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ŞANTIERUL A R H E O L O G I C HISTRIA*

P

de săpături al şantierului Histria pe anul 1955 a fost axat pe cele două
mari probleme urmărite în campaniile precedente şi care vor continua să
constituie obiectivul principal şi in campaniile viitoare. Este vorba, pe de o parte,
de cunoaşterea vieţii în cetatea sclavagistă sub diferitele ei aspecte şi în cursul etape
lor succesive, iar pe de altă parte, de cercetarea teritoriului rural, unde apar clar şi se
pot urmări uneori mai bine chiar decit în cetate, formele prin care se manifestă angre
narea centrului sclavagist în complexul de viaţă al teritoriului vechi dobrogean.
Avînd permanent în faţă sarcina elucidării acestor probleme, în alegerea sectoa
relor s-a urmărit atît continuarea vechilor puncte, pentru lămurirea problemelor ridicate
de săpăturile anterioare, cit şi deschiderea de noi sectoare, ca, de pildă, acel al necropolei
tumulare a oraşului, unde pentru prima oară s-au făcut cercetări menite să aducă impor
tante preciziuni în legătură cu problema înmormîntărilor oraşului, precum şi însemnate
informaţii de ordin cronologic.
în teritoriul rural, s-au continuat săpăturile din aşezarea de la Tariverde, urmărindu-se problema relaţiilor populaţiei autohtone cu lumea sclavagistă greco-romană.
(pl. I).
L A N U L

*
La Histria, cercetările s-au desfăşurat în cetatea propriu-zisă în două sectoare,
la care se adaugă lucrările de consolidare a zidului de incintă din epoca romană şi reconsti
tuirea mozaicului din două loji din termele romane; un sector nou s-a deschis la vest
de zidul de incintă din valul al III-lea; pe platoul din vest au fost fixate trei sectoare,
iar în zona necropolei tumulare s-au săpat cîteva movile ameninţate cu distrugerea de
aqiunea apelor lacului Sinoe.
I. C e t a t e a

Histria

1. Sectorul clădirilor romane din zona templului grec (T).
2. Sectorul de la vest de zidul de incintă din valul al ΠΙ-lea.
Afeţarea

civilă — platoul extra-muran.

3. Sectorul X — locuinţele din nord-vest.
4. Sectorul necropolei romane — sudul platoului (N.R.).
5. Sectorul Zj.
* Colectivul şantierului a foat alcătuit din:
a)
Histria<ctate: E m . Conduracbi, responsabil,
D . M . Pippidi, D . Tudor, S. Dimitriu, V I . Zirra, M . Coja,

V . Eftimle, P. Aleaandreacu, E m . Popeacu. (In
necropolei: V I . Zirra si P . Alexandreacu).
*) Tariverde: D . Berciu fi C Preda.
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Necropola.
6. Sectorul necropolei tumulare histriene.
7. Sectorul central — D. Consolidări.
Π. T e r i t o r i u l

rural

8. Sectorul Tariverde. Aşezare.
III. C e r c e t ă r i

arheologice

în o r a ş u l

Constanţa.

I. C E T A T E A HISTRIA
1. Sectorul clădirilor romane d i n zona templului grec

In sectorul Τ al cetăţii, săpăturile (începute în ziua de 7 iulie şi continuate pînă
la 14 august) şi-au propus să extindă spre est aria cercetată în campania anului 1954,
urmărind dezvelirea clădirilor tîrzii din stratul romano-bizantin şi, în măsura posibi
lului, chiar a unor nivele de viaţă anterioare, cu scopul de a contribui la înfăptuirea pla
nului de durată, potrivit căruia această zonă a oraşului urmează a fi explorată în adîncime
pînă la nivelul templului grec.
Suprafaţa cercetată în cele 39 zile de lucru reprezintă un poligon neregulat (pl. II).
Pe întinsul celei mai mari părţi a acestuia, adincimea atinsă η-a trecut în general
de 1 m, săpătura oprindu-se la nivelul de locuire al clădirilor din ultima fază organizată
a cetăţii (veacurile V-VII e.n.). Terenul fiind în acest loc în pantă, iar vestigiile din ime
diata apropiere a lacului acoperite de o cantitate de pămînt mai mică, de-a lungul laturii
estice au putut fi totuşi degajate ruine aparţinînd unor epoci cu multe sute de ani mai
vechi decit cele situate la extremitatea vestică a ariei cercetate. Această particularitate
a terenului, impunînd explorarea simultană a unor straturi cronologic diferite, explică,
pe de o parte, aspectul disparat al descoperirilor făcute, pe de alta, caracterul provizoriu
al unor încheieri ce se cer confruntate cu rezultatele campaniilor viitoare.
De-a lungul laturii de vest a suprafeţei cercetate, în continuarea celei săpate în
vara anului 1954, au fost în întregime degajate două încăperi, marcate în plan cu indi
cativele a şi b. Prima, de formă aproximativ dreptunghiulară, cu laturile lungi de 7,25
şi 7 m, iar cele scurte de 4,40—4,50 m, prezintă o intrare spre vest, la nivelul străzii dega
jate în 1954. Mai puţin sigură e o a doua deschidere, spre nord, unde zidul e întrerupt
pe o lungime de 1,20 m: un prag propriu-zis lipseşte, şi tot aşa uşorii pe care ne-am
fi aşteptat să-i găsim de o parte şi de alta a presupusei uşi. Fără să fie exclusă, o ruptură
accidentală e totuşi puţin probabilă, dat fiind că încăperea — care n-are vreo ieşire spre
sud şi est, unde pereţii sînt întregi — trebuie să fi comunicat măcar spre nord cu încă
perea vecină: la Histria, în clădirile de acest tip din epoca tîrzie, locuinţele comportînd
în general două piese. De altă parte, peretele de vest al camerei a continuă dincolo de
intersecţia cu peretele nordic, mergînd să se încheie cu zidul înălţat altădată pe treptele
templului atribuit Afroditei. Acelaşi lucru se poate presupune despre peretele estic al
încăperii, măcar că — pe porţiunea ce depăşeşte peretele de nord — acest din urmă zid
a fost mai tirziu distrus, pentru a se amenaja în acest loc cuptorul menţionat în raportul
preliminar asupra descoperirilor din campania 1950 .
Cei trei pereţi, estic, nordic şi sudic ai încăperii a sînt de o grosime uniformă de
0,60 m şi de o înălţime ce merge pînă la 0,98 m. in schimb, peretele vestic prezintă de o
1

1

S Q V , Π, 1951.

p.

138.
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parte şi de alta a intrării principale o grosime mai mare, ajungînd pînă la 0,80 m. In jumă
tatea de sud, acesta e de altminteri dublat la exterior de un zid aparţinînd unei alte clă
diri şi lucrat în chip diferit, din blocuri de piatră mari şi regulate; ultimul depăşeşte spre
nord lungimea peretelui de care vorbim, făcînd parte dintr-o zidire mai recentă, a cărei
economie nu poate ii deocamdată precizată. O altă particularitate a încăperii a e de a
prezenta în colţul de sud-est o masă de zidărie ce dublează peretele sudic pe o lungime
de 1,10 m. Avînd înfăţişarea unei poliţe şi o lăţime de 0,50 m, această masă reprezintă
fie un contrafort, fie — poate — restul unei clădiri mai vechi, al cărei rost ni-l vor dez
vălui săpăturile viitoare. în sfîrşit, se mai cuvine semnalat amănuntul că peretele sudic
al încăperii a prezintă într-un singur punct o scobitură caracteristică, din cele relevate
în număr mare pe faţa opusă a aceluiaşi zid, şi de care vom vorbi în continuare.
încăperea marcată în plan cu indicativul b e de forma unui trapez cu laturile: spre
est, de 4,70 m; spre vest, de 4,30 m; spre nord, de 7,30 m şi spre sud, de 6,70 m. Trei
din pereţi, şi anume cel vestic, nordic şi sudic, sînt bine conservaţi; din cel estic, în schimb,
nu s-a păstrat deck partea dinspre nord, lungă de 3,10 m; restul, pînă la intersecţia cu
peretele sudic —circa 1,60 m — lipseşte, aşa cum lipseşte capătul estic al peretelui de sud,
dărîmat în acest punct încă din antichitate. Grosimea zidurilor variază puţin: între 0,70
şi 0,80 m. Cu excepţia celui de est, asupra căruia vom reveni, toate sînt din piatră şi pămînt. Execuţia însă variază, fiind mai îngrijită la peretele nordic şi mai puţin regulată
la pereţii sudic şi vestic. Acesta din urmă, de altă parte, nu se «înfrăţeşte» cu zidul
de nord, ci numai se reazimă pe el, în timp ce zidul de nord face trup cu peretele vestic
al încăperii a.
Unde vor fi fost intrările încăperii de care vorbim, nu se poate spune cu siguranţă.
Urmele unui prag par a se distinge în peretele sudic, aproape de colţul sud-vestic, la
nivelul actual al solului. Mai probabilă e însă existenţa unei uşi în partea dărîmată a pere
telui estic, unde o piatră netedă, formînd o ieşitură, ar putea fi interpretată ca restul
unui uşor.
O particularitate de relevat e că peretele de nord e sprijinit de doi contraforţi, laţi,
unul de 0,60, altul de 0,65 m, situaţi, respectiv, la 3 şi 4,80 m de colţul vestic al came
rei (fig. 1). Tot aşa, aceea că de-a lungul aceluiaşi perete se observă 7 adîncituri de formă
regulată—largi de 0,20—0,22 m şi profunde de 0,25 m — în felul celor întîlnite la clă
dirile din sectorul « economic » al cetăţii, şi despre care s-a presupus că ar fi servit la
fixarea stîlpilor de susţinere a acoperişului . Dar trăsătura cea mai notabilă, din punctul
de vedere al istoriei construcţiei, e aceea că în timp ce zidurile de nord, sud şi vest ale
încăperii sînt din piatră şi pămînt — regulă aproape fără excepţie la clădirile din ultimele
veacuri ale cetăţii — peretele de est e pînă la o anumită înălţime lucrat din piatră legată
cu mortar, ceea ce dovedeşte (cum am avut prilejul s-o relevăm şi în raportul asupra
descoperirilor din campania 1954: SCIV, VI, 1955, p.529-530) că, în această parte a oraşului,
continuitatea de viaţă nu pare să fi fost vreodată întreruptă, pe ruinele clădirilor vechi
ridicîndu-se de-a lungul timpului mereu ziduri noi, ce utilizează ca substrucţii crîmpeie
întregi din clădirile anterioare, cîteodată păstrind acelaşi plan, altă dată modificîndu-1
într-un chip ce face cu totul anevoioasă sarcina celui ce-şi propune să reconstituie fazele
succesive ale istoriei sectorului.
Afirmaţia e valabilă în special pentru încăperile situate spre nord de camera căreia
i-am dat indicativul a. Despre aceasta din urmă, am apucat să spunem că a avut probabil
o uşă în peretele de nord (în punctul unde acesta e dărîmat), prin care se lega de încăpe
rea marcată în plan cu indicativul c, astăzi în cea mai mare parte distrusă, pentru a degaja
faţada principală a templului atribuit Afroditei. Cu prilejul lucrărilor la care facem aluzie,
1

1

SCTV, Π, 1951, p. 150, ă g . 14.
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s-au scos la iveală, chiar pe treptele templului, mai multe ziduri suprapuse, urmele
succesivelor clădiri ridicate aci de-a lungul timpului. Cel mai recent din acestea — orientat
aproximativ SV—NE, deci paralel cu peretele sudic al încăperii c— reprezenta desigur
peretele nordic al acestei camere, care, într-o primă formă trebuie să fi avut o suprafaţă
sensibil mai mare decît ar lăsa-o să se bănuiască aspectul prezent. Un examen atent al ruinelor
dovedeşte într-adevăr că actualul
perete estic al camerei c η-a putut
face parte din planul iniţial al
acestei încăperi: nici orientarea
nu-i aceea pe care ar fi trebuit
s-o aibă în chip firesc, nici gro
simea lui nu-i egală cu a peretelui
vestic — atît cit s-a păstrat (0,55 m
faţă de 0,75 m). De altă parte,
cum rezultă din faptul că la numai
cîţiva centimetri sub stratul de
arsură al încăperii se constată
existenţa unui zid «cu mortar»
orientat SE—NY, altădată mergînd să întîlnească zidul înălţat
pe treptele templului, despre care
s-a vorbit înainte, e evident că
într-un prim moment încăperea
c se întindea spre est pînă la zidul
abia pomenit «cu mortar», înglobînd cea mai mare parte din su
prafaţa actualei camere d. Mai
tîrziu — după toate probabilită
ţile în secolul al VI-lea — zidul
Fig. 1. — Histria. Sectorul T . Peretele de nord al încăperii b.
«cu mortar» a fost ras pînă la
nivelul solului de atunci, în locul
lui ridieîndu-se actualii pereţi de est şi de vest ai încăperii d, amîndoi din piatră şi pămint.
Pentru care motiv se va fi făcut această transformare, nu e locul să ne întrebăm. Putem
face totuşi observaţia că amenajarea în chip de cuptor a încăperii s-a făcut la o dată
încă şi mai tîrzie, cînd cele două uşi spre est şi spre vest au fost astupate cu ziduri din
aceleaşi cărămizi subţiri ce aveau să slujească la căptuşirea de jur împrejur a pereţilor *.
La est de încăperea d, încăperea marcată în plan cu indicativul e pare să fi fost şi
ea transformată în cuptor o dată cu precedenta. Cum s-a semnalat în raportul preliminar
asupra campaniei 1950, în momentul săpăturii s-au descoperit aci fragmente ceramice
şi chiar unele vase întregi de o formă caracteristică epocii tîrzii căreia-i aparţin şi care
a putut fi stabilită cu ajutorul tezaurului monetar amintit în legătură cu cuptorul d.
în ce priveşte încăperea însăşi, o privire asupra extremităţii ei sudice arată cît de numeroase
au fost aci transformările care, într-un timp relativ scurt, au făcut să se schimbe înfăţi
şarea întregului complex constructiv. Punctul marcat în plan cu indicativul / reprezintă
un asemenea vălmăşag de ziduri şi substrucţii suprapuse încît o descriere a lor cir1

Amintim că intr-o ascunzătoare practicaţi in pere
tele estic al camerei i s-a descoperit în 1950 un mic tezaur
de monede bizantine, cuprinzind 27 dc piese de bronz
din zilele Împăraţilor Justin al II-lea, Tiberiu al II-lea
fi Mauriciu Tiberiu. Cf. S C I V , I I . 1951, p. 138 fi Histria.
1

Monografii arbtologitd, vol. I , Bucureşti, 1954, p. 472.
Ε cazul s i menţionam c i in acest loc s-a descoperit
încă din 1950 un fragment din fusul unei coloane de
marmurl, cu carteluri, lung de 1 m fi avlnd diametrul de
0,50 m.
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cumstanţiată e cu neputinţă. Singurul lucru în puterea cercetătorului e de a le releva
cu grijă (ceea ce s-a făcut de tov. arhitect Aurel Doicescu), în aşteptarea limpezirilor
ce nu vor lipsi atunci cînd cercetarea în profunzime a sectorului va fi dusă mai departe.
Ceea ce aşteptăm înainte de toate de la viitoarele cercetări, sînt preciziuni în legă
tură cu planul şi destinaţia clădirilor ridicate aci în epocile anterioare veacurilor V-VII
e.n. Din acest punct de vedere,
indicaţiile relevate pînă acum se
reduc la constatarea faptului că
unele ziduri tîrzii, din piatră şi
pămînt, se înalţă pe ziduri de
piatră legate cu mortar, mărturie
indiscutabilă a unei faze con
structive pe care provizoriu ne
mulţumim s-o numim « romană
timpurie». O mai exactă înca
drare cronologică va deveni po
sibilă pe măsura descoperirii unor
vestigii mai revelatoare decît cele
aflate în campania 1955, şi în
special a unor monede identifi
cabile, ceea ce nu e cazul cîtorva
piese găsite într-un mediu a cărui
precisă datare ar fi fost de folos
pentru reconstituirea istoriei în
tregului complex. Facem aluzie
la încăperea marcată în plan cu
indicativul g, ale cărei caracteris
tici, începînd cu orientarea, o
arată ca aparţinind unei alte epoci
Fig. 2. — Histria. Sectorul T . Paramcntul sudic al construcţiei e.
decît clădirile pini aci descrise.
Trei din pereţii ei: de nord, de
sud şi de vest — din piatră legată cu mortar — păstrează urme de tencuială, ce n-au fost
observate în nici un alt punct al sectorului; tot aşa, în jumătatea-i estică, s-au scos la
iveală rămăşiţele unei podele din piatră galbenă, îngrijit lucrată, peste care au căzut (sau
au fost aşezate?) blocuri de piatră felurită, alcătuind un soi de nouă podea, la un nivel
superior. In colţul de nord-vest al încăperii, mai multe lespezi a căror punere laolaltă
nu pare întîmplătoare, indică, poate, o scară; nu departe de ele, spre sud, un mare bloc
de calcar galben, căzut pe muche, constituie semnul unei distrugeri sau al unei refaceri
întrerupte în chip neaşteptat.
La sud de încăperea g, spaţiul marcat în plan cu indicativul h nu reprezintă propriu
vorbind un nivel de vieţuire, ci punctul unde s-a oprit provizoriu săpătura noastră,
la înălţimea celui mai de sus rind de blocuri al « podiului» despre care va fi vorba în
continuare. în cursul lucrărilor, s-au găsit în pămîntul răscolit un opaiţ roman, partea
superioară a unei rîşniţe de mină (ca fi//us), în sfîrşit, fundurile a două chiupuri de mari
proporţii, ale căror fragmente împrăştiate au fost culese pînă la nivelul celor mai de jos
blocuri. Acest din urmă amănunt ni se pare important, în măsura în care dovedeşte că
atunci cînd încăperea b a încetat de a mai fi locuită, extremitatea estică a «podiului»
se găsea în starea de astăzi, în cea mai mare parte distrusă, pentru a se da materialelor
o nouă întrebuinţare. Cînd anume s-a întîmplat aceasta, ne-o vor arăta, nădăjduim, cer
cetările viitoare.
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Pînă atunci, trebuie să arătăm că (aşa cum se vede limpede în planul reprodus în
SCIV, I I , 1951, p. 136), la est de camera e a existat o încăpere, astăzi distrusă, după
toate probabilităţile ultima în direcţia lacului apropiat. La rîndu-i, aceasta trebuie să fi
fost continuată spre sud, de-a lungul laturii estice a clădirii de care vorbim, de o serie
de alte încăperi, din care nu s-a păstrat rdmic. Accentuata înclinare a terenului spre apă
a favorizat în acest loc dărîmarea zidurilor construite sumar din piatră şi pămînt, ceea
ce explică dispariţia lor fără urme. Numai
la o mare adîncime — aproape la nivelul
templului grec, deşi vizibil posterioare —
se constată resturile unui zid de piatră
cu mortar (grosimea: 0,55 m), orientat
SV-NE şi marcat în plan cu indicativul n.
Ce rost va fi avut şi din ce ansamblu făcea
parte, pentru moment nu se poate spune.
Evident e doar că η-a putut avea nimic co
mun cu templul, nici cu peribo/u/-dig descris
în vol. I al lucrării Histria, p. 240-246.
Tot aşa nu se pot face presupuneri
întemeiate despre rostul şi natura unei ruine
descoperite la circa 4,50 m sud de zidul n
şi care, după înfăţişare, ar putea fi socotit
un fragment de incintă (în plan marcat
cu indicativul o). Cu incintele, fragmentul
nostru de zid are în comun structura —
umplutură de pămînt şi bolovani, între
două paramente din lespezi de mari dimenFig. 5. - Histria. Sectorul τ. Baza γ .
siuni, regulat tăiate, şi grosimea: 2,70 m,
socotiţi de la marginea exterioară a paramentelor. în schimb, în stadiul prezent al cunoş
tinţelor despre topografia Histriei, nu se vede limpede rostul unui zid de înconjur în acest
punct al cetăţii, nici nu se înţelege orientarea lui oarecum perpendiculară pe linia ţăr
mului, cîtă vreme ne-am fi aştepat să-i urmeze sinuozităţile. O întrebare la care nu se poate
da răspuns e şi aceea privitoare la vîrsta presupusei incinte : rarele fragmente ceramice
şi încă şi mai rarele monede găsite spre sud şi nord, la aceeaşi adîncime, indică o ambi
anţă elenistică. Spre aceeaşi concluzie duce şi structura zidului, asemănătoare cu a marii
incinte din valul I I I (fig. 2). Nici unul din aceste indicii nu-i însă de-ajuns de stringent
pentru a nu suferi contrazicere, şi o prudenţă explicabilă ne îndeamnă să arnînăm preciziunile cronologice pînă la explorarea în profunzime a celei mai mari părţi din suprafaţa
cercetată în 1955.
Aceeaşi prudenţă se impune, credem noi, înaintea unui alt complex de ruine des
coperite la extremitatea sud-estică a ariei în discuţie, o impunătoare zidire din blocuri
masive de calcar numulitic, amestecat cu calcarul gălbui folosit în conctrucţia templului
Afroditei(fig. 3 şi4). Orientată est-vest şi largă de 7,10 m, zidirea la care ne referim—mar-,
cată în plan cu indicativul p— avea o lungime ce η-a putut fi stabilită, întrucît extremita>
, tea ei vestică se pierde sub masa construcţiilor de epocă romană, descrise în paginile pre
cedente. Pentru acelaşi motiv, n-au putut fi stabilite nici înălţimea adevărată, nici des
tinaţia unei construcţii ce pare să fi îndeplinit un rol important în această parte a oraşului,
în starea actuală, blocurile prezintă aspectul unei scări, şi o primă supoziţie ar putea fi
aceea că ne găsim înaintea unei scări monumentale, permiţînd accesul de la ţărm spre
părţile înalte ale oraşului. Un examen atent al construcţiei lasă să se înţeleagă însă că e
vorba mai curînd de un podiu slujind ca bază unui edificiu de folos obştesc. Pînă la dez-
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velirea completă a ruinelor, orice ipoteză in această privinţă e prematură. Sigură e doar
însemnătatea descoperirii, ce sporeşte cunoştinţele noastre despre topografia Histriei
în epoca elenistică şi în primele veacuri ale erei noastre.
Supoziţii valabile nu se pot face nici în privinţa cîtorva resturi monumentale ieşite
la iveală la limita sudică a perimetrului cercetat, în imediata apropiere a « podiului »,
cu care nu par de altminteri a avea vreo legătură: un fragment de canal de secţiune drept
unghiulară cu laturile formate din mari lespezi de calcar gălbui, marcată în plan cu indi
cativul α şi datînd din epoca romană (sec. I V ) ; o bază cubică de piatră cu latura de 0,60 m,
destinată probabil să suporte o hermă şi marcată în plan cu indicativul γ (fig. 5);
în sfîrşit, resturile a ceea ce va fi fost poate un altar (β) lucrat din acelaşi calcar gălbui
folosit în construcţia templului. Nici ultimele vestigii (aşezate pe stînca vie şi, cît se poate
judeca, distruse încă din epoca elenistică) nu erau desigur izolate. Parte din ele e încă
acoperită de pămînt şi nu va deveni vizibilă decît în campania viitoare, care, pentru moti
vele arătate, promite să fie în acest sector deosebit de interesantă.
2. Sectorul de la vest de z i d u l de incintă d i n valul a l ΙΠ -lea

La vest de zidul de incintă din valul al III-lea s-a deschis anul acesta un nou sector
(S.Z.V. III A.) în care s-a lucrat aproximativ o lună şi jumătate, reuşindu-se să se dez
velească o suprafaţă de teren de formă dreptunghiulară — 44 x 20 m — de circa 880 m .
Ea porneşte spre vest de zid, avînd ca bază spre est un zid orientat Ν-S, din epoca
romano-bizantină, descoperit în parte în campaniile anterioare, iar la nord secţiunea
perpendiculară pe zidul elenistic făcută în 1953 , de care se desparte numai printr-o
dungă de pămînt de circa 1,50 m care a fost lăsată pentru profil. Această suprafaţă aleasă
pentru săpătură părea a nu prezenta vreun indiciu că aici s-ar afla urme deosebite arheo
logice, cu excepţia unui zid situat stratigrafie într-o epocă mai veche, zid care atrăsese
la început întreaga noastră atenţie, el prezentînd un imens complex arheologic demn
de a fi urmărit la această dată în afara zidului de incintă. De o construcţie îngrijită — legat
cu mortar — şi de proporţii apreciabile, acest zid părea a scoate la iveală edificii deose
bit de importante, dintr-o epocă foarte puţin cunoscută la Histria. Urmele unui pavaj
din lespezi mari de piatră, cît şi fragmente de tencuiala pictată policrom, găsite pe
pavaj, în săpăturile anterioare, veneau să întărească curiozitatea cercetătorului.
Săpătura a pornit mai întîi cu o secţiune lungă de 12 m şi lată de 4 m trasată E - V
pe aceste urme, cu scopul de a lămuri complexul din care fac parte. A fost însă nevoie
de lărgirea acestei secţiuni la nord şi sud cu încă 8 m de ambele părţi. Complexul arheologic
care apăruse imediat sub humusul vegetal, nebănuit încă, ne-a obligat să reţinem atenţia
noastră asupra acestui prim strat, a cărui importanţă nu poate fi subestimată. Prezenţa
unui complex arheologic, datînd din veacurile VI-VII e.n., situat la circa 100 m în afara
zidului cel mare de incintă, cu urme de viaţă părînd a sublinia desfăşurarea istorică a
cetăţii în ultimele sale decenii, constituia din acest punct de vedere un sector cu totul nou,
în raport cu celelalte sectoare contemporane din cetate. Aşa cum vom vedea puţin mai jos,
acest complex arheologic prezintă imaginea surprinzătoare a unui cartier abandonat
brusc. Explicaţia necesară unei astfel de situaţii trebuie căutată în istoria ultimelor vea
curi ale cetăţii Histria, atunci cînd sub presiunea atacurilor ultimelor triburi în migraţie, *
se constituiau în grabă cele trei valuri de pămînt în veacurile VI-VII e. n.
Cu ocazia marii secţiuni E - V din anul 1950 , în porţiunea de la vest de zidul mare
de incintă, cît şi cu prilejul descoperirii zidului elenistic s-au putut constata în straturile
2
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superioare ziduri şi urme de construcţii din epoca romano-bizantină, cărora însă, datorită
spaţiului restrîns ce era rezervat acestor secţiuni, cît şi ţelului deosebit pe care-1 urmăreau
cercetările, nu li s-au putut determina cu precizie caracterul, cu atît mai puţin datarea lor.
De aceea un complex similar arheologic, reapărînd în condiţii mai bune, cerea o
lămurire mai precisă.
In cadrul suprafeţei săpate am putut deosebi un singur strat de cultură cu două
nivele sigure, reprezentînd două faze. Grosimea stratului atinge în medie 0,70— 0,80 m,
variind după configuraţia terenului. Imediat sub pămintul vegetal, gros de circa 20—
30 cm, urmează un strat de pămînt de culoare gălbuie conţinînd dărîmături din piatră de
şist verde local, fragmente de cărămidă şi cioburi, care atinge o grosime de circa 40—50 cm.
Sub acest complex de dărîmături a apărut nivelul de locuire, constînd din urmele unei
podele de lut galben, bine bătut, iar în alte părţi pămînt brun-cenuşiu amestecat cu scoici
şi pietriş. Mai precis vorbind, am putea spune că nivelul format din pămînt galben bine
bătut este caracteristic mai ales ultimului nivel, pe cînd cel inferior, din faza a doua, păs
trează urme dintr-un pămînt gălbui-negricios bine bătut. în general, nivelul ultimei
faze de lecuire, cu urmele respective din locuinţe, nu a fost surprins pe toată suprafaţa
sftpatS, el fiind se pare, ca şi în cetate, sporadic. Acolo unde a fost surprins, el se aşează
peste o parte din dărâmăturile nivelului inferior. în general, dărîmăturile acestor ultime
construcţii sînt puţine şi mărunte, ceea ce corespunde cu situaţia nivelului din aceeaşi
epocă din cetate. De altfel şi in nivelul al doilea am găsit dărîmături foarte puţine, grupate
mai ales în jurul zidurilor. Ceva mai departe, la circa 2—3 m de ziduri, ele au lipsit aproape
cu totul, iar la unele ziduri nu au fost găsite de loc. Această situaţie deosebită faţă de ceea
ce avem în cetate în aceeaşi epocă, cît şi lipsa aproape completă a arsurii, care prin bogă
ţia ei ne-a permis să formulăm un sfîrşit brusc al Histriei, ne va îndemna să căutăm o
explicaţie deosebită asupra destinaţiei şi sfîrşitului acestui cartier.
înainte însă de a trece la prezentarea zidăriei construcţiilor, trebuie să spunem
că în cuprinsul aceleiaşi suprafeţe de care ne ocupăm, au fost găsite unele ziduri care,
prin poziţia lor stratigrafică, marchează un nivel de locuire anterior celor două faze des
crise pînă aci. Acest lucru a putut fi observat mai ales în partea de N-V a săpăturii,
unde zidul nr. 17 este suprapus de altul, nr. 15 (pl. IV), datat precis în nivelul penultim.
Problema merită a fi urmărită îndeaproape în cercetările viitoare, pentru a se putea pre
ciza stratul din care fac parte şi a se face o datare mai sigură a lor. Unele monede găsite
în jurul zidurilor, aparţinând sec. III-IV e.n., ne oferă informaţii numai pentru o datare
provizorie.
întregul complex descoperit însumează o serie de ziduri fragmentare şi disparate,
nedîndu-ne posibilitatea de a înţelege rostul şi planul lor iniţial.
în partea de răsărit a săpăturii, după ridicarea stratului vegetal, s-a găsit, imediat
sub iarbă, un zid construit din piatră cu pămînt, orientat E - V (1), lung de 2,80 m şi gros
de 0,60m. Zidul aparţine ultimului nivel, întrucât el este aşezat deasupra altui zid orientat
N-S (2), care aparţine penultimului nivel, avînd temelia la înălţimea nivelului de locuire
fără a străbate nivelul inferior. De altfel temelia în partea păstrată din zid se reduce numai
la două rînduri de pietre suprapuse, uneori chiar un singur rînd, lucru ce este caracteris
tic pentru toate zidurile din această ultimă fază. Din orientarea zidului spre vest şi din
faptul că el este izolat, nu ne putem da seama, cu precizie, de clădirea din care făcea parte.
Probabil că această clădire A (pl. IV) se extindea spre nord, deoarece în acea parte zidul (3)
care vine dinspre nord spre sud, dintr-o fază anterioară acestuia, a fost demontat la data
construirii acestei încăperi din ultimul nivel. în plus, tot aci s-au constatat urmele unei
podini construite din chirpici, care preciza chiar nivelul de locuire la 0,40 m adîncime.
Tot în preajma urmelor de chirpici s-au găsit şi două pete de pămînt cu urme de cărbune
poate resturile unei vetre. La capătul de vest al acestui zid, la aceeaşi adîncime la care
i — c. »1S
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se păstrează resturile de chirpici, s-au găsit şi multe fragmente dintr-o amforă tîrzie bi
zantină în « coaste rare », ceea ce ar indica existenţa nivelului precizat. Dintre materialele
descoperite în această încăpere sînt de menţionat multe fragmente ceramice din perioada
tîrzie bizantină, oase de animale in cantitate mare şi un fragment de
fluier de os, lung de 16,50 cm, la care se mai păstrează patru găuri
(fig. 6). La capătul acestui zid au apărut alte fragmente de ziduri, prost
conservate şi cu acelaşi sistem de construcţie. Nivelul lor de locuire
este asemănător celui descris mai sus cu care este, foarte probabil,
contemporan. Două din aceste ziduri (4 şi 5) sînt orientate N-S, avind
o lungime de 10 m; zidul dinspre est e mai prost păstrat şi nu i se
menţine faţa dinspre vest dec't la extremitatea sudică, unde se uneşte
cu un alt zid în direcţia E - V (6). Ε gros de 0,60 m, iar la capătul lui
nordic lipseşte pe o porţiune de 2,80 m — socotind pînă la marginea
din această parte a săpăturii; celălalt zid (5), dinspre vest, paralel,
este mai bine păstrat, structura lui fiind mai îngrijită; gros de 0,80 m,
la capătul de sud, se leagă cu zidul E - V (6), care şi el, după o lungime
de 8 m, face un colţ spre nord şi se continuă pe o lungime de 6,5 m,
după care dispare. Sistemul de construcţie este identic cu al celor
precedente. Curios însă este faptul că acest zid, pe porţiunea după cotul
pe care-l face spre nord, este dublat de un zid lipit de el, gros de 0,65 m,
care după o întrerupere de 4,25 m, reapare la nord pe o lungime de 1 m.
Acest zid dublură, împreună cu cel descris mai sus (4), a servit probabil
la restrîngerea spaţiului încăperii Β într-o perioadă mai tîrzie. în
partea de S-E a acestei încăperi s-au găsit cîteva bucăţi de cărbune
alături de o piatră plată de şist verde, care ar fi servit eventual ca vatră.
Remarcabil este faptul că urmele de cărbune sînt foarte reduse aici ca şi
in celelalte încăperi, unde se constată aproape o lipsă totală. în această
încăpere B, la adîncimea de circa 0,80 m, s-a găsit un schelet uman cu oasele
împachetate (M 1). Tot aci, s-a descoperit deasupra zidului orientat N-S
(5), o moneda de bronz de la Justin I I , care ne dă unele indicaţii asupra
datării edificiului. Alte monede găsite aci sînt de la împăraţii Anastasius
sau Justinian, precum şi două piese mult mai vechi: una din sec. II-III
e.n., iar alta din sec. I V e.n., ajunse aci, foarte probabil, din straturile
inferioare, o dată cu pămîntul scos pentru şanţurile în care intrau
temeliile zidurilor. Lingă vatră s-a găsit un fragment de vas din piatră cu
buză şi cu o toartă care are pe mijloc un şănţuleţ. Zidul orientat N-S (5),
după legătura ce-o face cu zidul V - E (6) se continuă spre sud pe o
porţiune de încă 1,50 m, după care pare a suprapune un alt zid mai vechi
cu aceeaşi direcţie. Apoi, după oarecare distanţă, face un colţ spre est şi Fig. 6. — Histria.
Fragment dc Huirr
se continuă pe o lungime de 11,70 m (7), întoreîndu-se iarăşi spre dc
os găsit în În
căperea Λ .
nord, unde se păstrează un fragment lung de 2,60 m şi lat de 0,70 m (8). La
colţul de V al zidului 7 s-a găsit o fibulă de bronz fragmentară (fig. 7 a).
La vest de zidul (5) se află un alt fragment (9), care porneşte din acesta spre vest
şi merge către zidul orientat N-S (10), dar în apropierea lui dispare. Lungimea lui este de
1,90 m, iar grosimea de 0,60 m. Caracteristic la acest fragment de zid (9) este faptul că are
în structura lui şi fragmente de cărămidă, fiind lucrat destul de îngrijit. Destinaţia nu i
s-a putut determina, întrucît complexul în care apare nu permite vre-o precizare.
întregul complex de ziduri prezentat (fig. 8) se plasează cronologic în ultima
fază de viaţă a Histriei; sub el a fost identificat un alt complex construit mult mai îngri
jit, şi cu o stare de conservare mai bună. Materialul folosit este aceeaşi piatră — şist
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verde local — legată cu pămînt. Temelia însă e mult mai adîncă, străbătînd nivelele
inferioare.
Pornind de la est la vest, primul zid (2) din penultima fază de locuire este acela care
a format şi linia de bază a săpăturii noastre. Ε un zid lung de 13 m, gros de 0,65 m, din

F i g . 8. — Histria. Vedere dinspre Ν a construcţiilor din partea de est.

a cărui înălţime o bună parte, pe toată lungimea lui, a fost dislocată de nivelul ultim,
ce s-a aşezat deasupra folosind o parte din materialul de construcţie. Nivelul de locuire
al zidului (2) a fost prins la circa 0,70 m adîncime, fiind marcat de o podea de pămînt gălbui-negricios, bine bătut, amestecat cu scoici. Tot aici a fost găsită şi o piatră plată în jurul
căreia au apărut cîteva fragmente de cărbune, probabil de la o vatră. Zidul de care vorbim
se întrerupe brusc spre nord, după cum se observă şi în profilul din vechea săpătură şi
nu putem spune cărei cauze se datoreşte această situaţie.
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Un alt zid (3) din penultima fază, care însă a fost probabil refolosit numai pe o por
ţiune în ultima fază, este şi acela care vine în direcţia N-S din secţiunea făcută în 1953,
perpendicular pe zidul de incintă elenistic din valul al treilea. Către capătul de sud, în
locul unde se găsea prima cameră A, zidul a fost demontat pentru a face loc nivelului aces
tei camere. Menţionăm că aici materialul lui de construcţie nu a fost găsit sub formă
de dărîm3turi.
La vest de zidurile descrise aci şi la acelaşi nivel cu ele, în încăperea B, s-a găsit
un alt zid (11) orientat tot N-S, dar care, prin sistemul de construcţie, e mult deosebit.
Starea lui de conservare este mai proastă şi nu i se menţine decît o faţă, anume aceea din
spre est, construcţia lui fiind din piatră de şist verde, măruntă. După aspectul lui am fi
înclinaţi să nu-1 încadrăm în această fază, caracterizată prin construcţii de bună cali
tate, dar nivelul lui îl leagă de celelalte, fiind şi el retezat la înălţimea zidurilor din această
fază, peste care s-a aşezat podeaua ultimului nivel.
La vest de complexul descris se află un alt zid (10), care se plasează cronologic
tot in această fază, lung de 8 m, gros de 0,60 m, întrerupîndu-se brusc la capătul de sud.
Nici dărîrnăturile lui nu au fost găsite in săpătură. La est de el, aproape de capătul de
nord unde intră in terenul nesăpat, s-a găsit la adîncime de 0,80 m o fibulă de bronz cu
piciorul întors, întreagă, care se poate data în sec. al VI-lea e.n. (fig. 7 b).
La marginea de sud a suprafeţei săpate, zidul orientat E - V (7) suprapune un alt
zid (12), evident mai vechi, păstrat pe o lungime de 0,80 m, şi lat de 0,65 m. Structura lui
este de calitate superioară, cu acelaşi sistem de construcţie, şi-1 putem considera ca făcînd parte din nivelul II. Din acelaşi nivel al stratului nostru face parte, foarte probabil,
şi fragmentul de zid (13).
Partea de vest a terenului cercetat în această campanie, prezenta o ridicătură în
spre bazilica creştină săpată în 1914 de V. Pârvan. Iniţial această ridicătură a terenului
lăsa impresia că ar fi rezultată din dărîrnăturile şi pământul ce s-a scos la săparea bazilicei
mai sus amintite şi s-ar fi aruncat spre est. în cursul săpăturii s-a observat însă că panta
terenului se datoreşte nu atît acelor resturi de dărîmături ale bazilicei, cîtdărîmăturilor
cu pămînt ale clădirilor din ultimul nivel de viaţă al Histriei.
în porţiunea aceasta a ieşit la iveală mai întîi o construcţie de mari proporţii (fig. 9)
care, nefiind săpată în întregime în această campanie, η-a oferit posibilitatea de a se
fixa rolul ei. Este construită din şist verde local legat cu pămînt, destul de îngrijit lucrat,
deosebindu-se de construcţiile celelalte printr-o mai bună conservare. Dintre cele patru
ziduri ale încăperii a fost complet dezvelit numai zidul dinspre est (14), care formează
şi limita clădirii în această parte, avînd o lungime de 12,80 m şi o grosime de 0,65 m.
Zidul de nord (15) a fost dezvelit pe o lungime de 20,70 m, pînă în punctul unde este
tăiat de o absidă ulterioară şi de aceea nu-i putem fixa deocamdată dimensiunile precise.
S-ar putea ca zidul (15) să fi continuat spre vest pe sub nivelul absidei, din ultima fază
de viaţă a Histriei şi să fi fost distrus de această clădire; precizări în acest sens se vor
putea obţine prin continuarea săpăturilor ce vor trebui extinse spre vest. Zidul de sud (16)
al acestei încăperi mari este în general mai prost păstrat decît cel de nord şi a putut
fi dezvelit pe o lungime mai mică, de numai 17,90 m. Se pare că spre capătul de vest
a fost distrus în parte tot de o clădire dintr-o fază ulterioară lui, ale cărei dărîmături
au putut fi observate în cursul săpăturii. în interiorul încăperii mari (G) nu s-au aflat zi
duri despărţitoare, încît proporţiile mari ale construcţiei — neobişnuite pentru locuinţă
şi imposibil de încălzit şi de acoperit — duce la presupunerea că avea o destinaţie deo
sebită, putînd să îndeplinească eventual rolul de mare magazie, dacă am ţine seama de
chiupul (dolium) descoperit în partea de S-V a încăperii, la 0,40 m de zidul sudic. Nu
este însă exclusă posibilitatea ca să fi avut o funcţiune în legătură cu bazilica creştină
cu care pare să fie contemporană. Dar pînă cînd nu se va găsi limita de vest a acestei
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mari încăperi, nu se poate formula o ipoteză verosimilă cu privire la destinaţia ei. Pămîntul scos din interiorul clădirii conţinea foarte puţine dărîmături, care în general au fost
grupate în jurul zidurilor şi se reduceau la bucăţi de piatră de şist verde cu mici fragmente
de cărămidă. Au lipsit fragmentele de olană şi ţiglă care ar fi putut da indicii asupra vre
unui sistem de acoperire. în centrul încăperii, unde dărîrnăturile de la ziduri nu au putut
ajunge, am găsit—după un strat de pămînt negru vegetal de circa 30 cm grosime,— un pămînt

FIR. 9.

11 istria. Încăperea cea mare văzută dinspre I · .

galben fără dărîmături. Nivelul acestei încăperi a fost găsit parţial în unele locuri, mai
ales în partea de nord a clădirii şi constă din pămînt gălbui-cafeniu amestecat cu pietri
cele şi scoici, bine bătut. Sub acest nivel, în unele locuri unde am mers mai jos, au apărut
dungi compacte de mortar care provin de la clădirile de dedesubt, aparţinînd probabil
sec.IV-Ve.n. Este remarcabil faptul că atît zidurile (15 şi 16), cît şi podeaua fragmentară
a încăperii G urcă spre vest urmînd linia terenului. Ceramica descoperită aci este aceea
obişnuită epocii tir? ii romano-bizantine, sec. V-VI e.n., iar monedele aparţin în majori
tate sec. al VI-lea: dintre cele trei găsite pe nivel, una este de la Anastasius şi celelalte
două, neidentificate decît cu aproximaţie, aparţin sec. al VI-lea.
La vestul acestei încăperi, s-au descoperit urmele unei abside care suprapune zidul
de nord al încăperii G. Ea nu a fost dezvelită decît parţial şi datează din ultima fază de
viaţă a Histriei. Zidurile păstrate constau din două sau cel mult trei rînduri de pietre
mărunte de şist verde, legate cu pămînt, iar temelia lor pătrunde sub nivelul de locuire
numai cu circa 5—10 cm. Diametrul absidei este de 3m, iar grosimea zidului care o înconjuară de 0,60 m. Nivelul acestei abside e format din pămînt galben bine bătut peste care
însă nu s-au găsit decît puţine cioburi. în absidă, pe întreg diametrul ei, socotit N-S,
s-au găsit căzute cărămizile care au format probabil arcada edificiului. Ele sînt legate
cu pămînt galben ce a fost probabil folosit atît la tencuială cît şi la legătura între pietre
a zidurilor de margine.
La Ν de această absidă a apărut un zid (18) orientat V - E , lung de 3 m şi gros de
0,60 m, care pare a se continua spre sud, după două pietre care indică această direcţie. La
S-E de absidă au mai apărut două fragmente de ziduri (20 şi 21), tot din ultima fază.
Trebuie să menţionăm că o dată cu dărîrnăturile scoase din această parte a săpăturii au ieşit
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şi dărîmături provenite de la bazilica săpată anterior şi care constau mai ales din
cărămizi de diverse mărimi şi tipuri, cit şi din fragmente de olană şi ţiglă, toate carac
teristice sec. V I . înainte de a încheia însă, prin cîteva consideraţii, trebuie să spunem
că la sudul zidurilor din întreaga săpătură, descrise pînă aici, pe o lăţime de circa 3-4 m
şi de-a lungul laturii de sud, a fost dezvelită o suprafaţă de teren în care nu a apărut
nici o urmă de construcţie sau locuinţă. S-ar putea ca aici să fi fost marginea suprafeţii
locuite a cetăţii, dacă nu şi în epocile anterioare, cel puţin în epoca lui Anastasius şi
Justinian, cînd cetatea nu a mai cunoscut gloria ei din epoca elenistică şi romană tim
purie, în acest spaţiu s-au descoperit două morminte, probabil din epoci diferite,
fiindcă orientarea lor diferă: mormîntul 2, aşezat în partea de est, iar mormîntul 3, in
partea de vest.
Mormîntul 2 este orientat N-S; mortul a fost depus întins pe spate, cu mîinile
de-a lungul corpului. Craniul a fost perforat în partea occipitală. Adincimea —0,60 m
de la sol. Inventarul constă din doi nasturi de bronz pe piept, un fel de bumbi de
atirnat cu cite două valve ovoidale, turnaţi în jumătăţi care s-au sudat ulterior.
Mormîntul 3 cu orientare creştină, V - E ; mortul a fost depus întins pe spate, mina
stingă pe piept iar, dreapta întinsă de-a lungul trupului. Inventar nu a avut. De remarcat
este faptul că groapa mormîntului a atins la 0,80 m şi stratul de mortar care aparţine
nivelului anterior.
Din cele de mai sus se poate spune că terenul care se întinde spre vest de zidul
mare de incintă din sec. al III-lea al e.n. a fost locuit intens în sec. al VI-lea, cînd—dato
rită situaţiei generale de prosperitate a imperiului bizantin — Histria a cunoscut o înviorare
a vieţii publice. Limita de vest a acestei zone pare a fi fost în această epocă zidul Z,
dincolo de care nu au mai fost găsite urme de cultură din sec. V—VI e.n. Construqiile
din sectorul săpat anul acesta se încadrează cronologic în sec. V — V I e.n. Atît
ceramica, monedele, cît şi sistemul de construcţie îndreptăţesc această datare. Spre deose
bire însă de clădirile din interiorul cetăţii, care au o construcţie mai îngrijită, folosind
materiale de mai bună calitate, piatră mai mare, fragmente sculpturale şi epigrafice, cele
din sectorul nostru au un aspect mai sărăcăcios, lăsînd impresia unui cartier periferic.
Asupra destinaţiei şi sfîrşitului acestui cartier nu putem spune deocamdată lucruri prea
sigure. în general, construcţiile din penultima fază, care au ziduri neobişnuit de lungi,
fără altele care să le întretaie pentru a forma camere de locuit mai mici, ne împiedică
pentru moment să credem că au fost locuinţe propriu-zise. Către aceeaşi concluzie duce şi
lipsa arsurii şi a vetrelor sigure, cantitatea mică de cioburi şi inexistenţa vaselor cît de cît
întregi sau intregibile. De asemenea nu a fost găsit, sub formă de dărîmături, materialul care
trebuia să acopere aceste « locuinţe » şi nici cel care a folosit la construcţia zidurilor. S-ar
putea presupune că va fi fost transportat în altă parte, dezafectîndu-se aceste construcţii
înainte de un sfîrşit brusc, cum se constată în cetate. După planul săpăturii de la zidul
elenistic din valul al treilea unde toate zidurile din epoca aceasta apar distruse în zona
în care se plasează centrul şanţului, ar reieşi că toate aceste construcţii au încetat să mai
fie locuite, într-un fel oarecare, o dată cu construirea celor trei valuri de pămînt. în
orice caz, cît priveşte încăperea cea mare G, nu o putem considera locuinţă, deoarece
proporţiile ei imense făceau imposibil un sistem de acoperire, iar nivelul in pantă ar fi
adus nenumărate greutăţi locuitorilor respectivi. Ε mai probabil că avem de-a face cu
un edificiu legat de bazilica de la vest, săpată de V. Pârvan, cu care este contemporană ) .
Cît priveşte construcţiile din faza ultimă, care trebuie să fi urmat la scurt interval
după primele (monedele toate se opresc la Justin şi Sofia), datorită zidurilor lor de pro1

2

SC1V, V , 1954, 1 - 2 , p. 122, pl. 1.
* V . Parvin, in Kuovt contidera^ioni sul rtjcorato Mia
Stihia
Mineri, In Rindi conţi
Mia Ponţificia
Atcadtmia
1

Romana di Arcbtoloya, I I , 1924, p . 125, datează bazilica in sec. al VI-lea e.n. Săpătura viitoare va trebui ta
cerceteze legi tura dintre aceste doua edificii.
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porţii mai mici (deşi prin proasta lor conservare, nu ne putem da totdeauna seama de
forma exactă a încăperilor), a urmelor mai bogate ceramice, c«t şi prezenţei cîtorva piroane
de fier găsite tot în zona acestor construcţii, ar fi putut fi locuinţe propriu-zise. Acope
rişul lor va fi fost făcut, în lipsă de olană sau ţiglă — care nu a fost găsită în săpătură —
din lemn sau stuf, susţinute prin cîteva grinzi de lemn, prinse în acele piroane. Dar şi
destinaţia acestora, ca şi a celor din faza anterioară, cred că nu se va putea pricepe mai
bine decît atunci cînd se va dezveli în continuare o suprafaţă mai mare şi cînd se va
face legătura cu bazilica săpată anterior.
Mormintele pe care le-am amintit sînt posterioare locuirii şi e de presupus că acest
cartier va fi folosit, la un moment dat, ca cimitir pentru locuitorii din interiorul
zidului de incintă, unde viaţa va mai fi durat cîteva decenii în plus. O datare a lor
mai timpurie nu se poate face. S-ar putea admite că morrnîntul 2, după orientare
cît şi după adincimea mai mică la care se află, să fie mult mai tîrziu, aparţinînd poate
unor populaţii migratorii. Mai menţionăm că în două locuri din vestul săpăturii, unul
în interiorul încăperii celei mari G, lingă zidul (20) şi altul la nordul aceleiaşi
încăperi, au apărut cîteva fragmente de oase umane, printre care un manilar infe
rior. Provenienţa lor nu a putut fi determinată, întrucît nu au apărut în cadrul vreunui
mormînt.
Un lucru de care va trebui să se mai ţină seama, în interpretarea ulterioară a
acestui sector, este şi mulţimea neobişnuită a monedelor descoperite aci, în număr
de 64, şi care—în afară de cîteva dintr-o epocă mai veche, sec. ΙΠ-IV e.n. —se înşiruie
toate de la Anastasius la Iustin Π.

AŞI ZAREA CIVILA
3. Sectorul X

Cercetările din vara anului 1955 în sectorul X au avut ca obiectiv urmărirea diferi
telor nivele elenistice, nivele descoperite parţial în campaniile anterioare. în acest scop,
continuîndu-se spre S săpătura din anul 1954, s-a deschis un patrulater de 19,50 m pe
latura lui lungă E - V şi de 12,50 m pe latura scurtă N-S. în mijlocul acestui patru
later, pe toată lungimea laturii de 19,50 m, s-a păstrat un prag, necesar pentru
confruntarea profilelor de pe ambele feţe ale acestuia cu profilelc trasate în campaniile
precedente.
Suprafaţa de la Ν de acest prag a fost notată cu indicativul X A iar suprafaţa
de la S de prag, cu indicativul XAg.
Săpîndu-se în stratul de humus vegetal, se observă că terenul coboară în pantă
sensibilă spre E . Din această cauză stratul de humus vegetal are grosimi variabile
între 0,25 -0,62 m.
Stratul care urmează sub humusul vegetal este stratul numit din campaniile ante
rioare «negru-cenuşos ». Din acest strat coboară gropile mormintelor aparţinînd sec. I I
e.n. şi următoarele.
Pe limita inferioară a acestui strat, prins la circa 0,40—0,65 m de la sol, a ieşit
la iveală următorul material arheologic:
1. La circa 3,80 m de la malul de est al suprafeţei X A , complex de dărîmături,
compus din bucăţi mari de piatră de şist nefasonată, piatră calcaroasă, bulgări de chir
pici şi fragmente de ţigle şi olane. Acest complex intră pe de o parte în malul de Ν
al săpăturii, iar pe de altă parte urmează panta terenului spre E , ultimele resturi pierzîndu-se într-o masă de pămînt galben lutos, la adincimea de circa 0,50 m de la sol.
] t

}
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Materialul ceramic de pe partea superioară a acestui complex constă din fragmente de
torţi de amfore, fragmente de panse şi funduri din aceeaşi categorie de vase, a căror
factură apare ca elenistică.
2. Tot pe suprafaţa XA,, apare încă un conglomerat spre V de primul şi cu compo
ziţie identică cu a acestuia, de o formă aproximativ ovală, ocupînd o suprafaţă de 3,80 χ
1,70 m.
3. Conglomerat de mai mari dimensiuni, care apare în imediata apropiere spre V
de precedentul, cu aceeaşi componenţă, de formă cvasicirculară şi cu o suprafaţă de
circa 3,10x3,70 m.
4. în sfîrşit, pe latura de V a suprafeţei X A j , continuîndu-se şi pe suprafaţa XAj,
se observă iarăşi urme de dărîmături de pietre, amestecate cu fragmente de ţigle şi olane.
Dărîmături similare apar şi pe suprafaţa X A * tot de-a lungul malului de V , pe
o întindere de circa 3,80 Η2,50 m. Se observă şi mici petice de lut, bucăţi de chirpici cu paie
şi trestie în compoziţie şi urme de cărbune. Aceste complexe reprezintă probabil dărî
mături de locuinţe-colibe, constatate la acest sector şi pe acest nivel în săpăturile
din anul 1952 Κ
în afară de aceste urme mai consistente, nivelul respectiv apare total răvăşit. Mate
rialul ceramic este heteroclit. Cităm: Urcioraş păstrat întreg, cu excepţia torţii şi a unei
părţi din buză. Pasta roşie, cu rare granulaţii albe, e bine arsă. Are înălţimea de 0,15 m,
diametrul gurii 5,7 cm. Buza apare mult evazată, pîntecele sferic, piciorul scund, inelar.
Pe gît şi «curgînd » pe pansă, urme de culoare roşie. Striuri orizontale, circulare şi para
lele. Databil în sec. I I e.n. Kantharos, din care lipseşte o parte din gît, o parte dintr-o
toartă şi din picior. înălţimea (cît s-a păstrat), 11,2 cm. Pasta roză, pură şi bine arsă.
Firnisul negru, nu prea lucios, dar de buriă calitate. Gîtul nu prea înalt (4,6 cm),
buza uşor evazată. Toarta uneşte partea superioară a buzei cu pansa. Piciorul scund,
inelar. Ca decor, pe gît, ghirlandă roză din argilă diluată, iar pe pansă caneluri groase,
verticale. De bună factură elenistică, putînd fi datat în sec. I I I î.e.n. Apariţia acestor
două vase din epoci diferite face ca fenomenul de deranjare a stratului să apară şi mai
evident.
Cercetările asupra acestui ultim nivel de viaţă (V)s-au încheiat pentru suprafaţa
XA,. Pe suprafaţa X A s-au continuat săpăturile în vederea descoperirii şi a celorlalte
nivele de viaţă, anterioare (pl. V). Astfel, pe suprafaţa XAg, după demontarea conglo
meratelor de dărîmături, apare în partea de V a săpăturii o bandă îngustă de nivelare cu
nisip şi cu pietriş, care se observă clar în profilul malului de V al săpăturii. Sub această
nivelare, care se leagă cu nivelul superior, a ieşit la iveală un fragment dintr-o podină
de pămînt galben, ce se întinde pe o suprafaţă de 3,10m . Podina aceasta se leagă, eventual,
cu fragmentul de temelie olbiană nr. 5 din peretele de Ν al secţiunii şi ar putea aparţine
nivelului acestei temelii (nivel IV?) . întreg terenul de săpătură apare deranjat şi brăzdat
de fragmente de temelie olbiană, a cărei construire a răvăşit nivelele anterioare III şi II.
Fragmentele de temelie olbiană apar la circa 0,80—1,20 m adîncime de la sol, ne avînd
nici o legătură cu ultimul nivel de locuire de deasupra lor. După cum s-a constatat,
baza complexelor de dărîmături de deasupra lor intră uneori chiar în masa temeliei olbiene, ca de pildă dărimătura care deranjează temelia olbiană pe o lungime de circa 1,20 m,
prezentînd totodată puternice urme de arsură. De asemenea dărîrnăturile de pe frag
mentele de temelie olbiană nr. 3 şi 4 nu au nici o legătură organică cu aceste temelii.
a

2

2

Histria. Monografi arbtoioţită,
vol. 1, p. 212. C u
adăugirea următoare: Săpăturile din actuala campanie
de pe suprafa(a X A , — X A , au descoperit in acest punct
mai multe nivele ca in restul sxtorului. Ultimul nivel V
din anul acesta corespunde stratigrafie nivelului I I I din
anii precedenţi. Nivelul IV este nivelul temeliei olbiene.
1

Nivelele III - II din anul acesta corespund elenisticului
mijlociu ( Histria, I , p. 225). Nivelul I urmează a fi cercetat.
' Din cauza spaţiului restrins, nu s-a redat planul
dărimăturilor nivelului V , total deranjat, şi a fragmentului
de podină (nivel I V ) . Se poate insă observa pe profilul
peretelui V .
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Fragmentele de temelie olbiană sînt orientate diferit şi sînt de dimensiuni variabile.
Astfel un fragment (nr. 1) a putut fi prins pe suprafaţa XA2 la 2 m de la malul de Ε
al săpăturii, la adîncime de 0,88 m. Lungimea acestui fragment este de 2,14 m şi lăţimea
lui de 2,60 m. Direcţia lui este N N E 10°—SSV 1%°. Fragmentul respectiv se uneşte
cu un altul (nr. 2), care apare la 0,80 m adîncime de la sol, cu lungimea de 6,36 m,
lăţimea urmîndu-i a fi precizată în campania viitoare. Această lăţime pare a fi totuşi apre
ciabilă, deoarece la 1,50 m de marginea de S a fragmentului s-a descoperit în masa sa,
după cum vom vedea, groapa unui mormînt. Direcţia fragmentului nr. 2 este V N V
183°—ESE 103°. Un alt fragment de temelie olbiană (nr. 3), prins la 1,10 m adîncime de la
sol, apare la 14,20 m de la capătul de Ε al săpăturii, cu lungimea 2,70 m, lăţimea 2,06 m şi
orientarea N-S şi face corp comun cu o podină de pămînt galben, apărută între 12—14,20 m
de la malul de E , intrînd în malul de S al săpăturii.
Fragmentul următor (nr. 4), apărut la 1,10 m adîncime, cu o lungime de 2,66 m,
o lăţime de 1,22 m şi direcţia VNV 280°—ESE 100°, se uneşte cu fragmentul nr. 3. în
sfîrşit un fragment mic de temelie olbiană (nr. 5) a fost prins în partea de NV a
săpăturii, intrînd în peretele Ν şi pare a se lega cu podina nivelului IV.
Am insistat asupra diferitelor orientări ale acestor fragmente de temelie olbiană
şi asupra faptului că deasupra lor nu s-a găsit nici un rest arhitectural mai consistent,
ca să putem sublinia încă o dată concluzia la care am ajuns încă din anul 1952, anume
că între ultimul nivel de locuire şi temelia olbiană nu există « legătură de continuitate
materială şi cronologică » .
Probabil că rostul iniţial al acestor temelii era de a susţine ziduri, servind deci ca
«fundament pentru o eventuală suprastructură» . Totuşi, aşa cum arată săpătura din
anul acesta, din sectorul X A , rostul diferitelor fragmente de temelie olbiană, cel puţin
în acest punct, a fost de a consolida terenul, care prezenta aici neregularităţi accentuate.
Una din aceste neregularităţi, de aspectul unei depresiuni, este aceea constatată
atît în plan, cît şi pe profilul peretelui de S al săpăturii (pl. V). « Depresiunea» se întinde
de la 4 m, socotit de la malul de Ε al secţiunii pînă la 14,40—14,50 m spre V . Toată
această «depresiune» de circa7,70m lungime şi a cărei origine, întindere în suprafaţă
precum şi adîncime ne sînt deocamdată necunoscute, a fost umplută în trei faze (faze
notate cu indicativele a, b, c pe profil). Prima fază (a) este anterioară construirii temeliei
olbiene şi se leagă de nivelul de locuire (II) reprezentat printr-o podină de locuinţă,
nivel care se întinde parţial deasupra umpluturii a . A doua fază (b) se leagă cu nivelul
Ill.cînd s-au umplut gropile existente în umplutura a, nivelîndu-se terenul. A treia fază
(r) credem că este contemporană cu temelia olbiană şi reprezintă umplutura şanţului
făcut pentru construirea temeliei olbiene. Componenţa umpluturii este uşor diferen
ţiată de la o fază la alta. în faza a avem un pămînt de umplutură castaniu cu lut şi
cărbune, în faza b un pămînt lutos cu cărbune şi în faza c pămînt de umplutură fără
alte caracteristici. Şi în faza a şi în faza b, pămintul a fost adus din alte puncte ale aşe
zării, cea mai mare parte dintr-un strat arhaic, deoarece materialul ceramic ionian, apar
ţinînd sec. V I î.e.n., depăşeşte în mod covîrşitor materialul ceramic elenistic cu care
se găseşte amestecat.
Pe suprafaţa X A , în spaţiul « depresiunii », am surprins fragmentul de nivel I I
la 1,50 m adîncime. Acest nivel este anterior unui alt nivel III descoperit la 1,15 m adîn
cime, în partea de NV a săpăturii. Ambele nivele sînt tăiate de fragmentele de temelie
olbiană 2, 3 şi 4, ceea ce înseamnă că sînt anterioare acesteia. Pe nivelul III s-au desco
perit următoarele resturi: Pavaj de locuinţă de formă neregulată, compus din bucăţi
1

2

2

3

t

Histria,
I, p. 214.
Ibidem, p. 21 S.
în ultimele zile ale campaniei s-a constatat

ca

umplutura « β » taie un nivel inferior, la 2,30 m adîncime.
notat deocamdată cu I , care urmează ai fie cercetat ţ i
datat in campania viitoare.
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mici de piatră de şist şi fragmente ceramice elenistice, pavaj care ocupă o suprafaţă de
circa 5,20 χ 2,20 m, şi care este tăiat de temeliile olbiene nr. 3 şi 4. în colţul de NV al
săpăturii, acest pavaj coboară în pantă pronunţată spre V şi atribuim această declivitate
a terenului sistemului ineficace de consolidare.
Un alt complex de locuinţă, tot din acest nivel, apare între 8,30—14,20 m (socotit
tot de la capătul de Ε al sec
ţiunii), a cărui întindere iniţială
nu se cunoaşte, deoarece a fost
tăiat de fragmentele de temelii
nr. 2 şi 3, spre V şi E . Com
plexul se compune dintr-o vatră
bine lucrată şi o podină de
pămînt galben care merge pînâ
in peretele de Ν al suprafeţei
XAj. Un fragment de zid for
mat din bucăţi nefasonate de
piatră legate cu lut, cu o lun
gime de 2,36 m şi lat de 0,50 m,
descoperit la 0,20—0,70 m de
marginea de S a săpăturii îm
preună cu un pavaj din bucăţi
mici de piatră, aparţine ace
luiaşi nivel, care variază între
1,15—1,35 m adîncime.
în afară de fragmentele
S
mici de amfore elenistice din
Fig. 10. — Histria. Sect. Η . O rien tarile diferitelor schelete.
pavajul menţionat, nu s-a des
coperit alt material in situ.
In lezumat, putem constata următoarea stratigrafie în acest punct al sectorului :
a) Imediat sub humus, un nivel răvăşit (V).
b) Fragmente de temelie olbiană, dintre care nr. 5 ar aparţine unui nivel (IV?)
elenistic. Restul fragmentelor de temelie olbiană taie două nivele clare de locuire, III
şi II, databile după materialul ceramic, ca elenistice.
c) Nivel I necercetat încă.
Nivelele V, IV, III şi fragmentele de temelie olbiană sînt deranjate de gropile
mormintelor aparţinînd necropolei plane de pe platoul din V cetăţii, necropolă a cărei
limită spre Ν pare a fi în sectorul X . Gropile mormintelor, cu excepţia uneia (M. 10),
coboară din stratul cenuşos, după cum se vede pe profilele pereţilor de Ε şi S ai săpă
turii (pl. V). Fundul lor pătrunde în nivelul elenistic sau în masa temeliei olbiene.
Dintre cele 12 morminte descoperite, M. 1 şi M. 2 nu prezintă interes, ele fiind total
deranjate. Din rest, M. 5, 6, 7 şi 9 deviază de la orientarea generală V - E , constatată la
mormintele săpate în campaniile anterioare, iar M. 3, 4, 8 şi 10 se abat mult sau cu
totul de la orientarea cunoscută (fig. 10). Din întreaga serie a mormintelor doar M.
10 apare cu groapă străjuită în partea de S de un rînd de ţigle. Trei morminte, M, 5,
11 şi 12, prezintă pe latura de S parapet de pietre nefasonate. Ambele sisteme cu ţigle
şi pietre sînt cunoscute încă din campania anului 1949. Cinci morminte, M. 3, 4, 6, 9 şi
10, nu au pe latura gropii nici ţigle, nici pietre. Nivelul de zăcere al scheletelor variază
delà 1,10(M .5) la 1,50 (M. 10). Adincimea gropilor (din stratul respectiv), după cum se
vede pe profile, e de circa 0,45m (M. 8) sau uneori şi mai puţin adîncă (0,40 m) pentru
un mormînt din malul de S al săpăturii. Din mormintele nr. 11 şi 12 nu se păstrează decît
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gropile, iar mormintele nr. 1 şi 2 au gropile păstrate îndoielnic. Mormintele sînt în genere
sărace în inventar, însă vasele găsite în mormintele nr. 6 şi 8 şi a căror descriere o vom
da mai jos, se pot data ca aparţinînd sec. II e.n. Aceleiaşi epoci aparţin şi modestele obiecte
de podoabă, mărgele şi un rest de cercel, găsite în mormintele 5,6 şi 9. în imediata apro
piere a mormîntului nr. 4 s-a
găsit un opaiţ, care iniţial a
aparţinut probabil tot mormîn
tului şi care se leagă cu obiec
tele găsite mai sus. Am avea
deci pentru mormintele din
acest punct al necropolei o fază
de inhumaţie valabilă pentru
sec. II e.n. Un singur mormînt
(M.10) pare a aparţine unei faze
mai vechi. Groapa acestui mor
mînt este acoperită parţial de
pavajul penultimului nivçl de
locuire, care trece cu 18—22 cm
peste marginea de Ν a gropii.
Cît se va fi întins pavajul peste,
mormîntul nr. 10, nu putem şti
intrucît pavajul a fost tăiat la
rîndul său de groapa mormîn
tului 11. Dacă atribuim nivelul
de locuire III epocii elenistice,
sec. Π-Ι î.e.n. (în sprijinul ace
stei datări intervine şi prezenţa
mormintelor din sec. I I e.n.,
Fig. 11. — Histria. Sect. X . Mormîntul 5 care taie pavajul penultimului
care pătrund într-un nivel de
nivel dc locuire, cti inventarul lui.
locuire în mod normal deza
fectat, la data întrebuinţării aces
tui teren ca necropolă), atunci mormîntul nr. 10 ar aparţine unei epoci elenistice mai
vechi, fără a putea încadra mormîntul respectiv în limitele unei cronologii absolute,
deoarece este lipsit de inventar. Pe de altă parte decorul de pe ţiglele care străjuiesc
mormîntul, constînd din semicercuri şi

imprimate cu degetul pe argila încă moale,

este cunoscut într-o epocă mai tîrzie, sec. Π-ΙΙΙ e.n. Nu am putut deocamdată stabili dacă
ar putea aparţine şi unei epoci anterioare. Mormîntul nr. 10 este singurul deasupra
căruia se pare că s-a întins un nivel de locuire. Toate celelalte gropi, inclusiv cele
descoperite în anul 1949 în sectorul 7^, coboară din ultimul strat «negru cenuşos».
Descrierea mormintelor:
Mormîntul nr. Λ Mormînt de adult. Groapa nu este limitată cu ţigle sau pietre.
Orientarea NV 336°—SE 154°. Nivelul de zăcere la 1,34 m. Scheletul este aşezat pe spate.
Lipseşte craniul şi un fragment de claviculă, găsit aruncat peste groapa mormîn
tului, spre V, la circa 0,60 m. Lipseşte antebraţul drept, aşa că nu se poate determina
poziţia acestuia. Lipsesc şi unele din falangele de la mîini şi picioare. După poziţia
braţului şi a antebraţului sting, se pare că acestea coborau de-a lungul corpului.
Singurul obiect de inventar e un vîrf de săgeată, găsit între capetele inferioare
ale tibiilor.
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Mormîntul nr. 4. Mormînt de adult. Groapa nu e limitată de rigle sau pietre. Orien
tarea E N E 48°—VSV228 . Nivelul de zăcere la 1,35 m. Scheletul este aşezat pe spate.
Lipsesc: partea inferioară a calotei, clavicula, humerus, cubitus şi radius sting, precum
şi falangele. Braţul drept se odihneşte pe bazin. Lungimea scheletului, 1,52 m. Ca inventar,
un piron de fier, aparţinînd
probabil unui sicriu de lemn.
Mormîntul nr. 5. (fig. 11).
Mormînt de copil. Groapa e
limitată pe latura de S de 5 bu
căţi mari de piatră. Orientarea
VSV 242°-ENE 62°. Nivelul
de zăcere, la 1,10 m. Scheletul
este aşezat pe spate. Lipsesc
humerusurile, cubitus şi radius
drept şi sting, vertebre, falan
gele de la mîini şi de la pi
cioare. Coastele apar deranjate.
Inventarul constă din 4 măr
gele. Trei sînt rotunde: prima
de lut cu «coaste», a doua de
os lustruit şi colorat roz, a treia
de sticlă cu pojghiţă neagră.
A patra mărgea, tot de sticlă,
cu pojghiţă neagră, prezintă 4
feţe. Pironul de fier găsit în
mormînt aparţine unui sicriu
de lemn. Groapa mormîntului
deranjează pavajul de locuinţă
al penultimului nivel.
Mormîntul nr. 6. (fig. 12).
Mormînt de copil. Groapa nu e
limitată de ţigle sau pietre. Orien
tarea VSV 240°—ENE 48°.
Nivelul de zăcere la 1,14 m.
Scheletul este aşezat pe spate.
Nu s-au păstrat decît calota,
cîteva coaste, oasele bazinului
şi un femur. Inventarul constă
Fig. 12. - Histria. Sect. X . Mormîntul 6 şi inventarul lui.
din: vas în formă de strachină,
din argilă roşie, bine arsă,
lucrat la roată. Partea exterioară şi interioară lustruite, cu excepţia fundului care e
poros. Buza lată de 17 cm, verticală, uşor înclinată spre interior. Diametrul 13 cm.
înălţimea 5,3 cm. Fără ornament. Databil sec. H e.n. . Trei mărgele de sticlă
albă, lăptoasă, cu irizaţii aurii în interior. Toate trei mărgelele sînt unite . O perlă
rotundă de sticlă neagră, lucioasă. O mărgea prismatică de sticlă neagră, mată.
Fragment de cercel de bronz, cu plăcuţă rotundă. Acest întreg inventar de podoabe se
0

l

2

G . Mackworth Ypung, i^xcaialions
ia
Mplnos,
BSA, X L I V . 1949, p. 82, 87 şi pl. 30/2. Comp. cu vasul
similar găsit acolo in mormîntul nr. 8.
• * Comp. cu mărgele similare găsite la Pocneşti (in
1

« Materiale», I , p. 443) ceea ce dovedeşte durata lungă de
circulaţie a acestei categorii dc podoabe. Mulţumim
pe aceasta cale tov. Radu Vulpe pentru ajutorul dat la
datarea obiectelor de podoabă din mormintele 5, 6 şi 9.
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leagă pe de o parte cu vasul databil in sec. I I e.n. şi, pe de altă
parte, cu obiectele din mormîn
tul nr. 5.
Mormîntul
nr. 7. Mormînt
de copil. Groapa e limitată pe
latura de S de 4 bucăţi mari de
piatră de şist. Orientarea VSV
244°—ENE 64°. Nivelul de zăcere
la 1,35 m. Scheletul este aşezat pe
spate, cu calota craniană aplecată
spre stingă. Lipsesc humerusurile,
cubitus şi radius drept şi sting,
vertebre, coaste şi falange. Fără
inventar.
Mormîntul
nr. 8 (fig. 13).
Mormînt de adult apărut lîngă
malul de Ε al săpăturii şi a cărui
lui.
groapă se vede clar pe profilul
peretelui de E . Groapa nu c limitată de
ţigle sau pietre. Orientarea NNV 358°—SSE
178°. Nivelul de zăcere la 1,20 m. Scheletul
apare aşezat pe spate, cu capul aplecat spre
stingă. Lipsesc humerus, cubitus şi radius
stîng, precum şi femurul sting. Antebraţul
drept este aşezat pe piept. Lungimea sche
letului, 1,55 m. în partea de V, la circa 8 cm
de la picioare, vas în formă de urcior dintr-o
pastă roşie, bine arsă. Buza lată de 1 cm,
uşor evazată. Fără gît, buza e despărţită de
pansă printr-o linie circulară în relief. Pansa
bombată se îngustează în partea inferioară.
Toarta, elipsoidală în secţiune, uneşte partea
superioară a buzei cu partea inferioară a
pansei. Picior scund, inelar. Ca decor: cu
loare neagră-cenuşie, mată acoperă vasul de
la buză pînă pe partea inferioară a pansei.
Spre picior apare culoarea roşie a fondului.
Bobiţe albe, dispuse circular în partea infe
rioară. Pe pansă, cu culoaré albă, circular,
inscripţia ΤΥΗ. Databil sec. II e.n . Ungă
vas,, un piron de fier.

