pînă la pămîntul viu. Ca o completare a secţiunii C, s-a trasat un şanţ perpendicular pe aceasta pentru a se urmări zidul
nordic al turnului vestic al porţii de sud, precum şi pentru a urmări canalul de scurgere. S-a aflat colţul acestui turn, de asemenea s-a constatat o întrerupere a canalului
tocmai în apropierea zidului. La'" 0,45 m în stratul de dărîmătură s-a aflat o monedă
de la Hadrian. Tot în această secţiune s-a aflat şi o vatră care era înconjurată cu
pietr.e din zid şi cărămizi scoase din· canal. Pe vatră s-au găsit oase calcificate de animale, multă cenuşă, precum şi ceramică romană şi prefeudală.
CASTRUL DE PAMîNT

Confruntînd observaţiile făcute în cele trei secţiuni, se pot deosebi mai multe faze de
construcţie ale castrului, dintre care prima este cea a castrului. pe pămînt. În secţiu
nile A, între metrii 12,65-17,50; B, între metrii 2-7,50 şi C, între metrii 26-32 se
conturează un val de pămînt avînd o grosime medie de 1,50 metri. Acest val nu poate
să fie decît al castrului de pămînt, căci altfel nu ne putem explica de ce temeliile curtinei
şi ale turnurilor castrului de piatră nu ating pămîntul neumblat, ci se opresc tocmai
în acest strat de pămînt bătut. De asemenea, şanţul prim, atît la secţiunea A cît şi
Ia secţiunea C nu poate fi atribuit decît castrului de pămînt pentru că este prea mic
şi prea aproape de zid pentru a fi al castrului de piatră; de asemenea stratele 5 şi 6
acoperă şanţul prim al secţiunii C; or în aceste straturi urmele de dărîmături sînt rare
iar cele de mortar inexistente. Singurele urme materiale sînt cîteva fragmente ceramice
romane şi zgură de fier. Dacă şi acest şanţ ar aparţine castrului de piatră, ar fi trebuit să aflăm în el urme de mortar, cărămizi, ţigle şi· pietre ca în şanţul următor.
Alte componente ale castrului de pămînt sînt greu de schiţat. Astfel, capătul exterior
al bermei ar fi indicat de o îngroşare bruscă a stratului 5 în dreptul metrului 34. Via
sagttlaris este indicată numai în secţiunea A, între metrii 18-20,502 de un strat subţire
de 0,10; 0,6, 0,15 m format din nisip şi pietre mărunte de rîu.
Tehnica valului de pămînt corespunde cu ceea ce romanii numesc muri caespiticii,
căci după cum am amintit mai sus, stratul al 6-Iea este format dintr-un pămînt negru închis,
care se deosebeşte clar de celelalte straturi şi care ar putea să fie format tocmai din gliile de
iarbă (caespites) care îmblăneau valul de pămînt 3 • Alte indicii mai sigure referitor la tehnica
construirii catrului de pămînt nu putem da 4 • În ce priveşte forma şi dimensiunile castrului
de pămînt, de asemenea nu putem da precizări, deoarece săpăturile n-au avut amploarea
necesară pentru a urmări sau rezolva această problemă. Asupra datării acestui castru
însă, putem avea unele presupuneri. Se ştie că ala Siliana (unitatea de garnizoană de
Vezi profilul secţiunii A, stratul 10, în « S.C.l.V.», III, 19j2, p. 316.
' Ibidem.
Analogii la alte castre din Dacia avem la: Bumbeşti, în C.l.L., III, 14 481. z; C. Daicoviciu, Micia C., în
« A.C.M.l.», IV, 1932-8, p. 16 sq; M. Macrea, Bologa, în« A.C.M.l.», IV, p.zzz.
' Merită să tie semnalate liniile orizontale în secţiunea A (vezi profilul) în valul de pămînt bătut, care. ax
indica prin urmele de scînduri tehnica construi1·ii zidului. Cf. C. Daicovi<:"iu, loc. cit.
1

3
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la Gilău) staţiona în Dacia încă din primii ani ai cuceririi ei de către romani!. Din
aceasta se poate presupune că lagărul a fost construit încă din timpul lui Traian.
Nu putem însă preciza exact momentul construirii castrului de piatră, deci durata castrului de pămînt, urmînd ca cercetările viitoare să lămurească această problemă.
CASTRUL DE PIATRĂ

În cea de a doua fază de construcţie, s-a ridicat peste castrul de pămînt unul
de

piatră.

Tehnica construirii zidului este cea obişnuită: faţa exterioară este formată din
pietre fasona te (opus quadratum), iar cea interioară din pietre necioplite (opus incertum),
legate între ele cu mortar. Temelia zidului prezintă însă o particularitate: ea este fă
cută din pietre de rîu, fără legătură obişnuită cu mortar. Aceste pietre sînt puse «În
picioare »,una lîngă alta, iar spaţiul liber dintre ele este umplut cu pămînt 2 • Dacă ne gîndim
că temeliile curtinei au fost săpate în vechiul agger al castrului de pămînt, format dintr-o
masă compactă şi solidă de pămînt bătut, ne putem explica de ce constructorii acestui
castru au făcut economie de mortar, căci soliditatea necesară susţinerii zidului era garantată prin prezenţa acestui agger. Temelia zidului are o adîncime de 0,60 m şi o grosime de 1,30 m, iar înălţimea acestei temelii împreună cu zidul păstrat este de 1,20 m
\am găsit-o numai în secţiunea C). Se pare că etajul superior al turnurilor amintite
era făcut din cărămidă, iar acoperişul era din ţiglă. În sprijinul acestei ipoteze vin
fragmentele de cărămizi, ţigle şi olane, aflate în exteriorul secţiunilor A şi C, precum şi lipsa totală a lor în secţiunea B, unde nu avem turn. În imediata apropiere a
turnului vestic al porţii s-au găsit cîteva fragmente de « tegula mammata » care ar
indica prin apropiere un hipocaust. Zidul curtinei a fost construit probabil chiar pe
herma castrului de pămînt, căci altfel nu ne putem explica lipsa ei. Despre înălţimea
zidurilor şi a crenelurilor nu putem da precizări. Berma castrului de piatră trebuie
să fi ajuns cel puţin pînă în dreptul metrului 35, ea a fost însă ruptă în dreptul
metrului 34 de dărîmăturile zidului, care au făcut-o să alunece în şanţ. Primul şanţ
al castrului de piatră cuprins între metrii 39-41 (secţiunea C) avea o adîncime de cea.
3 metri faţă de nivelul antic. Al doilea şanţ, cuprins între metrii 41-45, aparţine tot
castrului de piatră. Acest lucru ni-l dovedesc stratele 8 şi 93 • Despre porţile castrului
nu putem spune nimic deocamdată, deşi secţiunea C trece întîmplător prin turnul vestic al porţii sudice (porta principalis dextra) 4 •
Via sagularis este reprezentată prin porţiunile pavate din secţiunea C (între metrii
15-18) şi secţiunea A (stratul 5). Drumul care lega cele două porţi- sudică şi nordică- de pretoriu (via principalis) este indicat de porţiunea pavată dintre metrii 0-4 a
secţiunii C. Nu ar fi exclus însă ca la castrul de piatră să fi existat mai multe faze de construcţie. Verificarea acestei ipoteze este însă posibilă numai după efectuarea mai multor
secţiuni pe toate laturile castrului. Tot atunci s-ar putea verifica şi mărimea exactă
atît a castrului de piatră cît şi a cehii de pămînt.
Forma şi aranjarea arhitectonică a castrului de la Gilău, după cîte am putut
constata pînă acum, pare să aibă analogiile cele mai apropiate la castrele de la Răcari5
şi Drubeta6.
1

R. Paribeni, Optimus Princeps, I, p. z3r; « C.I.L.)), III, 845,847, 7651.
La castrul de la Inlăceni avem aceeaşi situaţie. Comunicare verbală, praf. M. Macrea.
La început credeam că acest şanţ a aparţinut tot castrului de pămînt şi că cel de al doilea şanţ al castrului
ar fi fost în dreptul metrului 4 5.
4
Pentru analogii vezi Gr. Florescu, «Arhivele Olteniei)), IX, 1930, p. 373-387 şi extras (Castrul roman Răcari).
6 Ibidem.
6
Al. Bărcăcilă, Drubeta, p. 15 sq.
2

1

de
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Pe baza sondajelor efectuate nu se poate preciza momentul construirii castrului
de piatră. Faptul însă că majoritatea castrelor de piatră din Dacia sînt făcute în jurul
celei de a doua jumătăţi a secolului al II-lea şi pe la începutul secolului al III-lea 1 ,
ne-ar îndreptăţi să credem că şi acest castru a fost făcut tot atunci. Unele observaţii
ar indica construirea lui în piatră încă înainte de anul 150 e.n., poate chiar pe timpul
lui Hadrian. Astfel forma castrului care se apropie mult de cel republican 2, precum şi
aflarea unei monede a lui Hadrian în secţiunea C, la 45 cm adîncime, deci în plin strat
de dărîmătură a turnului, ar veni în sprijinul acestei observaţii. Mai mult chiar, descoperirea
diplomei militare în turnul de vest al porţii sudice, diplomă care datează din anul 164
e.n., arată că în preajma acestui an, castrul de piatră care exista deja (probabil de mai
multe decenii), a suferit un atac şi poate chiar unele avarii, care au prilejuit pierderea
diplomei respective. Toate aceste observaţii ne fac să presupunem, pînă la probe
contrarii, construirea acestui castru în piatră, încă din prima jumătate a secolului al
Il-lea.
MATERIALE
Ceramica din epoca

neolitică

Piesele nr. 1, 2 şi 4 din figura 4 sînt torţi de vase de culoare roşiatică. Pasta este
bine frămîntată, dar impură, iar arderea este incompletă. Piesa nr. 8 este un perete de
vas cu toartă rotunjită. Amîndouă feţele au o culoare cenuşiu deschis în timp ce în
secţiune, din cauza arderii incomplete, are culoarea cenuşiu închis. Pasta are mult siliciu:
Piesele nr. 3,5 şi 7 sînt buze de vas cu profil aproape drept, doar muchia buzei este
uşor răsfrîntă în exterior. Numărul 3 are un buton în relief. La toate, pasta şi arderea
este identică cu cea de la nr. 8. Piesa nr. 6 este o greutate de ţesut, piramidală cu baza
pătrată. Este slab arsă, iar în interior are urme de paie şi siliciu. Toate fragmentele ceramice sînt lucrate cu mîna. Datarea este destul de dificilă, totuşi pe baza analogiilor pe
care le cunoaştem, putem să încadrăm ceramica respectivă în epoca neolitică, cultura
Tisa 3 • Pentru noi este semnificativ doar faptul că pe terasa pe care ulterior s-a stabilit
castrul roman, a existat în epoca neolitică o aşezare sporadică. Desigur, săpături mai ample
vor permite să se stabilească mai precis întinderea şi caracterul acestei aşezări, precum
şi durata ei.
Obiecte de bronz

şi

os

1. Cataramă de bronz de formă-ovală, cu capetele rotunjite şi îndoite în exterior.
Limba este formată dintr-o sîrmă mobilă, care se subţiază la vîrf. A fost găsită în secţiunea
C în grămada de pămînt aruncată. Dimensiuni: diametru! 4,8 cm, grosimea 0,5 cm f0,3
cm, lungimea limbii 5 cm, grosimea la bază 0,5 cm, grosimea la vîrf 0,2 cm. Este foarte
probabil romană, deşi această formă de cataramă se continuă pînă la sfîrşitul perioadei
prefeudale 4 •
2. Verigă de bronz (brăţară?), în formă de cerc, cu secţiunea ovală, are o patină
frumoasă. A fost găsită în secţiunea C la 0,50 cm adîncime. Dimensiuni: diametru! 6
·
cm, grosimea 1f0,7 cm.
1

C. Daicoviciu, La Transilv., p. 109 sq; V. Chrisrescu, Ist. Mii., p. 133.
" Pentru forma castrului şi datarea lui timpurie, compară planul general cu cel al castrului de la Răcari, cf.
Gr. Florescu, Castrul romart de la Răcari-Dolj, p. 7, 24, nr. 2, fig. 1.
3
Cf. F. Torma, 24/25, Bericht cler Rom.- Germ. Komm., 1934-35, p. 40 sqq., pl. 9, 12 şi pl. 12.
4 Analogii: « Salzburg Jahrbuch», VII, 1930, p. 47, pl. XI, fig. 17; ]. Hampel, Alt. friih. Mitt. in Ung., 1,
p. 289, fig. 696-8, crede că sînt romane tîrzii. O piesă identică a fost găsită la Ilişua (M.A.C. inv. 3364). Pentru cataramele
,·ikinge, vezi «S.M.Y.A.», XLII, 1939, p. 141, sqq.,pl. XXXI, fig. 1-8.
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3. Pelta de bronz, probabil piesă de harnaşament. S-a aflat în sondajul făcut în 19491 .
4. Fibulă ( ?) de bronz, probabil cu ţîţînă. Aflată în secţiunea A la 0,60 cm.
5. Obiect de bronz a cărui întrebuinţare nu o putem preciza. Secţiunea A, 0,60 m.
Dimensiuni: 2 - 1,5 cm.
6. Cîrlig dublu din fier, cu vîrf rupt, aflat în secţiunea A, la 0,40 m.
7. Miner de oglindă (?), din metal alb, aflat în interiorul turnului vestic al porţii,
în imediata apropiere a diplomei militare 2 •
8. Cataramă de bronz în formă de pelta, cu limba din fier, aflată tot lîngă diplomă,
la aceeaşi adîncime. Dimensiuni: 3 /3 /0,3 cm 3 •
9. Fibulă din bronz cu buton la capătul piciorului şi cu susţinător înalt. Pe curba
piciorului o proeminenţă ornament~tl cu patru linii adînci te. Arcul este scurt, iar acul
rupt. Aflată tot lîngă diplomă. Dimensiuni: picior 3,7/0,3 cm" buton 1 /0,7 cm, susţină
tor 1,5/0,8 cm4 •
10. Mîner de bronz cu capul teşit, ornamentat cu un semn în formă de Y. Aflat
în secţiunea A la 0,60 m adîncime. Dimensiuni: 5 /1 J0,5 cm.
.
11. Placă de bronz rotundă cu o gaură pătrată la mijloc şi cu marginea zimţată,
aflată în sectiunea C la 0,50 metri 5 •
12. C~i de bronz cu capul rotunjit. La vîrf are urme de fier. Secţiunea A, 0,50
metri. Dimensiuni: 6 J1 cm.
13. Ac de bronz cu partea superioară ornamentată cu linii adîncite. Secţiunea
C, 0,70 metri. Dimensiuni: 10 J0,3 cm.
14. Stilus (?) de bronz cu un capăt ascuţit şi altul lăţit. Secţiunea A, 0,50 metri.
Dimensiuni: 13 J0,2 cm.
15. Ac de păr din os cu capul conic. Secţiunea C, 0,50 m. Dimensiuni:
11 ;o,7 j0,2 cm.
· 16. Ac de cusut din os, rupt tocmai în dreptul urechii. Secţiunea C, 0,50 m. Dimensiuni: 9,5 J0,4 J0,2 cm.
17. Partea superioară a unui ac de păr, din os, ornamentat cu trei cercuri adîncite
şi paralele, precum şi cu linii care se întretaic formînd romburi. Secţiunea C, 0,60 m.
Dimensiuni: 6/0,5 cm.
18. Vîrf de ac din os. Secţiunea C, 0,60 cm. Dimensiuni: 4 J0,4 cm.
19. Ac mic de os cu capul conic. Secţiunea C, 0,50 m.
Obiecte de fier (pl. I)

Deoarece descriet;ea fiecărui obiect în parte ar •necesita spaţiu prea mult şi ar da
articolului o notă prea evidentă de tehnicitate, ne vom mărgini la o descriere sumară,
făcută pe categorii de obiecte.
Nr. 1. Scoabă din fier, nr. 2 şi 3 piese din fier nedeterminabile, nr. 4 scoabă de
la uşă. Nr. 5, 6 şi 15 ţîţîni de uşă. Toate au fost aflate în secţiunea A. Nr. 8-11 şi 23 vîrfuri de pilum sau de lance. Nr. 12-14 cuţite cu muchia îngroşată şi curbată, dar cu
tăişul ascuţit şi drept. Nr. 16 zăbală. Nr. 17 şi 22 mînere de fier. Nr. 7, 18-21 verigi
rotunde sau ovale de diferite dimensiuni. Nr. 24-33 cuie din fier de diferite dimensiAnalogii în A.Ert., 1940, p. 243 sq. pl. XXIX şi A.Ert., 1941, p. 79 sq. pl. X-XXII.
Analogii în M.A.C. inv. 5793 şi J 10 437a care are şi stampilă (pct. 2,3 şi 4 în pag. următoare).
3
Analogii în M.A.C. inv. 4848 (Veţel), I, 9210, I. 9301 (Saschiz), p29, 5751 (Alba iulia, Moigrad), Il 8401
etc. Pentru datare vezi M. Parducz, Denkmăler der Sarmatenzeit Ungarnb, I, p. 46, pl. III, fig. 2, în Arh.
1

2

(Tarcea)
Hung., XXV.
4 Analogii şi datare, M. Parducz, op. cit., p. 46, pl. II, fig. 9 şi Ilona huvrig, Die Haupttypen der kaiserzeitlichen Fibeln in Pann., 116, pl. V, fig. 48, în Diss. Pann., II, nr. 4·
6 Analogie în Materiale arheologice, I, p. 792, fig. 4,5 mre ate şi inscripţia TAVITI. .. MANI.
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uni în secţiune, pătrate, dreptunghiulare, sau rotunde, cu c~petele rotunjite sau teşite.
Nr. 34 cheie de fier, cu mîner ohişnuit, dar cu limba destul de complicată. Nr. 35 probabil
un mîner de la o unealtă. Nr. 36 trepied.
Ţigle, cărămizi şi ceramică

1. (fig. 6). Fragment de ţiglă romană cu scriere cursivă. Este greu de întregit
numele aceluia care a scris. Propunem următoarea lectură: [A ]VRE (lius) ... SRE. Se
pare că a existat şi al treilea rînd. Aflată în secţiunea C, la 0,50 cm.

4
Fig. 6-7. --

Ţigle, cărămizi şi ceramică.