τ τ χ

Pig. 13. - Mistria. Sect. X . Moimintul 8 şi inventarul

1

Mulţumim tov. D . Bcrciu, care ne-a semnalat două
vase asemănătoare de la Muzeul Municipal. Dăm descri
erea lor numai pentru interesul tipologic, deoarece nu am
găsit indicaţii asupra locului precis şi împrejurărilor
descoperirii: Primul, inv. nr. 18 760, are provenienţa
l'omis. Vas în formă dc urcior, din pastă roşie, bine arsă,
lucrat la roată. Buza uşor evazată, lată de 1 cm. Sub buză
două linii circulare in relief o despart dc pan&ă. Aceeaşi
ioană ca la vasul din mormintul nr. 8. Acoperit cu culoare
neagră, mată. Pete de fond apar pe pansă şi pe fund.
1

Fig. 14. — Histria. Sect. X . Mormîntul 9, care
pătrunde in « temelia olbiană » , şi inventarul lui.
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Mormîntul nr. P(fig. 14). Mormînt de adult. Groapa săpată în fragmentul de temelie
olbiană nr. 2, nelimitată de ţigle sau pietre. Orientarea VSV 238°—ENE 58°. Nivelul
de zăcere 1,30 m. Scheletul este culcat pe spate. Lipsesc vertebrele şi falangele de la mîini
şi de la picioare. Ambele antebraţe sînt aşezate pe bazin. Lungimea scheletului (fără
falange), 1,55. Inventar: perlă de
sticlă cu ochi indigo, databilă
sec. II e.n.
Mormîntul nr. 10. Mormînt
de adult. Groapa limitată pe
partea de S de două ţigle. Orien
tarea VNV 2 8 0 ° - E S E 100°. Ni
velul de zăcere la 1,50 m. Sche
letul este culcat pe spate cu calota
craniană aplecată spre stingă.
Parţial deranjat. Humerusul drept
deplasat. Cel sting lipseşte. Lip
sesc de asemenea vertebre, coaste
şi din oasele bazinului. Lungimea
scheletului 1,70 m. Fără inventar.
Pe deasupra acestui mormînt trece
o parte din pavajul nivelului III.
Mormîntul nr. 11 (fig. 15).
Mormînt de copil. Groapa limi
tată pe latura de S de 5 bucăţi
mari de piatră nefasonată, taie
pavajul de locuinţă al nivelului
penultim, precum şi groapa morFig. 15. — Histria. Sect. X . Mormîntul 11, care taie pavajul
penultimului nivel de locuire.
mintului nr. 10. Nu s-au găsit
nici oseminte, nici obiecte.
Mormîntul nr. 12. Mormînt de copil(?). Groapa taie un conglomerat de pietre
aparţinînd ultimului nivel de locuire. Nu s-au găsit nici oseminte, nici obiecte.
Cu toate că inventarul mormintelor din punctul X al necropolei de pe platoul
din partea de V a cetăţii apare relativ mai sărac faţă de cel recoltat din mormintele din
punctul Zj, şi mai ales faţă de punctul din S al acestei necropole, şi cu toate că rezultatele
obţinute în toate cele trei puncte trebuie coroborate în vederea unei concluzii generale,
acest inventar, mai ales cel ceramic, este totuşi concludent pentru datarea mormintelor
din punctul X . Campania din anul acesta ne-a ajutat să asigurăm acestor morminte o
bază sigură de datare. Cronologia căpătată ar fi fost întărită dacă publicarea mormintelor
similare găsite la Callatis -L ar fi fost însoţită de mai multe precizări stratigrafice, dar
şi aşa, tipologia mormintelor noastre, confruntată cu cele de la Callatis, se conturează
definitiv. Putem să afirmăm, deşi sîntem în stadiul de început de cercetare al acestei
vaste necropole, că sistemul de inhumaţie cu ţigle şi pietre pe o latură derivă din sistemul
de inhumaţie elenistic cu ţiglele în dublă pantă, din care s-au găsit exemplare in celelalte
două sectoare ale necropolei. Sistemul acesta apare frecvent în oraşele de pe litoralul
1

Acelaşi decor dc bobiţe albe. Inscripţie circulară dc culoare
albă pe pansă: Τ Η Κ Α Λ Η Τ Ο Δ Ω Ρ Ο Ν . Înălţimea vasului
7,8 cm. Al doilea vas c de provenienţă necunoscută. Acelaşi
tip, dar neacoperit cu culoare neagră. Pe partea inferioară

a pansei, decor de bobiţe albe. Inscripţia T Y X I 1 apare cu
culoare albă, direct pc fond. Înălţimea 9 cm. î n v . 18 762.
« D a c i a » , I I , 1925, Callatis,
p. 114;
«Dacia»,
V — V I , 1935—1936, Callatis,
p. 249.
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Mormîntul nr. P(fig. 14). Mormînt de adult. Groapa săpată în fragmentul de temelie
olbiană nr. 2, nelimitată de ţigle sau pietre. Orientarea VSV 238°—ENE 58°. Nivelul
de zăcere 1,30 m. Scheletul este culcat pe spate. Lipsesc vertebrele şi falangele de la mîini
şi de la picioare. Ambele antebraţe sînt aşezate pe bazin. Lungimea scheletului (fără
falange), 1,55. Inventar: perlă de
sticlă cu ochi indigo, databilă
sec. II e.n.
Mormîntul tir. 10. Mormînt
de adult. Groapa limitată pe
partea de S de două ţigle. Orien
tarea VNV 2 8 0 ° - E S E 100°. Ni
velul de zăcere la 1,50 m. Sche
letul este culcat pe spate cu calota
craniană aplecată spre stingă.
Parţial deranjat. Humerusul drept
deplasat. Cel sting lipseşte. Lip
sesc de asemenea vertebre, coaste
şi din oasele bazinului. Lungimea
scheletului 1,70 m. Fără inventar.
Pe deasupra acestui mormînt trece
o parte din pavajul nivelului III.
Mormîntul nr. 11 (fig. 15).
Mormînt de copil. Groapa limi
tată pe latura de S de 5 bucăţi
mari de piatră nefasonată, taie
pavajul de locuinţă al nivelului
penultim, precum şi groapa morFig. 15. — Histria. Sect. X . Mormîntul 11, care taie pavajul
penultimului nivel de locuire.
mîntului nr. 10. Nu s-au găsit
nici oseminte, nici obiecte.
Mormîntul nr. 12. Mormînt de copil(?). Groapa taie un conglomerat de pietre
aparţinînd ultimului nivel de locuire. Nu s-au găsit nici oseminte, nici obiecte.
Cu toate că inventarul mormintelor din punctul X al necropolei de pe platoul
din partea de V a cetăţii apare relativ mai sărac faţă de cel recoltat din mormintele din
punctul Zj, şi mai ales faţă de punctul din S al acestei necropole, şi cu toate că rezultatele
obţinute în toate cele trei puncte trebuie coroborate în vederea unei concluzii generale,
acest inventar, mai ales cel ceramic, este totuşi concludent pentru datarea mormintelor
din punctul X . Campania din anul acesta ne-a ajutat să asigurăm acestor morminte o
bază sigură de datare. Cronologia căpătată ar fi fost întărită dacă publicarea mormintelor
similare găsite la Callatis -L ar fi fost însoţită de mai multe precizări stratigrafice, dar
şi aşa, tipologia mormintelor noastre, confruntată cu cele de la Callatis, se conturează
definitiv. Putem să afirmăm, deşi sîntem în stadiul de început de cercetare al acestei
vaste necropole, că sistemul de inhumaţie cu ţigle şi pietre pe o latură derivă din sistemul
de inhumaţie elenistic cu ţiglele în dublă pantă, din care s-au găsit exemplare in celelalte
două sectoare ale necropolei. Sistemul acesta apare frecvent în oraşele de pe litoralul
1

Acelaşi decor dc bobiţe albe. Inscripţie circulară dc culoare
albă pe pansă: Τ Η Κ Α Λ Η Τ Ο Δ Ω Ρ Ο Ν . Înălţimea vasului
7,8 cm. Al doilea vas c de provenienţă necunoscută. Acelaşi
tip, dar neacoperit cu culoare neagră. Pe partea inferioară

a pansei, decor de bobiţe albe. Inscripţia T Y X I 1 apare cu
culoare albă, direct pc fond. Înălţimea 9 cm. î n v . 18 762.
« D a c i a » , I I , 1925, Callatis,
p. 114;
«Dacia»,
V — V I , 1935—1936, Callatis,
p. 249.
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Mării Negre, Histria şi Callatis, pentru restul Daciei menţionindu-se la această epocă
mai mult morminte cu capac de ţigle şi cărămizi sau sarcofagii de piatră .
Trebuie de asemenea să raportăm mormintele de pe platou la cele găsite în 1949
la răsărit de zidul Ζ şi verificată datarea acestora .
Cercetările din campaniile viitoare vor trebui să stabilească de asemenea raportul
cronologic dintre această mare necropolă şi zidul Z, a cărui funcţiune este încă constatată
în sec. V I e.n. .
1

a

8

4. Sectorul necropolei romane—sudul platoului

Campaniile anterioare de săpături au urmărit precizarea caracterului nordic şi estic
al aşezării civile. In acele sectoare s-a ajuns la importante precizări stratigrafice şi de
locuire. Rămînea încă neclară marginea sudică a platoului aşezării civile. în acest
sens, s-a hotărît de către colectivul săpăturilor executarea unui sondaj pe această latură.
Pe dunga sudică a platoului aşezării civile trece azi un drum de care, lingă care apar
îngrămădite sau împrăştiate o mulţime de pietre de zidărie, unele cu urme de mortar pe ele,
ceea ce făcea a se bănui existenţa unui zid de apărare, similar cu cel ce închide aşezarea civilă
spre est . Săpătura din această campanie nu a confirmât acest lucru. Materialul de zidărie res
pectiv provine din curăţirea interiorului aşezării civile, în urma unor recente culturi agricole.
Dacă marginea nordică a aşezării civile a fost mult mai roasă de apele lacului vecin,
cea sudică este ferită de atari distrugeri, deoarece lacul de lingă ea se găseşte de mult
timp împotmolit. Ea a fost deocamdată ferită de săpături sau răscoliri clandestine.
Controlul stratigrafie al marginii sudice s-a făcut cu ajutorul unei tranşee, executată
în panta platoului, lungă de 24 m, lată de 2 m şi adincă de la 0,50—3,20 m. Săpătura s-a
adîncit pînă la stratul viu de nisip marin, care constituia cîndva, fundul unui lac, pe care
s-a ridicat, după înfundarea sa, aşezarea civilă. Şanţul a fost orientat N-S şi trasat în aşa
fel, încît să prindă, de la marginea aşezării, panta şi o parte din suprafaţa orizontală a plato
ului. La capetele de nord şi sud ale tranşeii s-a simţit nevoia lărgirii prin casete, operaţie
cerută de apariţia unor morminte (pl. VI).
Deoarece, descoperirea cea mai importantă din această parte a aşezării civile o
constituie apariţia unui cimitir din epoca imperială romană, cu morminte dispuse în
linie, i s-a dat denumirea de sectorul necropolei romane (fig. 16).
La suprafaţa terenului se întinde obişnuitul strat vegetal din pămînt negru, cu
o grosime maximă de 0,40 m. Acesta conţine puţine fragmente ceramice elenistice şi
bucăţi de piatră verde, toate răvăşite prin culturile agricole tirzii. Sub acest prim strat
apare cel de culoare cenuşie, format după părăsirea aşezării, fiind gros pînă la 0,45 m.
Urmează mai jos stratul elenistic, cel mai important ca locuire, a cărui grosime
este de aproape 2 m. Acest strat e tăiat de înmormîntările romane. E l conţine trei nivele,
cu o serie de renivelări parţiale făcute cu lentile de nisip sau lut galben. Cele trei nivele
se păstrează clar pe o porţiune întinsă de circa 10 m (carourile 3—8), la capătul de sud
al tranşeii (carourile 1 —3) fiind întrerupte sau deranjate de înmormîntări, iar la cel nordic,
tăiate pînă la stratul arhaic, într-o mare groapă (carourile 8—11).
Nivel»/ superior elenistic de locuire începe să se precizeze la circa 1 m de la suprafaţa
solului (pl. VI). în carourile 4—6, pe o lungime de 5 m şi o grosime de 0,25 m, apare
o podea tasată din fragmente diferite de amfore elenistice, mai ales mănuşi (fără ştampile)
şi puţină ceramică locală Latène, lucrată cu mina, toate puse la baza unei locuinţe. De
acest nivel de locuire ţine o groapă de bucate, circulară, bine păstrată în caroul 7. E a
4

J . K . Anderson, Excaralion
on the Kofi na Pidge,
Chios, B S A , X L I X , 1954, p. 159—164. Pentru mor
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romani,
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avea diametrul de 1 m, adincimea de 0,30 m şi era lucrată cu pereţii de lut, bine arşi.
în interiorul gropii s-au descoperit infiltrate fragmente de amfore elenistice, ceramică
« pergameniană » şi o monedă de bronz histriană, prost păstrată. La extremitatea caroului 11, acolo unde începe să reapară acest nivel, la o adîncime de 1 m, s-a dat de urmele
unei vetre de foc cu bordură de piatră şi chirpici. Tot de acest nivel ţine o uriaşă groapă
largă de circa 5 m şi adîncă pînă la stratul arhaic (carourile 8—11). în ea s-a găsit foarte
mult material elenistic eteroclit, între care şi o grămadă de amfore sparte, dar întregibile, monede, vîrfuri de săgeţi etc.
Nivelul mijlociu elenistic (pl. VI) are la bază o pătură de lut gălbui bine bătută, mult
îngroşată în punctul de margine al pantei. Materialul elenistic cules din acest nivel este
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Fig. 16. — Histria. Sectorul necropolei romane. Planul şanţului.

format din resturi de amfore, străchini « pergameniene », ceramică, « a bucchero », olărie
Latine lucrată cu roata şi locali, tot din a doua epocă afierului,alta modelată cu mina.
în caroul 8, la 1,50 m adîncime, urmele unei vetre de foc ţin de acest nivel.
Nivelul inferior elenistic (pl. VI) conţine şi el aceleaşi materiale de cultură şi se odih
neşte pe un strat gros de nisip frecvent întrerupt printr-o serie de gropi, dar totuşi clar,
în ceea ce priveşte continuitatea lui. Este de observat aci numărul mare de fragmente
de vase aşa-zise « pergameniene», alături de cioburi de amfore.
Stratul de cultură ar baie (pl. VI) este aşezat direct pe pătura de nisip marin. Grosimea
maximă a acestui strat atinge 0,70 m. La baza lui, direct pe nisipul marin, apare o podină
din lespezi de piatră peste care este aşternută, ca izolator, o pătură de lut galben cleios,
groasă de 0,10 m, apoi, deasupra, o alta de nisip fin, avînd grosimea de 0,30 m. Stratul
acesta a fost locuit la începutul sec. al VI-lea î.e.n. şi Iui îi aparţin două vetre din carourile
6 şi 11, găsite la 3,20 m adîncime faţă de nivelul solului, iar pe lingă ele, multe cioburi
de amfore ioniene. E l a dat o bogată recoltă de ceramică arhaică greacă (sec. V I î.e.n.),
amfore ioniene, ceramică « a bucchero » şi cenuşie, apoi bucăţi de vase tipice Hallstattului
tirziu, lucrate cu mina. Din păcate, prea puţine sînt întregibile. în strat apar şi rare cioburi
attice din sec. al V-lea î. e. n.
în extremitatea sudică a tranşeii (caroul 2), la adincimea de 1,55 m faţă da nivelul
solului, a apărut un conglomerat, rest al unui zid masiv de chirpici prăbuşit, probabil
din epoca elenistică, după cum apare stratigrafie şi după materialul elenistic ce i se
suprapune.
Mormintele dezvelite prin această tranşee formează partea cea mai interesantă
a descoperirilor. Dintre acestea, 11 sînt sigur din epoca romană (M.2—12), unul este
din epoca elenistică (M.13), iar altul probabil din vremea migraţiilor. Toate scheletele
romane au capul spre răsărit, fiind puse la adâncimi ce variază de la 0,80—1,60 m faţă
de nivelul actual al solului, în nivelul superior al stratului elenistic. Avem de-a face cu
un cimitir regulat, în care mormintele fuseseră aranjate în rînduri, dintre care multe
au fost prinse în tranşee (mormintele 4—11; fig. 16).
-
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Mormîntul 1, găsit numai la 0,85 m adîncime; mîna stingă a scheletului e adusă
sub obrazul drept, iar mina dreaptă ridicată peste o piatră, spre care face un unghi cu
genunchiul piciorului drept. După două mărgele de pastă sticloasă aflate în regiunea
gîtului, el aparţine unei femei. Acest mormînt se suprapune unui alt mormînt mai vechi.
Deşi cele două mărgele nu sînt concludente ca epocă, dar pentru faptul că mormîntul
a fost înhumat prea la suprafaţă şi deasupra unui alt mormînt, care după adincimea îngro
pării este sigur roman, presupu
nem că acesta este postroman,
probabil din epoca migraţiilor.
Mormîntul 2 se găseşte exact
sub cel de mai sus, la adincimea
de 1,20 m şi la acelaşi nivel cu
celelalte morminte din epoca
romană. Scheletul nu are inventar
funerar şi aparţine unui copil.
Mormîntul 3 (fig. 17). Sche
letul unui om matur depus la
1,10 m faţă de nivelul actual al
solului. Pe latura de nord şi în
lungul scheletului au fost găsite
cinci ţigle romane de mărimea
35 x 45 x 5cmşi36 χ 50 χ 5cm.
Cele cinci ţigle formau o pantă
Fig. 17. - Histria. Sectorul necropolei romane. Mormîntul 3.
ce se sprijinea înspre partea sudică
pe o seîndură, putrezită acum,
realizîndu-se astfel, deasupra scheletului, un acoperiş. Groapa mormântului se prelungea
şi dincolo de tălpile picioarelor scheletului şi a liniei ţiglelor, cu încă 0,50 m,
porţiune în care s-au descoperit o cataramă dreptunghiulară din bronz ( 3 x 5 cm)
şi un cuţit de fier, lung de 16 cm, care avea teacă şi plăsele de lemn prinse cu cuie
de bronz.
Mormîntul 4. Scheletul unui copil depus la 1,20 m adîncime, într-un sicriu de lemn
de la care se păstrează 10piroane défier, lungi de 10cm. Ca inventar funerar au apărut la
picioarele scheletului un lacrimator de sticlă (fig. 18/1), înalt de 14 cm, cu bazin tronconic şi
gît cilindric, precum şi o foaie de bronz ce se aplica pe lemn, cu ajutorul a patru cuişoare
rămase in situ pe colţurile ei. Placa are în centru o perforaţie pentru introdus o cheie.
Ea face parte de la o încuietoare a sarcofagului de lemn, sau a unei casete ce se depusese
lingă mort.
Mormîntul 5 închidea într-un sicriu de lemn, la 1,20 m adîncime, scheletul unei
fetiţe şi este cel mai bogat ca inventar funerar. Din schelet s-au aflat dantura şi cîteva
oscioare, restul era complet descompus. Scindurile sicriului fuseseră prinse cu piroane
de fier lungi de 10 cm, dintre care s-au găsit şapte bucăţi.
Inventarul mormîntului se compune din: un lacrimariu de sticlă spart, înalt de
15 cm (fig. 18/3) cu bazin piriform şi gît cilindric; două ace de bronz lucrate şi legate
cu verigi din sîrmă de bronz; un flacon de sticlă înalt de 6 cm cu bazin sferic şi gît
cilindric (fig. 18/2), două brăţări din sîrmă de bronz răsucită, avînd diametrul de 5 cm; o
mărgea plată din cornalină, lungă de 11 mm; o cheiţă-inel din bronz; o mărgea sferică
din pastă sticloasă; un pandantiv din bronz cu o dublă ansă; un cercel din aur înalt
de 31 mm cu granulaţii pe ban; un inel din aur cu o piatră albă şi sferică pe ban;
2 inele de fier cu pietre gravate, o monedă din bronz, histriană, cu nume şi efigia
împărătesei Crispina (177—183 e.n.), care datează mormîntul (fig. 19).
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Mormintele 6—7 au scheletele depuse pe podina tasată din fragmente de amfore
elenistice, de aceea se găsesc numai la 0,80 m adîncime faţă de nivelul actual al solului,
în afară de obişnuitele cuie de fier ale sarcofagiilor de lemn, ele nu au alt inventar. Sche
letele aparţin unor oameni maturi.
Mormîntul8, cu scheletul situat la 1,35 m adîncime, este tot al unui om matur. Lingă
capul scheletului s-a aflat un opaiţ roman de lut, lung de 8 cm, de o formă circulară, cu

mănuşa inelată şi capacul spart. Ca formă, lampa este caracteristică sfîrşitului sec. 11 şi
începutul celui următor al e.n. (fig. 20/1).
Mormîntul 9 aparţine unui copil, peste al cărui schelet, depus la 1,45 m adîncime,
se aşezaseră după inhumaţie, lespezi de piatră, toate de culoare roşiatică.
Mormîntul 10, cu scheletul situat la 1,45 m adîncime, aparţine unui al doilea şir
de morrninte (ca mormîntul 3) şi este al unui copil, fără inventar funerar.
Mormîntul 11 ζ dat un schelet de om matur, avind ca inventar şapte cuie de fier
de la sicriul de lemn şi o ulcică romană din lut roşu, specifică sec. II—III e.n., înaltă de
11 cm, aflată lîngă capul scheletului (fig. 20/2).
Mormîntul 12, cu scheletul depus pe masa de chirpici, format dintr-o casetă de ţigle
romane, în care se păstrau slabe urme din oasele unui prunc, fără nici un fel de
inventar funerar.
Mormîntul 13 are scheletul la 2,20 m adîncime, singurul îngropat în stratul arhaic,
cu capul spre vest, în poziţie chircită şi fără inventar funerar. Craniul are o configuraţie
deosebită de acelea din epoca romană. Ritul înmormîntării, aspectul antropologic, adin
cimea depunerii scheletului în masa de arsură a stratului arhaic şi avînd în groapă bucăţi
3'
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din zidul de chirpici lingă care stă întins, duc la bănuiala că acest mormînt nu este din
vremea romană, ci din cea elenistică tîrzie, fiind înhumat la marginea aşezării.

— 4 Fig. 19. — Histria. Sectorul necropolei romane. Obiecte de inventar din mormîntul 5.

Au mai existat morminte şi în carourile 1—2, săpate deasupra zidului de chirpici
şi în masa de nisip ce se întinde la sud de acesta, unde s-a găsit o frumoasă brăţară de
bronz romană, scoasă la suprafaţa terenului de cîrtîţe.
Ceramica formează în acest sondaj cea mai bogată şi variată recoltă, din epoca ar
haică pînă în cea elenistică. în afară de inventarul mormintelor, ceramica romană este cu
totul absentă, iar din cea bizantină
(sec. V—VI e.n.) s-au descoperit
doar cîteva fragmente infime de
amfore, în stratul vegetal. Este de
remarcat faptul că, în cele două
straturi de cultură, arhaic şi elenis
tic, apar în mare număr fragmente
de olăric lucrată cu mina, negre
ceşti şi specifice unei populaţii
autohtone.
Stratul arhaic a dat o bogată
olărie ioniană şi cu decor în stil
orientalizant. Cele mai frecvente
sînt amforele ioniene cu angobă
albă sau în culoarea naturală a pas
Fig. 20.
Histria. Sectorul necropolei tomane. 1 opaiţ din mormîntul 8;
2, căniţi romani din mormîntul 11.
tei, în ambele cazuri decorate cu
benzi vopsite în roşu sau violet,
pe pîntec, gît şi torţi. în multe cazuri, unele poartă dublul cerc concentric, pictat
imediat sub buză. Fragmentele de boluri ioniene pictate cu elemente decorative, ca:
păsări, triglife, flori punctate etc., sînt de asemenea frecvente in acest strat. S-au
aflat de asemenea bucăţi de vase decorate «cu peria», dintre care unele cu sgrafitti.
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Fig. 21. — Histria. Sectorul necropolei romane. 1—2, ceramică stil C a m ί r o s ; 3, figură de aryballos corintian;
ceramică stil Fikellura; 6, 7, 8, ceramici attică, sec. V I i. e. n.
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Un loc mai mic îl ocupă oinochoele ioniene decorate cu benzi simple sau ondulate, pe
gîtul vasului.
Din grupul cu decor orientalizat s-au aflat în stratul arhaic, fragmente de vase
din stilul Camiros şi FikeL'ura. Primul grup se remarcă, ca elemente decorative, prin
figuri de lei, cervidee, flori, svastice etc., iar al doilea în pictu
ră cu solzi. S-au descoperit
două fragmente din aryballoi
corintieni (fig. 21/3) şi bucăţi
de opaiţe fără decor.
Ceramica attică cu figuri
negre ocupă un loc mai mic in
stratul arhaic (fig. 21 /6—8), iar
acea cu figuri roşii este aproape
absentă.
Ceramica elenistică este
reprezentată prin cantităţi im
Fig. 22. — Histria. Sectorul necropolei lomanc. Skyphos elenistic
presionante de fragmente sau
vase întregi, din amfore co
mune, cupe (fig. 22), farfurii,
străchini « pergameniene » etc.
şi puţine cioburi cufirnisnegru.
Faţă de alte puncte săpate
la Histria, în acest sondaj s-au
putut culege numeroase frag
mente dintr-o ceramică ce apar
ţine băştinaşilor (fig. 23). Stratul
arhaic, alături de cioburi ionie
ne şi orientalizante, oferă frag
mente de vase lucrate cu mina,
ca forme şi decor specifice sfîrşitului primei epoci a fierului.
Există de asemenea multe frag
mente de vase în tehnica numită
« a bucchero», care apar în
ambele straturi de cultura, apoi
vase cenuşii lucrate cu roata,
Fig. 23. — Histria. Sectorul neciopolci romane. N.R. Ceramica autohtonă.
specifice epocii Latène. Din
stratul elenistic s-au cules sute
de torţi de amfore, dar dintre acestea numai 17 au ştampile. Cele 17 ştampile se repar
tizează astfel: 12thasiene, 2 rhodiene, 2 pontice şi una heracleană aplicată pe gîtul amforei.
Multe cioburi sau amfore poartă pe ele diferite inscripţii pictate sau incizate, cu mărci
de atelier sau indicaţii de capacitate. Sub gîtul unei amfore ioniene aflată în stratul
arhaic şi reparată încă din antichitate cu smoală, este scris cu vopsea la fund un K. Pe
o amforă elenistică întîlnim executată, tot cu vopsea, litera M, iar pe un ciob cu angobă
gălbuie: ΜΕΝΟΘ. Mai frecvente sînt inscripţiile incizate: Δ Λ pe un ciob de amforă
lucrată «cu peria»; X pe un fragment elenistic; M pe un fund de cupă attică; Η Υ Β
tot pe un fund de vas attic; un Ε pe un ciob de amforă arhaică; Δ pe un alt ciob de
vas arhaic; O . . . pe un fragment de amforă lucrată «cu peria»; iar pe gîtul unei
amfore elenistice apare Η Η Η Θ Ε ;etc.

:
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Monedele descoperite, în număr de 24, sînt toate din bronz. Dintre acestea, 21 sînt
histriene autonome, una de la Alexandru Macedon, una de la Crispina (aflată în inventarul
morrnîntului 5) şi una neidentificată. Ele s-au descoperit în stratul elenistic, iar la capătul
nordic al tranşeii multe au ieşit dintr-o groapă. Cele autonome histriene datează din
sec. I V — I î.e.n.
In toate straturile s-au aflat vîrfuri de săgeţi din bronz, lungi de circa 3,5 cm şi de
forme obişnuite greceşti: cu corp în formă de frunză de salcie bombată, cu nervură
mediană sau cu corp piramidal plin şi corp piramidal în trei aripioare. Merită de ase
menea să fie menţionat în stratul arhaic, un cap de taur (înalt de 8 cm), lucrat din argilă,
cu angobă albă şi pictat cu vopsea roşie.
In concluzie: sondajul executat pe marginea sudică a aşezării civile arată o locuire
în acest loc, începînd cu sec. al VI-lea î.e.n. Stratul arhaic conţine resturi de cultură ma
terială greacă şi autohtonă. Faza attică (sec. V—IV î.e.n.) este slab reprezentată şi nu a
dat urme de locuire. Locuirea cea mai intensă este în epoca elenistică (sec. I I I — I î.e.n.),
cu un gros strat ce are trei nivele. în vremea imperiului roman şi începutul epocii bizan
tine (sec. I—VI e.n.), această regiune nu mai este locuită şi devine necropolă pentru o
populaţie săracă sau cu stare materială mijlocie.
5. Sectorul Z

2

In campania anului 1955 s-au fixat trei puncte de săpături pe platoul extra-muros
al cetăţii Histria, care reprezintă aşezarea civilă. Rezultatele din anii precedenţi din sec
torul X , şi în special din anul 1954, au pus probleme care trebuiau urmărite şi în alte puncte,
fapt pentru care s-a planificat deschiderea unei noi secţiuni de 50 m în continuare spre
vest, în punctul Z ^ unde se făcuse o secţiune în anii 1949—1950, peste zidul roman Ζ
(pl. VII).
S-au urmărit două probleme şi anume: I — cercetarea stratigrafică a urmelor de
locuire din aşezare şi II — cercetarea necropolei plane, care părea a se întinde pe un spa
ţiu întins al platoului. Săpăturile din cele trei puncte (X, 2^ şi N.R.) au dovedit că pre
supunerea a fost justificată, cimitirul cuprinzînd întreg acest teren.
Aşezarea civilă. Urmele de locuire în punctul Zg se pot urmări din epoca arhaică
greacă pînă la începutul epocii romane. Momentul dezafectării cartierului nu va putea fi
fixat în timp mai precis pînă cînd un inventar concludent al cimitirului nu va ieşi
la iveală. S-ar părea, după inventarul unor morminte, că cimitirul ar începe pe la sfîrşitul secolului al II-lea e.n., deşi unele din ele păstrează tradiţia înmormîntărilor mai
vechi elenistice.
Urmele din aşezare s-au prins pe şase nivele, care merg cronologic din epoca arhaică
greacă pînă la începutul epocii romane, împărţindu-se după cum urmează: Un strat
arhaic—cel mai vechi — sec. V I î.e.n., un nivel probabil din secolul al V-lea î.e.n., urmat
de patru nivele elenistice (pl. VII).
Este de remarcat că stratigrafia secţiunii s-a urmărit cu foarte mare greutate, fiindcă
au apărut în săpătură depresiuni, temelii olbiene care au deranjat nivelele inferioare,
morminte şi gropi obişnuite, încît nu s-au păstrat decît mici fragmente de podele, cărora
rareori li s-au putut delimita forma şi dimensiunile, iar material in situ s-a prins foarte
puţin, folosindu-se ceea ce a apărut mai precis pe parcursul nivelului respectiv şi în gro
pile bine delimitate.
O situaţie stratigrafică, mai clară a aşezării, s-a prins pe profilele de sud şi vest ale
vechii săpături , căreia i s-a făcut o taluzare. în partea de sud a vechii săpături se afla
1

1

Histria,

I , pl. X X . Sectorul 7 , a.
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ο platformă care era săpată numai pînă la adincimea de 0,70 m. Pentru a pune în concor
danţă ceea ce se vedea în acest punct pe peretele de vest cu ceea ce se află pe ruinele
respective şi pentru a avea un îndreptar în cursul săpăturii din noua secţiune, s-a săpat
această platformă pînă la nisipul viu marin. Pe acest profil (vechea săpătură), stratu
rile de pămînt se succed în felul următor: sub humusul vegetal actual, se află un strat
de pămînt cenuşos care corespunde necropolei; din el coboară gropile mormintelor.
Urmele de aşezare încep dintr-un strat gălbui-castaniu mergînd spre brun închis, cu
material ceramic şi urme de locuire corespunzînd epocii elenistice. Sub el, cu interca
lări de nisip, se află un strat cenuşiu închis, milos, cu urme slabe din epoca arhaică,
sub care se afla stratul de nisip viu marin care atinge pînza de apă (fig. 24).
In ordine cronologică, cel mai vechi strat e cel arhaic, care a fost prins numai
în vechea săpătură. Pe nivel s-a prins un fragment de vatră cu feţuială şi două fragmente
dintr-o cupă arhaică attică (fig. 25). Stratul următor se pare că ar corespunde unui nivel
din secolul al V-lea î.e.n., din care s-a prins un fragment de podea şi cîteva fragmente
de ceramică cufiguriroşii care ar putea fi atribuite aceluiaşi secol. Acest strat e tăiat de un
zid masiv al unei construcţii de mari proporţii, deasupra căruia se succed trei nivele
elenistice. Acest zid fusese atins în partea lui superioară încă din săpăturile din anul 1950,
însă cum lucrările s-au oprit la acest nivel, zidul făcea impresia unei străzi. în realitate este
un zid foarte mare, construit din piatră de şist verde local, care reprezintă o fundaţie şi
a apărut la 2,55 m adîncime. Pe partea cea mai înaltă se păstrează 0,70 m, e împlîntat
în nisipul viu marin, foarte aproape de pînza de apă a terenului care se află la 3,30 m
adîncime de la solul actual. Orientarea lui e nord-sud, grosimea de 1,40 m, faţa (paramentul) fiind pe partea de vest. înspre est coboară într-un fel de treaptă cu 0,20—0,25 m,
care e organic legată de corpul descris mai sus, adăugind încă 1,20 m la grosimea lui
şi atingînd în total 2,60 m fiind legat cu pămînt (fig. 26). Ce va fi reprezentat acest zid
masiv nu se poate preciza numai din porţiunea scoasă la iveală. în orice caz e vorba de
o construcţie foarte mare, probabil de caracter public. Stratigrafie taie stratul arhaic
şi i se suprapun nivele de locuire din epoca elenistică (fig. 24). în dărîmături, la nivelul
păstrat s-a găsit o monedă de la Filip al Π-lea, ceea ce ar permite fixarea desafectării
lui în a doua jumătate a secolului al IV-lea, fixare în timp care nu poate fi soco
tită definitivă numai pe baza cîtorva date. Se impun una sau două secţiuni transversale,
pentru date mai precise, mai ales că existenţa lui în aşezarea civilă a cetăţii, unde predo
mină locuinţe construite în chirpici, pare surprinzătoare.
Cu aceste date obţinute din vechea săpătură se pot lămuri unele situaţii mai puţin
clare din secţiunea nouă,
1955, care a fost obiectivul principal al campaniei în
acest sector.
Succesiunea straturilor e aceeaşi, cele mai vechi urme fiind din epoca arhaică greacă,
sec. V I î.e.n., urme mai puţine din sec. al V-lea î.e.n. după care se suprapun patru nivele
din epoca elenistică, urmînd apoi un strat subţire de pămînt cenuşos corespunzînd necro
polei romane (pl. VIII).
în ordine cronologică, urmele de locuire se pot urmări şi aci începînd cu stratul
arhaic, cel mai vechi, din sec. al VI-lea î.e.n, care însă, în această secţiune nu
s-au păstrat pe nivel. în capătul de est s-au prins fragmente de lut bătătorit care ar indica
urme de podele, însă se pierd în gropi şi depresiuni, materialul apărînd dislocat. în
această parte a platoului locuirea din epoca arhaică e foarte slabă în comparaţie cu alte
puncte săpate.
Stratul următor pune o problemă mai delicată. Pînă acum se părea că la Histria
ar fi un hiatus de locuire în sec. al V-lea î.e.n., adică ceea ce ar corespunde unui strat în
care să predomine ceramica ateniană cu figuri roşii, caracteristică pentru această vreme
în mai toate cetăţile greceşti. De data aceasta se observă că în cazul Histriei, cetate ioniană,
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Fig. 24. - Mistria. Sect. Zja. Planul şi profilul peretelui dc sud al suprafeţei Z«a 1955.
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acest strat din secolul al V-lea i.e.n. s-ar putea să aibă, după material, mai mult caractere
ioniene decît attice.
Aşa s-ar explica faptul că atît la Histria, cît şi la Tariverde, imediat după stratul
arhaic, care are uneori o grosime şi o bogăţii de material apreciabilă, pare că se suprapune

Fig. 25. — Histria. Sect. Ζ , . Ceramici arhaici .mică şi cu figuri roşii, ace. V I — I V i . e. n.

stratul elenistic şi acesta foarte bogat în materiale, lăsînd impresia unei întreruperi de
locuire, fără a se observa un strat steril de depuneri. în realitate însă, după cît ne permit
observaţiile din anul acesta, există material ceramic rhodo-ionian, ale cărui tradiţii se
prelungesc în secolul al V-lea î.e.n., care se găseşte împreună cu formele noi ceramice
specifice sec. al V-lea/ în special ceramica ateniană cu figuri roşii, care nu apare într-un
strat aparte şi nici în cantităţi mari. Poate săpăturile din viitor să dea rezultate mai con
cludente, fiindcă acolo unde stratul arhaic e prins în deplinătatea lui, poate permite,
în urma unor observaţii atente, elucidarea acestei probleme.
Urme propriu-zis de locuinţe din secolul al V-lea nu s-au prins în noua secţiune,
însă o groapă Ζ din capătul de est cuprinde material care se plasează în acest secol, ca
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de exemplu un lagynos care are o formă deosebită, databil la sfîrşitul sec. al V-lea .
Vasul e dintr-o pastă bine lucrată, care la ardere a căpătat o culoare roz gălbuie,
de formă bitronconică, cu un fund mic rotund şi gîtul strimt. Din buză pornesc două
torţi supraînălţate dispuse numai pe o parte. Ca ornament are două dungi roşii, una mai
1

Fig. 26. — Histria. Sect. Zja. Zidul din piatră de şist verde.

lată şi una îngustă pe linia cea mai dezvoltată a corpului vasului; gitul, buza şi torţile
fiind tot în culoare roşie (fig. 27). în acelaşi complex a mai apărut şi un opaiţ plat, de formă
circulară, cu două arzători, de tip ionian şi care se datează tot in sec. al V-lea. La acestea
se adaugă un grup de amfore fragmentare, care păstrează tradiţia celor arhaice ioniene
din sec. al VI-lea î.e.n. Au gîtul bombat, buza inelară, fără nici un ornament care să le
plaseze în sec. al VI-lea şi nu sînt nici de forma celor care apar in mod obişnuit în epoca
elenistică aşa încît atribuirea lor secolului al V-lea, la fel cu celelalte două obiecte, poate
fi justificată . Datarea rămîne însă în stadiul de ipoteză, urmînd a se confirma sau
infirma în săpăturile viitoare.
Locuirea din epoca elenistică în acest sector apare într-un strat care cuprinde patru
nivele (pl. VII).
Cel mai vechi nivel (I) e reprezentat de cîteva urme de podele la adincimea de
2,10 m, dintre care mai bine păstrate sînt trei fragmente indicînd forma rectangulară a
locuinţelor (loc. nr. 11 şi 12). Locuinţa nr. 12 păstrează un fragment de temelie din piatră
de şist verde, avînd de ambele părţi lut bătătorit, care probabil reprezenta un perete dintre
două locuinţe (fig. 28 şi pl. VII). Podeaua este arsă, purtind urma unui incendiu foarte
2

T . I.eslie Shear, lixcavations in the Athenian . lepra,
AJA, X X X I X , 1935, p. 181. Aci c publicat un vas
identic, datat după materialul ceramic cu figuri roşii,
la sfîrşitul sec. al V-lea.
1

* M. Lambrino, Les rases an basques d'Histria, 1938,
p. 113. Autoarea observă persistenţa acestui tip dc amfore
cu gîtul bombat
ca cele din epoca arhaică - care se
găsesc şi in sec. al V-lea î.e.n.
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puternic. Materialul ceramic din acest nivel e bogat reprezentat d e numeroase fragmente de
skyphoi cu figuri roşii, care se datează în secolul a l I V - l e a î . e . n . (fig. 25). Dintr-o
groapă care aparţine acestui
nivel a apărut un vas mic lucrat
în r e l i e f , cu f i r n i s negru, un
guttus frumos executat. Corpul
văsciorului e ornamentat cu ove
în relief, iar partea de capac
reprezintă o figură umană pri
vită din faţă. Ti lipseşte toarta
ş i gîtul (fig. 29) ».
Acest nivel s-ar fi păstrat
mai bine dacă nu ar fi fost de
ranjat de locuinţe din nivelul
suprapus, care au fost con
struite cu fundaţie de temelie
olbiană. Şanţurile acestor temelii
au deranjat în mare măsură
Fig. 27. - Histria. Sect. 7.,. Lagynos, sec. V Î.e.n.
nivelul d e S C H S mai S U S .

Fig. 28. — Histria. Sect. Ζ». Podeaua unei locuinţe, cu un fragment de zid.

Nivelul al II-lea elenistic se află aproximativ la 1,60 m adîncime de la solul
actual. Se păstrează urme de locuinţe cu podele de lut bătătorit, uneori feţuit,

1

E . Gierstad si colaboratori, The Swedish Cyprus Expédition.

Marion, M . 45. Reconstituit în desen dupa planşa CXLJ1I.
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construite cu fundaţie de temelie olbiană, iar pereţii din chirpici, rareori din piatră de
şist verde după cum o dovedeşte un mic fragment de zid păstrat pe o asemenea
temelie. S-au păstrat patru
fragmente de locuinţe (loc. nr.
7—10), restul nivelului fiind
deranjat de morminte. Ceea ce
este nou în legătură cu acest
nivel e faptul că se constată
folosirea tehnicii construcţiei
cu fundaţii de temelie olbiană
intr-o epocă mai veche decît
s-a constatat pînă acum din
săpăturile anterioare din secto
rul X, unde a apărut în
nivelele din epocă mai nouă.
Acest fapt dovedeşte că solul
puţin rezistent al platoului,
desele refaceri, cereau consoli
darea terenului. Construcţiile
0.07^
cu acest gen de fundaţie pe
acest nivel sînt destul de întinse,
cu pereţii groşi de aproape 1 m.
Nivelul al III-lea elenistic
păstrează în capătul de est al
secţiunii o podea de lut bătă
torit, tăiată de groapa B, care
indică forma rectangulară a unei
locuinţe (loc. nr. 4). O altă podea
bine păstrată ar fi fost mai con
cludentă (loc. nr. 5), însă a fost
tăiată de trei morminte (M.9,
10, 12; pl. VII).
O descoperire deosebită
de la Histria pe acest nivel o
constituie o podea, probabil a
unei locuinţe, construită din
Fig. 29. — Histria. Sect. Z j . Guttus, sec. I V i.e.n.
funduri de amforă (loc. nr. 6).
Dimensiunea iniţială pare a fi
fost 5 χ 8 m, însă numai latura de est se păstrează nederanjată. S-au folosit funduri de amfore
thasiene sparte, care s-au potrivit, de 10—12 cm lungime, şi s-au aşezat pe o bază de
lut moale unul lîngă altul pe lungime, formînd un paviment solid, peste care s-a tras
o uşoară lutuială (fig. 31 şi 32). Pe latura de vest a podelei s-a mai păstrat spre colţul
de nord un mic fragment de pavaj din piatră de şist verde, care se continuă cu urmele
foarte vagi ale unui zid de piatră de şist, reprezentînd probabil peretele de est al
locuinţei. Pentru degajare a fost nevoie de o lărgire a săpăturii în malul de sud al
secţiunii (pl. V I I , nivel elenistic III).
între fragmentele de funduri de amforă ale podelei, în pămintul care le lega, s-au
găsit in situ monede de bronz histriene, autonome, cu roata, care nu pot fi însă folosite
pentru o datare mai precisă, tipurile nefiind studiate cronologic de către numismaţi. întreg
nivelul ar putea fi datat cam pe la sfîrşitul sec. III şi în special în sec. II î.e.n. după mate-
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rialul din groapa γ care porneşte din acest nivel. în această groapă s-au găsit o seamă
de fragmente de statuete. Se remarcă un tors bărbătesc modelat în lut după tehnica sculp
turii statuare, pe lîngă alte fragmente de statuete turnate în tipare. Toate acestea împre
ună cu fragmente de vase indigene Latène lucrate cu mina (fig. 30), care merg in sec. II
î.e.n. la fel cu cele de la Popeşti şi Poiana . Gropile mormintelor deranjează şi acest nivel.
Ultimul nivel elenistic, al
patrulea în acest sector, e foarte
slab reprezentat. Se poate men¬
ţiona un mic fragment de zid
din piatră de şist verde local,
care indică urma unei locuinţe
(loc. nr. 1), pe lingă alte cîteva
fragmente de podele de lut (loc.
nr. 2) prost păstrate. Mai inte¬
resant este un fragment de po
dea din capătul de vest (loc.
nr. 3). Pe un strat de pietriş cu
scoici marine, gros de circa
10 cm, s-a amenajat o suprafaţă
nivelată cu cioburi care apoi a
fost lutuită. Fragmentul păstrat
e foarte mic, însă urma de
cenuşă indică o locuinţă de
formă rectangulară, orientată
Ν—S, deranjată şi aceasta de
mormîntul 3 (pl. V I I , nivel
elenistic IV).
Elementele de datare pen
tru acest nivel sînt extrem de
neconcludente. Ici şi colo cîte
un ciob cu firnis şi fragmente
de vase de uz comun care nu
Fig. 30. — Histria. Sect. Ζ , . Ceramică aut< htonă Latène.
pot ajuta. Urmele de locuire
sînt şi ele extrem de prost
păstrate, fiind şi foarte deranjate de morminte, dintre care unele avind gropile mai
puţin adinei, ating şi taie numai acest nivel.
în întreaga epocă elenistică locuirea cartierului este intensă, iar materialul ceramic
destul de bogat. Rareori însă se poate prinde ceva nederanjat, încît materialul in situ
propriu-zis e foarte greu de găsit. Mănuşile de amfore, care ar putea permite o oarecare
fixare cronologică a nivelelor, nu pot fi folosite ca atare, fiindcă nu s-au găsit pe locul
lor. Bogăţia fragmentelor de amforă presupune un comerţ foarte întins al cetăţii Histria
cu cele mai importante centre greceşti din epoca elenistică. Numai din acest sector au
apărut în acest an 65 de mănuşi de amfore cu stampilă provenind din următoarele centre:
din insula Thasos 27, din insula Rhodos 8, Heracleea Pontică 2, Sinope 11, insula Cos 2,
Cnidos 1, Chersones 1, pe lîngă care 5 sînt de provenienţă necunoscută şi 6 au simple
semne de fabricaţie .
Aşa se explică faptul că fragmentele de amfore sînt folosite pentru consolidarea
pavimentelor de locuinţe, de exemplu locuinţa pavată cu funduri de amforă la care s-a
l

2

R. Vulpe confirmi existenta uni r vase Latène de
acelaşi tip In materialul din staţiunile Poiana şi Popeşti.
1

' Identificarea ştampilelor a fost făcu t i dc Victoria
Eftimie, cercetătoare la Institutul de Arheologic.
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folosit un număr foarte mare de astfel de fragmente. De altfel volumul acestei întinse
activităţi comerciale abia poate fi întrevăzut din suprafaţa neînsemnată săpată la Histria
în această epocă, în raport cu întreaga întindere a oraşului.
S-au descoperit şi monede în număr destul de mare, dintre care abia trei au putut
fi folosite efectiv pentru datare. Din 71 de monede, dintre care una de argint, 11 nu s-au
putut identifica, din cauza proastei lor conservări. Restul reprezintă 42 monede histriene
autonome, nouă de la Filip D, trei de la Alexandru cel Mare, una probabil din Tomis,
una romană republicană, două histriene imperiale şi două imperiale romane.
Necropola. — După dezafectarea aşezării civile a cetăţii Histria, întreg acest teren
a devenit cimitir plan de inhumaţie. Mormintele descoperite în anii precedenţi au fost
lipsite de inventar, încît datarea lor era foarte dificilă. Unele, după sistemul de înmormîntare, se asemănau cu cele de la Mangalia, datate în epoca elenistică, ceea ce
făcea ca şi cele de la Histria săfiesocotite ca atare. în campania anului 1955 în toate
cele trei sectoare săpate pe platou, s-au scos la iveală morminte care, după inventar,
încep din secolul al II-lea e.n., din cele ce se observă pînă acum, şi merg pînă în sec.
al IV-lea e.n.
în sectorul Zg s-au descoperit 21 morminte, dintre care 10 cu inventar (pl. VLTI).
în ordinea descoperirii situaţia lor se prezintă după cum urmează:
Mormîntul nr. 1. Orientat vest-est, nivelul de zăcere la 0,60 m adîncime. A avut
un rînd de pietre pe partea stingă a scheletului. Acesta era întins pe spate, cu capul la
vest, privirea înspre est. Membrele superioare deranjate (pl. VIII).
Mormintele nr. 2 ţi 3 au fost prinse cu gropile respective şi cu un rînd de pietre
de calcar pe mijlocul lor. Morminte de copii cărora nu li s-au păstrat scheletele (pl. VIII).
Mormîntul nr. 4. Orientat V N V — E S E . Adult. Poziţia: întins pe spate, capul spre
VNV, privirea spre E S E . Mîna dreaptă pe bazin, iar cea stingă îndoită pe stern..
Fără inventar (pl. VIII).
Mormîntul nr. 5. Grup de doi adulţi şi un copil într-o groapă comună. Orientarea Ε—V.
Privirea spre vest la toate cele trei schelete. Primul schelet depus în groapă e întins pe
spate cu capul puţin întors spre dreapta. Mina dreaptă pe stern, iar cea stingă pe bazin.
Probabil e vorba de o femeie, căci s-au găsit în jurul gîtului cîteva mărgele. Al doilea
adult e în poziţie chircită, culcat pe partea stingă, capul întors spre dreapta, braţul drept
de-a lungul trupului, iar cel stîng îndoit pe umărul sting. Picioarele bine îndoite spre
stingă. Ultimul depus in groapă a fost un copil, tot în poziţie chircită. Capul zăcea pe
bazinul femeii, culcat pe dreapta, picioarele destul de bine îndoite. Scheletul s-a păstrat
foarte prost, au rămas numai craniul, un humerus, un fragment din oasele iliace, două
femure şi o tibie,deajuns însă pentru a se determina poziţia. Nivelul de zăcere— 1,07 m.
Inventarul constă din cinci perle poliedrice din sticlă de culoare albastră închisă
şi trei perle sferoidale, unite, din acelaşi material şi aceeaşi culoare. La capul schele
tului de adult chircit s-a găsit un fragment de lamă de cuţit, probabil din fier, foarte
prost păstrată. Perlele ca mărime şi formă se plasează în sec. I I I — I V e.n. (fig. 33/1
şi fig. 34).
Mormîntul nr. 6 de copil, orientat V — E , privirea la est. întins pe spate. A avut
un rînd de pietre pe mijloc. Nivelul de zăcere — 1,07 m (pl. VIII).
Mormîntul nr. 7. Adult. Orientarea V — E , privirea spre est. Nivelul de zăcere—1,47.
Un rînd de ţigle fragmentate, înfipte în pămînt pe partea dreaptă. Scheletul a fost găsit
tăiat în două pe lîngă stern, fără coloana vertebrală şi craniu. La prima vedere făcea impre
sia că a fost tăiat în două de o groapă ulterioară. Ceea ce era in situ din schelet permitea
stabilirea poziţiei iniţiale: întins pe spate,cu braţul drept pe piept. La demontarea acestei
1

1

Radu Vulpe, Săpăturile

it la Poieneili

din 1949, « Materiale », 1, 1953, p. 442 - 444.
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părţi de schelet, restul de oase şi craniul au fost găsite sf&rîmate sub partea de trunchi
care era nederanjată (pl. VLU).
Mormîntul nr. 8. Un copil. Orientarea E N E — V S V . Nivelul de zăcere—0,93 m. S-a
păstrat forma gropii cu un rînd de trei pietre de calcar pe mijloc. Scheletul nu a fost
găsit. Fundul gropii atingea podeaua de funduri de amfore (pl. VLU).
Mormîntul nr. 9, tot de copil. Orientarea V — E , nivelul de zăcere—1,55. A avut un
rînd de pietre de calcar pe partea dreaptă. Groapa acestui mormînt taie un alt mormînt

o

c

Fig. 33. — Histria. Sect. Ζ , . Obiecte provenite din mormintele 5, 11, 13, 18 şi 20.

mai vechi, M.10. Scheletul mtins pe spate, capul la vest, stind pe locul unde ar fi trebuit
să fie tălpile scheletului M.10 (fig. 35 şi pl. VIII).
Mormîntul nr. 10, adult. A fost înmormîntat cu un acoperiş de şase ţigle mari con
cave, dispuse în dublă pantă. Fiecare ţiglă are lungimea de 64 cm, lăţimea de 41 cm şi
grosimea de 3 cm. Ga ornament au pe partea boltită, pe colţuri, cîte un grup de trei semi
cercuri paralele. Una din ţiglele de la picioare e spartă de mormîntul nr. 9, ceea ce
indică două faze de imnormîntare. Scheletul întins pe spate, mîna dreaptă pe piept,
iar cea stingă pe bazin. Orientarea V — E , privirea la est. Nivelul de zăcere — 1,50 m.
Inventar: O brăţară de bronz la mîna stingă, formată dintr-o bară simplă, ovală în
secţiune, cu capetele uşor aplatizate, fără nici un ornament (fig. 35).
Mormîntul nr. 11. Copil. Orientarea V S V — E N E . Nivelul de zăcere—1,45. Scheletul
întins pe spate, braţul sting de-a lungul trupului, iar cel drept pe bazin (pl. VIII).
Inventar: Un pieptene de os format din trei bucăţi. Pieptenul propriu-zis, dinţat
pe două părţi, pe o parte dinţi deşi, iar pe cealaltă rari, şi două plăcuţe pe mijloc dispuse
pe ambele părţi, prinse cu trei nituri, unul de fier şi două din os. Acest tip de pieptene
apare la noi în sec. al IV-lea e.n. (fig. 33/4).
Mormîntul nr. 12. Adult (femeie). Orientarea V S V - E N E . Nivelul de zăcere^— l,52 m.
Un rînd de pietre de calcar erau aşezate pe partea dreaptă a scheletului, tăiate neregulat
fc
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iar aceea din dreptul craniului era înaltă cam de 60 cm şi aşezată în picioare. Sche
letul întins pe spate, privirea spre vest, braţele bine îndoite în sus de la coate şi cu mîinile
pe bazin. Inventar: l . U n colier de perle de trei tipuri: a) 14 perle de sticlă albastră închisă,
poliedrice, de dimensiuni mici cu feţe neregulate, b) 9 mărgele, probabil de coral, de
formă cilindrică, foarte subţiri şi c) o mărgea de culoare neagră foarte lucioasă, de 1,5 cm.
Se adaugă o închizătoare de bronz
formată din două bucăţi, fiecare dintr-o
sîrmă cu două bucle la capete şi ră
sucite în arc la mijloc. 2. Un inel din
bronz la mîna stingă, format din trei
verigi plate separate. Una are o dungă
în relief pe mijloc, cercul inelului fiind
închis prin ciocănire, un capăt trecut
peste celălalt. Celelalte două verigi sînt
simple, încheiate la fel. 3. O brăţară
de bronz formată din două verigi găsite
la mîna dreaptă, la jumătatea antebra
ţului. Una e o bară rotundă în sec
ţiune, cu capetele uşor distanţate,
cealaltă e tot o bară, ovală în secţiune,
capetele puţin depărtate şi aplatizate,
avind o mică perforaţie la ambele
capete. 4. Un lacrimariu de sticlă, găsit
la picioare, de formă cilindrică, lung
de 38,5 cm, cu buza inelară, puţin
ieşită în afară. Fundul e uşor rotunjit,
iar la mijloc puţin bombat, avînd o
canelură pe o parte (fig. 36 şi pl. VLU).
Mormînttd nr. 13. Orientarea SV—NE.
Nivelul de zăcere — 1,60 m. Scheletul
întins pe spate, privirea spre SV, braţele
de-a lungul trupului. A avut un rînd
de pietre de şist verde pe partea
Fig. 34. — Histria. Sect. Ζ » Mormîntul 5.
dreaptă. Inventar: Doi cercei de bronz
în formă de belciug neînchis, cu
capetele subţiate. La mijloc au avut cite o mică perlă albă, rotundă, dintr-un material
ce nu s-a putut determina, dat fiind proasta conservare (fig. 33/3 şi pl. VIII).
Mormîntul
nr. 14. Copil. Orientarea E S E — V N V . Nivelul de zăcere—1,40 m.
Scheletul întins pe spate, privirea E S E , braţele de-a lungul trupului cu mîinile pe bazin.
Piciorul stîng îndoit de la genunchi, iar cel drept întins. A avut un rînd de pietre din calcar
pe partea dreaptă.
Mormîntul nr. 15. Copil. Orientarea Ν—S. Nivelul de zăcere—1,26 m. Poziţia
întins pe spate, privirea spre sud (pl. VIII).
Mormîntul nr. 16. Copil. Orientarea NE—SV cu capul la N E . Nivelul de zăcere
— 1,52 m. Şi în cazul acesta se remarcă o suprapunere de două morminte. Tot în acest
loc, la 1,07 m adîncime, a fost descoperit mormîntul nr. 5, grup, ceea ce îndreptăţeşte
presupunerea ca o parte a necropolei ar fi mai veche (pl. VUI).
Mormîntul nr. 16 a avut un rînd de pietre de calcar pe partea stingă. Scheletul
întins pe spate, mîinile pe bazin. Inventar: 1. Un colier de perle de diferite tipuri
(fig. 37/6): a) şapte perle cilindrice de dimensiuni mici din pastă de sticlă de
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culoare galben-verzuie şi una de formă bitronconică; b) patrusprezece perle de
sticlă bleu, care mai păstrează irizaţii, avînd forma de lacrimă (picătură); c) patru
mărgele cilindrice lungi de 2 cm, subţiate la capete, de culoare neagră foarte
lucioase; d) trei mărgele de os, lungi de 1 cm, şlefuite în faţete, exagonale în secţiune;
e) o mărgea din pastă de sticlă de culoare neagră spre brun, cu urme informe de

Fig. 35. — Histria. Sect. Ζ * Mormintele 9 şi 10.

culoare roşie, rotundă, jumătate de cerc în secţiune; f) o mărgea din pastă de sticlă
de culoare galben-verzub, forma « melon», cu gaura largă şi cu cîteva striuri puţin în
diagonal pe lungime; g) o mărgea de sticlă rotundă de culoare verzuie, transparentă,
cu gaura largă; jumătate de cerc în secţiune. Pe mijloc are două cercuri paralele trans
versale, de culoare roşie. Intervalul lor e brăzdat de o linie frîntă, tot în culoare roşie,
formînd triunghiuri umplute cu galben-auriu. La capăt colierul a avut o mărgea de sticlă
imitind arcul. 2. Un inel dintr-un metal foarte oxidat, culoare violacee, ceea ce poate indica
un aliaj din argint cu mult plumb. Inelul are incrustată o piatră de culoare galben deschis.
Pe piatră e săpat un leu mergînd, cu botul uşor deschis, coama bogată şi coada adusă
pe spate (fig. 37/3). Ε lucrat în tehnica «intaille». 3. O brăţară de bronz din sîrmă
împletită în bucle, frumos îmbinate, dînd impresia unui şnur (fig. 37/4). A doua
brăţară e formată din şapte mărgele din pastă de sticlă, derivaţie de forma « melon », de
culoare albastru închis (fig. 37/1). Toate au două găuri paralele pentru şnur. Una e
ca o pastilă pe un postament, iar pe o parte are o margine marcată prin striere. Cinci
din ele au 8—9 striuri în lungul găurilor, două avînd şi uşoare creste transversale.
Ultima e o pastilă cu o singură gaură, din aceeaşi pastă. 5. Pe piept a avut o lingură de
bronz, puţin plată şi frumos alungită, codiţa puţin curbată în sus, pornind apoi în unghi
drept pe o distanţă de circa 2 cm, parte care probabil a fost înfiptă într-o coadă de lemn
care nu s-a păstrat (fig. 37/2). 6. Un cercel de bronz, o placă sferică cu diametrul 1,4
cm lucrată în tehnica « en repoussé», cu o proeminenţă în centru, înconjurată de două
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cercuri concentrice obţinute din puncte. Să păstrează un mic fragment din toartă, o
sîrmă subţire. întreg acest inventar, după analogiile care s-au putut găsi, ar merge în
general in sec. Π—III e.n. Tehnica brăţării din sîrmă de bronz se mai întâlneşte în cimiti
rele sarmate din Ungaria, datate in sec. I I . O lingură de bronz similară a fost găsită într-un

Fig. 37. — Histria. Sect. Ζ , . Obiecte din inventarul mormintului 16.

mormînt datat cu monedă de la Alex. Severus — deci sec. ΠΙ *. Brăţara din mărgele din
pastă de sticlă arfidatabilă în sec. I V e.n. după G. Eisen —care le plasează ân sec. TV-*-VI.
Se pare însă că această datare trebuie puţin coborîtă în cazul nostru după restul
inventarului din mormînt, la care se mai adaugă şi situaţia stratigrafică. Mormîntul
nr. 16 e mai vechi, apărut la 1,52 m adîncime, iar la 1,07 m, exact deasupra lui (pl. VIII),
a fost găsit mormîntul nr. 5, grup care după perle se datează în secolul al IV-lea. S-ar
putea deci ca mormîntul 16, mai vechi, să meargă în sec. II—UI.
Mormîntul nr. 17. Adult, probabil femeie. Orientarea Ε—V, capul la est, privirea
la vest. Nivelul de zăcere — 2,10 m. Scheletul întins pe spate, braţul drept pe bazin,
iar cel stâng pe piept. — Inventar: 1. Un colier de perle de sticlă bleu de fomă prismatică
2

Parducz Mihăly, Denkmaler derSarmaterţeit
« A r c h . Hungarica», I I , p. 75.
1

Ungarns,

* G . Eisen, Lotus
1937, p. 38.
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cu colţurile şlefuite, de cumensiuni mici, în număr de 72. 2. O căniţă romană, sec. II—ΠΙ
e.n. Pasta de culoare roşie cărămizie, bine arsă. 3. Un opaiţ cu pastă de culoare cenuşiu
închis. Rotund ca formă, cu două cercuri paralele striate marcînd umărul, toarta inelară
înălţată tăind cele două cercuri. Ciocul scurt cu orificiul feştilei jumătate în corpul
opaiţului, jumătate în afară. In interiorul discului a avut reprezentată o amforă, din care

Fig. 38. — Histria. Sect. Ζ , . Inventarul mormintului 17.

s-a mai păstrat doar gîtul şi tor ţi le, restul e spart. Pentru datare, tipul de opaiţ păstrează
caracterele sec. I e.n. \ însă perlele de sticlă, prismatice, cu colţurile şlefuite care
apar la sfîrşitul sec. I I e.n. , impun să ne oprim în jurul acestei date (fig. 38).
Mormîntul nr. 18. Adult (femeie). Orientarea V N V — E N E , corpul la VSV. Nivelul
de zăcere — 1,60 m. Scheletul întins pe spate, braţul drept îndoit pe bazin. — Inventar:
1. O plăcuţă de bronz, uşor ovoidală găsită în jurul taliei. Nu se păstrează nici o urmă
de ornament sau închizătoare, iar metalul prezintă porozităţi ca un burete. 2. Un colier
de perle de tipuri variate: a) Unsprezece perle de sticlă bleu prismatice cu colţurile
şlefuite, de dimensiuni mici ; b) Şase mărgele de sticlă albă cilindrice, uşor
bombate la mijloc; sub crusta de irizaţie se observă o foiţă aurită; c) la mijloc
colierul a avut un pandantiv din pastă de sticlă de culoare vînătă închisă din care nu se
mai păstrează decît partea de atîrnat, restul fiind distrus. Se adaugă două piroane de
fier. Databile în sec. I I e.n. după perlele mici prismatice (fig. 33/2).
2

3

Dora Ivany, Die Pannoniscben Lamptii, Diss Pann.
S. I I , nr. 2, p. 12. Opaiţul nostru se apropie de tipul
VII, pl. X X V I I - X X V I I I .
* Parducz Mihâly, lot. eit., p. 75, spune c i acest tip
1

dc perle s-a găsit intr-un mormint din S/entes datat la
sfîrşitul sec. I I e.n. şi c i asemenea perle apar b sfîrşitul
sec. al II-lea e.n., deci s-ar putea s i fie chiar mai vechi.
* Ibidem.
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Mormîntul nr. 19, de copil. Orientarea V S V - E N E . Capul la VSV. Nivelul de zăcere
— 1,33 m. Scheletul prost păstrat întins pe spate (pl. VIII).
Mormîntul nr. 20. Adult. Orientarea V - E . Nivelul de zăcere — 1,50 m. întins
pe spate, braţul drept îndoit, mîna pe bazin, dreptul îndoit de la cot, mîna peste braţul
drept. Pietre de calcar pe dreapta. Inventar : o cataramă de fier, formată dintr-o bară
circulară, cu acul de închidere simplu, de aceeaşi grosime (fig. 33/5).
Mormîntul nr. 21. S-au păstrat numai cîteva fragmente din oseminte. Groapa a
străpuns podeaua din funduri de amfore în caseta dinspre sud (pl. VIII).
Aceasta fiind situaţia mormintelor din sectorul Z , se pot desprinde următoarele:
I. în ceea ce priveşte orientarea, majoritatea mormintelor au capul la vest, privirea
spre est: M.l, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18,19 şi20. M. 5 şi 17 sînt orientate E - V , privirea
la vest, M.l3, 15 şi 16 sînt orientate N-S, iar M.2, 3, 8 şi 21 sînt nesigure, fiindcă nu
li s-au păstrat scheletele.
II. Morminte romane sigure pot fi socotite M.17, care are în inventar o căniţă
şi un opaiţ roman şi M.l2, care are un lacrimariu de sticlă de un tip în genere aflat in
complexe romane. Restul mormintelor nu pot fi atribuite unui grup de populaţie deter
minat, fiindcă inventarul e destul de sărac şi neconcludent.
III. Momentul dezafectării terenului de locuire şi transformarea lui în cimitir
e greu de precizat. Cele mai vechi morminte din acest sector şi paralel în sectorul X şi
în sectorul din sudul platoului, sînt din sec. al II-lea e.n. S-ar părea însă, după M.10 cu
boltă de ţigle, că sistemul de inmorrnîntare e mai vechi, de tradiţie elenistică, mai ales
că acest mormînt e tăiat de un altul mai nou, M.9. Cum ambele morminte nu au un in
ventar concludent, nu se poate spune nimic ca dată, ci doar că apar evident două faze
de inmormintare. Acest fapt reiese şi din suprapunerea mormintului 5, in grup, peste
mormîntul 16. Probabil că în viitoarele campanii va reieşi mai clar partea mai veche a
acestei imense necropole, care pentru a putea fi lămurită, va cere mai multe campanii
de săpături şi pe întinderi mai mari de teren.
2

NECROPOLA
6. Sectorul necropolei tumulare
în campania din 1955 s-au deschis pentru prima dată la Histria cercetări regulate
in zona tumulară din vecinătatea oraşului grecesc. Atacarea sistematică a movilelor fune
rare care se întind pe un teritoriu de circa 7 km şi sînt cifrate la 700, de diferite dimen
siuni, constituie evident un obiectiv cel puţin tot atît de îndelungat şi de anevoios ca
şi cercetarea vestigiilor coloniei greceşti. Datorită acestui motiv esenţial, în cadrul vechilor
săpături nu a putut fi vorba decit de unele încercări, cu toată importanţa pe care o oferea
sectorul tumular, iar în cursul lucrărilor actuale patronate de Academia ţării a trebuit
să se cintărească bine posibilităţile unor astfel de lucrări care cer o îndelungată progra
mare şi sînt de o atare anvergură.
Cercetările clin vara trecută pot fi socotite ca preliminarii la lucrările ce vor urma,
deoarece în această campanie ne-am impus în afară de săparea cîtorva movile mai multe
periegheze şi sondaje, bine venite pentru a cunoaşte mai amănunţit teritoriul tumular.
Cu ajutorul aparatajului tehnic şi al cercetărilor de teren, s-a observat dintru început
că tumulii formează anumite grupuri — complexe separate — care în parte se disting
după amplasament, formă şi dimensiuni. Cele circa 52 de grupe ce au putut fi limitate
aproximativ pînă în prezent se distribuie mai compact în regiunea de plajă şi de terasă
2
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dintre Histria sat, comuna Sinoe şi limita nordică a lacului cu acelaşi nume, mai resfirat
în zona de cîmpie de la apus de oraşul grecesc.
Dintre sistemele de investigaţie a cimitirului tumular s-a adoptat acela care ne-a
părut mai judicios şi anume cercetarea limitată a tuturor grupelor, prin alegerea a două
sau trei movile dinfiecarecomplex, pentru a ajunge mai întîi la cunoaşterea în ansamblu
a întregii necropole tumulare, din punct de vedere al construcţiei, al populaţiilor care
s-au înmormîntat şi al epocilor cînd s-au ridicat movilele. După cei cîţiva ani de sondaje
în cuprinsul grupelor, se va putea ajunge la a doua etapă, adică la cercetarea exhaustivă
a fiecărei grupe în parte, în funcţie de importanţa pe care a arătat-o în prima fază de lucru.
în afara determinării grupării de movile, perieghezele din cursul campaniei au
prilejuit observaţia că teritoriul tumular conţine urme de locuire, pe de o parte anteri
oare fixării cimitirului, pe de altă parte posterioare perioadei de înmormîntări în tumuli.
Din cele mai vechi urme de viaţă s-a putut determina aşezarea unei populaţii neolitice
de tip Gumelniţa, urme sărace de locuire din faza tîrzie neolitică Usatovo, resturi mate
riale din prima epocă afierului.Deosebit de frecvente sînt mărturiile de viaţă din vremea
orînduirii sclavagiste, care parte pot ţine de complexele tumulare, dar parte, probabil,
nu au nici o legătură cu acestea. Din vremea în care nu s-au mai ftcut înmormîntări
în movile, s-au aflat resturi de locuire din epoca bizantină timpurie şi în acelaşi loc, încă
din 1954, s-au găsit întîmplător fragmente de vase-urne de tip slav, care aparţin unui
cimitir feudal timpuriu.
Recunoaşterea acestor numeroase obiective pe teritoriul movilelor, dintre care
unele erau ameninţate cu distrugerea, a făcut ca membrii colectivului fixat pentru cer
cetarea zonei tumulare să-şi împartă activitatea pe parcursul celor două luni de şantier,
făcînd un sondaj în aşezarea gumelniţeană, săpînd şase movile de dimensiuni reduse,
efectuând, în fine, un alt sondaj în cimitirul feudal timpuriu.
Locuirea neolitică a fost identificată la marginea
('v ^/Cercetarea aşezării gumelniţene.
E N E al malului rîpos al lacului Sinoe, la circa 3 km nord de cetatea Histria. Un sondaj
de cîteva zile condus de studentul Leahu Valeriu a reuşit să determine caracterele generale
ale locuirii.
Condiţiile stratigrafice ale aşezării au fost stabilite datorită studierii profilului
malului şi pereţilor şanţurilor, şi casetelor deschise. Peste solul viu urmează un strat
de pămînt castaniu deschis cu puţine materiale arheologice. Stratul de deasupra, casta
niu închis, este însă bogat în resturi de locuire. Urmează apoi un humus degradat antic,
peste care se află stratul vegetal.
Din cele trei secţiuni efectuate, a reieşit că aproape toată aşezarea a fost distrusă
datorită surpării permanente a malului, încît a trebuit să ne mulţumim cu identificarea unei
singure gropi mai mari ce provenea de la o locuinţă şi cu mai multe complexe de resturi
ceramice. S-a constatat şi o porţiune dintr-o podea feţuită pe care se aflau cioburi şi
o greutate de plasă ruptă. Utilajul litic găsit în săpătură constă din cîteva fragmente
de lame de silex şi un răzuitor de lamă de tip oblic. Mai numeroase au fost oasele dc
animale, dintre care s-au putut identifica bovidee şi cornute mici.
Aşezarea este reprezentată mai ales prin ceramica tipică culturii Gumelniţa. Reper
toriul ceramic cuprinde între altele: vase mari cu pereţii groşi şi arcuiţi, lucrate dintr-o
pastă amestecată cu numeroase cioburi pisate şi pietriş, fiind de obicei decorate cu barbotină şi prevăzute pe corp, uneori, cu proeminenţe; străchini lucrate dintr-o pastă mult
mai îngrijită, prezentind in privinţa formei numeroase variante, cu decor incizat, lustruit,
grafitat sau cu culoare albă pe fond roşu. în repertoriul formelor mai apar castroane
adinei cu buza înaltă şi dreaptă, cu prag puţin dezvoltat sau cu un umăr destul de lat
şi reliefat, vase în formă de pară, decorate cu barbotină fină şi dispusă in benzi verticale,
sau ornamentate prin benzi de linii incizate, aşezate şi ele tot vertical, vase bitronconice
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Fig. 39. — Histria. Sect, tumular. Unelte de silex şi ceramică de tip gumeiniţean.
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de mici dimensiuni, decorate în zona pîntecelui cu linii incizate dispuse în bandă şi
strecurători jcu pereţii groşi şi arcuiţi; capace de diferite dimensiuni. în materialul

' Săpături efectuate
Cioburi dintr-o amforă
Γ".Ί Zona de pietriş a movilei la -'tOcm
&4omJ Mormînt O Vas
Β Reper de nivel
αύψα
1

Mormînt

D

)>»• Depuneri aluvionare
ţs^s^l Pămînt brun gălbui
|/.'\v| Pietriş de şisturi verzi
Y/A Nisip cu lut
Solul pe care s-a ridicat
movila

F i g . 40. — Histria. Sect tumular. Planul de situaţie al movilei 1/1955.

ceramic descoperit se aflau şi unele fragmente de vase a căror formă nu poate fi pre
cizată, dar a căror decoraţiune merită a fi menţionată. Este vorba printre altele de
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un fragment ceramic cu linii incizate dispuse în reţea şi de un altul pe care sînt grupate
în jurul unei proeminenţe, adincituri alveolare alungite (fig. 39).
Deoarece materialul ceramic cel mai specific din aşezarea cercetată nu ne oferă
elemente sigure de comparaţie cu una din fazele de evoluţie ale culturii Gumelniţa cunos
cute pînă acum, pînă la o studiere mai amănunţită nu putem face apropieri mai imediate.
în cadrul cercetărilor îndelungate care vor urma să se facă în regiunea tumulară
a Histriei, unde se află şi aşezarea neolitică menţionată, va trebui să se aibă în vedere
şi săparea completă a acestei staţiuni — deocamdată ea reprezentînd punctul cel mai
estic de răspîndire al culturii neolitice Gumelniţa în ţara noastră — pentru a se putea
astfel preciza mai bine conţinutul cultural şi caracterele ei specifice.
Movilele funerare. Tumulii săpaţi anul acesta au fost aleşi în special în zona de
plajă inundabilă a teritoriului necropolei. Un singur complex funerar se afla pe terasa
înaltă. S-au atacat în genere movile de dimensiuni mici, proporţional cu posibilităţile
de muncă, ceea ce ne scutea pe de altă parte de a ne aventura fără o cunoaştere preala
bilă a zonei tumulare histriene la cercetarea unor complexe mai dificile. Metoda de
cercetate a fost săparea totală a movilelor, cu menajarea unor profile pe axele centrale
ale tumulilor, adt dt era necesar. Sistemul a fost modificat, după împrejurări, de
la caz la caz.
Movila 1\ 1955, prima în ordinea săpării, se află în zona de plajă, la est de drumul
înălţat care face legătura între prima terasă şi capătul de sud al promontoriului. Aspectul
exterior al movilei se caracterizează printr-un inel de pietriş aşezat la poalele movilei.
Solul pe care s-a aşezat complexul funerar e format dintr-un mil argilos, de culoare cenu
şie deschisă, bogat în nisip şi scoici marine. Secţiunile şi suprafeţele trasate prin movilă
au permis constatarea următoarelor etape de construcţie ale acesteia: deasupra nivelului
viu s-a aşezat un prim strat de pămînt nisipos, peste care — către baza movilei — s-a
plasat în cerc, un inel de pietriş din şist verde-albăstrui. După această fază, totul a fost
acoperit cu un alt strat de pămînt, brun-gălbui. Din cauza agenţilor externi — dintre
care un rol deosebit l-au avut inundaţiile sezoniere ale lacului Sinoe — mantaua movilei
a fost erodată îndeosebi spre N E , încît movila actuală are un perimetru mai mic faţă
de acela din antichitate (fig. 40). Tumulul săpat conţinea un singur mormînt de inhumaţie,
care aşezat pe suprafaţa solului antic era plasat excentric faţa de centrul movilei. Mor
mîntul era mărginit pe trei părţi (est, vest şi sud), de un şir simplu de pietre de riu înfipte
uşor oblic în pămînt. Pe latura de est, la capul mortului se află o singură lespede de piatră,
ecarisată, îndreptată cu faţa lucrată spre mormînt. Scheletul întins pe spate era orientat
cu capul la est, cu picioarele la vest, iar braţele erau aşezate in lungul corpului. Din cauză
că nivelul pe care zăcea mormîntul corespundea cu pînza de apă, starea de conservare
a scheletului era foarte proastă. Mult mai bine s-a păstrat însă unicul inventar funerar
găsit la capul decedatului, în colţul de E S E al mormîntului. Este un vas-coroană (fig.
41 a), de producţie ioniană, de un tip deseori întîlnit la Histria în aşezarea arhaică *.
Datarea mormîntului este indicată pe de altă parte de prezenţa repetată, în stratul de
pămînt brun-gălbui aşezat direct deasupra mormîntului, a mai multor fragmente de vase,
printre care sînt de relevat resturile unei amfore în apropierea mormîntului şi cîteva
cioburi dintr-o kelebe (fig. 42). Forma şi tehnica de lucru a craterului-kelebe poate
aparţine şi sec. V I î.e.n., dar absenţa altor elemente caracteristice nu permit o fixare
certă în secolul amintit . Situaţia se complică şi mai mult datorită unui alabastron de
sticlă încrustată, cunoscut şi în sec. V-IV î.e.n., găsit intr-o groapă din regiunea centrală
a movilei care cobora chiar de la suprafaţa acesteia (fig. 41 b). Reiese că datarea mors

M . Lambrino, op. cit., p. 205 sqq.; Histria,
I,
Bucureşti. 1954, fig. 227.
* Păstrarea aceleiaşi forme in sec. V î.e.n. cf. P.. Pfuhl,
1

Μα/erei
u. Zeicbnung der Gritcben, Miinchen 1923, I I ,
nr. 776; L . Woolley, Al. Mina, J H S , L V I I I , 1938, fig. 10,
p. 25.
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rnîntului din movilă nu poate fi limitată la o perioadă mai restrînsă, încît pînă la desco
perirea unor complexe similare mai clar databile, trebuie să acceptăm o vreme între
sec. VI-IV î.e.n. pentru movilă şi
mormînt.
Movila II\1955. între prima
terasă a terenului tumular si istmul
ï
care separă teritoriul cetăţii de acela
al movilelor, se află o coamă înaltă
şi prelungă care asigură trecerea
vehiculelor şi a oamenilor în perioa
dele de inundaţie a plajei, pînă la
punctul de trecere spre cetate.
Parcursul acestui « drum înalt » este
din loc în loc accidentat din cauza
unor mamelonări oblungi care sînt
de fapt movile funerare. Una din
aceste movile a fost săpată în cam
Fig. 41. - Histria. Sect, tumular: a, Tas-coroană din mormîntul
pania din 1955, deoarece cercetarea
movilei 1/1955 ; b, alabastron de sticlă turnată.
sa prilejuia în acelaşi timp o investi
gaţie şi în cuprinsul digului de pămînt
— al drumului înălţat — a cărui epocă
de construcţie nu era cunoscută. Dintru început trebuie relevat faptul că movila
cercetată, contrar impresiei iniţiale, nu era aşezată deasupra, pe rambleul de pămînt, ci
se afla înglobată în cuprinsul său. Această situaţie devenită limpede abia într-o peri
oadă mai avansată a săpăturii, fixa un raport relativ între cele două complexe arheo
om
logice: movila mai veche, digul-drum, mai
recent. în pofida faptului că movila era
încastrată în dig, forma sa tipică s-a păstrat
cu toată masa de pămînt care o acoperea.
Ε drept că tumulul nu se observa decît ca
o slabă ridicătură, foarte alungită, pe axul
lung al drumului înalt. Cît priveşte laturile
scurte şi abrupte ale rambleului, de mai multe
ori alunecate spre plaja din jur, ele nivelaseră
la exterior complet mantaua movilei.
Complexul funerar a fost înălţat direct
pe solul nisipos al plajei. înălţimea şi supra
faţa antică a movilei însă a fost modificată
mult din cauza rambleului de pămînt supra
pus, şi deoarece stratul pe care era aşezată era
instabil. Un perimetru aproximativ al tumu
lului la data ridicării sale ni-1 poate indica,
Histria. Sect, tumular. Crater-rCelebe din
Fig. 42.
grosso modo, numai extensiunea zonei mor
mantaua movilei 1/1955.
mintelor aflate (fig. 43). Movila a fost făcută
din nisip marin amestecat cu lut milos, pro
priu zonei de plajă. în mantaua sa au fost găsite puţine resturi materiale.
Structura digului de deasupra movilei este dimpotrivă complet deosebită. Rambleul
este făcut dintr-un nucleu lutos galben, destul de bogat în nisip, dar consistent, în care
mai ales se aflau în abundenţă materiale ceramice. Peste miezul de lut care mai mult
ca sigur provine din prima terasă, au apărut în profilele menajate ale crucii movilei şi
www.cimec.ro
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a şanţurilor prelungite pentru secţionarea rambleului, două rinduri de scursuri de pămînt
negru-cenuşiu, alunecate în pante (fig. 43). Mormintele aflate în movilă sînt toate de
Β
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Fig. 43. — Histria. Sect, tumular. Planul de situaţie al movilei U/1955.

incineraţie şi erau aşezate pe solul antic, în jurul a două ruguri de incineraţie, izolate
de jur împrejur de brîie circulare de pietriş. Rugurile, adîncite în nisipul plajei, con
ţineau cantităţi mari de cărbune de lemn, cenuşă şi resturi de oase calcinate, dar nici un
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obiect de inventar. Stingerea focului din gropile de ardere a cadavrelor a fost făcută
prin azvîrlirea repetată a mai multor brazde de lut curat, care în contact cu focul s-au roşit.
Mormîntul I. Pachet de oase calcinate, cenuşă şi cărbune depuse pe o suprafaţă
mică şi neregulată, la nivelul bazei movilei. Inventar exculsiv ceramic: 1) farfurie cu
picior şi omphalos. Pastă la ardere gălbuie, acoperită cu un grund cenuşiu. Vasul a fost

Fig. 45. — Histria. Sect, tu-nalar. V a v j l

Pelike din morminiul 1.

spart intenţionat înainte de a fi pus în mormînt. Sub masa de cioburi a farfuriei se găsea
cantitatea cea mai compactă de oscioare. 2) Pelike cu figuri roşii, aşezată culcat deasupra
resturilor de oseminte. în interiorul vasului nu se aflau oase arse.
Scenele decorate reprezintă, pe una din părţi, capul unui satyr din profil, in faţa
căruia înaintează un personaj drapat cu o mantie. Scena opusă reprezintă o menadă cu
un tyrs în mîna dreaptă. Vasul se încadrează în grupa 111 Schefold şi se datează între
350-330 î.e.n. (fig. 43).
Mormîntul II. Suprafaţă mică neregulată, în care s-au aşezat mai intii oase calcinate,
puţină cenuşă şi cărbune, apoi vasele funerare intenţionat sparte. Inventarul este urmă
torul: 1) farfurie cu buza verticală, cu picior şi omphalos. Pasta ajunsă la ardere galbencenuşie. Slabe urme de grund cenuşiu. Vasul a fost ars şi deformat. Sub masa de cioburi
s-a găsit un pachet compact de oase calcinate. 2) Lekane cu picior scund. Pastă la ardere
roz-gălbuie. Vasul nu are urme de arsură, dar a fost depus fragmentar în mormînt.
3) Lekythos globular, lucrat dintr-o pastă bogată în nisip (fig. 44).
Mormîntul III. Pachet restrîns de oase calcinate, cu cantitate deosebit de mare de
cărbune pulverizat şi cenuşă. în cuprinsul mormîntului un singur vas cu toarta ruptă
intenţionat: lekythos globular cu gura pîlniată şi canelată la exterior. Pasta la ardere galben cenuşie, la exterior acoperită cu angobă cenuşie-închis, repartizată inegal cu peria (fig. 44).
Mormîntul IV. Pachet mic de oseminte arse, adunate la un loc. Cenuşă şi cărbune
destul de puţin. în mormînt două vase cu tortiţele rupte intenţionat, dar nici unul
1

K . Schefold, Vntersucbungen
den Kertstbertasen,
Berlin, 1934, Grupa I U — Pelike, analogie apropiată cu
1

nr. St. 1918, Pctrograd ji B. 4230, Paris.
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ars: 1) Lekythos aryballesc acoperit cu firniss negru subţire, în partea dinspre toartă
trecut spre castaniu-deschis. în partea opusă tortiţei, decor palmetar obişnuit. 2) Lagynos
— cu gît înalt uşor canelat, buza inelară accentuată. Pastă la ardere roşu-gălbuie (fig. 44).
_^
La acelaşi nivel cu morrninw
^
^
tele a căror aclîncirne variază
\
între 1,65—1,70 m (de la punctul
.^f*
ifl
_^jfrj<wr—-- .^.-r-**
cel mai înalt al rambleului), s-au
S
^^^^·
găsit depuse ca ofrandă o masă
compactă de cioburi din cîteva
amfore neintregibile (complex
M i i
Λ » \
Cj), iar într-un complex de pietre
ce erau adunate direct pe nisipul
plajei, se afla un lekythos glo
bular, cu toarta ruptă inten
ţionat, lucrat dintr-o pastă la
ardere devenită gălbuie (com
plexul Q ) . Vasul la exterior
este acoperit cu angobă roşiecărămizie(fig. 44). în vecinătatea
complexului de pietre, pe solul
nisipos de la baza movilei, s-a
mai depus tot ca ofrandă un
amforiscos-miniatură (Q), din
astă cenuşie închisă (fig. 44).
ntre complexul 1 şi 2, la limita
dintre mantaua movilei şi solul
antic, a fost descoperită o mo
nedă de bronz din vremea lui
Alexandru cel Mare.
Vremea în care s-au făcut
incinerările se impune de la sine.
Faptul |că toate mormintele
şi complexele adiacente zac la
aceeaşi adîncime în jurul celor
două ruguri şi că nu poate fi
vorba de intrusiuni ulterioare,
ne asigură o datare unitară.
Fig. 46. - Histria. Sect tumular. Cîteva fragmente ceramice descoperite
în rambleul drumului înalt.
Prezenţa cert databilă a
vasului pelike din mormîntul 1
şi a lekythosului aryballesc din mormîntul 4, ne fixează a doua jumătate a sec. I V î.e.n.,
perioadă în care trebuie fixat şi celălalt inventar funerar. De altfel datarea întregului
complex funerar este confirmată şi de prezenţa monedei lui Alexandru cel Mare.
Datarea movilei în a doua jumătate a sec. I V î.e.n., hotărăşte pe de o parte termenul
post quem al ridicării digului-drum, de deasupra ei. Este evident că trebuie admis un răs
timp destul de îndelungat, de la data cînd complexul funerar a fost constituit, pînă la
înălţarea digului. Pe de altă parte, trebuie avut în vedere că ridicarea unui drum înalt
în zona de plajă, unde erau movilele funerare, presupune indirect o vreme în care feno
menul de transformare a golfului de mare histrian în viitorul lac Sinoe începuse să se
producă, avînd ca unul din efecte, înecarea sezonieră a zonei de plajă, de unde necesi
tatea ridicării digului-drum.

?
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Datarea drumului înalt se poate face datorită contextului arheologic aflat în ram
bleu, în părnîntul adus pentru ridicarea digului din jur, dar mai ales din stratele antrenate
de pe prima terasă, s-au găsit multe fragmente ceramice, dintre care unele bine databile.
Nu lipsesc astfel cioburi de stil orientalizant, Fikellura, ioniene, fragmente de vase
attice cu figuri negre din veacul V I î.e.n., cioburi de oinochoai trenate, lekythoi
farfurii de peşte etc., din sec. IV, precum şi căni treflate elenistice, cupe deliene, lekane,
etc., din sec. ΙΠ-ΙΙ î.e.n. î n această amestecătură de material — foarte normală deoarece
provine din strate de cultură antrenate la ridicarea drumului — nu se constată insă de loc
prezenţa materialelor din sec. I î.e.n. (fig. 46). Această absenţă, care ar putea fi insă fortuită
jn suprafaţa limitată de săpătură, faţă de lungimea digului (430 m), oferă indicaţia că
drumul înalt a putut fi construit între sfîrşitul secolului II şi începutul veacului următor,
atunci cînd a devenit necesară construcţia de pămînt care şi astăzi, în perioadele de inun
daţie, îndeplineşte acelaşi rol de drum.
Movila IIIj 195S se află situată la ci ţi va metri mai la sud de movila I, de asemenea
în zona de plajă. Ea face trup comun cu un alt tumul mai mare care a acoperit-o în parte
cu părnîntul alunecat din mantaua acesteia. Aspectul exterior al movilei UI se caracte
rizează printr-un strat aproape uniform de pietriş de şist verde, care se răspîndea în jur
pînă la o distanţă de circa 0,50—1,00 m. Tumulul este aşezat pe acelaşi sol mîlos-argilos,
ca şi movila I. Pe nivelul antic zace unicul mormînt de incineraţie. Deasupra sa a fost
aşezată o masă de pămînt brun-gălbui cu o lentilă brună-castanie, peste care în fine s-a
aşternut un înveliş compact, protector, de pietriş şistos, adus din prima terasă. De-a
lungul timpului acest înveliş a fost spălat de ape, lăsînd descoperit nucleul de pămînt
al movilei. Singura regiune care a păstrat intact învelişul de pietriş se află la vest, acolo
unde tumulul alipit a acoperit cu mantaua sa povirnişul movilei săpate (fig. 47).
Mormîntul, aproximativ central, se găsea la nivelul pînzei de apă, ceea ce a îngre
uiat mult lucrul şi chiar observaţiile necesare. Acesta era format dintr-o masă de cenuşă,
oase calcinate şi cărbune de lemn, destul de compacte, aşezate in cuprinsul unei uşoare
albieri neregulate. Inventarul funerar constă din trei vase şi o piramidă de plumb, depuse
ulterior incinerării. Vasele au fost găsite răsturnate, cu fundul în sus sau culcate pe o
parte, iară a avea o aranjare specială. Tipurile recipientelor sînt următoarele: 1) obiect de
plumb, în formă de piramidă, cu baza patrulateră, placat cu o foaie subţire de bronz;
2) kantharos mic, cu piciorul scund, acoperit cu firniss uşor metalic, cu ansele rupte
ritual; 3) lekythos din pastă cenuşie cu urme de angobă brună; 4) lekythos lucrat din
pastă gălbuie, puternic corodată, (fig. 48).
Datarea unicului mormînt găsit în movilă este destul de dificilă, pe de o parte din
cauză că singurele fragmente ceramice aflate în cuprinsul nucleului de pămînt de deasupra
mormîntului nu sînt mai noi de sfîrşitul sec. V I î.e.n. (fragmente de amfore şi de cupe
attice), pe de altă parte, deoarece vasele din mormînt nu sînt prea caracteristice. Singu
rul fapt sigur este că vasul kantharos aparţine formelor obişnuite stilului cu figuri roşii,
iar urechiuşele supraînălţate, din care se desfac ansele vasului, sînt mai des întâlnite in
sec. I V î.e.n. . Gam spre acest veac tinde de altfel şi lekythos-ul de culoare cenuşie .
Movilele IV fi V11955. Amîndouă complexele au fost alese în zona de plajă inun
dabilă de la vest de drumul înalt. Ambii tumuli, datorită repetatelor înecări, erau foarte
aplatizaţi. Săparea movilei I V a fost întreruptă de la jumătatea lunii august, deoarece
inundaţia cauzată de vîntul dinspre Marea Neagră a făcut impracticabilă săpătura, încît
va trebui terminată în 1956. Movila V, complet acoperită de ape ântre 15-19.VIII, fusese
deja săpată, dar în cuprinsul ei s-a găsit doar un singur mormînt de incineraţie, pe jumăl

2

V . D . Blavatski, H c T O p H H ΗΗΤΗΊΗΟΗ paciiHCHOft
KepaMHKH, Moscova 1953. pl. VII/86; E . Ptuhl, op. ei/.,
pl. 247/607.
1

H . Gjcrstad ei colaboratori op. tit., I I , Marion
25, D r . 5; L . Woollcy, A l Mina, J H S , L V I I I , 1938.
pl. I V , 1.
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tate distrus, care consta dintr-un fund de amforă elenistică, greu de datat. în vas se
mai păstrau puţine oase calcinate.
Planul mormîntului de
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FIR. 47. — Histria. Sece. tumular. Planul de situaţie al movilei ΙΠ/1955.

Fig. 48. — Histria. Sect, tumular. Inventarul mormîntului din movila UI/1955.

Movik VIf1955 e situată pe prima terasă a teritoriului tumular spre versantul
de vest al acesteia. Ea face parte dintr-un grup de cinci tumuli care se află imediat în stingă
drumului ce merge spre satul Histria. Movila cercetată, împreună cu celelalte patru din
jur, de dimensiuni medii şi mijlocii, străjuieşte un crater de o mărime considerabilă,
provenit din cărarea pămintului, folosit chiar la ridicarea tumulilor din grupă. Movila
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VI se caracterizează, ca aspect exterior, printr-un strat de pietriş aşternut mai cu seamă
pe jumătatea sa nordică. Lucrările întreprinse au cercetat aproape întreg conţinutul
complexului, ajungînd pretutindeni la părnîntul viu, cu excepţia unei suprafeţe reduse

6
Fig.

5(J. -

Mistria. Sectorul tumular; 1, a ntora-urnă; 2—6, fragmente de vase din mantaua movilei VI/19'S.

în sectorul de vest al săpăturii, care din lipsă de timp a fost lăsată pentru campania
următoare (fig. 49). Anterior ridicării movilei, pe suprafaţa uşor înclinată spre versan
tele de nord şi sud ale terasei, au existat urme arheologice mai vechi surprinse pe
alocuri nu numai sub movilă dar şi în afara acesteia. Acestea s-au aşezat pe
solul viu, adîncindu-se uneori acolo unde pantele dinspre versante erau mai lăsate.
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Resturile materiale aflate sînt sărace şi sporadice, în pofida nivelului continuu în care
apar. De remarcat, de exemplu, în sectorul de SV al tumulului, o adîncitură alungită
in formă de şanţ strimt şi scurt, cu fundul ars şi mărginit pe laturi de bucăţi de chir
pici ars, lemn carbonizat şi arsură, care probabil, toate, provin de la complexe fune
rare mai vechi. în sectorul opus, de NV, a apărut un complex unitar în care în afară
de cîteva ţinte de bronz s-au găsit mai multe fragmente ceramice, printre care resturi
din 3 cupe deliene , cioburi dintr-o farfurie cu firnis şi decor ştampilat şi o toartă
de skyphos pergamean (fig. 50/2-3 şi 6). în afara movilei, spre sud, s-a descoperit
o groapă bogată în material. Fragmentele de vase aparţin, printre altele, unei cupe
pergameene cu firnis roşu-coral. In groapă a mai apărut un vas mic tronconic din
pastă cenuşie cu pietricele şi o strachină cenuşie (fig. 50/4-5). Materiale asemănătoare
ca factură cu acelea din nivelul de locuire au fost recoltate şi în părnîntul mantalei
movilei, care era evident cărat din regiunea învecinată. Printre fragmentele ceramice
din manta, sînt de amintit două anse de amfore rhodiene care, în pofida ştampilelor
ilizibile, nu pot fi mai recente de sec. II-I î.e.n. Aceleiaşi perioade de timp îi corespund
de altfel şi cupele deliene şi toarta de skyphos pergamean .
Movila este aşezată direct pe nivelul de locuire. Structura sa este simplă, constînd
dintr-un pămînt brun gălbui, peste care s-au azvirlit, pe jumătatea sa nordică, foi alter
native de pietriş şistos şi calcaros. Unicul mormînt de incineraţie al tumulului era aşezat
in sectorul de NV de învelişul de pietriş al mantalei. Resturile de incineraţie erau de
puse într-o amforă cu corpul mare, cu gîtul înalt şi torţile scurte (fig. 50/1). Mormîntul
zăcea chiar pe complexul de cioburi din sectorul NV, menţionat mai sus, fără a
avea însă vreo legătură cu acesta.
în ce priveşte cronologia movilei VI, un terminus post quem ne este oferit de
resturile aflate sub movilă, databile în sec. I I - I î.e.n. Termenul cel mai jos de datare
e hotărit de mormînt, prin amfora aflată. Epoca sa se plasează în sec. I î.e.n. — sec. I
e.n., cum ne indică o amforă similară descoperită la Roma .
Rezultatele căpătate din cercetarea movilelor de anul acesta, deocamdată limi
tate, indică totuşi o serie de caractere specifice ale grupului tumular de la Histria. Ε
de relevat faptul că în movile apar amîndouă formele de înmormîntare, inhumaţia şi
incineraţia, între sec. V—I î.e.n. şi că anumite obiceiuri de practică rituală indică deo
camdată exclusiv o populaţie greacă a cărei stare socială pare să fi fost mijlocie. Demne
de interes, pe de altă parte, mai sînt şi resturile materiale de locuire din zonele cerce
tate ale teritoriului tumular, ale căror vechime este atestată încă din epoca neolitică.
1

a

3

*

Cimitirul feudal timpuriu se află la circa 600 m de limita estică a satului Histria,
la punctul numit «Capul Viilor», chiar în drumul care merge spre cetate. Semnalarea
din 1954 şi cîteva morminte aflate întîmplător la începutul campaniei din acest an, au
determinat un sondaj restrîns în luna august 1955. Cercetările au precizat un cimitir
plan de incineraţie, a cărui extensiune în cele patru secţiuni deschise η-a putut, fireşte,
săfieprecizată. Rostul sondajului a fost aflarea epocii în care se încadrează complexele
funerare şi care sînt caracterele cimitirului (fig. 51).
Descoperirea mormintelor în şanţurile trasate au prilejuit aflarea unor urme mai
vechi de viaţă care au fost mai tîrziu suprapuse de necropolă. Primul nivel de locuire
descoperit aparţine culturii Gorodsk-Usatovo, de la sfîrşitul neoliticului şi deşi urmele
F.Comby, Us *uej grecs à relief. Puis 1922, fig. 80/8,
si pl. ΗΠΙ/24. fig. 81/1 si 80/6.
• F . Courby, op. cil., fig. 97, tipul V I I - Delos;
1

« PergamoH, I, 2, Beibl., 37, 39; T . N . Knipovici, « Sov.
A r h . » , X I , 1949, fig. 1. tipul 3 - 4 , Olbia.
» CIL, X V , I I . 1, pl. I, tipul 24 (Drcssel).
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păstrate sînt sărace, caracterele materialelor găsite sînt specifice. Prezenţa a trei gropi
cu material ceramic şi a unei vetre fragmentare care şedea într-un strat castaniu-roşcat,
asigura nivelul de locuire usatovian, imediat deasupra solului viu. Fragmente de vase
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Fig. 51. — Histria. Planul de situaţie al sondajului de la a Capul v i i l o r » .

bitronconice cu barbotină şi impresiuni pe buză, sau cu decor aplicat cu şnurul răsucit,
sînt caracteristice acestei culturi (fig. 52). Un mormînt de inhumaţie cu schelet chircti
aflat adîncit.în solul viu, ar putea aparţine nivelului Usatovo (M. 11).
Stratul de deasupra nivelului castaniu este acoperit de un humus degradat in
care au apărut resturi materiale din epoca bizantină timpurie, dar care In acest loc au
un caracter de răspîndire dintr-o aşezare, probabil din împrejurimi, deocamdată ne
identificată.
Ultimul nivel, cel mai recent, e reprezentat de mormintele necropolei. Acestea
pornesc chiar de la baza stratului vegetal actual şi pătrund prin humusul vechi şi
castaniu pînă la părnîntul viu. Toate mormintele sînt de incineraţie dar în cuprinsul
acestui rit se deosebesc o serie de variante demne de relevat.
Tipul cel mai frecvent e acela al mormintelor aşezate în vase-borcane de factură slavă
(M. 1-4; M. 13-14) cu pereţii bombaţi, lucraţi dintr-o pastă cu cioburi pisate, arsă insu
ficient la roşu. Urnele sînt decorate la exterior şi pe buza interioară cu benzi repetate
în valuri izolate de mănunchiuri de striuri paralele care cuprind toată suprafaţa vasului
(Fig. 55/1-2). Pe fundul unor urne se distinge cu greu relieful unor ştampile radiale
mărginite în cerc (fig. 53). Vasele, cu oase calcinate in interior , erau acoperite cu o
lespede de piatră sau fragmente de vase mari (la M. 13, capacul provenea de la un
pythos bizantin). La suprafaţa solului de atunci era aşezată, ca semn distinctiv, o masă
de pietre (fig. 54). Cu totul deosebite de urnele de tip slav sînt vasele din M.6 şi M.15 ·.
Ele sînt lucrate la roata repede, pasta este curată, iar la ardere au căpătat miezul cas
taniu-roşcat, la exterior devenind cenuşii închise. Formele mtilnite sînt de oală cu pere1

Intr-o u r n i aflaţi intimplitor in anul 1954, se
afla printre osemintele din vas j i un cuţit de fier frag
mentar cu urme de ardere.
* Mormîntul 15 a fost descoperit Intimplitor In
1

mijlocul drumului, înainte de Începerea sondajului. Afara
de factura vasului-uma, identici cu * acelora din M . 6 fi 7
l i de prezenţa dtorva oase ralrinan* găsite m jur, n u mai
avem nici o informaţie.
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ţii arcuiţi, prevăzuţi în partea superioară cu două torţi semiplate care se fixau probabil
pe gîtul drept şi scurt al recipientului (M. 15; fig. 55/3), sau dc vas tronconic turtit,
cu gîtul înalt, pîlniat şi buza inelară, reliefată (M. 6; fig. 56/2). Pereţii recipientelor

Fig. 52. — Histria. Sect, tumular. Profile de vase
Gorodsk-Usatovo.

Fig. 53. — Histria. Sect, tumular. Ş u m p i l i
unui vas-urni de facturi slavi.

pe rundul

sînt decoraţi prin mănunchiuri de dungi verticale, lustruite. Pe fundul urnei M. 15,
se distinge slab relieful unei ştampile patrulatere (fig. 55/5).
A doua variantă de incineraţie o constituie mormintele cu pachet de pietre mari,
stivuite într-o formă regulată, paralelipipedică. In partea de sus a complexului de pietre,
e o mică suprafaţă plană menajată intenţionat, erau depuse oasele arse şi cenuşa.
η cazul M. 12, pachetul de oseminte avea alăturat şi un vas mic de factură slavă,
lucrat dintr-o pastă mai bună şi decorat cu incizii paralele orizontale, regulate (fig. 55/4).
Mormintele cu pietre nr. 5,8 şi 17 nu conţineau decît osemintele calcinate. Adincimea
la care erau aşezate mormintele cu protecţie de pietre e cu puţin mai mare decît la mor
mintele cu urnă simplă, dar nivelul pachetului de oscioare arse corespunde cu adin
cimea la care sint plasate vasele-urne.
A treia categorie de morminte constă din morminte protejate de pietre stivuite,
dar în care mormîntul propriu-zis e aşezat într-o casetă in formă de cub, făcută din
cărămizi romane (0,32 χ 0,32 χ 0,05 m) din veacul I V e.n., reutilizate. în cubul
M.16 era depus numai pachetul de oase, cenuşă şi cărbune, in schimb în caseta M.7
se afla un urcior cu trei picioruşe, în interiorul căruia erau depuse o parte din oasele
calcinate, restul aflîndu-se pe cărămida de la baza cubului. Urciorul-urnă — un exem
plar foarte frumos — e de aceeaşi factură cu vasele funerare din M. 6 şi 15, avînd aceeaşi
pastă şi sistem de lucru. De relevat însă pastilajul de pe pîntece, toartă şi pe gîtul cu
buza trilobată care accentuează decorul de benzi verticale lustruite, ce alternează cu
metope umplute cu linii oblice paralel dispuse. Decorul de pe pîntece este limitat spre
gîtul vasului şi spre fundul său de incizii adinei, inelare (fig. 56/1).
Ultimul tip de incineraţie e cel mai simplu. Morminte în groapă mică, ovală, slab
adincită, in care sint depuse oasele calcinate (M. 9 şi 10) fără a fi adăugat nici un inventar.
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Dacă pe de o parte cele patru variante de incineraţie din cimitir prezintă deose
biri mari, nu lipsesc elemente comune care pledează pentru un complex unitar de înmormîntare, cu toate deosebirile menţionate. în afară de situaţia stratigrafică identică
a tuturor mormintelor, nu se poate trece cu vederea că vasele-urne de factură slavă
sc găsesc atit acoperite cu capac, cit şi în mormintele cu complexe de pietre (M.12).

I ig. 54. - Histria. Sectorul tumular; 1, monn'int ile incineraţie in urnă de factură slavă; 2 - 3 , morminte de inciner.ii ic
cu complex de pietre; 4, mormînt dc incineraţie în caseta dc cărămidă.

Pe de altă parte acelaşi sistem ritual de depunere a vaselor-urne cu decor lustruit (M.
6 şi 15) e folosit şi la urnele de factură slavă (M.l-4, M. 13-14). în fine mormintele
în casetă şi protejate de pietre conţin şi vase de tipul urnă simplă cu decor lustruit
(M.7). Singura variantă care nu trădează legături cu celelalte, o constituie mormintele in
groapă simplă, dacă nu cumva atribuim o valoare prea mare impresiei (în stadiul actual al
cercetărilor nici nu s-ar putea pretinde mai mult) că mormintele de incineraţie, indiferent
de variante, sînt aliniate în şiruri lungi, în care intră şi mormintele în groapă .
Caracterul compozit al mormintelor din cimitirul de la «Capul Viilor» nu este
cunoscut pînă in prezent în ţara noastră. Sisteme de incineraţie in urnă simplă de tip
slav se cunosc de exemplu la Satul Nou, pentru o vreme în jurul sec. X - X I I e.n. .
l

2

Mormintele 6—10—9 — 7 — 8—5 -4 se afla pe un
singur şir. L a fel şi mormintele 16—3 — 2 -1. Eventual
şi mormintele 6 — 15 — 12, sau 5 17.
1

' B. Mitrca, Ctrctlâri
arhtologice la Satul Nort, r,
« S t u d i i » , I, 1949, p. 147 148.
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Morminte cu oseminte arse în groapă s-au constatat mai ales în ultimul timp, în cimi
tirul feudal timpuriu de la Monteoru, unde sînt plasate în sec. V I I e.n. . Dar coexistenţa
mormintelor în groapă şi a fragmentelor cu pietre, alături de acelea în vase-urne, pe
1

Fig. 55. — Histria. Sectorul tumular. Urne funerare din cimitirul feudal timpuriu.

de o parte de factură slavă, pe de altă parte cu decor lustruit, împreună cu morminte
in cuburi de cărămizi, nu s-a mai întîlnit.
1

I. Nestor si colcciirul. Şantierul

Sărata

Mnnleom, SC1V, I V , 1 -2, 1953,
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Precizarea în timp a necropolei descoperite este desigur mult stânjenită datorită
lipsei de inventar funerar în morminte. Singurul indiciu cronologic este oferit de pre
zenţa olăriei slave, asociată în cimitir cu vasele cenuşii cu decor lustruit.
Prezenţa simultană a celor două categorii de vase nu constituie de altfel o nou
tate, în gropile straielor feudale timpurii de la Dinogetia şi în semibordeiele ultimelor

Fig. 56. — Vasc-ume cu decor lustruit.

nivele de la Capidava , au apărut deseori fragmente numeroase de vase, mai ales cu
profile globulare, decorate cu reţele sau dungi verticale lustruite, la un loc cu vase
de factură slavă. Tot din Dobrogea se cunosc mai multe descoperiri de acelaşi fel
pe terasa stingă a văii Carasu , ca şi la Camena şi Murighiol .
în Muntenia sînt semnalate cele două categorii de vase la Clinciu (com. Spanţov,
r. Giurgiu) , la Greaca (r. Giurgiu) şi chiar la Bucureşti . în Transilvania coexis
tenţa celor două tipuri de ceramică este atestată la Blandiana şi la Sebeş Alba, într-un
mormînt de inhumaţie . în fine în Muzeul Regional de la Deva se află un vas ce
provine din sudul Dobrogei , de un tip apropiat acelora de la Histria, iar în Muzeul
Naţional de Antichităţi al Institutului de Arheologie se află un vas globular cu torţi
inelare prinse vertical la partea inferioară a gitului uşor răsfrînt. Decorul constă din
linii oblice slab lustruite. Vasul provine din sudul Olteniei, de pe malul Dunării .
1
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G r . Florcscu si colaboratori, Monografia Capidava,
vol. I (in curs de apariţie).
- Informatic dc la Eugen Comşa.
» Cercetările
din sectorul Camena, S C I V , V , 1954,
1 - 2 , p. 108-110, fig. 6 şi p. I l l fig. 1 - 2 (profil dc
vas slav, cu decor in val pe buza interioară ca la urnele
13 şi 14, de la « C a p u l V i i l o r » ) .
Exsp. Bujor, Săpăturile
de salvare de la Muri/biol,
1955 (r. Tu/cea, reg. C-fa, « Materiale », I I I , p. 247—254.
1

4

' C . Preda, Cercetări
in jurul Spanfosulm. Comunicare
ţinută la M.N.A. în 1953.
• Informaţie Eugen Comşa.
' Informaţie D . V . Rosetti.
' K . Horcdt, Ceramica slavă din Transilvania, S C I V ,
II, 1950, p. 192-194 şi pl. I X .
• Ibidem, 202.
Informaţie dc la Petre Diaconu.
Vasul provine dintr-o localitate pe care vechiu
colecţionar, D . Butculescu, o numea < Comodiana ».
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Caracteristicile de un aspect întrucâtva mai vechi ale ceramicii cu decor lustruit,
şi in genere condiţiile de găsire a celor două grupe de olărie, de cele mai multe
ori neclare, au făcut să nu se insiste pînă acum prea mult asupra acestor descoperiri
complexe.
Prima constatare mai precisă a fost făcută la Capidava, unde simbioza celor două
grupe este atestată în mod cert şi chiar datată după monedele din bordeiele ultimului
nivel, cel mai tîrziu în sec. X I e.n.
K. Horedt, pe de altă parte, in urma studierii ceramicii slave din Transilvania,
consideră că descoperirile complexe de la Blandiana pot fi fixate între sec. I X - X e. n .
Răspîndirea pe un teritoriu atît de mare al ţării a ambelor categorii ceramice şi
acordarea lor în timp, cel mai devreme din sec.VIII-XI la Capidava, sau în veacurile
I X - X la Blandiana, indică în mod indirect şi pentru cimitirul de la «Capul Viilor»,
un răstimp între aceste veacuri. Din descrierea, deşi succintă, a vaselor de tip slav,
s-a putut vedea că formele, profilele buzelor, lucrul la roată şi prezenţa ştampilelor
pe funduri, nu pot fi apropiate de urnele slave timpurii din sec. V I I e.n. de la Monteoru, dar nici nu pot fi alături de vasele ultimelor bordeie de la Dinogetia. Vasele
slave de la «Capul Viilor» se apropie în parte ca formă şi decor de urnele de inci
neraţie de la Satul Nou , databile cam in sec. X e.n. Dar analogii mai apropiate se
pot face cu Blandiana, unde unul din borcanele descoperite este identic ca formă
cu urna nr. 13, iar decorul său apare pe urna nr. 14 din cimitirul nostru. Astfel datarea
necropolei de la «Capul Viilor» — Histria poate fi făcută în veacurile I X - X e.n.
Cam in aceleaşi veacuri, V I I I - I X e.n., sînt datate şi unele descoperiri din R.P.
Bulgaria, unde vasele cenuşii cu decor lustruit şi acelea de factură slavă sînt întâlnite
nu numai in aşezări , dar şi în cimitire. Deosebit de importantă pentru descoperirea
de la Histria este mai ales necropola de la Novi Pazar, nu departe de Pliska, unde
arheologii vecini au săpat un cimitir cu 40 de morminte de inhumaţie şi două de inci
neraţie în gropi simple, unde alături de un inventar destul de bogat şi concludent,
s-au găsit vase de mormînt, cele mai multe cenuşii cu decor lustruit,dar şi de tip slav.
Ca şi în cimitirul de la Capul Viilor, se întâlnesc pe fundul vaselor funerare de amân
două categoriile ştampile în relief*.
Cimitirul de inhumaţie de la Novi Pazar ca şi mormintele de incineraţie din Goleamata Moghila, sînt atribuite populaţiei proto-bulgarilor, după ce aceştia ajunseseră in
contact cu slavii sud-estici şi în mediul tradiţiilor locale antice . Ceramica cenuşie
cu decor lustruit este proprie aşadar acestor neamuri noi venite, ele având legături
culturale în mediul Saltovo din U.R.S.S.
Considerarea ceramicii cenuşii cu lustru ca aparţinînd bulgarilor duce la o serie
de consecinţe pentru teritoriul de la nord de Dunăre. Vremea la care poate fi accep
tată este însă âncadrată, după cum am văzut, între veacurile I X - X , adică în epoca în
care se produce marea expansiune a bulgarilor în dauna avarilor înfrânţi, la vest de
1
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G r . Florescu fi colaboratori, op.
cit.
• K . Horedt, op. cit., p. 194 ţi 211.
• Β. Mitrea, loc. Ht.
« Κ. Horedt, op. cil., p . 193 fi pl. I X . fig. 4.
• N . Anghelov et St. Stantchcv, Edifice prive dans
la vallée de « Bial Briag », pris de Preslav, « Izvestila-Institut »,
X X , 1955, p. 4 3 0 - 4 4 1 ; St. Stantchev, Fouilles
et
matériaux nouvellement découverts
à Pliska, 1948, « IzvcstiiaInatitut», X X , 1955, fig. 18.
' St. Michailov, Une ancienne nécropole
pris de Novi
Ραχβτ, «Ixvcstiia-Institut», X X , 1955, p. 293—307 fi
catalogul de vase (St. Stancev), p. 337 —346.
» D . Dimitriev, IIocjienyHTe apxeononraecKH
pani.onnH B EruirapHR 1 8 - 1 9 Sofia 1955; St. Stan1

chev. L'archéologie
slave en Bulgarie, de 1945—1948 ;
idem, « Slavia antiqua», I I , 526, Poznan, 1949; Fouilles
et recherches, I I I , N . S., 1948, Sofia, p. 227—234.
' St. Mihailov, care a săpat cimitirul de la Novi Pazar,
datează necropola in veacurile I V — V e.n., si o atribuie
sarmaţilor (« Izvestiia-lnstitut», X X , p. 323 —330 fi rezu
matul in 1b. francezi, p. 334— 336). Epoca la care se
opreşte arheologul bulgar este mult prea timpurie, deoarece
in afari dc imposibilitatea coexistentei unei olirii de tip
slav destul de tîrzie, cu vasele cenuşii lustruite in aceasta
vreme, lipseşte complet inventarul specific al mormintelor
sarmatice, obişnuit in dmpia ungari sau în grupele tumu
lare de la noi.
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franci şi undeva în ţara noastră chiar de bulgari. Teritoriile ocupate pînă la Tisa cuprin
deau nu numai Transilvania şi Banatul, dar cel puţin o parte din Oltenia şi Muntenia
şi, fără îndoială, Dobrogea, primul spaţiu de trecere al bulgarilor spre Peninsula
Balcanică .
în această epocă, sec. I X - X e.n., bulgarii, diseminaţi pe o suprafaţă mult mai
mare în raport cu numărul lor, începuseră să primească forme slavizante mai avansate.
în cursul veacului anterior, sec. VIII e.n., simbioza bulgaro-slavă luase formă,
dar caracterele bulgare cuceritoare predominau. Astfel cimitirul de la Novi Pazar ar
putea arăta o manifestare a bulgarilor timpurii, aici elementele caracteristice-bulgare
— ofrande funerare de animale de turmă, ceramica cenuşie, ritul inhumaţiei adus din
spaţiile nordice ale mării de Azov — fiind mai frecvente decît formele culturale slave.
în veacurile următoare, I X - X e.n., procesul de slavizare mai avansat al bulgari
lor se va fi manifestat prin forme materiale, aşa cum apar în ţara noastră la Blandiana *
şi mai ales în cimitirul dc la «Capul Viilor».
Aci se pare că elementul slav, mai vechi cu două veacuri, alături de localnicii
foşti sub influenţa bizantină, au avut condiţii de desnaţionalizare mai favorabile a ele
mentului bulgar dominant, care au dus chiar la modificări structurale, manifestate de
pildă şi în schimbarea ritului de înmormântare. Se poate astfel explica de ce în cuprin
sul unei singure necropole sînt posibile forme atît de dâferite de înmormântare, care
deşi aparţin ritului de incineraţie obişnuit la slavi, conţin caractere bulgare încă vii.
Datele furnizate de cimitirul feudal timpuriu de la Histria din sec. I X - X e.n. nu
permit, in stadiul actual al cercetărilor, să se atingă şi alte probleme.
Reiese insă că valoarea descoperirilor făcute este deosebit de mare pentru istoria
feudală timpurie a patriei noastră, cu atît mai mult cu cît ne aflăm într-o epocă in
care elementele surprinse au un caracter de anonimat, aşa că orice descoperire care poate
da indicaţii noi este bine venită.
1

7. Sectorul central—D. Consolidări
Sectorul centra/ al cetăţii: Punctul D. — Edificiul, de caracter public, probabil
din sec. V—VI e.n., a fost aproape în întregime dezvelit în campania anului 1954,
rămînind a se definitiva latura lui de sud ân campania anului 1955, ceea ce s-a şi
dus în parte la îndeplinire. Rezultatele însă fiind restrânse, pentru anul acesta, rămâne
a se întocmi raportul în anul viitor, cînd conducerea sectorului va fi executat săpătura
pînă la malul lacului Sinoe, unde a mai rămas o mică suprafaţă nesăpată, obţinindu-se
astfel întregul complex al edificiului, iar rezultatele vor fi mai închegate.
Consolidări.
Problema consolidărilor prezintă în cazul cetăţii Histria un caracter
încă şi mai acut decît la multe alte monumente. Calcarul extrem de friabil din care
sînt construite numeroase monumente din epoca greacă şi romană, ca şi tehnica
primitivă a construcţiilor din ultima fază a cetăţii, impun cu necesitate o perma
nentă grijă pentru a apăra monumentele de acţiunea extrem de distrugătoare a
factorilor climatici.
Din nefericire, această problemă a fost multă vreme neglijată şi nu întotdeauna
din vina şantierului. în campania anului 1955 s-a început totuşi o acţiune de consoli
dare în unele din punctele cele mai grav primejduite ale cetăţii. Sub conducerea lui
A l . Grecu, S C I V , I . 1950. p. 223 - 236. K . lloredt,
Vmnoiatul
it la Bdlgrad-Alba
lutia, S C I V , V , 3 - 4 ,
1954, p. 487 - 510.
* K . Horedt, Voietniatul. . . . . p. 496, întrevede o
1

intrusiune bulgari In Transilvania, In sec. I X — X , pe baza
descoperirilor dc la Blandiana, dar socoteşte c i , în stadiul
actual al cercetirilor, afirmarea categorici a acestui fapt
ar fi inel prematuri.
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V. Canarache şi a arhitectului Aurel Doicescu, s-a consolidat in primul rînd faţa inte
rioară a zidului de incintă al cetăţii de la poarta principală şi pînă la turnul cel mare.
Această porţiune de zid prezenta două mari fisuri care primejduiau siguranţa întregului
zid; ele au fost întărite, încît în clipa de faţă atît poarta principală, consolidată în 1954,
cît şi o bună parte din zidul de incintă, vor rezista mai bine decît în anii trecuţi.
Un al doilea obiectiv al consolidărilor 1-a constituit edificiul datînd din epocă
romană, situat în parte peste templul grec. Zidurile interioare ale acestui edificiu, ca
şi coloanele care se surpaseră în timpul iernii, au fost întărite şi ridicate.
Cel de al treilea obiectiv al consolidărilor, şi anume mozaicul roman din inte
riorul termelor, a prezentat dificultăţi mai mari, care explică, cel puţin in parte, carac
terul de relativă nesiguranţă cu care această operaţie a fost executată.

II. T E R I T O R I U L RURAL
8. Sectorul Tariverde. Aşezare.
Săpăturile din aşezarea de la Tariverde s-au desfăşurat intre 4 iulie— 1 sep
tembrie 1955.
Colectivul din acest an, care continuă de fapt cercetările din anii precedenţi \
şi-a propus următoarele obiective:
1. Determinarea intinderii aşezării.
2. Stabilirea gradului de intensitate a locuirii în diferitele puncte ale aşezării şi
fixarea in timp a acestei lecuiri mai intense, cu scopul de a se insista in viitor numai
în sectoarele in care este absolut necesar.
3. Stabilirea unei stxatigtafii mai clare, pentru a se vedea succesiunea limpede
a stratelor de cultura, a structurii şi intensităţii lor.
4. Urmărirea problemei stratului de cultură elenică -arhaică şi a gropilor din
aceeaşi vreme.
Planul săpăturilor a fost întocmit în funcţie de atingerea acestor obiective. Rezul
tatele obţinute in anii trecuţi ne-au ajutat şi ele să împingem mai departe cunoaşterea
istoriei comunităţii omeneşti care a locuit pe malul pîrîului Iunan-Dere de la Tariverde.
Au fost trasate patru şanţuri, a căror lungime a fost dusă pe toată întinderea
bănuită a fi fost locuită în antichitate, legîndu-se astfel panta din apropierea pirîului
de restul aşezării.
Şanţul I a fost trasat din marginea de vest a aşezării, perpendicular pe complexul
de resturi de ziduri descoperit in 1951 şi pe suprafaţa B/1952. Lungimea este de 100 m
şi lăţimea de 2 m. Pe o porţiune de 60 m dinspre capătul de vest, şanţul I a fost extins
în suprafaţă cu încă 2 m, pentru degajarea unor ziduri şi pavaje. S-a prevăzut de
altfel săparea întregii suprafeţe cuprinse între şanţul 11/1952 şi şanţul 1/1955. Şanţul
I a legat mai organic săpăturile anterioare de planul nostru (pl. I X ) .
S-a ţinut seama de acest considerent şi la trasarea şanţului I I , care porneşte în
direcţia vest-est, de pe suprafaţa X (1953-1954), mergînd în interiorul aşezării, pe o
distanţă de 70 m şi avînd lăţimea de 2 m.

1

SCIV,

I I I , 1952, p. 2 6 9 - 2 7 2 ; I V , 1953, 1 - 2 , p. 129-130; V , 1954, 1 - 2 , p. 100-117; V I , 1955, 2 - 3 , p. 543.
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Spre extremitatea de nord a aşezării s-a săpat şanţul I I I , lung de 100 m şi lat de
1 m, iar spre extremitatea opusă a fost săpat şanţul I V , lung de 30 m şi lat de 1 m.
Aceste două sondaje au arătat că aşezarea de la Tariverde, cel puţin in acest sector,
în care s-au desfăşurat pînă acum săpăturile, nu se întinde dincolo de punctele mar-

P l . I X . - Tariverde. Pianul general al săpaturilor 1951 — 1955.

cate de şanţul III şi şanţul I V , şi anume de cele două mici vîlcele din apropierea lor
(către interior).
în cursul săpăturilor s-a scos un bogat material arheologic şi au fost făcute inte
resante observaţii stratigrafice. Astfel s-a dovedit că în sectorul şanţului I I a fost o
puternică locuire în epoca elenistică, indicată printr-un strat gros de cultură, care se
subţiază treptat către capătul de est. De asemenea s-a dovedit că şi în regiunea unde
a fost trasat şanţul I există bogate urme de locuire elenistică, şi că acestea, ca şi în
şanţul I I , merg şi spre interiorul aşezării (pl. X).
O atenţie deosebită s-a dat problemei gropilor şi a locuirii arhaice gre
ceşti, în 1955 s-a descoperit un număr însemnat de gropi arhaice, toate sezisate în condiţii stratigrafice clare. Ε vorba de două categorii de gropi:
a) gropi de dimensiuni mici şi cu o formă de pîlnie, cu pereţii cuptoriţi, care au
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fost săpate prin humusul antic, ajungind uneori pînă la o adîncime de aproximativ
1,50 m în părnîntul viu. Aceste gropi au fost săpate cu deosebită grijă. Această
constatare arată că atare gropi au fost destinate unui anumit scop.
în gropi s-a găsit un material variat: ceramică rhodo-ioniană, attică cu figuri
negre, ceramică cenuşie, cu angobă neagră-cenuşie, fragmente de amfore arhaice, şi
ceramică lucrată cu mîna, datînd din prima epocă a fierului. Procentul acestei
ceramici, faţă de cea grecească
lucrată la roată şi pictată, este
extrem de mic, aproximativ 15%.
împreună cu produsele cera
mice se găsesc oase de animale,
scoici, oase de peşte (rare), cenuşă,
cărbune, bucăţi de chirpici ars
sau bucăţi de vatră, provenite
desigur de la locuinţe distruse.
Asupra funcţiunii gropilor
din această primă categorie, se
poate spune că ele au fost săpate
pentru a servi drept gropi de
bucate şi pentru păstrarea în
general a alimentelor. Ulterior
de au servit drept gropi de gu
noi, în săpăturile din 1955 nu
s-au întîlnit situaţii care să îngă„. „
^ . . „
,
.
t

- .
dUie
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F i g . 57. — Tariverde. Partea superioara a unei amfore greceşti din
sec. V I i.c.n., descoperita în groapa nr. 1, ainrul I , 1957.

a atribui unor atare gropi
o funcţie de gropi rituale.
A doua categorie de gropi de la Tariverde cuprinde gropi de dimensiuni mari, de
o formă ovală sau aproximativ rectangulară, dar săpate mai puţin In părnîntul viu
decît prima categorie. în 1955 au fost descoperite numai două atare gropi, dintre
care numai una a fost săpată aproape in întregime. Ea a fost descoperită în şanţul
II (fig. 58). O asemenea groapă aparţine în mod neîndoielnic unui semibordei. A
doua groapă (şanţul I) pare a indica de asemenea o groapă de bordei. Ea
urmează a fi degajată complet în viitoarea campanie de săpături.
în groapa din şanţul I I s-au găsit resturile unei vetre, care a fost deranjată şi
răvăşită, dar ale cărei bucăţi rămăseseră tot pe locul vetrei. Părnîntul de sub vatră purta
urme de arsură. Vatra se găsea în partea de est a bordeiului.
Forma gropilor de bordei este ovală sau aproape dreptunghiulară, avînd în acest
caz colţurile foarte larg rotunjite. Diametrul mare al bordeiului-locuinţă nr. 1 din
şanţul I I este aproximativ de 5 m.
în interiorul acestei locuinţe s-a descoperit un cuptor gospodăresc, care este aşezat
pe latura de nord a gropii, acolo unde aceasta formează un fel de absidă (fig. 58). Cup
torul are o formă aproximativ ovală, cu deschiderea spre nord. Cupola şi pereţii au
fost lucraţi din lut amestecat cu pleavă. Din înălţimea pereţilor s-a mai păstrat pe alo
curi o porţiune de 0,15 m. Lăţimea cuptorului este de 0,40 m şi lungimea de 0,58 m.
înălţimea lui era de circa 0,40 m.
în cuprinsul locuinţei-bordei nr.l cît şi în locuinţa nr.2, s-au descoperit nume
roase bucăţi de chirpici ars şi de vatră, cenuşă, cărbuni, oase de animale, fusaiole de
lut tronconice, ceramică ioniană (în special profile de boluri ornamentate cu rozacee
stilizate din 7 puncte), cîteva fragmente de stil Fikellura, ceramică attică cu figuri negre,
ceramică cenuşie monocromă lucrată la roată, cu slip negru-cenuşiu lustruit puternic
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în aceeaşi culoare şi considerată şi ea pe drept cuvînt ca un produs specific grecesc.
Se distinge şi o subspecie cu un slip de culoare cenuşie deschisă, la care constatăm

30 m

Pig. 58. — Tariverde. Planul locuinţei bordei nr. 1 din şanţul I I .

uneori o lustruire mecanică. In asociere cu aceste categorii ceramice lucrate la roată,
a apărut şi o ceramică lucrată cu mîna, din pastă în amestec de pietricele şi nisip şi
ornamentată cu brîuri crestate, care încon
joară de jur împrejur vasul sau formează ghir
lande sau « mustăţi». Formele acestei grupe ce
ramice sint cele in general cunoscute în prima
epocă afierului,atît pe teritoriul locuit de geţi,
cît şi în afara acestuia (fig. 60).
Amintim, de asemenea, că în locuinţa bori ig. 59. - Tarivcrtic. Şanţul u/1955, groapa nr. 10: dei nr. 1 s-a descoperit — printre altele — şi o
strachina lucrat, la roat* specia cenusie-nortocalie;
,j
^
j h i u l a r ă la picior
şi cite o spirală-resort la extremităţi (fig. 61/1).
Corpul fibulei e din sîrmă, cu secţiunea
rotundă. Atari fibule aparţin tipului Glasinac, cu două resorturi şi placă triunghiulară,
de origine illirică nord-vest-balcanică şi care s-a răspîndit începînd din perioada protogeometrică şi in Grecia. La noi în ţară se cunosc, de pildă, mai multe exemplare
fibu

d
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din necropolele de la Balta Verde şi Gogoşu, reg. Craiova, datînd în general din
sec. VI-V î.e.n., cît şi în cimitirul hallstattian de la Stoicani .
Tipul Glasinac este răspîndit încă din sec. I X î.e.n. , ajunge pînă in sec. V şi
pătrunde chiar in sec. I V î.e.n., după cum arată descoperirile din necropola de la
l

2

f ig. 60. — Tariverde. 1, vas lucrat cu mîna, descoperit in groapa nr. 2, şanţul 11/1955; 2, vas lucrat cu mîna din locuinţa
bordei nr. 2 — şanţul 1/1955.

Gogoşu. Exemplarul de la Tariverde este datat prin ceramica attică cu figuri negre
în sec. V I î.e.n., cu care apare in asociere.
în legătură cu prezenţa gropilor simple şi a gropilor bordeielor-locuinţe stă, evi
dent, problema identificării, în condiţii stratigrafice certe, a unui strat, sau cel puţin
nivel de locuire din epoca arhaică. în această privinţă s-a stabilit că la baza primelor
indicii de locuire arhaică se găseşte un strat de humus de stepă, format în epoca
antică, de culoare brună şi cu o structură zgrunţuroasă. în partea superioară, humusul
dobîndeşte o nuanţă mai negri
cioasă, în care se descoperă
fragmente ceramice greceşti
arhaice, cenuşă, cărbuni, iar
pe alocuri urme de arsură,
de la vetre simple, oase de
•k —
o 044animale, etc. Aceste elemente
l-'ig. 61. — Tariverde. 1, tîbula de btonz (şanţ 11/1955) ; 2, ribulă celtici
din nivelul elenistic I I I c, şanţul 1/1955.
de cultură materială sporadice
formează uneori un uşor nivel
arhaic, de care depind gropile amintite. De fapt, în majoritate, acestea pornesc
de la partea superioară a humusului antic, pe care îl străbat. Numai în unele cazuri
s-a întilnit deasupra gropilor un strat subţire de pămînt brun măzăros, provenind din
1

«Materiale», I, 1953, p. 193, tig. 12. 10.
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alunecările humusului (ν. sectorul de vest al şanţului 1/1955) sau, în alte situaţii,
reprezentînd solul de stepă format aici după umplerea acelor gropi arhaice.
Nivelul arhaic a fost întîlnit deopotrivă în şanţul I şi în şanţul II. Faţă de numă
rul relativ mare al gropilor de provizii şi de acela al gropilor de gunoi, locuinţele sînt
foarte rare. O judecată mai amplă asupra acestor constatări se va putea formula după
alte săpături.
Din punct de vedere stratigrafie, lăsînd la o parte urmele de locuire din epocile
premergătoare, nivelul I de la Tariverde reprezintă prima epocă de locuire din această
aşezare : este stratul arhaic din sec. V I î.e.n. şi delà începutul sec. V î.e.n.
O altă problemă care a preocupat şi ea, ca şi cea precedentă, deopotrivă şi colec
tivele care au săpat la Tariverde înainte de 1955, a fost aceea a determinării unei locuiri
din sec. al V-lea î.e.n. Documentarea arheologică de pînă acum nu îngăduie un răs
puns pozitiv la această problemă. Descoperirile de factură grecească, pe care, cu o
oarecare îngăduinţă, le putem situa în secolul al V-lea î.e.n., sînt încă sporadice. Ε
vorba în primul rînd de ceramica grecească cu figuri roşii, care este răspîndită deo
potrivă spre sfîrşitul sec. V şi începutul sec. I V î.e.n. Dar în problema în discuţie
trebuie să mai ţinem seama şi de alte elemente. Astfel, în contextul care ne intere
sează aci, trebuie să ammtim şi acele vase greceşti, fără pictură, lucrate tot la roată,
cu corpul globular şi gîtul cilindric scurt şi o toartă supraînălţată. Forme similare au
fost descoperite în complexele tîrzii hallstattiene din Oltenia (necropola de la Gogoşu
şi altă descoperire întîmplătoare de la Hotărani-Romanaţi) şi în morminte scitice din
R. P. Ungară, complexe datînd din sec. al V-lea î.e.n. Se adaugă, în al doilea rînd, for
mele de vase hallstattiene, ornamentate cu brîuri crestate aşezate orizontal sau cu moti
vul «mustăţi», forme care, în mediul traco-getic, datează în general din sec V î.e.n.
în plus vin să se adauge observaţiile stratigrafice din 1955.
în săpăturile noastre din acest an nu a fost sezisat, din punct de vedere strati
grafie, un nivel de locuire din sec. al V-lea î.e.n. E l rărnine totuşi documentat, din
punct de vedere cronologic şi cultural, prin obiectele descoperite în campanile de săpă
turi efectuate pînă acum. Lipsa unui strat neutru între stratul arhaic grecesc şi cel ele
nistic ne face şi mai mult să ne aşteptăm ca în viitoarele săpături să se descopere şi
acest strat, care va putea fi datat în sec. V î.e.n. . Pe alocuri s-au putut prinde urme de
pămînt cenuşos, care nu totdeauna apar în condiţii stratigrafice clare şi care totuşi
ar putea aparţine unui atare nivel din sec. V î.e.n. într-un asemenea strat de cenuşă
— încă fluctuabil — s-a descoperit în şanţul I, careul 4a, un cercel din sîrmă de bronz,
care datează din sec. V - I V î.e.n.
în campania de săpături din 1955 a fost în schimb bine identificat un foarte bogat
strat elenistic, corespunzînd atît în şanţul I, cît şi în şanţul I I , stratului III de- locuire
intensă, pe care îl stabilim ca aparţinînd epocii elenistice (elenistic I).
Stratul elenistic atinge o grosime de aproximativ 1,50 m. E l se împarte în trei
nivele bine distincte din punct de vedere stratigrafie, cultural şi cronologic : nivelul elenistic
I, elenistic I I , elenistic I I I (pl. XI). Nivelul elenistic I suprapune direct nivelul cenuşos
sau humusul antic, unde lipseşte nivelul din sec. V î.e.n. încă din cuprinsul acestui
nivel se întilnesc temelii de ziduri de piatră fără mortar, dar lucrate într-o tehnică
superioară celei din nivelul elenistic I I şi mai ales faţă de nivelul elenistic I I I , unde se
găsesc ziduri lucrate mai puţin îngrijit sau numai o masă de pietre de rîu, printre
care cu greu se pot desluşi urme de ziduri. Perioada construcţiilor de piatră şi chirpici
de lut galben, care, prin fărîmiţare, a dat pământului stratului elenistic o culoare gal1

2

Fragmente attice cu figuri roşii au fost descoperite şi
in săpăturile din 1953: S C I V , V , 1—2, 1954 p. 105.
* Vezi pentru această problemă discuţia de mai sus,
1

p. 86 cu privire la eventualitatea existenţei unui nivel
din sec. al V-lea i.e.n., reprezentat de material ionicoatenian, acoperind tocmai această aparentă lacună.
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benă caracteristică. în compoziţia acestui pămînt galben, folosit la construcţii cu teme
lii de piatră, se găseşte pleavă. în nivelele I şi I I , s-au descoperit vetre in situ, care
aproape în mod constant au o podină din plăci de piatră sau simple pietre de rîu,
ca şi vetrele Latène geto-dace. S-au găsit resturi de locuinţe cu patru laturi, uneori
cu temelii de ziduri groase. într-una din asemenea locuinţe s-a dat peste o vatră bine
păstrată. în şanţul I au apărut două pavaje din plăci de piatră, unul aparţinînd unei
locuinţe mai încăpătoare, iar al
doilea, probabil unei străzi sau
unei piaţete (fig. 62). în stratul
elenistic au fost descoperite şi 1 > Γ
fragmente de ţigle.
în careul 17-18 din şanţul
Π a fost descoperită o fmtînă
săpatfi în interiorul aşezării, avînd
ghizduri de piatră (pl. XI). Groapa
puţului porneşte din nivelul I I
elenistic şi are o formă rotundă cu
diametrul de 1,40 m. S-a săpat
-ti
în fîn tină numai pînă la adin
I
cimea de 3,40 m de la nivelul
Fig. 62. — Tariverde. Şanţul 1/1955 - pavaj elenistic.
antic. Se va degaja în întregime
în viitoarea campanie.
în stratul elenistic au fost descoperite numeroase gropi, aparţinînd celor
trei nivele Forma lor este similară aceleia a gropilor greceşti arhaice, semnalate
mai sus.
în şanţul Π, careul 22, s-a dat peste un mormînt de inhumaţie, a cărui groapă a
fost săpată în perioada nivelului I I elenistic şi ea a deranjat un zid din nivelul precedent.
Alături de mort s-au descoperit două urcioare tipic elenistice cu cite o toartă fiecare,
aşezate de o parte şi de alta a capului. Inventarul mai conţine resturi dintr-o fibulă de
fier oxidată aşa de puternic, incit nu mai poate fi determinată, apoi o lamă de cuţit de
fier şi cîteva oase de animale (ovine), aşezate aci ca ofrandă. Ca vechime, data mormîn
tului nu pare a depăşi sec. al II-lea î.e.n.
Deosebit de interesante sînt cele 17 mănuşi cu ştampile, descoperite în cele trei
nivele elenistice. Unele provin din insula Thasos, altele fac parte din grupa cu astynomoi,
iar un exemplar provine din Sinope. Tot în categoria acestor descoperiri mai însemnate
din epoca elenistică amintim o monedă de bronz cu emblema Histriei, vulturul pe delfin,
trei pietre lucrate cu deosebită grijă, provenind dintr-un teasc, un relief lucrat dintr-o
piatra calcaroasă, aflat la baza nivelului I I I elenistic, care reprezintă pe Dionysos ţinînd
în stingă un thyrsos, iar în dreapta un vas. în partea dreaptă se găseşte un acolit, iar
în stingă piatra prezintă o spărtură. Pare a fi vorba şi aici însă de un alt acolit (?), care
ţine în mină o coroană (fig. 63). Lucrarea este insă foarte primitiv executată. Ε o lucrare
provincială din epoca elenistică tîrzie.
O menţiune specială merită descoperirea unei greutăţi antice de plumb, care a fost
găsită în şanţul I I , la baza nivelului I I elenistic. Ε vorba de un pond histrian, cu
o greutate de 0,470 kg; pe faţă este reprezentat vulturul pe delfin, emblema oraşului
Histria, sub care este cuvîntul MINA
(fig. 64).
în ultimul nivel elenistic din şanţul I, a fost găsită o fibulă Latène tîrzie, de factură
celtică, prima de acest fel cunoscută pînă în prezent din Dobrogea, şi care datează din
sec. I I - I î.e.n., mai probabil de la sfîrşitul sec. al II-lea (fig. 61/2).
Din aceeaşi vreme datează şi un clopot de bronz, găsit in şanţul I.
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Epoca romană, care a fost
identificată şi în săpăturile di
nainte de 1955, este docu
mentată, din punct de vedere
stratigrafie, mai clar în şanţul II
(pl. XI). Aci a fost precizat
stratul IV, care suprapune direct
nivelul III elenistic. Grosimea
lui este în medie de 0,30—
—0,40 m. în general, conţinutul
stratului I V este sărac. S-au
descoperit complexe de pietre,
probabil resturi ale unor ziduri
de locuinţe. Din punct de
vedere cultural s-a putut face
observaţia că între ceramica
romană din acest strat şi
ceramica elenistică tîrzie există
o legătură genetică. Atît în
privinţa formelor cît şi a tehnicii
se vede clar această continui
tate. Stratigrafierea materialului
Fig. 63. - Tariverde. Relief lucrat in piatră locală, reprezentind
pe Dionysos; găsit in şanţul 11/1955. in stratul elenistic.
ceramic roman şi a celui tîrziu
elenistic ne va ajuta pe viitor
să ajungem la unele precizări cronologic-fazeologice ale ceramicii romane locale.
Din cele de mai sus reiese că săpăturile din 1955 au reuşit să rezolve unele probleme,
în primul rînd s-a putut stabili că aşezarea, cel, puţin în sectorul central, în care
s-au efectuat săpăturile de pină acum, are o întindere de aproximativ 500 m
(ν. planul general, pl. IX), şi o lărgime de
peste 100 m, începînd de la rîul IunanDere spre interior. Săpăturile din cam
pania viitoare vor căuta să precizeze limita
de est a aşezării. Aşezarea este delimitată
către nord şi sud de două mici vilcele.
Urmele de locuire intensă se găsesc nu
numai pe malul pîrîului amintit, ci şi pe
platou. Sporadicele materiale descoperite
înafara aşezării nu formează aici un strat
de cultură.
S-au descoperit şi in anul acesta
— ca şi în săpăturile colectivelor din 1953
şi 1954 — urme sporadice din epoca
neolitică, aparţinînd culturii Hamangia.
în plus, in 1955, s-au descoperit in şanţul
III fragmente ceramice caracteristice cul
turii Gumelniţa, în a căror tehnică şi
forme se observă o tradiţie directă a
culturii Hamangia. S-a făcut de asemenea
i . 64. - Tariverde. Pond histrian (plumb) de 0.470 kg.
F
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un mic sondaj de informare in aşezarea Hamangia dinspre satul Nuntaşi, care a fost des
coperită în 1954.
Stratigrafia aşezării de la Tariverde a putut fi stabilită mai deaproape datorită şi
sistemului de săpătură pe mari întinderi (v. şanţul I şi şanţul II), pentru a avea o privire
de ansamblu mai limpede. S-a stabilit astfel că la baza aşezării stă un strat de humus
antic, format în condiţii tipice unui climat de stepă. Peste acesta s-au aşezat purtătorii
culturii cu ceramica arhaică grecească clin sec. al VI-lea î.e.n. şi cu celelalte elemente
de cultură materială descoperite în gropi, în locuinţe şi în nivelul arhaic. Deosebit de
interesantă a fost legarea de acest nivel a locuinţelor bordeie sau semibordeie, în care
s-au descoperit, ca în locuinţa nr. 1, urme de vatră şi un cuptor. Prin aceasta s-a rezolvat
problema gropilor de mari dimensiuni de la Tariverde, ca de altfel şi a gropilor de pro
vizii, care sînt săpate întocmai ca şi gropile locuinţelor de la partea superioară a stratului
de humus antic. Secţiunile făcute de noi arată că nivelul arhaic se întinde şi spre interiorul
aşezării (pl. I X - X , profilul şanţului II). E l este totuşi discontinuu, cu tot numărul excep
ţional de mare al gropilor mici, pe care le-am considerat gropi de provizii, în special de
cereale. Faţă de acestea, gropile bordeielor-locuinţe sînt mult mai rare. Nu dispunem însă de
un plan general al aşezării, în care să se vadă distribuirea şi frecvenţa celor două categorii
de gropi, ca să ne pronunţăm în chip valabil asupra caracterului aşezării arhaice de la
Tariverde. Totuşi, comunitatea de aici trăia — se pare în sec. al VI-lea î.e.n. — în con
diţii similare fazei premergătoare întemeierii coloniei greceşti propriu-zise de la Histria.
Prezenţa ceramicii arhaice de la Histria a şi fost pusă în legătură cu o atare fază . La
Tariverde nu s-a descoperit pînă în 1954 o ceramică arhaică mai veche de al doilea sfert
al secolului al VI-lea î.e.n. . Nici în 1955 nu au apărut produse greceşti mai vechi de
secolul al VI-lea î.e.n. începuturile aşezării de la Tariverde sînt deci mai recente decît
acelea ale perioadei de emporion de la Histria, dar care apare in strinsă dependenţă
de aceasta şi de dezvoltarea relaţiilor cu băştinaşii.
în săpăturile din 1955 s-au descoperit în stratul elenistic numeroase resturi de ziduri
şi pavaje de piatră. Se disting construcţii orientate nord-sud, cu intrarea spre sud,
care se grupează pe sectoare şi sînt despărţite prin stradele. Prezenţa unor pietre lucrate,
provenind probabil de la un teasc, relieful reprezentînd pe Dionysos, precum şi alte
elemente, sint, de asemenea, noi indicii ale existenţei la Tariverde, încă de la începutul
epocii elenistice, a unei vieţi de un înalt nivel, apropiat de cel urban antic. Ne aflăm
foarte probabil în această vreme în faţa unui « tîrg », un centru economic important,
prin intermediul căruia produsele locale ajungeau la Histria, iar cele greceşti se des
făceau vîrfurilor aristocratice indigene. Legaturile strînse şi directe cu Histria sînt dove
dite deopotrivă prin descoperirea în 1955 la Tariverde a acelui pond de plumb cu emblema
Histriei, şi a unei monede histriene. Este probabil că şi în epoca arhaică aşezarea de la
Tariverde să fi jucat acelaşi rol.
Cit priveşte caracterul etnic al aşezării de la Tariverde, aceasta este o problemă
care mai are încă nevoie de o documentare suplimentară. Totuşi, nu putem să nu sub
liniem faptul că elementele de cultură materială aparţinînd celor trei niveluri ale stratului
elenistic arată că populaţia de aici trăia în condiţiile civilizaţiei, la care băştinaşii nu
putuseră ajunge în pragul veacului al IV-lea î.e.n., cînd începe primul nivel elenistic.
De asemenea, predominarea caracterului elenic al materialului arheologic din secolul
al VI-lea î.e.n. ne obligă să reflectăm mai adînc asupra posibilităţii prezenţei unei
populaţii greceşti la Tariverde, dar fără a exclude şi o participare a elementului local, care
nu poate să imprime caracterul dominant etnic al aşezării din acea vreme.
1
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Aşa cum a reieşit din aceasta sumară prezentare a primelor rezultate obţinute in
campania anului 1955 la Histria, se confirmă o dată mai mult, necesitatea de a privi şi
studia complexul arheologic histrian în toată amploarea sa, căutind punctele de sprijin
necesare cunoaşterii diferitelor epoci în parte. Aceasta revine a spune că, departe de a
putea fi considerat împrăştiat, planul de lucru al şantierului Histria a încercat, ca şi in
anii trecuţi de altminteri, să scoată în relief punctele cele mai caracteristice ale unei istorii
ce se întinde de-a lungul a douăsprezece veacuri. Din acest punct de vedere, putem
releva unele rezultate şi probleme care confirmă, pe de o parte, ipotezele de lucru pe care
ne-am sprijinit pînă acum, sugerînd, pe de altă parte, unele noi aspecte ale cercetărilor
arheologice histriene.
în ordinea succesiunii straturilor de cultură mai vechi, cercetate în această campanie,
este locul să relevăm în primul rînd rezultatele obţinute pe platoul din vestul cetăţii
propriu-zise, platou deosebit de bogat în vestigii arheologice, aparţinînd epocilor arhaică,
attică şi elenistică. Nu e desigur pentru prima dată că am obţinut astfel de rezultate, dar
e pentru prima dată că ele au apărut în complexe care au permis concluzii mai pregnante.
Cele trei puncte săpate pe platou, X , N.R. şi Z , au dovedit cît de întinsă a fost
în această zonă aşezarea arhaică documentată de urme de locuire, precum şi de un bogat
material ceramic ce poate fi datat de la sfîrşitul veacului V I - V î.e.n. întinderea aşezării
dincolo de limitele relativ reduse ale stîncii pe care s-a clădit cetatea propriu-zisă dove
deşte o intensitate de viaţă urbană, modestă în formele sale materiale, dar bogată prin
frecvenţa urmelor mai sus amintite, pe care nu o bănuiam pînă acum.
Se deschide astfel in faţa viitoarelor cercetări posibilitatea şi necesitatea totodată
de a urmări epoca arhaică şi începuturile cetăţii Histria însăşi, în dezvoltarea sa firească,
pe ţărmul Mării Negre.
Epoca attică propriu-zisă a constituit pentru noi de mai mulţi ani o problemă dintre
cele mai dificile. împrejurările istorice, ca şi unele schimbări importante în constituţia
cetăţii, ne sugerează o influenţă attică destul de puternică, lucru bine cunoscut de alt
minteri în bazinul Mării Negre la mijlocul veacului al V-lea î.e.n. Cronologic vorbind,
o asemenea influenţă putea să apară la Histria îndată după 480 î.e.n. Şi totuşi urmele
materiale, în stare să dovedească în chip concret o astfel de influenţă, au apărut în cerce
tările noastre de pînă acum destul de rare în comparaţie cu epoca anterioară sau cu cea
elenistică. O mai atentă cercetare a acestui material de provenienţă attică — fragmente
ceramice cu figuri negre — descoperite împreună cu fragmente de amfore rhodo-ioniene
ne-a dus la ipoteza că aşa-zisa epocă attică, pe care nu am descoperit-o încă intr-o formă
bine definită, se confundă poate cu acea fază de la sfîrşitul veacului al VI-lea şi începutul
celui de al V-lea î.e.n., descoperită încă în sectorul X în 1951. Am avea astfel de-a face
cu o prelungire a acestei perioade zisă arhaică finală p'nă în ultimele decenii ale veacului
al V-lea, ipoteză întărită prin unele rezultate ale campaniei din anul acesta.
Perioada elenistică, urmărită de-a lungul mai multor campanii în această zonă
a oraşului, a dat şi în acest an rezultate noi şi interesante. Ele au putut fi urmărite în toate
cele trei puncte de pe platoul din vest cît şi in cetate în sectorul templului grec şi anume
în nivelul elenistic, documentat prin impozante urme monumentale şi suficiente frag
mente ceramice. Prima şi cea mai importantă concluzie care se degajează din această
cercetare este extensiunea neobişnuit de mare, pe care o ia aşezarea în cursul veacurilor
IV-I î.e.n. pe o imensă suprafaţă pornind de la malul mării şi pînă la distanţa de
circa 2 km, care formează axa est-vest a acestei aşezări.
Din punctul de vedere al succesiunii nivelelor de locuire de tip elenistic, secţiunea
care a dat cele mai bogate rezultate este cea din sectorul Z . Ea a dovedit existenţa a
patru nivele. în cel de al doilea nivel a fost degajată o locuinţă deosebit de interesantă
prin felul în care a fost pavată cu nenumărate funduri de amfore. Acest sistem de pavia
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mentare dovedeşte existenţa la Histria a unui număr impresionant de amfore, dovada
unui foarte întins comerţ cu lumea meridională.
Un al doilea rezultat asupra căruia atragem atenţia este precizarea unui zid — consi
derat altădată de noi o stradă pavată — situat stratigrafie la începutul epocii elenistice
şi care pune o problemă deosebit de dificilă: dimensiunile sale exclud ipoteza unui ade
vărat zid de incintă, dar el este mult prea puternic pentru un edificiu,fieel chiar şi public.
Locuirea elenistică a mai fost prinsă cu rezultate mai puţin concludente în sectorul
din sudul platoului.
în sectorul X săpătura a fost executată în suprafaţă şi s-au prins numai două nivele
clare elenistice, cu material in situ (ΠΙ şi II). Din cauza terenului foarte slab, fundaţiile
solide de temelie olbiană sînt frecvent întrebuinţate.
în epoca romană, acest platou devine cimitir, despre care va fi vorba mai jos,
încît documentarea acestei epoci s-a făcut numai pentru veacurile tîrzii V - V I e.n. în două
sectoare: sectorul templului grec şi In sectorul dinafară cetăţii la vest de zidul mare de
incintă din valul al ΠΙ-lea.
în sectorul templului grec, in afară de vestigiile unui monument important din
epoca elenistică, s-au mai scos la iveală o serie de clădiri din epoca romană-bizantină,
care se leagă cu construcţiile care au fost deasupra templului grec. Caracteristic pentru
aceste construcţii tîrzii este refolosirea foarte frecventă a unor construcţii mai vechi,
continua lor refacere şi transformare, fapt care, urmărit pe o arie mai mare şi în mai
multe puncte ale cetăţii, ne poate oferi un aspect asupra modului de viaţă al oraşului
în această vreme. Aceeaşi epocă romană tîrzie cercetată în vara aceasta într-un sector
dinafară incintei romane din veacul al III-lea e.n. dovedeşte o intensă locuire şi în această
parte, din veacul al VI-lea e.n., vreme în care Histria a cunoscut o înviorare a vieţii publice,
in condiţiile situaţiei generale de prosperitate ale imperiului bizantin. După tehnica de
construcţie şi aspertul general al locuirii din acest sector, se degajează impresia unui cartier
periferic al oraşului. în funcţie de construcţia valurilor de apărare din sec. al VI-lea e.n.,
se pare că acest cartier a fost dezafectat un moment mai devreme decît restul oraşului,
unde s-au mai păstrat citeva monede de la Comneni şi cioburi cu smalţ, ceea ce indică
dăinuirea vieţii ceva mai îndelung decît în sectorul nostru.
Interesante sînt mormintele din acest sector, trei la număr, care pun problema
încadrării lor în vasta necropolă plană a cetăţii Histria, care în primele secole ale epocii
romane se întindea pe platoul din vest în teritoriul extra-muros, cercetată în anul acesta
în cele trei puncte amintite mai sus. Se pune deci problema în ce măsură şi în ce moment
această necropolă se apropie de oraş concomitent cu restrîngerea aceastuia. Din rezul
tatele de pînă acum, acest cimitir îşi are limita de timp cea mai coborită pe la sfîrşitul
veacului al II-lea e.n., continuând pînă în veacul al IV-lea e.n. De remarcat e faptul că,
deşi unele morminte pot fi atribuite unei populaţii romane, ele sînt extrem de sărace ca
inventar, cu excepţia unui singur mormînt din sectorul de sud al platoului, care a dat
la iveală un inventar de aur.
Noutatea rezultatelor cercetărilor din anul acesta la Histria o reprezintă sondajele
făcute în necropola tumulară a cetăţii, care a scos la iveală urme arheologice, în măsură
să pună probleme istorice de cea mai mare importanţă pentru Dobrogea. Din această
necropolă, din epoca greacă, s-au săpat şase movile, putîndu-se face observaţia că ele
constituie anumite grupuri, al căror caracter se va preciza prin săparea fiecărui grup în
parte, iar în ceea ce priveşte ritul de înmormântare, sînt cunoscute deopotrivă incineraţia
şi inhurnaţia, folosindu-se de predilecţie, după cît se observă pînă acum, incineraţia.
Deosebit de importantă prin rezultatele obţinute e movila I I , care în afară de cele patru
morminte pe care le-a inclus şi inventarul deosebit de interesant, mai pune o problemă,
de mult dezbătută şi nerezolvată încă, aceea a înnisipării golfului, actualul lac Sinoe.
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Se pare că şi in acest caz, rezultatele concordă, anume că zona tumulară histriană, la un
moment dat, a fost inundată, incit a fost nevoie de ridicarea unui drum înalt de pămînt
pentru a se face în condiţii mai bune legătura cu teritoriul rural. Acest drum înalt, după
cum se vede din săparea movilei II, trece pe deasupra acesteia şi se pare că a fost construit
pe la sfîrşitul veacului al II-lea şi începutul celui următor, ceea ce a provocat probabil
restrîngerea întinderii oraşului în era noastră.
La fel de important apare cimitirul feudal timpuriu de la «Capul Viilor» lîngă satul
Histria, care pune probleme istorice de o deosebită importanţă, anume aceea de a ne
documenta arheologic perioada de după veacul al VI-lea e.n. adt de puţin cunoscută,
nu numai în Dobrogea, ci pe întreg cuprinsul patriei noastre. Acest cimitir feudal de
la Histria ocupă veacurile I X - X e.n. ca informaţie şi poate cercetările viitoare vor com
pleta şi celelalte lacune. Deocamdată însă, o dată mai mult, reiese fondul autohton, care
coboară pînă la sfîrşitul neoliticului în jurul Histriei, documentat prin resturile culturilor
Gumelniţa şi Gorodsk-Usatovo rezultate din cercetările din zona acestei necropole.
Planul de lucru al campaniei din 1955 a menţinut şi chiar a lărgit cercetările efectuate
în aşezarea de la Tariverde, punct important pentru cunoaşterea schimburilor de orice
fel, care au avut loc între grecii colonizatori şi băştinaşii geto-daci.
Cercetările din anul acesta au dovedit, in chip categoric, existenţa unui strat de
locuire arhaic documentat prin vetre, ceramică greacă şi indigenă de tip hallstattian,
precum şi existenţa a trei nivele elenistice comparabile din multe puncte de vedere cu
cele relevate în cercetările din cetatea Histria.
Şi la Tariverde, ca şi la Histria, apare într-un anumit sens surprinzătoare, lipsa unui
strat bine definit din epoca attică. Cercetările de la Histria par a îngădui o anumită expli
caţie; vom vedea în ce măsură campaniile viitoare vor confirma sau vor infirma pentru
Tariverde o asemenea explicaţie. Un lucru este însă sigur: modestul sat pe care grecii din
cetate l-au găsit în primele timpuri ale colonizării, s-a dezvoltat cu timpul în aşa măsură,
înc<t în epoca elenistică avem de-a face cu o aşezare care apare mult evoluată faţă de epoca
anterioară. Ziduri de case, construite din piatră, sugerează o anumită bunăstare
legată, fără îndoială, de schimburile tot mai intense cu Histria. Putem spera astfel ca în
campaniile viitoare să putem cunoaşte şi alte cartiere ale acestei aşezări, fie din epoca
greacă, fie din cea romană, insuficient precizată pînă acum, pentru a face un pas înainte
in cunoaşterea problemei principale pe care o urmăresc săpăturile noastre, şi anume,
dezvoltarea aşezărilor sclavagiste de pe ţărmul Mării Negre şi legăturile cu populaţia
băştinaşă.
E M . C O N D U R A C H I , D . M . P I P P L D I . D . T U D O R , S. D 1 M I T R I U , V L . Z I R R A , M . C O J A ,
V . E F T I M I E , P. A L E X A N D R E S C U . E M . P O P E S C U . D . B B R C T U si C

PREDA

111. CERCETĂRI A R H E O L O G I C E ÎN ORAŞUL CONSTANŢA
Datorită unor lucrări edilitare în oraşul Constanţa, la începutul lunii septembrie,
au ieşit la iveală mai multe monumente antice, deosebit de importante pentru istoria
vechiului Tomis. Locul descoperirilor se află pe faleza înaltă a mării în str. Marc Aureliu,
din imediata vecinătate a pieţii Ovidiu, în spatele Sfatului Popular Regional.
Cercetările arheologice întreprinse au putut preciza în cuprinsul a patru secţiuni
şi o suprafaţă ce totalizează aproximativ 200 m , existenţa unei locuiri intense in veacul
II e.n., care a fost suprapusă mai tîrziu în sec. I V e.n. de un edificiu din care s-a putut
săpa deocamdată o încăpere de mari dimensiuni (fig. 65). Adt prima locuire cît şi urmă
toarea au fost parţial distruse de construcţiile feudale din sec. XVÛ-XVIII, care
la rîndul lor au fost demantelate de clădirile noului oraş. Cu toată grosimea depunerilor
8
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ce depăşesc 2 m, aceste faze de viaţă nu au fost uşoi de surprins, deoarece răsturnările
de straturi, gropile, răzuirile şi nivelările au fost foarte intense. Peste solul viu, un
lut compact galben-roşcat, urmează imediat locuirea din sec. I I e.n. ce constă mai ales
din gropi şi nivelări ce conţin insă cantităţi mari de resturi ceramice de tipul vaselor
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Constanţa. Plan de situaţie a săpăturilor.

găsite cu ocazia săpării portului Constanţa de la începutul veacului al XX-lea. Un mor
mînt de incineraţie în cutie de marmură , aflat într-un şanţ de canalizare, corespunde
după inventarul său — vas de sticlă şi lacrimariu — aceluiaşi veac.
Construcţiile din sec. I V e.n. au constituit mai ales obiectul cercetării. Ele se
găsesc mai intense în capătul de vest al unui şanţ de canalizare. Propriu-zis săpătura
s-a limitat la dezvelirea in întregime doar a unei săli încăpătoare din complexul sec. I V ,
deoarece lucrările simultane ale edilităţii oraşului şi Ministerului de Construcţii blocau
cu operaţiile lor restul terenului. Pentru dezvelirea acestei săli, a cărei suprafaţă depă
şeşte 60 m (5,50 χ 11,50 m), s-au deschis mai multe secţiuni în lungimea acesteia,
care în cele din urmă s-au transformat într-o suprafaţă de mărimea încăperii. Sala era
orientată cu axul lung E N E - V S V şi cădea oblic faţă de str. Marc Aureliu, care de
1

2

Sarcofag cu capac în miniatura, dimensiuni: iniiţime 0,28 m; lungime 0,50 m; lăţime 0,38 m. Capacul
1

in doui pante, depăşeşte gura sarcofagului cu 0,05 m
pe fiecare laturi.
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Fig. 66.