2. Farfurie terra sigillata, ornamentată cu motive florale şi animaliere (în cerc,
o lebădă zburînd cu o inimă în cioc; sus, la stînga, un corb în plin zbor, iar jos, un cîine
,
fugind). Este o marfă sigur de import, adusă probabil din Galia 1 .
1. (fig. 7). Fund de farfurie identic ca factură cu farfuria de mai sus.
1

Cu ceramica

<<

terra !igillata » de import in Dacia, ne vom ocupa intr-un studiu special.
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2. Rotiţă de car de cult, făcută din lut 1 .
3. Fragment dintr-o farfurie terra sigillata de culoare roşie. Dimensiuni: 8,5 j5,5 /0,8
cm. Ornamentaţia începe cu o ghirlandă de ovuri care încinge farfuria imediat sub buză.
Cîmpul de ornamentaţie este împărţit în două de o coloană formată din puncte în
relief, care au drept capitel, trei frunze. În partea stîngă se vede partea inferioară a unei
figuri umane (probabil de femeie). În partea dreaptă zeiţa Diana mergînd spre dreapta.
Este îmbrăcată într-un chiton, iar părul este adunat în formă de coc în creştetul capului.
În mîna stîngă ţine un arc, iar în mîna dreaptă piciorul unei căprioare 2 • Între Diana şi
coloană se află stampila: OF SACRI. Sacer este unul dintre cei mai activi olari de terra
s(f!,illata cunoscut în Galia la Lezou 3 •
4. Fragment dintr-un vas de terra sigillata locală (imitaţie) de culoare cenuşie.
5. Opaiţ de culoare cărămizie, aflat în secţiunea A, la 2,50 m în umplutura
şanţului antic. Lipseşte partea din fund unde probabil era ştampila fabricantului.
6. Fragment de cărămidă cu sigla S, probabil a alei Siliana 4 .
Ceramica

romană

(pl. II)

1. Fragment de «ceaşcă dacică» (?), aflat în secţiunea A, la 2,70 m în umplutura
antic. De la nr. 2-21 (exceptînd numerele 13 şi 14) avem diferite profile sau
forme de vase romane provinciale. Toate sînt lucrate cu roata dintr-o pastă fină, bine
frămîntată şi bine arsă. Culoarea diferă, însă majoritatea sînt cărămizii sau cenuşii. De
remarcat că numerele 3 şi 11, prin factura şi ornamentaţia lor, pe baza analogiilor cu alte
descoperiri, ar putea fi datate eventual în sec. al IV -lea. Ceramica din categoria aceasta (în afară de cea lucrată cu mîna) este destul de frecventă la Gilău 5 • Nr. 13
este un fragment dintr-o farfurie mare din marmură. Nr. 14 este o piatră de ascuţit. În
planşa aceasta s-au ales numai unele fragmente ceramice dintre cele mai specifice. Ceramica
din această categorie este mult mai abundentă, deşi sondajele s-au făcut în jurul zidurilor,
unde este stiut îndeobste că astfel de urme materiale sînt mai sărace. Locul unde s-a lucrat
această ce~amică nu ~e este cunoscut, dar ea se apropie ca factură de cea de la Căşei şt
Ilişua unde sînt cunoscute cuptoare de ars din această epocă.
şanţului

Ceramica

prefeudală

(pl. III

şi

fig. 8)

În planşa III, de la nr. 1-23, avem diferite buze de vase (de remarcat că fiecare profil de buză diferă, ceea ce înseamnă că avem vase diferite). Numărînd profilul buzelor am constatat că avem 32 de vase diferite din această perioadă. De la nr. 24-29 sînt
funduri de vase, al căror profil în general este drept şi simplu (fără suport inelar de susţinere). Profilul buzelor în general este drept, dar cu uşoară răsfrîngere a muchiei buzelor
spre exterior. Aceste profile, dimpreună cu cele ale pereţilor de vase şi a fundurilor,
arată că forma predominantă nu este borcanul rotunjit la mijloc, ci oala cu pereţii uşor
curbaţi. Pasta şi factura acestor vase diferă total de cele romane. La această categorie de
ceramică, pasta este impură, prost frămîntată, iar arderea este incompletă, în timp ce
În M.A.C. există un cărucior întreg cu patru rotiţe.
Dechelette, Les vases ceramiques ornes de la Gaule Romaine. Paris, 1904, II, p. 17, fig. 64; W. Ludowici,
Romischer Topfcr in Rhcinzabern, III, p. 233, fig. 246.
3
J. Dechelette, op. cit. I, p. 176, 297-8, p. 138 sq; R. Knorr, Siidgallische Terrasigillata-Gefăsse von Rottweil, p. 48-9, pl. XXIX, 3; R. Forrer, Die romischen Terrasigillata-Topfereien von Heiligenberg-Dinsheim und
lttenweiler im Elsass, p. 113, 130- 131.
4 J. Szilâgyi, în Teglabelyegek, p. 21, pl. XIV, 196-9.
5 Ar trebui să se dea o atenţie mai mare acestei categorii de ceramică deoarece ea apare şi în alte aşezări
romane, unde viaţa a continuat şi după retragerea statului sclavagist roman (Cristeşti, Lechinţa).
1

" J.
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prelucrarea este exclusiv cu mîna. Culoarea diferă după sistemul de ardere: unele sînt
roşiatice, altele negricioase. Multe fragmente au urme de afumare (sau urme de rămăşiţe
organice arse) ceea ce înseamnă că erau folosite, fie direct deasupra focului, fie la marginea
lui (aşa cum se mai folosesc şi astăzi aceste oale în anumite sate de la munte sau la
stîne). Un fapt aproape general constatat este lipsa ornamentelor. Fragmentele 17 şi 21,
ornamentate cu linie ondulată, se deosebesc ca factură şi formă de celelalte (ele intră mai
degrabă în categoria ceramicii tîrzii romane). Fig. 8 prezintă aceleaşi caracteristici. Atragem atenţia doar asupra formelor de vase şi mai ales asupra fragmentelor 1 şi 3, singurele

Fig. 8. -

Ceramică prefeudală.

care au urme de ornamente; primul un cerc incizat, iar al doilea, vîrfurile de la o linie
ondulată. Cele două capace, prin simplitatea formei şi primitivitatea lucrării lor (deşi
astfel de forme de capace, făcute însă cu roata, găsim şi în ceramica romană ·provincială);
intră fără îndoială în această categorie de ceramică prefeudală. Datarea acestei categorii
ceramice, pînă 1~ cercetări mai ample, care vor aduce indicii cronologice mai sigure,
este deocamdată ipotetică 1 • Pe baza analogiilor cu ceramica găsită în mormintele avare,
precum şi în aşezarea de la cătunul Sf. Gheorghe-Cipău (unde o astfel de ceramică a fost
găsită într-un nivel de cultură aflat deasupra bordeielor din secolele V-VI), ne gîndim
să datăm şi ceramica noastră, în primul rînd, în cea de a doua jumătate a mileniului
întîi al erei noastre (eventual între secolele VII-VIII). Bazaţi pe faptul că ea apare în
special în gropile făcute în aggerul roman, ne oprim pentru moment la această datare.
În urma unei statistici făcute asupra materialului ceramic de la Gilău, am ajuns
la următoarele rezultate: 5% ceramică din epoca neolitică, 70% ceramică romană şi 25%
ceramică prefeudală lucrată cu mîna. Din aceste cifre reiese că urmele prefeudale sînt
destul de abundente şi că o locuire mai îndelungată, după părăsirea castrului, a fost
posibilă aici. Dacă datarea propusă mai sus rămîne valabilă, atunci posibilitatea localizării « castrului » lui Gelu la Gilău, peste ruinele castrului roman, nu este exclusă.
1

A

T.

Horvăth,

Szentes-K:~.jăni

Az iilloi es kiskorosi avartelTleto, ln Arch. Hung., XIX, pl. XXXIX
avu temeto, pl. XLII, XLIII.
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Monede

în total trei piese, dintre care numai două sînt determinabile.
secţiunea C, la 0,45 cm adîncime.
A vers [HADRIA ]NUS A VG. COS [III PP]. Bustul împăratului cu lauri, îmbrăcat
Şl îndreptat spre stînga.
Revers [PIETAS AVG. S]C. Pietas în picioare spre stînga, ridică amîndouă mîinile,
la stînga un altar aprins, la dreapta o barză. Bronz mare. Greutatea 21,79 g. Diametru!:
3,10 cm (Coh. 2.II, 192 /1035).
2. Monedă nedeterminabilă aflată în secţiunea C, în pămîntul aruncat.
3. Philippus I (244 e.n.) aflat în secţiunea A, la 0,50 m.
Avers IMP.M.IVL. PHILIPPVS AVG. Bustul lui cu !auri, îndreptat spre dreapta
S-au

găsit

1. Hadrianus (128 e.n.)

Şl îmbrăcat.