Fig. 67

- Constanţa. Porţiune din zidul lung dinspre
est al sălii.
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Constanţa. Vedere a mozaicului

in

silu.
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altfel o secţionează cam în dreptul jumătăţii sale. Din zidurile laterale ale încăperii nu
s-au mai găsit decît porţiuni ale laturilor lungi, care se ridicau cam cu 0,30-0,40 m
faţă de nivelul de călcare din interior. Laturile mici dinspre est şi vest au fost distruse
amîndouă de clădirile moderne; doar în colţul de S E s-a mai păstrat pragul de piatră
al uneia dintre intrări (fig.66).
Pardoseala încăperii ne-a preocupat în mod deosebit, deoarece aceasta era for
mată dintr-un mozaic geometric alcătuit din pietricele colorate. Din nefericire pavi-

C
Legenda
τ Pavajul dagranit al strizii
Stratul de nisip de sub pavaj
Stratul de lut
Kwi] Stratul de nivelare cu sfSrîr.-.-.-.i mituri de olane (moderne)
3,1η
Fig. 68.
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Strat da cenuşi
Patul de pietre delà
baia pavimentului
Pămînt viu

- Constanţa. Porţiune din profilul şanţului modem care a tăiat sala cu mozaic.

mentul de mozaic a avut o soartă tot atît de vitregă ca şi zidurile, deoarece din cei
63,25 m care formează întregul covor geometric, s-au păstrat abia 29,5 m . Restul
a fost înlăturat, cea mai mare parte de lucrările moderne, dar a apărut clar că porţiuni
din pardosea au fost deteriorate încă din antichitate, mai ales în veacul V e.n. (fig. 67).
Substrucţia pavimentului de mozaic, limitată între cei patru pereţi ai încăperii, a fost
aşezată direct pe solul viu. Un rînd de pietre mici ce cuprindea toată suprafaţa sălii,
strins apropiate una dc alta, forma patul de susţinere. Deasupra placajului de pietre
s-a azvîrlit o cantitate de nisip şi cenuşă de egalizare. Au urmat apoi două foi de mor
tar, bogate în pietricele şi nisip, dar mai ales în sfărimături de cărămidă. Pe ultima
foaie de mortar, cea mai de la suprafaţă, s-au fixat micile cubuşoare care formează moza
icul propriu-zis (fig.68). Compoziţia « Kleinmosaik »-ului e realizată din cinci feluri
de pietricele, fiecare avînd o culoare deosebită. Galbenul e redat din blocuri mici de gre
sie, roşul, din pătrăţele de cărămidă, albul din calcar şi marmură, negrul-verzui, din
granit, in fine verdele, dintr-o piatră sticloasă. Decorul principal e format dintr-o repe
tare şi alternare de hexagoane uşor neregulate, galbene, care cuprind în mijloc o între
tăiere de meandre în chip de svastică, redate prin benzi roşii, mărginite cu alb. Patru
hexagoane, avînd Ia mijloc o astfel de cruce, formează un octogon mare, care la extre
mităţile laturilor sale, se închide de fiecare dată cu alte întretăieri de meandre. Acestea
la rindul lor joacă rol de element decorativ central, în alte compoziţii similare. Mar
ginea covorului pe toate patru laturile e limitată de o bandă lată galbenă, care este
împărţită de un şir alternant din triunghiuri albe şi roşii. Restul benzii pînă la pereţi
este înviorată de pătrate roşii formate din triunghiuri ce alternează cu sectoare de cerc
lucrate cu pietricele verzi (pl. ΗΠ).
2

a

*
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Elementele decorative care intră în compoziţia mozaicului constănţean nu con
stituie o noutate. încă din perioada elenistică, dar mai ales din vremea imperial romană

Fig. 69. — Constanţa. 1—2, fragmente ceramice sec. I I e.n.; 3—9, fragmente ceramice sec. I V e.n.

se utilizează, în lucrările de mozaic pavimentar sau de pereţi, tema meandrului repe
tat *. Destul de des se cunosc în primele secole ale erei noastre mozaicuri care foloΕ . I . L e v i ţi A . N . Karasev, JţOMa Q H T H H H U X
rODOflOB ceeepnoro ΠρΗΗβρΗΟΜΟρΗΗ (Mozaic de la
Olbia
datat in src. i l l Î.e.n.). p. 230, fig. 21;
1

Collin* ood-Taylor, Roman
Britain
in 1933 (mozaic
dc la Rudstan, datat in sec. I V e.n.), J R S , X X I V , 1934,
11, p . 203 - 204, pl. I X .
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sesc benzile cu triunghiurile alternante roşii şi albe . Forma de romb sau de hexagon
lucrată din pietricele galbene apare în mozaicul de la Saparevska din R.P. Bulgaria .
Utilizarea simultană şi mai complexă a acestor elemente geometrice este însă caracteris
tică mai ales în sec. V e.n. Un mozaic creştin timpuriu din Samos , foloseşte ca orna
ment de bază meandrul întretăiat ca şi la
Olinthos , deşi în acelaşi veac se folo
seşte în continuare şi meandrul simplu,
marginal . Apariţia totodată a rombu
rilor sau hexagoanelor in spaţiul lăsat
liber dintre svastice, în sec. V este foarte
bine reprezentată la un mozaic pavimentar
aflat într-o capelă funerară de la San
Vitale, Ravenna, care fusese acoperit de
un alt pavaj mai rirziu, justinianeic '.
Deosebirea între mozaicul din Ravenna
şi acela constănţean constă doar că, la
primul, meandrele întretăiate constituie
elementul de bază care privit în ansamblu
repetă acelaşi decor, pe cînd decorul prin
cipal la mozaicul din str. Marc Aureliu e
format de repetarea constantă a hexagoa
nelor, care cuprinzînd in interior cite o
svastică, dau în ansamblu o succesiune
de octogoane închise la extremităţi de
alte meandre întretăiate.
Fig. 70. — Constanţa. Placi fragmentari de marmură
cu cruce in relief.
Datarea însă în sec. V e.n. a mo
zaicului de la Constanţa, pe baza analogiei
apropiate cu pavimentul de la San Vitale, nu e prea uşor de acceptat. în decursul lucră
rilor noastre de dezvelire, au apărut destul de multe fragmente ceramice, în special
în nivelarea care acoperea direct mozaicul, sau în gropile practicate posterior. Or, în
genere ceramica aflată aparţine mai ales sec. I V e.n. (fig. 69). O indicaţie mai pre
cisă o dă şi descoperirea a două monede de bronz descoperite în extremitatea estică
a sălii. Una din ele, mai bine păstrată, aparţine lui Iulian Apostatul ca Cesar şi datează
între 355-360 e.n. . Din veacul următor, sec. V e.n., s-au găsit însă cîteva materiale
dintr-o groapă care a perforat mozaicul. De relevat în special o placă dreptunghiu
lară, fragmentară, de marmură, care are sculptat în relief, pe una din feţe, o cruce
cu hasta de bază triunghiulară şi un nummus uzat care după modul aparţine sec.
V e.n. (fig. 70).
1

2

3

4

5

7

8

9

E d . Schenk, The Hermes mosaics from
Anliocb,
AJA, L X I , 1937, fig. 3 şi 9 ; datat la începutul sec. I I ;
W. A. Campbell, The fourth and fifth seaion of excavation
al Anliocb on tbe Orontes, 1935-1936,
AJA, L X I I , 1938,
p. 212, fig. 6, mozaicul lui Okeanos; idem, mozaic
χ ρ η σ ι ς de la Daphne, p. 214, fig. 8; datat in sec. III e.n.
' G . Katzarov, Monuments antiques de bulgarie, in
« Izvestiia-Société», 11, 1911, p. 188, fig. 14.
* Alf. Schneider, Samos in der frùbcbristlichen
u. bjţ.
Zeii, « Athcnische Mittcilungcn », 1929, pl. 44.
* D . Robinson, Mosaics from Olintbos, A J A , X X X V I ,
1932, fig. 21. pl. II — I V .
* G . A . Soteriou, Die Altcbristlicben Basiliien Griecbenlands, « Atti del I V - a Cong, intern, di Arheolog. Cris
tiana », vol. I, 1940, p. 360, fig. 5, Basilica D de la
Anchialos.
1

• B. Delbrueck, Italien, « A r c h . Anzciger», X X I X , 1914,
p. 179, recenzie făcută lucrării « Felix Ravenna ».
' Β. A . Timoschnik, Podcarpaiskie
Kmganli,
11UV
tek. n.e. p. 54—59, fig. 20, 8 « Krat. Soob. » nr. 52;
G . D . Velov şi A . L . Iacobson, Arheolog, pamatniki
iogo-xapadnogo Krima, Krartal XVII,
fig. 10 a, p. 119,
M I A , nr. 34; V . F . Gaidukevici Raskopki
TiritaU
19)5-1940,
p. 100, fig. 12J, şi p. 121, fig. 150.
• Av.[D] N IL L I A N U S [ N O B C J ; Rv. F E L [ T E M P
R E P A R J A T I O . Cohen, 2, 13.
• D i m . : 0,31 X 0,30 χ 0,04 m. Acelaşi tip de cruce,
cu picior triunghiular la bază pe fresca Pantocratorului
din basilica de la Casaranello, datată în jurul anului 490
e.n. Sergio Bettini, Friibcbristlicbe Maltcti, Vicna, 1942,
pl. 60.
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Condiţiile în care s-au găsit elementele de datare pentru mozaicul de la Con
stanţa sînt destul de clare, încît pe baza lor trebuie acceptat pentru epoca de con
strucţie măcar a încăperii cu mozaic sec. al IV-lea din era noastră. Durata utilizării sălii
nu ne este cunoscută, dar ceea ce ştim este că, în decursul sec. V, mozaicul din încă
pere a fost deteriorat, fără a mai fi reparat vreodată .
Desigur că pentru a înţelege mai bine şi pentru a ajunge la o concluzie defi
nitivă, privitor la complexul arheologic de la Constanţa, sînt necesare săpături în con
tinuare , care vor permite să verificăm aserţiunile făcute şi să determine rostul sălii
cu mozaic din cuprinsul clădirii, a cărei destinaţie, deocamdată ne scapă.
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Probabil c i in aceasti vreme au tost distruse şi
acele sectoare dc cerc verzi care alternau cu pătratele roşii
din cuprinsul benzilor marginale, pe care le-am găsit
toate stricate din vechi.
1

H

Z

S

* Un ajutor tovărăşesc, în cursul săpăturilor din
toamna 1955, l-am avut din partea Secţiei culturale a
Sfatului Regional Constanţa şi din partea personalului
Muzeului Regional din localitate.
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npeAnojiowHTb

KBKOË-JIHÔO

aKcneAHu,iin.

H 3T0

rpynne

yqacTOK

700

II

11. a .

Bena

1955

Β

11 Κ Ο Η Η 3 Η ,

AByx

OCHOBHOM

BeiiAy

ΤΟΓΟ,

ΠρΟΤΗΗΐβΗΗΗ

τρβχ

BbrreKaiomeR
τβκ

na

HaaueaeMoro

yKaaaHHyiO

CHCT6My

ρβοκοπκβΜ,

roAy

oômeti

Β

npn6jiii3iiTejibHO,

neKponojiH

τβρριιτορΗΗ,
KypraHOB,

6HJI

pa6oT8M

roAy

6eAiioMy,

ιτο

IV

ΒΟΚΟΜ

norpe6eHiift,

aaxopoHeHiin.

no

πεκρο-

ΗΤΟ

H .

a.

lioaeo-

πβκοτορυχ

Β

6oJlbUIIIHCTBO ί Κ β

ΜΟΓΗ.Ι

y C T B H O B H T b M X npl1HaflJle>K110CTb

κβκ

ΤΗΗΘΤΟΗ

κ

ΗοτρπΗ H

6biJio

iicKJUoqeinicM

Β

cucTeMe

pacKonaHO
ΟΑΗΟΓΟ

52;

niecTb

ece

HacTOfliueB

2

aanaAy
CHHOS.

KypraHOB

o6myio

OTAejibHon

MoriiJibiihix

VI),

βρβΜΗ

ΒΟ

7 K M , H a κοτοροΒ p a c c e n H O
οτ McTpnn, τ β κ H A a J i b i u e , n o
ILnaH n o A p a s A e J i n j i n Β Ο β ρ β Μ β Η ΐ ι

B

OHO A&CT

K8H<AOR

(T.

οτκρυτ

BnepBbie

npHÔJiHBHTeJibHO

n e p e y i o Β Ο Η Α Θ Τ HccJieAOBaHHe H e c K O J i b K u x

Β

1955
3a

Ηβ nOSBOJIfleT

OU.ΊΟ

CJIOJKHOCTII

cpaBiiiiTOJibiio

yjuuiocb ycTanoBiiTb,

φββ

ynacTOK

cTaiioeiiTCfl

naceJieHHH.

MorHJibHbix

HciepnuearoruHM
Β

BJIJIHHIICTII-

B

cJiaHiţeB.

ΓΟΑ&

HanJiacToeaHiiH

paajiHiHux

OÔCTOflTeJIbCTBO

KypraHHoro

OôniHpHan

φββιι:

HOCTbio.

Β

pacnojioweHiiux

npenmecTByionuiM

oÔHapyweHbi

i e c K H X r p y n n , HHCJIO κ ο τ ο ρ υ χ npeBbnnaeT
κ

HccJieAOBamiH

2

>KHJIHIII,

OCHOBBHHH,

ΗΗΗ6ΠΙΗ6Γ0

n p e A U A y u u i e roflbi,

ΗΘΜ Β

nyHKTax

no

nyHKTax

T y CTopoHy o a e p a , ΠΟΗΤΗ A O OKpauHbi c e j i
Ha ΑΒβ

KHKHOR

Apyroro

HHBeHTapio, Β O C H O B H O M

cymecTBOBaHiie

JIHUieHO ΗΗΒβΗΤβρΗ,

cBbinie

2

c

HH BC6M

aaiuiaAKH

peSyJIbTBTaM

HaeecnioH

KpacHopeniBOMy,

τρβχ

4.

Z

R.

CaMSHH,

ΠΟΓρβββΗΗΗΗ CpaBHHT6JIbH0 ÔeAHbltt H H B 6 H T a p b piIMCKOH ( p a K T y p b i ;
κ

N.

HaxoAKii

Β ocraTKax

JKHJIHDA H3

cucreMu

HB

anoxn.

MecTHbix

AaJieKO

yiacTKe

Η
X A

nyiiKTe

Β

njiomaA»

njiacTOB r j i H H u H c e p o s a T O - i e p H o r o C J I O H ,

CoTJiaCHO

norpe6eiiHft.

cymecTBOBa.i

Bcex

arofl

Ha

cJioii

KyjibTypiihiM

roflu

crajui, noBHAHMOMy, n p H H e H H T b Η8<ΙΗΗ8Η c IV B e n a A O H . a.
H6H8BecTHbix o 6 c T O H T e J i b C T B , Β p H M C K y i o a n o x y e e c b oÔHTaeMufl

CHJiy

o6HapyweHO
nojib

SBTO

CJIOH

Tiuia.

3τοτ

2

D O V U

a a n a A y O T pHMCKon c r e H H

Bee

cjiyiaHX

cpaBHHTeJibHO

Β

CJIOH.

Z

πγιικτβχ

iiccjieAOBaHiie

aamiioiaiOTCH

OTuenaercfl πρπΜβΗβΗΐιβ ocooolt

HepeAOBBHHH H a c j i a H B a n i i t t i x c H

κ

njiaTO

me

npeAUJecTByiomiie

CJIOH;

ΗβτΒβρτΟΓΟ

τρβχ

Bcex

MaTepiiaji,

rajibuiTaTCKoro

Ha y i e c T K e

roAy

Hcrpun — 6biJin

C.IOH

KepaMimecKHtt

κβρβΜίικοή

BO

«.erupe

WHJiHnnibix

yCTOËlHBa

yiacTKa,

iipeACTaBJieHa

0,80—1 M . Β
Β ΗΗΗβΐΗΗβΜ

Β

peAKiix

Β

ΗβΑΟΟΤβΤΟΊΗΟ

pacKonaHHoro

CoraTO

HaJiiiine

npoTHHt eti H H

ynporneHHfl

ΗΘΟΤΗΟΗ

c

cymecTBOBajio

oÔHepyweiio

ΓΌΑ&

Ha

nyHKTax,

60ΓβτβΗΠίΗή

apxeHiecKoro CJIOH,

οβκτβΗΐΐΗ.

CJIOH

ΠΟΒΗΑΗΜΟΜΥ,

ιυιβτο

nOHBa

«o

npH6JiH3HTeJibH0

cjioe

MTO

Β coHeraHHii

ApeBHettniero

ΒΤΟΓΟ

—

npeAcreBJieH.

HOiiţHOCTbH)

HbiHeniHero

anoxii

95

HISTRIA

O H H coAepmaT

He n o u i . i n

SjiJiHHHCTHiecKan

CTopoHU

;

HOHIIHCCKHH,

cjioeM

noKaaajio,

N.R.

ARHEOLOGIC

K a w A o f t 113 τ ο π ο τ ρ β φ ι ι -

KapniHy.

KypraHOB,

Kypranu

3aTCM

npncTynnT

rpynnu.
nHTb

113 H H X — 110.1-

11a a a j i i i B i i o M

HaxoAHTcn

6epery

Cinioa. Kypranu I, I I , III Η V o ô p a a y i o T o A H y oômyio r p y n n y . 3a i i c K J n o q e i u i e M
KypraHa
I, O H H c o A e p w ţ a T norpeGemin c T p y n o c o H « K e H H e M . C p a B i u i T e j i b H o 6eAHbift H H B C I I -

oaepa

T a p b Ηβ A&6T B03MOWHOCTH Τ 0 1 Η Ο A & T H p O B a T b ÔOJIbUJHHCTBO H3 H H X .
poBHTb

AJifl

JiHuib

V,

eepoHTHO,

Hacunu

DOBBOJifleT
a.

H.

ΗβΜ

I

He

ΒΘΚΟΜ

B

H . a.

I :

ποκρυτ

c

IV

ee

6bui

κβκ

H

MaTepuaJia

H T O ee

Tenepb,
6oJiee

coopymeHue

ΒβκοΜ AO H . a.

pacKonaH

aitiţopa-ypHa,

KypraH

3Ta

nepnoAOM

M VI,

cjiywHJia

anoxii,

OTiiecTii κ

qeiu
KOHUV

I

Ββκοπ AO

VI —I V

coBceiw He

nepeceHaionţeR

Hacunb

noaAHeR

npoeawett
Bena

II

AO

noôe-

AoporoR.

H . a.;

11 n a q a j i y

H a x o A H U i H H C H 11a y c T y n e

nofl-

yiacTOK

1

3το

ΒΘΚΟΒ

HeKponojm;

B

IuypφoBκa

c

I ΒΘΗΟΜ AO H . a. —
B o a e e J i H H a ο ο τ β τ κ β χ ôojiee A p e B H e r o C J I O H o ô i i T a c o ô p a H H U M A&HiibiM, Β II—I B e K a x A O H . a .

naTHpyeMan,

corjiacHo AO C H X nop
HccjieAOBaHHeM

HacunbK),

MOJKHO

KocTpiiu>a
AjieKcaHApa

III LUeφoJlbA (350—330 A O
3βτο A O e u x n o p He yAa-

rpynny

Β

ΤΟΗΗββ A 8 T I I -

BOKpyr

Μοπβτω

noMouţn

orpaHiiniBaiOT

seMJiHHOR

FIoBHAHMOMy 8TOT K y p r a H

HiiH, n o K H H y T o r o ,

HapHAy

KypraHa

AP^BHOCTH,

aaKJiioiHTb,

IlocJieAHHM

BXOAfliiţero

YAaJIOCb

norpeôemiH

ycTHHOBHJiH n p n

yAaJiocb ABTHpoeaTb

KypraH II

oÔHapymeHO

oÔHapyweHa

qeTupe

n o r p e ô e H H e κ ο τ ο ρ ο Γ Ο s a K J i i o q a e T JiHiub O A H O A H O β Μ φ ο ρ υ ,

AaeTCH Α β τ Η ρ ο Β κ β .
B

aaxopoHemiH

ycT&HOBHTb a n o x y

KypraH

peJKbfl;

o6Hapy>KeHO

κρββΗοφιΐΓ^ρΗΟΓΟ cocyAa,

H

jiocb TOHHO

κοτοροΜ

Β

anoxy

KypraH III τ β κ > κ β

a.).

H . a.;

II,

TpynocoHtweHHH ;

BeJiHKoro
H.

KypraH

MoniJibHUX

npnÔJiHaiiTejibHo,

KypraHOB,

6biJia

npoiiseeAeHa

6ojiee n o s A H e r o H J I H ô o j i e e p a H H e r o nepnoAa Β n p e A e J i a x
y K a a a H H o r o y n a c T K a . Τβκ H a BCK) K p a i o o 6 p b i B H C T o r o 6epera o a e p a Cimoa Ηβ p a c c T O H H i m ,
npHÔJiHBHTejibHO, 3 K M κ c e e e p y οτ ΗοτρπΗ s a j i O H u u i H u I y p φ Β Η Θ Ο Λ Η Τ Η Η Θ Ο Κ Ο Μ n o c e J i e m i H
n e j i b i o H a y i e H H H cjieAOB

O6IIT8HHH
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88

ryMejibBHiţKOrO T H n a , no ô o j i b m e a TOCTH cMUToro B O A H M H o a e p a CwHoa. Ha paccronHHii
npn6jiH3HTejibHO 600 H O T B O C T O I H O Ë r p a m i u b i cejia Η ε τ ρ Η Η , Β π ν Η Κ τ β , HaauBaeMOM « J l a
Kanyji B H H J I O P » , Ha caMofl n o p o r e , Benymeit κ Kpenocrii, 6hui BbiHBJieH ρ β Η Η β φ β ο Α β , α Μ ί ω ή
MornjibHHK c TpynocoHtweHHeM I X — Η ΒβκοΒ H . a . I l p e f l n o j i a r a i o T , ι τ ο O H n p H H a A J i e m a a
6ojirapaM; no Hacroflioero β ρ β Μ β Η Η H c c j i e A O B a T e j i u ycTaHOBHJiii HeTupe T H n a saxopoHeHHH,
BTOflHUţHX

5.
HBHJiHCb
aejiH.
C

B eflHHbiH

npoAOJiH<eHHeM

PeayJibTaTbi

ΚΟΜΠΛΘΚΟ.

norpeêajibHUË

τβρριιτορπΗ.

CeJibCKan

VqacTOK

npeflbmynţHx

TapnsepAH.

aKcneAHiniË,

PacKonKii

npecjieayn

1955 ro/ţa qacTHHHo
ιιχ Κ Ο Λ Λ Θ Κ Τ Η Β Ο Μ

HaMeqeHHbie

H X cjieflyionjHe:

Ητο K a c a e T C H apxanqecKoro n e p n o a a , τ ο ô b u i i i cflejiaHu Hoeue Ha6jno,neHHH Β Ο Β Η Θ Η
MHOrOIHCJieHHblHH H p&3H006pa8HbIMH HM8MII, KOTOpbie n p H B J i e K B J I H ΒΗΗΜβΗΗβ H n p e A b l -

AynţHx

HccJieflOBaTejieB.

HbiMH H B J I H I O T C H

YcTaHOBJieHbi

HeSojiboiHe

HMbi,

flee paajiMHHbie

coflepwamiie

κβτβΓορΗΗ:

Haufjojiee MHoroiHCJieH-

paaHOo6pa3Hbift, TJiaBHUM o 6 p a a o M ,

MHiecKHfl MaTepnaji; BTopy» r p y n n y c o c T a B J i n i o T
aeMJiHHKaMii. Β 1955 r o a y o6HapyjKHJin Α Β Θ τ β κ ι ι β

H M U
HMU;

nepa-

6oJibiuero paaMepa, cJiywHBEUHe
Β O A H O Ë H S H H X cpeflH
npoiero

HaxoAHJiHCb p a s p y m e H H b i e O M a n i , n J i H T a Η Ο Β Η Η Ο Τ Β Θ Η Η Ο Γ Ο H a s H a q e H H H Π Ο Ί Τ Η oeaJibHoË
φορΜΗ, MHoroiHCJieHHhie O Ô J I O M K H o6oH«KeHHoro caMaHa, KepaMiiKii H T . g., a TaKHie
«pHÔyjia THna Γ ϋ β β Η Η β κ . Ητο KacaeTCH cooTBercTByiomero S T H M H M 8 M C J I O H Ο 6 Η Τ & Η Η Η ,
το e r o TpyflHO yTOHHHTb; corjiacHO HaÔJiioAeHHHM HacTOflmeË a K c n e A u m i i i , O H , noBHjţHMOMy,
aajieraeT B BepxHeË qacTH pacTHTejibHoro C J I O H apxaHiecKoro nepiiofla. He y n a j i o c b τβκ>κβ
ο τ ρ β τ Η Γ ρ β φ Η ΐ β ο κ Μ onpenejiHTb C J I O Ë , O T H O C H H U I Ë C H κ V B e n y ao H . a., Ha cymecTBOBaHne
κ ο τ ο ρ ο Γ Ο y K a a u B a j i o HecKOJibKO φ ρ β Γ Μ β Η Τ Ο Β KepaMiiKH, oÔHapyweHHbix B O e p e M H npeflu-

AyiDMX
qecKHË

TeKymeM r o j i y B U H B H J I C H q p e a B u q a n n o ôoraTuft S J I J I H H I I C T H MecTaMii flocTiiraer 1,5 M ; O H iioApaaflejiHeTCH H a τ ρ ι ι C J I O H
O 6 H T H H H H . Bo Bcex τ ρ β χ ropuaoHTax HaË^eHu MHoroiHCJieHHbie cJie^u κ β Μ β Η Η Η Η c o o p y meHHË. ΚροΗβ H e j i K o r o apxeojioraiecKoro MaTepuajia Β Τ Ο Γ Ο C J I O H , y Ο Ο Η Ο Β Β Η Η Η ropnaoHTa I I
HaËfleua cBHHUOBafl r n p n Becou Β 0,470 Κ Γ , Ha O A H O Ë ο τ ο ρ ο Η β κ ο τ ο ρ ο ΰ HaoôpaweH rep6
ropofla H c T p H H . Κ β κ Η Β τ β ι β Η Η β n p e A b m y m H X a i t c n e A H i u i Ë , 6buio ycTBHOBJieHO, v r o puHC K H Ë CJIOË
ropaano 6e«Hee; e r o cpeflHHH MonţHOCTb Ρ Β Β Η Η Θ Τ Ο Η 0,30 —0,40 H . Bee m e reHeTHiecKii O H HenocpeflCTBeHHO cBHaaH c n o c j i e A H H M ropnaoHTOM ajuiHHHCTHqecKOË H C H S H H .
6. A p x e o J i o r n i e c K H e HCCJieAOBaHHH B K o H C T a H q e . B CTaTbe o ô c y m n a e T C H τ β κ ? κ β HaxoflKa
pHMCKOË n o c T p o Ë K H π ο β Λ Η β Γ Ο n e p n o a a , oÔHapymeHHoË Ha y j i n q e Mapwa A e p e J i M H 6 J I H 3
nJiorqaflH O B H A H H . H c c J i e n o B a H H H orpaHHqiumcb, r j i a e i i u M o6paaoM, ΒοκρυτιιβΜ a a j i a c
n J i o n ţ a A b i o B 5,50x11,50 M C MosannubiM nojioM ua KaMHeft ι β τ υ ρ β χ Η Β β τ ο Β . Γ β ο Μ β τ ρ π ι β CKHË ΟρΗβΜβΗΤ qaCTHHHO COXpaHHBmeËCH M 0 3 8 H K H B H y T p H ΠΟΜβΠΗΐΗΗΗ y K a a b l B a e T H 8 Ι φ Η 8KcneAHUHË.

CJIOË,

HaflJie>KHOCTb
ΜΟΗβτβ.

3βτο

Η Β

HOUtHOCTb

κοτοροΓΟ

agaHiifl

I V

HaËAeHbi

Β

eeKy

H . a.,

H npyrwe OCT3TKH

noBHfliiMOMy, jKiiJiHrue

ο ΗΘΜ cBHAeTejibCTByeT

MaT3pHajibiioË

KyjibTypu,

5UJIO noKHiiyTO κ K O H U V

O B T J H C H E H H E

ΒΤΟΓΟ

H oÔHapyweHHan

AaTupyeMtie

Ha noJiy

V ΒβκοΜ

H . a.

Ββκβ.

PMCyHKOB

Ta6jiHua I . H C T P H H . O C D I H H njian pacKonoK 1955 r o n a .
T a C j i n u a I I H I I I . H c r p H H . I l n a u yqacTKa X p a i i a . Paapea A — B ( 1 9 5 5 ) .
P H C . 1. — H c r p H H . yqacTOK T , ceeepHan creHa nosiemeHHH b.
P H C . 2 . — H C T P H H . VqacTOK Τ , UHUtan JinneBan cropoHa C T O H U .
P H C . 3 . — H c r p H H . Y i a c T O K Τ , «ΠΟΑΗΑ» (p) c BOCTOMHOB c r o p o H U .
P H C . 4 . — H c r p H H . y q a c r o K Τ , «ΠΟΛΗΗ» ( ρ ) Η K a n a n .
P H C . 5 . — H c r p H H . VqacrOK Τ , ociiosaHHe.
TaÔJiHiia I V . IlJiaH aanaAHoru yqacTKa κρβποοτΗΟΒ CTenu eajia I I I (1955).
P H C 6 . — H C T P H H . ΦρβΓΜβΗτ KOCTHHOTO CBHCTKa, uaBaeHHoro B noMenţeHHH A .
P H C 7. — H c r p H H . α , β — 6poH30BueΦΗ0}'ΛΝ, HaftjeHHue B pHMCKO-BiiaaHTnHCKOM cJioe ( V I - V U B B . ) .
P H C 8. — H c r p H H . B H A pacnojioweHHux B BOCTOHHOH nacrH nocrpoeK c ceeepHofl CTopoHU.
P H C 9 . — H c r p H H . B H A Gojibujoro noMeiuenun c BOCTOHHOH CTopouu.
Ta6jiHi>a V . HcTpHH. PacuonKH y q a c r K a Η A 2 . 1955.
P H C . 10. — H c r p H H . y q a c r o K X . PaajiHHHan opueHTHpoBKa c K e n e r o s .
P H C . 11. — H c r p H H . Υ Μ Β Ο Τ Ο Κ Η . 1 — 4 , — norpeoeHHe Λ 1 5 , nepeceKaiom.ee BMMoerKy
npe«noΟΛβΑΗΘΓΟ CJIOH οΟΗΤβΗΗΗ C βΓΟ ΗΗΒβΗΤ8ρβΜ.
P H C . 1 2 . — H c r p H H . y q a c r o K Η . 1 —6, — norpeoeHHe JVft 6 H ero HHBenrapb.
P H C . 1 3 . — H C T P H H . y q a c r o K X . TIorpeôeHHe JMV 8 H ero iiHBeHTapb.
P H C . 1 4 . — H C T P H H . y q a c r o K X . norpeoeHHe JM* 9 , npoHHKaiouţee B «oJibBHflcKtoe
ocHoeaHHe»,
H βΓΟ HHBeHTftpb.
P H C . 1 5 . — H C T P H H . y q a c r o K X . norpeoeHHe JMV11, nepecenaioinee BUMocrKy npeanocJienHero
CJIOH ΟβΒΤΑΗΗΗ.
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TafuiilUA V I .Hrrpitn . V'iacTOK piiMCKoro ι ΐ ϋ κ ρ ο ι ι ο . ι η . Ι Ι ρ υ ψ ι ι . Ί ΐ . iiocTomoH ere ι m TpaHUieH (1955).
P u c . 1 6 . — HCTOHH. V i a c T o n p i i M C K o r o ucnponoJiH. I l . i a i i TpaiimeH.
P H C . 1 7 . — H c r p n n . y>iacTOK N . R . HorpeoeHHe Λ'· 3 .
P u c . 1 8 . — H c r p n n . V'iacTOK N . R . I — .laKpHMapntt norpeCcniiH Λβ 4; 2 — 3 — cTeKJiHHHbie dinaKOHu
na norpeoeHHH Λ* 5 .
P H C . 1 9 . — HcTpiiH. V-iaeTon N.R. 1—0, — npeAMerbi HHueHTapn norpeOeiiHH Λ4 5 .
P H C . 2 0 . — McTpiiH. V'iacTOK N.R. 1 — cneTiuibiiHK ua iiorpeCeHiin JVi 8; 2 — Heoonbuioil PHMCKHH
KyBDiHH n a norpeôeHHH Λ · 11.
P H C . 21. — H c r p H H . VnacTOK N.R. 1—2, nepaMHKa ΟΤΗΛΗ K a u u p o c ; 3 φ π ^ ρ β
ua κ ο ρ π Η φ ο κ ο Γ Ο
apHoaJiJioca; 4—5, KepaMHi;a ΟΤΗ.ΊΠ ψ η κ β ^ . ι ι ο ρ β ; 0 , 7 , 8 — nepaMHKa V I B e n a no ι ι . 3 .
P H C . 2 2 . — H C T P H H . VMHCTOK N . R . 3.ΐΛΗΐιικτΗΜβ€ΚΗΗ CKinboc
P H C . 2 3 . — H C T D H H . VnacTOK N . R . Mecriian KepaMHKa.
TaCjiHua V I I . H C T P H H . V'iacTOK Z , . H j i a u u Γ ο ρ η β ο Η Τ Ο Β . 1955.
T a f c n m a V I I I . H c r p n n . V i a c r o K Z . IlJiaii norpeoeHRfl Η π ρ ο φ η Λ ί ι cceepiioit Η KDKHOR cTeu ( 1 9 5 5 ) .
P H C . 2 4 . — H C T P H H . y i a c r o K Ζ , β . IlJiaii ι ι προφκ.ιυ> ΜΗΜΟΗ CTCHU y q a c r n a Ζ , (1955).
P H C . 2 5 . — H c r p H H . ViacTOK Ζ , . ApxanqecnaH aTTHnecKan κpacHoφHΓypHaH KepaMHKa.
P H C . 2 6 . — H c r p H H . y q a c r o K Ζ , . CTeHa na ae.ieuux cjiaHiieD.
P H C . 2 7 . — H c r p H H . V I B C T O K Z , . J l a r u n o c , V ΒΘΚ AO H . a .
P H C . 2 8 . — H c r p H H . y<iacTOK Ζ , . Π ο η Huuuinia c φρβΓΜβΗτοΜ CTCHU.
P H C . 2 9 . — H c r p H H . y Macro κ Ζ , . Tyryc, I V ΒΘΚ AO Η . Β .
P H C . 3 0 . — H c r p u n . y q a c r o K Ζ , . Mecmafl JureHCKan nepaMHKa.
P H C 3 1 . — H c r p H H . yqacTOK Ζ , . Π ο π MHJIHUUI Ha A O H M B α χ φ ο ρ .
P H C . 3 2 . — H c r p H H . y n a c r o K Ζ , . T a Hce Α β τ β ί π » .
P i c . 3 8 . — H c r p H H . y Macron Ζ , . ΠρβΑΜβτιι Ha norpeoeuHfl
5 , 1 1 , 13, 18 Η 2 0 .
P H C 3 4 . — H c r p H H . y Macron Ζ » . norpeoeHHe J * 5 .
P H C . 3 5 . — HcrpHH. y s a c r o K Z , . IlorpeoeHHH JVJJ* 9 H 1 0 .
P H C . 3 6 . — H c r p n n . V ' - i a c r o K Z , . 1—6, — norpeoeHHe Λ> 12 H η ρ β Λ Μ β τ υ e r o nuBCHTapn.
P H C . 3 7 . — H c r p n n . YMacroK Z , . 1—6, — npeAMeru Ha HHBeHxapH norpefieiWH
16.
P u e . 3 8 . — Η ο τ ρ ι ι π . V M a e T o i ; Z , . l—'.i, — HHBeirrapb i i o r p e f i e m i n , V 17.
P u e . II'.). — H c r p i i H . I'.).">"» ru,(. V'iacTOK ΜΟΓΗ.ΊΜΙΗΧ n y p r a u o i i . KpeMHeeuc opyAHH H KepaMHKa
ryMeJibiiHUKoru m n a .
P H C . 4 0 . — U c T p i i i i . VMUCTOK M u r n . i b i i u x n y p r a i i o i j . 1 — 7, — ii.ian pacnojioweHHH KypraHa 1(1955).
P u e . 41. — HeTpiiii. VMHCTOK M o n i J i b i i u x n y p r a i i o n : a, — c o c y . i - B e n e i i H3 norpeôeHHH KypraHa I
», — aJiaGacrpou un JUITOI-U C T e n . i a (1955).
P H C 4 2 . — HcTpiiH. y i a c r o K Morn.ibiiux K y p r a n o u . Crathcr-Kelebc Ha H a c u n n KypraHa I ( 1 9 5 5 ) .
P H C 4 3 . — H c r p i i H . ywacToi; MorHabuux KypraHOB. ΠΛΛΗ pacnojiowennn K y p r a n a I I ( 1 9 5 5 ) .
P u e . 44. — HcTpiiH. y i a c r o K Morii.ibiibix KypraHOB. I l o r p e ë a j i b H u R HHBeHrapb Ha Marepnajia
i . y p r a i i a I I (1955).
F H C . 4 5 . — H c T p i m . V'iacT<iK M o n i . i b i i u x K y p r a H O B . CocyA Ha norpeoeiiHH Λ* 1 ,
P l I C . 46. — H c r p H H . V'iacTOK MOrlI.-IbllUX KVprailOB. HeCKOJIbKO φρβΓΜβΗΤΟΒ KCpaMHKH, ΗβΒΛβΗiibix n iiacunH BUCUKO paciio.ioweuuott Aoporu.
P H C 4 7 . — H c r p H H . V n a c r o R MorujibHbix KyprauOB. U j i a u paenojiomeunn KypraHa I I I (19551.
P H C . 4 8 . — HcTpHH. y q a c r o K MorHJibiiux KypraiioB. HHBeiiTapb norpeOeiiHH n y p r a i i a I I I ( 1 9 5 5 ) .
P H C . 4 9 . — H c r p H H . y i a c r o K M o r u . i b H u x K y p r a H O B . IlJiaii pacnojiowenun K y p r a i i a V I ( 1 9 5 5 ) .
P H C . 50. — H c r p H H . y n a c r o K Moni.ibHbix K y p r a H O B . 1 — a n ^ p a - y p H a ; 2 —6 —φρ8ΓΜβΗΤΜ cocyAOB
I M iioce.ieiniH n iiacbinii K y p r a i i a V I (1955).
P H C . 5 1 . — H c T p m i . IlJiaii p a c n o . i o m e i i H n ι ι ι ν ρ φ ο ι ι κ ι ι n « K a n y . i B i i H . i o p » .
P H C . 5 2 . — Ι ΐ ι τ ρ ι ι ι ι . V u a c T O K M o r i i a i . i i u x K v p r a H o n . Ι Ι ρ ο φ Η . ι ι ι cocyAOB l'opo^cKO-yeaTOBCKoro THna.
P u e . 5 3 . — l l c T p i m . V n a c r o i ; \ i o n i . i i . n u x i . - y p r a i i o n . l l c i a T b n a ,ΤΊΙΓ c s c y ^ a - y p i i u CJiaenncKoA
ψ3ΐ;τ\|)Ν.
P u c . 5 4 . — H c T p i i i i . N ' i a c T u i ; M o r u . i b i i u x K y p i ' a i i o i i . I — norpeCeuiie c TpynocoiKHteHHeM Β ypHe
CJiaBHHCKoil φ 3 κ τ > ' ρ υ ; 2—3, — norpcOemiH c Tpynocow>KcHHeM i i K O M i u i e K c liaMHctt; uorpeôeiiHH c T p y n o COHMKeHHCM Β ΚΙφΠΗΗΗΟΗ ΚβΜβρβ .
P u e . 5 5 . — H C T P H H . VWacToi; M o r i i . i b i i b i x K y p r a H O B . Horperia.ibHbie y p H u c ρ 8 Η Η β φ β θ Α 8 ^ Η 0 r o
1.'.iaA^iiiRa.
P H C . 5 6 . — H c r p H H . CocyAbi-ypim c jiouţeiiuM yaopoM.
TaGjiHua I X . T a p u s e p A H . OOUUIH njiau pacKonoit (1951 — 1955).
TaG.iHua X . TapHBepAH. IIJiaH TpaHiuen I I ( 1 9 5 5 ) .
Ta6jiHD,a X I . TapHBepAH. ΠροφΗΛΒ ceeepHofl c r e i i u Tpaiiiucii I I (1955).
P H C 5 7 . — TapHuepAH. TpaHiuen I . flMa Λ> 1, ncpxHHH MacTb rpeiecKolt β Μ φ ο ρ ϋ , V I Be κ AO
H . a. (1955).
P H C 5 8 . — TapiiBepA" · l l j i a n HiH.iiima-aeMJiHHKU Λ · 1 Ha TpamiieH I I .
P H C . 5 9 . — T a p u e e p A H . T p a n u i e n I I . JlMa Λ · 10, Γ.ΊΗΙΙΗΙΙΗΠ MiicKa c e p o - o p a u m e s o r o
ueera,
c.U'JiaiiiiaH na roimapiiOM i.pyre V I Beit AO H . a . (1955).
P H C . 6 0 . — T a p H n e p A H . l , — cocyA pyHHOfl paCoTU, oôHapy>KeHiibilt Β HMe Λ» 2 (Tpanuien I I ) ;
2, — c o c y A pyHHOtt paooTbi Ha WHJiHma-aeMJiHiiKii Λ · 2 (Tpanuien I ) (1955).
P u e 6 1 . — TapHBepAH. 1, OpouaoeaH φηβναα (Tpanuien I I ) u K c . i b T c K a H φH6yJIa HO a j u i n n u m m e c K o r o ropiiaoiiTa I I I (Tpanuien I ) (1955).
P u e 6 2 . — TapHBepAH- T p a n u i e n I . L)jiJiniiiicTii«iecKHe IIJHITM (1955).
P u e . 6 3 . — TapHBepAH. PpJib^Hoe HaoCpamemie JţHoiiuca na M e c r n o r o KHMIIH, HaHAcmioe u
Tpaiiiiict- I l (1955) B anjiHUHCTHHecKOM enoe (1955).
P H C . 6 4 . — TapHBepAH. HcrpHUcKan CBHHuoBan r u p u n 0,470 n r .
P H C 6 5 . — K o n c T a n n a . Il.iaH pacnojio>nenHH paenonon.
P H C . 6f>. — KoHCTamia. H a c r b ΑΛΗΙΙΗΟΙΙ c r e H u n a DOCTOK OT a a . i a .
P u e 6 7 . — K o H c r a i i q a . B H A Moaannii.
t
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6 8 . — KoHCTaHua. Haerb π ρ ο φ ι υ ι π coBpeueHHoro pDa, nepepeaaiomero MoaajmHuit a a j i .
P H C . 6 9 . — KoucTaHiţa. 1 — 2 , φ ρ 8 Γ Μ β Η τ υ KepaMHKH I I Bena Η . a . , 3 — 9 , φ ρ β Γ Μ β Η τ υ KepaMHKH
/KflenaH . a .
P H C . 7 0 . — K o H c r a H a a . ΦρβΓΗβΗτ iipaMopHOH r u i m u C peJibe*J>HbUJ npecTOM.
Ta6JiHi>a X I I . M o s a i i i H u n aaji IV s e n a H . a. (peKouerpyKiiun).
PHC.

L E CHANTIER ARCHÉOLOGIQUE D'HISTRIA
(RÉSUMÉ)

Les recherches effectuées à Histria pendant la campagne de 1955 ont respecté le plan
général antérieur visant à élucider le passé de la ville. Les recherches ont généralement continué
clans les secteurs déjà connus auxquels vint s'en ajouter un nouveau, celui de la nécropole à
tumulus, susceptible de fournir des renseignements inédits et importants.
1. —Le secteur des constructions romaines de la %pne du temple grec est le seul de la cité, où il soit
possible d'atteindre des couches de civilisation appartenant à l'époque grecque. Plusieurs chambres,
datant de la basse époque romaine, du V au V I I siècles de notre ère, ont été mises au jour sur
la superficie fouillée. La configuration du terrain, en pente dans ce secteur, a permis de pénétrer,
dans une certaine mesure, dans les couches inférieures et de dégager les traces d'un mur massif.
Le système de construction et les matériaux céramiques de cet ouvrage permettent de le rattacher
à l a grande muraille d'enceinte du I I I vallum. C'est de la même époque que date également la
grande construction publique, indiquée sur le plan par p (podium) et q u i représente probablement
les vestiges d'un édifice monumental. Ces découvertes sont importantes pour la topographie
de la ville à l'époque grecque, encore si peu connue à Histria.
2. — Le secteur situé à l'Ouest du mur d'enceinte du III vallum, à l'extérieur de l'enceinte romaine,
représente un nouveau sujet de recherches, ayant pour but de suivre un ensemble de constructions
romaines de basse époque, décelé dans le profil des fouilles de l'enceinte hellénistique. Des cons
tructions romano-byzantines, datant des V I et V I I siècles y ont été mises au jour. Leur présence
à l'extérieur de l'enceinte, inattendue pour cette époque, soulève d'importants problèmes relatifs
à l'étendue et à la topographie de la ville d'Histria à l'époque en question. On n'a pas encore
pu formuler une explication suffisamment précise de l'ensemble des édifices découverts. Il s'agit
des vestiges de chambres assez petites appartenant à différentes phases d'habitation, ainsi que
de ceux o'une grande salle de 12 80 x 2^70, dont la destination ne peut être déterminée et
qui est reliée à l'abside d'une basilique mise au jour par les fouilles de V. Pârvan. Il est possible
que cette construction ait eu une affectation dans l'ensemble des annexes de la basilique. Jusqu'à
la profondeur a t t e i n t e par les fouilles, qui ne dépasse pas en moyenne 0 70, on a pu déterm.ncr
avec précision d e u x et, p a r endroits, trois p h a s e s d'habitation; e l l e s datent des V I et V I I siècles
de notre ère. Après c e t t e époque, le terrain s e r t d e cimetière, c o m m e en témoigne l a découverte
de trois tombes, dont la date n'a p u ê t r e établie, aucun o b j e t n'ayant é t é retrouvé.
3. — Dans l'établissement
civil, s u r le p l a t e a u s i t u é à l'Ouest d e l a c i t é , les recherches ont été
réparties en trois secteurs: X.N.R. (nécropole romaine) et Z . Les traces d'habitation datent
uniquement de la période grecque, allant de l'époque archaïque à l'hellénistique. A l'époque romaine
ce vaste terrain devint u n cimetière d'inhumation.
Les traces d'habitation de l'époque archaïque — la plus ancienne des couches d'Histria —
contiennent, dans le secteur N.R., de très nombreux objets de céramique, particulièrement
du type ionien, associés à la céramique indigène de type hallstattien. Dans le secteur X les fouilles
n'ont pas encore atteint la couche archaïque. Dans le secteur Z , cette dernière est très faiblement
représentée.
Dans les trois secteurs, une couche de civilisation, épaisse de (WO à 1 m, fournit une riche
documentation sur l'époque hellénistique. Au cours des années antérieures, trois niveaux d'habi
tation ont été mis au jour au point X . Les recherches effectuées en 1955 sur l'aire X A semblent
indiquer i c i l'existence de quatre niveaux, les investigations n'ayant pu porter plus loin
faute de temps. Trois niveaux d'habitation ont été constatés dans le s e c t e u r N.R., au Sud du
plateau; par contre, les observations faites en 1955 ont prouvé l'existence, dans le secteur Z „
d'un quatrième niveau, remontant à la même époque. Les fouilles effectuées sur tout le plateau,
d a n s là couche hellénistique, ont mis a u j o u r des vesdges d'habitation généralement en pisé et,
rarement, en schiste v e r t , de provenance locale. La faible consistance du sol, qui n'offre que peu
de résistance même pour les constructions en pisé, fait que dans toutes les portions fouillées, sur
les trois points, a s s e z éloignés les uns des autres, on constate l'emploi d'un système particul er
de fondations, dit olbien, qui consiste en l'alternance de couches superposées de terre glaise et
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de terre noir-cendré. Des travaux de cette année, il ressort que ce système de consolidation du
terrain semble avoir été en usage à partir du IV* siècle.
A l'époque romaine, à la suite de circonstances inconnues, tout le terrain habité à l'Ouest
de la muraille romaine Z, et que les fouilles antérieures ont fait connaître, devient un cimetière.
Dans les trois secteurs, 46 tombes ont été découvertes en 1955. Leur contenu, pauvre en
général, mais cependant plus concluant que celui des années précédentes, a permis de fixer
Le début de la nécropole au I I siècle et sa durée jusqu'au I V siècle de notre ère. Certaines
superpositions de tombes ont été constatées dans les trois secteurs fouillés, de sorte qu'il
est possible d'admettre l'existence de deux phases distinctes d'inhumation. On a retrouvé,
dans certains tombeaux, quelques rares objets de facture romaine, mais comme la plupart de ces
sépultures n'en contiennent aucun, il n'est pas possible de les attribuer à un groupe quelconque
de population.
4. — Le secteur de la nécropole à tumulus Λ été entamé au cours de cette campagne. Le terrain,
d'une superficie d'environ 7 km , sur lequel sont répandus plus de sept cents tertres funéraires,
s'étend tant à l'Ouest d'Histria, que loin au delà du lac, jusqu'aux abords des communes Istria
et Sinoe. Le plan des recherches prévoit deux étapes: au cours de la première, les investigations
porteront sur quelques tumulus de chacun des cinquante-deux groupes topographiques, ce qui
permettra une vue d'ensemble; la seconde étape comprendra des recherches exhaustives à l'in
térieur de chaque groupe.
E n 1955, six tumulus ont été fouillés, dont cinq entièrement. Tous se trouvent sur la plage
inondable du lac Sinoe, sauf un seul (VI). Les tertres I, I I , III et V sont groupés ensemble.
A l'exception du tertre I , ils contiennent des sépultures d'incinération. Leur maigre inventaire
n'a pas permis d'assigner à la plupart d'entre eux une date quelque peu précise. Seul le tertre I I ,
dans lequel quatre sépultures ont été mises au jour autour d un bûcher d'incinération, a pu
être daté à l'aide d'une monnaie d'Alexandre le Grand et d'un vase péliké à figures rouges, s'encadrant dans le III· groupe de Schefold (350—330 av. notre ère). De même le tertre III a pu
être daté du I V siècle av. notre ère. Par contre, le tertre I n'a pu être daté jusqu'ici qu'entre
le V I et le IV* siècle av. notre ère, tandis qu'il n'est pas possible d attribuer une date au tertre V ,
dont la tombe ne contenait qu'un fond d'amphore. Le tertre II est recouvert d'un remblai de
terre coupant la plage dans le sens de la largeur et qui, dans l'antiquité, servait probablement de
voie aux chariots, tout comme de nos jours. Le fait que les fouilles effectuées dans la masse du
remblai n'ont mis au jour aucun objet ultérieur au I siècle de notre ère permet de placer la date
de sa construction vers lafindu I I et le début du I siècle de notre ère. Le dernier tertre,
VI, sur la terrasse de la nécropole, contenait une urne en forme d'amphore qui paraît dater du I
siècle av. notre ère ou du I siècle de notre ère. Ce tertre semble avoir été érigé sur les vestiges
d'un niveau d'habitation plus ancien, qui, selon les indices recueillis jusqu'ici, aurait été aban
donné au II* siècle av. notre ère.
Outre les recherches dans les sépultures à tumulus, certains sondages ont été effectués pour
déceler les traces de vie, récentes ou anciennes, existant dans ce secteur. Ainsi, sur le bord E-N-S
de la rive escarpée du lac Sinoe, à 3 km environ au Nord d'Histria, un sondage a été fait dans
un établissement néolithique du type Gumelniţa, dont la majeure partie a été rongée par les
eaux du lac Sinoe. De même, à environ 600 m de la limite orientale du village d'Istria, au lieu
dit «La Capul Viilor », sur le chemin même conduisant à la cité, les fouilles ont mis au jour un
cimetière d'incinération des premiers temps de l'époque féodale (IX* siècle), attribué aux Bulgares.
Les investigations ont pu déterminer jusqu'ici quatre types de sépultures, appartenant cependant
à un ensemble unitaire.
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5. — Le territoire rural. Le secteur de Tariverde. Les fouilles de 1955 ont été en partie

continuées pour poursuivre les objectifs fixés par le collectif lors des campagnes antérieures.
I>es résultats en sont les suivants:
En ce qui concerne la période archaïque, de nouvelles observations ont été faites sur les
fosses, si nombreuses et variées, qui avaient déjà éveillé l'attention au cours des campagnes précé
dentes ; on a pu constater l'existence de deux catégories distinctes, les fosses de petites dimensions
étant les plus nombreuses et renfermant des objets variés, pour la plupart de la céramique. La
seconde catégorie est constituée par les fosses de grandes dimensions, qui servaient de huttes.
Deux de ces fosses ont été mises au jour en 1955, l'une d'elles contenant, entre autres, les vestiges
d'un âtre et un four domestique de forme approximativement ovale, de nombreux restes de briques
cuites, des objets en céramique, ainsi qu'une fibule du type Glasinac. Quant au niveau d'habi
tation correspondant à ces fosses, il est difficile à déterminer; les observations faites au cours
de cette campagne semblent l'avoir saisi à la partie supérieure de la couche végétale de la période
archaïque. De même, la couche appartenant au V* siècle av. notre ère, dont l'existence avait
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déjà été annoncée lors des campagnes antérieures par quelques fragments de céramique, n'a pu
être identifiée stratigraphiquement.
Par contre, une très riche couche hellénistique a été mise au jour cette même année
son épaisseur atteint l 50 et présente trois niveaux d'habitation. Dans ces trois niveaux, de
nombreux vestiges de constructions en pierre ont été découverts. Outre de menus matériaux
archéologiques, un poids de plomb de 0,470 kg, portant sur l'une de ses faces l'emblème de la
ville d'Histria, a été retrouvé à la base du I I niveau. De même que lors des précédentes campagnes
de fouilles, on a constaté que la couche romaine était bien plus pauvre, son épaisseur atteignant
en moyenne (9*30 à 0 40. Cependant, au point de vue génétique, elle se rattache directement
au dernier niveau de vie hellénistique.
En conclusion, le rapport parle d'une construction de lafinde l'époque romaine, découverte
à Constanţa, rue Marc-Aurèle, à proximité de la place Ovide. Les recherches ont été limitées surtout
au déblaiement d'une salle dc 5 50 X1 l 50, pavée d'une mosaïque formée de petits cubes de
quatre couleurs. Le décor géométrique de cette mosaïque, conservée en partie, indique le I V '
siècle de notre ère. C'est à cette même époque que remonte une monnaie trouvée sur le pavement.
D'autres restes d'objets datent du V siècle de notre ère, à lafinduquel la demeure semble
avoir été abandonnée.
m

e

m

m

m

e

EXPLICATION DES FIGURES
Planche l. — Histria. Plan général des fouilles de 1955.
Planche II. — Histria. Plan du secteur du Temple.
Planche III. — Histria.
Section A — B . Seceur du Temple.
Fig.
1. — Histria. Secteur Τ , paroi Nord dc la chambre h.
Fig.
2. — Histria. Secteur T . parement du mur Sud.
Fig.
3. — Histria. Secteur T . podium (p), vu de l'Est.
Fig. 4. — Histria. Secteur Τ , podium (p) et canal.
Fig.
5. - Histria. Secteur Τ , base.
Planche IV. — Histria. Plan du secteur a l'Ouest du mur d'enceinte du I I I
tallum.
Fig.
6. — Histria. Fragment de flûte en os trouvé dans la chambre A.
Fig.
7. — Histria. Fibules dc bronze trouvées dans la couche romano-byzantine (VI—VII« s.).
Fig.
8. — Histria. Lea constructions du côté E s t , vues du Nord.
Fig.
9. — Histria. L a grande salle, vue dc l'Est.
Planche V.— Histria. — L e s fouilles du secteur X A , .
Fig. 10. — Histria.
Secteur X . Différentes orientations des squelettes.
Fig. 11. — Histria. Secteur X . Tombe no 5, coupant le dallage de l'avant-dernier niveau d'habitation, avec son
inventaire (1—4).
Fig. 12. — Histria. Secteur X . Tombe no 6 et son inventaire.
Fig. 13. — Histria. Secteur X . Tombe n » 8 et son inventaire.
Fig. 14. — Histria. Secteur X . Tombe no 9, pénétrant dans les « fondations olbiennes », et son inventaire.
Fig. 15. — Histria. Secteur X . Tombe n ° 11, coupant le dallage de l'avant-dcmicr niveau d'habitation.
Planche VI. — Histria. Secteur de la nécropole romaine. Profil de la paroi F.st de la tranchée.
Fig. 16. — Histria. Secteur de la nécropole romaine. Plan de la tranchée.
Fig. 17. — Histria. Secteur N . R . Tombe no 3.
Fig. 18. — Histria. Secteur N . R . n° 1. Lacrymatoirc de la tombe n° 4; 2—3, flacons de verre de la tombe n° 5
Fig. 19. — Histria. Secteur N . R . Objets d'inventaire dc la tombe n° 5.
Fig. 20. — Histria. Secteur N . R . 1, lampe de la tombe no 8; 2, cruche romaine de la tombe n ° U .
Fig. 21. — Histria. Secteur N . R . 1—2, objets de céramique de style Camiros; 3, aryballe corinthienne;
4—5, objets céramiques destyle Fikellura; 6—7—8, objets céramiques du V I siècle avant notre ère.
Fig. 22. — Histria. Secteur N . R . Skyphos hellénistique.
Fig. 23. — Histria. Secteur N . R . Objets de céramique autochtone.
Planche I 'll.— Histria. Secteur Z , . Plans des niveaux.
Planche VIII. — Histria. Secteur Z , . Plan des tombes et profils des parois Nord et Sud.
Fig. 24. - Histria. Secteur Z , . . Plan et profil de la paroi Sud de l'aire Z , 1955.
Fig. 25. — Histria. Secteur Z , . Objets dc céramique attique à figures rouges.
Fig. 26. — Histria. Secteur Z , . Mur de schiste vert.
Fig. 27. — Histria. Secteur Z ) . Lagynos, V siècle av. notre ère.
Fig. 28. — Histria. Secteur Z , . Plancher et fragment de mur d'une habitation.
Fig. 29. — Histria. Secteur Z , . Guttus, I V siècle av. notre ère.
Fig. 30. — Histria. Secteur Z , . Objets en céramique autochtone Latène.
Fig. 31. — Histria. Secteur Z , . Plancher formé de fonds d'amphores.
Fig. 32. — Histria. Secteur Z , . Détail du plancher formé de fonds d'amphores.
Fig. 33. — Histria. Secteur Z , . Objets provenant des tombes nos 5, U , 13, 18 et 20.
Fig. 34. — Histria. Secteur Z , . Tombe no 5.
Fig. 35. — Histria. Secteur Z , . Tombes no» 9 et 10.
Fig. 36. — Histria. Secteur Z ) . Tombe no 12 et son inventaire (1—4).
Fig. 37. — Histria. Secteur Z , . Objets appartenant à l'inventaire de la tombe no 16 (1 — 6).
Fig. 38. — Histria. Secteur Z , . Inventaire de la tombe no 17.
Fig. 39. — Histria. Secteur des tumulus. Outils en silex et objets de céramique du type Gumelniţa.
e

e

â

e

e

www.cimec.ro

93

ŞANTIERUL

ARHEOLOGIC

101

HISTRIA

Fig. 40. — Histria. Secteur des tumuli. Plan de l'emplacement du tertre 1/1955.
Fig. 41. — Histria. Secteur des tumulus: a) Vase couronne, tombeau du tertre 1/1955; b) alabastron de verre coule.
Fig. 42. — Histria. Secteur des tumuhis. Cratere. « K é l é b é » du tertre 1/1955.
Fig. 43. — Histria. Secteur des tumuhis. Plan de l'emplacement du tertre 11/1955.
Fig. 44. — Histria. Secteur des tumulus. Inventaire funéraire du tertre 11/1955.
Fig. 45. — Histria. Secteur des tumulus. Péliké de la tombe n" 1.
Fig. 46. — Histria. Secteur des tumulus. Quelques fragments de céramique découverts dans le remblai du
chemin exhausse.
Fig. 47. — Histria. Secteur des tumulus. Plan dc l'emplacement du tertre III/1955.
Fig. 48. — Histria. Secteur des tumulus. Inventaire du tertre 111/1955.
Fig. 49. — Histria. Secteur des tumulus. Plan de l'emplacement du tertre VI/1955.
Fig. 50. — Histria. Secteur des tumulus. 1, urne en forme d'amphore; 2—6, fragments dc vases du tertre VI/1955.
Fig. 51. — Histria. Plan dc l'emplacement du sondage dc « C a p u l Viilor ».
Fig. 52. — Histria. Secteur des tumulus. Profils de vases du type Gorodsk — Usatovo.
Fig. 53. — Histria. Secteur des tumulus. Estampille appliquée sur le fond d'une urne de facture slave.
Fig. 54. — Histria Secteur des tumulus. 1, tombe d'Incinération, urne de facture slave; 2—3 tombes d'incinération
à ensembles de pierres; 4 tombe d'incinération a coffret dc briques.
Fig. 55. — Histria. Secteur des tumulus. Ume funéraire du cimetière du début de l'époque féodale.
Fig. 56. — Histria.
Urnes a décoration vernissée.
Planche IX.Tariverde. Plan général des fouilles de 1951-1955.
Planche X. - Tariverde. Plan de la tranchée I I .
Planche XI. - Tariverde. Profil de la paroi Nord de la tranchée Π.
Fig. 57. — Tariverde. Tranchée 1/1955, fosse n° 1: partie supérieure d'une amphore grecque du V I siècle
avant notre ère.
Fig. 58. — Tariverde. Plan de la hutte a demi souterraine de la tranchée I I .
Fig. 59. - Tariverde. Tranchée 11/1955, fosse no 10: écuelle gris-orangé faite au tour de potier ( V I siècle
avant notre ère).
Fig. 60. — Tariverde. 1, vase travaillé a la main, découvert dans la fosse n ° 2, tranchée 11/1955 ; 2, vase
travaillé i la main, découvert dans la hutte n" 2 de la tranchée 1/1955.
Fig. 61. — Tariverde. 1, Fibule de bronze (tranchée 11/1955) et 2, fibule celtique du niveau hellénistique, ΠΙ*
siècle (tranchée 1/1955).
Fig. 62. - Tariverde. Tranchée 1/1955. Dallage hellénistique.
Fig. 63. — Tariverde. Relief en pierre locale représentant Dionysos, trouvé dans la tranchée 11/1955, dans la
couche hellénistique.
Fig. 64. — Tariverde. Poids histrien en plomb, de 0,470 kg.
Fig. 65. — Couslanfa. Emplacement des fouilles.
Fig. 66. — Constanta. Portion du mur E s t de la salle.
Fig. 67. — Constanţa.
L a mosaïque de Constanţa vue in situ.
Fig. 68. — Constanţa.
Portion du profil de la tranchée moderne coupant la salle ornée de la mosaïque.
Fig. 69. — Constanţa.
1—2, tessons céramiques du Ile siècle de notre è r e ; 3—9, tessons céramiques du I V siècle
de notre ère.
Fig. 70. — Constanţa. Plaque fragmentaire en marbre, portant une croix en relief.
Planche X I I . — L a salle et la mosaïque du I V * siècle dé notre è r e (reconstitution).
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SĂPĂTURILE D E SALVARE D E LA BUMBEŞTI
(r.

T g . Jiu,

reg.

Craiova)*

L

A gura de miazăzi a defileului Jiului, pe malul sting al riului, pe teritoriul comu
nei Bumbeşti, se află două castre romane, depărtate între ele la 900 m. în
dreptul km 82 de pe şoseaua naţională, la 35 m de această şosea şi la 100 m
depărtare de gară, este castrul care a făcut obiectul cercetărilor din campania 1955.
El e construit din piatră şi a fost distrus, mai mult de jumătate, de apa Jiului, azi
distrugerea fiind continuată de oameni.
La nord de acesta, în dreptul km 83, întîlnim cel de-al doilea castra, situat in
dreapta pirîului Virtop şi tăiat în două de şosea şi de calea ferată. Fiind construit
din pămînt, a fost distrus în partea de est prin cărarea pămîntului pentru terasamentul
celor două artere de comunicaţie, iar azi ajută la dcsăvirşirea distrugerii cărămidâriile,
care vor face să dispară şi colţurile castrului.
în afară de aceste două castre, se mai află unul — considerat medieval — în
comuna Porceni, pe malul celălalt al Jiului, la 500 m departe de albia rîului.
Cercetările arheologice s-au făcut la toate trei castrele în 1897 de P. Polonic
sub direcţia lui Gr. Tocilescu. Rezultatele n-au fost publicate, ci se păstrează
în rapoartele din manuscrisele nr. 5133, 5134 şi 5139 de la Academia R.P.R. în
castrul de piatră au fost cercetate: incinta, pretoriul şi clădirile din dreapta şi srînga
acestuia.
în 1937 s-au făcut noi cercetări in castrul de piatră, de către C. S. NicolăescuPlopşor sub auspiciile muzeului din Tg. Jiu. A fost dezvelită incinta rămasă, două
clădiri de o parte şi de alta a drumului care duce spre pretoriu, s-a curăţit din nou
pretoriul şi s-au făcut două secţiuni care începeau de la capetele actualei laturi de
sud şi se întîlneau la marginea de sud a drumului din faţa pretoriului. Totodată s-a
consolidat zidul incintei, s-a expropriat terenul castrului şi a fost numit un paznic,
care a funcţionat pînă in ultimii ani.
Rezultatele acestor cercetări au fost publicate de D. Tudor în « Bulet. Corn. Mon.
Istorice», 1940, fasc. 103, p. 18 sqq., care, pe lîngă notele şi schiţele săpăturilor ce
i-au fost încredinţate, a folosit şi rapoartele mai vechi ale lui P. Polonic. Unele păreri
ale lui D. Tudor, care η-a fost la faţa locului, vor fi discutate mai jos.

*
în gara Bumbeşti, de cîţiva ani, se adună piatră de pe valea Jiului, pentru dife
rite construcţii, de către întreprinderea I.F.E.T. în ultimul timp, desfiinţîndu-se postul
de paznic, cărăuşii, ca să-şi cruţe osteneala, au transformat castrul în carieră. După
ce au scos piatra din zidurile dezvelite de săpăturile arheologice (fig. 2), au coborît în
* Colectivul şantierului a fost alcătuit din: Grigore
Florescu (responsabil), Exspectarus Bujor, Ana Matro-

senco si desenatorul Dionisie Pecurariu,
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malul Jiului, unde e suficient să se scoată 2—3 bolovani mari, ca să se năruie tot
malul, cu castru cu tot, şi după aceea să se care vagoane de piatră.
Urmele de căruţă şi informaţiile locuitorilor, la care adăugăm grămezile de piatră
adunate în gară, dovedesc cu prisosinţă exploatarea intensă ce se aplică prin distrugerea
monumentului arheologic.
Castrul de piatră se află pe malul văii Jiului, înalt de circa 15 m. Malul Jiului,
privit în profil (fig. 3), are deasupra un strat de pămînt de 2 m grosime, sub care

F i g . 1. - - Planul castrului dc piatra de la Bumbeşti.

e un strat de pietriş cu bolovani mari de rîu gros de 6—7 m, aşezat peste un strat
de argilă gri-verzuie, aproape pietrificată, gros de 5—6 m. Mai mult de jumătate
din castru e distrus de Jiu, iar această distrugere e foarte veche. Astăzi matca rîului
— potrivit regulii generale după care riurile din emisfera noastră, ce curg spre sud,
bat în malul lor drept — s-a depărtat mult de malul care începe de la Valea Sadului
şi trece pe lîngă castru ; de la mal şi pînă la matcă azi e aproape 1 km. Un braţ al Jiului —
recent făcut de proprietarii unor mori de apă, ce se află mai în josul apei —
se abate spre castru şi curge pe la piciorul malului, începînd cam la 25 m sud de
latura de nord a incintei; dar apa acestui braţ η-a putut dărîma malul, dovadă că
dărîmarea cea mai înaintată este în partea unde nu bate acest braţ, adică pe latura de
nord, unde ajunge pînă la colţul de N E al castrului, pe cită vreme din latura de sud
se mai păstrează 88 m, cu toate că apa aici loveşte în mal. Şi totuşi azi malul se
dărîmă şi cu el şi castrul, în partea din sud, unde s-a mutat exploatarea.
Alături de castru, spre sud şi est, se întinde aşezarea civilă, care, după resturile
de la suprafaţa terenului, pare a fi singura din ţara noastră într-o bună stare de con
servare. Terenul aparţinînd locuitorilor comunei, aceşria, cu ocazia lucrărilor agricole,
îndepărtează piatra din zidurile rămase, astfel că cu încetul se distrug şi indiciile şi
documentele arheologice din aşezare.
Aceasta fiind situaţia, ca să răspundem sarcinii de a executa săpături de salvare,
am ţinut seamă de indicaţiile distrugerilor făcute şi ne-am concentrat asupra malului
periclitat, delimitînd o fişie lată de 3—6 m în lungul lui.
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Fig.

3. — Exploatarea pietrei din malul pe care se află castrul dc p.atră de la Bumbeşti.
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La castrul de piatră (fig. 1), săpătura a început de la colţul de N E , pînă la care
a înaintat dărîmarea. în afara zidului înconjurător s-a găsit berma largă de 2,50 m ,
pavată cu pietriş peste care se află un strat de cărbuni şi cenuşă, ceea ce e un indiciu
că turnul din acest colţ trebuie să fi fost construit din lemn. La marginea bermei era
şanţul adine de 2 m şi larg de aproximativ 9 m, dacă ţinem seamă de surparea mar
ginilor lui. Temelia zidului, în acest loc pînă la 0,70 m adîncime, are primul rînd
de pietre, lunguieţe, înfipte cu un cap în părnîntul galben-roşcat, foarte compact şi
rezistent. Deasupra acestui rînd începe zidul din piatră cu mortar de var, cu nisip de
du, cu mult pietriş, fiind foarte rezistent şi de culoare albă închis. De la temelie în
sus zidul e construit în opus caementicium, cu un parament format din pietre cu o formă
neregulată, scoase din carieră şi ici colo bolovani de rîu cu faţă. Nu există — şi nici
nu era necesar — la zidul castrului parament de blocuri de talie — opus quadratum —
pomenit de D. Tudor . Acest sistem fusese înlocuit demult de opus caementicium —
cu parament de piatră mică şi chiar de cărămidă — şi nu reapare decît în vremuri
de criză a imperiului, în general numai la turnuri şi într-o formă cu totul neregulată,
pe care de altfel o cerea însuşi materialul, în majoritate monumente luate din clădi
rile mai vechi dărîmate.
în interior valul, la acest colţ, e foarte larg — circa 5 m — iar panta de asemenea
coboară circa 7 m. Valul şi panta n-au mai fost săpate, întrucît ele pot fi observate
în profil în rîpa malului şi nu prezintă nimic caracteristic, decît un pavaj de pietriş
deasupra.
Săpătura a continuat cam de la jumătatea pantei de-a lungul malului, pînă la
piciorul pantei de pe latura de sud a castrului, exceptîndu-se pretoriul, unde se
făcuseră cercetări în campaniile anterioare.
Stratul de dărîmături, gros de 0,60 — 0,70 m, e foarte răvăşit, încît nu se pot
distinge în el cele două faze ale castrului — sec. II şi refacerea din sec. III. Obiectele,
in special ceramica, e adt de fărîmiţată şi împrăştiată, încît nu se poate întregi nimic;
iar suprafaţa terenului, cu totul netedă, nu prezintă nici o ridicătură sau adîncitură, cum
ar fi trebuit săfieîn urma dărîmării clădirilor din castru. Aceasta înseamnă că terenul
a fost cultivat pe vremuri şi probabil că s-a scos piatra din ziduri, care abia se mai
pot recunoaşte din loc în loc după crîmpeiele scăpate de distrugere. La această săpă
tură, pe baza acestor crîmpeie, s-au putut determina cîteva resturi de construcţii. Ast
fel la circa 3 m de la capătul săpăturii s-a găsit canalul de scurgere de la piciorul pan
tei de la nord. A fost uşor recunoscut după părnîntul murdar, amestecat cu cioburi,
cenuşe şi diferite resturi. Canalul are la bază o lărgime de circa 0,40 m, iar sus pînă
Ia 0,70 m; fundul e pietruit, iar în el erau pietre mai mari, care probabil îi întăreau
marginile şi fuseseră deplasate. Fără îndoială, canalul însoţeşte piciorul pantei, avînd
de cealaltă parte via sagularis, din care s-au găsit urme clare (fig. 4). Ε construită din
tr-un strat de piatră de rîu, la bază mai mari, iar deasupra e aşternut pietriş mărunt cu
nisip. Ε lată de circa 4,50 m, iar de cealaltă parte se recunoaşte, şi aici, după fîşia de
pămînt murdar, cu diferite resturi, urma unui canal de scurgere. Lîngă acest drum,
la circa 3 m spre nord, se păstrează resturi din temelia unui zid cu direcţia Ε—V;
iar după alţi 8 m, mai departe, urmele unui alt zid cu aceeaşi direcţie. Zidurile sînt
1

2

D . Tudor, in studiul său asupra monumentelor de
la Bumbeşti, publicat in « B u l . Corn. Mon. Istorice»,
1940, fasc. 103, p. 18 sqq., susţine că berma « parc că nici
nu a existat, sau era aşa de mică, incit e greu de a o stabili
pentru a doua fază a lagărului ». Se vede clar că s-a mul
ţumit cu informaţiile culese din manuscrisele Tocilescu
şi η-a văzut şi controlat monumentul. Ba chiar nici nu a
remarcat că un zid gros de 1,40 m, Înfipt cu o temelie de
numai 1 m, sau mai puţin. In marginea unui şanţ adine
1

de 2 m, nu prezintă nici o soliditate. Afară dc aceasta
berma era necesară şi pentru circulaţie pe lingă zid, in
vederea unei reparaţii parţiale sau totale etc. De asemenea,
nici părerea sa, că prin şanţul castrului curgea apă adusă
din Jiu, nu poate fi admisă, pentru că nivelul apei e cu
mult mai jos — 15 m — faţă de nivelul şanţului. Şi nici
nu era obişnuit acest lucru in sistemul roman dc for
tificaţie, adică de a umple şanţurile cu apă.
• D . Tudor, lot. cit., p. 21.
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construite din piatră de riu cu pàmint. Ele sînt desigur temeliile unor construcţii din
lemn, pentru că între ele şi în afara lor nu s-au găsit aproape deloc dărîmături de piatră
sau cărămidă, ci numai fragmente mai numeroase de ţiglă.
Mai departe, înspre pretoriu, s-a dat de urmele unui pavaj asemănător cu al
drumului sagnlaris, adică bolo
vani de rîu, la bază, iar deasupra
pietriş cu nisip, pe o lăţime
de 4 m.
Pe restul fîşiei, pină la
praetorium, au apărut pietre a
căror aşezare nu dă nimic precis,
ci par a fi căzute dintr-o con
strucţie din apropiere, poate
chiar din pretoriu.
Săpătura noastră a conti
nuat la sud de pretoriu, tot pe
o fîşie lată de 3 — 5 m, pe
lîngă mal.
Situaţia arheologică e ace
eaşi ca şi la prima suprafaţă
de la nord de pretoriu: stratul
de dărîmături răvăşit, obiectele
fărîmiţate şi împrăştiate, temelii
de ziduri puţine. Astfel, pe o
distanţă de 46 m de la piciorul
pantei valului de la sud, către
pretoriu, nu s-a găsit nici un
zid; în schimb s-au găsit destule
fragmente de ţiglă şi ceramică.
La 46 m se păstrează destul de
bine forma unui zid, gros de
0,80 m, lung de 2,50 m — cît a
fost dezvelit de săpătură, numai
cu un rînd de pietre, cele de
la bază (fig. 5) incit nu se poate
spune dacă era cu mortar de
var sau cu pămînt. Au aceeaşi
direcţie ca şi zidurile descoperite
Fig. 4. — Via sagularis cu rigola şi resturi de ziduri din suprafaţa dc
în suprafaţa de la nord de pre
la nord de pretoriu, in castrul dc piatră dc la Bumbeşti.
toriu. Zidul face parte dintr-o
construcţie a cărei latură dinspre
est a fost distrusă, scoţindu-se pietre şi răminind şanţul gol; iar cel dinspre nord,
la depărtare de 12 m de cel de sud, din săpătura noastră, este şi el de asemenea
aproape distrus. Este probabil construcţia identificată de D. Tudor (pe baza manuscri
selor lui Tocilescu) ca horreum. De la această clădire înspre pretoriu, urmează o
suprafaţă cu urme de pavaj — piatră de riu cu pietriş deasupra — ca şi cel găsit pe
via sagularis.
După cum am spus mai sus, această săpătură a avut scopul de a salva de la
distrugere unele informaţii pe care ni le-ar putea da suprafeţele ameninţate, iar nu
de a rezolva unele probleme puse de castru şi pe care cercetătorii anteriori au încercat
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să le rezolve in diferite chipuri. Totuşi, pe baza rezultatelor obţinute în această săpă
tură, putem încerca o punere la punct a acestor soluţii deosebite.
Astfel, Polonic, in rapoartele sale, arată că orientarea castrului este cu porta prae
toria spre est, iar poarta de pe latura de sud, aşezată la o treime din lungimea ei spre
latura de est, este porta principalis
dextra şi de la ea pornea via
principalis, care străbătea castrul
in curmeziş, pină la porta prin
cipalis sinistra. Deci, după Po
lonic, din castru se păstrează
praetentura, parte din latera praetorii, şi *e distrusă in întregime
re tent ura.
în săpăturile lui NicolăescuPlopşor însă, a ieşit la iveală o con
strucţie, în faţa pretoriului, în par
tea dinspre nord, care barează via
principalis. D. Tudor, ţinînd seama
de acest baraj, încearcă să arate
că şi pretoriul este aşezat cu
spatele spre poarta, numită de
cercetătorii anteriori, praetoria, iar
nu cu faţa, cum trebuia. De aci
deduce că orientarea castrului era
cu porta praetoria spre Jiu; deci
cea care se păstrează pe latura de
est nu e praetoria ci decumana,
iar poarta păstrată pe latura de
sud nu e principalis dextra, res
pectiv principalis sinistra, prin
care trecea via principalis, ci porţi
secundare prin care ieşea via
qnintami din spatele pretoriului.
Porţile principalis dextra şi sinistra
erau, deci, aşezate mai departe
spre Jiu, în linie cu faţa pretoriului. Aşadar, după D . Tudor,
în castrul dc piatră dc la Bumbeşti.
castrul de la Bumbeşti avea 6
porţi, ceea ce nu e admisibil. Via
qtiintana era un drum pentru serviciul interior al castrului şi nu comunica cu exte
riorul, deci nu putea avea porţi. încît, deocamdată, rămîne valabilă părerea cercetătorilor
anteriori, că poarta de pe latura dc sud, păstrată, e principalis dextra, iar cea de pe
latura de est e praetoria.
Castrul nostru, e adevărat, prezintă neregularităţi, care se observă clar la incintă,
întrucît cele două laturi care se păstrează nu sînt perpendiculare una pe alta şi nu
ştim dacă interiorul lui s-a modificat şi el, şi în ce măsură, în anul 201 e.n., cînd a fost
refăcută incinta, potrivit acesteia. Cercetătorii anteriori nu ne dau nici o informaţie
relativ la aceasta.
în săpătura noastră am observat că stratul de dărîmături este atît de răvăşit, încît
nu se pot deosebi cele două faze ale castrului, obiectele sînt fărîmiţate şi împrăştiate, iar
Fig. 5. — Resturi de ziduri din suprafaţa de la sud de pretoriu.
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din zidurile descoperite nu se păstrează decit un rind de pietre, şi citeodată nici acesta
întreg, din temelie. Aceste ziduri însă au toate aceeaşi direcţie, deci sînt paralele, respec
tiv perpendiculare între ele. Nu sînt insă paralele, respectiv perpendiculare faţă de
laturile incintei refăcute in anul 201 e.n. Acest lucru nu s-ar fi putut intîmpla, dacă
ele ar fi fost construite o dată cu incinta. Deci trebuie să admitem că ele aparţin unei
alte forme dc castru, adică primei, care avea incinta de cespites, înainte de 201.
Dacă la refacere a fost refăcut şi interiorul castrului, din săpătura noastră nu se
poate vedea: nu există nici o urmă. Acest lucru s-ar fi putut observa în cursul săpă
turii construcţiilor mai importante, cum era pretoriul. Acum toate zidurile lui sint
distruse. Totuşi după planul reprodus în studiul lui D. Tudor, se crede că pretoriul
arc o intrare drept la mijlocul laturii dinspre porta praetoria, dar o astfel de intrare
nu se găseşte în spatele pretoriului. Deci această sală cu intrare in dreptul viei prae
toria va fi fost a doua sală (perisţylum,
în comparaţie cu dom tis) din faţa biroului şi
locuinţei comandantului (oecus) care se afla în fund. Faptul că, lipită de acest oecus
şi la o parte faţă de axul intrării, există o cameră cu bypocaust, nu trebuie să ne sur
prindă, fiind ceva obişnuit la noi; la Drobeta de exemplu, e aceeaşi situaţie. Prima sală
(atrium) poate să fi fost între cele două ziduri perpendiculare pe zidul cu intrare al
sălii a doua (perisţy/um).
Aici poate să fi fost o modificare, din timpul refacerii, în
sensul că această sală a fost redusă la minimum posibil. De asemenea şi clădirea care
barează via principalis, de la nord de via praetoria, trebuie să fi suferit modificări În
sensul că, la refacerea curtinei, a fost suprimată camera care dădea pe traseul acestui drum.
Cu privire la neregularitatea incintei refăcute, trebuie să ţinem seama de ceea ce ne
spune inscripţia de refacere a castrului, din anul 201, şi de ceea ce se constată în sec.
ţiunile existente in curmezişul ei. Inscripţia spune clar: « Mtiros cespiticios vetustate dilapsos
lapide eos restitnerunt».
Va să zică incinta era construită din brazde şi ea a fost prăbuşită.
Avem trei secţiuni in incintă, gata făcute: două in ripa malului Jiului, pe laturile
de nord şi de sud ale castrului, iar a treia pe latura de est, făcută de Niolăescu-Plopşor în
1937. Observînd construcţia valului, în nici una din aceste secţiuni nu se văd brazdele şi
ele nu s-ar fi putut farîmiţa aşa uşor, pentru că părnîntul în regiune e un pămînt roşugălbui şi e bine legat prin rădăcinile sadinei, iarba obişnuită şi azi în aceste locuri.
Apoi valul — în special pe latura de est — e îngust, din care cauză a fost nevoie să
se împlînte în el acei pinteni de zid ai incintei, ca să-1 întărească, avînd, fără îndoială
deasupra lor şi un pod dc birne, deşi D. Tudor nu-1 admite şi crede că acei pinteni
întăreau zidul iar nu valul. Dacă s-ar fi utilizat la refacere valul din brazde, atunci
grosimea acestui val înapoia zidului arfifost destul de mare, căci la castrele de pămînt,
acest val « mur us cespiticius»
e respectabil şi oricît s-ar fi dărîmat din el, tot mai rămînea destul de gros pentru noul zid de piatră. După inscripţie însă, probabil, el a fost
cu totul prăbuşit încît la refacere η-a mai putut fi utilizat.
Aşadar forma neregulată a incintei, cu laturile păstrate formînd unghi ascuţit, poate
fi explicată prin relieful terenului în urma prăbuşirii incintei vechi de pămînt şi a dete
riorării şanţului.
In orice caz porta praetoria se află înspre est şi, cum de obicei castrele se aşezau
cu porta praetoria spre duşman, putem presupune că această orientare a ţinut seama
de noua situaţie de la începutul sec. III, cînd încep mişcările popoarelor de dincolo
de frontiera imperiului. Castrul, deci, avea să apere defileul Jiului — care fără îndoială
din timpul ocupaţiei romane era prevăzut cu un drum — împotriva pătrunderii unei
invazii in Dacia Apulensis.
Folosirea castrului de piatră în această perioadă este documentată şi prin cele
şase monede aflate în cursul săpăturilor şi care se plasează la sfîrşitul secolului II şi
prima jumătate a secolului III e.n.

www.cimec.ro

OR.

110

FLORESci;

·ι

COLABORATORI

β

Din a doua jumătate a sec. II e.n. avem o monedă de bronz a Faustinei a II-a,
o alta, tot de bronz, rău conservată, probabil de la M. Aurelius sau L . Verus.
Secolul al III-lea e documentat prin monedele aflate tot in cele două suprafeţe
săpate la nord şi la sud de pretoriu, care încep cu o monedă de argint de la Septimius Severus, se continuă cu o altă monedă tot de argint de la Elagabal şi se termină
cu o monedă de bronz de la Filip Arabul.
Cît priveşte celălalt castru de la Vîrtop, el a fost construit, fără îndoială, o dată
cu cel de la km 82, şi anume în timpul luptelor cu dacii, care trebuie să fi opus aici
o rezistenţă atît de îndîrjită încît,romanii au trebuit să aducă trupe mai multe: dovadă
şi ştampila legiunii V Macedonica găsită în castrul de piatră *. După cucerirea Daciei,
cel de la Vîrtop a fost părăsit, rămînînd numai cel de la km 82 pentru supravegherea
regiunii şi paza drumului, care, fără îndoială, fusese construit de romani prin defileul
Jiului. Numai în sec. I I I , acest castru capătă şi misiunea de a apăra defileul împotriva
vreunei invazii în Dacia Apulensis.
*

în aşezarea civilă, săpătura noastră, din cauza insuficienţei fondurilor, s-a limitat
la un mic sondaj intr-o suprafaţă în care se mai vedeau zidurile distruse în şanţurile create
prin scoaterea pietrelor. Suprafaţa se află in dreptul porţii praetoria a castrului, între
gară şi şosea. Ε un loc necultivat din cauza mărăcinilor (porumbari) de pe el. Am
trasat o secţiune largă de 2 m şi lungă de 7,60 m, între două şanţuri rămase după
scoaterea pietrei din zid. S-a constatat un singur strat de dărîmături — piatră, cărămidă,
ţiglă multă şi fragmente de ceramică romană şi indigenă. La capătul de est al secţiunii
am găsit o groapă largă de 1 m şi care cade peste un zid intermediar, făcut din piatră
cu pămînt. Cărămizile au grosimea de 7 — 8 cm, obişnuită în epoca traianică. Dincolo
de şanţul care limita această secţiune spre est, se desena altă cameră limitată şi ea spre
est de alt şanţ pe urma unui zid. Distanţa între aceste două şanţuri e de 5,60 m. Am
făcut şi aici o secţiune largă de 3 m. Situaţia arheologică a fost aceeaşi, mai puţin groapa.
Se remarcă faptul că cele mai vechi monede sint de la Antoninus Pius şi singurele
două exemplare s-au aflat în aşezarea civilă. Amindouă sînt de bronz.
Rămine deci ciştigat: 1) că aşezarea e din timpul stăpînirii romane, dar cu multe
elemente indigene; cercetată cu de-amănuntul, poate să ne dea informaţii preţioase
cu privire la raporturile dintre populaţia indigenă şi romanii stăpînitori; 2) că şanţurile
ce se mai păstrează în aşezarea civilă sînt urmele zidurilor şi ele pot fi utilizate, în
cazul unei săpături mai ample, pentru identificarea clădirilor.
*
Pe lîngă puţinele resturi de temelii ale construcţiilor dezvelite prin aceste săpături,
cercetările au dat la iveală un material arheologic puţin variat şi pe care îl grupăm în:
ceramică, sticlă, metale.
CERAMICA

După cum am mai spus, ceramica a fost găsită atît de fărîmiţată, incit din
fragmentele aflate n-am izbutit să întregim nici măcar parţial vreo formă de vas.
Deosebim ceramica de factură locală, cu fragmentele cele mai numeroase, şi
ceramica de import, slab reprezentată.
în cadrul ceramicii de factură locală observăm fragmente din buze şi funduri
de vase, confecţionate dintr-o pastă impură, cu mult nisip şi pietriş mărunt, lucrate
la roată. Culoarea pastei, în majoritatea cazurilor, e castanie închis, dar nu e mai puţin
1

Al. Hârcieili, « H |. Com. Mon. 1st.», X X , 1927, p. 44 too..
u
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adevărat că un procent însemnat îl alcătuiesc cele de culoare cenuşie deschisă, iar un
alt procent cele de culoare roşcată.
Pasta din care sînt confecţionate e bine frămîntată, cu urme de mica, rezistentă
în urma arderii. Totuşi, din cauza puternicei umidităţi, fragmentele sînt mai corodate,
dar îşi păstrează din rezistenţă.
Grupînd materialul după părţile componente, constatăm prezenţa oalelor scunde,
bombate, cu gîtul scurt, buza îngroşată răsfrîntă, de cele mai multe ori cu o uşoară
şănţuire pe partea interioară (pl. 1/2-3). Pe pîntec, sub gît şi mai jos, apar la unele
exemplare şănţuiri pronunţate. Fundul oalelor are diametrul mai mic decît gura şi nu
se detaşează de corpul vasului (pl. 1/8).
Tot aici alăturăm şi oalele mai puţin pintecoase, cu pereţii subţiri şi cu buza uşor
aplecată spre exterior, lucrate cu mîna (pl. 1/4). Un singur obiect aproape întreg a putut
fi salvat: e o căniţă cu tortiţă, cu buza uşor răsfrîntă în interior, avînd un picior mic,
iar pe pîntec o bandă de şănţuiri cu înălţimea de 9 cm şi diametrul de 6,8 cm (pl. 1/1).
fn aceeaşi categorie intră şi străchinile, de dimensiuni reduse, cu buza uşor răsfrîntă
in interior (pl. 1/5). Alături de acestea se înrilnesc altele cu fundul lat, pereţii aproape verti
cali, iar buza răsfrîntă in exterior în plan orizontal, avînd pe ea şănţuiri concentrice (pl. 1/7).
în afară de formele prezentate a apărut un fragment cu buza dreaptă, care se
îngroaşe mergînd spre fundul ce e marcat în interior, dar distrus în exterior (pl. 1/6).
Pasta e de culoare castanie, iar in partea superioară din interior înnegrită de o ardere
constantă. Pe peretele exterior se observă un fel de motiv liniar făcut în pastă crudă.
Adt după formă cît şi după zona de înnegreală, înclinăm a-1 considera că face parte
dintr-o căţuie.
Nu putem să nu scoatem în evidenţă cîteva fragmente de amforă dintr-o pastă
roşcată nisipoasă, cu pereţii groşi, cu fundurile ascuţite înconjurate de un manşon cu
caneluri, care depăşeşte vîrful fundului şi care serveşte drept suport.
O a doua categorie o formează ceramica confecţionată dintr-o pastă mai îngrijită,
compactă, moale la pipăit.
Fragmentele aflate sînt de borcane scunde, cu buza dreaptă pe plan orizontal,
spre interior, lucrate la roată (pl. 1/10), iar cu fundul mărginit cu un inel.
Pe lingă acestea aflăm străchini cu buza răsfrîntă în exterior şi bombată, cu un
slip rezistent de culoare închisă (pl. 1/13). Tot aici grupăm şi străchinile cu buza răsfrîntă
în exterior pe plan orizontal (pl. 1/11 şi 12), avînd în unele cazuri şănţuiri concentrice
(pl. 1/14), iar fundul mărginit cu un inel (pl. 1/15).
Culoarea pastei este de cele mai multe ori cenuşie sau roşcată, rareori castanie.
Demnă de remarcat este prezenţa unor fragmente dintr-o pastă groasă, castanie,
decorată pe suprafaţa exterioară cît şi pe buză cu alveole, dispuse în benzi concentrice
(pl. 1/ 9). Marginea, decorul şi forma ne iac să le considerăm ca făcînd parte dintr-un capac.
Ceramica de import e reprezentată prin foarte puţine fragmente de amforă, cu
caneluri, confecţionate dintr-o pastă curată bine arsă, cu pereţii groşi, de culoare roşcată,
iar într-un caz de culoare albicioasă.
Cercetările din aşezarea civilă au dat un bogat material ceramic în stare fragmentară.
Se constată aceleaşi forme de vase ca şi în castrul de piatră. Proporţia fragmentelor de
amfore e mai mare, iar tehnica prelucrării indică o ceramică de import. Remarcăm pre
zenţa unui singur fragment de /erra sigiliu ta, dintr-o pastă roşcată.
în afara vaselor de factură locală sau de import, cercetările au dat la iveală o mare
cantinate de fragmente de cărămizi, ţigle şi olane, confecţionate dintr-o pastă roşcată
Îşi bite arse. Două fragmente de cărămidă aflate în castrul de piatră, unul la Ν iar celăalt la S de pretoriu, au zgîriate pe ele şanţuri ce au dat naştere la paralelograme de
dimensiuni reduse.
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Pl. I. - Ceramici din castrul dc piatră de la Bumbeşti: 1, c i n u ţ i ; 2—3, profile de buze de oale, cu şănţuirc
interioara; 4, profil de oală; 5, profil de strachină; 6, fragment dc căţue; 7, profil de castron; 8, profil de fund
dc oalj; 9, fragment de capac; 10, profil dc buză dc borcan; 11—13, profile de buze dc castroane; 14, fragment
de buză dc strachină; 15, fund dc strachină.
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Pe lîngă acestea a mai fost găsit şi un fragment de cute printre fragmentele de ţiglă.
Din materialul prezentat conchidem că ceramica folosită adt în castru, cît şi în
aşezarea civilă, e de factură locală, cu bogate elemente de tradiţie geto-dacică, amestecate
cu elemente de cultură provincial-romană. Pe de altă parte, forma şi tehnica unora din
ele fac legătura cu ceramica atribuită secolului I V e.n. întrucît ceramica de import
e extrem de rară, iar ceramica de factură locală e reprezentată din belşug, înclinăm să
considerăm materialul ceramic recoltat ca aparţinînd primei jumătăţi a secolului III e.n.
şi poate sfârşitului secolului I I e.n.
STICLA

Faţă de numeroasele fragmente de ceramică, sticla este slab reprezentată, adt în
castrul de piatră, cît şi în aşezarea civilă, de unde avem numai trei fragmente.
Remarcăm buze de pahare, uşor răsfrinte în afară, cu un decor pe pîntec format
din alveole alungite, rareori rotunjite (pl. 11/1,2). Obiectele aveau un suport inelar care
se păstrează pe puţinele fragmente de funduri ce ne-au rămas.
Sticla, în majoritatea cazurilor, e albă, doar cîteva fragmente sînt verzui.
Pe lîngă aceste fragmente din obiectele de sticlă, aflăm şi trei mărgele, dintre care
una rotundă, neagră cu ornament roşu (pl. II/4), alta in formă de perlă-butoiaş, albă
cu decorul în uşor relief din vinişoare galbene (pl. H/3), şi ultima cilindrică, simplă,
subţire şi din sticlă neagră (pl. II/5).
METALELE

Marea majoritate a obiectelor de metal o formează cele confecţionate din fier,
puţine sint însă cele din bronz.
întrucît ne aflăm intr-un castru, amintim in primul rînd armele (pl. LTI/7 şi 8). Acestea
sînt reprezentate prin: vîrfuri de lance, vîrfuri de suliţă cu miner, vîrfuri de săgeţi mari —
de formă piramidală în patru muchii, lungi de 6—8 cm.
De Ia construcţiile ce se aflau aici, ne-a mai rămas, pe lîngă celelalte resturi de
materiale, un bogat inventar de obiecte de fier. Dintre ele, cele mai numeroase sînt piroa
nele cu floare lată şi cu secţiune rectangulară, a căror lungime ajunge pînă la 14 cm
(pl. ΠΙ/3). Alte piroane au capul piramidal sau bombat (pl. III/1 şi 2). Cuiele, într-un
procent mai mare, aufloarelată; găsim totuşi şi unele cu capul piramidal şi de proporţii
mai reduse (pl. ΠΙ/9 şi 10).
în afară de numărul mare de diferite cuie şi piroane, s-au găsit şi cîteva scoabe,
cu secţiune rectangulară, de forme diferite, cu dimensiunile de 4,5—8 cm.
Atît cuiele cît şi scoabele erau folosite desigur la construcţiile de lemn — bărăcile.
Tot de la acest fel de construcţii au rămas şi cele patru ţiţîni, făcute din bare rectan
gulare, îndoite, ce se îmbucau prin cele două inele create, avînd lungimea braţelor de
circa 9 cm (pi. ΠΙ/4). De la diferitele încuietori ne-au rămas doar cîteva fragmente ce ne
dau indicaţia folosirii lor, fără a le putea determina mai precis (pl. ΠΙ/12, 14,15 şi 16):
de asemenea au fost găsite şi puţine fragmente de chei (pl. III/13).
în apropierea pretoriului, spre nord, a fost descoperit un mic depozit, format din
patru unelte de dulgherie: două topoare şi două tesle. Topoarele — lungi pînă la 25 cm —
au lama curbată, ceafa plată, iar gaura de înmănuşare prevăzută lateral cu doi pinteni
(pl. 111/17). Teslele au lama tot curbată şi gaura de înmănuşare prevăzută de asemenea
cu cei doi pinteni laterali (pl. 111/19); una—lungă de 21,8 cm —are ceafa rotundă, iar a
doua — lungă de 18 cm — are ceafa dreaptă. Tot în categoria uneltelor de dulgherie
plasăm şi sfredelul — lung de 40,5 cm—cu o lingură la un cap, iar la celalalt cu minerul
în formă de daltă (pl. III/20). De asemenea a fost găsită şi o cuţitoaie dreaptă, in stare
» - c. I I ·
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Pl. I I . — Sticli şi obiecte de podoaba din castrul de piatră de Ia Butnbegd: 1—2, fragmente de pahare de s t i c l i ;
3—5, mărgele de s t i c l i ; 6, ţ i n t i de bronz; 7, verigi de fier; 8—10, aplici de bronz; 11, fibulă de fier; 12, inel
de bronz; 13, clopoţel de bronz; 14, fragment de statuie de bronz.
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fragmentată, lungă de 13 cm (pl. ΠΙ/11). Adăugăm la acestea o daltă în formă pira
midală, lungă de 17,5 cm aflată în suprafaţa de la sud de pretoriu. In aceeaşi suprafaţă

D.-f^Kum nu

Vj i . .

Pl. I I I . — Obiecte de fier din castrul dc piatra de la Bumbeşti: 1—3, piroane de fier; 4, ţ l ţ t n i de
fier;
5, penseta de fier; 6, instrument de fier; 7, v l r f de s u l i ţ a ; 8, v î r f de săgeata mare; 9—10, cuie de fier; 11, fragment
de c u ţ i ţ o a l e ; 12, 14—16, fragmente de Încuietori; 13, fragment de cheie; 17, topor; 18, coasa; 19, reali; 20, burghiu.

a fost găsită singura unealtă agricolă, o seceră, nu tocmai bine conservată, cu lungimea
de 34 cm (pl. ΙΠ/18).
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O altă categorie de obiecte o formează instrumentele mici, reprezentate prin patru
piese. O pensetă lungă de 12 cm, decorată cu cîte două dungi transversale pe ambele
braţe, aproape de capătul lipit prin batere la cald (pl. III/5). Două instrumente subţiri,
lungi de 10—12 cm, cu secţiune rotundă, ambele îndoite la mijloc, avînd la un capăt
un virf subţire în formă de ac, iar la celălalt o lopăţică mică dreptunghiulară — păstrată
doar la unul din ele (pl. III/6). Un instrument de formă piramidală cu o bază rectan
gulară şi cu un vîrf prelungit şi ascuţit — lung de 10,4 cm — probabil stilumţY).
Printre obiectele de uz comun, încadrăm o verigă cu secţiunea rotundă, cu diametrul
2,8 cm (pl. Π/7), şi o cataramă, la care se păstrează acul, lung de 5,2 cm.
Bronzul e reprezentat prin cîteva podoabe. Un inel mic cu placa rotundă, decorat
cu două cercuri concentrice şi douăfloricelecizelate, avînd diametrul de 1,85 cm (pl. Π/12).
Aplică în forma literei G, lungă de 2,9 cm (pl. Π/8). Ţintă de bronz cu capul semi
sferic cu ac lung, lungă de 3,6 cm (pl. Π/6). Un fragment de placă de bronz, cu trei
linii incizate paralele, provenind probabil de la o statuie, avînd lungimea de 16,5 cm,
iar lăţimea de 10,8 cm (pl. Π/14).
La aşezarea civilă, spre deosebire de castru, intîlnim obiectele de fier pline de
zgură, datorită incendiului ce distrusese locuinţa.
Piroanele au aceleaşi forme şi dimensiuni ca cele din castru: 7—13 cm. Cuiele
sînt şi ele la fel, tot cu secţiune rectangulară. Trebuie să scoatem în relief prezenţa
unei scoabe mari, lungă de 28,3 cm, cu secţiunea rectangulară, iar cu capetele îndoite
în direcţii opuse. Şi aici au fost aflate două ţîţîni, cu laturile lungi de circa 7 cm. Adăugăm
la acestea, două şine de fier cu secţiune dreptunghiulară.
Singura fibulă aflată în cursul acestor cercetări a fost cea de la aşezarea civilă,
fiind de ripul celor cu piciorul întors — lungă de 5,4 cm; pe spinare se află un şir
de puncte; acul e lipsă (pl. Π/11).
Dintre obiectele de bronz remarcăm o aplică ajurată, de formă rectangulară, cu
două şiruri de inimioare, aşezate cîte două vîrf în vîrf, cu dimensiunile: lungimea 3,1 cm,
lăţimea 2,6 cm (pl. 11/10). A doua aplică de formă semicirculară ajurată, cu diametrul
de 4,1 cm (pl. Π/9). Un clopoţel cu tortiţă de suspensie, spart pe o latură, fără limbă,
înalt de 4 cm (pl. Π/13).
*
In rezumat, săpăturile au cercetat o zonă de-a lungul malului Jiului, expusă distru
gerii. Pe baza fragmentelor de ziduri ce s-au descoperit, s-a putut rezolva problema
orientării şi planului castrului. Prin micile sondaje din aşezarea civilă s-a constatat impor
tanţa acestei aşezări care documentează o sinteză între cultura locală şi romană. întrucît
erau numai săpături de salvare, nu s-au putut aborda şi alte probleme, rămînînd ca
acestea să se urmărească în cursul cercetărilor viitoare, cînd urmează să fie cercetat şi
castrul de pămînt.
G R I G O R E F L O R E S C U , E X S P E C T A T U S BUJOR. ANA M A T R O S E N C O

CHACATEJIbHblE PACKOIIKM B BYMEEIUTM
( K P A T K O E COflEPHtAHHE)
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II—III

Μ Ο Η Θ Τ c B H A e T e J i b C T B y i o T 06

Hcnojib-

ΒβΚβΗ Η . 8 .

OBT>HCHEHHE P H C Y H K O B
P H C . 1. — ΠΛΆΗ castram Β EyMfiemin Thipry-JKHycKoro pafloH» KpaftoDCKOft ofijiacTH.
P H C . 2. — Macrb c r e m i castram B B y M Ô e u m i , paapymeHHOfl MCCTHMMH WHTCTHMH .
P H C . 3. — KaMeHOJioMHn Ha Oepery, na κ ο τ ο ρ ο Μ liaxoAHJicn KaMeiiHbifl castrum Β 6yM6cuiTii.
P H C . 4> — V i a sagularis c Kanasoit Η οετβτκβΜΗ c r e H u Β cenepiiott Macrii npeTopnyMa KaMeHHoro
castrum Β E y M o e n m i .
P H C . 5. — OcraTKH C T C H Ha ruiomaflH κ tory ο τ npeTopnyMa KaMeHiioro castrum η EyMfieurrn.
TabJiHiia I . — KepaMHKa ua KaMeHHoro castrum Β E y M G e u m t . 1 — ueCojihuiofl KyeiuHH-. 2—3 —
προφΗΛΗ KpaeB ropniKOB c BHyTpeHHeft BueMKOft ; 4 — π ρ ο φ Η Μ · ropmKa ; 5 — nporjmjib MHCKH ; 6 — (pparMCHT
KypHnbHHOţi ; 7 — npo<J>HJib M H C K H : 8 — η ρ ο φ η π Β «Ha ropiuKa ; 9 — φ ρ β Γ Μ β ι ι τ ι φ υ ι ι ι κ ι ι ; 10 — π ρ ο φ κ π Β β ο ρ τ Η κ β
c ô c y n a ; 11—13 — npcKpHJib οορτΗΚΟΒ Kopqar; 14 — φρβΓΜβΗτ β ο ρ τ η κ β MHCKH; 1 5 — A H O MHCKH.
Taojnma I I . — C T C K J I O Η π ρ β Α Μ β η ι yKpaiueHHtt na KaMeHHoro castrum B ByMoeun-H. 1—2 —
φρβΓΜβΗτιι CT6KJinHHbrx CT&KRHOB ; 3—5 — creKJiHHHue CycHHbi; 6 — 6 D O H 3 0 B U H rBoanb; 7 — Mcejieanoe ΒΒΘΗΟ;
8—10 — 6 ρ θ Η 8 θ Β 8 ϋ HatulaAHafl DJinuiKa ; 11 — weneaHoe aeeHo ; 12 — 6pon.aoBbift nepcreHb ; 1 3 — 6poHaoBbiA
KonoKOJTbiHK; 14 — φ ρ α η ι β Β τ βροΗβοβοΙΙ CTaTyn.
Taojum* I I I . — HCeneaHue πρβΑΜθΤΜ ΗΒ ΚΒΜΘΗΗΟΓΟ castrum Β ByMoenrnt. 1 — 3 — HteneaHue K O C T O J I H ;
4— HteneaHM neran; 5 — HceaeaHue nranrn*; 6 — o p y g H e s a mejieaa; 7 — ocrpne KonbH ; 8 — ocrpne oojibinoft
crpejni; 9 — 1 0 — meneamie Γ Β Ο Β Α Η - , Ι Ι — φρβΓΜβΗτ CKO6&JIH; 12, 14—16 — φ ρ β Γ Μ β Η τ υ aaTBopoB; 13 —
φρβΓΜθΗΤ K j r o i a ; 1 7 — τ ο π ο ρ ; 1 8 — K o c a ; 19 — TecJio; 20 — ceepjio.

L E S F O U I L L E S D E BUMBEŞTI
(RÉSUMÉ)

Les recherches effectuées pendant la campagne de 1955 ont rendu possible la reprise des
discussions à propos de l'emplacement du prétoire du camp de pierre. A cette occasion, il a été
établi que le prétoire était placé face à l'Est et que son entrée donnait sur la via praetoria.
A l'extérieur du mur d'enceinte, on a constaté l'existence de la berme empierrée super
ficiellement. A l'intérieur, la pente du vallum s'arrête à la rigole qui la sépare de la via sagularis.
Au cours des fouilles, des outils en fer et en bronze ont été mis au jour. Parmi ceux-ci,
il y a lieu de citer deux herminettes, deux haches et un foret trouvés près du prétoire, ainsi
que des pointes de flèches et de pilums.
Les objets de céramique sont si endommagés, qu'une reconstitution des vases est impossible.
De nombreux fragments de terrines et de pots, exécutés dans une pâte grise et marron, pleine
d'impuretés, ont été mis au jour; les tessons de pâte pure et soignée sont beaucoup plus
rares. La poterie importée est représentée par quelques tessons d'amphores.
Les fouilles effectuées sur l'emplacement de l'établisement civil ont mis au jour des maté
riaux similaires à ceux du camp.
Les huit pièces de monnaie, découvertes pendant cette campagne, dénotent que le camp
et l'établissement civil ont servi aux I I et III* siècles de notre ère.
e
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EXPLICATION D E S FIGURES
P i g . 1. — Plan du camp dc pierre de Bumbeşti.
Fig. 2. — Partie du mur du camp de Bumbcfti (district de Tîrgu Jiu, région de Craiova), détruit par les habitants.
Fig. 3. — Carrière de pierre de la rive sur laquelle se trouve le camp de pierre de Bumbcffi.
Fig. 4. — L a fia tagularii avec ses rigoles et des vestiges de murs sur l'aire Nord du prétoire, dans le camp de
pierre de Bumbeşti.
F i g . 5. — Vestiges de murs sur l'aire Sud du prétoire, dans le camp de pierre de Bumbeşti.
Planche I . — Poteries trouvées dans le camp de pierre de Bumbeşti: 1, tasse; 2—3, profila de rebords de pots
à sillon intérieur; 4, profil de pot; 5. profil d'écueUc; 6, fragment de cassolette; 7, profil de terrine; 8, profil de fond de
pot; 9, fragment de couvercle; 10, profil du rebord d'un bocal; 11 — 13, profils de rebords de terrines; 14, fragment d'un
rebord d'écuelle; 15, fond d'écuelk.
Planche Π . — Verrerie et ornements trouvés dana le camp de pierre de Bumbcfti: 1—2, fragmenta de gobelet*
en verre; 3—5, perles en verre; 6, petit clou en bronze; 7, maillon de fer; 8—10, applique en bronze; 11, fibule en fer;
12, anneau de bronze; 13, clochette en bronze; 14, fragment d'une statue en bronze.
Planche I I I — Objets en fer provenant du camp de pierre de Bumbeşti: 1—3, clous en fer; 4, gond* en fer;
5, pincette en fer; 6, instrument en fer; 7, pointe dc pique; 8, pointe de flèche; 9—10. clous en fer; 11, fragment dc
plane; 12—14—16, fragments de loquets; 13, fragment de clef; 17, hache; 18, faux; 19, herminette; 20, foret.
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC CAŞOLT - ARPAŞUL D E SUS
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA R E Z U L T A T E L O R D I N CAMPANIA
ANULUI 1955 *

I
A

N a doua campanie de săpături întreprinse de acest şantier, în 1955, obiectivele
principale urmărite au fost aceleaşi ca şi anul trecut, adică necropola mare de la Caşolţ;
r. Sibiu, şi aşezarea dacă de la Arpaşul de Sus, r. Făgăraş . î n afară de aceste obiec
tive principale,cu scopul de a cunoaşte mai bine mediul arheologic înconjurător şi a obţine
o perspectivă istorică mai largă asupra lor, cercetările au fost extinse, prin recunoaşteri,
sondaje şi săpături de informare, la un teritoriu mai vast, care se întinde de-a lungul
văii Oltului de la Făgăraş pînă la pasul Turnu-Roşu (fig. 1). Aceste cercetări compli
mentare, întreprinse în pofida condiţiilor atmosferice nefavorabile, mai ales în prima
1

Calbor
o

Pig. 1. — Schit geografici a v i i i Oltului Intre Făgăraş ai Pasul T u m u - R o ş u , cu principalele aşezări si monumente antice.
2

parte a campaniei de săpături, au fost efectuate fie în puncte din imediata apropiere a
celor două obiective principale, fie la o depărtare mai mare de acestea, la monumente
arheologice care prin natura lor se arătau a fi similare sau conexe din punct de vedere
istoric cu acestea.
Astfel, la Caşolţ, în imediata apropiere a necropolei mari, în afară de aşezarea de la
Pepinieră, identificată şi cercetată anul trecut, s-au mai descoperit alte două aşezări,
una la «Poiana cu şopruri», în valea Caşolţului, cealaltă la «Poiana în pisc», aproape
de izvoarele văii Cristianului. în amîndouă aşezările s-au executat primele sondaje. Tot
* Colectivul şantierului a fost alcătuit din: M . Macrea,
responsabil, E . Chirilă, E . Dobroiu, N . Lupu, I . Mitrofan, D . Radu, membri, şi I . Drăgan, Λ . Lazăr, I . Paul,
L . Ţeposu-David, V . Viorel, A . Zalâny, studenţi.
Lucrările s-au efectuat intre 8 iulie şi 7 septembrie, mai
îndi la Caşolţ (8 iulie —-14 august), apoi la Arpaşul de
Sus (15—31 august) şi in sfirşit la Calbor (1—7 septembrie),

unde au participat la lucrări din partea colectivului numai
M . Macrea şi N . Lupu.
Vezi raportul preliminar pe 1954, S C I V , V I ,
1955, nr. 3—4, de unde se vor folosi, pentru orientare,
schiţele topografice şi planul general al necropolei (fig. 1
şi pl. I—Π), care nu se mai reproduc In prezentul raport.
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EXPLICATION D E S FIGURES
F i g . 1. — Plan du camp dc pierre dc Bumbcfti.
Fig. 2. — Partie du mur du camp de Bumbcfti (district de Tirgu Jiu, région de Craiova), détruit par les habitants.
Fig. 3. — Carrière de pierre de la rive sur laquelle se trouve le camp de pierre de Bumbcfti.
Fig. 4. — L a tia sagularis avec ses rigoles et des vestiges de murs sur l'aire Nord du prétoire, dans le camp de
pierre de Bumbcfti.
F i g . 5. — Vestiges de murs sur l'aire Sud du prétoire, dans le camp de pierre de Bumbcfti.
Planche I . — Poteries trouvées dans le camp de pierre de Bumbcfti: 1, tasse; 2—3, profils de rebords de pots
ă sillon intérieur; 4, profil de pot; 5. profil d'écuclle; 6, fragment de cassolette; 7, profil de terrine; 8, profil de fond de
pot; 9, fragment de couvercle; 10, profil du rebord d'un bocal; 11 — 13, profils de rebords de terrines; 14, fragment d'un
rebord d'écuclle; 15, fond d'écuclle.
Planche Π . — Verrerie et ornements trouvés dans le camp de pierre de Bumbeşti: 1—2, fragments de gobelets
en verre; 3—5, perles en verre; 6, petit clou en bronze; 7, maillon de fier; 8—10, applique en bronze; 11, fibule en fer;
12, anneau de bronze; 13, clochette en bronze; 14, fragment d'une statue en bronze.
Planche Ι Π — Objets en fer provenant du camp de pierre de Bumbcfti: 1—3, clous en fer; 4, gonds en fer;
5, pincette en fer; 6, instrument en fer; 7, pointe de pique; 8, pointe de flecbe; 9—10. doue en fier; 11, fragment de
plane; 12 — 14—16, fragments de loquets; 13, fragment de clef; 17, hache; 18, faux; 19, henninette; 20, foret.
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC CAŞOLT - ARPAŞUL D E SUS
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA R E Z U L T A T E L O R D I N CAMPANIA
ANULUI 1955*

I
A

N a doua campanie de săpături întreprinse de acest şantier, în 1955, obiectivele
principale urmărite au fost aceleaşi ca şi anul trecut, adică necropola mare de la Caşolţ;
r. Sibiu, şi aşezarea dacă de la Arpaşul de Sus, r. Făgăraş . î n afară de aceste obiec
tive principale,cu scopul de a cunoaşte mai bine mediul arheologic înconjurător şi a obţine
o perspectivă istorică mai largă asupra lor, cercetările au fost extinse, prin recunoaşteri,
sondaje şi săpături de informare, la un teritoriu mai vast, care se întinde de-a lungul
văii Oltului de la Făgăraş pînă la pasul Turnu-Roşu (fig. 1). Aceste cercetări compli
mentare, întreprinse în pofida condiţiilor atmosferice nefavorabile, mai ales în prima
1
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o

Fig. 1. — Schiţa geografica a răii Oltului Intre Făgăraş ţi Pasul Turnu-Roşu, cu principalele aşezări şi monumente antice.

parte a campaniei de săpături, au fost efectuate fie în puncte din imediata apropiere a
celor două obiective principale, fie la o depărtare mai mare de acestea, la monumente
arheologice care prin natura lor se arătau a fi similare sau conexe din punct de vedere
istoric cu acestea.
Astfel, la Caşolţ, în imediata apropiere a necropolei mari, în afară de aşezarea de la
Pepinieră, identificată şi cercetată anul trecut, s-au mai descoperit alte două aşezări,
una la « Poiana cu şopruri », în valea Caşolţului, cealaltă la « Poiana in pisc », aproape
de izvoarele văii Cristianului. în amîndouă aşezările s-au executat primele sondaje. Tot
* Colectivul şantierului a fost alcătuit din: M . Macrea,
responsabil, E . Chirilă, E . Dobroiu, N . Lupu, I . Mitrofan, D . Radu, membri, şi I . Drăgan, Λ . Lazăr, I . Paul,
L . Ţcposu-David, V . Viorel, Λ . Zalany, studenţi.
Lucrările s-au efectuat între 8 iulie şi 7 septembrie, mai
îndi la Caşolţ (8 iulie — ·14 august), apoi la Arpaşul de
Sus(15—31 a u g u s t ) ş i l n sfirşit la Calbor(1—7 septembrie).

unde au participat Ia lucrări din partea colectivului numai
M . Macrea şi N . Lupu.
Vezi raportul preliminar pe 1954, S C I V , V I ,
1955, nr. 3—4, de unde se vor folosi, pentru orientare,
schitele topografice şi planul general al necropolei (fig. 1
şi pl. I—Π), care nu se mai reproduc In prezentul rapon.
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aici, la vest de necropola mare, s-a identificat pe culmea dealului «Trei morminţi»,
o a doua necropolă, amintită vag de cercetătorii mai vechi, alcătuită din mai mulţi tumuli,
dintre care am explorat doi. O a treia necropolă, intru totul similară celei de la Caşolţ,
dar total necunoscută pînă acum în literatura arheologică, a fost descoperită aproape de
Făgăraş, în teritoriul satului Calbor, unde am cercetat de asemenea doi tumuli, executind
şi un mic sondaj într-o aşezare situată la abia cîteva sute de metri mai jos, pe pantele
aceluiaşi deal. O scurtă recunoaştere s-a făcut şi la castrul roman de la Feldioara, situat
pe malul drept al Oltului, aproximativ în faţa aşezării dace de la Arpaşul de Sus.
în cele ce urmează prezentăm pe scurt principalele rezultate obţinute în toate aceste
cercetări, săpături, sondaje şi recunoaşteri, din anul 1955, grupate în jurul celor două
obiective principale ale şantierului.
I. CERCETĂRILE D E LA CAŞOLŢ ŞI ÎMPREJURIMI
în acest capitol înfăţişăm lucrările efectuate şi rezultatele obţinute în necropola
mare de la Caşolţ şi în punctele din imediata ei apropiere. Includem de asemenea aici
şi rezultatele primelor cercetări întreprinse în necropola de la Calbor, care, deşi situată
la o mai mare depărtare, e strîns legată istoric de necropola mare de la Caşolţ, fiind con
temporană şi aparţinînd aceluiaşi orizont cultural.
1. N E C R O P O L A M A R E ( A )

întrucît în raportul preliminar pe 1954 s-au comunicat datele necesare privitoare
la poziţia geografica a necropolei şi la topografia tumulilor din necropolă, aici ne măr
ginim să arătăm, în această privinţă, că, cu prilejul renumerotării movilelor, au fost
identificaţi noi tumuli, care anul trecut scăpaseră atenţiei noastre, astfel că numărul
lor total trece acum de 300, ceea ce pune şi mai mult în evidenţă mărimea excep
ţională a necropolei de la Caşolţ, care se dovedeşte a fi cea mai mare necropolă de
acest gen nu numai de la noi din ţară, ci din toate regiunile dunărene.
Tumulii cercetaţi în 1955, în număr de 18, se găsesc în toate cele trei zone
ale necropolei şi aparţin tuturor tipurilor de tumuli, de la cei mai mici şi aproape cu totul
aplatizaţi, pînă la cei de mărime mijlocie sau mare. E i au fost numerotaţi in continuare
de la X X — X X X V I I . în zona de sud-vest (I) au fost săpaţi 13 tumuli ( X X — X X X I ,
X X X V I I - 4 6 , 35, 20, 22,28, 41, 21, 13, 81, 80, 73, 87, 34), in zona de centru (Π) trei
( X X X I I — X X X I V - 136, 128, 181) şi în cea de nord-est (ΠΙ) doi ( X X X V - X X X V I
= 276, 283). în felul acesta numărul total al tumulilor exploraţi pînă acum de colec
tivul nostru se ridică la 37.
Metoda de săpătură folosită a rămas, ca şi anul trecut, aceea pe sferturi, cu braţele
în cruce, care s-a dovedit a fi cea mai avantajoasă. Explorarea s-a făcut, în cadrul acestei
metode, pe fîşii orizontale, pînă la bază, adică la solul viu, şi, atunci cînd nu s-au
ivit impedimente, pe toată întinderea movilelor. Cu toate că condiţiile atmosferice
au fost tot timpul neprielnice, din cauza ploilor abundente, datorită experienţei cîştigate în asemenea cercetări s-au putut face observaţii amănunţite şi preţioase, care com
pletează cunoştinţele noastre despre ritul de înmormîntare şi practicele funerare folo
site de populaţia de la Caşolţ. Au fost întocmite mai multe planuri şi desene de deta
liu, care fixează mai bine observaţiile făcute.
•în cele ce urmează, renunţind la descrierea, chiar sumară, a fiecărui tumul în
parte, spre a ne menţine în limitele rezervate prezentului raport, vom înfăţişa princi
palele observaţii şi constatări făcute în cursul săpăturilor, sistematizate pe categorii
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pămînt înroşit la bază. înseamnă că incinerarea nu s-a făcut în acest loc, ci in afara
tumulului, la marginea lui, după cum indică grupul de fragmente ceramice, alcătuind
un fel de « pardoseală », din sectorul A. în profilul casetei practicate pe latura A-B
s-a observat de fapt o linie de pămînt roşu şi cărbune, care arată că aici a avut loc a

Fig. 2. — T . X X V I I (13). Planul tumulului cu descoperirile de la baza lui.

doua incinerare, în afara tumulului. De aci rămăşiţele incinerării au fost ridicate şi
depuse în tumulul existent, într-o casetă deschisă la marginea lui. Deschiderea făcută
nu a fost adineită pînă la baza tumulului şi nici nu a deranjat vatra funerară a înmormîntării mai vechi. într-adevăr, s-a putut constata că stratul funerar al primului mor
mînt pătrunde ca o limbă pe sub stratul funerar II (fig. 3), ceea ce asigură cu toată cer
titudinea cronologia relativă a celor două înmormîntări. Mormîntul Π e datat de o
monedă găsită pe stratul funerar care îi aparţine. Ea este un as de bronz al lui Ha
drian (Coh*, Π, 947; Strack, Π, 676), databil la sfîrşitul domniei acestui împărat, între
anii 130-138 e.n.. Prima* mmorrnîntare este deci mai veche. Al doilea mormînt,
după natura inventarului funerar, din care fac parte două fibule de bronz şi
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mărgele de sticlă, aparţine unei femei. în schimb, primul mormînt, fiind al unui
bărbat matur, presupunem că este al soţului şi capului familiei. Murind mai întii, pentru
el s-a ridicat tumulul, în care, ceva mai tirziu, s-au depus şi rămăşiţele funerare
ale soţiei. între cele două înmor
mîntări, intervalul de timp nu a
putut fi deci prea mare.
Txxvi 11-13
în acelaşi tumul s-a constatat
însă şi o a treia vatră funerară,
situată la sud şi la oarecare de
părtare de vatra funerară I. Dimen
siunile ei sînt mici (0,75 χ 0,75 m)
şi constă din cărbune, oase calci
nate cu pămînt roşu la bază, şi
din cîteva fragmente ceramice.
După poziţia pe care o ocupă în
tumul, această ultimă vatră fu
nerară nu poate aparţine nici
uneia din înmormîntările amintite
pînă acum, ci reprezintă probabil
urmele unui mormînt mai vechi,
răvăşit cu prilejul ridicării tu
mulului nou. Constatări asemă
nătoare s-au făcut şi anul trecut
in alţi tumuli (VIII, XVI). în
cazul de faţă, datorită faptului că
ultima înmormîntare e datată cu
Lirulalc <W iSspfodire α
o monedă de la Hadrian, dis
Cărbunilor din viralul
Jii.«?iar I
punem de un terminus ante que m
-Linjiele sJralulm
Juneur I
şi de o preţioasă indicaţie de cro
——-Linilele ruguliii I
ûxojpj de aprindere
nologie relativă şi pentru cele
a utgnkii juneur
lalte două morminte mai vechi,
între data primului mormînt, răvă Fig. 3. — T . X X V I (13). Plan de detaliu, cu cele doua vetre funerare.
şit, şi aceea a mormîntului prin
cipal, pentru care s-a ridicat tumulul, putem presupune un răstimp mai îndelungat,
ceea ce ne poate duce chiar la o dată anterioară cuceririi Daciei de către romani, care
ar putea fi valabilă nu numai pentru acest mormînt, ci şi pentru celelalte morminte
răvăşite de tumulii mai recenţi. Mai notăm însă că dintre fragmentele ceramice găsite
pe ultima vatră amintită, unele aparţin unei străchini cu trei picioare, atît de caracte
ristică pentru necropola de la Caşolţ, ceea ce, dacă succesiunea cronologică schiţată
ipotetic mai sus ar fi adevărată, ar constitui un indiciu despre răspîndirea în Dacia a
acestui tip de vas la o dată foarte de vreme.
Sistemul de înmormîntare al incineraţiei practicat în necropola de la Caşolţ este
cel mai simplu cu putinţă şi în esenţa lui acelaşi în toţi tumulii. Ritualul incinerării şi
practicele care însoţeau acest act religios se desfăşurau după reguli respectate cu consec
venţă, care dovedesc viabilitatea unor tradiţii străvechi în mentalitatea acestei populaţii.
Cu toate acestea, observaţiile amănunţite înregistrate în cursul săpăturilor au dovedit
că chiar acest sistem de înmormîntare, practicat fără abateri esenţiale de la regulile şi
practicile tradiţionale, nu era atît de rigid încît să nu permită realizarea lui în numeroase
variante, care în totalitatea lor ne prezintă imaginea complexă şi variat nuanţată a obi
ceiurilor funerare ale populaţiei care se îrimorminta în această necropolă.

O

www.cimec.ro

6

Incinerarea se făcea pe un rug de lemne. Pentru un asemenea rit, combustibilul
necesar exista din abundenţă chiar pe locul necropolei şi se oferea de la sine. De aceea,
calcinarea oaselor este completă in majoritatea cazurilor. Prezenţa ghindei pe solul antic,
uneori in mare cantitate, la baza tumulilor şi chiar în afara lor, constituie un indiciu
că pe locul necropolei, in antichitate, ca şi astăzi, era pădure de stejar. Fără a fi făcut
încă analiza cărbunilor, credem că ei provin din arderea lemnelor de stejar. Dimensiunile
rugului, apreciate după întinderea stratului de cărbune, a oaselor calcinate şi mai ales a
pămîntului influenţat de foc, sint variabile şi nici nu au putut fi stabilite totdeauna cu
suficientă precizie. în medie insă ele sint de 2,20 χ 1,80 m, ceea ce core;punde mărimii
normale a omului. Originar, rugul era probabil patrulater. Astăzi urmele lui se prezintă
mai degrabă ca o pată puternic pigmentată, de culoare neagră şi roşie, de formă ovală
prelungită. Orientarea este obişnuit pe direcţia V - E , cu numeroase abateri însă, datorate
probabil anotimpului şi orei din zi la care a avut loc înmormintarea. Regula se pare
că era ca mortul să aibă privirea spre soare, ca şi participanţii la ceremonie. Adeseori
s-a produs, în cursul ritualului care urma după incinerare, o împrăştiere a resturilor
funerare pe o suprafaţă mai mare, aşa precum în alte cazuri ele erau strînse la mijloc,
după cum se va arăta mai jos. Există însă şi ruguri mai mici, de 1 χ 1 m, care
nu par să fi fost deranjate. Acestea aparţin probabil unor morminte de copii. De
cele mai multe ori cărbunii s-au răspîndit pe o suprafaţă mai mare, apreciată de
pildă la 6 χ 4 m, în jurul rugului funerar, unde îi găsim pe solul antic, pe care nu
l-au înroşit insă.
Cu unele excepţii, de care se va vorbi în cele următoare, nu s-a făcut în prealabil
o nivelare a terenului înainte de a se ridica rugul, chiar dacă el era în pantă. De aceea
stratul funerar, situat direct pe solul antic, urmează obişnuit înclinarea originală a tere
nului, astăzi mult modificat în toată înfăţişarea lui.
Corpul era depus pe rug îmbrăcat şi cu podoabele vestimentare, care au suferit
acţiunea focului intens la care au fost supuse. Prezenţa numeroaselor cuie, piroane şi
scoabe de fier în cei mai mulţi tumuli ne face să presupunem că în prealabil corpul era
pus fie într-un cosciug de lemn, fie pe o simplă targă sau năsălie, pe care era adus din
aşezare pînă la necropolă.
Aprinderea rugului se făcea prin mijloace primitive şi tradiţionale, cu ajutorul
silexurilor găsite în mulţi dintre tumulii săpaţi pînă acum, fie pe stratul funerar, fie
la capătul rugului şi chiar în părnîntul mantalei tumulului. în unele cazuri (t. XXVIII—13,
XXX—73) la un capăt al rugului s-a constatat cîte o groapă de dimensiuni variabile
(0,60 χ 0,60 m; 1,10 X 0,60 m), de formă ovală şi alveolată, care se adînceşte în solul
antic între 0,15—0,20 m. Aceste gropi au fost săpate înainte de ridicarea rugului şi
au servit pentru aprinderea acestuia, act care, avînd o semnificaţie religioasă, bănuim
că era îndeplinit de un preot. Focul putea fi realimentat cu lemne şi întreţinut pînă la
calcinarea completă a scheletului. Ultimele lemne aruncate pe rug au rămas incomplet
carbonizate; cînd a început ritualul înmormîntării au fost trase la o parte, la marginea
rugului. Prin săpătură, in unele cazuri, ele au putut fi urmărite în lungime. Cînd rugul
era situat în pantă, în partea de jos, dinspre SE, era sprijinit, spre a nu se prăbuşi,
cu trunchiuri, bîrne sau butuci, puşi orizontal, după cum s-a putut constata de pildă în
t. X X I I (20), X X I V (28), X X V I I (13).
în timpul incinerării avea loc un ospăţ funebru, din care se împărtăşeau partici
panţii la ceremonie. Mincările erau pregătite la focuri aprinse la oarecare depărtare de
rug, după cum dovedesc nişte vetre mai mici, cu cărbuni şi pămînt înroşit, dar fără
oase calcinate, constatate în mai mulţi tumuli (de pildă t. XXI—35, XXXI—87). Ele
au diamètre variabile, între 0,30 şi 0,70 m, şi se găsesc pe solul antic, la acelaşi nivel
cu vatra funerară. Un indiciu că aceste vetre mai mici sînt în legătură cu necesităţile
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ritualului funerar îl constituie şi faptul că obişnuit sint cuprinse şi acoperite de mantaua
tumulului. Multe dintre aceste vetre mai mici au putut fi totuşi nimicite cu prilejul
ridicării tumulilor. Vasele folosite la ospăţul funebru nu se mai duceau acasă, ci, potrivit
unei credinţe de străveche tradiţie, erau sparte pe loc sau deasupra rămăşiţelor rugului
funerar. De aceea în săpătură ele se găsesc formînd grupuri de fragmente ceramice,
dispuse în jurul vetrelor mici sau la o margine a rugului funerar. Nu lipsesc obişnuit
fragmentele aparţinînd unui vas mai mare, cu pereţii groşi, din pastă bine arsă totuşi,
ornamentat de cele mai multe ori cu striuri, adeseori alcătuind motivul « în şah ». Acesta
este vasul în care a fiert probabil mîncarea servită la ospăţ. Adeseori aceste fragmente
ceramice, printre care se găsesc şi din cele aparţinînd unor oale, străchini, castroane,
căni şi farfurii, sînt aşa de masate încît lasă impresia unei « pardoseli», probabil pentru că
au fost călcate în picioare de participanţii la ospăţul funebru, cu prilejul executării
ritualelor următoare şi al ridicării tumulului. O altă parte a vaselor folosite la ospăţ,
după cum s-a amintit, erau sparte ritual deasupra resturilor funerare, rămase statu quo
după terminarea incinerării. Observaţii destul de precise s-au putut face în mulţi tumuli
in această privinţă, determinindu-se uneori chiar locul de unde au fost aruncate şi răspîndirea lor pe stratul funerar. Ele erau de obicei vase mai mici, străchini, farfurii,
căni, din pastă mai fină. Actul spargerii rituale a vaselor deasupra mormîmtului
are de asemenea o semnificaţie simbolică şi s-a păstrat pînă astăzi în credinţele
poporului nostru.
Abia după acestea urma depunerea vaselor de ofrandă. Ele erau depuse întregi
peste resturile incinerării, direct pe stratul funerar, la mijlocul sau la o margine a rugului.
Numărul lor este variabil. Obişnuit, aceasta fiind o caracteristică a necropolei de la Caşolţ,
nu lipseşte un vas mai mare, un recipient de tipul vaselor de provizii, pe care noi îl
considerăm vasul principal al fiecărui mormînt. în jurul lui sînt dispuse alte vase mai
mici, alcătuite din oale, castroane, străchini, căni, farfurii. Toate sînt puse « în picioare »,
adică in poziţie normală. Uneori însă, cu prilejul aruncării peste ele a pămîntului pentru
ridicarea movilei, ele s-au răsturnat, de aceea le găsim în diferite poziţii, chiar cu gura
în jos. Starea lor de conservare este diferită, adeseori fiind sparte, crăpate sau avariate
de rădăcinile copacilor care au pătruns pînă la ele, ca şi de presiunea inegală a pămîn
tului. Totuşi, multe se găsesc în poziţia lor iniţială şi se pot reconstitui. Vasele mici sînt
de regulă mai bine păstrate. într-un singur tumul (XXVIII—81) vasul principal era
cu totul intact şi a putut fi scos în această stare (fig. 4). Vasul principal nu este o urnă
adevărată, deoarece în el nu au fost depuse oasele calcinate, cenuşa şi alte resturi ale
incineraţiei. Numai intimplător s-au găsit în aceste vase mici resturi funerare pătrunse
în ele o dată cu părnîntul aruncat peste ele. Un amănunt semnificativ, propriu necropolei
de la Caşolţ, este că in vasul principal se găseşte aproape fără excepţie cîte o ulcică,
pahar sau căniţă. Ulcica se găseşte totdeauna la fundul vasului principal, ceea ce dove
deşte că acesta conţinea un lichid, cum ar fi vin, mied sau altă băutură, ori lapte. Poate
analizele chimice ale probelor luate vor aduce precizări în această privinţă. Deocamdată
putem comunica doar unele observaţii care vin în sprijinul ipotezei de mai sus. Adeseori
ni s-a părut că părnîntul din jurul vasului principal este uleios. Lichidul se pare că nu
umplea vasul principal pînă sus, la gură, deoarece într-una dintre ulcele s-a putut observa
o dungă lăsată de acest lichid ceva mai jos de gura lui. Rădăcinile pătrunse în el s-au
încolăcit, deoarece au găsit probabil aci o substanţă hrănitoare. Nici în vasele adiacente
nu s-au găsit obişnuit oase umane. Ele se pare că conţineau tot lichide sau mîncări gătite,
judecind după oscioarele de pasăre găsite în unele din ele. Deci vasele întregi erau vase
de ofrandă, închipuite a servi la ospăţul de care avea să se bucure mortul în viaţa de
apoi. Ele oglindesc credinţa într-o viaţă viitoare, foarte răspindită în antichitate la multe
popoare, printre care şi la daci. îndeosebi vasul principal cu nelipsita ulcică din el suge-
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rează ideea unui ospăţ funerar rezervat defunctului sau, mai degrabă, pe care acesta
urma să-1 ofere divinităţii la care se credea că se duc sufletele celor morţi spre a fi
primite în împărăţia celor fericiţi.
Cu toate acestea există tumuli în care vasul principal lipseşte, ca şi în general
vasele de ofrandă întregi. în unele cazuri lipsa lor poate fi explicată prin proasta stare

Fig. 4. - T . X X V I I I (81). Vasul

principal in

situ.

de conservare a tumulilor şi a inventarului funerar. în alţi tumuli se pare că vasele
de ofrandă au fost sparte chiar cu prilejul ridicării movilei de pămînt sau al altor lucrări
în legătură cu înmormîntarea. Un tumul fără vase de ofrandă aparţine probabil unui
mormînt de copil (t. XXIII—22). Se pare că in mormintele de copii, obişnuit cu inventar
funerar foarte sărac, constînd doar din cîteva fragmente ceramice, fară obiecte de podoabă
şi totdeauna fără monedă, întreg ritualul funerar era redus şi simplificat, ospăţul şi ofranda
fiind mai mult simbolice.
într-un tumul (XXIX—80), toate resturile ospăţului funerar au fost strinse gră
madă la mijlocul rugului, alcătuind o moviliţă, cu diametrele de 1 χ 1,50 m şi înălţimea
de 0,20 m, în care s-au găsit, pe lîngă o mare cantitate de cărbune, cenuşă şi oase calci
nate, şi numeroase fragmente ceramice, printre care unele aparţinînd unui vas mare,
unui vas cenuşiu şi unei ceşti, toate sparte. Procedeul este singular pînă acum în necro
polă şi nu-i găsim o explicaţie satisfăcătoare. Tumulul aparţine, după inventarul său,
unei femei şi este datat de o monedă de bronz de la Hadrian (Coh , I I , 271 ; Strack,
II, 668) din anii 130-138 e. n. într-un alt tumul ( X X V I I I - 8 1 ) , de asemenea rămă
şiţele incinerării au fost strinse la mijlocul rugului, alcătuind o moviliţă înaltă de 0,20 m,
dar pe ele s-au aşezat vasele de ofrandă întregi (fig. 4): vasul principal, o strachină
cu trei picioare şi o farfurie. în jurul vasului principal au fost strinse resturile incineraţiei şi mai ales bulgări mărişori de pămînt ars, cu scopul de a-1 sprijini, să nu se răs
toarne. Cu acest prilej o parte din resturile funerare au pătruns în vasele adiacente,
8
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printre care o jumătate de monedă de bronz, ruptă din vechime, ce nu a putut
fi determinată. Menţionăm aici că alte asemenea jumătăţi de monede, rămase
la fel nedeterminate, s-au găsit in alţi doi tumuli apropiaţi, din aceeaşi
zonă a necropolei.
Depunerea vaselor de
ofrandă se făcea probabil tot
de către preot. întrucît actul
era îndeplinit probabil îndată
după terminarea incinerării,
înainte de stingerea jăratecului,
iar vasele trebuiau să fie depuse
deasupra resturilor funerare
încă încinse, spre a putea ajunge
la ele, pe o porţiune a vetrei se
dădea totul la o parte, curăţindu-se terenul pînă la sol şi
creindu-se astfel o cale de acces
spre mijlocul rugului (fig. 5).
Observaţii minuţioase au putut
stabili cu toată certitudinea
existenţa unei astfel de căi de
acces în cel puţin şase din
tumulii exploraţi anul acesta.
Direcţia dinspre care s-a prac
ticat calea de acces este diferită,
Ν, V sau E , dar niciodată
dinspre S C e e a C e ar fi un in- ^'8- 5. — T . X X I I ( 2 0 ) . Plan de detaliu: vatra rugului cu vasele de ofrandă
,·

·

„ '

,
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si calea de acces.

diciu că cel care îndeplinea
actul trebuia să se afle cu faţa
spre soare. Obişnuit, calea de acces corespunde cu locul de unde s-a aprins rugul,
de aceea uneori vasele de ofrandă zac deasupra sau la marginea gropii de
aprindere.
O înfăţişare deosebită şi unică pînă acum prezintă vatra şi rugul funerar din
t. XXI—35. Aici marginile rugului sînt marcate de un briu, lat de 0,30—0,40 m, alcă
tuit din fragmente ceramice masate unele peste altele, fără nici o altă ordine (fig. 6).
La mijlocul acestui patrulater se afla vasul principal, care, excepţional, nu este de tipul
recipientelor mari, ci o oală sau o cană bitronconică, cu toartă şi guler drept, vertical
la gură, din pastă fină, roşie, de factură romană. Tumulul e datat de o monedă de bronz
de la Sabina, soţia împăratului Hadrian, în anii 128—129 e.n. (Coh , I I , 66; Strack,
Π, 860), găsită lîngă vasul principal. Aspectul particular al vetrei funerare din acest
tumul îl explicăm, pe baza unor observaţii făcute, prin faptul că spre sfîrşitul cere
moniei ar fi intervenit o ploaie care i-a silit pe participanţi să ridice în grabă un tumul
mic, provizoriu, cu diametrul de numai 3 m, pe care l-au completat ulterior, construind
o movilă mai mare cu diametrele de 12,45 χ 14,85 m.
O particularitate de asemenea unică pînă acum, care a permis înregistrarea unor
observaţii preţioase, a prezentat şi t. X X X I —87. La baza lui s-a constatat existenţa unei
gropi patrulatere de 1,50 χ 0,80 m, rotunjită la colţuri şi adîncindu-se cu 0,20 m în
solul antic. Groapa nu este altceva decît locul rugului funerar, un fel de pat adîncit
deasupra căruia s-a ridicat rugul. în acest pat au căzut toate oasele calcinate ale sche
letului şi celelalte resturi ale incinerării, alcătuind un strat nu prea gros, de abia 7,5 cm,
2
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sub care se află părnîntul înroşit pe o adîncime de 10 cm. Oasele, incomplet calcinate
de astă dată, au căzut pe fundul gropii şi s-au păstrat nemişcate (fig. 7), astfel că s-au

FiK- fi- — I • X X I (25).J Vatra funerari cu hriul de fragmente ceramice şi vasul
principal la mijloc.

Txxxi-â7 Paiul vetrei janerare
^Cerar.-iică.

Scara

Os calcinai φ Moneda T '.'st,
Fig

7. - T . X X X I

"—•
. ' Sîral juneiar

(87). Patul funerar de la baza runului.

putut distinge liniile corpului în poziţia lui de pe rug. S-a putut constata că pe rug
corpul a fost depus in poziţie chircită, culcat, se pare, pe partea dreaptă. Numai aşa,
deşi aparţine unui om matur, corpul a putut încăpea pe un rug lung numai de 1,50 ni.
Rugul era orientat pe direcţia N-S, iar corpul pe direcţia V - E , cu capul la vest şi
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privirea spre S, unde se aria probabil soarele. S-au putut distinge bine calota craniană,
coloana vertebrală şi oasele bazinului. Picioarele se pare că s-au desfăcut in timpul
arderii. Inventarul funerar nu e prea bogat şi vase întregi nu s-au găsit. Totuşi se pare
că vase de ofrandă au fost puse în regiunea capului şi a bazinului, poate şi la picioare,
dar s-au spart. Sub oasele bazinului s-a găsit o jumătate de monedă de bronz, nedeter
minată. După locul unde a fost găsită se poate trage concluzia certă că «obolul lui
Charon » se punea in mîna, probabil dreaptă, a mortului, nu în gură.
în regulă generală, cum s-a afirmat şi în raportul pe 1954, tumulii reprezintă
morminte individuale. Fac excepţie, bine înţeles, aceia în care au avut loc înmormîntări
ulterioare (un singur caz cert). Hotărîtor în această privinţă ni se pare faptul că în
fiecare tumul se găseşte numai cîte o singură monedă şi obişnuit cite un singur vas
principal cu ulcica în el. Totuşi, în doi dintre tumulii exploraţi anul acesta (XXII—20
şi XXIV—28), au apărut cîte două vase principale,fiecarecu ulcica lui şi în jurul fiecă
ruia un număr de vase adiacente. în ambele cazuri rugurile erau excepţional de mari.
In unul s-au găsit şi două lame de silex. Bănuim că în ambele cazuri s-au incinerat,
deodată, poate pe două ruguri alăturate, sau pe unul singur, cîte două persoane din
aceeaşi familie. Nici unul din aceşti tumuli, care se află în aceeaşi parte a necropolei,
nu au avut monedă.
Un element nou şi deosebit de semnificativ îl constituie apariţia unei cutii de piatră
in t. X X V I — 21, din zona de sud-vest, aproape de marginea de sud a necropolei. Cutia
e situată la mijlocul vetrei funerare şi are forma unui patrulater de dimensiunile 1,10 X
0,80 m în interior. Ε alcătuită din mai multe lespezi de piatră şi e orientată cu axul
lung pe direcţia NV-SE. Lespezile sînt din piatră de nisip, foarte friabilă, de natură
sedimentară. Este o piatră locală, care se găseşte atît pe valea Bradului, cît şi de cealaltă
parte a dealului pe care e situată necropola, în valea Hîrtibaciului. Stratul funerar se
întinde şi în afara cutiei, pe o suprafaţă mai mare decît obişnuit. Prezenţa pămîntului
influenţat de foc, pe o grosime pînă la 10 cm, nu mai lasă nici un dubiu că incinerarea
s-a făcut pe loc. Pereţii lungi ai cutiei de piatră sînt alcătuiţi din cîte o lespede de
dimensiunile 1,10 χ 0,60 sau 0,70 χ 0,10 sau 0,18 m. Peretele scurt dinspre SV e format
dintr-o lespede mai mică (1,15 X 0,50 χ 0,25 m), care închide cutia, iar în spatele ei,
în afară, ca sprijin, spre a împiedica alunecarea cutiei în direcţia coboritoare a pantei,
un al doilea bloc, destul de inform (0,70 χ 0,40 χ 0,25 m). Peretele scurt opus, dinspre
NV, era alcătuit dintr-o altă lespede (0,80 χ 0,60 χ 0,20 m), care s-a prăbuşit în interiorul
cutiei (fig. 8). în starea actuală, fiind foarte măcinate şi in curs de descompunere, mai
ales în contact cu lumina şi aerul, lespezile nu trădează urme de cioplire regulată şi
de netezire a suprafeţei lor. Pentru construirea casetei au fost alese şi utilizate lespezi
naturale, din cele care se găsesc în regiune. Totuşi, bănuim că ele au trebuit să fie
cioplite, oricît de rudimentar şi de superficial, spre a fi reduse la dimensiunile necesare.
Cioplirea s-a făcut pe loc, devreme ce în apropierea cutiei, pe stratul funerar, s-au găsit
bucăţi mai mici, informe, din aceeaşi piatră. Construirea cutiei de piatră s-a făcut după
terminarea incinerării, cînd lespezile au fost înfipte în stratul funerar, pătrunzînd pînă
la solul viu. Ele nu prezintă urme evidente de ardere. Cutia nu a fost acoperită, decît
cel mult cu crengi de stejar. O lespede de acoperire nu a existat. în interiorul cutiei
s-a constatat existenţa stratului funerar compact, compus din cărbuni, multe oase calci
nate, fragmente ceramice, obiecte de metal, printre care ţinte de fier, un « dinte de
piepten» şi o fibulă de bronz întreagă, apoi mărgele de sticlă, indiciu că mormîntul ar
aparţine unei femei. în afara casetei nu s-au găsit oase calcinate şi nici alte elemente
ale inventarului funerar, cu excepţia fragmentelor ceramice, ceea ce constituie o dovadă
că ea a fost construită chiar pe locul rugului. Rostul cutiei era deci de a proteja şi a
adăposti — e adevărat mai mult simbolic, decît cu adevărat eficace — rămăşiţele funerare
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şi inventarul mormîntului. Vase întregi nu s-au găsit, cu excepţia unei străchini cu trei
picioare, aflată la capătul de S E şi înafara cutiei de piatră (fig. 8). Ea se găsea pe stratul
funerar, cu gura în sus, dar avea picioarele rupte, ceea ce dovedeşte că totuşi nu este
in situ şi că făcea parte din vasele sparte ritual, nu din cele de ofrandă. Tumulul e lipsit
de monedă, dar după caracterul inventarului, din care face parte şi un mic fragment
ceramic cu ornamente în relief (fig. 10/7), din pastă fină, de culoare galben-cenuşiu,
provenind mai degrabă de la un castron de terra sigillata de imitaţie, decît dintr-un
bol delian, morrnintul se datează în
epoca romană, ca majoritatea tumu
lilor din această necropolă.
Lipsa vaselor întregi de ofran
dă, din tumulul de mai sus, ca şi
reladva sărăcie a obiectelor de in
ventar funerar, contrastind cu exis
tenţa cudei de piatră, destinată a
păstra, dacă nu lucruri mai de preţ,
cel puţin mai intacte, ni se pare
suspectă şi nu am putea-o explica
decît presupunînd — deşi observaţii
directe în această privinţă nu am
reuşit să facem — că mormîntul a
fost jefuit poate încă din antichitate.
în sprijinul unei atare ipoteze
Fig. 8. - T . X X V I (21). Cutia de piatra.
putem aduce analogia altor trei tumuli ( X X X I I - 156, X X X L U - 128 şi X X X I V - 181) exploraţi anul acesta, care s-au
dovedit a fi fără îndoială jefuiţi. Constatarea nu am putut-o face de la început, deoa
rece nici la suprafaţă, nici în cursul săpăturii, în timp ce se înlătura părnîntul mantalei
tumulilor, nimic nu ne-a atras atenţia asupra vreunui eventual deranjament. De asemenea
nici în profilele executate pe cele două diamètre ale tumulilor nu am putut observa
indicii evidente ale vreunei răscoliri mai vechi sau mai noi.
Abia cînd s-a ajuns la baza tumulilor s-a putut constata că-stratul funerar nu era
intact, la centru vatra funerară fiind fie răscolită, fie rasă cu totul pînă la solul viu pe o
suprafaţă circulară, iar inventarul obişnuit în asemenea tumuli lipsea aproape cu totul.
Din aceste observaţii rezultă că toţi trei tumulii au fost jefuiţi prin practicarea de sus în
jos, de la virful movilei, a unei gropi în formă de pîlnie sau de crater, care a pătruns
pînă la stratul funerar. De vreme ce însă urmele evidente ale deranjamentului nu au
apărut nici la suprafaţă, nici in mantaua tumulilor, ci numai la baza lor, în stratul funerar,
se dovedeşte că jefuirea a avut Joc în antichitate, foarte probabil curînd după ridicarea
movilelor, cînd părnîntul, proaspăt încă şi nctasat, a fost aruncat la loc, spre a ascunde
urmele profanării mormintelor. Prin aceasta jefuirile din antichitate se deosebesc de
lucrările primilor cercetători şi de cele ale căutătorilor de comori, care nu s-au mai
obosit să arunce părnîntul la loc. Din vechiul inventar al tumulilor jefuiţi, pe stratul
funerar nu am mai găsit decit cîteva obiecte mărunte (cuie de fier, fragmente de fibule,
bucăţi de sticlă sfărîmată) şi fragmente ceramice izolate. Totuşi, în afara craterului
amintit, unde vatra funerară a rămas relativ neatinsă, am găsit în fiecare tumul cîte un
vas întreg: o strachină (fig. 10/10), o farfurie (fig. 10/5) şi o ceaşcă (fig. 10/12). Oase
calcinate s-au găsit în mică cantitate şi nu numai la baza craterului, ci şi mai sus, în
părnîntul răscolit. Avînd astfel certitudinea că aceşti tumuli au fost jefuiţi în antichitate
— ceea ce mai ales în epoca romană nu este ceva neobişnuit, ci dimpotrivă un fapt foarte
frecvent — va trebui să avem in vedere şi această posibilitate nu numai în cercetările
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viitoare, ci şi cu privire la unii dintre tumulii exploraţi pini acum şi care au avut un
inventar funerar redus, fragmentat şi incomplet. Cît priveşte t. X X V I I — 21, despre
care s-a vorbit mai sus, presupunem că jefuirea lui s-a efectuat poate nu de sus în jos,
ci mai degrabă printr-un şanţ care pornind de la nivelul solului antic a ajuns la peretele
de NV al cutiei de piatră, răsturnînd lespedea întîlnită în cale, în timp ce lespezile care
alcătuiau celelalte laturi au rămas in situ.
în necropolă s-au mai executat în acest an şi patru secţiuni noi în spaţiile libere
dintre tumuli şi anume una (secţ. IV) intre t. 75 şi 76, două (VI—VII) în lungul aleei
care desparte necropola în două (vezi planul general), şi ultima perpendicular pe cele
două anterioare, între t. 201
şi 206 (secţ. V). Rezultatele
negative în cea mai mare parte
au dovedit că pe locul ne
cropolei nu a existat o aşezare
mai veche şi c i de-a-lungul
aleei nu se făceau înmormîntări.
Cele cîteva urme de cărbune şi
fragmente ceramice apărute în
secţ. I V şi la un capăt al
secţ. V, aproximativ la nivelul
solului antic, sînt în legătură
cu înmormîntările din tumulii
apropiaţi. în schimb, pe la
mijlocul secţ. V, în dreptul
t. 204, la adincimea de 0,20 m,
pe o suprafaţă de circa 2 m ,
în afară de fragmente ceramice
şi urme de cărbune, s-a găsit
şi o farfurie întreagă (fig. 10/9),
Fig. 9 . —Ceramici din necropola de la Caşolţ.
care zăcea, în poziţie normală,
pe un strat subţire de cărbune
şi oase calcinate. Ar putea fi urmele unei înmormîntări mai vechi răvăşite sau
resturi de la eventuale sacrificii ce puteau avea loc în necropolă la diferite prilejuri.
2

Materialul arheologic rezultat din săpături este în totalitatea lui bogat şi variat,
dar nu a putut fi încă deck în mică măsură întregit şi mai ales studiat. De aceea şi în
prezentul raport ne mărginim, în afară de ilustrarea lui cu totul incompletă (fig. 9 şi 10),
la cîteva consideraţii generale. Ceramica este lucrată exclusiv la roată. Recipientele mari
de tipul vaselor de provizii (fig. 9/1 şi 3) prezintă forme diferite. Cele mai multe sînt
din pastă mai grosolană, de culoare cafenie închisă, cu corpul înalt, bombat în partea
superioară şi mai strimt în partea inferioară, avînd fundul drept. Gîtul e scurt şi buza
evazată drept în afară. Există însă şi recipiente lucrate din pastă mai fină, roşie-gălbuie,
cu inel de sprijin la fund (fig. 9/2). Acestea, deşi de dimensiuni mai mici, prin forma
şi conturul lor amintesc de chiupurile dacice. Dintr-o pastă mai dură şi mai rezistentă,
amestecată cu nisip şi pietricele, sînt vasele mai mici: oale, străchini, farfurii. Unele,
mai ales străchinile (fig. 10/6,10,13), erau vopsite cu o culoare neagră, altele (fig. 10/1),
din pastă cenuşie-brună, prezintă urme de vopsea galben-cafenie. Ulcelele sau paharele
sînt fie din pastă mai consistentă şi poroasă, de culoare neagră, fie dintr-o pastă mai
fină, cenuşie sau roşie-gălbuie. Unele sînt cu picior (fig. 10/3-4), mai rareori cu toartă

»·
www.cimec.ro

132

Fig. 10. — Ceramici din necropola de la Caţolţ.
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(fig.10/2). Repertoriul formelor de vase se dovedeşte a fi tot mai bogat cu fiecare tumul
explorat. Ornamentarea vaselor în schimb e redusă. Striurile, diferite combinaţii, se
întilnesc numai pe vasele mari, în majoritate de factură locală. Chiar dintre acestea
unele vase sînt decorate mai simplu, numai cu linii drepte sau ondulate. Ornamentul
dinţat, executat cu rotiţa, este frecvent numai pe vasele, obişnuit oale sau ulcele, de
factură autohtonă şi de tradiţie mai veche (fig. 9 /1, 10/8). Ele au apărut şi anul acesta
numai în mormintele fără monedă, care prin întreg inventarul lor par să fie cele mai
vechi din necropolă.
în ansamblu, ceramica din necropola de la Caşolţ reprezintă un complex in care
se îmbină formele şi tradiţiile Latène-ului tirziu, între care şi unele particular dacice,
cu produsele provinciale romane. Prin aceste caracteristici ale sale, ceramica de aici
alcătuieşte un grup aparte, deosebit fără îndoială de ceramica dacă mai veche, dar
în anumită măsură şi de cea provincială romană, aşa cum o cunoaştem pînă acum mai
ales din centrele urbane şi din castre. Trebuie să ţinem seama însă, atunci cînd încer
căm să găsim analogii şi prototipuri pentru ceramica de la Caşolţ, că în sec. I e.n.,
în cultura materială a dacilor, după cum au dovedit descoperirile din cetăţile dace şi,
în mai mică măsură, în cele din marile aşezări dace, cum este cea de la Poiana, au pătruns
forme noi ceramice, împrumutate din lumea romană, pe care dacii le-au dezvoltat une
ori într-o manieră proprie. Pe de altă parte, în aşezările din epoca romană, mai ales
în cele rurale, de tipul celor de la Cristeşti şi Lecbinţa de Mureş, se dezvoltă o cate
gorie de ceramică ce păstrează şi continuă tradiţiile mai vechi dace sau comune Latèneului tîrziu. O asemenea ceramică, după cite am putut observa în ultimul timp, nu lip
seşte nici în aşezările urbane, ca cea de la Apulum . Studierea întregului material cera
mic din necropola de la Caşolţ ne va pune la dispoziţie cel mai bogat repertoriu al
formelor de vase din prima jumătate de secol a stăpînirii romane în Dacia. Impresia
noastră este acum că începutul stăpînirii romane a însemnat în acest domeniu de pro
ducţie o trecere bruscă de la ceramica dacă la cea provincială romană. în noile con
diţii de viaţă au apărut dintr-o dată pe teritoriul provinciei ateliere şi centre noi de
olărie, care au luat locul celor mai dinainte. Meşteri veniţi din afară, mai ales din pro
vinciile dunărene vecine, au răspîndit şi aici formele noi ceramice, obişnuite în acele
regiuni în sec. I e.n. Prin colonizarea cu elemente din afară, Dacia intră în circuitul eco
nomic şi cultural al imperiului, stabilind legături şi primind influenţe în primul rînd
din provinciile mai apropiate. De aceea, ceramica de la Caşolţ prezintă multe forme
analoage sau identice cu cele din Pannonia, Noricum, Raetia şi Germania, unde ele sînt
considerate de factură autohtonă şi de tradiţie Latène. Meşterii olari străini veniţi în
Dacia, cărora li se vor fi alăturat foarte de vreme şi unii ridicaţi din rîndurile popu
laţiei locale, au trebuit, fără îndoială, să ţină seama şi de preferinţele autohtonilor, ceea
ce explică de fapt caracterul specific al ceramicii de la Caşolţ, în care majoritatea vase
lor nu sînt de factură şi de tehnică romană, ci de tradiţie mai veche. Nu putem şti cu
certitudine dacă această ceramică, folosită în ritualul funerar de către populaţia de la
Caşolţ, era produsă de ea însăşi sau în atelierele mai mari de pe teritoriul provinciei.
Ultima ipoteză ni se pare însă mai probabilă, ţinînd seama că vasele sînt lucrate numai
la roată, nu şi cu mîna ca în epoca dacă.în afară de ceramică, inventarul descoperirilor mai cuprinde numeroase obiecte
de metal, printre care cuie, piroane, scoabe şi «dinţi de pieptene», apoi fibule de bronz,
mărgele şi fragmente de vase de sticlă, precum şi aşchii sau lame prelucrate de silex.
S-au găsit în total şapte monede, dintre care au putut fi determinate numai patru,
toate aşi de bronz de la Hadrian şi Sabina. Cele trei nedeterminate sînt jumătăţi de
1

Material inedit In Muzeul arheologic Cluj, care va fi publicat de D . Protaae.

www.cimec.ro

H . MACREA

134

16

monede, tăiate in două din vechime şi ele dovedesc că punerea « obolului lui Charon »
în mîna mortului avea numai o semnificaţie simbolică. Obiceiul nici nu era de altfel
general, de vreme ce mai bine de jumătate din tumulii exploraţi nu aveau monedă.
De altfel se puteau folosi în acest scop şi monede mai vechi, din care s-au şi găsit adt
în săpăturile noastre de anul trecut, cît şi cu prilejul cercetărilor mai vechi. De aceea
monedele nu datează fiecare tumul în parte şi necropola în ansamblul ei în mod absolut,
ci numai cu oarecare aproximaţie, ca un terminus post quem, mai mult sau mai puţin înde
părtat. Cu toate acestea, după monedele descoperite pînă acum şi caracterul materialului
arheologic, majoritatea tumulilor datează din prima jumătate a sec. I I e.n. începutul
necropolei corespunde în general primilor ani ai stăpînirii romane în Dacia, deşi unele
observaţii ne obligă să nu excludem deocamdată deceniile imediat premergătoare. Data
de sfîrşit a necropolei, după cum indică monedele cele mai recente, nu ar trece de
mi jocul sec. II e.n., cu toate că durata reală, după consideraţiile de mai sus, ar putea
să fie ceva mai lungă. Sîntem obligaţi, cred, a admite pentru necropolă limite de timp
mai puţin rigide şi precise — în afară de existenţa unor înmormîntări mai vechi, răvă
şite şi de descoperirea unor monede mult mai vechi decît cucerirea Daciei de către
romani — chiar de extensiunea neobişnuită a necropolei şi de numărul mare al tumulilor,
care raportat la o perioadă adt de scurtă, de abia o jumătate de secol, ar presupune în
apropiere o aşezare mult mai importantă şi mai populată, decît aceea de la Pepinieră,
singura pe care o putem pune în legătură cu impunătoarea necropolă.
2. N E C R O P O L A H A 1 X S T A T T I A N A ( B ) D E « L A T R E I MORMTNTI »

Cercetătorii mai vechi, începînd cu cei de pe la mijlocul sec. X I X , amintesc un
grup de trei tumuli situaţi la o oarecare depărtare de necropolă, care le-au atras aten
ţia prin mărimea lor neobişnuită. încă în 1850 ei au fost deschişi în prezenţa lui Neige
baur, dar rezultatele nu au fost deloc cele scontate \ negăsindu-se, se pare, altceva decît
cărbuni şi poate cîteva fragmente ceramice, ceea ce 1-a şi determinat pe Neigebaur
să emită părerea — combătută de Fr. Millier — că aceste movile nu ar fi tumuli fune
rari, ci semne de hotar între două triburi . Cercetarea lor a fost reluată în 1876 cu
prilejul săpăturilor întreprinse atunci de C. Gooss, dar fără alt rezultat decît acela de
a constata că tumulii fuseseră exploraţi mai înainte şi că « nu există nici o diferenţă între
aceştia şi cei dintii ( = din necropola mare), în ceea ce priveşte conţinutul lor » .
încereînd să obţinem informaţii mai precise despre acest grup izolat de tumuli,
am ajuns la rezultate cu totul noi şi deosebite de cele ale cercetătorilor mai vechi.
Prin recunoaşteri repetate pe teren, în care am fost ghidaţi de pădurarul N . Tatu
din Caşolţ, am identificat cei trei tumuli la circa 2 km spre vest de necropolă. Locul
se numeşte azi « La trei morminţi » şi se află pe aceeaşi culme de dealuri care de la
necropolă se întinde pînă in dreptul satului Mohu. Aci culmea dealului se lărgeşte luînd
înfăţişarea unui platou drept, acoperit în cea mai mare parte cu pădure sau tufişuri
dese. Cele trei movile se disting prin mărimea lor şi prin urmele secţiunilor care le
taie in două. Există însă în acest grup şi un al patrulea tumul care nu prezintă urme
de răscolire. Cerce tind în continuare platoul, am descoperit şi alţi tumuli, izolaţi sau
în grupuri mici de cîte 2-3, care se indnd aproximativ in linie dreaptă, pe direcţia V - E ,
pe o distanţă de circa 2 km. Am identificat pînă acum vreo 16 tumuli, dar numărul lor
ar putea fi mai mare. Prin înfăţişarea lor exterioară, ei nu se deosebesc prea mult
de cei din necropola principală, deşi în medie diametrul lor este ceva mai mare, de
a

3

J . F . Neigebaur, Dacitn, p. 273; cf. M . Ackncr,
M C C , I . 1856, p. 93; L . Reissenberger, M C C , V I , 1861,
p. 335.
1

» F r . Mullet, A V S L , V , 1861, p. 241 sq.
» E . Romer, Résultais généraux du mouvement
logique in Hongrie, Budapesta, 1879, p. 114.
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peste 15 m. Cu excepţia celor «Trei morrninţi» săpaţi pe la mijlocul secolului trecut,
rnai înalţi şi mai Impunători, tumulii sînt foarte aplatizaţi, astfel că unii abia se disting
pe teren, mai ales că sînt şi acoperiţi cu copaci, tufişuri sau ierburi.