Revers P.M.S. COL. VIM. AN. VI (în exergă). Provincia în picioare, cu braţele
în jos, aşezată între un leu şi un taur. Bronz mare. Greutatea: 17,55 g. Diametru!:
2,95 cm (Pick, I 1 40 f102 şi Coh. 2, V 120 f268).
Moneda de la Hadrian, după cum am amintit, poate fi legată de construirea castrului de piatră. Cea de la Filip (dimpreună cu tezaurul de 1170 de denari aflat tot la Gilău
şi care se termina tot cu Filip), ar putea fi legată de frămîntările prin care trece Dacia în
timpul domniei acestui împărat 1 .
lăsate

Diploma

militară romană

Locul exact al descoperirii diplomei l-am indicat mai sus. Urmează să precizăm
doar detaliile şi mediul în care a fost găsită diploma.
Ea a fost găsită în interiorul turnului vestic al porţii sudice (porta principalis dextra),
în stratul de dărîmătură care aici se îngroşa printr-o înclinare în spre zid. Diploma era
aşezată cu faţa în jos şi cu cutia pentru sigilii în sus. Pe amîndouă feţele exterioare ale
tăbliţelor, pe carbonatul de cupru, s-au păstrat urme de paie. Sub diplomă şi în imediata
ei apropiere, s-au găsit capete de cuie din fier, care puteau să fie de la o platoşă din piele,
nituită tocmai cu astfel de capete de cuie. Aproximativ la aceeaşi adîncime (80-90 cm)
s-au găsit: un vîrf de lance şi diferite fragmente indeterminabile din fier, o cataramă şi
o fibulă din bronz, precum şi un mîner de oglindă din metal alb. Toate aceste obiecte,
împreună cu diploma, au putut să cadă o dată cu podeaua turnului (pe care probabil
se aflau) după arderea completă sau parţială a ei, căci toate obiectele poartă urme evidente
de arsură puternică. Diploma a fost găsită aproape întreagă (ii lipseşte numai colţul
drept din partea superioară). Apa şi mortarul topit de la zidul din apropiere s-au
~urat printre plăcile diplomei, între care au format o pojghiţă calcaroasă care s-a cură
ţit destul de greu. O dată cu curăţirea ei (făcută după indicaţiile date de Institutul de
Chimie din Cluj), din cauza acestei pojghiţe de calcar, care s-a transformat într-un lipici
puternic, şi a incendiului prin care a trecut,· partea superioară a tablei a doua s-a
rupt în bucăţi mărunte, acolo unde au fost crăpături încă din antichitate. Cele două
plăci erau legate la mijloc printr-o sîrmă dublă din bronz.
Faptul că diploma de la Gilău este aproape identică cu cea de la Palatovo nu-i
scade nimic din importanţă. Ea este fără îndoială un document preţios, care aruncă raze
de lumină în negura îndepărtată a istoriei patriei noastre şi confirmă definitiv (pe
lîngă alte documente epigrafice), că ala Siliana a staţionat la Gilău. De asemenea ea ne
arată că posesorul ei, Acilius Dubitatus, este « din castru », deci localnic (nu ar fi exclus
părăsirea

1 Tezaure monetare care sfîrşesc tot cu Filip s·au
Daciei, « A.I.S.d,)), III, p. :Z71-305.

găsit şi

în alte
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ca mama lui să fi fost dacă). Un alt lucru demn de semnalat este faptul că diploma noastră
este a doua diplomă militară romană, găsită în săpături făcute sistematic la castrele
din Dacia 1 .
Eliberarea normală a soldaţilor care. şi-au îndeplinit stagiul militar, din cele trei
ale şi douăsprezece cohorte existente în Dacia Porolissensis, ne arată că în jurul anului
164 a fost o relativă linişte în Dacia. Acest fapt este semnificativ, deoarece estecunoscut
că atît înainte (157-8) cît şi după (167-70) au existat aici tulburări serioase 2 •
Momentul pierderii diplomei este greu de stabilit; ea a putut fi pierdută imediat
după emitere sau mult mai tîrziu. Bazîndu-ne însă pe evenimentele intervenite în Dacia,
presupunem că ea a putut fi pierdută încă ·în cursul domniei lui Marcus Aurelius.
Pentru studiul epigrafic al diplomei, vezi anexa la p. 703-713.
CONCLUZII

Sondajele de la Gilău, deşi incomplete pentru a ne da o imagine clară asupra
castrului, lasă totuşi să se desprindă unele concluzii ·pe marginea celor observate.
Astfel s-au putut stabili două faze ale castrului: una de pămînt şi una de piatră. Castrul de pămînt a putut fi construit încă din primii ani ai stăpînirii romane în
Dacia. Aşezarea castrului la un punct strategic favorabil în interior u 1 provine iei avea menirea, pe lîngă apărarea văilor sau a drumurilor de aici şi cea de a supraveghea populaţia locală din împrejurimi. Altfel nu ne putem explica existenţa acestui
castru în interiorul provinciei, destul de departe de castrele de apărare ale graniţei,
atît de obişnuite la romani. Că populaţia continuă să mai existe, ba chiar să ducă o
luptă subvers·vă sau directă împotriva cotropitorilor romani, ne o dovedeşte castrul
de piatră din p·ima jumătate a secolului al II-lea (poate încă pe timpul lui Hadrian)
care a\ ea menire1 de a sta de strajă împotriva acestor răbufniri interioare sau venite
din afară ale dacilor. Diploma militară de la Gilău, prin acel Acilius Dubitatus « castris », ne lasă să întrezărim existenţa acestei populaţii locale. Momentul semnificativ al
pierderii diplomei îl legăm deocamdată de frămîntările prin care trece Dacia şi imperiul roman în ti:npul lui Marcus Aurelius. Izvoarele literare, erigrafice,. precum şi cele
arheologice, co:1firmă această ipoteză. Un alt rezultat al sondajelor de la Gilău este
dovedirea locuirii castrului după părăsirea lui de către romani, indicată de acele gropi
cu cenuşă şi material ceramic prefeudal făcute în aggerul roman, deşi pentru moment nu pute n să stabilim precis cărui grup ceramic prefeudal aparţine materialul
amintit. Dovedirea locuirii castrului de la Gilău ne arată că populaţia locală nu numai
că nu a părăsit Dacia, dar ea continuă să dăinuiască pe aceste meleaguri aşezîndu-se
chiar pe aceste puncte întărite (castrele romane), care constituiau culmile exploatării
şi subjugării ei de către puterea sclavagistă romană. Noi credem că o cercetare sistematică şi intensivă a centrului aşezării fortificate de la Gilău (pretoriu!) ar putea să
aducă alte dovezi mai concludente în această privinţă. Lărgirea acestor săpături sistematice şi asupra aşezării civile (canabele) ar putea să ne dea o imagine mai complexă
asupra aspectelor multiple şi puţin lămurite ale aşezărilor civile romane, precum şi
asupra celor din epoca prefeudală.
Pentru cazul că se va dovedi ca exactă datarea presupusă pentru ceramica lucrati
cu mîna, urmează să se vadă în ce măsură ea poate fi pusă în legătură cu informaţiile
Em. Panaitescu, Castrul roman de la Căşei, în « A.C.M.l. Tr. )), II, 1929. p. 324; mat jos, p. 712, nr. 6·
Dio Cassius, LXXI, 11-3, 16, 19, LXXII, 3, LXXVII, 27, 39; C. Daicoviciu, La Transilv., p. 102, n. 3;
D. Berciu, « S.C.I.V. )), II 2 , 1951, p. 83 s; A.D. Dmitriev, în « V.D.I. )), 1, 1949, p. 81; idem, « V.D.I. )), 4, 1951,
p. 61-72; O. V. Kudriavţev, în « V.D.l. )), 3, 1950, 57-70; D. Tudor, « lnterfecti a latronibus)) în inscripţiile din
Dacia, « S.C.I.V.)), IV, nr. 3-4, 1953, p. 583 sqq.
1

2
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cronicii notarului anonim şi să constituie un sprijin pehtru confirmarea pe cale arheoa datelor istorice despre sediul fortificat al lui « Gelou », ducele blachilor şi
slavilor.

logică

ANEXA

DIPLOMA MILITARĂ ROMANĂ DE LA GILĂU'