Fig. 11.—Necropola hallstattiana. T . I . Planul tumulului, cu descoperirile.

întrucît aceste movile, situate la oarecare depărtare de necropola principală, s-au
dovedit a fi tot de caracter funerar, dar datînd dintr-o altă epocă, după cum se va vedea,
le-am considerat ca alcătuind o necropolă deosebită, pe care am denumit-o necropola B.
Cercetările din 1955 în această nouă necropolă s-au limitat la explorarea a doi tumuli,
dintre care numai unul a fost săpat în întregime şi a dat rezultate concludente şi
revelatoare.
Tumulul I e situat la aproximativ 500 m depărtare de grupul celor « Trei mor
rninţi», fiind al şaselea în linie de la aceştia. Diametrele lui măsoară 12,80x15,70 m,
iar înălţimea actuală faţă de solul antic e de 0,50 m. Metoda de săpătură folosită a
fost aceeaşi ca şi în necropola principală.
In părnîntul mantalei s-au găsit numai fragmente ceramice izolate. Majoritatea
descoperirilor au apărut la baza mantalei şi la suprafaţa solului antic (fig. 11). Alte
fragmente ceramice s-au găsit răspîndite la acest nivel în toate sectoarele. O grupare
mai mare s-a întîlnit în sectorul A, aproape de braţul O—B, la depărtare de circa 4 m
de centrul tumulului. Ceramica e foarte corodată şi fragmentată. S-au putut totuşi
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distinge două vase in situ, păstrate însă în fragmente care nu au putut fi reconstituite.
Ambele vase conţineau oase. Oase umane calcinate s-au găsit şi răsfirate pe o supra
faţă mai mare în jurul celor două vase. Nu am putut constata existenţa unei vetre de
ardere, numai urme sporadice de cărbune.
O a doua grupare de fragmente ceramice s-a constatat de-a lungul braţului O—C,
unde de asemenea s-au identificat resturile a două vase întregi, dar în proastă stare de

Fig. 12.

Necropola hallstattianl. T . I. Vasele dc la centru, in situ.

conservare. Unul conţinea oase de pasăre, după cîte se pare. Ceva mai departe, spre
punctul C, pe o anumită suprafaţă s-au găsit numeroase bucăţi mărunte de piatră
cafenie, foarte friabilă, de natură sedimentară, identică cu piatra din care au fost tăiate
lespezile din necropola principală. Nici aici nu s-a constatat vatra de ardere, numai
cărbuni izolaţi şi în mică cantitate.
Descoperirea cea mai importantă s-a făcut la centrul tumulului şi constă din trei
vase întregi care zăceau în poziţie normală pe solul antic (fig. 12). Vasele nu conţineau
decît pămînt, fără cărbune sau oase. în jurul lor nici o urmă de ardere, nici oase, cu
excepţia unei singure bucăţi mici în apropierea primului vas. Tot aici s-a găsit şi o
lamă de silex, la fel cu altele găsite în grupurile ceramice amintite sau izolat în restul
suprafeţei cercetate. Pe o lăture, în imediata apropiere a celor trei vase, s-a dat peste
urmele unui zid sec construit din lespezi mici şi neregulate, unele aproape cu totul
măcinate, din aceeaşi piatră sedimentară. Nu s-a putut preciza forma acestei mici con
strucţii, care putea fi dreptunghiulară sau circulară.
Primul vas (fig. 13/3) e din pastă fină, de culoare neagră, de formă bitronconică,
cu două torţi supraînălţate, dintre care una ruptă probabil ritual. Torţile sînt cu creastă
şi în secţiune triungulare. Ornamentarea e în caneluri şi constă din linii paralele şi ori
zontale, oblice sau în formă de semicercuri, dispuse pe gît şi pe umeri. Al doilea vas
(fig. 13/1), situat la oarecare depărtare de primul, e o strachină adîncă cu pereţii oblici,
cu o singură ureche, din pastă mediocră, de culoare roşie-cărămizie în secţiune, iar în
exterior cafenie deschisă. In ea, la fund, se găsea cel de al treilea vas (fig. 13/2), care
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este o ulcică bitronconică, similară ca formă şi ornamentare cu primul vas, dar
fără torţi.
Cel de al doilea tumul, situat la vreo 200 m depărtare de primul, nu a putut fi
cercetat pînă la capăt. Dar materialul arheologic descoperit, constînd din ceramică şi
mai multe silexuri, este idendc cu cel din tumulul I ; şi observaţiile înregistrate de
asemenea coincid. Presupunem deci că toate movilele de la « Trei morminţi » sînt
tumuli funerari cu morminte de in
cineraţie datînd din aceeaşi epocă.
Sub rezerva verificării şi
completării lor prin cercetările vii
toare, rezultatele obţinute pînă
acum şi observaţiile înregistrate,
mai ales în primul tumul săpat,
dacă nu ne permit să precizăm în
amănunte ritualul funerar, sint
totuşi suficiente pentru încadrarea
culturală şi istorică a noii necro
pole şi fixarea principalelor sale
caracteristici.
Vasele de la centrul tumu
lului, întregi şi protejate de o mică
construcţie de piatră, au fără în
doială o anumită semnificaţie fu
nerară. Vasul cu torţi conţinea Fig. 13. — Ceramici din necropola hallstattiana de la « Trei Morminţi ».
probabil cenuşa mortului — ceea
ce se va putea confirma prin analiza chimică a pămîntului din el — şi simboliza
lăcaşul sufletului, în timp ce strachina cu ulcica din ea reprezintă probabil ofranda
funerară, constînd poate dintr-o băutură sau un aliment Lichid. Aceste vase nu se
găsesc pe locul incinerării, care se va fi efectuat mai la marginea tumulului,
probabil pe locul primului grup de fragmente ceramice din jurul celor două vase
aproape întregi, unde s-au găsit cele mai multe oase calcinate, răspîndite pe o suprafaţă
mai mare. Lipsa unei adevărate vetre de ardere s-ar explica prin dizolvarea ei datorită
acţiunii îndelungate a agenţilor chimici ai solului de pădure, mai acdvi la adîncime
mică şi într-un pămînt umed, care ţine apa. Posibilitatea ca incinerarea să se fi efectuat
în altă parte decît pe locul ridicării tumulului ni se pare mai puţin probabilă. Prezenţa
pe această suprafaţă, printre oasele calcinate, a numeroaselor fragmente ceramice şi a
celor două vase aproape întregi dovedeşte că aci, pe locul incinerării, a avut loc şi un
sacrificiu sau un ospăţ funebru. Tot în legătură cu ritualul funerar, ca de pildă pregă
tirea ospăţului sau a ofrandei, stă şi al doilea grup de fragmente ceramice. In orice
caz, numărul mare de silexuri descoperite presupune că au fost aprinse mai multe focuri,
în schimb, resturile de piatră măruntă găsită tot aici, fără nici o ordine mai precisă, ar
proveni de la cioplirea, rudimentară, a lespezilor din care s-a construit cercul sau patru
laterul de la mijlocul tumulului. Nu e probabil să avem aici o înmormîntare ulterioară.
La sfîrşit s-a ridicat tumulul care a acoperit întreg terenul pe care a avut loc incinerarea
şi toate resturile ritualului funerar. Numai fragmentele ceramice de la marginea acestui
spaţiu au ajuns in mantaua tumulului, o dată cu părnîntul aruncat pentru ridicarea movilei.
Din materialul arheologic descoperit, ceramica este singurul element care ne oferă
suficiente indicaţii pentru o încadrare culturală şi istorică a necropolei de la « Trei
morminţi». Ea este lucrată numai cu mîna. Cele trei vase întregi de la centrul tumulului
I sînt, bineînţeles, cele mai tipice. Ele aparţin aşa numitei culturi Noua, larg răspîndită
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în Transilvania , dar documentată şi în Muntenia", Moldova , Polonia şi Ucraina .
Majoritatea descoperirilor aparţinînd acestui grup cultural provine din morminte de
inhumaţie în poziţie chircită. Pentru prima dată la Caşolţ asemenea vase şi-au făcut
apariţia în morminte tumulare de incineraţie. Faptul nu este lipsit de însemnătate, nu
numai din punctul de vedere al documentării în sine a acestui rit funerar, oarecum neaş
teptat, în acest complex cultural, ci şi pentru perspectivele noi pe care le deschide în
problema genezei, a legăturilor cu alte complexe culturale contemporane şi a supra
vieţuirii tradiţiilor acestei culturi în epocile următoare. î n general se recunoaşte caracterul
autohton al culturii Noua, care se dezvoltă pe baza tradiţiilor mai vechi din epoca bron
zului. Atestarea însă a ritului incineraţiei, alături de cel al inhumaţiei, presupune, acum,
tradiţii deosebite pe care această cultură le continuă şi le dezvoltă.
în timp, cultura Noua se încadrează după descoperirile de pînă acum în perioada
de sfîrşifa epocii bronzului şi la începutul primei vîrste a fierului. Vasele de la Caşolţ
trădează o factură cert hallstatdană. După cum au dovedit recentele descoperiri din
tumulii de lîngă gara Cipău, unde materialul dpic Noua apare împreună cu cel de factură
scitică ·, confirmînd astfel indicaţiile oferite de unele descoperiri mai vechi, cultura
Noua continuă pînă în epoca scitică. O dată documentat cert ritul incineraţiei în aria
culturii Noua, se explică mai uşor, ca aparţinînd aceluiaşi orizont cultural sau aceleiaşi
epoci, şi alte descoperiri de morminte de incineraţie, apărînd împreună cu mormintele
de inhumaţie sau în mediu arheologic de factură hallstatdană, cum sînt cele din grupul
al treilea de la Teiuş sau cele de la Mediaş, de pe Cetate şi din Lunca ciorilor . De
altfel, ritul incineraţiei nu constituie o excepţie pentru aceste vremuri, el fiind documentat
pentru epoca prescitică în cadrul culturii Bordei-Herăstrău, la Ciurel lîngă Bucureşti",
în Oltenia, ca şi într-un complex cultural din Transilvania , poate şi în alte părţi. Analogii
frapante există între tumulii de la Caşolţ şi cei doi tumuli cercetaţi mai de mult de
C. S. Nicolăescu-Plopşor la Plopşor în Oltenia, în care, după cîte se poate înţelege, mai
multe vase zăceau pe solul antic, ocrotite de o construcţie de piatră cu boltă, dar fără nici o
urmă de înmormîntare înregistrată . Deşi informaţiile despre tumulii de la Plopşor sînt
cam sumare, credem că există aproape o identitate între sistemul de înmormîntare din
aceşti tumuli şi cei de la Caşolţ, care şi ca epocă sînt aproape contemporani.
1

3

7

4

8

8
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j . AŞEZAREA D E L A « POIANA LN PISC »

«Poiana în pisc» se află la vreo 500 m depărtare de necropola hallstattiană, la piciorul
pantei dinspre sud al dealului «Trei morminţi», între valea Cristianului şi piriul Higiroşii, într-o depresiune înconjurată din toate părţile de înălţimi împădurite. Informaţi de
localnici că în această poiană se găsesc la suprafaţă fragmente ceramice şi că în trecut au
ieşit la iveală chiar vase întregi, am executat aici două sondaje, de cîte 10 m lungime
şi 1 m lăţime fiecare, cu scopul de a stabili caracterul şi epoca de cînd datează aşezarea,
pe care o bănuiam a fi contemporană cu necropola hallstattiană din apropiere. Rezul
tatele nu au confirmat această ipoteză, aşezarea dovedindu-se a fi ceva mai veche, după
I . Nestor, Stand, p. 117, n. 481; K . Horedt,
« Materiale », I , p. 806 si urm., la care se pot adaugă
si descoperirile dc la Mediaş şi Feldioara; vezi Z .
Szckely, Cercetări
arheologice In Regiunea Stalin fi Regiunea
Aut. Maghiară,
Mediaş, 1953, p. 6 - 8 şi 12-14.
• De pilda Dorobanţu, r. Călăraşi, vezi S C I V , V I ,
1955. 1 - 2 , p. 339 sq., fig. 8.
Aşezarea şi cimitirul de la Truşeşti, vezi S C I V ,
I I I , 1952, p. 7 5 - 8 3 şi S C I V , I V , 1 - 2 , 1953, p. 23 şi
urm. Un marc număr de aşezări cu urme de cultură Noua
semnalează, tot din Moldova, N . Zaharia in S C I V , V I ,
1 - 2 . 1955, p. 287-295.
1

1

* T . Sulimirski, In W l ' Z , 25, 1938, p. 114 şi urm.
Cf. I . Nestor, op. cit. şi S C I V , 111. 1952. p. 81,
cu bibliografia citată.
' Material inedit in muzeele din T g . Mureş şi Cluj;
va fi publicat de N . Vlasa.
' K . Horedt, « M a t e r i a l e » , I , p. 804, nr. 1 1 - 1 3 şi
p. 812 sq.
* Z . Szckely, op. cil.
* I . Nestor, Stand, p. 110.
Ibidem, p. I l l şi urm.
Ibidem, p. 111.
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Pig. 14. — Ceramica si silexuri din aşezarea de la «Poiana In Pisc».
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materialul arheologic descoperit pînă acum. S-a constatat în ambele secţiuni existenţa
unui singur strat de cultură, de la suprafaţă pînă la 0,75 m adîncime. Materialul arheo
logic constă din ceramică, cîteva nuclee şi lame de silex (fig. 14) şi chirpic cu urme de
nuiele. Intr-un loc, la 0,40 m adîncime, au apărut urmele unei vetre de foc. Ceramica
s-a păstrat numai în fragmente, un singur vas pudnd fi reconstituit. O parte a ceramicii,
cea mai veche, datează din neolidcul dezvoltat şi prezintă afinităţi cu cultura Tisa
(fig. 14/1 —4). Cea mai mare parte a ceramicii aparţine însă neoliticului tîrziu şi, cu toate că
nu am găsit fragmente pictate, după tehnică, forme şi ornamentare ea se încadrează în
cercul de cultură transilvăneană cu ceramică pictată. Alte cîteva fragmente ceramice
(fig. 14/16 şi 18), prin unele particularităţi, trădează o factură mai tîrzie care le apropie
de produsele ceramice ale culturii Coţofeni. De asemenea vasul reconstituit (fig. 14/8),
deşi de tradiţie neolitică, ar putea să fie mai tîrziu. în sfîrşit, există şi fragmente ceramice
(fig. 14/14) care după pastă şi ornamentare datează mai degrabă din plină epocă a
bronzului.
Rezultă deci că aşezarea primitivă de la « Poiana în Pisc » a fost locuită timp înde
lungat, din epoca neolitică pînă în epoca bronzului. Urmele aparţinînd diferitelor epoci
au apărut amestecate, neputînd fi deosebite stratigrafie, ceea ce ar pleda pentru o
locuire neîntreruptă de-a lungul unei perioade mai îndelungate. Cercetările viitoare ar
putea aduce mai multe preci
zări, ele urmînd să lămurească
în mod mai categoric dacă
această aşezare nu a durat mai
mult decît indică descoperirile
de pînă acum şi dacă ea nu este
totuşi în legătură cu necropola
hallstattiană din apropiere, aşa
cum continuăm să presupunem,
deoarece altă aşezare contem
porană în împrejurimi nu se
cunoaşte.
4. A Ş E Z A R E A D I N « P O I A N A
L A ŞOPRURJ »

Această poiană se află la
circa 1 km spre SV de necro
polă, pe teritoriul satului Bradu,
între Dealul Bradului, pe care
se află necropola, şi Dealul
Dracului. în urma ploilor din
vara anului 1955, în malurile
şi în albia unui pîrăiaş care
străbate poiana şi se varsă în
valea Bradului, au ieşit la iveală
numeroase fragmente ceramice
atipice, dar de factură evident
Fig. 15. — Ceramică din aşezarea din «Poiana la şopruri».
primitivă. Pentru a lămuri pro
venienţa şi caracterul lor, am
executat şi aici în diferite puncte un număr de 11 secţiuni sau sondaje mai mici. în toate
sondajele s-a constatat un singur strat de cultură, gros de abia 0,30 m, adîncime la care
peste tot începe solul viu. Urmele de cultură constau din ceramică, cîteva lame de silex
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şi bucăţi mărunte de chirpic (fig. 15). Ceramica este extrem de fragmentată şi corodată.
Ea aparţine, după pastă, forme şi ornamentare, neoliticului dezvoltat. Singurele analogii
pe care le-am putut stabili sint cu cultura Tisa.
Aşezarea neolitică din această poiană era întinsă şi ocupa o poziţie avantajoasă,
fiind situată între dealuri, bine adăpostită şi aproape de vale. E a a fost nimicită în cea
mai mare parte de lucrările agricole, terenul fiind cultivat pînă înainte cu cîteva decenii,
cînd el a devenit islaz.
Mai numeroase sînt urmele de cultură în partea de vest a poienei, între pîrăiaşul
fără nume şi valea Bradului. Întrucît însă localnicii povestec că pe la începutul secolului
al XX-lea în partea de N E a poienii (înspre stina G.A.C.) au ieşit la iveală ziduri de
piatră cu mortar, am executat şi în această parte cîteva sondaje. Rezultatele au fost
negative, negăsind nici urme de ziduri, nici alte vestigii. Aşezarea neolitică nu se întindea
pînă aici.
5. N E C R O P O L A D E L A C A L B O R

Această necropolă era cu totul necunoscută pînă acum, fiind descoperită în primă
vara anului 1955 de către N . Lupu. Ea se află pe teritoriul satului Calbor, la hotarul
dintre acest sat şi Galaţi, astăzi o suburbie a Făgăraşului. Tumulii se găsesc pe culmea
împădurită a dealului Făgetul Calborului, mai sus de pantele numite Piscul Cremenişului
(fig. 16). Dealul cu necropola se află retras la vreo 3 km spre NV de valea Oltului şi
este ascuns între înălţimi mai mari. Accesul se face pe « Valea Hireanului », care se
varsă în Olt. Poziţia geografică este similară cu cea de la Caşolţ. înfăţişarea exterioară a
tumulilor, ca şi dispunerea lor pe teren, este de asemenea identică cu a celor din necropola
principală de la Caşolţ. E i sînt masaţi pe un spaţiu relativ redus şi sînt dispuşi în şiruri

Fig. 16 -Vedere spre Piscul Cremenişului şi Făgetul Calborului.

oblice, mai neregulate însă decît la Caşolţ. Forma tumulilor este circulară, iar mărimea
variabilă, în general fiind ceva mai mici decît tumulii de la Caşolţ. Unii sînt aproape cu
totul aplatizaţi, dar cei mai mulţi sînt înalţi pînă peste 1 m, bombaţi, cu diametrul în
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medie de 10 m, avînd marginile bine conturate, astfel că se disring uşor pe teren. S-au
identificat 42 de tumuli, numărul lor putînd fi ceva mai mare, ceea ce se va putea stabili
numai cu prilejul ridicării planului topografic al necropolei. Localnicii nu au dat atenţie
acestor movile pe care le numesc «mormintele urieşilor». Cu excepţia a doi sau trei,
tumulii nu prezintă urme de răscolire. Mulţi însă sînt acoperiţi de copaci.
în 1955 au fost cercetaţi în această necropolă doi tumuli, de mărime mijlocie. Am
folosit aceeaşi metodă de săpătură ca şi la Caşolţ. Rezultatele obţinute, deşi provizorii,

Fig. 17. — Necropola de la Calbor. T . I I (31). Vatra funerară cu vasele de ofrandă.

au confirmat intru totul supoziţiile noastre, dovedind că ne aflăm in faţa unei a doua
necropole de tip Caşolţ, datînd din aceeaşi epocă şi aparţinînd probabil aceleiaşi popu
laţii, care la începutul stăpînirii romane in Dacia trăia, poate, mai mult ca păstori, pe înăl
ţimile şi în văile retrase din dreapta Oltului. Tumulii conţin morminte individuale de
incineraţie. Inventarul funerar este identic cu cel de la Caşolţ. De asemenea, ritualul
funerar coincide pînă Ia cele mai mici detalii.
în tumulul I—29, stratul funerar şi urmele vetrei de ardere acopereau o suprafaţă
circulară cu diametrul de 1,50 χ 1 m. Resturile incinerării, după ce mai întîi pe locul rugului
s-au spart ritual vasele folosite la banchetul funebru, au fost strinse la mijlocul vetrei şi
deasupra lor s-au depus vasele de ofrandă, aflate de noi în proastă stare de conservare.
în tumulul II—31 s-a dovedit a fi păstrat mai intact inventarul funerar. Rugul este
deosebit de mare, 2,25 χ 2,25 m, putînd servi şi pentru incinerarea concomitentă a două
persoane. în afară de numeroasele fragmente ceramice provenite de la vasele sparte
ritual pe toată întinderea tumulului, la mijlocul vetrei de ardere s-au găsit vasele de
ofrandă (fig. 17), grupate în jurul recipientului de tipul vaselor de provizii, la fundul
căruia se afla obişnuita ulcică, din pastă fină cenuşie, după formă de bună tradiţie Latène.
Ceramica este lucrată ca şi la Caşolţ numai cu roata. Formele de vase sînt în general
aceleaşi: recipiente mari, străchini, farfurii şi capace cu buton. Nu lipsesc nici caracte
risticile străchinii cu trei picioare, dintre care una a fost găsită în tumulul II în poziţie
răsturnată, iar alta conţinea oase de pasăre.
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Un alt rezultat important al cercetărilor din acest an îl constituie descoperirea
necropolei de la Calbor, lîngă Făgăraş. Idendtatea aproape perfectă dintre cele două
necropole este în afară de orice dubiu. Prin aceasta, necropola de la Caşolţ încetează
de a mai fi un monument unic în Dacia, iar populaţia căreia îi aparţine nu mai este
o enclavă enigmatică. Atribuirea ei populaţiei autohtone, dacice, capătă o deplină con
firmare şi justificare istorică, eliminînd ca neverosimile istoriceşte orice alte ipoteze.
Nu mai puţin importantă şi revelatoare este, în sfîrşit, descoperirea şi precizarea
caracteristicilor necropolei hallstattiene de la « Trei morminţi ». Datînd dintr-o epocă
mult anterioară necropolei principale de la Caşolţ, ea dovedeşte că ritul incineraţiei cu
tumuli are o veche tradiţie chiar în acest teritoriu limitat al Daciei. Existenţa celor două
necropole atît de aproape una de alta nu poate să fie fortuită şi lipsită de orice semni
ficaţie, deoarece între ele există analogii care nu se limitează la trăsături generale comune,
cum ar fi poziţia geografică, înfăţişarea exterioară a tumulilor, ritul de înmormîntare
etc., nici acestea neglijabile, ci analogiile merg pînă la identitatea aproape a unor detalii
ale ritualului funerar, care nu mai pot fi considerate ca întimplătoare. Amintim printre
aceste coincidenţe, în primul rînd, depunerea vaselor de ofrandă, care nu sînt nici într-un
caz nici într-altul adevărate urne, la mijlocul tumulului, pe solul antic sau peste rămă
şiţele incinerării, şi ridicarea în jurul lor, spre a le ocroti, a unei mici construcţii rudi
mentare din aceeaşi piatră locală de origine sedimentară, moale şi uşor de spart sau de
cioplit, apoi aprinderea focului cu ajutorul silxeurilor şi aruncarea lor după întrebuinţare
pe rug, şi, în sfîrşit, un amănunt deosebit de semnificativ, pentru că oglindeşte un fond
comun de credinţe, păstrat timp de mai multe secole în mentalitatea oamenilor, de la o
generaţie la alta, anume obiceiul de a pune cu strictă regularitate în unul din vasele mari
de ofrandă o ulcică sau alt fel de vas mai mic. La toate acestea s-ar mai putea adăuga
şi alte analogii, care au încă nevoie de a fi verificate, cum ar fi arderea cadavrului
pe rug deschis, nu în cuptoare sau în locuri anume destinate, organizarea în timpul
incinerării a unui ospăţ funebru, la care participă cei prezenţi la înmormîntare, şi în
sfîrşit spargerea rituală a vaselor în care s-a servit ospăţul deasupra rămăşiţelor
incinerării.
Prin analogiile arătate mai sus, credem că se desprinde clar direcţia în care trebuie
să căutăm geneza istorică a necropolei de la Caşolţ şi a tradiţiilor funerare care îi sînt
proprii. Cu toată durata lungă de timp care le desparte, succesivele verigi de legătură
dintre cele două necropole, deşi lipsesc la Caşolţ sau în regiune şi nici nu credem că e
obligator să le găsim chiar aici, pot fi stabilite pe teritoriul mai vast al Daciei, cu mai
multă uşurinţă chiar decît în alte părţi, unde s-au constatat situaţii similare, ca de
pildă în Noricum.
în acelaşi timp, prin legăturile stabilite mai sus între necropola hallstattiană şi
cea de la începutul epocii romane, se lămureşte de la sine şi în chip hotărîtor şi problema
atribuirii etnice a necropolei principale de la Caşolţ.
în sfîrşit, în măsura în care ipotezele istorice expuse mai sus privitoare la originile
tradiţiilor funerare constatate în necropola de la Caşolţ se vor verifica prin cercetările
viitoare şi vor fi acceptate ca valabile, va trebui să se ia în considerare, pe plan istoric
mai larg, problema componentelor culturii materiale şi spirituale a dacilor, spre a vedea
care sînt elementele moştenite de la culturile autohtone mai vechi, printre care se
numără, probabil nu ca cel mai neînsemnat, şi aspectul cultural Noua. Ε o lăture neglijată
în cercetarea genezei culturii dacice, dacă facem abstracţie de legăturile prea îndepărtate
şi prea puţin precise pe care încercau să le stabilească V. Pârvan şi I. Andrieşescu. în
lumina rezultatelor săpăturilor de la Caşolţ, ca şi a unor descoperiri arheologice mai
recente, credem că o asemenea cercetare ar putea ajunge la rezultate pozitive şi la
concluzii interesante, pe care acum abia dacă le întrezărim.
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II. AŞEZAREA DACĂ D E L A ARPAŞUL D E SUS
Cercetările din aşezarea dacă de la Arpaşul de Sus au avut ca scop în 1955 conti
nuarea sondajelor de informare privitoare la caracterul aşezării şi intensitatea locuirii
ei, verificarea sistemului de apărare şi începerea dezvelirii sistematice a aşezării. în timpul
limitat care ne-a stat la dispoziţie, s-a prelungit şanţul I, care taie aşezarea în două,
pînă la val, s-a secţionat încă
o dată sistemul de apărare pe
toată adincimea lui, s-a deschis
S ă p ă t u r i 1264
suprafaţa B, împărţită în două
casete, B,, Bg, şi s-a început
deschiderea unei a treia casete,
Ci, care nu a putut fi săpată
decît pe o porţiune de 12,30 m
lungime (fig. 18).
Şanţul I a dovedit că peste
tot urmele de cultură se găsesc
numai pînă la 0,50 m adîncime,
de unde începe solul viu.
Şanţul I I I a fost efectuat
prin sistemul de apărare, paralel
cu şanţul II de anul trecut.
Rezultatele confirmă pe cele din
1954. Valul de pămînt are o
grosime de 6 m şi e întărit, în
exterior, ca şi spre interior, de o
dublă palisadă, alcătuită flecare
din cîte două rînduri de pari.
In faţă avea un şanţ larg de
circa 13 m şi adine de 2,20 m
faţă de baza valului, iar faţă
de înălţimea actuală a acestuia
Fig- ÎS. — Arpaşul dc Sus. Planul săpaturilor.
de 4,60 m. Sistemul de apărare
se întindea astfel pe o lăţime totală de 23 m. La capătul dinspre interior al escarpei
valului era un mic şanţ larg de 1 m şi nu prea adine, care servea probabil pentru scur
gerea apei de ploaie. în secţiune se constată un singur strat masiv de dărîmături, alcă
tuite din cărbune, cenuşă şi chirpic, ceea ce dovedeşte că valul a căzut pradă unui foc
puternic, după care nu a mai fost refăcut.
în interiorul aşezării, în şanţul I şi în suprafeţele Β şi C, s-au identificat mai
multe locuinţe şi gropi.
Locuinţele erau construite la suprafaţă şi în săpătură ele apar ca îngrămădiri nere
gulate de pietre de rîu (fig. 19), care zac fie pe solul antic, fie printre dărîmături. în
jurul lor sînt de obicei spaţii goale. Forma locuinţelor nu a putut fi stabilită cu certi
tudine. Unele par să fi fost patrulatere, altele rotunde. Pereţii erau din împletituri de
nuiele cu lipitură de chirpic. De-a lungul pereţilor, jos şi în afară, pietrele erau puse
probabil în şir, spre a consolida pereţii şi a opri pătrunderea apei în interiorul locuin
ţelor. Altele însă au căzut probabil de pe acoperişul de stuf, ceea ce îngreunează urmă
rirea planului locuinţelor. In interiorul unei locuinţe (Lj din B ) s-a găsit şi vatra de
foc, cu substrucţie de piatră măruntă de rîu (fig. 20). Nu s-a putut reconstitui
forma ei.
}
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Gropile se află totdeauna în apropierea locuinţelor. S-au identificat în anul acesta
în total 10 gropi, dar numai trei au putut fi golite şi cercetate integral, iar alte două
parţial.
Groapa nr. 2 din şanţul I (fig. 21) începe la 0,54 m adîncime de la suprafaţa actuală,
adică de la baza nivelului antic de locuire. Ea constă din două părţi, una superioară în
formă de pîlnie sau de trunchi de con cu baza mică în jos, şi alta sub ea, de formă
neregulată, aproximativ tot ca un
trunchi de con, dar cu baza mare in
jos, iar cu marginile prelungite în
formă de cotloane, scobite în argilă.
Fundul gropii cu diametrul de 4 m
se opreşte la stratul aluvionar pe
care se sprijină terasa. Adincimea
totală a gropii, faţă de nivelul antic
de la care porneşte, este de 1,16 m.
Diametrul ei la gură măsoară 1,50 m.
Adincimea gropii propriu-zise, a
celei superioare, în formă de pîlnie,
e de 0,80 m, iar diametrul inferior,
la această adîncime, de 0,62 m.
Cavitatea inferioară se mai adinceşte
cu 0,36 m. Groapa era plină cu
dărîmături de tot felul, pămînt
negru, cărbune, cenuşă, pietre,
chirpic şi ceramică. Pe fundul uşor
alveolat era un strat de cărbune
mai curat, gros de abia vreo cîţiva
centimetri. în schimb, cotloanele
laterale erau înfundate cu o umplu
tură alcătuită din cărbune şi chirpic
ars. Pereţii oblici ai părţii superioare
a gropii prezintă mai întîi un strat
de argilă gălbuie amestecată cu
l i g . 19.
Arpaşul de Sus. Vedere
lungul casetei 15j.
puţin cărbune şi chirpic mărunt,
apoi un altul, la fel de subţire,
de argilă cenuşie, după care urmează argila galbenă curată a solului viu.
Din cele de mai sus se desprinde concluzia că groapa înainte de a fi întrebuinţată a
fost arsă cu un foc puternic, care a colorat în cenuşiu argila de pe toată suprafaţa pere
ţilor. Cărbunii rezultaţi de la ardere au fost lăsaţi la fundul gropii, iar cotloanele laterale
au fost înfundate intenţionat cu cărbune şi chirpic ars adus de afară sau ars pe loc.
Scopul acestor operaţii prealabile era de a usca cît mai bine groapa şi de a forma
de-a lungul pereţilor şi mai ales pe fundul ei un strat izolator împotriva infiltrării apei.
Pereţii superiori ai gropii propriu-zise au fost apoi căptuşiţi cu o lipitură de argilă, în
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rig. 20. — Arpaşul de Sus. Planul casetei B .
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care s-au constatat şi cîteva bucăţi de lemn putrezit, nu carbonizat. Majoritatea gropilor
cercetate au această formă şi sînt construite după aceleaşi procedee. Numai dimensiunile
sînt uşor variabile, în timp ce în adîncime toate se opresc la stratul funerar. Prin
urmare, dpul de groapă prezentat mai sus poate fi considerat specific pentru aşezarea
de la Arpaş, deşi s-au întilnit şi alte forme mai simple sau mai complicate, şi în orice
caz deosebite întmcîtva, asupra cărora nu ne oprim însă de astă dată.
Care era desdnaţia acestor gropi, atît
de frecvente, indiferent de forma, dimensiu
nile sau alte particularităţi, în toate aşezările
dacice, mai ales în cele din cimpia munteană
şi din sudul Moldovei? S-au emis diferite
ipoteze de către arheologi, considerîndu-le
pe rînd morminte de incineraţie, gropi de
gunoaie sau de cult şi în sfîrşit, în parte cel
puţin, gropi de cereale . Felul şi tehnica în
care sînt construite şi amenajate gropile
din aşezarea dacă de la Arpaşul de Sus nu
mai lasă nici o îndoială că într-adevăr aceste
gropi nu sînt altceva decît depozitele de
cereale pe care autorii antici le menţionează
sub numele de şiroi, la traci şi alte popoare .
Arheologia le confirmă acum ca existînd şi
la dacii înrudiţi de aproape cu tracii din
sud. Era oarecum firesc să nu lipsească niei
din Dacia, ţară cunoscută în antichitate mai
ales prin bogăţia sa în grîne. Forma şi tehnica A R P A S U L D E S U S Planul la orizontală al
de construire a acestor adevărate hambare
srçpii ™ >
subterane putea, fireşte, să varieze după
Scara ι—•—•—·—•—• ° 7> 1
regiune şi condiţiile locale. La Arpaş ele au
-~ '
"
'•
o formă specifică şi sînt construite după un
sistem şi cu o tehnică ingenioasă, la care i-a obligat pe daci chiar natura solului şi
clima, factori de care înşişi scriitorii antici recomandă să se ţină seamă în asemenea
cazuri . Prin arderea puternică a gropilor, dacii de la Arpaş urmăreau să obţină nu numai
uscarea perfectă a depozitului, ci şi asigurarea unei bune protecţii împotriva infiltraţiilor
de apă şi a animalelor subterane. Fără a avea indicii prea precise, credem totuşi că numai
partea superioară a gropii, pînă la baza mică a trunchiului de con, servea pentru depo
zitarea grînelor, în timp ce cavitatea inferioară era destinată a constitui o bună izolare
şi a capta apa care s-ar fi putut infiltra pe de lături pînă aci, de unde apoi ea se scurgea
de la sine în jos prin stratul aluvionar. La o anumită adîncime, pînă în dreptul sugrumăturii, se putea pune un pod de lemn, aşa precum şi pereţii puteau fi căptuşiţi cu bîrne
subţiri, spre a alcătui un fel de ladă. Capacitatea unei asemenea gropi era şi aşa destul
de mare, de circa 750 m , dacă nu mai mult.
Tacitus (Germania, 16/4) spune că la germani gropile erau acoperite cu gunoi
(fumus). Se parc că dacii nu procedau la fel. Credem că la ei gropile erau acoperite
probabil cu stuf, ca şi casele, de vreme ce la marginea gurii fiecărei gropi a apărut în
săpătură cîte o gropiţă mai mică, adîncă de vreo 30 cm şi plină de cărbune (fig. 22),
care nu poate să provină decît de la un stilp, iar acesta nu poate avea în acest loc alt
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Tacitus (Germania, 16/4) spune că la germani gropile erau acoperite cu gunoi
(fumus). Se parc că dacii nu procedau la fel. Credem că la ei gropile erau acoperite
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rost decît de a sprijini acoperişul gropii. Nu şdm dacă aceleaşi gropi erau folosite de
daci şi ca adăpost de iarnă (sujjugium biemis), cum arată Tacitus (loc. cit.) că erau
întrebuinţate de germani. Ni se pare totuşi puţin probabillă o asemenea destinaţie a lor,
la Arpaş cel puţin, din cauza caracterului bine constituit al aşezării şi deoarece săpăturile
nu ne-au furnizat nici un fel de indiciu în acest sens. Unele gropi au fost pătăsite încă

Scaxa
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Fig. 22. — Arpaşul de Sus. Profilul gropii nr. 2Jdin şan ful I .

în timpul dăinuirii aşezării, probabil pentru că se degradaseră. în locul lor s-au con
struit altele, de aceea în jurul fiecărei locuinţe se găsesc obişnuit mai multe gropi. Din
numărul mare şi capacitatea gropilor din aşezarea de la Arpaş rezultă — chiar dacă ţinem
seama că poate nu toate erau în uz la o anumită dată — că în aceasta şi în celelalte aşezări
dacice similare se strîngeau cantităţi enorme de cereale, fapt care nu este lipsit de semni
ficaţie pentru a înţelege mai bine rolul şi funcţiunile economice şi sociale pe care marile
aşezări le îndeplineau în mijlocul societăţii dacice.
Materialul arheologic şi în primul rînd ceramica, de toate categoriile, este tipică
şi pregnant dacică. Ea se lucra, în parte cel puţin, chiar în aşezare, după cum dovedesc
lustruitoarele descoperite (fig. 24/1,5). S-au găsit şi cîteva vase întregi (fig. 23). Singurul
produs de import este un fragment dintr-un vas mic de culoare roşie, dintr-o pastă
vitroasă se pare (fig. 23/2). Dintre celelalte descoperiri mai amintim: unelte de fier,
rîşniţe de tuf vulcanic, un fragment dintr-o perlă de ambră, o fibulă de fier şi numeroase
pietre de gresie (fig. 24).
Pe baza materialului arheologic, aşezarea de la Arpaş se datează numai în Latène III
şi nu trece de data cuceririi Daciei de către romani, cînd ea a fost prefăcută în ruine.
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Romanii şi-au organizat linia
de apărare pe malul drept al Oltului,
unde se găsesc castrele de la Cincşor, Feldioara şi Boiţa (fig. 1). în
faţa fostei aşezări dacice de la Ar
paş, romanii au ridicat castrul de
la Feldioara . Cu prilejul unei re
cunoaşteri executate în această lo
calitate am identificat ruinele cas
trului chiar în lunca Oltului, la
vreo 500 m de albia rîului şi ime
diat la marginea sudică a satului.
Poziţia e cea obişnuită pentru cas
trele romane. linia valului nu se
m a i distinge clar, din cauză că
terenul e cultivat de secole. To
tuşi locul castrului se poate recu
noaşte acolo unde terenul este mai
ridicat pe o întindere de peste un
hectar şi unde se găseşte din abun
denţă material roman de con
strucţie şi fragmente ceramice. Din
castrele de pe malul drept al Oltu
lui, romanii puteau supraveghea
prin detaşamente şi teritoriul din
faţă, pînă la Carpaţi, în care aşe
zările dacice au fost nimicite, iar
populaţia poate mutată în spatele
liniei romane de apărare, după cum
s-ar putea deduce din lipsa aproape
cu desăvîrşire, de pe această fîşie de
pămînt, a descoperirilor arheologice
din epoca romană. Chiar începutul
necropolelor de la Calbor şi Caşolţ
ar putea fi pus în legătură cu un
asemenea aflux de populaţie dacică
din stînga Oltului, care se alătură
la dacii păstori, străvechi locuitori
ai acestei regiuni sărace de dealuri.
Cercetarea sistematică a cas
trului de la Feldioara şi a celorlalte
castre de pe linia Oltului pînă. la
Pasul Turnu-Roşu ar putea avea
rezultate interesante în privinţa cu
noaşterii raporturilor dintre cuce
ritori şi populaţia autohtonă su
pusă din această parte a Daciei.
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Fig. 23. — Ceramici din aşezarea d a d dc la Arpaşul de Sus.

Fig. 24. — Obiecte din aşezarea daci de la Arpaşul de Sus : 1 el 5,
lustruitoare de vase; 2, lami de cuţit din fier; 3, perii de chihlimbar;
4, fusaioli sau mirgea de lut; 6 si 10, gresii de piatri pentru ascuţit;
7, piron de fier; 8, obiect de fier; 9, fibuli de fier.
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APXEOJIOrMMECKME ΡΑΟΚΟΠΚΜ B KAllIOJILIE - A P I I A l I i y j I E ΛΕ CYC
(KPATKOE

COABP7KAHHE)

rony Chum i i p o A O J i w e H U p a c K o i i K H ΗβκροπυϋΗ Β KanioJiue ι ι Ο Β Κ Η Ι Ι Ο Κ Ο Γ Ο
Apnamyjie
Cyc. Β το w e ΒρβΜΗ 6 U J I H n p o n a e e n e H u p a a e e A o ï H u e p a 6 o T U ,
υ ι γ ρ φ ο Β Κ Η , a T a K H t e ρ β ο κ ο π κ π M e H b i u e r o o&teMa M B H e c K O J i b K i i x apymx n y H K T a x , 6 J I H 8 K O
pacnojioweHiibix H J I H cBflaamiux c A D V M H O C I I O B I I U M M aa^aïaMM p a c K O i i o n .
B Henponojie Kauiojiua 6 H J I O p a c K o n a H o 18 H O B U X Moni.ibHbix KypraHOB, B C B O Ô O A Hbix we npoMewtyTKax iipoHSBeneHO 4 paapeaa, A O K a a a B u n i x , Η Τ Ο Β Α Α Η Η Ο Μ MecTe i i p e w A e
Β 1955

iioceJieuiiH

B

He c y n ţ e c T B O B H J i o

nocenemiH.

cnocoô norpeôemiH
piiMCKHM. C KyjibTypHoil

Η β κ ρ ο π ο Α Η yTOHHHjio e n j i O T b

MccJieAOBaHiie

AO

MejibiaËnmx

KypraHa Η , no cymecTBy o K a a a B i u H t t c H
ΗΘ
ii HCTopiiHecKon T O i e K a p e i i n n OTOT HenponoJib, Β i i e p e y i o
oiepeAb,
xapaKTepiiByercn,
c O A H O Ë C T o p o H U , apxeojioriiiecKHM M a T e p u a J i O H , r a a B H b i . M
o6paaoM, KepaMHKoft, Β κοτοροβ ι ι ρ β Α Μ β τ υ αβτβΗοκοπ H J I H O C O Ô O Ë A & K H Ë C K O Ë τρβΑΗΠ,ΗΗ
AeTajiett

cMemHBaiOTCH

c

Η3Α&ΠΗΗΜΗ

c

TpynocomweHHeM

ΠΟΑΛΙΙΗΗΟΗ

Β

PHMCKOË

npoBHHUHajibHOtt

dpaKTypu;

c

ApyroË

oTopoHbi, ero x a p a K T e p n a y e T u e J i b i Ë pnA norpeôaJibHux ο δ ρ Η Α Ο β ; ι ι χ x a p a K T e p OTpawaeT
BepoB&HiiH rjiyôoKott ApeBHOCTH, KOTopue M O T J I H c.ioHîiiTbCH JiHinb Β y c j i o B H H x o G n i i i H H o r o
CTpofl. K y p r a H h i
c o A e p w a T O A H H O H H U C norpeôeHim, Ο Α Η Θ Κ Ο B fleyx na iicc.ieflOBaHHhix Β
TenymeM TOAV
KypraHOu,
noBiiflHMOMy, 6 U J I H οΑΗΟβρβΗβΗΗΟ n p e A a H U c o w w e H H i o
ABa
qejioBeKa. B U A H O M na K y p r a H O B oÔHapymeHO ôonee noaflHee norpeôeHiie, A&THpyeMoe c
uoMouţbK) HattAeHHOit Ta M Μ Ο Μ Θ Τ Μ AspiiaHa. Β T O M w e Kyprane, κ β κ RiiponeM H B j i p y n i x ,
ô b u i H BCKpuTbi Tanwe cieAM T p e T b e r o , ôojiee A p e B H e r o n o r p e 6 e H H H ,
p a e p y u i e H H o r o npa
ΒΟΒΒβΑβΗΗΐι KypraHa. Ilocjie cowweHHH npax Η Η Κ Ο Γ Α Β He K.ia.m B ypHy, a ocraBJiflJiH Ha
MecTe.

HenoBpewAeHiibie HJIH

MorMJibHoro K y p r a H a

noAA&ioinHecH

H norpeôajibHoro

pecTaepauiiH

cocyAU,

Β πβΗτρβ

oÔHapyweHHbie

K o c r p H i n a , π ρ β Α ο τ β Β , Ί Η ί ο τ C O Ô O Ë wepTBeHHbie

cocyAU.

B rJiaBHOM c o c y A e ôojibuiHx paaMepoe BcerAa Η Η Η Ο Α Η Τ Ο Η He6oju>mott rJiHHflHUË τ ο ρ ι ι ι ο κ ,
ι τ ο HBJifleTCH A p y r o Ë ocoôeHHocTbio Η β κ ρ ο π ο Λ Η n O T p a w a e T Bepy B a a r p o Ô H y i o wnaHb.
B A p y r o M K y p r a H e Π Ο Α κοοτρΗίπβΜ BbipuTa HeTtipexyroJibHaH H M B (1,50X0,80 M ) , o6paa y i o n u m norpeôajibHoe J i o w e , Ha κοτοροβ y n a j n i H Γ Α Θ c o x p a H H J i n c b ο ο τ β Η κ ι ι i i o c j i e cowjKeH H f l . 3 Τ 0 nOBBOJIHJIO y C T a H O B H T b , 1TO Tpyn B C K O p i e H H O M nOJIOWeHHH yKJiaAblBaJUI
H8
KocTpiime B HanpaBJiemiH c ceeepo-aanaAa Ha Ι Ο Γ Ο - B O C T O K ; B pyny π ο κ ο ή Η Η Κ β B K J i a A b i B a j i i i
MOHeTy. H o B b i M Θ Λ Θ Μ Θ Η Τ Ο Μ
flBJiHercfl
ΗβΗΑβΗΗβΗ Β A p y r o M K y p r a H e
leTbipexyroJibHaH
KaMepa na κ β Μ β Η Η υ χ Π Λ Ι Ι Τ (11,10x0,80 M ) 6ea κ ρ Μ ί π κ π , He n p e A C T e j u i M o n t a n C O 6 O B
HacTOfluiero c a p K o q W a : nocJie cowweHHH Tpyna ara KaMemian KaMepa c o o p y w a j i a c b Ha
MecTC K O C T p i t m a A . I H coxpaHeiinn Ο Ο Τ Θ Η Κ Ο Β H w e p T B e H H b i x c o c y A O B . I l o B H A H M O M y , Mornaa
6biJia o r p a è j i e H a B j i p e D i i o c T H , κ β κ H A p y r n e KypraHbi Ηβκροπο.ΊΗ. 3 H a i H T e J i b H b i M H , A O
HBBecTHOH CTeneHH, aHaxpoiiHiecKiiM H B J I H C T C H HaJiHiHe Π Ο Ί Τ Η Β Ο ecex KypraHax KpeMHeft
AJiH BbiceKaHHH Ο Γ Η Η , coraacHO ô o j i e e A p e B H e Ë T p a A i m . n n . Bcero HaËAeHO 7 Μ Ο Η Θ Τ , «a
KOTOpUX JIHUIb 4 ΜΟΓΛΗ ÔbITb ΗΑβΗΤΗφίΙΙ^ΗρΟΒβΗΜ J OCTaJIbHbie ΠρβΑΟΤβΒΛΗΙΟΤ COÔOË nOJIOBHHKH

eme

Β

ΑΡΘΒΗΟΟΤΗ

ΗΒΑΒΟΘ

paapeaaHHbix

ΜΟΗΘΤ.

OroHCAecTBJieHHbie

ΜΟΗΘΤΗ

Bbinyaţeuu

CaôiiHoii, η τ ο n o A T B e p H t A a e T A S T H p o B K y ΗβκροποΛΗ nepeoË nojiOBHHOË I I Β β κ β
H . a.; ne iicKJiroqeHa BoaMomHocTb, ι τ ο Haqajio ero ece w e Α Ρ Θ Β Η Θ Θ ποκορβΗΗΗ
JIBKHH

AjipnaHOM

H

PHMJIHH8MH .

Ha paccTOfliiHii Menée 2 K M κ a a n a A y οτ rJiaBHoro Ηβκροποϋπ, H a MecTe, iiaabiBaeMOM
«Tpn MorHJibi», oÔHapyweH βτοροΛ HeKponojib, C O C T O H I U H Ë , npH6jiH3HTeJibHO, ua 16 K y p r a 
HOB; ΤρίΙ ΗΒ H H X 6 b I J I H OTKpblTbl ywe B 1850 r O A y , ΟΑΗβΚΟ ΠρΗ 3TOM Ηβ ÔbIJIH yCT8H0BJleHbI
xapaKTep n a n o x a Η β κ ρ ο π ο Λ Η . Βοκρυτο A B H KypraHa aroro Η β κ ρ ο π ο Λ Η . CyAH no oÔHapyweHHOMy MaTepiiajiy, O H H O T H O C H T C H K r a j i b u i T a T C K o Ë a n o x e . Lţeiiue c o c y A U B c e p e A H H e
K y p r a H a , Β κοτορωχ H e O K a a a j i o c b o 6 y r J i e H H u x K o c T e Ë . O T H O C H T C H K B B T O X T O H H O Ë K y j i b T y p e ,
Ta κ HaauBaeMoË Kyjnvrype Hoya, H e n o c p e A C T B e H H O n p e A i n e c T B y i o a i e Ë οκηφοκοά a n o x e .
CyAH n o A O c n x n o p nojiyneHHUM Α & Η Η Η Μ , B T O Ë K y j i b T y p e cBOËCTBenHbi cKopieHHue n o r p e ββΗΗΗ c TpynonoJioweHHeM.
B B T O M K y j i b T y p n o M K O M n j i e K c e enepeue O T M e i a e T C H ο β ρ π Α
TpynocowweHHH Π Ο Α KypraiiHbiMH HacunfiMH. BoJibiuoe BHaieHiie ΗΜββτ aHajiorun, KOTopy»
MOWHO

npOBeCTH

MeWAy

Kauiojiue. AHajioniH He
K&K

norpe6ajibHbiË

KypraHOB,

a

3THM

οβρΗΑ,

ΗΗΟΓΑΒ

raJIbniTaTCKHM

CBOAHTCH

K

reorpa<pniecKoe

BbipawaeTCH

B

ΗβΚρΟΠΟΛβΜ

HeKOToptiM

ooJioweHiie

nopaeMTejibHOM

TJiaBHblM

ΗθκροποΛΗ

cxoACTBe

ΗΘΚρΟΠΟΛβΜ

B

ôoaee o6mero xapaKTepa,
HJIH

AeTaJieË

BHemHHË B H A
norpeCaJibHoro

Kan HanpHMep Hajiume B O Ô O H X cJiyianx ropnnta B O A H O M na wepTBeHHbix cocy
coopyweHHe Η Β Τ Ο Γ Ο w e M e c T H o r o Κ Η Μ Η Η Β c e p e A H H e KypraHa c T O Ë me iţeJibio —

oôpflAa,
AOB,

H

coenaAeHHHM
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coxpaHeHHH
piiTyajiiHoe
BOBBejţeHHe
ΗβχοΑκιι

Hajiiinue κρβΜΗβή A J I H p H T y a j i b H o r o B u c e n a H u n Ο Γ Η Η
a τβκ?κβ T p y n o c o w w e H H e Ha οτκρυτοΜ K O C T p n i q e ,
npaxoM c o c y f l O B , H c n o j i b a o e a H H U x H a τριιβΗβ, Η Η β κ ο Η β ι ι ,

Β KOCTpnme),

ρβββΗΒβΗΗβ

Han

Η Β Α BCBM

3THM

oôpHAa,

Be.MJiHHoro

yiuepuiHX

B BTOM

B

nepcneKTiiBu

HeKponoJie

ΟΗΘΒΗΑΗΟ,

HeKponojie,

n pejiiirHOBHue

3 T H A O Η β κ ο τ ο ρ ο ή ΟΤΘΠΘΗΗ

KypraHa.

iiCTopHiecKiie

BunojiHHBnierocH

6aJibiibie T p a A i m . n n

BepoeaHHH,

oÔHTaeMoro

CJieAOBajio o j K i i f l a T b ,
AO

anoxii,

BpeiueH

KypraHHbitt

xpamuio

jiHTepaType,

6biJi

οτκρυτ

KypraHOB,

ΗΒ κ ο τ ο ρ υ χ

2

aaraAKoft.

Β
ΑΟΒβΗΐικ)

Β JţaKiin,

O H O He H T O i m o e κβκ

noceJieHHH

ABKIIHCKOM

BHyTpeHHeii

eMy;

nacTH ;

AOCTiirHyTid

oômiipHoro

ΟΑΗΒΚΟ,
jKiiami

CTpOIIJIHCb H3

CroJib

nacTO

ΑβρβΒβ,

BCTpenaromnecH

B A p n a i u y j i e n e Cyc
OHH

nocejiemmx

Β

Β apxeojio-

npHÔJiHSHTejibHo

coeepmeHHO

n o c j i e A H i i f t yme

o6paaoM,

ncpecTaeT

I I peHHOrO

B O ecex

ΚβΜΗΗ J

coepeMeHiiux

φορΜβ

ηυΐΗπκη

iicTopiiHecKott

κ

Hccae3HaHHTeJibiibic

ciicTeiwaTHHecKOMy
H

H M U

npeABapiiTeJibHO

yrojib oôpaaoBbiea.i

TinaTejibHO

naoJinpyionniH

HaaeMHbiMii;

nOBHAHMOMy, 11X KpbIJIH KaMblUIOM.
«aKiiftcHiix u o c e j i e H H H X H M U Η Μ Θ Ι Ο Τ
xapaKTepoM n o n e u Η KJIHM8T8.

MajibiM Ο Ο Η Ο Β Β Η Η Θ Μ B H H B ; aaTeM C J i e n y e T

rpn6a.

peayjibTaTe o ô m i i r a

CBbime

rJiaBHOMy

He H B J I H C T C H

6uTb

iioJiojKitTejibHide

o c o ô y i o djopMy I I C T p o e H i i e , AHKTyeMbie

oôpameHHoro

Β 50 K M

JţaKiui.

npiicTyiuieHO

Ηβκοτορυβ

ΙΙΑΘΗΤΗΗΗΗΜ

ΒοροΗκνι H J I H
βτοροβ, i m w H e e

B b i K o n a H b i Β r p y H T e AO J I H H H H i i a H o c i i o r o C J I O H Η Ι Ι Μ Θ Ι Ο Τ <popMy

Konyca,
Β

CaMaiia

ΒΤΟΓΟ Η

κβκ

H o B u t t HeKponoJib, BKJiioiaioiqHH

Haceneime

Cyc

paccTOHiiini

He. iiaBecTHbitt

Oarapaina,

ÔJIHS

Ha

p e a y j i b T a T u Β C B H 3 I I C i i a y n e H i i e M T K H J I H I U . Η o K p y m a K t m n x ιιχ Π Μ . H t i u i u i u a 6 H J I H
OHH

norpe-

ΗβκροποΛίο.

H M Hacenemte

AG

κ

Ββκβ.

no6jiH30crn

T3KHM

ββτοχτοΗΗΟβ

Apnauiyji

anoxH

οτκρυτιιιο

pacnojioHteiiHoft
npnee*ia

npoAOJimeHHH

oKaeajicn

Η noJibaoBaeuieecH

pHMCKon

ôojiee rJiyGoKoft Α Ρ Θ Β Η Ο Ο Τ Η ,
yKaaamioti oSjiacTii, eiue κ KOHiţy 6 p o H -

Βπρββο ο τ Ojrra.

HccjieAoeaHO,

norpe-

norpe6aBiuee

Κ

A O C H X n o p coeepuieHHO

B Kajiôope,

Η β κ ρ ο π ο Λ Κ ) B K a m o j i u e H coBpeMeHHUM
efliiHCTBeHHbiM

B Hanajie

BOCXOAHIUHC

AOKaaaTb

pacnojioweHHOMy

HeoHWAaiiHue

nponcxoHtAeHHH

Kaniojine. HacejieHiie,

B

A O 6poii30Boro

yAajiocb

HeKponoJib,

ο τ K a n i o j i n a , Ha T e x m e B b i c o T a x
40

HeojiiiTa

A O C H X n o p He

cooTBeTCTByiouţen

TpeTHH
ruiecKon

co

eonpoce

B

a HMciiHO, κβκ Βτο Tenepb A O K a a a i i o Β Ο Τ Η Ο Ι Η Θ Η Η Η
BOBoro ii n a n a j i y HceJieanoro Ββκβ.
IlIypipoBKa Β J K H B O I I I I C H O H « I l o H H a biH Πιιοκ»,
n p n 6 j i H 3 i i T e j i b H 0 5 0 0 Μ ο τ r a j i b n r r a T C K o r o ιιβκροποΛΗ,
noceJieHHH,

161

—

H X 6pocajiH

OTKpuBaiOT H o e u e

ôaJibHoro
CBOHX

cocyflOB

mepTBeHHbix

Hero

(iiocjie

ARHEOLOGIC CAŞOLT — ARPAŞUL DE SUS

oônuirajiHCb;

CJIOH

Ha Ane

HMU,

yceneHHoro
yrjiyoJieHHe

nojiyqaeuinecH
MeîKAy

Β

τβΜκ β κ

κρβπ H H H u i e r o y r j i y G j i e H i i H s a c u n a j i n c b B O J I O H , ο ο τ β τ κ β Μ Η yrjiH H o ô o m m e H H o r o c a M a i i a .
Ma B b n n e i i B J i o m e H H u x HaÔJiioAeHHû cjieAyeT, ι τ ο 8 T H H M U , cTOJib pasjmiHo T p a K T y e M u e
apxeojioraMH,

Β

ΑΘΗΟΤΒΗΤ&ΙΉΗΟΟΤΗ

6UJIH

CKJiaAaMii

BepHa

— HacroHiuiiMH

ΠΟΑΒΘΜΙΙΚΙΜΗ

yKaauean H a H X
cyiqecTBOBaHHe y φρβκΗΗΠβΒ H Apymx Η β ρ ο Α Ο Β A p e B H O C T i i . Β ιιροτΗβορβΗΗβ co CBHfleT&JibCTBOM TauHTa (Γβρικ. 1 6 , 4 ) , H M U A&KHticKoro n o c e J i e H H H Β A p n a u i y j i e Ae Cyc n o K p u e a j i H C b
He H a e o a o M (fummus), β Kpumett, ΒβροπτΗΟ, T o m e Κ Β Μ Η Ι Ι Ι Ο Β Ο Η ; nOBHAHMOMy, O H I I He
c j i y m i i J i H 3 I I M I U I M y6e/KiimeM, κβκ 3 τ ο 6hi.no y r e p M a H i ţ e e .
CyAH no o Ô H e p y H t e H H O M y a p x e o J i o r n i e c K O M y M a T e p u a j i y , u o c e J i e H H e B O C X O A H T K
I I I j i e T e i i c K O M y nepuoAy H π ρ β κ ρ β ι π β β τ c y i n e c T B O B a T b n o c j i e ποκορβΗΐιπ J ţ a K i i H piiMJinnaMii,
6 y A y i H y i i n q T o m e H O o n y c T O i u i i T e J i b H U M n o m e p o M . C i ţ e J i b i o o ô o p o H b i piiMJiHHC n o c T p o n . a u
Ηβ π ρ β Β Ο Μ ô e p e r y OjiTa, Π Ο Η Τ Η Η β π ρ ο τ Η Β n p e m H e r o n o c e J i e H H H , β β Μ ο κ OeJibAuoape, p a a BaJIHHU ΚΟΤΟρΟΓΟ B H A H U Ηβ yiaCTKCj paCIIOJIOJKeHHOM H8 paCCTOHHIIH npHÔJlliailTe IbHO
5 0 0 Μ ο τ pycjia p e K H . Αβτορ n p e A n o J i a r a e T , H T O n p e m H e e H a c e j i e i n i e n e p e c e j i H J i n c H O J I O C U
M e w A y O J I T O M Η Κ β ρ π β τ β Μ Η a a a e u n i T H y i o J I H H H K » Η H T O O H O nojibsoBajiocb H e K p o n o j i H M H
B
K a i u o J i q e H K a j i ô o p e , uapnAy c A A K H H C K H M H n a c T y x a M H , n c n o K O H Β Θ Κ Ο Β / K H B U I H M H Β
BTOfl xoJiMHCTOtt o Ô J i a c T i i a a n ţ H i i ţ e H H b i x ο τ H e n o r o A U A O J i H H a x .
aMÔapaMH;

aHTHmue

aBTopu

ynoMHHaiOT

o H H X Π Ο Α ΗββββΗΗβΜ

sirioi,

OBT>flCHEHHB'PMCyHKOB
P H C . 1. — Γ β Ο Γ ρ β φ ϋ ΐ β ο κ Η Η HepTejK AOJIHHU Οπτα Memny Φ υ π ι ρ α ι α υ Μ u I l a c y j i T y p u y - P m u y c
r.laRHUMH nOCejieHHRMH Η aHTHHHhlMH naMHTHHKaMH .
P H C . 2 . — T . X X V I I I ( 1 3 ) . IlJiaii KypraHa c ofÎHapywemiuM Β ero ocHooaHHH MaTupitaJioM.
P H C . 3 . — T . X X V I ( 1 3 ) . fljiaH fleTajiett c flByMn norpeCaJibiiuMii onaraMH.
P H C 4 . — T . X X V I I I ( 8 1 ) . Γ Λ β Β Η υ » cocyA i n situ.
P H C . 5 . — X X I I ( 2 0 ) . ILnaH «eTaJiH. O n a r KOCTpiiuţa c wcpTBeHiihiMii cocy^aMii Η AocTynuM

κ iieMy.

P H C . 6 . — T . X X I (25). norpe6ajn>Hutt
cocyAOM nocepeAHHo.

o n a r , onoHcaimnIt φρΛΓΜβιιτβΜΗ KepaMHKH c rJiaBHUM
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PHC.
7. — T . X X X I (87). IIorpeoaJibHoe Jiome y OCHOBRHHH KocrpHnja.
PHC.
8. - T . X X V I (21). KaMeHRUft HUIHK.
P H C . 9 . — KepaMHKa HS ι ι β κ ρ ο π ο π π B Kauiojiue.
P H C . 10. — KepaMHKa HS Η β κ ρ ο π ο π π B Kainojiue.
P H C . 11. — raJibinraTCKHft HeKponoJib. T . I . ÛJiaH MorH.ibHoro KypraHa c OTKPUTHHMH.
P H C . 12. — rajiburraTCKHH HeKponoJib. T . I . LţeHTpaJibHUH cocyA in situ.
P H C . 13. — KepaMHKa rajiburraTCKoro Η β κ ρ ο π ο π η Β MecTe «Τρκ M o r u j i u » .
P H C . 14. — KpeMHH H KepaMHKa Ha noceJieHHH ΠΟΗΗΒ u n I I H C K .
P H C . 15. — KepaMHKa HS noceJieHHH ΠοΗΗβ Jia I U o n p y p n .
P H C . 16. — B H A Ha IIHCK KpeMeHHiuyjiyA H OaAmei-yJi Kajioopyjiya.
P H C . 17. — Heitponojib π KaJioope. T . I I (31). IIorpeCaJibRult otar c >ΚΘΕΤΒΟΗΗΙΙΜΗ COCVA^MH.
P H C . 18. — Apnauiyn fle C y c . TIjiaH pacKonoK.
P H C . 19. — Apnaniyji ΑΘ C y c . B H A KaMepu B .
P H C . 20. — Apnamyji ne C y c . IljiaH KaMepu Βχ.
P H C . 21. — Apnamyji ne C y c . ÛJiaH R M U JV> 2 pua I .
P H C . 22. — Apnauiyji ne C y c . IIpo<|>Hjib H M U Jft 2 pea 1.
P H C . 23. — KepaMHKa nu AaKHftcKoro nocejiemiH B Apnamyji j e C y c .
P H C . 24. — OOieKTu na uaKHftcKoro noceJieHHH B ApnainyJie jie C y c . 1 , 5 — Jionuuia AJIH COC>'AOB;
2 — jieaBHe meJieaHoro iiowa; 3 — HHTapHan GyciiHa; 4 — npncJinue HJIH 6ycHHa; 6,10 — TOHHJibHue ΚΒΜΗΙΙ
Ha necMaHHKa; 7 — meJieaHutt KOCTHJib; 8— npejiMeT na wejieea; 9 — weneaHaH (JwGyjia.
T

L E CHANTIER ARCHÉOLOGIQUE D E CAŞOLŢ E T D'ARPAŞUL D E SUS
(RÉSUMÉ)

Les fouilles de la nécropole de Caşolţ et de rétablissement dacique d'Arpaşul de Sus
ont été poursuivies en 1955. E n même temps, des reconnaissances, sondages et fouilles de
moindre importance ont été entrepris en quelques points voisins ou se rattachant aux deux
objectifs principaux du chantier.
Dans la nécropole de Caşolţ, dix-huit nouveaux tumulus ont été fouillés; quatre sections effec
tuées dans les espaces libres prouvent qu'aucun établissement n'y a existé antérieurement. Dans
la nécropole, les investigations ont permis de reconstituer d'une manière plus précise, à l'excep
tion de certains détails, le système de sépulture par incinération dans les tumulus, système qui
n'est pas d'origine romaine. Ce qui, au point de vue culturel et historique, caractérise d'abord
cette nécropole c'est, d'une part, le matériel archéologique, et en premier lieu la poterie, où les
produits de tradition générale Latène ou de tradition particulière dacique se mêlent à ceux d'au
thentique facture provinciale romaine, et, d'autre part, une série de pratiques de rites funéraires :
ces dernières reflètent, de par leur nature, de très anciennes croyances qui n'ont pu se constituer
que dans les conditions d'une vie sociale de communauté. Les tumulus contiennent des tombes
individuelles; toutefois, en ce qui concerne deux tumulus fouillés cette année, il semble que deux
corps aient été incinérés à la fois. Une inhumation ultérieure, dont une pièce de monnaie du
temps d'Hadrien permet de déterminer l'époque, a été constatée dans un autre tumulus. Dans
ce même tumulus, ainsi que dans d'autres, on a pu identifier, par ailleurs, les vestiges d'une
troisième sépulture, plus ancienne, détruite lors de l'érection du tertre. Les cendres n'étaient jamais
placées dans l'urne, mais laissées sur place. Les vases, entiers ou reconstituables, se trouvant
au centre des tumulus ou du bûcher funéraire, étaient destinés aux offrandes. Le vase principal,
de grande taille, contient toujours un petit pot, autre particularité de la nécropole qui semble
refléter une croyance se rapportant à là vie d'outre-tombe. Dans un autre tumulus, une fosse
rectangulaire de l ^ O x C ^ u " avait été pratiquée sous le bûcher, formant un lit funéraire. Les
résidus de l'incinération, qui y sont tombés et y sont demeurés tels quels, ont permis de con
stater que le corps était déposé sur le bûcher dans la direction NO — SE, en position accroupie
et tenant une pièce de monnaie à la main. Un autre élément nouveau apparaît dans un tumulus:
il s'agit d'un coffre rectangulaire en dalles de pierre (l 10x0 80) sans couvercle, qui n'est
pas un sarcophage poprement dit, puisqu'il était exécuté après l'incinération, sur l'emplacement
du bûcher, pour protéger les restes funéraires et les vases d'offrandes. Il semble toutefois que
la tombe ait été pillée à une époque ancienne, tout comme d'autres tumulus de la nécropole.
La présence, dans presque chaque tumulus, de pièces de silex, destinées à allumer le feu selon
une tradition plus ancienne, est significative et quelque peu anachronique. Sept pièces de mon
naie ont été trouvées en tout, dont quatre seulement ont pu être identifiées, les trois autres étant
des moitiés de pièces, coupées en deux à une époque reculée. Les monnaies identifiées sont
du temps d'Hadrien et de Sabine, ce qui permet de dater la nécropole de la première moitié
du I I siècle de notre ère, sans exclure cependant la possibilité que ses débuts soient antérieurs
à la conquête de la Dacie par les Romains.
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A moins de 2 km à l'Ouest de la nécropole, au lieu dit Trei morminţi (Aux trois tombes,)
une seconde nécropole a été découverte. Elle comprend seize tumulus environ, dont trois avaient
été ouverts dès 1850, sans que l'on ait pu aboutir à des conclusions sur leur caractère
et leur époque. Les touilles ont eu pour objet deux des tumulus de cette nécropole.
D'après le matériel mis au jour, ils datent de l'époque hallstattienne. Les vases retrouvés
entiers au centre du tumulus et contenant des os calcinés appartiennent au type de la
civilisation autochtone Noua, des siècles immédiatement antérieurs à l'époque scythique. C'est
en effet à cette culture que, selon des découvertes faites jusqu'ici, appartiennent en propre les
inhumations des morts en position accroupie. C'est pour la première fois que, dans cet en
semble culturel, se trouve attesté le rite de l'incinéradon dans des tumulus. Les analogies pré.ciscs que l'on peut établir entre cette nécropole hallstattienne et la nécropole principale de
Caşolţ sont d'importance. Elles ne se bornent pas à quelques coïncidences d'ordre général,
telles que le rite de l'inhumation, la position géographique de la nécropole ou l'aspect extérieur
des tumulus. Ces analogies vont, en effet, jusqu à certaines similitudes surprenantes de détails
du rite funéraire, telles que la présence d'un petit pot déposé à l'intérieur de l'un des vases
d'offrandes, la même cassette de pierre au milieu des tumulus, ayant la même desdnation de
protéger les vases d'offrandes, la présence de silex destinés à l'allumage rituel du feu, après
quoi on les jetait sur le bûcher, l'incinération du cadavre sur un bûcher découvert, le bris rituel
— sur les restes de l'incinéradon — des vases ayant servi au banquet funèbre et, enfin, l'ensevelis
sement du tout sous un tertre de terre. Ces découvertes, quelque peu inattendues, ouvrent de
nouvelles perspectives historiques quant aux origines du rite funéraire de la nécropole de
Caşolţ. La population qui était ensevelie dans cette nécropole semble avoir continué à observer,
au début de l'époque romaine, des traditions funéraires et des croyances religieuses beaucoup
plus anciennes, remontant à la fin de l'âge du bronze et au début du premier âge de fer.
Les sondages effectués dans la pittoresque Poiana in pisc (Clairière du pic), à environ
500 m de la nécropole hallstattienne, ont abouti à la découverte d'un vaste établissement humain
habité depuis la période néolithique et jusqu'à l'âge du bronze. Cependant, il n'a pas encore
été possible de prouver la persistance de cet établissement jusqu'à l'époque correspondant à
celle de la nécropole voisine.
Une troisième nécropole à tumulus, jusqu'ici endèrement inconnue, a été découverte
à Calbor près de Făgăraş, à environ 50 km de Caşolţ, sur les mêmes hauteurs qui se dres
sent sur la rive droite de l'Oit. Cette nouvelle nécropole comprend plus de 40 tumulus,
dont deux ont été fouillés. Elle se trouve être en tous points identique à la nécropole
principale de Caşolţ et contemporaine de celle-ci, qui, de ce fait, cesse d'être l'unique
nécropole de ce type connue en Dacie. La population à laquelle elle appartenait n'appa
raît donc plus comme une enclave énigmatique et ne saurait être que la population autoch
tone, les Daces.
Les recherches méthodiquement commencées à l'intérieur de P établissement dace d'Arpasul
de Sus ont abouti à quelques résultats positifs importants en ce qui concerne les habitations
et les fosses d'alentour. Les maisons étaient construites à la surface du sol, en bois, en pisé
et en galets, et semblent avoir été recouvertes de chaume. Les fosses, si fréquentes dans tous
les établissements daciques contemporains, sont, à Arpaşul de Sus, d'une forme et d'une con
struction particulières, imposées par la nature même du sol et du climat. Ces fosses sont creu
sées à même le sol vierge et s'arrêtent toujours à la couche alluvionnaire. Elles ont la forme
d'un entonnoir ou d'un tronc de cône reposant sur sa petite base, suivi d'une seconde cavité
ayant la forme d'une tête de champignon. On allumait du feu au préalable à l'intérieur des
fosses et les charbons résultant de cette cuisson formaient une couche isolante au fond de la
fosse, tandis que les bords de la cavité inférieure étaient obturés avec des restes de charbon,
de la cendre et de la terre brûlée. Ces constatations permettent de conclure que les fosses en
uestion, qui ont donné lieu à différentes interprétations archéologiques, étaient en fait des
épôts de céréales, véritables greniers souterrains, que les auteurs anciens mentionnent chez
les Thraces et autres peuples de l'antiquité, sous le nom de siroi. A la différence de ce que
rapporte Tacite (Germ., 16.4), les fosses de l'établissement dace d'Arpaşul de Sus n'étaient
pas recouvertes de fumier (Jummus), mais avaient un toit, de chaume probablement, et elles
ne semblent pas avoir servi d'abri pendant l'hiver (suffugium hiemis), comme c'était le cas
chez les Germains.
A en juger d'après le matériel archéologique mis au jour, cet établissement date de la
III époque La Tène et ne dépasse pas l'époque de la conquête de la Dacie par les Romains,
lorsqu'il fut détruit par un immense incendie. Par mesure de sécurité, les Romains construi
sirent sur la rive droite de l'Oit, à peu près à hauteur de l'ancien établissement, le camp de
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Feldioara, dont les ruines sont visibles à 500 m environ du lit de la rivière. I l est permis de
supposer que l'ancienne population fut transférée de la bande de terre situé entre l'Oit et les
Carpates, à l'arrière de la ligne de défense, et que c'est cette population qui, avec les groupes
de Daces pasteurs qui vivaient depuis des siècles dans cette région de collines et de vallées
abritées, ensevelissait ses morts dans les nécropoles de Caşolţ et de Calbor.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. — Croquis géographique de la valle de l'Oit entre Fagaras et le défilé de T u m u Roşu, avec les princi
paux établissements et monuments antiques.
Fig. 2. — T . X X V I I I (13). Plan du tumulus avec indication des découvertes faites à sa base
Fig. 3. - T . X X V I (13). Plan dc détail des deux bûchers funéraires.
Fig. 4. - T . X X V I I I (81). L e vase principal in si/a.
Fig. 5. — T . X X I I (20). Plan de détail. L : foyer du bûcher avec les vases d'offrande et la voie d'accès.
Fig. 6. — T . X X I (25). Foyer funéraire ceint dc fragments de céramique, avec, au milieu, le vase principal.
Fig. 7. - T . X X X I (87). L i t funéraire a la base du bûcher.
Fig. 8. - T . X X V I (21). Coffre de pierre.
Fig. 9. — Objets céramiques de la nécropole de Casplt.
Fig. 10. — Objets céramiques de la nécropole dc Caşolţ.
Fig. 11. — L a nécropole hallstattienne. T . I . Plan du tumulus et objets mis au jour.
Fig. 12. — L i nécropole hallstattienne. T . I . Vases t r o u v é s au centre du tumulus, in situ.
Fig. 13. — Objets céramiques dc la nécropole hallstattienne de Trei
Morminţi.
Fig. 14. — Objets céramiques et silex de l'établissement de Poiana in Pisc.
Fig. 15.—Objets céramiques de l'établissement de Poiana la Şopruri.
Fig. 16. — Vue sut le Piscul Cremenişului
et le făgetul
Calbor ului.
Fig. 17. - L a nécropole de Calbor. T.II(31). L e foyer funéraire avec les vases d'offrandes.
Fig. 18. — Arpasul de Sus. Plan des fouilles.
Fig. 19. - Arpaşul de Sus. Vue longitudinale de la cassette B p
Fig. 20. — Arpasul de Sus. Plan dc la cassette B ] .
Fig. 21. — Arpasul de Sus. Plan de la fosse no 2 de la tranchée I .
F i g . 22. — Arpasul de Sus. Profil dc la fosse n » 2 de la tranchée I .
Fig. 23. — Objets céramiques de l'établissement dace d'Arpasul de Sus.
Fig. 24. — Objets mis au jour dans l'établissement dace d'Arpasul dc Sus: 1 et 5, polissoirs pour la
céramique; 2, lame de couteau en fer; 3, perle d'ambre; 4, fusalole ou perle d'argile; 6 et 10, pierres a affûter en
grès; 7, clou en fer; 8, objet en fer; 9, fibule en ter.
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SĂPĂTURILE D E SALVARE D E L A NOVIODUNUM*