Una din cele mai valoroase descoperiri ale campaniei din anul 1951, făcută de
colectivul cluj an« Şantierul slavii în Ardeal», este diploma militară romană (tabula honestae missionis) de bronz, găsită în cursul săpăturii (iulle 1951), la secţiunea D a zidului
de incintă în dreptul porţii de sud,
in interiorul turnului B de la castrul
Gilău, în adîncime de 0,90 m 1 . Este
un document de interes excepţional
atît prin noile date informa tive ce
aduce textul lui, cît mai ales prin
felul scrierii şi starea de conservare
a pieselor alcătuitoare, care prezintă
noi elemente privind tehnica diplomelor, fapt pentru care comportă un
comentat ceva mai amănuntit 2 • Fiind
copia dată unui călăreţ« lăsat la vatră»
(missus honesta missione), din formaţia auxiliară de cavalerie ala Silia11a
de la Gilău, după decretul-lege din
21 iulie 164 e.n. pentru armata Daciei
Porolissensis, diploma noastră este
asemănătoare cu cea '! fragmentată
(3/4 din tabella I), aparţinînd unui
soldat din cohors I Batavorum miliaria găsită în 1936 în satul Palatovo
(lîngă Dupniţa, sud-vestul Bulgariei)
şi publicată cu excelente întregiri şi
comentarii savante de prof. Detschew
din Sofia 3 ; cele două diplome contemporane se completează şi se
Fig. 9· - Fotografia scct. C (interiorul turnului). Semnul X, locul
explică reciproc în unele puncte
de descoperire al diplomei romane.
lacunoase.
Starea de co11servare a diplomei de la Gilău este în general bună, cele două tăbliţe
alcătuitoare fiind aproape. întregi (o ruptură ceva mai mare la un colţ datează foarte
probabil din antichitate) şi avînd o bună parte din acoperitoarea sigiliilor cu sîrme
de legătură. Întregul document era acoperit cu un strat gros de zgură şi oxidare
galben-verzuie (inquinamentum), formînd un singur bloc şi fiind puternic lipite, aproape
• Acest capitol a fost redactat de I. I. Russu deo la Institutul de istorie al Academiei R.P.R., Cluj.
1
Împrejurările detaliate ale descoperirii (importante pentru interp1etar::a documentului) sînt expuse mai sus,
p. 69r, 701. Diploma a fost semnalată şi descrisă pe scurt în raportul preliminar al săpăturii: « S.C.I.V. », III,
1952. p. p8.
2
Pentru diplomele militare romane: H. Nesselhaufîn C.J.L. XVI, p. 147 - 201 (după Mommseo şi Domaszewski,
C.I.L., Il!, p. 902-919 şi 2oo6-2o38); F. Lammert, Militărdiplome, în R.-E., XV (1932), 1666-8, «Ta bula honestae missionis », în R.-E., IV A(1932), 1949 şi bibliografia mai veche citată acolo; K. Kraft, Die Tafel von Brigetio und das Aufhoren der Militărdiplomc, în «Germania», 28, 1944-50, p. 242- 25o; O. Seeck, «Geschichte des Uotergangs der antiken
Welt », ed. III, voi. 1 (Berlin 1910), p. 596-8.
3
Dim. Detschew. Ein neues Militărdiplom aus Dacia Porolissensis, în« Klio », XXX (Leipzig, 1937), 187-199
(=« A.Ep.», 1939, nr. rr3).
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sudate una de alta, probabil din cauza unui incendiu şi prin acţiunea varului cu nisip
fin ce a pătruns între ele ca şi a umezelii la care a fost expusă în cursul anilor îndelungaţi, timp de peste 17 veacuri cît a stat în pămînt şi între dărîmături (v. mai sus, p; 701).
Cele două tăbliţe apar roase în cîteva puncte pe suprafaţa scrisă, poate şi din cauza
curătirii, tînd sub actiunea corosivă a acizilor s-au detasat cîteva bucăti mici din tă
bliţa' II (care erau de fapt sparte încă în vechime) şi puţi~ din tăbliţa 1, tocindu-se ceva
mai mult faţa scrisă; dar lectura şi întregirea textului nu are de suferit din cauza
acestor deteriorări, frecvente la obiectele antice.
Piesele alcătuitoare. Cele două tăbliţe componente ale diplomei, de dimensiuni
egale, cu liniaturi verticale în cîteva locuri, au forma unui dreptunghi nesimetric cu
lungimea de 14 (resp. 14,2) cm, lăţimea de 10 (respectiv 10,5) cm, iar grosimea de 0,14 cm;
greutatea totală după curăţire e de 178 g 1 . La două colţuri au două găuri (una vizibilă,
alta în bucata ruptă din vechime) pentru a fi legate în formă de diptich (carte) cu verigi
ori sîrmă; în mijloc alte două găuri prin care este închisă diploma cu ajutorul unui fir
subţire, lat, din sîrmă de bronz - din care la diploma noastră s-au păstrat cîteva bucăţi - trecut de trei sau patru ori prin cele două orificii; pe faţa externă a tăbliţei 1
(unde era expus la uzare), mănunchiul de fire era răsucit spre a rezista mai bine2 , iar
pe tăbliţa II capetele sîrmei erau ascunse (nu înnodate) sub fascicol; peste acestea se aşeza
de-a lungul un strat de ceară pe care se aplicau sigiliile martorilor autentificatori ai
copiei, în spaţiul liber dintre coloana cu nomina şi cea cu cognomina celor şapte personaje romane. Spre a le feri de distrugere, deasupra sigiliilor era montată o apărătoare
lunguiaţă din bronz, pe care Mommsen o numea « theca », iar Torma « capsula »,
constînd (cum se vede clar în diploma noastră, fig. 11), din două lame lungi de 7,5,
înalte de 0,5 cm sudate lateral în formă de pereţi; la diploma Gilău s-a păstrat la locul
original - ceea ce pare a fi primul caz cunoscut pînă azi - cea mai mare parte din
aceşti pereţi laterali, confecţionaţi din material ceva mai fragil şi cu sudura mult slă
bită, fapt care a făcut să se detaşeze cîteva bucăţi mici în cursul curăţirii diplomei;
deasupra era fixată (dar se pare, nu sudată, cum a relevat Torma) peste rîndul sigiliilor
de ceară o a treia tăbliţă aşezată orizontal (pierdută la diploma Gilău). Întreaga apără
toare forma un uluc deschis la ambele capete, unde (laturile scurte ale capsulei) nu se
văd urme de lame. În locul unde se aflau sigiliile, placa este în general mai puţin
ruginită.
Cazurile de conservare chiar şi fragmcnt.tră a acestei ptese (capsula, thcca), importantă pentru asigurarea autentici··
ei pe faţa externă a tăbliţei II sînt clar vizibile pe foarte multe diplome militare, cf. C.I.L.,
XVI,- p. 149-150 3 -sînt destul de rare: la un exemplar din Bavaria s-a aflat una din lamele laterale şi cea care acoperea
sigiliile (C.I.L., XVI, 55 = F. Vollmer, Inscriptiones Baivariae Ro111anae (1915), nr. po); la o diplomă din flulgaria (cutia
ruptă de săpătorii care au descoperit-o, întîmplător), acoperitoarea consta dintr-un singur capac alungit in chip de uluc
care era sudat deasupra sigiliilor («B.I.A.A.», VI, 1930-1,143-5, fig. 135 = CIL, XVI, ro). Pentru piesele alcătuitoare,
compunerea şi textul diplomelor cf. în afară de bibliografia citată la p. 703, nota z, C. Torma, «A. Ert >>, VI, 1886,
~03-7; W. Kubitschek, « J.O.A.I. »,XVIII, 1914, 148-193·
taţu diplomei - urmele

Serierea şi forma literelor prezintă elemente curioase în exemplarul interior al diplomei noastre, caracteristice pentru felul cum se executau copiile date veteranilor interesaţi. Deosebirea, obişnuită începînd din epoca lui Traian, între execuţia exemplarului
extern şi a celui intern este aici mult mai pronunţată. În timp ce faţa din afară, care putea
1
2

Dimensiuni şi greutate pentru citeva diplome: C.l.L., XVI, p. 1 51.
Cum se vede spre ex. în diploma de la Cristeşti-Mureş, «A. Ert. », VI, 1886, p. 304 (C. Torma) = C.I.L.,

XVI, ro8.
3
Loc.ul celor două lame laterale se distinge clar prin două dungi uneori adinci te, la numeroase diplome (în fato·
grafii), ex.: C.I.I., XVI, 14 (pl. 1), 35 (pl. II), 6r (pl. III), 145 (pl. VI); << ].O.A.I. », XVII, pl. IV= C.I.L., XVI IZ;
«Dacia », VII-VIII, pl. II; « ].O.A.I. »,XXXI, bbl. 147; « A.Ert.», 1944-6, pl. LXXVIII; Magyar muzeum, 1946, 65,

.
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fi citită de oricine lua documentul în mînă, are o scriere ordonată, vizibilă dar, nelipsită
de eleganţă, textul interior (care era acoperit, închis şi stampilat pentru eventual control),
este incizat foarte neglijent, rîndurile nealiniate, cu frecvente greşeli, unele insolite, literele

------------------------------ (~
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Fig.

TI. -

Fotografia

şi

desenul tablei Il extcriot.

fiind săpate stingaci, cu o tehnică sumară, uneori din 2-3 linii drepte nesimetrice, adesea
numai schiţate, încît nu o dată abia se apropie de semnul grafic pentru sunetul respectiv 1 •

.

Alte exemple de scriere asemănătoare sau apropiată: C.I.L., XVI, 70, pl. IV (C.I.L., TII, p. 872.) a.124; C.I.L.,
XVI, 90 (=«J.O.A.I. », XXIX 1935, 54), a.144; C.I.L., XVI, 145, pl. VI, a. 233; 147 (C.I.L., III, p. 894), a. 243 etc.
1
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Fiind copii de pe acelaşi decret imperial, confecţionate probabil în acelaşi atelier de bronzar din Roma, diplomele de la Palatovo şi Gilău sînt asemănătoare nu numai în privinţa
elementelor de ordin general din asemenea acte, dar şi în tehnica scrierii, formaşidimensi-

Fig.

12. -

Fotografia

şi

desenul tablei 1 interior.

unile literelor, prescurtărilor etc. Relevăm numai cîteva greşeli mai grave în exemplarul
i n t e r i o r al diplomei de la Gilău. În rîndul 3, numele împăratului Lucius Aurelius
Verus e scris « Lucius Aurelius Antoninus », evident prin confuzia explicabilă a gravorului ori a unui copist, cu numele împăratului'_precedent Marcus Aurelius Antoninus, iar
4o'

www.cimec.ro

·--·-

·---·

M. RUSTJ

---------------

24

nu ca o atestare epigrafică autentică a numelui « Antoninus » menţionat, tot prin confuzie,
în unele izvoare literare 1 ; r. 9 cohors I. Britton, e scrisă <' Britton » fără cifra I; r. 10
HISPNN; cohors I Aelia Gaesatorttm e scris « AELA GAETSAT(orum)»; r. 11
BRITTANNOR; r. 12 cohors VI Thracu111 e scris « III THRACVM»; r. 14
pluribusve e scris « PLVRIBVVE »;
semnul pentru « miliaria » este o dată
în forma de 8 culcat (r. 10 Batavorum),
altă dată ca un S culcat. Asemenea
greşeli arată superficialitatea cu care
era incizat textul decretului pe paginile
interioare, în diploma de la Gilău fiind
în adevăr cazul unui lucru de mîntuială. Deosebirile între textul interior
si cel exterior fiind usor de sezisat din
~impla lor alăturare, du mai este necesar
a le releva şi insista asupra lor.
Textul diplomei de la Gilău, prin
faptul că este păstrat întreg, prezintă
o formă completă a decretului imperial
şi a situaţiei trupelor din Dacia Porolissensis în anul 164, aducînd (cu foarte
mici excepţii) o confirmare deplină a
Fig. 13. - D(senul tablei Il interior.
ipotezelor şi întregirilor lui Nesselhauf
(C. I.L., XVI, 110) şi Detschew (la dipl.
Palatovo, « Klio », XXX) 2, respectiv cîteva mici corectări, pe care le vom releva la
locul lor, observînd totodată că excelenta publicaţie a savantului bulgar ne-a servit ca
un preţios fir conducător, înlesnindu-ne cercetarea în problema corpurilor de trupă.
Extrinsecus labei/a 1
1.

l·

to.

q.

zo.