S

aşezate Noviodunum e situată pe un promontoriu de pe malul drept
al Dunării, la punctul « Pontonul Vechi» (Eski-Kale), din partea de răsărit a
orăşelului Isaccea, r. Tulcea (fig. 1). în acest loc apele Dunării îşi string pentru ul
tima oară cursul într-un singur vad, a cărui lăţime medie este de circa 7—800 m. Pe toată
distanţa dintre Galaţi şi mare, aici e singurul loc unde malurile fluviului sînt lipsite de
bălţi, îngăduind trecerea cu uşurinţă dintr-o parte în alta şi crearea unui port care să
ajungă la mare dezvoltare. Promontoriul stîncos şi înalt de 24 m, pe care se află ruinele
cetăţii Noviodunum, înaintează în
calea apelor, schimbîndu-le uşor
direcţia înspre răsărit. La sud-vest
de malul drept al Dunării, pe o
adîncime de cîţiva kilometri, se
întinde o cîmpie roditoare, măr
ginită de dealuri împădurite şi
bogate în izvoare de apă.
Toate aceste condiţii natu
rale au contribuit în mare măsură
ca Noviodunum să joace un rol
de frunte în decursul istoriei vechi
a patriei noastre. Aşezarea cu
nume celtic a fost din cele mai
vechi timpuri un important punct
de trecere de pe un mal pe celălalt
al Dunării. în perioada stăpînirii
romane (sec. I—VI e.n.), Novio
dunum a constituit unul din cele
mai însemnate puncte de sprijin
ale flotei care circula pe Dunărea
de Jos. Ruinele puternicelor ziduri
I Iartă teritoriului Isaccea cu cetatea Noviodunum
şi numeroasele cărămizi cu stam
Fig. 1.
şi împrejurimile.
pila flotei jlavice a Moesiei arată că
in acest loc se afla poate cea mai de
seamă staţie a flotei romane la Dunărea de Jos. în spatele cetăţii de la malul Dunării se
T R Ă V E C H E A
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* ColectiTul şantierului a fost alcătuit din: 1. Barnca
(responsabil). Bucur Mitica şi N . Angbclescu.
E . Polaschek. Noriodnnum, in R E . t. 17 (1936),

col. 1189 şi unu. R. Vulpe, Histoire antienne
Dokroudja, Bucureşti, 1938, p. 84 şi passim.
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întindea o imensă aşezare civilă, ale cărei urme se recunosc cu uşurinţă la suprafaţa tere
nului. Aceasta îşi dădea mîna cu centrul roman de la poalele dealurilor Niculiţelului, de
unde se pare că cetatea romană de la malul Dunării îşi aducea pe conducte apă bună de băut.
Un rol asemănător cu cel din epoca romană îl va fi avut portul de la « Pontonul
Vechi» şi pentru flota bizantină din secolele Η—ΗΠ. Urmele arheologice din această
perioadă de timp arată pe de
Cet.de la Ieaccea (NOVIODVNVM)
o parte o locuire intensă a
aşezării, pe de alta puternice
legături economice şi culturale
cu Bizanţul, a cărui stăpînire
se întindea acum pînă la Du
nărea de Jos. Spre deosebire
de alte aşezări feudale timpurii
din Dobrogea, care au decăzut
foarte mult ori s-au stins cu
totul la sfîrşitul secolului al
ΗΠ-lea, cea de la Noviodunum
a continuat să aibă relaţii cu
Bizanţul şi să joace un rol pre
cumpănitor în istoria acestei
regiuni încă un secol-două mai
tirziu . în acest punct unii cer
cetători presupun că ar trebui
localizată Vicina, menţionată
de hărţile şi portulanele me
dievale .
în timpul stăpînirii tur
Fig. 2. — Planul ruinelor de la Noviodunum, ridicat de P. Polonic
în 1895 (inedit).
ceşti in Dobrogea, Isaccea a
devenit un centru strategic de
seamă în mîinile noilor cuceritori. Pe o parte din ruinele cetăţii romane de altădată s-a
înălţat o tabie ale cărei urme se păstrează pînă în ziua de azi (fig. 2).
Cu toată importanţa aşezării, cercetările arheologice sistematice au lipsit pînă
în prezent aproape cu totul la Noviodunum. La sfîrşitul secolului trecut, inginerul
Pamfil Polonic, care activa în cadrul Muzeului Naţional de Antichităţi, a făcut unele
recunoaşteri în teren, întocmind un plan sumar al zidurilor ce se observau la suprafaţă
şi al împrejurimilor acestora (fig. 2). Un sondaj executat în vara anului 1953, în cadrul
activităţii de teren a şantierului Dinogetia, urmărea culegerea de observaţii preliminare
şi de materiale, care să ajute la cunoaşterea felului de viaţă al comunităţii omeneşti ce a
locuit aşezarea feudală timpurie din acest loc . Mai multe descoperiri întîmplătoare,
făcute uneori cu prilejul diferitelor lucrări ce duceau la distrugerea monumentelor antice ,
atrăseseră în repetate rînduri atenţia asupra rolului de seamă pe care 1-a deţinut Novio
dunum în epocile romană şi bizantină.
Necesitatea unor ample cercetări arheologice în aşezarea de la «Pontonul Vechi»
se simte din ce în ce mai mult. Deocamdată, în planul de lucru al Muzeului Naţional de
Antichităţi pe anul 1955, a fost prevăzută o săpătură de salvare la ruinele instalaţiilor
portului roman al cetăţii Noviodunum. Scopul săpăturii programate era de a studia şi
1

2

3
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Cf. S C I V , V , 1 - 2 , 1954, p. 182.
' N . Grămadă, « C o d r u l Cosminului», I , Cernăuţi,
1925, p. 437-459. Cf. G . Brătianu, Rtcbercbet sur Vicina
et Cela/ea Albă, Bucureşti, 1935, p. 61 şi urm.
1

» S C I V . V , 1—2, 1954, p. 175.
G h . Ştefan, Monuments inédits
de Noviodunum,
« D a c i a » , I X - X (1941-1944), p. 473 - 483.
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valorifica ştiinţific aceste monumente arheologice, ameninţate cu distrugerea totală de
apele Dunării, şi care n-au fost cercetate deloc pînă în prezent.
Ruinele portului Noviodunum şi,ale clădirilor romane in legătură cu acesta se
întind de-a lungul plajei inundabile a Dunării, pe o porţiune de circa 250 m şi pe o
lăţime de 10—15 m, în perioadele de timp cînd nivelul apelor fluviului atinge în localitate

Fig. 4. — Noviodunum. Ruinele portului roman. In primul plan, Ζ III, care înaintează in undele Dunării.

cota de +2,50 pînă la +3 m. Parte din ele sînt distruse de apă, altă parte intră în albia
Dunării, iar cîteva sînt acoperite de malul surpat în decursul timpului (fig. 3). Unele se
păstrează încă pe o înălţime de 2—3 m (fig. 4 şi 6).
Colectivul şantierului a procedat la curăţirea terenului şi la dezvelirea temeliilor
de ziduri ce nu apăreau la suprafaţă, în vederea studierii şi trecerii lor în plan. în cursul
lucrărilor s-a urmărit determinarea relativă a principalelor faze de construcţie a dife
ritelor ziduri existente. în urma examinării poziţiei de plan, a structurii şi tehnicii de
construcţie, s-au putut stabili deocamdată trei faze succesive de ziduri, care reprezintă
tot atîtea etape în decursul dezvoltării acestui mare port roman. Cele trei faze se disting
după dispoziţia, structura şi tehnica de construcţie a zidurilor. în unele locuri, alături
de zidurile aparţinînd primei faze, s-au construit, într-o etapă mai tîrzie, încă unul sau
două ziduri, fie pentru consolidarea celor existente, fie pentru refacerea sau lărgirea insta
laţiilor portuare (fig. 6). în alte locuri se observă o suprapunere (încălecare) de ziduri,
care arată planuri şi etape diferite de construcţie.
După aşezarea lor, instalaţiile portului Noviodunum apar azi ca două mari grupuri
de construcţii. Primul grup, situat la nord-vest, se află într-un loc unde stînca promontoriului se retrage din faţa apelor Dunării, formînd un fel de mic golf. Zidurile sînt
oarecum la adăpost de curentul puternic al fluviului, care puţin mai sus se izbeşte de
masivul stîncos al promontoriului (fig. 5 şi 6), al cărui vîrf îi abate cursul înspre malul
sting. în partea de nord-vest a grupului de construcţii amintit, se ridicau zidurile unui
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complex întreg de clădiri, cu încăperi situate de o parte şi de alta a unui zid cu direcţia
NV—SE, lung de circa 50 m şi gros de 1,10—1,20 m, distrus în bună parte de ape (fig. 3: Ζ I).
Pe latura de sud-vest a acestui zid se disting deocamdată ruinele a trei încăperi(1—3),
dintre care prima e de 8,40 χ circa 10 m, a doua de 4,20 χ circa 10 m(?) şi a treia de
circa 8 χ 8 m. Din a patra încă
pere existentă pe aceeaşi latură, apa
re numai colţul de nord-vest (4).
Pe latura de nord-vest a zidului
lung se deschideau, probabil, alte
două încăperi (5—6), ale căror di
mensiuni nu s-au putut preciza,
ruinele lor fiind complet distruse
sau pierzîndu-se în apa Dunării.
Zidurile tuturor acestor încăperi
sînt construite din pietre de granit,
şist şi gresie, de forme neregulate
şi de mărime mijlocie, legate cu
mortar, în care s-au amestecat pie
tricele mărunte de prundiş. în
cite unul din ziduri, cum este cel
din partea de sud a încăperii nr. 1,
s-au folosit şi cîteva bucăţi de
cărămizi romane. Grosimea fiecă
rui zid e de circa 1 m. De observat
că zidul de pe latura de nord- vest
a încăperii nr. 1, ce se păstrează
pe o înălţime de 1,50—2,20 m,
are şi un soclu lat de circa 0,20 m
şi înalt de 1 m. Excepţie face zidul
despărţitor dintre încăperile nr. 1
şi 2, păstrat numai înspre capătul
de sud-vest. E l este construit din
piatră legată cu mortar, în care
nu se mai află pietricele mărunte,
ci bucăţele de cărămidă. Lipsindu-i
şi legătura organică cu zidul carac
terizat prin mortarul cu prundiş,
zidul dintre cele două încăperi
l*'ig. 5. — Noviodunum. Ruinele portului roman; partea de nord-vest.
aparţine, fără îndoială, unei epoci
ulterioare, reprezentind a doua fază de construcţie. Cu acest zid se aseamănă, în ceea
ce priveşte compoziţia mortarului, un altul, gros de 0,60 m, ce căptuşeşte zidul mai
vechi de pe latura de sud a încăperii nr. 3. Un bloc mare din zidul de căptuşeală s-a
prăvălit în interiorul încăperii, pe latura de nord-vest a acesteia.
în jumătatea sa de sud-est, zidul cel lung pe care l-am marcat cu sigla Ζ I, se
păstrează pe înălţimea de 2,50—3 m şi merge alături cu malul pentru care pare a con
stitui o pavăză împotriva apelor, în perioadele de maximă creştere a lor. într-un anumit
punct zidul a crăpat de sus pînă jos, iar temelia i-a fost roasă de apă. La capătul de sudest (A), Ζ I se leagă « în coadă de rîndunică » cu un alt zid ce mărgineşte clădirea în
aceasta parte, pierzîndu-se sub mal. Funcţia mai precisă a acestui zid perpendicular pe
Ζ I urmează să fie precizată în viitor. Pentru a-1 consolida, într-o epocă ulterioară s-a
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construit înspre capătul de sud-est al lui Ζ I , alipit de faţa lui exterioară, un alt zid din
piatră legată cu mortar, în care se află bucăţele de cărămidă (fig. 3, a—b; fig. 6, 7 şi 8).
Deşi gros de 1,62 m, acest ultim zid, ce se pare că făcea legătura cu Ζ I I , s-a dovedit
a fi fost mai slab decît zidul pe care voia să-1 consolideze şi s-a prăvălit în cea mai mare
parte la pământ, mai ales în porţiunea în care nu-1 mai avea pe Z I ca apărător împotriva

F'ig. 8. -- Noviodunum. Ruinele portului roman. ZI cu zidul anexa a (detaliu).

malului (fig. 3/f—i şi fig. 5). Un al treilea zid, reprezentînd a treia fază de zidărie,
venea să consolideze în părţile mai ameninţate şi zidul de dublură, dovedit insuficient
(fig. 3/c, d, e). Acest al treilea zid e construit din pietre şi puţine cărămizi fragmentare,
legate cu mortar în care s-a amestecat cărămidă pisată. Grosimea lui nu se poate preciza,
deoarece faţa dinspre Dunăre i-a fost distrusă în întregime de apă.
Spre sud-est de zidurile descrise, se întindea un complex de construcţii din piatră
legată cu mortar, in care se află prundiş mărunt. Din acestea s-au păstrat mai bine numai
ruinele unui zid perpendicular pe apa Dunării (Ζ II), ce se bifurcă înspre nord, vrînd
parcă să formeze o încăpere în această parte (fig. 3/7 şi fig. 5). Sub mal, înspre sud, Ζ I I
se leagă cu un alt zid de aceeaşi factură ca şi el, pe care-1 dublează, pe faţa exterioară,
al doilea zid din piatră şi mortar cu bucăţele de cărămidă. Ziduri din prima şi din a doua
fază de construcţie pornesc aici în sensuri diferite.
De la zidurile legate de Ζ II lingă mal, porneşte oblic, înspre răsărit, un masiv
întreg de zidărie, gros dc circa 4 m (Ζ III). Azi el se pierde în Dunăre (fig. 3 şi 4). Direcţia
şi grosimea acestui zid duc la presupunerea, ce urmează să fie verificată ulterior, că el
va fi alcătuit un puternic dig de protecţie pentru cel de-al doilea mare grup de construcţii
ale portului, existente pe plajă, puţin mai departe, înspre sud-est. în masivul de zidărie
al lui Ζ III, păstrat în bună parte pe o înălţime de circa 3 m, se disting toate cele trei faze
de construcţie ale portului roman: ziduri aparţinînd fiecăreia dintre cele trei etape se
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suprapun ori se juxtapun unele altora. în partea dinspre Dunăre zidul-dig(?) e mult ros
de valuri, care îl scaldă in perioadele de mare creştere a apelor pînă la înălţimea de circa
1,50 m. îndeosebi temelia lui e grav ameninţată şi o dată cu ea întregul zid.
Pe o distanţă de circa 20 m mai la sud-est de Ζ I I I nu s-a îndlnit deocamdată
nici o urmă de construcţie. Abia după aceea s-au dezvelit lîngă mal temeliile unei clădiri
de formă aproape ovală, din piatră şi cărămidă, cu diametrul mare de circa 6 m şi cel mic
de 3 m. Prin forma sa, această clădire aminteşte un nympbaeum. E l se leagă, probabil,
de hypocaustul ce se află imediat la sud-est şi care a fost dezvelit în parte.
Lăsînd deocamdată la o parte zidurile ce închid încăperile nr. 12 şi 13 (fig. 3),
deoarece asupra lor vom reveni mai jos cu amănunte, cînd vom descrie hypocaustul,
trecem la descrierea zidului ce formează peretele de est al încăperii nr. 14. Acesta e con
struit din piatră de mărime mijlocie. De la un anumit nivel piatra a fost înlocuită cu
patru rînduri de cărămizi aşezate pe toată lăţimea zidului. Atît pietrele cît şi cărămizile
din care este construit zidul sînt legate cu mortar format din var, nisip şi cărămidă pisată.
Pe latura de est a zidului se află un pilon de formă rectangulară, a cărui funcţie rămîne
de precizat. Astăzi, acest zid, ca şi cele ce vor fi descrise mai departe, sint distruse pînă
la nivelul plajei, mai puţin capătul de sud, care se păstrează pe o înălţime ce variază
între circa 0,50 şi 1 m. E l încalecă peste Ζ I V şi continuă în porţiunea nesăpată.
Zidul de est al încăperii 15, lat de 1,20 m, a putut fi urmărit pe o lungime de circa
8 m şi continuă mai departe sub undele Dunării. E l e construit de asemenea din pietre
de mărime mijlocie, legate cu mortar cu pietriş, foarte rezistent; face corp comun cu
zidul de lîngă mal, Ζ I V , pe care este perpendicular. La capătul lui de sud, păstrat mai
înalt, se observă mortar cu cărămidă pisată. Este probabil că avem de-a face cu o
reîntrebuinţare a fundamentelor lui, într-o etapă ulterioară. în general se mai păstrează
doar fundamentul, pînă la nivelul plajei, cu excepţia capătului de sud, conservat mai
înalt pe o mică porţiune.
Zidul de est al încăperii 16 este mai masiv decît celelalte, fiind lat de 2,40 m; el a
putut fi urmărit pe o lungime de 13 m, continuînd şi mai departe, sub apă. Pe latura
de vest acest zid este prevăzut cu doi piloni de formă rectangulară şi de dimensiuni
diferite, iar de la cel aflător la nord se continuă pînă in apă un zid adosat, lat de 0,40 m.
întregul zid este construit din blocuri de piatră de mărime mijlocie, alternind cu rînduri
de cărămizi, legate cu mortar cu multă cărămidă pisată. Zidul acesta străpunge zidul de
pantă (Ζ IV) şi continuă sub terenul nesăpat.
încăperea (?) următoare, nr. 17, are zidul de est gros de 2,20 m. Acesta a putut
fi identificat pe o lungime de vreo 11 m, pînă în malul Dunării, de unde nu se mai
putea urmări deocamdată. Pe latura de vest şi anume înspre partea sudică a lui, se observă
un fel de contrafort de formă rectangulară. Spre capătul nordic al zidului, pe ambele
laturi, se află un soclu (?), lat de 0,20 m. Trebuie notat faptul că acest zid începe imediat
la nord de terenul nesăpat, aşa cum este trecut în plan, el nemaicontinuînd spre sud.
Acest zid are la bază pietre de mărime mijlocie, iar în sus cîteva rînduri de cărămizi cu
dimensiunile de 0,33 χ 0,33 m, peste care, în porţiunile păstrate, urmează iarăşi blocuri
de piatră de mărime mijlocie. Legătura este făcută şi aici cu mortar in care se află multă
cărămidă pisată.
Zidul de pantă (Ζ IV) η-a mai putut fi intîlnit la est de încăperea nr. 16; este foarte
probabil că el a fost distrus.
Un fapt vrednic de remarcat, ce merită să ne reţină un moment atenţia, este
aflarea unei monede romane de bronz, prinsă în mortarul din capătul nordic al zidului.
Date fiind condiţiile clare de aflare, moneda găsită ne poate da indicaţii utile cu privire
la epoca de construcţie a întregului complex de zidărie ce are aceleaşi caracteristici. în
urma curăţirii parţiale (s-a mai păstrat încă mortar pe monedă), s-a putut preciza că este
11 — c. 613
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de 14, fiind asigurată de prezenţa unor cărămizi lungi de 0,30 m, late de 0,15 m şi groase
de 0,06 m, ce formează un fel de suporturi pe această latură. Cărămizile amintite sînt
separate de zid printr-un strat de pămînt galben-roşietic, nu prea consistent. Din ele
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prin hypocaustul roman.

s-au mai păstrat, de-a lungul zidului, doar patru rinduri, aşezate pe un pavaj format
din cărămizi mari, cu dimensiunile de 0,56 χ 0,44 m şi grosimea de 0,03 m. Din pavi
mentul amintit s-au mai aflat /'// situ trei cărămizi şi jumătate, iar restul de două şi jumătate,
împreună cu cărămizile mici de pe margine, au fost distruse de către o groapă din etapa
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feudală timpurie, ce a străpuns zidul pe o lungime de 1,30 m şi pe o adîncime de 0,75 m,
toate măsurate de la suprafaţa actuală a zidului. Pe paviment, în mica porţiune săpată,
se mai păstrează in situ o colonetă de lut ars.
Acelaşi nivel al hypocaustului a mai fost interceptat în partea de sud, la capătul
de vest al zidului care separă încăperea 12 de 13 (restul terenului fiind încă nesăpat).
Şi în acest loc întîlnim acelaşi nivel, pavajul format din cărămizile mari, cu dimensiunile
amintite, peste care se află, pe marginea lui de nord, lîngă zidul cu direcţia est-vest, trei
rînduri de suporturi din cărămizi, cu dimensiunile de 0,31 χ 0,31 m. înspre sud nu se
poate preciza cît condnuă hypocaustul, deoarece terenul nu este săpat.
Limita de vest a hypocaustului I nu este formată, după cît s-ar părea, de zidul
de cărămizi cu mortar, ce figurează pe plan (fig. 10), ci acest nivel continuă şi sub el,
deci zidul este ulterior.
Pe pavimentul acestui prim nivel se află, azi prăbuşite, numeroase cărămizi şi
olane sparte. Una din ele zace în poziţie originală, verticală, la circa 1,50 m de colţul
nord-est al hypocaustului. Stratul de dărîmături ce se află peste nivelul hypocaustului I
are o grosime ce variază între 0,52 şi 0,59 m şi este format din fragmente de cărămizi,
colonete, ţigle, moloz şi pămînt: ne sugerează impresia unei operaţii făcute în grabă.
Peste această nivelare se află un planşeu de mortar cu bucăţele de cărămidă, gros de
0,08—0,10 m, ce formează pavimentul hypocaustului II.
Limita de est a hypocaustului II η-a putut fi precizată, deoarece terenul este
in cea mai mare parte încă nesăpat, însă nu s-a întins pînă la limita de est a hypo
caustului I, întrucît în secţiunea din această parte el η-a fost găsit. Totuşi, hypocaustul
II s-a întins şi la est de fragmentul de zid aflător perpendicular pe zidul de pantă
al încăperii 12 (zidul C), fiind documentat prin existenţa unei porţiuni de planşeu,
peste care s-a aflat in situ un fragment de colonetă, aşezat pe două cărămizi.
Limita de vest este formată de zidul din cărămizi cu mortar (fig. 10) şi in
secţiunea făcută la vest de acesta, planşeul η-a mai fost aflat.
Limita de sud a hypocaustului II continuă sub pămintul nesăpat, ca şi la
hypocaustul I.
Pe porţiunea săpată a hypocaustului II au fost găsite trei rînduri de suporturi
din cărămizi, cu dimensiunile 0,27 x 0,27 x 0,03 m. Peste cîteva din ele s'au aflat
in situ fragmente de colonete. De remarcat faptul că atît în zidul care formează
latura de vest a hypocaustului I I , cît şi în zidul care separă încăperile 12—13, pe
porţiunea hypocaustului I I , au fost întilnite numeroase cărămizi ce purtau ştampila
.C I. F L M. Urmele lăsate în negativ de aceste ştampile se mai află în mortarul
ambelor ziduri.
A fost semnalată mai sus aflarea în cursul săpăturilor, mai ales in sectorul
hypocaustului, a diferitelor cărămizi romane care poartă ştampila flotei romane de
Dunăre. Menţionăm acum că au mai fost aflate materiale identice pe plajă şi anume
pe porţiunea hypocaustului şi în zona de la est de el. în total au putut fi strinse în
timpul lucrărilor circa 20 bucăţi de cărămizi, ţigle şi tegulae mammatae, purtînd ştampila
CL(assis) FL(avia) M(oesica). Ele vor fi publicate separat. Deocamdată prezentăm
numai cîteva exemplare, cu titlu documentar (fig. 13):
1. — Cărămidă romană, întreagă, cu dimensiunile 0,30 χ 0,145 χ 0,05 m, făcută
din pastă de lut cu multe impurităţi şi arsă complet la roşu-gălbui. Pe faţă, în mijlocul
cărămizii, se află adîncit în pastă cartuşul ştampilei, lung de 0,145 m şi lat de 0,003 m.
în interiorul lui poate fi citită, cu destulă uşurinţă,
insctipm:CL(assis)F(lavia)M(oesica).
înălţimea literelor variază între 0,022 şi 0,025 m (fig. 13/1).
2. — Fragment de cărămidă romană cu dimensiunile păstrate: 0,24 χ 0,175 χ
0,07 m. Este făcută din pastă bine aleasă şi frămintată, arsă la roşu-cărămiziu. Lungimea
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păstrată a cartuşului este de 0,115 m, iar lăţimea de 0,03 m. în interiorul cartuşului dtirn
cu uşurinţă, literele fiind păstrate în întregime: CLFLM.
înălţimea literelor este de
0,022 - 0,025 m (fig. 13/4).

Fig. 13. - Noviodunum. Fragmente de cărămizi, olane, tegulae ei tegulae mammatae, unele cu stampila
FL(an'a)
M(oesica),
descoperite în hypocaust ţi în jurul lui.

Cl(anis)

3. — Fragment de tegula mammata, cu dimensiunile păstrate: 0,24 χ 0,084 χ
0,034 m. Este făcută din pastă de lut compactă, bine aleasă şi frămîntată, arsă la roşucărămiziu. Cartuşul şi ştampila sînt păstrate fragmentar şi imprimate de-andoaselea
(fig. 13/3).
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4. — Fragment de ţiglă din care se păstrează un colţ aproape întreg, cu dimensiunile
de 0,185 m χ 0,107 m χ 0,020 m. Ε lucrată din pastă compactă, bine aleasă şi arsă la
roşu-cărămiziu. Pe partea exterioară a ţiglei se văd urmele unui cartuş, în interiorul
căruia se mai păstrează partea inferioară a literelor care compun inscripţia CLFM
(fig. 13/2).
Aflarea cărămizilor, tegulelor mammatae şi a ţiglelor atît în hypocaust, cît şi în
împrejurimile lui imediate, ne duc la concluzia că edificiul din care ele făceau parte era
o construcţie a flotei romane de Dunăre.
Pe plaja spălată de ape şi în părnîntul prăbuşit din maluri, sînt amestecate tot felul
de obiecte mărunte şi de monede, îndeosebi romane şi bizantine.
Două greutăţi pentru plasa de pescuit, din bucăţi de cărămizi mai vechi, tăiate în
formă de minere, cu crestături longitudinale şi transversale, sînt singurele unelte întîlnite în săpătura de pe plajă, aparţinînd amîndouă epocii feudale timpurii.
Ceramica e reprezentată printr-un număr mai mare de fragmente, făcînd parte din
diferite culturi şi perioade de timp variate. Cel mai vechi e un fragment de vas din pastă
cenuşie cu pietricele, lucrat cu mîna, putînd fi datat, se pare, la sfîrşitul primei epoci
a fierului. Două fragmente ceramice, decorate cu bine cunoscutul brîu alveolar (fig. 14/1),
arată existenţa in acest loc a unei populaţii geto-dacice. Mai numeroase şi mai variate
sînt fragmentele de ceramică romană, majoritatea de calitate superioară (fig. 14/2,3).
Ceramica feudală timpurie e documentată prin felurite fragmente de vase locale, mai
multe cioburi smălţuite şi cîteva fragmente de amfore. Cele dintîi sînt lucrate dintr-o
pastă curată şi într-o tehnică relativ bună, fiind decorate uneori cu linii incizate orizontal
sau în val (fig. 14/4—9), alteori cu rotiţa dinţată. Aproape toate provin din oale fără
mănuşă, cu corpul oval şi buza răsfrîntă in afară, avînd in sec. X — X I I o mare arie de
răspîndire. Un singur fragment provine dintr-un castron cu pereţii înalţi şi buza uşor
arcuită spre interior, purtînd crestături pe marginea ei (fig. 14/5). Cioburile smălţuite
sînt bucăţi de străchini bizantine, din pastă de calitate bună şi arsă unitar la roşu, împo
dobite pe dinăuntru cu un decor liniar simplu, iar cîteodată cu ornamente vegetale şi
chiar zoomorfe (fig. 15/1). Ele poartă pe toată faţa interioară smalţ de una, două sau trei
culori (alb, castaniu, verde). Pe partea exterioară a unui fragment de strachină, aproape
de fund, a fost zgîriată în pasta crudă litera Κ (fig. 15/3). Cele cîteva fragmente de
amfore sînt rupte din amfore piriforme cu torţile supraînălţate şi din amfore sferoidale,
ambele tipuri cunoscute mai dinainte la Dinogetia-Garvăn, la Noviodunum şi în alte
puncte din Dobrogea .
Un interes deosebit prezintă tot felul de obiecte mărunte, cele mai multe dintre
ele servind ca podoabe, in perioada stăpînirii romane şi în epoca feudală timpurie. Astfel
sînt: o cheie romană de fier (fig. 16/4) şi patru fibule de bronz din sec. III—IV e.n.
(fig. 16/1—3 şi 5). Din epoca feudalismului timpuriu cele mai numeroase sint fragmentele
de brăţări de sticlă, variate ca formă şi culori. Aproape toate s-au găsit pe plaja Dunării.
O singură brăţară întreagă s-a descoperit întimplător în aşezarea civilă. Deosebite sînt
două inele de buclă, din cîte două fire de argint răsucite, cu capetele deschise, subţiate
şi apropiate (fig. 16/10—11); un inel din acelaşi metal, cu cbâton în filigran, în care e
prinsă o mărgea din pastă sticloasă de culoare albastră (fig. 16/8) şi un alt inel roman
de bronz, pe care e reprezentată o pasăre de pradă sfişiind un iepure (fig. 16/6). Toate
aceste obiecte de podoabă s-au aflat la un loc, împreună cu mai multe fragmente de
brăţări de sticlă, în malul prăbuşit deasupra hypocaustului roman. Un pandantiv cruci
form (fig. 16/9) şi o limbă de curea din bronz (fig. 16/7) s-au găsit pe plajă, în puncte
diferite.
1
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Un caracter aparte au trei mici sigilii de plumb bizantine (sec. X I — X I I ) , dintre
care numai două sînt în stare de conservare mai bună. Legenda metrică a fiecăruia arată
că ele au aparţinut, probabil, unor funcţionari bizantini inferiori.

Fig. 14. — Noviodunum. Ceramici geto-dad (1), romani (2 —3) si feudali timpurii (4—9).

In cursul săpăturilor de salvare executate la Noviodunum au fost strinse
136 monede diferite. Dintre acestea, un număr de 72 sint din epoca romană şi se datează din
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sec. I pini in sec. Π e.n. Dintre monedele din sec. I e.n. pot fi amintite: un dupondius
de la Claudiu I (Mattingly, 136; Coh , 1, din a. 41), o monedă de bronz de la Nero
şi trei de la un împărat neidentificat, din a doua jumătate a aceluiaşi secol. Restul mone
delor constituie o serie aproape
neîntreruptă a împăraţilor romani
care s-au succedat pînă la Teodosiu I (379—395). Pentru secolul
al V-lea n-am aflat încă vreo
monedă care să poată fi atribuită
în mod clar acestei epoci, dar
foarte probabil că între numeroşii
nummi (29 bucăţi) ce aparţin seco
lelor IV—V, o bună parte va trebui
să fie datată în acest din urmă veac.
Monede din epoca bizantină
au fost aflate in număr dc 58 bu
căţi, toate de bronz, între care
pomenim două piese din vremea
lui Justinian I, iar restul se eşalo
nează începînd din secolul X (loan
Tzimisces), pînă spre sfîrşitul se
colului al XII-lea (dinastia Comnenilor).
In afară de două monede
moderne de bronz: una turcească
din secolul al XVIII-lea şi una
bulgărească din anul 1912, o im
portanţă cu totul deosebită capătă
aflarea a trei monede tătăreşti de
bronz, emise de Hoarda de aur.
Pe baza tamghalei, aceste monede
pot fi datate între anii 1266 şi 1334.
Pe lingă monedele amintite mai sus, şantierul a primit şi depus la Muzeul Naţional de
Antichităţi un număr de 69 monede de bronz, adunate de către tînăra Gherghina Toader
Artem, din zona aşezării civile, de la punctul numit « calentir ». Cercetările întreprinse
de colectiv la punctul indicat, spre a verifica indicaţiile donatoarei, au dat rezultate negative,
întrucît printre monedele dăruite se află şi monede bizantine din secolele X — X I I , ar
fi trebuit să aflăm la suprafaţă fragmente ceramice din aceeaşi vreme. Cercetind terenul
indicat cu toată atenţia cuvenită, nu am putut afla nici un singur fragment ceramic din
această etapă. în schimb, se găsesc la suprafaţă numeroase fragmente ceramice romane.
Dintre aceste monede, 32 sînt romane, din sec. I—V e.n. Printre ele se află cite o monedă
de bronz de la Caligula (37—41) şi Claudiu I (41—54), restul eşalonîndu-se pe întreaga
perioadă amintită. In rest, 27 de monede sînt din epoca bizantină, una emisă in timpul
lui Justinian I, iar celelalte sub împăraţii bizantini din secolele X I — X I I ; şapte bucăţi
moderne şi diferite, plus trei monede de bronz ale Hoardei de aur, emise în aceeaşi vreme
ca şi cele găsite în săpături, adică între anii 1266 şi 1334.
Dintre monedele aflate, cîteva merită să ne reţină mai mult atenţia, deoarece suges
tiile de caracter istoric pe care ni le oferă, îndeosebi ţinînd seama de stadiul iniţial în care
se află cercetările acestui important complex arheologic, ni se par fecunde de pe acum
şi mai ales deschid perspective pentru viitor. în această ordine de idei trebuie menţionată
a
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şi subliniată în primul rînd prezenţa monedelor de bronz romane imperiale, începînd
deocamdată cu Caligula şi continuînd apoi cu ceilalţi împăraţi din acelaşi secol. Avem
deci la Noviodunum o documentare concretă a vieţuirii în forme romane, începînd cel
puţin din prima jumătate a sec. I
al erei noastre, ce se va dez
volta, judecind după acelaşi ma
terial monetar, în secolele ur
mătoare. Cercetările viitoare vor
trebui să completeze aceste in
dicaţii cu documentări de ordin
arheologic, arhitectonic şi epigrafic.
O altă categorie de mo
nede a cărei importanţă nu
poate fi trecută cu vederea, este
aceea a monedelor tătăreşti bă
tute de Hoarda de aur. Nu mai
puţin de şase exemplare au ieşit
la iveală: trei în săpăturile de
pe plaja Dunării, iar alte trei ar
proveni din aşezarea civilă.
După tamghale, monedele se
datează mai curînd în secolul
al XIII-lea. Am putea avea în
aceste monede o confirmare că
aşezarea de la Noviodunum
a continuat să existe în secolul
al XIII-lea . Faptul acesta ni
se pare deosebit de important,
mai ales pentru cercetările vii
toare, care vor trebui să seziseze şi să găsească stratigrafie
Fig. 16. - Noviodunum. Obiecte de uz casnic (4) si dc podoabă, romane
Ş l tipologic materialul a r h e O ( 1 - 3 , 5 - 6 ) si feudale timpurii ( 7 - 1 1 ) .
logic aferent acestei etape încă
neprecizate.
In sfîrşit, pe zidul de est al încăperii nr. 17 a fost aflată moneda menţionată de
la Maxenţiu (tip Coh. , 37), ce fusese îngropată în mortar o dată cu construcţia zidului.
Pe ea se mai păstrează încă urme de mortar. Cu ajutorul ei se va putea face o încercare de
clasificare cronologică a diferitelor construcţii de zidărie ce apar pe plaja Dunării.
La sfîrşitul prezentării sumare a rezultatelor celei dintîi campanii a săpăturii de
salvare de la Noviodunum, e necesar să ne oprim puţin asupra primejdiei la care sînt
expuse din partea apei ruinele de pe plaja inundabilă a Dunării şi asupra distrugerilor
suferite de cetatea romană împreună cu aşezarea feudală timpurie, îndeosebi in vremurile
noastre.
Pentru a ne putea da seama de pericolul ce ameninţă resturile de zidărie antică
şi ruinele ce au mai rămas pe plaja Dunării, în acest loc, am notat cota oficială a apelor
Dunării din portul Isaccea la data de 18 septembrie 1955. în această zi, măsurătorile
oficiale au consemnat că nivelul apelor Dunării avea +2,75 m. Merită să fie reţinut
1

a

1

a . SCrV, V , 3 - 4, 1954. p. 182.

www.cimec.ro

17

SĂPATURILE

DE SALVARE

171

DE LA NOVIODI'NI'M

faptul că, deşi săpăturile s-au executat în sezonul de toamnă (între 17 şi 30 septembrie
1955), cînd nivelul apelor Dunării este de obicei mai scăzut, totuşi în acest an, datorită
timpului ploios, nivelul acestora a continuat să rămînă ridicat, menţinînd sub el o bună
parte din temeliile construcţiilor. Dacă astfel se prezintă situaţia pentru ruinele aflate
sub apă, referitor la care nu avem încă o idee clară, nici cele rămase pe malul fluviului
nu sînt mai puţin expuse distrugerii de furia aceluiaşi element al naturii, în perioada
de maximă creştere a nivelului apelor, primăvara, în urma topirii zăpezilor sau în anii
ploioşi. Măsurînd cea mai mare înălţime atinsă de ape in primăvara anului 1955, după
urmele lăsate de mîl pe stîncile promontoriului, am putut constata că nivelul Dunării
se ridicase cu 1,75 m deasupra nivelului din ziua de 18 septembrie 1955. Aceasta înseamnă
că, în regiunea respectivă, nivelul maxim al apelor atinsese cota de +4,50 m . în acest
caz, toate ruinele romane existente pe plajă se aflau sub apă, unele în întregime, iar altele
mai mult de jumătate din înălţimea pe care se păstrează.
Dar, pe lîngă distrugerile pricinuite de apele Dunării, aşezarea antică de la Novio
dunum a suferit stricăciuni şi din partea oamenilor, atît în timpul stăpînirii turceşti,
cit şi după aceea, pînă in zilele noastre.
Astfel, cu cîteva secole în urmă, în partea de sud—sud-est a cetăţii s-a aşezat tabia
turcească, distrugînd şi dizlocînd straturile de depuneri arheologice din acea regiune,
pe o adîncime încă necunoscută. Prezenţa ruinelor unui fort turcesc aproape de extre
mitatea de N E a vechii cetăţi (fig. 2) arată că şi în această parte depunerile arheologice
au fost dizlocate într-o măsură şi pe o suprafaţă ce rămine să fie. stabilită.
în timpurile mai noi s-au făcut distrugeri în mai multe puncte ale cetăţii.
1. La capătul de vest al promontoriului a activat pînă nu demult o carieră de piatră.
Unele ziduri au fost dărîmate, iar altele stau agăţate pe marginea stîncilor.
2. Un drum necesar pentru accesul la vechiul port al Isaccei, existent mai înainte
în acest loc, a străpuns aşezarea în colţul ei de nord-vest.
3. Un alt drum lung şi pietruit, construit în 1916, străbate întreaga cetate de la
vest la est. Cu prilejul săpării lui, depunerile arheologice au fost distruse pînă la o adîn
cime ce atinge în cele mai multe locuri 1,50 m. Zidurile întîlnite au fost distruse şi
nivelate. Parte din ele se văd în profilul malului de sud, iar altele la suprafaţa actuală a
drumului.
4. în toamna anului 1954, alături de vechiul drum din 1916, a fost creat altul, mai
puţin în pantă, distrugîndu-se tot ceea ce s-a întîlnit în cale, pe o adîncime de circa 1 m,
în scopul nivelării terenului.
5. în anul 1951, pentru o nouă construcţie în partea de est a cetăţii, s-a săpat o
suprafaţă întinsă din terenul în care se află numeroase resturi romane şi mai ales feudale
timpurii.
Alte distrugeri ale ruinelor cetăţii romane şi ale urmelor de aşezări ce s-au succedat
pe acelaşi loc în decursul vremii, au fost pricinuite în urma diferitelor lucrări ce s-au
executat şi continuă să se mai execute pe cetate şi in afara acesteia, mai puţin cele cu
caracter agricol.
Pentru dezvelirea în întregime a zidurilor instalaţiilor portuare şi a hypocaustului
de la Noviodunum, trebuie ca săpătura de salvare începută in anul 1955 să fie continuată.
Deoarece o bună parte din ziduri se află sub apă, e necesară, pe lîngă alegerea timpului
cînd nivelul Dunării e mai scăzut, colaborarea cu o întreprindere specializată în lucrări
hidraulice, în vederea ridicării în plan a tuturor acestor ziduri. în orice caz, zidurile roase
la temelie de valurile apelor trebuie consolidate neîntîrziat.
1

de + 4,78 m, in luna manie 1942, iar nivelul minim de
+02, în luna noiembrie 1943.
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Săpăturile de salvare trebuie extinse şi in partea de sud a cetăţii, unde un drum
de cîmp uşor adincit în teren şi eroaunile pricinuite de ape au scos la suprafaţă urmele
unui cimitir antic, distrus parte de acestea, parte de lucrările de cultivarea pămîntului.
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2 . — IIJiaH paaBaJiRH HoBHOAyHyxa, cocraBJieHHbiH Π . ΠΟΛΟΗΗΚΟΜ Β 1 8 9 5 roay (HeonyojIHHOBaHHUft ) .
PHC.
3 . — IIJiaH paaeaJiHH pmicHoro π ο ρ τ β
HoBHOflyHyxa.
PHC.
4. — HoBHOAyHyx. PaasajiHHU pHHCKoro π ο ρ τ β . Ha nepeox ππβΗβ ynecroK Ζ I I I , eaaio-

miiBCH Β BO AU Ajnan.

PHC.
5 . — HoBHOAyHyx. PaaBaJiHHu PHMCKOIO η ο ρ τ β ; ceeepo-aanaAHan MacTb.
P H C . 6 . — IloBHOAyHyH. PaaeaJiHHu pHMCKoro π ο ρ τ β . Ζ c π ρ Β χ τ ρ ο η κ β Μ Η a, b, t. B H A C a a n a ^ a .
PHC.
7 . — HoBHOAyHyM. PaaBaJiHHbi pHMCKoro π ο ρ τ β . ICreHbi npHCTpottKH a, b; Β ΓΛ\-6ΗΗΘ Ζ I .
B H A c ceeepa.
PHC.
8 . — HoBHOAyHyx. PaaBaJiHHbi pHMCKoro π ο ρ τ β . Ζ I co σ κ Η Ο Η - π ρ Η σ τ ρ ο η κ ο Η a (Aerejib).
PHC.
9 . — HoBHOAyHyx. OcHOBdHHe BoaABHrHyToro Β nopTy pHXCKoro naxRTHHKa.
P H C . 1 0 . — HoBHOAyHyx. Iljian r H n o K a y c r a .
P H C . 1 1 . — HoBHOAyHyx. Paapea β—b nepea PHMCKHR r n n o K a y c T .
P H C . 1 2 . — HoBHOAyHyx. r n n o K a y c T . B H A C ΒΟΟΤΟΚΒ.
P H C . 1 3 . — HOBHOAVHVK. Φ ρ β Γ χ β Η τ ι ι ΚΗρπΗΜβΗ, qepenuuu (legulat « tegulae mammafae) neiiOTopue c
netaTbio Q ( * M U ) Fl(»via) M(oesica), HeflAeRBue Β r n n o K a y c r e H BOKpyr Hero.
P H C . 1 4 . — HoBHOAyHyx. 1— Γβτο-ΑβκΗΗΰκβΗ; 2 — 3 — p H K C K a n Η 4—9—paHHeipeoAajibnaH κβρβΜΗΚβ.
P H C 1 5 . — HoBHOAyHyx. 1 — 2—BHaeHTHttcKen KepaMHKa c r - ρ β φ φ Η τ ο ; 3 — 4 — κ β ρ β κ κ κ β , nonpuTan
rjiaaypbio.
P H C . 1 6 . — 1 — 3 , 5 — 6 —pHxcmie yupauieHHH; Ί — npcAMCTU AOMaiuiiero ofmxoaa; 7 — 1 1 — p a H ι ι β φ β ϋ Λ β Λ Β ί ι υ β yHpameiiHH.

L E S F O U I L L E S D E NOVIODUNUM
(RÉSUMÉ)

Au programme de Tannée 1955 figuraient les premières fouilles aux ruines du port
romain de Noviodunum, situé sur la rive droite du Danube, à la limite Est de la ville d'Isaccea,
district de Tulcea (fig. 1—2). L'objet de ces recherches était d'étudier et de mettre
scientifiquement en valeur ces monuments archéologiques, que les eaux du Danube menacent
de destruction totale et qui n'ont pas été étudiés jusqu'ici.
Les ruines du port de Noviodunum et des constructions romaines qui en dépendent s'éten
dent le long de la plage inondable du Danube, sur une portion d'environ 250 m et une largeur
de 10 à 15 m, variant selon le niveau des eaux du fleuve. Une partie des murs a été détruite
>ar les eaux, une autre partie pénètre dans le lit du Danube, certains, enfin, sont recouverts par
'éboulement du rivage, tandis que quelques-uns se sont conservés jusqu'à une hauteur de
2 à 3 m (fig. 3-8).
L'étude de l'emplacement, de la structure et de la technique de construction a permis de
déterminer l'existence de trois phases successives de maçonnerie correspondant à autant d'étapes
de développement de ce grand port romain. Les trois phases se distinguent par la disposition,
la structure et la technique de la construction des murs. Par endroits, à côté des murs remontant
à la première phase, on a encore bâti, à une étape ultérieure, un ou deux murs (fig. 6—8). Ailleurs,
un chevauchement des murs est visible, témoignant de plans et d'étapes de construction différents.
Dans les pièces n" 12 et 13, les fouilles ont mis au jour les vestiges d'un hypocaustt romain,
bâti en deux étapes différentes, correspondant à deux époques distinctes mais successives (fig.
10 — 12). A l'intérieur de l'hypocauste, ainsi que sur d'autres points de la plage, une vingtaine
de briques, de tuiles et de tegulae mammatae ont été découvertes, qui portent l'estampille CL(assis)
FL(avia) M(oesica) (fie. 13).
Au Nord-Est de la pièce n° 21, se trouvent les fondements d'un mur dans lequel est
encastrée la base d'un monument romain édifié face au Danube (fig. 3 et 9) et qui portait sans
doute une inscription, aujourd'hui perdue.
La plage lavée par les eaux ainsi que les éboulis du rivage contiennent des tessons de
céramique et toutes sortes de menus objets et de monnaies, notamment romaines et byzantines.
Des tessons de céramique géto-daecs, romains et des premiers temps féodaux ont été décou
verts, particulièrement nombreux pour ces deux dernières catégories (fig. 14). De rares fragments
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de céramique émaillée, dont quelques-uns décorés selon la technique du sgraffito, sont d'origine
byzantine ( X — X I I siècle) (fig. 15). Les menus objets ont, pour la plupart, servi d'ornements,
les uns à l'époque de la domination romaine, les autres aux premiers temps de la féodalité : fibules
romaines de bronze, anneaux de bronze et d'argent, nombreux fragments de bracelets en verre,
etc. (fig. 16). I l y a lieu de mentionner également trois petits sceaux byzantins en plomb, du
X I ou XII· siècle.
Sur les 136 monnaies de bronze, découvertes à l'occasion des fouilles de Noviodunum,
72 sont des monnaies romaines des I et II* s. de notre ère. D'autres forment une série
resque ininterrompue des empereurs qui se sont succédés jusqu'à Théodose I (379—395).
ne monnaie de Maxence, frappée dans les ateliers d'Aquilée vers 308 —309, a été trouvée
sur le mur Est de la pièce n° 17, attribué à la seconde phase de construction des installations du
port romain. Deux monnaies datent du règne de Justinien, tandis que le reste est composé de
monnaies byzantines du X au X I I siècle. Trois monnaies tartares ont été émises par la
Horde d'Or aux X I I I et X I V siècles. Enfin, 69 autres monnaies de bronze, romaines, byzantines
et tartares ont été trouvées accidentellement sur l'emplacement de l'établissement civil.
Dans leurs conclusions, les auteurs insistent sur les destructions provoquées aux murs de
la cité et du port de Noviodunum par les eaux du Danube, comme du fait des hommes. Les fouil
les doivent être continuées pour le déblaiement toul des installations portuaires et de l'hypocauste
romain. Elles devront s'étendre également à la partie Sud de la cité, où les érosions dues aux
eaux de pluie et aux travaux des champs ont détruit une partie du cimetière antique.
e
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EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
1. — Carte d'isaccca avec la forteresse dc Noviodunum et les environs.
Fig. 2. — Plan des ruines dc Noviodunum, levé par P. Polonic en 1895 (inédit).
Fig. 3. — Plan des ruines du port romain de Noviodunum.
Fig. 4. — Noviodunum : les ruines du port romain. A u premier plan, le mur Ζ I I I l'avançant dana les eaux
du Danube.
Fig. 5. — Noviodunum: les ruines du port romain vues du côté Nord-Ouest.
Fig. 6. - Noviodunum: les ruines du port romain. Z 1, avec les additions a, b et t. Vue prise du coté Ouest.
Fig.
7. — Noviodunum: les ruines du portr omain. Murs ajoutes a et b; au fond, 7. I. Vue prise du côté Nord.
Fig. 8. — Noviodunum : les ruines du port romain. Ζ I et mur annexe a (détail).
Fig. 9. — Noviodunum: base d'un monument romain érigé f i r le port.
Fig. 10. — Noviodunum : plan dc l'hypocauste romain.
Fig. 11. — Noviodunum: section a— b de l'hypocauste.
Fig. 12. — Noviodunum : l'hypocauste vu de l'Est.
Fig. 13 — Noviodunum: fragments de briques, dc tuiles (iegulat et Itguloe mammalae), certains portant l'es
tampille C L (assis) FL(avia) M(oesica), trouvés dans l'hypocauste et ses alentours.
Fig. 14. — Noviodunum : objets de céramique géto-dacc (1), romaine (2 — 3) et féodaux de haute époque (4—9).
Fig. 15. — Noviodunum: objets de céramique byzantine, a sgraffito et «maillés (3 — 4).
Fig. 16. — Noviodunum : objets d'usage domestique (4) et ornemental de l'époque romaine (1—3, 5—6) et des
premiers temps dc l'époque féodale (7 — 11).
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P R E deosebire de campaniile din anii 1951—1954, în anul 1955 săpăturile de la Moreşti
au avut o amploare mai redusă, lucrîndu-se mai puţine zile şi cu un număr
mai mic de muncitori. Această situaţie a impus şi o oarecare schimbare a metodei
de lucru, care a constat în trecerea de la dezvelirea complexă a unor obiective mai mari
la cercetarea unor sectoare mai mici prin şanţuri sau suprafeţe de o întindere mai redusă.
Astfel, lucrările din anul 1955 au avut mai degrabă caracterul unor sondaje mai ample
sau al unor săpături de verificare, justificate în stadiul actual al săpăturilor, după ce s-a
stabilit planul general al aşezării, structura ei arheologică şi problemele principale pe
care le ridică. întinderea neobişnuit de mare a acestui complex şi compoziţia lui atît
de variată ar cere încă, ani de-a rîndul, campanii de mai multe luni de zile, pentru a putea
epuiza măcar în parte teritoriul încă neexplorat. Rezultatele noi care s-ar cîşdga printr-un
asemenea procedeu, faţă de cele cunoscute, n-ar fi însă într-o relaţie justă cu cheltuielile
necesare, iar continuarea săpăturilor în proporţii mari ar îngreuna prelucrarea materia
lelor şi ar amina încă mult posibilitatea publicării lor.
Săpăturile din anul 1955 se vor descrie în ordinea numerică a secţiunilor trasate,
indicîndu-se pe scurt aportul observaţiilor făcute la rezolvarea problemelor legate de
această aşezare. Dată fiind varietatea punctelor unde s-au efectuat lucrările, nu credem
indicată gruparea lor după sectoare topografice mai mari.
Secţiunea XLIV,
trasată pe panta care coboară de pe « Podei » către Mureş, com
pletează secţiunile VII/1951 şi XII/1952. Spre deosebire de partea opusă dinspre vest,
unde aşezarea este înconjurată de două sau trei linii de valuri, pe latura sud-estică,
dinspre Mureş, organizarea apărării aşezării nu era pe deplin lămurită. în secţiunile
amindte s-a constatat existenţa mai multor şanţuri, dar toate de origine naturală, formate
prin alunecări de teren. Primul dintre acestea, trecînd pe pantă de-a lungul marginii
platoului, are o adîncime şi o lăţime considerabile. E l a rămas deschis în porţiunea nordică,
în « Groapă», iar prelungirea lui spre sud s-a astupat şi s-a nivelat în bună parte în urma
muncilor agricole recente. Conturul lui a fost sezisat şi în secţiunea X L I V . Din poziţia
şi suprapunerea straturilor rezultă caracterul său natural, produs prin alunecări de teren,
fapt stabilit şi de expertiza pe teren a prof. D. Iacob de la catedra de geologie din
Cluj. Părnîntul de umplutură a şanţului conţine, pînă la adincimea de 2,40 m, fragmente
ceramice cenuşii, oase, arsură, cărbune şi cenuşă, ceea ce arată că şanţul a existat şi
a fost deschis în secolul VI. Amenajarea lui ca şanţ de apărare în epoca construirii siste
mului de apărare dinspre vest a aşezării nu este exclusă, dar nu se constată indicii pentru
intervenţia mîinii omului.
Prin urmare, această secţiune confirmă lipsa unor întărituri şi şanţuri artificiale,
menite să apere aşezarea pe latura ei sudică. Terenul accidentat prin şanţuri şi conuri
de alunecare, precum şi Mureşul cu lunca lui întinsă şi mlăştinoasă, mărită de apele
* Colectivul şantierului a
membri, şi N . Vlassa, student.
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Nirajului care se vărsa pe atunci cam în dreptul aşezării prefeudale, mai sus de confluenţa
lui actuală, constituiau o pază naturală suficientă pe această latură. Inundaţiile Nirajului
din vara 1955 în apropierea vărsării lui în Mureş, acoperind ca un lac teritorii întinse,
au oferit o imagine probabil similară peisajului văii Mureşului în timpul locuirii aşezării
prefeudale de la Moreşti.
Cercetarea «Cetăţii», situată la vîrful triunghiului format de «Podei», a fost
reluată în 1955, pentru a preciza pe laturile lungi relaţia diferitelor elemente de con-

Fifţ. 1. —.Vederea «Cetăţii » de la Moreşti.

strucţie sezisate in secţiuni mai vechi, I, II, IV, in 1951, X X V în 1952 şi X X X V I I I în 1954.
Cu această ocazie s-a întocmit şi un plan nou, mai precis şi detaliat, al « Cetăţii » (fig. 2).
Prin secţiunile I şi X X X V I I I s-au lămurit în anii trecuţi părţile componente ale
întăriturii ce despărţea « Cetatea » de « Podei », constînd in interior dintr-un pavaj de
piatră, apoi urmînd valul cu o zonă de arsură şi şanţul aşezat în faţa lui. Secţiunea I V
a dovedit continuarea arsurii pe latura de vest, precum şi nivelarea pantei de vest a
«Cetăţii», ridieîndu-se aici nivelul suprafeţei, faţă de înclinaţia naturală a dealului, pe
marginea platoului, pînă la 2 m.
în afară de nivelarea terenului din secolul X I , prin care s-au deranjat şi straturi
de cultură mai vechi, din secolul VI, suprafaţa platoului a fost răscolită prin săparea
in cursul celor două războaie a unor linii de tranşee, prin care, în urma pămîntului
scos, nivelul suprafeţei s-a ridicat în unele locuri de-a lungul laturilor lungi ale « Cetăţii»
pînă la 0,75 m.
Secţiunea XLV taie vîrful «Cetăţii» de-a lungul ei pe o lungime de 45 m. în
general, ea conţine puţine elemente de interes arheologic. Indiciile pentru terasarea
vîrfului cetăţii lipsesc, straturile succedindu-se în poziţia lor naturală, obişnuită, de
jos în sus, cu pămînt galben deschis şi deasupra închis, urmat de pămînt negru vegetal.
Către vîrf stratul pietrişului diluvial se ridică pînă la 1 m spre suprafaţă şi este suprapus
imediat de părnîntul negru vegetal, fără intermediul lutului galben. Acest fapt explică
eventual, în această zonă, lipsa valului roşu, care s-a prăbuşit sau a fost spălat, ori nici
η-a fost construit, din cauza stabilităţii slabe a terenului.
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Numai în două locuri se sezisează intervenţia omului. Indi, la vîrf, se constată
pe o distanţă de 6,50 m urme dispersate de cărbune şi arsură întretăiate de tranşee, urme
care se găsesc în zona unde trebuia să treacă curbura valului de arsură de pe latura vesdcă.
Urmele de arsură, avînd grosimea maximă de 0,20 m, sînt însă cu mult mai slabe sau chiar
dispar în comparaţie cu latura estică, încît putem să ne îndoim de existenţa valului,
mai cu seamă că nu se observă deasupra arsurii urmele unui rambleu.
în al doilea rînd, în aceeaşi secţiune, la o distanţă de 25 m de vîrf, s-au descoperit
lespezi de gresie şi pietre de rîu destul de dispersate şi net deosebite de f îşia compactă
a pavajului de-a lungul marginii cetăţii. Ele reprezintă urmele unei construcţii la supra
faţă, al cărui plan η-a putut fi delimitat. Spre sud, zona se prelungeşte într-un vîrf
ascuţit de circa 3 m lungime, cu contur sigur constatat, delimitat pe unele porţiuni ale
marginii de lespezi aşezate în dungă. Pe întinderea acestei zone sînt răsfirate oase, puţină
arsură şi cenuşă, două fragmente de cărămidă, eventual romane, resturi de mortar descom
pus, precum şi un cui de fier atipic şi cioburi din secolul X I — X I I . Aceste fragmente
datează şi pavajul, iar tencuiala de mortar şi puţinele fragmente de cărămizi pot să repre
zinte resturile răsfirate ale unei construcţii neidentificate de pe cetate, de origine romană
sau medievală. Fragmente de cărămizi şi urme de mortar s-au întîlnit şi în alte secţiuni
de pe « Cetate », prea rare şi izolate însă pentru a presupune pe « Cetate » existenţa unei
construcţii romane de la care ar fi rămas material de construcţie mai abundent. Pentru
cazul însă că nu se va găsi pentru aceste resturi o altă explicaţie mai satisfăcătoare, răsfi
rarea resturilor de materiale de construcţie trebuie să fie o urmare a locuirii teritoriului
cetăţii în secolul V I şi a terasării şi construirii cetăţii de pămînt în secolul X I . După obser
vaţiile făcute, pavimentul găsit datează abia din secolul X I — X I I şi reprezintă singurele
urme sigure ale unei construcţii din interiorul cetăţii, ridicată, spre deosebire de bordeiele
din jurul ei, la suprafaţă.
Secţiunile XLVI—LI
urmau să precizeze mai amănunţit planul cetăţii, dar cerce
tările vor trebui să fie continuate încă, pînă ce se lămuresc complet problemele ridicate
de părţile de construcţie găsite pe «Cetate».
Pe latura de est s-au trasat patru secţiuni. în secţiunea X L V I a apărut, la o distanţă
de 5 m de marginea platoului, la adîncime de 0,30 m, pavajul de pietre de rîu, constatat
şi pe latura de nord, avînd o lăţime de 3,30 m. în faţa lui lipseşte însă acea fîşie de
arsură, precum şi urmele rambleului unui val. Nu este probabil ca acestea să se fi pră
buşit sau să fi fost distruse de linia tranşeelor, care, aici, au lăţimea considerabilă de 3,50 m,
deoarece distanţa între pavaj şi marginea platoului este de 5,50 m. Poate că din cauza
pantei piezişe a dealului şi a Mureşului care curge dedesubtul lui s-a renunţat la întărirea
acestei laturi puţin periclitate, asigurînd-o eventual numai printr-o îngrăditură susţinută
de palisade, neidentificată însă în profil. Rostul pavajului deci nu se poate explica. Este
fapt constatat că pe latura de est lipseşte arsura, care, dacă totuşi a existat, se întindea
la o distanţă de peste 5 m în faţa pavajului şi s-a prăbuşit pe pantă, fără urme. Un
fragment ceramic din secolul X I — X I I , găsit chiar pe pavaj, confirmă datarea acestuia
în aceeaşi epocă.
Prăbuşirile de teren pe această latură sînt dovedite de capătul dinspre Mureş al
valului de pe latura nordică şi de secţiunea X L V I I , trasată la o distanţă de 13 m de cea
anterioară. Aici resturile pavajului, avînd lăţimea de circa 1 m, arată direcţia lor spre
exteriorul platoului şi, depăşind marginea lui actuală, s-au prăbuşit în vale, o dată
cu surparea pantei.
Era firesc astfel ca în următoarele două secţiuni, X L V I I I şi X L I X , trasate în
continuare prin marginea platoului spre vîrf, să nu mai apară pavajul.
Prin secţiunea L , plasată la o distanţă de 8 m de vîrful cetăţii, urma să se clarifice
continuarea valului de arsură, care, venind de pe latura de vest, trebuia să se îndrepte
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în această porţiune spre est. Profilul, mult deranjat de cele două tranşee, nu mai prezintă
însă urme de arsură. De aici rezultă că, aproximativ în dreptul acestei secţiuni, zona de
arsură încetează.
Secţiunea LI, trasată pe latura de vest, era menită să verifice continuarea pînă la vîrf
a valului de arsură, sezisat în secţiunea IV, şi existenţa eventuală a pavajului de-a lungul
laturii sale interioare. Urmele pavajului nu s-au observat, ele fiind probabil distruse de
săparea tranşeului ce se întinde la capătul interior al secţiunii. în schimb, s-a secţionat
blocul valului de arsură, neatins aici de tranşeu. Arsura lată de 6 m şi înaltă de 1,80 m
este aşezată de-a lungul marginii platoului cu jumătatea ei pe panta dealului, într-un
pat uşor alveolat, după cum rezultă din conturul pămîntului nemişcat de sub el. Lipsesc
în această parte straturi din care ar rezulta ridicarea suprafeţei platoului prin terasare
înainte de construirea cetăţii.
Blocul compact al arsurii dovedeşte că roşirea unitară a pămîntului, pe o întindere
de circa 11 m din profil, nu poate fi rezultatul incendierii cetăţii cu ocazia cuceririi
sau abandonării ei. Arderea valului reprezintă o tehnică specifică, folosită cu ocazia
construirii cetăţii, pentru a mări rezistenţa şi coerenţa lui, tehnică obişnuită în această
epocă la cetăţile slave. Procedeul aplicat la arderea, extrem de puternică şi uniformă,
a întregului val din această porţiune trebuie să fie asemănător cu cel practicat astăzi la
arderea cărămizilor, cum s-a stabilit in cazul de la Moreşti de către D. Protase. Arsura
se desface in calupuri mari, care poartă adeseori amprentele bîrnelor sau loazbelor,
puse anume in corpul valului încă înaintea arderii lui. Totuşi, nu se observă pe întin
derea arsurii urme de cărbune sau găuri, în care, după putrezirea lemnului, să fi pătruns
pămînt recent, nears. Singurele resturi ale lemnului sînt benzi subţiri cu urme de cenuşă
fină, alburie. Trebuie să presupunem deci că, de-a lungul unor canaluri şi deschizături
care treceau prin val şi erau umplute cu lemne, s-a aprins un foc puternic, care, după
ce a ars un timp oarecare cu acces de aer, a continuat prin ardere închisă. în felul acesta,
s-ar explica intensitatea şi uniformitatea roşirii, lipsa cărbunilor şi prezenţa cenuşii fine,
care formează singurele rezidii şi în cuptoarele de ars cărămizi.
Lucrările de pe « Cetate » au permis deci întocmirea unui plan amănunţit al acestui
sector şi observarea alternării diferitelor părţi componente ale valului, în sensul că pe
latura nordică există zona de arsură şi pavajul de piatră, pe cîtă vreme pe latura lungă
dinspre est numai fîşia pavată, iar pe cea vestică numai valul de arsură. De asemenea,
ca observaţii suplimentare s-a putut preciza cu ajutorul săpăturilor surparea terenului
de-a lungul laturii dinspre Mureş şi tehnica de construire a valului de arsură.
Pe terenul dintre «Cetate» şi suprafaţa cea mare, săpată în anii 1953 şi 1954, nu se
făcuseră încă sondaje, cu toate că acest teritoriu cuprinde o suprafaţă de circa 100 m
lungime. Din acest motiv, s-a trasat în continuarea secţiunii I, la un interval de 20 m
de capătul ei nordic, secţiunea LII, în care a apărut, la o distanţă de 28 m de şanţul cetăţii,
o groapă de provizii şi în continuare un bordei cu cuptor din secolul X I — X I I . Cera
mica de factură Latène II şi slavă tîrzie, recoltată în secţiune, precum şi cea cenuşie
prefeudală indică locuirea teritoriului sondat în aceleaşi epoci atestate şi pe restul « Podeiului». Groapa de provizii are o formă cilindrică, măsurînd în diametru 1,50 m şi fiind
adîncă de 2,50 m. între ceramica găsită predomină cea din secolul X I — X I I , care a apărut
pînă la 1,90 m adîncime, nivel sub care η-a mai apărut nici un ciob. în stratul de
pămînt galben, chiar pe fundul gropii, cînd săparea acesteia părea terminată, s-a
descoperit scheletul unui iepure, îngropat în poziţie întinsă, orientat Ε—V, cu capul
spre est (fig. 3). Pentru a treia oară s-au găsit in fundul unei asemenea gropi (în supra
faţa cea mare A/l şi H/IV) schelete întinse de iepuri, împrejurare care nu poate fi intimplătoare, ci reprezintă o contribuţie interesantă la superstiţiile şi riturile locuitorilor
din aşezarea de la Moreşti în secolul X I — X I I . Pentru a-şi asigura gropile pline cu pro3
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vizii, se îngropa pe fundul lor, ca jertfă, unul dintre animalele cele mai des vînate,
iepurele, pentru a conjura prin această acţiune de magie un rezultat favorabil şi pentru
a obţine succes la vînătoare. Din această pricină, se poate presupune că asemenea
gropi serveau în primul rînd pentru păstrarea vînatului.
La distanţă de 6 m de groapă s-a
dezvelit în cuprinsul secţiunii un bordei
de 4 X 4 m, dadnd din aceeaşi epocă şi
avînd în colţul de nord-est obişnuitul
cuptor, clădit din lespezi de gresie
(fig. 4). în jurul cuptorului, pe latura
stingă şi în faţă, se întindea o plat
formă tot din lespezi de gresie asemă
nătoare celei găsite în bordeiul L/2 din
suprafaţa cea mare.
Secţiunea LIII a fost trasată pe
« Ciurgău », în apropierea valului exte
rior, completînd alte trei secţiuni trasate
în 1954 ( X X X I X , X L , X L I ) şi avea
rostul să lămurească funcţiunea tere
nului cuprins între linia de mijloc şi
cea exterioară a fortificaţiilor. întocmai
ca cele anterioare, şi secţiunea L I I I ,
lungă de 30 m, nu conţinea nici un fel
de fragmente ceramice, fapt care spri
jină din nou presupunerea că acest
teritoriu a fost nelocuit şi a putut servi
în epoca prefeudală pentru adăpostirea
turmelor.
Pentru a delimita întinderea ci
mitirului de pe « Hulă », care cuprinde
morminte de tip Noa-Teiuş din epoca
Fig. 3. — Fundul unei gropi de provizii cu inmormintarea
rituală a unui iepure.
bronzului tîrziu şi din secolul V I
e.n., s-a trasat secţiunea LIV, paralelă
cu limita vestică a suprafeţei din cimitir cercetată pînă în 1954 şi la distanţă de 34 m
de ea. Nu s-a găsit în această secţiune nici un mormînt, ceea ce arată că cimitirul are o
întindere mai redusă în această direcţie decît se presupunea şi că el coboară numai
puţin pe panta dinspre « Pîrîul cetăţii ».
In legătură cu cimitirul de pe « Hulă », trebuie făcută o precizare privitoare la
faza de locuire a ceramicii cenuşii din aşezarea de la Moreşti, datată, în parte cel puţin,
prin inventarul mormintelor de pe « Hulă », în secolul VI. Ceramica din aşezare însă
ar putea să pledeze pentru lărgirea datării cu unul sau două secole mai devreme, fără
să existe confirmarea acestei încadrări prin obiecte de metal (fibule etc.).
Iniţial s-a crezut, ca o ipoteză de lucru, că faza ceramicii cenuşii din aşezare ar
putea fi atribuită populaţiei slave timpurii a anţilor. Această părere era cu atît mai
justificată în faza incipientă a cercetărilor, cu cît în general cultura materială a primelor
secole în epoca prefeudală este în strînsă dependenţă dc regiunea pontică şi nu reprezintă
decît o iradiaţie a centrelor ei culturale. Cu ocazia congresului arheologic din primăvara
anului 1954, ţinut la Moscova, specialiştii sovietici şi-au exprimat însă îndoiala asupra
posibilităţii acestei atribuiri, deoarece nici pe teritoriul Uniunii Sovietice aspectul cera
micii ante din secolul V I nu este încă pe deplin lămurit.
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în această situaţie, trebuia să se caute o altă explicaţie pentru faza de locuire din
secolul V I de la Moreşti, plecînd pentru inventarul cimidrului de pe « Hulă » de la ana
logiile arheologice contemporane găsite în alte regiuni învecinate, precum şi de la puţi
nele informaţii ale izvoarelor literare din istoria Transilvaniei de care dispunem pentru

Fig. 4. — Bordei cu cuptor din secolul

XI—XII.

acest secol. Ceramica cenuşie, precum şi fibulele, armele şi alte obiecte din cimitirul de
pe « Hulă » aparţin unei culturi care este bine atestată pe teritoriul R. P. Ungare, între
altele, de pildă, la Kiszsombor şi Szentes, fiind atribuită de arheologii unguri gepizi
lor, atribuire susţinută şi cu ocazia congresului arheologic de la Budapesta din toamna
anului 1954. Astfel, aşezarea fortificată de la Moreşti din secolul V I , pe baza ştirilor
istorice şi a analogiilor cu materialul de pe teritoriul R. P. Ungare, va trebui să
aparţină în primul rînd gepizilor, fără a ignora sau subaprecia însă importanţa
populaţiei locale.
Rezultatul cel mai important şi neaşteptat al săpăturilor din anul 1955 1-a adus
secţiunea LV, de pe «Borşofed», plasată în spaţiul cuprins între linia interioară şi cea
de mijloc a fortificaţiilor. Această porţiune de teren a fost cercetată doar printr-o singură
secţiune (XXIV) în anul 1952. în secţiunea L V din anul 1955, lungă de 20 m, a apărut
un bordei de 4 χ 3,25 m, avînd un contur mai mult oval şi o podea lipită şi făţuită
cu lut, dar lipsit în interior de o vatră de foc sau de un cuptor, asemănător bordeielor
din secolul VI. Acest bordei conţinea o ceramică necunoscută pînă acum la Moreşd.
Faţă de epoca secolului VI, bine cunoscută şi atestată prin bordeiele cu ceramică cenuşie,
prin cimitirul de pe « Hulă » şi prin liniile valurilor ce înconjură în această epocă aşezarea,
pînă în prezent η-a fost posibilă identificarea unor materiale sau complexe arheologice
care să lege această fază de cea următoare din secolul X I — X I I , de asemenea bine repre
zentată prin bordeie cu cuptor de piatră, prin ceramica de factură slavă drzie şi prin
fortificaţia din punctul «Cetate».
Ceramica descoperită în bordeiul amintit mai are încă anumite afinităţi cu aceea
cenuşie din secolul V I , dar în mare se deosebeşte net de aceasta prin culoarea ei roşiatică-netgră, arsă în cuptor deschis şi lucrată cu mina sau parţial cu roata (fig. 5). Pe
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de altă parte, această ceramică diferă de cea de factură slavă tîrzie din secolul X I — X I I
prin caracterul ei cu mult mai primidv. Din punct de vedere al cronologiei relative,
ea trebuie să fie deci ulterioară secolului V I şi anterioară secolului X I , constituind o
verigă importantă de legătură pentru succesiunea fazelor prefeudale ale aşezării de la
Moreşti între secolele V I — X I . în cadrul acestui interval de timp, materialul se sustrage
încă unei datări absolute mai precise, deoarece în afară de Moreşti, pînă în prezent nu
se cunoaşte din Transilvania decît ceramica neagră de la cătunul Sf. Gheorghe de lîngă
Cipău, o ceramică aproximativ contemporană, dar deosebită în ceea ce priveşte factura
ei. Mai mult după impresie decît după criterii obiective, ceramica de la «Borşofed»
poate fi datată şi după părerea altor specialişti în secolul I X — X , dacă reminiscenţele
ceramicii cenuşii nu o apropie totuşi mai mult de secolul V I . Nici în privinţa semni
ficaţiei ei istorice nu se pot face încă afirmaţii prea hotărîte. Reprezintă această ceramică
continuarea transformată a celei premergătoare din secolul V I de pe « Podei», de unde
locuitorii s-au retras, după abandonarea aşezării celei mari, pe « Borşofed», botul de
deal ascuns în spatele « Podeiului », sau constituie acest complex ceramic faza premer
gătoare şi pregătitoare a locuirii « Podeiului» în secolul X I — X I I ? Răspunsul la această
întrebare implică şi atribuirea etnică a materialului, care este însă deocamdată prematură
şi chiar imposibilă. Independent de încadrarea ei cronologică mai precisă în jumă
tatea a doua a mileniului întii, această ceramică trebuie pusă în legătură oarecum cu
prezenţa slavilor, urmînd să se vadă care este geneza ei şi în ce măsură ea este eventual
comună şi altor elemente etnice.
Două secţiuni mai mici cuprinse sub numărul LVI au fost efectuate pe teritoriul
satului, pe prima terasă a Mureşului, în curtea Gostatului şi în grădina şcolii. Scopul
urmărit era încercarea de a găsi eventual urmele acelei aşezări romane de care depind
mormintele de incineraţie de pe « Podei ». Rezultatul a fost negativ. în secţiunea de la
Gostat nu s-a găsit nici un obiect de interes arheologic, iar secţiunea de la şcoală con
ţinea numai cioburi feudale şi modeme. Nu s-a reuşit deci nici pînă în prezent să se iden
tifice, cu toate încercările făcute, aşezarea romană corespunzătoare mormintelor de
incineraţie de pe « Podei». Aceasta ar sugera presupunerea apartenenţei acestor morminte
unei aşezări de tipul celei descoperite în anul 1954 la «Citfalău», dar situate eventual mai
aproape de « Podei ».
Deşi n-au fost de mare amploare, săpăturile de control de la Moreşti în anul 1955
au adus unele precizări şi rezultate noi. Nu s-a găsit un indiciu că pe teritoriul satului
actual de pe prima terasă a Mureşului să fi existat aşezarea romană corespunzînd mormin
telor de incineraţie de pe «Podei». S-a confirmat teza despre lipsa unor şanţuri sau
fortificaţii artificiale pe panta « Podeiului » dinspre Mureş şi s-a delimitat înspre vest,
către « Pîrîul cetăţii », întinderea cimitirului gepid şi a aceluia de tip Noa-Teiuş de pe « Hulă ».
S-a descoperit pe « Borşofed » o nouă fază de locuire prefeudală a aşezării de la Moreşti,
din a doua jumătate a mileniului întîi şi s-au precizat în măsură mai mare elementele
de construcţie ale « Cetăţii » şi planul ei. în sfîrşit, s-a sondat terenul în faţa « Cetăţii »,
constatîndu-se locuirea lui în aceleaşi faze ca şi în restul « Podeiului », iar pe fundul
unei gropi de provizii s-a observat o interesantă îngropare rituală de iepuri.
CIPĂU (r. Luduş).
în afară de Moreşti, colectivul a mai efectuat sondaje şi săpături de salvare în diferite
puncte din împrejurimile Qpăului. în anii trecuţi s-a cercetat teritoriul de pe « Gîrle»,
unde, în urma exploatării de pietriş, se distrugea o aşezare din primele secole ale epocii
prefeudale şi unde au apărut în cursul exploatărilor şi interesante morminte de incine-
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raţie, avînd prin inventarul lor afinităţi cu cîmpia Tisei. Lîngă crescătoria de porci de la
Iernut, s-au salvat unele morminte de dp Moreşti din secolul V I , făcînd parte din
cimitirul aşezării de pe « Gîrle », iar pe malul opus al Mureşului, la cătunul Sf. Gheorghe,
s-a sondat o aşezare de lungă durată, din care faza cea mai interesantă aparţine jumătăţii
a doua a mileniului întîi, suprapunîndu-se unei aşezări de tip Moreşti din secolul V I .
în anul 1955 s-a deschis lîngă gara Cipău o carieră de nisip, exploatată încă înaintea pri
mului război mondial şi cunoscută prin descoperirea unor materiale «cimeriene» şi
scitice. Astfel, la sectoarele supravegheate în anii trecuţi se adăugase unul nou, cel de la
gară, efectuîndu-se însă mici lucrări şi pe «Gîrle», la Cipău-Sf. Gheorghe « P e şes»
şi « La biserici ».
1. Cipău «Gara». Cu ocazia lucrărilor de terasament şi de exploatare a nisipului
s-au găsit în 1907, lîngă gară, la cantonul 308, spre sud de linia ferată, piese de harnaşament de tipul celor considerate « cimeriene ». în anul următor a ieşit la iveală o zăbală
de fier cu bare laterale, împreună cu butoni de bronz şi vase reprezentînd forme obişnuite
în mormintele scitice. Lucrările continuînd în anii următori, pînă la 1915, s-au mai desco
perit, în mai multe rînduri, numeroase vase întregi de aceeaşi factură, precum şi un
akinakes şi o oglindă scitică cu miner, reprezentînd un animal cornut ghemuit.
Exploatarea carierei de nisip începînd din nou în toamna anului 1954, cu mijloace
mecanizate şi într-o amploare mai mare, la nord de calea ferată, s-au găsit, din
primăvara anului 1955 pînă în luna iulie a aceluiaşi an, pe o suprafaţă de circa
250 X 100 m, opt morminte, dintre care unul a fost tumular, iar celelalte probabil plane,
neobservîndu-se conturarea lor la suprafaţă.
Inventarul unui mormînt a fost dus la muzeul Tîrgu-Mureş (fig. 6). Acesta se compune
din două brăţări de bronz, o zăbală de fier cu inele, două vase de tip Noa-Teiuş, o stre
curătoare şi alte trei vase. Celelalte morminte arată o factură unitară scitică, reprezen
tînd obişnuitele tipuri de vase bitronconice, străchini şi ceşti, la care se adaugă un aki
nakes şi bara laterală de os a unei zăbale. Salvarea acestor materiale se datoreşte interesului
depus de studentul N . Vlassa, care va prelucra şi publica cu precizările necesare tot
materialul descoperit în cursul anilor lîngă gara Cipău. S-au mai observat două bordeie
ale culturii Coţofeni, iar prin suprafaţa explorată trece şi drumul roman din valea Mure
şului, conturîndu-se profilul lui în peretele carierei. Cu ocazia săpăturilor de salvare
cercetîndu-se o suprafaţă şi o secţiune, nu s-a găsit nici un mormînt, dimensiunile tere
nului săpat fiind prea reduse faţă de distanţele între care apar mormintele. Cu toată răsfi
rarea lor pe o suprafaţă destul de întinsă, nu este probabil să se fi distrus în timpul
exploatării morminte rămase nesemnalate, deoarece inventarul lor era uşor de recunoscut
în nisipul fin de carieră, iar muncitorii şi conducerea exploatării erau obişnuiţi să anunţe
descoperirea lor, luind totodată şi măsurile necesare de salvare.
Există deci patru grupe de morminte lîngă gara Cipău: a) una «cimeriană», b) a
doua cu zăbala cu bare laterale de fier şi cu vase specifice mormintelor scitice, e) a treia
scitică, caracterizată prin aceleaşi vase şi doi akiuakai, o oglindă şi o bară de zăbală
de os, şi în sfîrşit d) complexul din muzeul Tîrgu-Mureş cu o zăbală de fier cu inele,
brăţări de bronz, vase de tip Noa-Teiuş, lipsind însă vase specific «scitice». Pe baza
vaselor, categoria a doua şi a treia trebuie să fie contemporană, prima ar putea să fie
ceva mai veche, cu toate că, dat fiind caracterul ei izolat, e greu de explicat prezenţa ei
între celelalte grupe, dacă n-ar fi contemporane.
Mormîntul cu vase de tip Noa-Teiuş ar putea să fie de asemenea mai vechi, cu
toate că zăbala de fier cu inele îl apropie din punct de vedere cronologic de mormintele
scitice, mai cu seamă că apare pe acelaşi teritoriu, împreună cu ele, şi lipsesc alte mate
riale de tip Noa-Teiuş. Cu toată imposibilitatea aparentă, nu este exclus ca vasele de tip
Noa-Teiuş cu două torţi să se perpetuieze pînă în epoca scitică. în afară de Gpău, un
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mormînt descoperit întîmplâtor la Iedu, raionul Tîrgu-Mureş, precum şi cazurile semna
late mai de mult de la Blaj şi Gîmbaş, pledează în acest sens. Astfel materialele de la gara
Cipău ridică cu deosebită insistenţă problema cronologiei celor patru grupe reprezentate
aici şi a componentelor ce se manifestă în cultura materială a epocii scidce.