IMP(erator) CAESAR MARCVS AVRELI[us .'\.ntoninus]
A VG(ustus) ARMENIACVS PONTIF(ex) MA[X(imus)tri-J
BVNIC(ia) POT(estate) XVIII IMP(erator) Il C[o(n)s(ul) III et]
IMP(erator)CAESAR LVCIVS AVRELIVS VER[us aug(ustus) Ar-J
MENIACVS TRIB(unicia) POTEST(ate) IIII IMP(erator) II PRO[co(n)s(ul)]
II DIVI ANTONINI FIL(i) DIVI HADRIAN(i) NEP[otes]
DIVI TRAIAN! PARTHICI PRONEPO[Tes]
DIVI NERVAE AB NEPOT(es)
EQVITIBVS ET PEDITIBVS QVI MILITA VER(unt) IN
ALIS TRIBVS QVAE APPELL(antur) II GALLOR(um) ET PANN(oniorum)
ET SILIAN(a) C(ivium) R(omanorum) ET 1 TVNGR(orum) FRONT(oniana) ET COHORTIB(us)
DECEM ET DVAB(us) I BRITTON(um mii.) ET I BRITANN(orum)
EQVIT(ata) ET I HISPAN(orum mii.) ET I BATAVOR(um mii.) ET 1 AELIA
GAESAT(orum) ET II NERV(ia) BRITT(onum mii.) ETIl BRITANN
(mii.) ET I HISPANOR(um mii.) ET I CANNAN(efatium) ET II HISPAN(orum).
ET V LINGON(um) ET VI THRAC(um) ET SVNT IN DACIA
POROLISENSI SVB SEMPRONIO INGENVO PROC(uratore)
QVINIS ET VICENIS PLVRIBVSVE STIPENDIS
EMERITIS DIMISIS HONESTA MISSIONE
QVORVM NOMINA SUBSCRIPT(a) SVNT CI
VITAT(em) ROMAN(am) QVI EOR(um) NON HABER(ent) DEDER(unt)
ET CONVB(ium) CVM VXORIB(us) QVAS TVNC HABVISS(ent)
1

Historia Augusta, Eutwpius, Malalas; cf. Stein, « R.E. )), III, 1839.
• Pentru diploma de la Palatovo este de semnalat doar în transcrierea lui Detschew, « Klio )), XXX, p. 199 omiterea
cuvintelor « quas tune habuissent, cum est civitas is data, aut cum iis )), bine întregit de el la p. 189 (probabil greşeală de
tipar).

www.cimec.ro

25

CERCETĂRI ARHEOLOGICE LA GILĂt:

70!1

CVM EST CIVIT(as) IS DATA AVT CVM IlS QVAS POS
TEA DVXISSENT DVMTAXAT SINGVz 5. LIS A(nte) D(iem) XII K(alendas) A VG(ustas)
TI(berio) HATERIO SATVRNINO Q(uinto) CAECILIO A VITO CO(n)S(ulibus)
ALAE SILIANAE C(ivium) R(omanorum) CVI PRAEEST
[a]VRELIVS ATILIANVS
EXGREGALE
30. ACILIO SABINl F(ilio) DVBITATO CASTR(is)
DESCRIPT(um) ET RECOGNIT(um) EX TABVL(a) AER(ea)I
QVAE FIXA EST ROMAE IN MVRO
POST TEMPL(um) DIVI AVG(usti) AD MlNERVAM.

1ntlls tabel/a 1
IMP(erator) CAE(sar) MARCVS A VRELIVS ANTONINVS A VG(ustus) ARMENIA
CVS PONT(ifex) MAX(imus) TRIB(unicia) POT(estate) XVIII IMP(erator) II CO(n)S(ul) III ET
IMP(erator) CAESAR LVCIVS AVRELIVS ANTONINVS AVG(ustus) ARMENIACVS TRIB(unicia)
PO f(estate)IIII IMP(erator) II PROCO(n)S(ul) CO(n)S(ul) III (?) DIVI ANTONINI FILII DIVI HA
l· DRIANI NEPOTES, DIVI TRAIAN! PARTHIC(i) PRONEPOTES
DIVI NERVAE AB NEPOTES
EQVITIBV S ET PEDITIBVS QVI MILITA VER V N ALIS III QV AE
APPELL(antur) II GALLOR(um) ET PANNON(iorum) ET SILIAN(a) C(ivium) R(omanorum) ET 1 TVNGR(orum)
FRONTON(iana) ET COH(ortibus) XIII BRITTON(um mii.) ET 1 BRITANNOR(um) EQVIT(ata)
10. ET I HISP(a)NN(orum mii.) ET I BATAVOR(um ::~i!.) ET AEL(i)A GAETSAT(orum) II NERV(ia) BRIT
[to]N(um mii.) ET 1 BRITTANNOR(um mii.) ET I HISPANOR(um ntil.) ET I CANNA
NEF(atium) ET II HISPAN(orum) ET V LINGON(um) ET III THRACVM ET SVNT
IN DACIA POROLISENSI SVB SEMPRONIO INGENVO PROC(uratore).
QVINIS ET VICEN(is) PLVRIBVVE STIPENDIS EMERITIS
15· DIMIS(sis) HONEST(a) MISSIONE QVORVM NOMINA SUB[s]CRIPTA SVNT CIVITAT(em)ROMAN(am) QVI bORVM NON HAIII;R(e~tl\
[ded]ER(unt) ET CONVBIVM CVM VXORIBVS QVAS TVNC
~' i IHA(BUISSENT] CVM EST CIVIT AS IlS DATA A VT CVM liS
[qu<ts postea]DVXISSENT DVMTAXAT SINGVLIS
1.

1nlur tab-1/a 11
zo. A(nte) D(icm) XII K(alendas) A VG(ustas)
SA TVRNINO ET A V ITO CO(n)S(ulibus)
[ala]E SILIANAE C(ivium) R(omanorum) CVI PRAEEST
[a] VRELIVS ATILLANVS
EXGREGALE
25. [Acilio] SABINI F(ilio) DVBITATO CASTR(is)
[descrip]T(um) ET RECOGNIT(um) EX TABVLA AEREA
[qua]E FIXA EST ROMAE IN MVRO POST
[rem]PL(um) DIVI AVG(usti) AD MlNERVAM.

F..xtrimec11s labe/la li
M SERVILI
GETAE
TI IVLI
FELIClS
[C Bcl]Ll
VRBAI'I
[L Pulli]
PRIMI
[L] SENTJ
CHRYSOGONl
[C P]OMPONI
STATIANI
[L Pull]T
ZOSlMl.

TRADUCERE
Impăratul caesar Marcus Aurelius Antoninus augustul, biruitorul Armenilor, mare preot in al IH-Iea an al puterii

sale de tribun 2 , a doua oară aclamat imperator, consul a treia oară şi împăratul Caesar Lucius Aurelius Verus augustul,
biruitorul Armenilor, în al 4-lea, an al puterii sale de tribun, a doua oară aclamat imperator, proconsul, fiii fericituh11
împ.ărat Antoninus, nepoţi ai fericitului Îm,:>ărat Hadrianus, strănepoţi ai fericitului împărat Traianus, biruitorul parţilor,
1 .Aceastj expresie este exact la fel scrisă şi în diploma de la Palatovo (cum se vede în fotografie, pl. I din« Kliu »,
XXX), nu i< tabula a[c]r(ea) », cum greşit descifrează D~tschew p. 188 din cauză că fragmentele diplomei sale sînt prea
distanţate în fotografie, nu apropil!ţţ. r-um ţ.~au în pozifia o.ri.~inală.
·
2
Anul 164 e.n.
·
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dstdnepoţi ai fc;ricitului împărat Nerva, călăreţilor şi pedestraşilor care au servit în trei ale 1 -şi anume: II a gallilor şi

pannonilor, Siliana de cet~ţeni romani şi 1 Frontoniana a tungrilor şi în u cohorte 2 : 1 a brittonilor (cu efectiv) de rooo
(soldaţi), 1 a britannilor călăreaţă, 1 a hispanilor de 1ooo, a batavilor de 1ooo, 1 Aelia a Gaesatilor, II Nervia a brittonilor de 1000, II Britannica de 1000, I a hispanilor de 1ooo, 1 a cannanefatilor, II a hispanilor, V a lingonilor şi VI
a tracilor, - cu garnizoanele în Dacia Porolissensis, sub comanda procuratorului Sompronius lngenuus, după un
serviciu militar de 2.5 sau mai mulţi ani eliberaţi c..lin armată, cinstiţi cu răsplăţi şi ale căror nume sînt insemnate mai
jos3 , le-au dat cetăţenia romană şi anume celor care n-o aveau încă precum şi dreptul de legiuită căsătorie cu soţi
ile ce aveau atunci cînd li s-a acordat cetăţenia sau cu cele pe care le vor fi luat după aceea, dar numai pentru cîte
una; la 2.5 iulie cînd erau consuli Tib. H ·terius Satur .inus şi Q Caecilius Avitus pentru ala Siliana de cetăţeni romani,
comandată de Aurelius Atilianus soldatu!Ji Acilius Dubitatus, fiul lui Sabinus, originar de la castru'. (Acest document) este copia controlată după tabla de aramă 6 pusă ·la Roma pe zidul dinapoia templului fericitului împărat
Augustus, lîngă templul Minervei. (Martorii; stampila cu ceară a lui:) M. Servilius Geta, Ti. lulius Felix, C. Bellius
Urbanus, L. Pullius Primus, L. Sentius Chrysogonus, C. Pomponius Statianus (şi) L. Pullius Zosimus.

Precum se poate observa din compararea textului de mai sus cu partea conservată
de Detschew) din diploma de la Palatovo (« Klio », XXX, 187-9) cele
două copii sînt, cu excepţia unităţii, comandantului şi ostaşului titular al « livretului »
-identice, prezentînd o serie de trăsături comune nu numai în elementele de ordin general;
dar o comparare mai amănunţită nu este necesară, căci o poate face oricine examinează
mai în deaproape cele două documente. Observaţiile speciale cu privire la diploma Gilău
sînt expuse pe scurt mai jos.
Data diplomei: « a:nte) d(iem) XII K(alendas) Aug(ustas), Tib(erio) Haterio Saturnino- Q(uinto) Caecilio A vito co(n)s(ulibus) » şi « tribunicia potestas XVIII» a împăra
tului Marcus Aurelius corespunde lui 20 iulie 164, cum a demonstrat Detschew, care
a arătat că cei doi consuli din diplomă sînt « consules suffecti » din anul 164.
Corpurile de trupă sînt aceleaşi, în aceeaşi ordine ca cele din diploma-soră de la
Palatovo; pentru fiecare unitate vezi lucrările lui D. Detschew 6 şi W. Wagner 7 , unde
fiind adunat tot materialul documentar şi bibliografic asupra lor, nu mai este necesară
decît o simplă înşirare cu mici observaţii de amănunt şi puţine rectificări.
(resp.

întregită

A 1 a e în număr de 3: (1) II Gallorum fi Pannoriorum cu loc de staţionare necunoscut; e nelămurit de asemenea
raportul (identitatea?) cu ala II Pannoniorum care se afla tot în Dacia Porolissensis, la Gherla (Wagner, 6o-6z), menţio
nată ca <<ala Pannonior(um) veterana)> în diploma din 2. iulie 110 (((Dacia», VII- VIII, 1937-40, 3 33- 5); (z) ala li/iona.
C( ivium) R ( omanorum) c..le la Gilău (v. mai jos, p. 71 1); (~)ah Tungrorum Fronton( iana), cu castrulla Ilişua (lîngă Someşul Mare),
Cohorres Iz: (1) co~l·>rs Bri1ton(11m) miliaria; la fel trebuie întregitîndipl. Palatovo, nu [1 U.p(ia) Britton.
CC.J, cum (prin analogie cu clipi. C.l. L. X VI, Ilo) citeşte Dctsch~w (<· Kl:o )), X XX, 193), căci inaio~te de semnul c:o (miliatia)
(Ht. luc numa1 pentru şase 'iterc, deci ,( I BRITT )) (nu (( 1 VLP BR ITT •>). Pentru această unitate, in afară de Wagner, 106,
cf. Daicuviciu, ((Dacia)), VII- VIII, 331-3; A. Degrassi, « Epigraphica)), (Milano), IV, 1942., 154-6, A. Radn6ti ((AEr/))
1944-5, IlO-- 1.
(z) cohors 1 Britann(ica) rquit(ala}, scrisă în exemplarul interior 1 Brilannor(um} equit., este coh. 1 Brillonum
milioria civium Romanomm ,·quilata, cn garnLwana la Căşei (Some~. norc..l de Oei); Wagner 104- h la care se adaugă
epitaful unui veteran ex centurione din Apulum Alba-Iulia (Daicoviciu, in « o,,cia >>, VII- VII!; 307-8).
(3) cohors 1 Hispanorum miliaria apare în aceeaşi formă la locul 8 Hispomr. oo; trebuie să fie o greşeală de incizare
în li vretul c..le la Gilău, căci in locul 8 fiind 1 Hirp. c:o în diploma Palatovo, e firesc a ac..lmite c.'i în acelaşi loc să fie la Gilău
1. Hisp. oo, încît în locul 3 este 1 Hisp. [P.F]. (Wagner, 146-7) Jeşi in Jipl. din a. 159 (CIL, XVI, uo) este la acest loc
1 Flavia VIpia Hispancrum cr. (Detschew, Klio, XXX, 194).
(4) cohors 1 Batavor( um) miliatia a starionat in Dacia de Nord, prnbabil la Romi ta (Sălaj, r Zalău, C.I.L., III,
839, 841) şi Turcia (?C.I L, III, 13 760, 13 766-7; la date necunoscute, înainte d~ a. 166); ea s-a allat în Dacia de la ince1

Ala ar echivala cu un divizion de cavalerie de azi.
Cobors ar echivala cu un batalion Je infanterie.
3 Într-un tabel deosebit al tuturor ostaşilor din ((contingentul>) lăsat la vatră în acest an (la această dată).
' Născut lîngă castrul (cazarmă-cetate) al unităţii sale, la Gilău (v. mai jos, P· 712.).
& Tablă (table) de aramă pe care era cuprins decretul imperial şi listele tuturor
unităţilor şi ostaşilor
2

lăsaţi

la

vatră.
8

7

În (( Klio)), XXX, p. 190-198.
Pislokation cler Auxiliarformationen (1938).
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putul ocupaţiei romane, nu in Pannonia, cum greşit presupune Wagner, 93, după faptul că veteranul posesor al diplomei
dJ: \a Pa\atovo este de origine aza\ă (din Pannonia).
(5) cohors l Aelia Gaesatorum a staţionat la Bologa (vest de Ouj, « C.I.L. », III, 7648, 8074, 16 şi 26; Cichorius,
« R.E. »,IV, 286; M. Macrea, ACMI, IV, 1938, 226-8, AISCI., V, 377-8; Wagner, Dislokation, 134-5; D;:tschew, «Klio »
XXX, 196-7; J. Szilăgyi, « Kozlemenyek», III. 1943, 95, A-dăciai erodrendszer helyorsegei es a katonai teglabelyege
(Dissert. Pannon., Il, 21, Budapest, 1946), p. 11.
(6) cohors Il Nervia Britlonum miliaria e cunoscută în Dacia numai din diploma militară; loc de staţionare
necunoscut.
(7) cohors Il Britannica mi!iaria apare aici singura dată scrisă in exemplarul interior Britannor(um), în alte
arestări sub forma Britann (Wagner, uo); staţiona probabil la Romita, resp. Ilişua.
(8) cohors I Hispan(orum) mi/iaria, cf. nr. 3 (Wagner, 151-2); loc de staţionare necunoscut.
(9) cohors l Cannanef( atium) cunoscută numai din diplomă.
(1o) cohors Il Hi.rpan(orum) staţiona probabil la Bologa, unde s-au găsit cărămizile stampilate cu numele ei
(Wagner, 154, Macrea, loc. cit., 223-5).
(II) cohors V Lingon(um), despre care Detschew («Klio »,XXX, 197) şi Wagner (16o) afirmau că ar fi fost alcătuită
în timpul lui Hadrian (pe la a. 133/4), e atestată în diploma din anul IIO de la Porolissum şi se afla in nordul Daciei
încă din timpul războaielor de -~uc:crire, fiind deci constituită în timpul lui Traian sau chiar mai înainte (C. Daicoviciu,
·Dacia», VIT-VIII, p8, 333; J. Szilăgyi « Ko.demc.1.yek», III 93, 96, Teglabelyegek, p. 55• pl. XVI, 243: cărămidă
cu stampilă).
(12) co~1ors VI Thracum equitata staţiona la Unguraş (Romînaş, Magyaregregy, r. Zalău), v. Wagner, 194, Daicoviciu, loc. cit. 336; cărămizi stampilate: Szilăgyi Teglabelyegek p. H·

Guvernatorul Daciei Porolissensis şi comandant al trupelor auxiliare din acest district (legiunea V Macedonica nu era în anul 164 în Dacia, adusă abia prin a. 166-7, la
Potaissa-Turda), S e m p r o n i u s I n g e n u u s procura tor este cunoscut numai din
diploma militară; altceva din cariera lui nu se ştie 1 .
Comandantul alei Siliana, Aur e 1 i u s Ati 1 ianus nu pare să fie unul din
personajele necunoscute pînă acum; el este foarte probabil identic cu C. Aurelius
Atilianus procura tor al Daciei Porolis ensis 2 • Dacă această identificare este valabilă,
Atilianus a ocupat procuratura, natural, după praefectura alei, deci cam în jurul anului 170.
Ala Siliana civium Romanorum, bis torquata, bis armillata, a staţionat tot timpul
ocupaţiei romane a Daciei, începînd poate chiar din a. 106, la Gilău, unde s-au aflat majoritatea documentelor sale epigrafice 3 ; un praefectus al unităţii la începutul sec. II este M.
Vetius Latro 4 • În ce priveşte castrul unităţii, vezi mai sus, p. 693-695. Aşezarea civilă dezvoltată în legătură cu castrul alei Sili ana (unde s-a născut Acilius Dubitatus) se întindea în
pepiniera actuală a Şcolii silvice din Gilău. În vatra şi în hotarul satului s-au aflatmatedale
epigrafice şi sculpturale, dintre care numai despre 3 inscripţii funerare se ştie că au fost
găsite pe dealul « Mărtănuş » (Veresmart, la nord de Gilău), unde C. Torma presupunea
existenţa unei cariere romane de piatră 5 şi pe versantul spre valea Căpuşului; totalul inscripţiilor de la Gilău este de 7 (6 funerare, 1 votivă): C.I.L., III. 845,846 = 7650, 847, 847a =
= 7651, 848, 849, 7801) puse de elemente militare şi de aparţinătorii lor; o serie de monumente sculpturale de caracter funerar: reliefe în formă de medalion, pereţi de aedicula,
relief al «Călăreţului trac» cu liră, leu funerar (muz. Cluj, I 6908-6912, IN 1322-4),
banchet funebru (la biserica rom.-cat. din sat), un urcior de lut (muz. Cluj, 4313); monede
în descoperiri izolate şi un mare tezaur monetar, 1170 denari din sec. II-III (de la
Marcus Aurelius pînă la Philippus Arabs) ascunse într-o grădină din Gilău, a fost
descoperit pe la a. 1800 11 •
1

A. Stein, « R.E. », suppl. VII, 12. 12.; Reichsbeamten von Dacien, Budapest, 1944, p. 37.
' C.I.L., III, 853; Stein, Rcichsbeamten, p. 85
1
' Wagner, Dislokation, p. 67-69, la care sînt de adăugat cărămizile cu stampilă publicate de Szilăgyi, Tegla
hdyegek, pl. XIV, 196-9; mai sus, p. 699·
4 ln « i\.Ep », 1939, p. 8 I.
5
C. Torma, Magyar tudom. akad. evkonyvei, XI, li, 1864, p. 7·
8
W. Kubitschek, « Jahrbuch fiir Altertumskunde »,Viena, III, 1909, u3-5; « Mitteilungen d. Numism. Gesell·
''"h"th>. Viena, VTTT, 19Jo, T29 ·-T~o; mai sus, p. 6!1;-8.
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Soldatul veteran, posesorul livretului militar de la Gilău, poartă nume şi indicaţia
originei, interesante pentru situaţia sa juridică şi chiar etnică: Aci 1 i u s Du bit atu s, fiul lui S a b in u s, castris («de la castru »). Numele de factură romană (fără indicarea praenomen-ului, care de altfel nu este indicat nici pentru guvernatorul Daciei Porolissensis, Sempronius Ingenuus şi se pare nici pentru comandantul alei Siliana, Aurelius
Atilianus) arată că purtătorul lui are o situaţie juridică deosebită: considerînd că
p~ecum se admite- soldaţii cu nume romane din « auxilia» se bucurau înainte de «liberare » de dreptul latin (jus La tii) sau chiar de cel roman (jus Romanum) 1 ca şi faptul că
ala Siliana purta epitetul civium Romanorum, este foarte probabil că ostaşul din această
unitate, Acilius Dubitatus (nomen gentile şi cognomen), avea cetăţenia romană obţinută
fie în timpul serviciului militar, înainte de 21 iulie 164, fie ca moştenire de la tatăl său,
« romanul» Sabinus, foarte probabil soldat şi acesta (sigur de origine provincială, peregrină) din aceeaşi unitate de cavalerie. Acilius Dubitatus din « castr(is) » s-a născut în
preajma anului 120, probabil chiar în « canabele )) (mica aşezare civilă) a unităţii 2 în care
şi-a făcut serviciul militar timp de 25 de ani. Ţinînd seamă de realităţile ·populare locale,
nu este de loc neverosimilă presupunerea că mama lui Acilius Dubitatus să fi fost o localnică de origine dacică, tatăl lui fiind (ca militar) foarte probabil din altă provincie, din
Moesia ori Pannonia, unde staţionase ala Siliana pînă la lnceputul secolului al II-lea e.n.
Caracteristic, în orice caz, pentru lagăturile strînse dintre veterani şi unităţile în care serviferă este faptul că Acilius Dubitatus s-a stabilit la Gilău ori că se afla încă în serviciu
activ, la castru, în ziua cînd şi -a pierdut « livretul militar», descoperit de norocoşii
arheologi clujeni în interiorul lagărului; prezenţa acestui valoros document chiar în
castrul unităţii respective are desigur o semnificaţie deosebită, pe care noi nu o cunoaştem,
stînd probabil în legătură cu evenimentele intervenite în anii următori: războaiele marcomanice şi zguduirile prin care a trecut Dacia carpatică, mai ales zona ei de nord, în cursul
anilor 166-7 e.n.
Martorii diplomei de la Gilău sînt cunoscuţi exact în aceeaşi ordine în diploma din
18 februarie anul 165, dovadă că aceeaşi grupă de autentificatori ai copiilor date veteranilor au funcţionat ca atari în cursul anilor 164 şi 165. Este neîndoielnic că tot ei figurau
şi pe diploma de la Palatovo (a ostaşului din cohors I Batavorum miliaria) din care s-a
pierdut tăbliţa II ce conţinea numele şi peceţile personale ale martorilor.
Diplomele militare găsite in Dacia (Ardeal, Banat, Oltenia), în

număr

de 15 (inclusiv fragmentele) sint (în ordinea lor

cronologică):

C.I.L., XVI, 33 (a. ~6), găsită la Turea (nord-vest de Cluj); un fragment mai există în muz. Aiud.
C.I.L., XVI, 37 (a. 92), Breţcu (r. Tg. Săcuesc; descoperit în secolul XVI).
«Dacia», VII-VIII, 1937-40, 330-·1 (a. 106) Porolissum-Moigrad (r. Zalău); muz. Cluj.
<<Dacia>>, VII-VIII, 333-4 (a. no), Porolissum; muz. Cluj.
C.I.L., XVI, 68 (a. uo), Porolissum; un fragment în muz. Cluj, altul in muz. Seghedin (Ungaria).
«Studii ~i cercetări de istorie veche», IV /3-4, 1953,541-3 (a.uo); Căşeiu (r. Dei); azi probabil la Roma.
«Dacia», Xl-XII, 1945-7, 273-4 (a. 121), probabil din Oltenia (fragment); mu7. Bucureşti.
Fragment inedit (a. 122/3 -138?\ din Apulurn Alba-Iulia; muz. Alba-Iulia.
C. 1. L., XVI, 75 (a. 129), Oltenia; muz. Saint Germain (Franţa).
10. Fragment inedit (a. Izz ··139); din Apulum; muz. Alba-Iulia.
11. C.I.L., XVI, 107 (a. 157), Tibiscum-Jupa (r. Caransebeş); muz. Budapest.
12. C.l.L., XVI, 108 (a. 158), Cristeşti (r. Tg. Murcş); muz. Budapest.
1.
2.
3·
4·
5·
6.
7·
8.
9·

1 \'ezi discu\.ia mai pe larg: T. Nagy, «A. Ert», 81,1954, p. 27--28, in legătură cu diplomaJ dată «Octavio Q (uinti)
f(ilio) Vi[tali?) » din a. 139; în legătură cu diploma de la Tokod (Komărom), Radn6ti-Bark6czi, n << Acta archaeologica>~
(Budapest) I, 1951, p; 197 observă: << full roman name O. Petilius C(ai) f(ilius) Vindex--is an unusual phenomen among
dismissed auxiliarii ».
2
Cf. E. Ritterling, <<A. Ert».,XL. 1923-6,85,293. Pentru originea <<castris» mai există două exemple sigure
C.l.L., XVI, 128 (a. 178): Valerio Valeri f(ilio) Valenti castr., << J.O.A.I. », XXXI, 1939, Bbl,. 150 = « A.Ep. », 1939.
(fragm~ilt) ... - ca~tr., Cl şi·unnl dubÎo5 C.T.T •. , XVf, 91 (a. q9/4i). C.T.L., XVI, p. 120.
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14. C.I.L., XVI, 114 (a. 138-161), Răcari (r. Filiaşi, reg. Craiova); muz.
15. Diploma ce la Gilău (a. 164), mai sus, p. 703-712; muz. Cluj.

Bucureşti.

Diplomele aflate în a fa r a D a c i e i, acordate unor soldaţi din trupele acestei
provincii, soldaţi care după împlinirea stagiului militar în Dacia se pare că s-au transferat şi stabilit definitiv în provinciile vecine (Pannonia, Moesia, Tracia) unde le-au rămas,
pierdute poate de erezii lor, « livretele militare» şi de cetăţenie:
1. C.J.L., XVI, 57 {a. uo), Ungaria.
z. C. l. L., XVI, 90 (a. 144), Nava Zagora (Bulgaria); m'-IZ. Stara Zagora.
:;. « Kliu», XXX, 1937, 186-9 (a. 164), Palatovo (B ulgariade sud-vest); muz. Plovdiv; cf. mai sus p. 703, 708
{10- 711.
Nu cunoaştem numărul total al diplomelor militare romane descoperite pînă acum, din cauza lipsei de informaţii
com;:>lete privind teritoriile fostului imperiu roman. La 1939, eruditul bulgar D. Tsontschew 1 numără 16o (din care 157
publicate în 1936, în C.I.L. XVI); de atunci ele au sporit, ajungînd - pe cît putem aprecia - la cifra de 180. Informaţii
sigure avem numai din Romînia, Ungaria şi Bulgaria. Din Dacia (Romînia) avem 7 noi diplome (resp. fragmente), mai
sus, p. 712-3, nr. 3, 4, 6, 7, 8, 10 şi 1~; din Bulgaria 32, din Ungaria ~ 3 • Din provinciile apusene se citează: 1) o diplomă

din Chaurce 4 , 2) fragment din Mauten pe Dunăre', 3) fragment din Banasa d, două fragmente din Raetia 7• Numărul diplomelor din provinciile apusene, Africa şi Asia apuseană, publicate pînă acum, este însă mai mare, dar n-avem alte informaţii
asupra lor.
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