Fig. 6. — Inventarul unui mormînt de la Cipău-gară

2. «La Gir/e» s-au găsit două bordeie, probabil din secolulIV, secţionate prin
înaintarea carierei.
3. La Cipău-Sj. Gheorghe, « Pe seţ», s-a găsit în cursul sondajelor din anul 1954,
la adincimea de 1,30 m, scheletul unui cal, care a fost dezvelit complet pentru a se vedea
dacă nu aparţine cumva unui mormînt cu călăreţ. Scheletului i se suprapune o locuinţă
feudală din secolul X I V — X V ; el datează, după stratul în care se află, din epoca prefeudală,
dar nu face parte dintr-o înmormîntare.
4. La nord de aşezarea de « Pe şes », se ridică, pe o dîlmă, denumită de localnici
«La biserici», monumentul eroilor căzuţi în anul 1944, construit pe locul unei biserici
feudale, avînd un cimidr şi o aşezare contemporană în jurul şi în apropierea ei. In afară
de fragmente ceramice de tip Coţofeni şi Wietenberg, s-a găsit aici ceramică de factură
slavă tîrzie, care pare să fie mai veche decît cea de pe « Podei » de la Moreşti. Combinînd observaţiile de la Moreşd şi Cipău se poate stabili următoarea cronologie relativă
provizorie a ceramicii din secolele V I I — X I I din această regiune, fără ca această schemă
să indice prin succesiunea fazelor şi legătura generică între ele: 1. Cipău-Sf. Gheorghe—
«Pe şes». 2. Moreşti — «Borşofed». 3. Cipău-Sf. Gheorghe — « L a biserici». 4. Mo
reşti — « Podei». 5. Moreşti — « Citfalău ».
κ.
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L E CHANTIER ARCHÉOLOGIQUE D E MOREŞTI
(RÉSUMÉ)

Bien que de faible ampleur, les fouilles de contrôle effectuées en 1955 à Moreşti ont
fourni certaines précisions ainsi que quelques résultats qui seront énumérés dans l'ordre chro
nologique des époques ayant fait l'objet de ces investigations. Nul indice n'a été découvert de
l'existence, sur le territoire du village actuel, situé sur la première terrasse du Mureş, d'un éta
blissement romain correspondant aux tombes d'incinération du Podei (section L V I ) . Les tra
vaux ont confirmé l'absence de retranchements ou de fortifications artificielles sur le versant
du Podei, du côté du Mureş, et l'on a pu délimiter à l'Ouest, vers le Pirtul Cetăţii, l'étendue du
cimetière gépide et de celui du type Noa-Teiuş (section LIV). Sur le Borşofed, on a découvert une
nouvelle phase d'habitation préféodale de l'établissement de Moreşti, datant du premier millénaire,
probablement du I X ou du X siècle (section LV) ; les éléments de construction de la « Cetate »,
ainsi que le plan de cette dernière ont pu être mieux précisés (section X L I — L I ) . Enfin,
le sondage du terrain situé devant la « Cetate » a permis de constater qu'il fut habité aux
mêmes phases que le reste du Podei. Au fond d une fosse, l'intéressante sépulture rituelle
d'un lièvre a été mise au jour (section L U ) ; c'est pour la troisième fois qulune sépulture de
ce genre se trouve attestée à Moreşti.
e

e

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. — Vue de la « Cetate » de Moreşti.
Fig. 2. — Plan de la « Cetate » de Moreşti.
Fig. 3. — Fond d'une fosse a provisions avec la sepulture rituelle d'un lièvre.
Fig. 4. — Hutte a demi souterraine et son four ( X I ou X I I siècle).
Fig. 5. — Objets céramiques de Borşofed
( I X ou X siècle).
Fig. 6. — Objets découverts dans une tombe, près de la eare de Cioau.
e

e

e

e
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SĂPĂTURILE D E LA SĂRATA-MONTEORU D I N 1955
(reg. Ploieşti, r. Buzău)

I

N cursul săpăturilor care s-au făcut in 1955 la Sărata-Monteoru s-a cercetat numai
cimitirul de incineraţie din secolul al VTI-lea, situat pe platoul numit Poiana
Scoruşului. Lucrările au început la 6 iulie şi s-au încheiat la 18 septembrie.
Pînă în 1952 acest cimitir era cunoscut numai pe Col, puntea de legătură dintre
Cetăţuie şi Poiana Scoruşului. Cu prilejul săpăturilor din 1952 şi 1954, făcute pentru
cercetarea depunerilor din epoca bronzului, s-a identificat întinderea cimitirului şi
în această regiune, iar apoi în trei sondaje, care au secţionat Poiana Scoruşului pînă
aproape de margini spre sud-est şi sud-vest, s-a constatat prezenţa mormintelor
pe toată întinderea ei, ajungîndu-se la numărul de 61 de morminte (fiind socotite şi
cele de pe Col) descoperite.
în această ultimă campanie, din 1955, s-au descoperit 464 de morminte
de incineraţie.
Săpăturile s-au făcut dealungul celor trei sondaje din 1954 prin deschiderea
mai multor suprafeţe şi a unor noi secţiuni pe toată întinderea platoului, pentru
a se prinde în această reţea aproape întreg cimitirul. S-a constatat prezenţa morminte
lor în centrul platoului şi pe laturile de sud-vest, sud-est şi nord-vest. Colţul de nord-est
al Poienii Scoruşului a fost cercetat de un singur şanţ, marcat pe planul general cu
P. 11, care porneşte din regiunea cercetată intensiv şi merge pînă în marginea platoului.
Pe tot parcursul acestui şanţ, lung de aproape 38 m, nu s-au întîlnit morminte decît
înspre capătul de nord-est al lui, la distanţă de 37 m de ultimele morminte. Au rămas
nesăpate în această regiune de nord-est, de o parte şi de alta a şanţului P. 11, o mică
porţiune de teren în partea de sud-est şi încă o fîşie în partea de vest-nord-vest a
Poienii. Marginea de nord a platoului a fost desfundată pentru a se planta vie, pe o
distanţă de 10—12 m de la pantă spre interior, cu care prilej s-au distrus un număr
oarecare de morminte; prezenţa lor şi în acest loc a fost verificată în săpătura noastră
(s-au găsit bucăţele de oase calcinate pe toată adincimea pămîntului desfundat).
Datorită săpăturii foarte întinse făcută pe întreg platoul, cît şi numărului mare de
morminte desfăcute pînă acum, în total 525, ne putem îngădui să prezentăm unele obser
vaţii generale care au în vedere situaţia în ansamblu a cimitirului, subliniind totuşi că
aceasta se face înainte de analiza atentă a tuturor faptelor culese in decursul cercetării lui.
Pe cîmpul din Poiana Scoruşului se pot deosebi trei mari aglomerări de morminte
(a patra poate fi considerată cea de pe Col), care sînt situate una in centrul platoului, a doua
pe latura de sud-vest şi a treia înspre latura de nord-vest, reprezentată de cele 7 morminte
din şanţul P. 11. Deşi aceste trei mari grupe alcătuiesc un cimitir unitar, totuşi în
interiorul fiecărui grup distingem elemente care uneori sînt exclusiv caracteristice
unui grup, alteori (deşi existente peste tot) îl caracterizează îndeosebi.
Grupa din centrul platoului se caracterizează prin prezenţa gropilor lungi de mor
minte, prin prezenţa mai numeroasă a urnelor şi prin bogăţia deosebită a obiectelor
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de inventar; aici s-au găsit cele mai numeroase obiecte din metal preţios (un pandantiv
din foaie de aur, un fragment dintr-un cercel de argint, o sticluţă prinsă în cadru
de argint) şi cele mai multe perle de sdclă şi fibule; grupa de pe latura de sud-vest este
caracterizată prin aglomerarea foarte mare a mormintelor, dar totodată prin sărăcia lor,
şi prin prezenţa a numeroase gropi conţinînd numai cenuşă. Grupa identificată în şanţul
P. 11 fiind cunoscută deocamdată doar prin şapte morminte, nu putem aprecia încă în
ce constau trăsăturile ei distinctive. Din situaţia de faţă reiese că platoul nu a fost folosit în
chip succesiv la îngropări, începîndu-se dintr-un capăt şi înaintîndu-se spre celălalt, ci
în mod concomitent, pe « cartiere ». Asemenea orînduială în cuprinsul unui cimitir
ar putea indica existenţa unor grupe deosebite (poate social) în cadrul comunităţii
care a îngropat acolo. Grupările mici de cîte două, trei sau patru morminte din cadrul
« cartierelor » aparţin probabil unor familii.
întreg cimitirul cuprinde numai morminte de incineraţie, care nu mai sînt astăzi
indicate la suprafaţă de nici un semn. De sigur că la vremea cînd s-au săpat, gropile
vor fi fost vizibile sau vor fi purtat un semn, pentru a nu fi atinse cu prilejul săpării
altor morminte. Este drept că sînt şi gropi care se taie uşor una pe alta, dar acestea sînt
cazuri extrem de rare, trei în tot cimitirul. Mormintele sînt săpate în stratul de
pămînt cenuşiu (care este şi părnîntul arabil actual), şi în depunerea imediat de dedesubt
care aparţine epocii bronzului. Părnîntul cenuşiu reprezintă un strat gros între 10 şi 40
cm; în regiunile de pantă, această depunere este spălată, distrugîndu-se astfel partea
de sus a gropilor de morminte, din care n-au mai rămas decît fundurile săpate în
părnîntul galben. Este posibil însă ca părnîntul cenuşiu să nu fie în întregime o
depunere existentă încă clin secolul al VII-lea, adică să se mai fi format o pătură oarecare
din secolul al VII-lea şi pînă în zilele noastre; acest lucru însă nu se poate distinge,
stratul de pămînt înfăţişîndu-se unitar, chiar în locurile unde este mai gros.
Gropile mormintelor au în secţiunea orizontală forma ovală sau aproape rotundă
şi in mod obişnuit dimensiuni între 32x 30 şi 58 X 40 cm; adincimea lor variază
între 8 şi 30 cm; în secţiune verticală unele gropi sînt adinei ca nişte pungi cu
fundul arcuit, altele însă sînt albiate ca un lighean; acestea din urmă, destul de numeroase,
sînt mai mari ca dimensiuni (80 — 90 χ 60 cm) şi orientate aproape tot mereu aproxi
mativ est-vest.
în săpăturile din anul acesta s-au întilnit două morminte ale căror gropi au fost
lungi şi aproape rectangulare în plan; adt prin forma, cît şi prin orientarea lor est-vest
mormintele 316 şi 339 amintesc gropile mormintelor de inhumaţie (groapa m. 339 este
lungă de 1,24 m şi lată de 46 cm; groapa m. 316 a avut 1,48 m lungime şi 60 cm
lăţime; adincimea lor variază între 25 şi 35 cm). Amîndouă au fundul plat. Din peretele
de sud al m. 316 se deschidea o mică groapă rectangulară (37 X 30 cm, iar adincimea
20—25 cm), săpată mai adine decît groapa mare, în care au fost depuse bucăţi din oasele
lungi ale picioarelor, alese curate, fără cenuşă şi fără cărbuni. Groapa mare a fost în
schimb plină de cărbuni, aşezaţi în două grămezi la capete. Acesta este singurul mormînt
cu nişă din tot cimitirul.
Ritul de înmormîntare se înfăţişează în patru forme principale: a) mormînt
de incineraţie în groapă simplă; b) mormînt de incineraţie în groapă cu vas; c) mormînt
de incineraţie în urnă; d) mormînt de incineraţie în urnă şi totodată şi în groapă.
Urnele nu au niciodată capac. Mormintele de incineraţie în groapă sînt cele mai numeroase
(428 din 525) şi variază după dimensiunile gropilor, după forma lor mai adîncă sau mai
plată şi după conţinutul lor. în nici unul din morminte n-au fost puse toate oasele
cadavrului incinerat, ci numai o parte mai mică sau mai mare din ele. De obicei,
în mormînt a fost pus un pumn sau doi de oase mărunte calcinate, alteori mai puţin,
cît intră într-o lingură, fără să se mai poată distinge din ce oase fac parte aceste fărîme.
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Printre oase şi pămînt sînt cărbuni aproape în aceeaşi cantitate, cenuşă fiind foarte puţină,
atîta doar cîtă s-a luat cu oasele şi cărbunii. Acesta este, împreună cu ofrandele (atunci
cînd sînt), conţinutul obişnuit al mormintelor de incineraţie. Alteori — acestea sînt
însă cazuri rare — groapa este umplută cu bucăţi mari de oase calcinate, printre care
putem deosebi oase din craniu, dinţi, degete şi bucăţi din oasele lungi ale picioarelor
sau mîinilor. De obicei în gropile în care sînt oase multe, cărbunii sînt foarte puţini sau
de loc; în alte cazuri groapa este umplută cu cărbuni, bucăţi mari de crengi arse, printre
care se găsesc oase calcinate mărunte şi puţine; gropile cu cărbuni mulţi sînt în general
din grupa celor mari, ovale şi puţin adinei. La unele gropi s-a putut chiar recon
stitui modul în care s-a făcut îngroparea resturilor aduse din rug. Oasele nu s-au pus
niciodată direct pe fundul gropii, ci totdeauna se aşternea întîi un strat de părnînt (de
sigur din părnîntul scos cu prilejul săpării gropii).
Tot ca morminte în groapă simplă sînt de socodt şi un număr de gropi cu cenuşă,
care se deosebesc de celelalte, în principal, prin conţinutul lor. Sînt gropi de dimensiuni
obişnuite (46 x 22 cm — 4 4 x 1 8 cm), înguste, ovale şi orientate în chip constant
N-S; în gropi s-a pus pămînt amestecat cu foarte multă cenuşă, considerabil mai multă
decît în celelalte gropi, fapt pentru care le-am şi numit gropi cu cenuşă. Oasele şi cărbunii
lipsesc aproape cu desăvîrşire, rareori găsindu-se cîteva aşchii de os calcinat şi cîţiva
stropi de cărbuni. într-o singură groapă s-a găsit un obiect de inventar, o mărgică,
piesă foarte des întîlnită în restul mormintelor. Gropile cu cenuşă se găsesc răspîndite
printre celelalte gropi de morminte, fiind însă mult mai numeroase în partea de sud-vest
a cimitirului. Uneori le găsim asociate în acele mici grupări de cîte două, trei sau patru
morminte, despre care am vorbit mai sus. Le socodm tot gropi de morminte, dar
ele consdtuie totuşi şi o problemă aparte, datorită tocmai lipsei cărbunilor şi a oaselor
din conţinutul lor, fapt care ar indica poate un grup de morminte vodve, cenuşa repre
zentînd resturile unei arderi fără cadavru.
Unele morminte au în groapă cîte un vas întreg, aşezat sus spre gura gropii, în
mijloc sau lîngă margine şi în acest din urmă caz cu gura spre interiorul gropii. într-un
singur caz (m. 65), vasul a fost aşezat in picioare şi spre fundul gropii. în aceste
vase se găsesc de obicei cărbuni. Mărimea vasului este în raport cu virsta incineratului.
Morminte în groapă cu vas s-au întîlnit pînă acum în număr de 15.
Mormintele în urnă reprezintă a doua formă principală în care ni se înfăţişează
mormintele de incineraţie de la Sărata-Monteoru.
Cele exclusiv cu urnă alcătuiesc un număr restrîns de morminte (pînă acum 17
morminte), care aparţin atît maturilor cît şi copiilor, indiferent de sex. Ele sînt prezente
în tot cimitirul, dar mai grupate se găsesc în sectorul central, acolo unde au fost mor
mintele mai bogate. în urnă se pun oase multe, adtea cîte încap, fără cărbuni', cînd
sînt obiecte de ofrandă, fie întregi, fie fragmente luate împreună cu oasele, acestea
se pun tot în urnă şi niciodată în groapă. Restul gropii este umplut cu pămînt.
Anul acesta s-au întîlnit cîteva morminte cu oasele puse şi în urnă şi în groapă,
în acest fel s-au îngropat şi maturi şi copii. în cele 11 morminte de acest fel descoperite
pînă acum s-a putut observa că tot mereu sînt oasele aceluiaşi individ, copil sau matur,
puse parte în urnă şi parte în groapă.
în foarte multe morminte nu se găseşte nici un obiect de inventar; în altele —
şi acestea sînt cele mai numeroase — există doar o mărgică-două sau o aşchie dintrun obiect de fier, ori cîteva cioburi dintr-un vas. Lucrurile întregi şi mai de valoare,
ca vasele, fibulele sau alte obiecte, se găsesc totdeauna în partea de sus a gropii,
acoperite doar cu un strat subţire de pămînt. Obiectele mărunte şi fragmentare se găsesc
amestecate în groapă printre oasele calcinate şi cărbuni. în primul caz este vorba de
obiecte aşezate, iar în al doilea caz de lucruri luate, de sigur în mod voit, din rug, o dată
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- Vase dc lut si obiecte din bronz şi fier din cimitirul slav de la Sirata-Monteoru.
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cu oasele şi cărbunii. Ofrandele care însoţesc resturile incinerate în groapă sînt trecute
prin foc sau mai exact au fost tot mereu prezente la incinerarea cadavrului; acest
lucru nu se poate vedea totdeauna, deoarece obiectele nu au stat de fiecare dată în
vîlvătaia flăcărilor; faptul se poate datora întîmplării sau unui anume procedeu folosit
la asemenea ceremonii.
Cînd este vorba de lucruri care se poartă, cafibuleşi catarame sau mărgele, desigur
că unele rămîneau în focul puternic care mistuia cadavrul; vasele însă puteau fi aşezate
lîngă rug. Mărgelele de sticlă sînt aproape regulat deformate de foc, topite, transformate
în cîte o bobiţă sau o bucată informă de sticlă topită; sint cazuri însă destul de dese cînd
alături de aceste mărgele topite, apar unele în perfectă stare de conservare, ceea ce dovedeşte
că unele au putut aluneca (desigur cînd a ars firul pe care erau înşirate) într-o parte
unde focul nu le-a putut atinge.
Ceramica, în general puţină faţă de numărul mare al mormintelor, cuprinde vase
întregi şi fragmente; acestea din urmă se găsesc deseori în morminte, amestecate printre
oase şi cărbuni, împreună cu care au şi fost luate din rug. Ceramica se împarte în două
categorii: lucrată cu mîna şi la roată înceată. Cu excepţia a trei cazuri, toată ceramica,
întreagă sau fragmentară, întîlnită în acest cimitir este lucrată dintr-o pastă grosolană
amestecată cu cioburi mari pisate, pietricele sau nisip, modelată destul de neglijent şi
arsă foarte slab. Sînt oale piriforme cu umărul dezvoltat, cu fundul îngroşat şi strîns
uşor la exterior din modelarea cu degetele pe pasta moale; gîtul este arcuit cu buza
teşită în afară. Dintre vasele găsite anul acesta, trei merită a fi remarcate pentru forma
lor deosebită: unul (m. 454), lucrat cu mîna, se distinge de rest prin înălţimea lui, umărul
fiind foarte puţin dezvoltat, iar buza răsfrîntă uşor fără a forma gît. Forma aceasta atît
de zveltă se leagă de tipul mai vechi al vaselor slave cunoscut din mormintele de tip
Praga; celălalt vas (din m. 65) este lucrat la roată, scund, cu umărul dezvoltat, iar
marginea ridicată şi îngroşată; al treilea tip este reprezentat de mai multe fragmente
dintr-un vas lucrat la roată (m. 455) dintr-o pastă mai fină şi lustruit. Vasul este de
tipul celor obişnuite, cu umărul proeminent, pe care poartă o bandă de patru
caneluri late. Marginea este mai înaltă ca la cele obişnuite şi arcuită în afară. Prin
formă, pastă şi decor, vasul este cu totul deosebit de rest şi indică legături cu un grup
care purta în ceramică tradiţii mai vechi de secolul al VII-lea.
Toate aceste trei vase reprezintă exemplare unice în ceramica cimitirului de la
Sărata-Monteoru.
Ceramica lucrată la roată este întîlnită numai în şapte morminte; este vorba de
un vas în groapă (m. 65), de două urne (m. 13 şi m. 31) şi de încă cîteva fragmente
de vase descoperite în alte patru morminte. Cele două urne sînt găsite în săpăturile
din 1952 şi 1954 şi menţionate în rapoartele noastre anterioare. Interesant este că trei
din aceste vase au fost lucrate dintr-o pastă mai fină, deosebită de rest, şi care nu se întîlneşte niciodată la ceramica lucrată cu mîna.
Vasele n-au decor, cu excepţia a trei dintre ele, cele două urne din m. 13 şi
din m. 31 şi un vas fragmentar lucrat cu mîna şi găsit în groapa mormîntului 257.
Urnele sînt lucrate la roată, una fiind decorată cu o bandă de caneluri fine, cealaltă
cu două linii în val suprapuse între linii orizontale (m. 31). Vasul găsit anul acesta
în m. 257 este decorat tot cu două linii simple în val aşezate în două registre
ca la m. 31.
Obiectele întregi, mai importante, de fier, găsite în morminte, sînt trei cuţite,
dintre care unul decorat cu mici crestături, două amnare, două catarame şi o săgeată
de dp avarie. Printre obiectele de fier sînt de menţionat şi două cuie, cu secţiunea rec
tangulară; unul dintre ele s-a găsit într-o urnă şi are vîrful întors şi capul terminat cu
o măciulie mare; amindouă cuiele erau asociate cu mărgele de sdelă, fapt care ar indica
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ci mormintele aparţin unor femei. Nu ştim ce folosire vor fi avut şi ca atare nici
rostul lor în morminte.
Lucrurile de bronz descoperite în 1955 sînt mai numeroase: fibule, dintre care
una digitată, iar alta cu capul în formă de inimă şi decorată cu cercuri adîncite, cîteva
catarame şi trei limbi de curea, mici.
Obiectele din metal preţios sînt: un pandandv din foaie de aur, în formă de
semilună, decorat cu cercuri mici legate între ele două cîte două prin cîte o tangentă;
un fragment şi anume un cerc de pe veriga mare, a unui cercel bizantin de argint cu
granulaţii; o sdcluţă mică (2,4 cm) de parfum prinsă într-o teacă de argint.
Un grup important din inventarul mormintelor îl formează mărgelele de sdclă.
Unele sînt de formă rotundă sau inelare, din sticlă verde sau albastru-peruzea; foarte
numeroase sînt cele roşii-cărămizii încrustate cu vreji şi proeminenţe albe; mai puţin
numeroase sînt mărgelele cu patru feţe şi cu colţurile uşor faţetate ca la cele octogonate;
sînt din sdclă de culoare albastru-cobalt. în m. 269 s-a găsit o mărgică dintr-o piatră
albă, plată şi faţetată; în mormîntul 305, un şir de mărgele foarte mărunte (50 bucăţi)
inelare, din sdclă, singurele de dimensiuni adt de mici întilnite pînă acum. Deşi găsite în
foarte multe morminte, mărgelele de sticlă nu apar decît rareori în număr mai mare în
acelaşi mormînt, de obicei găsindu-se cîte una sau două şi numai în două-trei cazuri se
pot număra şase, zece sau cincisprezece mărgele. Excepţie de la aceasta fac numai două
morminte: m. 305 care are 50 mărgele şi m. 94, cel cu pandantivul de aur, în care s-a
găsit un şirag întreg din o sută de mărgele plus încă alte 100 in stare topită.
Lăsînd de o parte ceramica, celelalte obiecte care alcătuiesc inventarul morminte
lor de incineraţie din cimitirul de la Sărata-Monteoru sînt obiecte de podoabă sau de
îmbrăcăminte, la care se adaugă patru cuţite de fier şi două amnare. Ceea ce lipseşte
total, cu o singură excepţie, sînt armele. Această excepţie o face săgeata de fier de tip
avarie, găsită împreună cu un cuţit în m. 331.
Pe baza faptelor de observaţie înregistrate pînă acum şi pe care le-am redat numai
in parte în raportul de faţă, putem considera că pe platoul înalt de la Poiana Scoruşului,
comunitatea omenească, a cărei aşezare nu este încă identificată, şi-a îngropat morţii,
folosind ca rit de înmormîntare numai incineraţia. Arderea cadavrelor se făcea pe ruguri
situate desigur undeva prin apropiere, de unde erau aduse resturile şi îngropate. Pe baza
ritului de înmormîntare şi a ceramicii, cimitirul trebuie atribuit unui grup slav din
secolul al VII-lea, datare întemeiată pe caracterul întregului complex şi al obiec
telor găsite.
Săpăturile făcute anul acesta în cimitirul de incineraţie din Poiana Scoruşului
au adăugat la cercetările mai vechi un număr considerabil de observaţii în legătură cu
problema ritualului de înmormîntare şi numeroase obiecte de inventar, noi ca variante
şi tipuri.

*
în şanţul P. 11 s-au desfăcut resturi importante din ruinele in situ ale unor locuinţe
din epoca bronzului; o parte din ele aparţin fazei Monteoru Icj. Sub depunerea
M. leg s-a descoperit şi un strat in situ Monteoru leg. Resturile locuirii din epoca bronzului
zac la adincimea maximă de 55—64 cm. La baza depunerii Monteoru Icj au fost ruinele
unei locuinţe construită din lemn şi chirpici, distrusă de un puternic incendiu. Printre
bucăţile de chirpici şi lîngă ele se găseau resturi ceramice importante şi chiar vase mari
sparte pe loc, decorate cu dungi în relief. într-unui din aceste vase fusese o cantitate mare
de grăunţe, care s-au împrăştiat şi au ars cu prilejul incendiului locuinţei. Din obser
vaţiile care s-au putut face pe porţiunea ruinelor prinse în şanţ (nu s-au făcut lărgiri
pentru dezvelirea întreagă a locuinţelor) reiese că ele aparţin unor locuinţe şi nu altor
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construcţii de genul celor ce s-au întîlnit pînă acum pe platoul din Poiana Scoruşului
şi care sînt descrise în rapoartele noastre anterioare.
Locuinţa M.Ic este prima din această fază descoperită pînă acum in acest fel
construită, şi identifică, de data aceasta in situ, o depunere M. Ic^ pe platoul Poienii
Scoruşului.
Descoperirea este dintre cele mai importante şi rămine una din problemele ce
urmează a fi cunoscută prin cercetările viitoare de la Sărata-Monteoru.
a

Pe acelaşi platou al Poienii Scoruşului s-au găsit şi în această campanie de săpături
cîteva resturi ale locuirii hallstattiene: ele constau din cîteva fragmente ceramice găsite
răzleţ şi dintr-o groapă pe fundul căreia a fost un vas-ciur sprijinit de trei pietre. Aceste
resturi arheologice aparţin aceleiaşi culturi hallstattiene descoperite în 1954 în acest
loc, despre care s-a vorbit mai pe larg în raportul săpăturilor de la Sărata-Monteoru
din 1954.
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L E S F O U I L L E S D E SĂRATA-MONTEORU (CAMPAGNE D E 1955)
(RÉSUMÉ)

Le présent rapport expose les résultats des fouilles effectuées à Sărata Monteoru,
pendant l'année 1955, quand a été étudié le lieu dit Poiana Scoruşului. L'endroit est un plateau
élevé, une clairière située entre des collines boisées, où se trouve une grande nécropole
d'incinération du V I I siècle. On a ouvert, en 1955, 428 sépultures et distingué quatre types
de tombeaux a) sépultures à incinération en fosse; b) sépultures à incinération en fosse
et avec vase d'offrande; c) sépultures à incinération en urne et en fosse; d) sépultures à
incinération en urne. La première catégorie, dans laquelle entre aussi un nombre considérable
de fosses renfermant des cendres (sans os, ni charbons) considérées comme des cénotaphes, com
prend le plus grand nombre de sépultures ; les autres catégories forment des groupes extrêmement
réduits. Les rosses ont une forme ronde ou ovale, les unes plus profondes, comme des poches,
les autres plus grandes, comme des bassines.
L'incinération des cadavres se faisait sur un bûcher d'où seulement une partie des os et
les offrandes, ou ce qui en restait, étaient retirés et mis dans la fosse ou dans l'urne. E n
même temps que les os, on y mettait des charbons, parfois en grande quantité, d'autres fois
quelques fragments seulement. E n général, on trouve peu de cendres. Les objets accompagnant
ordinairement les restes incinérés sont: des perles en verre coloré, des boucles en bronze ou
en fer, des fibules en bronze, de petits couteaux en fer ou, le plus souvent, des fragments
seulement d'un objet quelconque en fer ou des tessons céramiques. Parmi les pièces de bronze
on en distingue quelques-unes, travaillées selon une bonne technique, dans des ateliers byzantins
irovinciaux, tandis que d'autres le sont fort grossièrement. De même, quelques objets en
er présentent la même maladresse technique. Les perles sont toujours importées. On signale
comme objets à part: un pendantif en feuille d'or en forme de croissant, une fibule digitée en
bronze et un petit flacon de parfum recouvert d'une gaine en argent. Les armes de toute espèce
manquent, à la seule exception d'une flèche en fer à trois ailerons, de type avare.
La céramique est travaillée à la main, à l'exception de sept pots, dont deux sont entiers
et les autres fragmentaires. Quatre pots sont décorés, deux d'une simple ligne ondulée à deux
régistres, et deux autres d'une bordure de cannelures larges ou très fines.
En fonction de tout le matériel découvert, le cimetière se laisse dater du V I I siècle et
attribuer à un groupe de population slave.
Le cimetière n'a pas encore été fouillé en entier et les travaux seront continués pen
dant l'été 1956.
e

Î

e

EXPLICATION D E S FIGURES
Fig. 1. — Port en argile et objets en bronze et en fer, du cimetière slave de Sarata-Monteoru.
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC GARVĂN
(r. Măcin, reg. Galaţi)

(DINOGETIA)*

S

arheologice din campania anului 1955 de la Garvin au fost cu mult
mai limitate decît în anii precedenţi şi au avut un caracter de control. Colectivul
şi-a pus trei probleme principale, care se cereau lămurite, în vederea pregătirii
primului volum din monografia aşezării feudale timpurii de pe popina Bisericuţa :
1) verificarea raportului dintre depunerile feudale dmpurii (sec. X — X I I ) şi cele romanobizantine (sec. IV—VI), în incinta cetăţii; 2) determinarea epocii cînd s-a distrus cetatea,
prin executarea unei secţiuni în apropierea zidului de incintă, in scopul de a lămuri
problema dacă aceste ziduri au putut sau nu fi folosite de locuitorii aşezării feudale
dmpurii, şi 3) determinarea întinderii aşezării, printr-o secţiune în afara incintei cetăţii
Ă P A T U R I L E

(fig.

υ ·

1. Prima problemă s-a urmărit în colţul de est al sectorului Λ III, unde s-a ales o
porţiune de teren, pe locul unde se aflase mai înainte bordeiul nr. 19 şi în imediata
vecinătate de vest a acestuia (fig. 2). Suprafaţa săpată are dimensiunile de 5x6,80 m.
Motivul principal pentru care s-a ales această porţiune, în vederea verificării amintite,
este că în acest loc se observase încă din anul trecut un complex stratigrafie propice pentru
scopul urmărit şi că in partea de sud a porţiunii de teren se afla un mal, al cărui profil
putea fi folosit cu prilejul săpăturii. Spre deosebire de anii trecuţi, cînd s-au făcut
sondaje şi în stratul romano-bizantin, de data aceasta s-a avut continuu în vedere numai
epuizarea oricăror urme feudale timpurii şi lăsarea pe locul lor a depunerilor romanobizantine. Din cauză că pe o suprafaţă atît de mică se afla o parte din gropile cîtorva
bordeie feudale timpurii (16 a, 19 a- c), adîncite în depunerile romano-bizantine, iar
alături de ele se găseau grămezile de dărîmături şi moloz, rezultate din săparea acestor
gropi, nivelul săpăturii arheologice este diferit, coborînd în anumite locuri abia cu cîţiva
centimetri, iar în altele ajungind pînă la circa 1 m adîncime faţă de nivelul de la care
s-a pornit.
Rezultatul adîncirii săpăturii în mica suprafaţă aleasă a fost că, pe locul unde fusese
descoperit bordeiul nr. 19, s-au mai găsit podelele de lut şi vetrele de foc (cotloane din
pietre şi cărămizi romane refolosite), a încă două bordeie anterioare (bordeiele 19 a şi
19 c), suprapuse unul peste altul (fig. 2). Vetrele de foc se aflau în colţul de vest al
bordeielor, a căror latură de sud-est era mărginită de un strat gros de moloz din epoca
romano-bizantină. Resturi din vatra de foc a unui al treilea bordei (19 b), mai vechi
decît bordeiul 19, se descoperiseră în 1954, în colţul de est. Faptul arată o succesiune
de viaţă, fără întreruperi mari, a aceleiaşi populaţii, pe acelaşi loc. La intervale anumite
de timp, aceiaşi locuitori sau urmaşii lor şi-au refăcut locuinţa, folosind în continuare
groapa mai veche a primului bordei. Ceea ce se schimba în primul rînd era nivelul
podelei, care se înălţa, şi vatra de foc, ce se construia din nou. Se confirmă astfel, şi
* Colectivul jai.licrului a fost

alcătuit

din: prof. G h . Ştefan (responsabil), I . Bamea, B. Mitica, N . Anghelescu.
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în acest punct, observaţiile făcute îndeosebi în cursul campaniei de săpături arheologice
din anul 1954, cu privire la existenţa a patru niveluri de bordeie feudale timpurii . Dacă
se are în vedere că în părnîntul de umplutură al gropii bordeiului nr. 19 fusese găsită
1

Fig. 1. — Garvăn, popina Bisericuţa: plan dc situaţie cu săpaturile executate pînă în 1955.

mai înainte (în 1950) o grămadă de pietre azvîrlite probabil într-adins, pentru umplerea
gropii acestuia, ajungem la ipoteza existenţei unui al V-lea nivel de locuire feudală timpurie,
care se pare că era mult mai firav decît cele precedente şi ar putea să fie pus în legătură
cu aşa-zisele « locuinţe de suprafaţă ».
1

S C I V , V I , 3 -4, 1955, p. 717.

www.cimec.ro

197

3 = bordei
Profilul

A-B

C = cot/on
B

Legenda

profilului

[Π!!]]]] Pàmnt

\

-1,10
—'

frigm. de cA/.p

Strat o-e </*rimâturi
sec
0

u

r0

mano°izont<ne

IV-*"'

2m

vegetal

"

cenuşiu

sfarimicvs

"

·>

zgrunţuros

"

cenuşos

Moloz
\.'y?£\ Păm. cenuşiu,

* _
—~ Cărbune
« β Cărjmizi. ţ>g'3
ou) Pietre

" galben-roşietic coiToact.
cu calupuri de chirpic ars
(, -omano-bizantin)
numim /lesturi de podeţe de lut ars
ilUŞI

Fig. 2. - Sectorul A 111, 1955: plan şi profil in peretele de sud.

www.cimec.ro

gălbui.compsct

4

Raportul stratigrafie şi cronologic dintre bordeiele identificate în 1954 şi 1955
sub bordeiul incendiat nr. 19 este următorul, pornind de la cel mai nou la cele mai
vechi : 1) bordeiul 19; 2) bordeiul 19 a; 3) bordeiul 19 b; 4) bordeiul 19 c.
1

Vig.

3. — Ceramici din bordeiul 19 a.

Cuptorul bordeiului 19 a, avînd dimensiunile de 1 m lungime χ 0,70 m înălţime,
se află la circa 1,80 m sub nivelul solului actual. Vatra lui e adîncită, ajungînd pînă
1

A sc vedea în S C I V , I I , 1, 1951. p. 2 3 - 2 4 .
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la —2,20 m. Cuptorul e construit din pietre legate cu lut galben. Pentru acoperişul
acestuia s-au folosit îndeosebi bucăţi de cărămizi romane, în cenuşa din cuptor s-au găsit
cioburi de oale decorate cu benzi de linii incizate orizontal. în părnîntul de umplutură
şi pe podeaua de lut a bordeiului s-au aflat:
o bucată de piatră de rîşniţă, o gresie pentru
ascuţit, două greutăţi din cărămidă pentru
plasa de pescuit, fragmente de oale, deco
rate majoritatea cu linii incizate orizontal şi
în val (fig. 3) şi mai puţine cu rotiţa dinţată,
un fragment de căldare de lut, altul dintr-o
toartă supraînălţată de amforă piriform!, o
bucată din gura trilobată a unui urcior, două
mici fragmente de vase de lut cu smalţ
verzui, două mărgele de sticlă, un mic frag
ment de brăţară de sticlă albastră, circulară
în secţiune, oase de animale ş.a.
Cuptorul bordeiului 19 b, descoperit
în 1954, se află la adincimea de 1,85 m de la
suprafaţa actuală a terenului. în apropiere
de gura lui s-a găsit o oală întreagă, de
mărime mijlocie şi de calitate bună, decorată
pe corp cu rotiţa cu dinţi triunghiulari, iar
pe umăr, cu o linie în val (fig. 4).
Cuptorul bordeiului 19 c este situat
spre sud de acela al bordeiului 19 a, la adin
cimea de doi metri faţă de suprafaţa de azi
a solului. E l era construit din pietre şi avea
gura spre vest. în interiorul cuptorului au
apărut peste douăzeci de fragmente ceramice,
majoritatea provenind din oale decorate cu
incizii orizontale, nici unul cu rotiţa dinţată
şi două cioburi de amfore sferoidale. în
umplutura bordeiului s-a găsit ceramică de
calitate relativ bună şi mediocră, decorată
cu incizii orizontale, cu excepţia unui frag
ment purtînd pe umăr un decor din benzi de
linii în val, alcătuind ochiuri, şi a altuia orna
mentat cu rodţa cu dinţi triunghiulari. S-a
descoperit de asemenea jumătate dintr-o
căniţă a cărei toartă s-a rupt, lucrată din
pastă nisipoasă şi arsă insuficient (fig. 5).
O situaţie oarecum asemănătoare cu
aceea a bordeielor 19,19 a—c, s-a întîlnit la
nord-vest de acestea. Aproximativ în punctul
unde mai înainte fusese descoperit bordeiul
nr. 16, la adincimea de 1,80 m, deasupra
5. — Ceramică din bordeiul 19 c.
stratului romano-bizantin, caracterizat prin
calupuri de chirpici ars, s-a dezvelit o podea de lut, ce se pare că iniţial avea dimensiunile
de circa 2,30 χ 2,40 m (fig. 2). Ea aparţinea unui bordei mai vechi, pe care l-am denumit
16 a şi care, după inventar, aparţine celui mai vechi nivel feudal timpuriu, fiind con-
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temporari cu bordeiul 19 c. Pe podea, în stratul de pămînt cenuşos-zgrunţuros, amestecat
cu bucăţele de cărbune, s-au găsit fragmente ceramice romano-bizantine şi feudale
timpurii. Majoritatea acestora din urmă provin din oale decorate pe corp cu linii incizate
orizontal şi cu alveole pe umăr (fig. 6/1—4). Forme deosebite prezintă un fragment
dintr-o ceaşcă cu tortiţă (fig. 6/5), altul din marginea unui castronaş cu pereţii groşi şi
un al treilea, din caolin, cu smalţ verzui pe ambele feţe.
în aceeaşi suprafaţă săpată în 1955, a sectorului A I I I , la circa 1 m sud-vest de
cuptorul bordeiului 19 a şi la 1,25 m adîncime, s-au descoperit resturile unui cuptor
feudal timpuriu mai mic, din pietre, îngropat în dărîrnăturile cu moloz ale stratului
romano-bizantin. Cu circa 1,50 m mai la vest de acesta din urmă, de asemenea îngropat
în dărîrnăturile romano-bizantine, se afla un alt cuptor feudal timpuriu, identificat cu
prilejul săpăturilor efectuate în anii precedenţi.
Cercetările făcute în mica suprafaţă aleasă pentru verificarea raportului dintre depu
nerile romano-bizantine şi cele feudale timpurii au dus la concluzia că, în acest loc,
cele mai vechi depuneri feudale timpurii se află aşezate direct peste dărîrnăturile, în parte
nivelate, ale unei clădiri romano-bizantine. Urmele unui strat de nivelare ce se poate
observa în profilul malului din partea de sud-est a porţiunii săpate, deasupra depunerilor
romano-bizantine (fig. 2), se datorează, probabil, locuitorilor celui mai vechi nivel de
locuire feudal timpuriu. Rămîne ca, în cursul săpăturilor viitoare, să se verifice totuşi
dacă în acest strat de nivelare nu pot fi sezisate şi urmele unor depuneri intermediare
între cele din sec. I V — V I şi X — X I I e.n. Aceeaşi problemă trebuie de asemenea urmă
rită în diferite puncte ale aşezării, întrebuinţîndu-se metode variate de cercetare, în
scopul lămuririi ei definitive.
2 . O serie de descoperiri făcute în campaniile anterioare, dar care aveau nevoie de o
verificare, ne duceau spre încheierea că, în epoca de maximă dezvoltare a aşezării feudale
timpurii, zidurile cetăţii antice au putut fi încă folosite. în adevăr, cu prilejul săpăturilor
executate la curtinele exterioare se descoperiseră materiale arheologice — îndeosebi
ceramică de tip feudal, fie olărie monocromă cu ornamente tipice secolelor X — X I , fie
ceramică cu smalţ din aceeaşi vreme, dar şi monede — pînă aproape de baza zidurilor.
Pe de altă parte, bordeiele din interior, adiacente incintei zidurilor, respectau traseul
acestora, laturile lor paralele cu zidul neîncălcîndu-1 niciodată, ceea ce nu se putea
datora unei simple întîmplări.
în campania din 1955 am urmărit să verificăm observaţiile mai vechi, într-un alt
punct al incintei cetăţii, în care scop am deschis un şanţ larg de doi metri, perpendicular
pe curtina dintre turnurile l î şi 12, în imediata apropiere a turnului 11: S 2 (fig. 1).
La fixarea traseului acestui şanţ am avut în vedere posibilitatea prelungirii acestuia către
vest pînă la malul gîrlei Lăţimea, în scopul obţinerii unei secţiuni în terenul de la vest
de cetate, ceea ce se va realiza într-o altă campanie. Şanţul de cercetare are deja o lungime
de circa 22 m, din care partea de Ε a fost adîncită pînă la stîncă, în timp ce partea de
V a rămas să se lichideze în campania viitoare.
Principalele'rezultate obţinute confirmă observaţiile anterioare. în adevăr, aşa cum
se poate vedea din profil (fig. 7), cetatea s-a construit direct pe stinca naturală care for
mează popina, lucru constatat şi în alte puncte. La circa 1,50 m de zid.stînca coboară
brusc cu circa 1 m, apoi merge aproximativ orizontal vreo 3 m, după care urcă aproape
perpendicular aproximativ 0,60 m. în continuare, faţa stîncii prezintă o mică albiere
pe care am găsit-o nivelată cu un pămînt gălbui, bine tasat, din care am scos numeroase
cioburi şi bucăţi de ţiglă romane tîrzii. De observat că printre aceste resturi au apărut
şi fragmente ceramice geto-dace, ornamentate cu brîul alveolar (fig. 8), precum şi un
fragment dintr-o mică strachină cenuşie, ceea ce ne duce către o epocă destul de veche a
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ceramicii romano-bizantine, poate la secolul IV. Pentru datare ar putea servi un frag
ment dintr-un miner de opaiţ modelat în chip de mască de actor comic. Este evident
că aci stratul vechi η-a fost deranjat.

Fig. 6. — Ceramici din bordeiul 16 a.

Ceea ce ne interesează însă mai mult, din punctul de vedere al problemei pe care
ne-am propus s-o urmărim, este situaţia din apropierea zidului cetăţii. în adevăr, începînd
chiar de lîngă curtină, pe porţiunea care corespunde tăieturii în stincă, de care am amintit
mai sus, s-au descoperit, pînă la stincă, numeroase resturi arheologice aparţinînd etapei
feudale de locuire. Nu s-au găsit urme de vetre de locuire, însă nu lipsesc cenuşa, cărbunii,
oasele de animale şi îndeosebi bine reprezentată este ceramica specifică etapei feudalis
mului timpuriu, în formele şi cu ornamentele găsite adt în aşezarea de pe cetate, cît şi
în sondajele exterioare. Este abundent reprezentată oala-borcan, fără toartă, cu ornamente
alcătuite din benzi orizontale, din linii sau benzi în val, modve cu rodţa dinţată şi cu sco
bituri lenticulare sau prelungi, executate cu un vîrf. S-au găsit de asemenea fragmente
de opaiţe fără capac, de tipul celor aflate în bordeiele secolului X I de pe cetate, pînă
şi un fragment de buză de cazan de lut, precum şi fragmente de ceramică cu smalţ,
unele ornamentate prin sgrafîtti. Deosebit de frumos ca tehnică este un fragment cu
smalţ albastru sticlos, de origine bizantino-asiatică.
Deasupra acestui nivel, în care apar şi puţine pietre, se află un strat gros de pietre
căzute din zid, îngrămădite mai cu seamă deasupra « şanţului » tăiat în stincă, şi de
moloz. Acest strat se subţiază în apropierea zidului.

www.cimec.ro

< OI.AHOHATOHI

8

Concluziile ce se pot trage din
această situaţie obiectivă sint clare.
Zidurile cetăţii au fost distruse într-o
epocă tîrzie, după etapa de locuire
feudală timpurie, deoarece resturi
arheologice ale acestei etape se gă
sesc sub grămada de pietre ce s-au
prăvălit din zid.
Fixarea termenului după care
s-a produs acest eveniment are o
însemnătate deosebită, deoarece ea
ne ajută să tragem concluzia că locui
torii aşezării feudale timpurii de pe
ruinele cetăţii au putut utiliza încă
zidurile acesteia, chiar dacă ele nu
mai erau bine întreţinute, şi să ne
explicăm de ce aşezarea nu a avut
nevoie de o fortificaţie de lemn de
tipul celor descoperite pe valea Nis
trului şi în alte regiuni locuite de
slavi. Distrugerea zidurilor, în prinjjcipal a paramentului, trebuie să fi
survenit după decăderea, poate chiar
părăsirea aşezării de la Garvăn. Lipsa
depunerilor arheologice ale veacu
ri! rilor anterioare (IV—X) se poate
I
explica printr-o operaţie de curăţire
\
a acestora în etapa feudalismului
3 timpuriu, in care caz aceste resturi
I
vor trebui găsite în terenul din
CL.
apropiere, peste depunerile seco
lelor V I - I X .
în orice caz e necesar să se
lărgească secţiunea pentru a vedea
dacă « şanţul » tăiat în stincă este
ceva local, sau apare şi în alte
puncte.
Deşi săpăturile din 1955 au dus
la lămurirea problemei puse, este
totuşi nevoie să se întreprindă şi
alte sondaje de control,fiecaredintre
ele fiind susceptibile de a aduce noi
precizări şi completări. Rămîn încă
de urmărit unele detalii, cum ar fi
acela dacă dărîmarea s-a făcut prin
violenţa unor cuceritori şi care ar
putea fi aceia, dacă se datoreşte vre
murilor sau oamenilor ce au avut
nevoie de piatră de construcţie şi
altele.
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3. în continuarea documentării, în vederea lucrării de sinteză asupra rezultatelor
obţinute pînă acum pe acest şantier, s-a resimţit lipsa unor secţiuni ample pe terenul din
afara cetăţii propriu-zise, anume în teritoriul ce se întinde de la poalele zidurilor şi pînă
la Urnita extremă de locuire, în toate cele patru direcţii ale punctelor cardinale. Scopul
acestor secţiuni este de a sonda terenul pe direcţiile amintite, spre a cunoaşte întinderea,
intensitatea, epoca şi caracterul urmelor de vieţuire (aşezări şi cimitire) de pe restul popinei
Bisericuţa. Ţinînd seama de configuraţia terenului, de întin
derea suprafeţei aflătoare în jurul cetăţii, precum şi de faptul
că o bună parte din aceasta era semănată, s-a ajuns la con
cluzia că este necesară executarea unei ample secţiuni de
sondare a terasei aflătoare aproximativ în direcţia SSV de
cetate (fig. 1/S3).
Motivele care ne-au îndemnat să alegem acest teren
pentru sondajul plănuit au fost mai multe. în primul rînd,
în partea de SSV a cetăţii se află o terasă neinundabilă
chiar în perioada de maximă creştere a apelor, cu excepţia
Fig. 8.—Fragment ceramic geto-dac
unei mici porţiuni (pe o lungime de circa 32 m) aflată la
din secţiunea S 2.
extremitatea ei sudică. Dimensiunile terasei sînt de 143 m
pe axul N—S şi 220 m pe axul Ε—V. Pe această suprafaţă s-au descoperit în diferite
ocazii fragmente ceramice romane şi de tip slav, precum şi destul de numeroase
monede din secolele X — X I I . Unele schelete, descoperite întimplător în viile din
această porţiune de teren, ne indică existenţa unor cimitire, ce rărnîne să se vadă
cu care etapă de vieţuire din cetate vor trebui puse în legătură. Ne mai aşteptăm, printre
altele, ca pe acest teren să întîlnim locuinţele-ateliere ale meşteşugarilor din cetate. Semănă
turile efectuate pe porţiunea amintită au împiedicat pînă acum executarea unor astfel
de secţiuni de amploare mare. Avînd în vedere situaţia locală, şi anume că cea mai mare
parte din terenul amintit este plantat cu viţă de vie, ce tinde să se generalizeze şi în vest,
ne-am văzut obligaţi să căutăm un teren unde această plantaţie lipsea şi care să ne îngă
duie să executăm o secţiune cu direcţia generală S—N, străbătînd întregul platou, de
la limitele extrem sudice şi pînă la zidurile cetăţii. Din aceste motive a fost ales lotul
locuitorului Tudor Neacşu, care a îngăduit executarea acestei secţiuni.
în scopul amintit mai sus a fost plănuită o secţiune ce porneşte din marginea privalului ce separă popina Bisericuţa de grindul cu acelaşi nume şi pînă la turnul nr. 1,
aflător în colţul de SV al cetăţii. Secţiunea, aşa cum ea a fost concepută, are o lungime
totală de 143 m. în timpul campaniei de săpături din anul 1955 a putut fi realizată
doar pe o porţiune, în primul rînd din cauza diferitelor recolte ce nu erau încă ridicate
de pe restul traseului ei. Astfel, secţiunea a trebuit să fie începută la 32 m nord de
privalul amintit şi s-a executat pe o lungime de 56 m şi 1,50 m lăţime, rămînînd ca în
campaniile următoare să fie continuată potrivit planului iniţial.
în cele ce urmează vom prezenta pe scurt principalele rezultate obţinute, în primul
rînd în raport cu obiectivele urmărite şi în al doilea rînd vom referi asupra diferitelor
descoperiri survenite în timpul lucrului şi care-şi au importanţa lor fiecare.
Obiectivul urmărit de secţiune era de a cerceta şi vedea dacă terasa pe care am
sondat-o a fost locuită în etapa feudală timpurie şi dacă nivelurile de locuire sînt aceleaşi
ca şi în cetate. în cazul cînd pe această porţiune de teren locuirea din epoca romanobizantină este mai rară, am putea afla in situ, nederanjată — sau mai puţin deranjată
decît în cetate—, etapa intermediară dintre secolele V I I — X . Totodată trebuia urmărită
problema unor eventuale resturi de locuire aparţinînd orînduirii comunei primitive. Indicii
in această privinţă există atît în interiorul cetăţii, cit şi în afara acesteia, în secţiunea S I ,
executată în 1951.
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Pentru problema interesînd locuirea în etapa feudală timpurie, aşa cum aveam de
altfel indicaţii din descoperirile întîmplătoare" anterioare, cercetările noastre au dus la
precizarea că întreaga terasă a popinei a fost locuită în această perioadă, poate consti
pe
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Fig. 9. — Secţiunea S 3/1955: planul şi profilelc extremităţii dc sud.

tuind un fel de pridgorod al cetăţii. Acest lucru rezultă din aflarea a numeroase urme de
locuinţe pe tot parcursul secţiunii. Mai mult, la capătul de sud al secţiunii, a putut fi
sezisată în suprapunere succesiunea a patru niveluri dc locuire: trei bordeie şi o locuinţă
de suprafaţă (fig. 9). Cel mai vechi bordei este aşezat direct pe un nivel romano-bizantin,
documentat aci printr-un strat de sauriş, gros de 0,04 m. Sub el, apare un strat de pămînt
negru, gros de 0,45 m, dedesubtul căruia se află un fel de « pavaj » format din ţigle romane
fragmentare, aşezate pe un pat de lut, gros de 0,05 m. Sub stratul de lut apare un pămînt
umed, amestecat cu cărbuni, fragmente de ţiglă şi cărămizi romane. Reiese de aci că săpă
tura trebuie să continue pînă la atingerea solului virgin. Pentru moment ne-am oprit în
această situaţie, deoarece atît nivelul ridicat al apelor, la data săpăturii, cît şi obiectivul
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urmărit de secţiune, cereau continuarea cercetărilor în plan orizontal, rămînind ca diferitele
aspecte ale problemelor de amănunt să fie reluate cu altă ocazie.
Nivelul I de locuire (socotit de jos în sus) este documentat prin resturile unui
bordei ce are podeaua cuprinsă între adîncimile de 0,60 pînă la 0,65 m. Lui pare a-i
aparţine bîrna carbonizată, aflată aproape perpendicular pe secţiune şi care continuă în
peretele de nord al acesteia. Ea a constituit limita de sud a bordeiului amindt şi a fost
cioplită în patru feţe, avînd grosimea de 0,02 m şi lăţimea de 0,05 m.
Nivelul II, suprapus peste cel precedent, este documentat prin resturile unui
bordei, a cărui podea a putut fi urmărită pe dimensiunile 1,35x1,50 m, iar pe latura de
est pe o lungime de 2,30 m.
Nivelul III este documentat printr-o construcţie de suprafaţă, reprezentată de o
podea de lut ce se află imediat sub părnîntul vegetal. în profilul C—D (fig. 9) podeaua
apare numai sub forma unor bucăţi de lut. Printr-o casetă făcută pe latura de est a
secţiunii nr. 3, în vecinătatea imediată a acesteia, s-a dovedit că suprafaţa lutuită continuă.
Ea a putut fi urmărită pe o întindere de circa 3 m . Rămîne ca în cercetările viitoare
să se precizeze dacă suprafaţa lutuită este tăiată de groapa bordeiului aflător imediat
la sud sau este contemporană cu ea.
Nivelul IV este reprezentat de groapa nivelului secţionat în peretele de est al
şanţului. Ea a fost sezisată imediat după înlăturarea solului vegetal, datorită faptului
că părnîntul gropii era pigmentat cu mici dar foarte numeroase bucăţele de chirpici ars.
Rămîne şi în acest caz ca prin cercetările viitoare să se găsească pe fundul bordeiului
material arheologic concludent, pentru a-1 fixa definitiv în etapa feudală timpurie.
Dar terasa sondată η-a fost locuită numai pe porţiunea de sud, ci pe întreaga ei
suprafaţă. Secţiunea executată ne-a dovedit în mod concludent existenţa unei destul de
intense locuiri a acestui teren, în perioada feudală timpurie.
Un alt fapt care pare să aibă o deosebită semnificaţie este apariţia insistentă pe
aproape întreaga lungime a secţiunii, a numeroase bucăţi de zgurà. Dacă la observaţiile
din campania aceasta mai adăugăm pe cele făcute în campania din 1951, cînd cu prilejul
executării secţiunii exterioare (S 1 din plan) au mai fost întîlnite şi semnalate asemenea
fragmente de zgură , ne face să bănuim existenţa în cuprinsul terasei a unui atelier sau
a unor ateliere pentru extragerea fierului. Indicaţii importante avem în această privinţă prin
blocurile uneori destul de mari de zgură, găsite în cele două secţiuni amintite, dar
lipseşte încă din documentaţia noastră sezisarea pe teren a locului unde se face această
importantă operaţie, precum şi amploarea pe care a luat-o în dmpul aşezării feudale.
Aflarea de amănunte în această direcţie — după cum ni se pare nouă cît se poate
de normală — ne-ar îngădui să precizăm şi să completăm şi pe latura economică impor
tanţa aşezării de pe popina Bisericuţii, în etapa feudală dmpurie. Credem necesar ca în
viitor să se depună noi eforturi în această direcţie, ele putînd duce la constatări deosebit
de însemnate.
Materialul ceramic aflat în secţiune nu diferă de cel cunoscut din săpăturile efectuate
in bordeiele din cuprinsul cetăţii. Ca element nou, întîlnit mult mai rar în inventarul
bordeielor săpate pînă acum, este prezenţa unor fragmente de vase de lut ce au o mănuşă
de formă tubulară aşezată imediat sub buză, iar peretele exterior al vasului este împodobit
cu un decor în reţea, executat prin lustruire (fig. 10/1). Mai semnalăm apariţia unor frag
mente ceramice ce fac parte din porţiunea superioară a unor vase-borcan, dar fără umeri
sau cu ei căzuţi. Condiţiile de găsire nu ne îngăduie o datare mai precisă a acestei
specii ceramice. Pe baza analogiilor de la Camena, Capidava şi din descoperirile făcute
pe valea Carasu (reg. Constanţa), ceramica cenuşie de acest tip datează din secolul
2

1

1

S C I V , I I I , 1952, p. 409.
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al X-lea. în schimb, ceramica asemănătoare descoperită în R. P. Bulgaria, la Goliamata
Moghila, lîngă Pliska şi la Kadij-Kôi (Silistra) e datată în secolul al IX-lea .
între alte descoperiri ce merită o semnalare aparte este şi aceea a unor morminte
ce au apărut în cuprinsul secţiunii. Astfel a fost sezisat şi dezvelit complet un schelet,
găsit nederanjat şi care era orientat cu capul spre vest şi picioarele spre est. în apropierea
1

Fig. 10. — Fragmente ceramice feudale timpurii, din S 3 : 1, fragment
de oală decorate cu linii lustruite, In reţea; 2 — 3, fragmente de
amfore cu semne incizate.

Fig. 11. — Fragment de amforă cu stampilă
din epoca romană, descoperit in S 3.

lui au mai fost aflate părţi din un al doilea schelet, reînhumate, după cîte se pare, recent,
cu ocazia săpării gropilor pentru plantat via, sezisate în profilul secţiunii. O mandibulă,
aflată în aceeaşi împrejurime, indică prezenţa uni alt schelet. După indicaţiile ce le avem
pînă în momentul de faţă, nu putem spune dacă avem de-a face cu un cimitir sau mai
curînd cu un grup de morminte. După cît reiese din contextul arheologic în care s-au
găsit, se pare că ne aflăm mai curînd în prezenţa unor morminte dintr-o etapă istorică
mai tîrzie, ce n-au nici o legătură cu epoca aşezării de pe Bisericuţa.
Printre fragmentele de amfore descoperite în secţiune, sînt unele ce merită să fie
notate, pentru inscripţia sau semnele incizate pe ele. Astfel, pe gîtul unui fragment de
amforă romană se poate citi uşor inscripţia ['Ρ]ούφου, adîncită în pasta recipientului
(fig. 11). Pe alte două fragmente de amfore se pot observa două semne adîncite, ce ar
putea fi puse in legătură cu cele ale proto-bulgarilor (fig. 10/2—3).
Un alt fapt de ordin arheologic ce credem că merită să fie semnalat, deşi nu este în
legătură directă cu problema urmărită, este aflarea unor proiectile romane de lut
ars, la capătul de sud al secţiunii. Proiectilele sînt sparte în jumătate şi ele au fost arun
cate, foarte probabil, de către apărătorii cetăţii, în timpul unui atac. Distanţa pînă la cel
mai apropiat turn al cetăţii fiind de 110 m, avem o indicaţie concretă asupra depărtării
la care erau aruncate proiectilele în epoca romană.
La capătul extrem nordic pînă la care a ajuns secţiunea în campania din 1955, s-au
aflat ruinele unei imense locuinţe, prăbuşite în urma unui incendiu ce a mistuit-o.
Deoarece săpătura în acest sector va trebui reluată pe o suprafaţă adecvată, după ce a fost
reperată, locuinţa a fost lăsată intactă şi astupată, spre a putea fi cercetată în campania
viitoare.
2

StancioStancev, in FaCKOllKH H ripoyiHuailHH, 111,
Sofia 1948, p. 231, fig. 2, 4; acelaşi, « Izvcstiia - Institut » ,
1

X V I I I , 1952, p. 292 — 293.
· Cf. S C I V , V , 3 - 4 , 1954, p. 514 şi fig. 2.
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Deşi săpăturile campaniei din 1955 au avut o întindere reladv redusă şi au urmărit
obiective limitate, rezultatele sînt importante prin aceea că ele ajută la lămurirea unor
aspecte ce nu erau suficient cunoscute din istoria aşezărilor ce s-au succedat pe popina
Bisericuţa. Astfel s-a stabilit mai precis întinderea aşezării din partea de jos a popinii,
ca şi faptul că, în general, nivelurile de locuire din epoca feudală timpurie de acolo
corespund nivelurilor identificate pe cetăţuie. în ceea ce priveşte sondajul pentru veri
ficarea raporturilor dintre ruinele epocii romano-bizantine şi cele feudale dmpurii,
observaţiile făcute par a duce la concluzia că nu există urme de locuire databile între
veacurile VII şi X . Date fiind condiţiile obiective şi importanţa istorică a unei atare
concluzii, ea are nevoie încă de verificări.
Secţiunea executată lîngă turnul 11 ne-a întărit convingerea că zidurile cetăţii romanobizantine au fost utilizate şi de locuitorii aşezării feudale dmpurii şi că distrugerea lor
masivă s-a petrecut după secolul al XI-lea.
Apar evidente următoarele sarcini de viitor ale colectivului : 1) de a duce pînă
la capăt secţiunea începută pe terasa din partea de sud a popinei (S3);2) de a continua,
în cetate, urmărirea raporturilor dintre depunerile romano-bizantine şi cele feudale
timpurii; 3) de a continua secţiunea începută la sud de turnul 11, completînd cercetarea
problemei cu sondaje şi pe alte curtine ale zidurilor cetăţii, prelungite pînă la limitele
extreme ale popinei.
GH.
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L E CHANTIER ARCHÉOLOGIQUE D E G A R V A N (DINOGETIA)
(RÉSUMÉ)

Ixs fouilles archéologiques de Garvăn, d'une portée beaucoup plus restreinte en 1955 que
les années précédentes, n'ont eu qu'un caractère de contrôle. Leur but était l'élucidation des trois
problèmes suivants: 1° Vérifier le rapport existant entre les dépôts datant des débuts de la féo
dalité ( X — XII· s.) et les dépôts romano-byzantins (IV — V I s.) découverts dans l'enceinte
de la cité. 2° Déterminer l'époque de la destruction de la cité, à l'aide d'une section à effectuer
à proximité de la muraille d'enceinte, pour établir si cette dernière avait pu être utilisée par
les habitants de l'établissement au début de l'époque féodale. 3° Déterminer l'étendue de l'éta
blissement par une section en dehors de l'enceinte de la cité (fig. 1).
1° Ixs travaux se rapportant au premier de ces trois problèmes ont été entrepris dans
l'angle Est du secteur A I I I , sur une portion de terrain de 5 X 6 80 (fig.2). Sur 1 emplace
ment de la hutte à demi souterraine n° 19, découverte précédemment, les fouilles ont mis au
jour les planchers d'argile et les fours de deux autres huttes antérieures (19 a,c). En 1954, le four
d'une troisième hutte (19 b) avait été découvert à proximité. Toutes les huttes sont creusées dans
une même fosse. Leur reconstruction au même endroit témoigne de la continuité d'une seule
et même population du X au X I I siècle. Dans la portion de terrain fouillée, les dépôts les
plus anciens de la haute époque féodale reposent directement sur les vestiges, nivelés en partie,
d'une construction romano-byzantine. Les indices de dépôts d'une époque intermédiaire, entre
le VI* et le X siècle, n'ont pu être découverts jusqu'ici.
2° Pour l'élucidation du second des problèmes, une tranchée, longue de 22 m et large de
2 m, a été ouverte, perpendiculairement à la courtine reliant les tours 11 et 12, à proximité
immédiate de la première: S 2 (fig. 1). Sur ce point, contre le mur de la cité, à mime le rocher,
on a découvert de nombreux vestiges appartenant à l'étape d'habitation des débuts de la féodalité
e
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Une épaisse couche de pierres provenant de l'éboulement du mur se trouve par-dessus.
Celles-ci sont accummulces notamment au-dessus de la tranchée ou de la fosse taillée dans le rocher,
dans le voisinage immédiat du mur (fig. 7). I.es investigations permettent dc conclure que
les murs de la cité ont été détruits à une époque postérieure à la haute époque féodale. La
population de cette dernière époque avait donc pu encore utiliser les murs de la cité romaine.
IA destruction des murs a eu lieu après l'abandon définitif de l'établissement de Garvăn.
3° En vue d'une meilleure connaissance de Yétendue, de Γintensité, de l'époque et du caractère
des traces humaines sur le terrain extérieur aux murailles d'enceinte de la cité romaine, une
tranchée de 56 x 1 50 a été creusée dans la terrasse non inondable, au Sud de l'enceinte : S 3 (fig. 1
et 9). Les recherches ont pu établir que toute la terrasse du tertre de Bisericuţa fut habitée au
début de l'époque féodale. Sur tout le parcours de la section, de nombreuses traces d'habi
tations datant du X au X I I siècle ont été découvertes. A l'extrémité Sud de la section, à
la limite du terrain inondable, les fouilles ont décelé quatre niveaux d'habitation superposés:
trois huttes à demi souterraines et une habitation de surface. La plus ancienne des huttes repose
directement sur un niveau romano-byzantin (IV —VI s.).
La découverte de nombreuses scories de fer sur toute la longueur de la terrasse fait
présumer qu'il y avait là un ou plusieurs ateliers de fonderie. Le matériel céramique trouvé
dans cette section se rapproche de celui, déjà connu, découvert dans les huttes qui se trouvent
à l'intérieur de la forteresse. Les deux tombes mises au jour dans cette section semblent dater
d'une époque historique plus récente, sans rapport avec l'établissement de la haute époque
féodale. Le prolongement de la section, au cours d'une prochaine campagne de fouilles, pourra
fournir des précisions au sujet de certaines découvertes, notamment à l'extrémité Nord dc la
tranchée S 3, découvertes se rattachant à l'époque romano-byzantinc (IV —VI s.).
m
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EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. — Garrân,
tertre de Bisericuţa: plan dc remplacement et fouilles effectuées jusqu'en 1955.
Fig. 2. — Secteur A III/1955: plan et profil dc la paroi Sud.
Fig. 3. — Objets céramiques provenant de la hutte a demi souterraine 19 a.
Fig. 4. — Pot, de la hutte a demi souterraine 19 b.
Fig. 5. — Objets céramiques, de la hutte a demi souterraine 19 c.
Fig. 6. — Objets céramiques, de la hutte a demi souterraine 16 a.
Fig. 7. - Profil de la paroi Sud de la section S 2/1955.
Fig. 8. — Fragment céramique géto-dacc de la section S 2.
Fig. 9. - Coupe S 3/1955: plan et lection de l'extrémité Sud.
Fig. 10. — Fragments céramique* de haute époque féodale, découverts en S 3 : 1, tesson décoré d'un réseau
de traits vernie; 2—3, tessons d'amphores à signes incisés.
Fig. 11. — Tesson d'amphore à estampille, d'ét-oque romaine, découvert en S 3.
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC RODNA*
Raport

1955

M

şantierului Rodna a fost aceea de a explora posibilităţile privitoare la
o cercetare mai amănunţită a aspectelor unei aşezări de mineri din perioada de
organizare a statului feudal din Transilvania, în oglinda depunerilor arheologice.
Prin urmare lucrările au avut caracterul unor sondaje de informaţie.
Primele sondaje s-au făcut în centrul aşezării, în preajma actualei biserici ortodoxe,
ridicată în 1859 pe locul altarului unei biserici ruinate, din care se mai păstrează la supra
faţa solului jumătatea unui turn. Ruina aceasta a fost explorată în trecut în două rînduri.
Prima cercetare se datoreşte arhitectului Rudolf Wagner *, care a făcut şi cîteva sondaje,
stabilind că este vorba de o biserică cu trei nave şi probabil cu două turnuri în faţada
apuseană. în concluzie autorul presupune că biserica ar data de la sfîrşitul veacului al
XII-lea. A doua cercetare, limitată la studierea ruinelor de la suprafaţă, se datoreşte
arhitecţilor Kâroly Csănyi şi Géza Lux . De data aceasta se precizează că este vorba
de o biserică romanică tirzie, databilă către sfîrşitul veacului al XIII-lea.
Sondajele campaniei din 1955 au pornit şi ele de la premisa că ruina aparţine abia
ultimului sfert al veacului al XIII-lea, întemeind această ipoteză pe aspectul celor cîtorva
forme arhitectonice decorative păstrate. Prin urmare tema principală era de a cerceta
dacă sub ruina actuală se găsesc sau nu urme ale aşezării devastate în cursul invaziei
tătare din 1241 şi despre care vorbeşte Rogerius .
Din acest punct de vedere rezultatele săpăturilor au fost pozitive, dar limitate. Sub
pereţii exteriori ai navelor laterale ale bazilicii ruinate s-au descoperit, în secţiunile Β
şi E , adică între nord şi sud, fundamentele unui zid transversal de piatră brută. Funda
mentele din Β prezintă ramificaţii pe direcţia vest-est, iar cele din Ε o cotitură spre vest.
Ramificaţiile şi cotitura se recunosc însă numai prin faptul că fundamentele prezintă
în punctele respective o suprafaţă deranjată. Secţiuni întreprinse în vecinătate, de pildă
în I, menite să intercepteze continuarea acelor ramificaţiuni, au dat rezultate negative.
Se pare deci că fundamentele descoperite nu vor mai putea fi urmărite decît prin sondaje
în interiorul actualei biserici, lucru pe care resursele din campania anului 1955 nu l-au
îngăduit. De altfel, e îndoielnic dacă descoperirea legăturii dintre cele două fragmente
de fundaţii ar putea aduce vreo lămurire.
Pentru datarea acestor fundamente nu avem alte indicii decît termenul ante quem
oferit de ruina bazilicii care le încalecă. Cum e greu de presupus că între dezastrul din
ISIUNEA

2

3

* Colectivul şantierului a fost alcătuit din: Virgil
Vataşanu (responsabil), Dumitru Protase si Mircca Rusu.
Cf. raportul publicat In « B u l e t . Comisiunii Monu
mentelor Istorice, Secţiunea din Transilvania », Cluj, 1924,
p. 19-22.
1

Csanyi Karoly şi Lux Gcza, Arpdâkori
lemplom
romjai ôradnén,
in « T c c h n i k a » , Budapesta, X X I V , 1943,
p. 9 1 - 9 3 .
Rogerius, Carmen Miserabile, cap. X X .
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1241 şi ridicarea bazilicii în ultimul sfert al veacului al XIII-lea s-ar fi construit pe acest
loc o clădire de piatră de durată de abia cîteva decenii, pare logic de a atribui fundamentele
descrise perioadei dinainte de 1241. Se mai poate presupune că acele ziduri provin de la

j^g^ Zidurile baulkii dé la 4hşlhii sec.»
fyşŞŞjfundanenfedela o najacereullernară.
I
I Planul bisericii din iese
1
ISecjujnik» executate în 1955

Fig. 1. — Planul săpaturilor de la Biserica ortodoxa din Rodna.

o construcţie de caracter religios, catolic, deoarece, după cîte ştim pînă acum despre
arhitectura transilvăneană din perioada dinainte de 1241, clădirile de uz profan fuseseră
ridicate în mod obişnuit din lemn.
Alte urme care confirmă indirect presupunerea enunţată sînt două morminte desco
perite în secţiunea A, in vecinătatea imediată a porţii laterale, în caseta « a ». Cele două
morminte se aflau la o adîncime de aproximativ 2 m. Scheletele culcate pe spate erau
îndreptate cu picioarele spre est, iar braţele alipite lateral corpului. în această casetă
s-au găsit, în părnîntul aruncat peste schelete, la 1,45 m, iar apoi în dreptul degetelor
mîinii stingi a scheletului de lîngă zid, cite o piesă circulară mică şi foarte subţire de
metal (aliaj de argint şi cupru), foarte oxidată. După curăţire s-a recuperat în ambele
cazuri cite un disc cu diametrul maxim de 8 mm, friabil şi absolut neted. Condiţiile in
care au fost găsite aceste discuri îngăduie interpretarea lor ca resturi ale unor oboli,
monedă frecventă in secolul al XII-lea. Prin urmare s-ar putea conclude că pe locul
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actualei ruine de biserică se găsea, cel mai tîrziu pe la sfîrşitul veacului al XII-lea, o altă
biserici de piatră înconjurată de un cimitir.
Deasupra acestui cimitir şi a primei clădiri de zid care pătrund in solul neumblat,
s-a ridicat bazilica de la sfîrşitul veacului al XIII-lea. Datarea o asigură profilurile avariate

22

25

95

Moloz de la
biserica aduala.
V^nPăminl neqrucajenm

26

97

3β

Moloz de la
bazilică

12

r
I

Pâminl negru cu
pieiris> a l u v i o n a r

j K m î n l negru.

55

|0&râ pielriş)răscolii

Prundiş
aluvionar

SS.SOrt.

Lui

Ά galben

Z i d u l e χ 1er icre
al bazilicii

Fig. 2. — Profilul răsăritean al secţiunii A.

ale portalului de vest, ferestrele geminate ale clopotniţei ruinate, forma bolţii cilindrice
de la parter şi a bolţii în cruci de la etaj ale acestei clopotniţe şi capitelul cu croşete de la
coloana angajată din peretele de sud al bisericii actuale. Pe temeiul elementelor păstrate
la suprafaţă, întregite cu traseul zidurilor şi fundaţiilor prinse în secţiuni, se poate preciza
că faţada din vest fusese plănuită cu două turnuri încadrînd un atriu, după modelul
catedralei romano-catolice din Alba-Iulia (executată în intervalul 1246 — 1291), urmată
de un corp bazilical ceva mai strimt decit faţada apuseană, compus din trei nave pre
văzute în capătul de vest cu o tribună (urmele bolţilor în cruci de sub tribună şi scara
care duce la tribună se păstrează în ruina turnului) şi un portal lateral spre sud, avînd
o deschidere de 1,50 m (vezi pragul indicat în plan în secţiunea A şi profilul acestei secţiuni
intre metrii 8—10). Din zidul de fundaţie pe care zăceau suporturile arcadelor dintre
nave s-a găsit restul laturii de sud tot în secţiunea A (vezi planul şi profilul secţiunii
A între metrii 2—4), dar fundaţia corespondentă de nord a fost zadarnic căutată în
secţiunea C, unde nu s-a găsit decît moloz de umplutură pînă la stratul aluvionar.
Navele laterale se terminau spre răsărit cu un perete drept, a cărui fundaţie a
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fost găsită pe ambele laturi, adică în secţiunile Β şi E . Dincolo de aceşd
pereţi s-au găsit, iarăşi de ambele laturi, fundaţiile cîte unei încăperi dreptunghiulare
care flanca altarul (secţiunile G şi H). Nu s-a putut însă constata forma corului
(altarului principal), încălecat de biserica actuală. Flancarea altarului principal prin
cele două încăperi dreptunghiulare pledează pentru o contaminare a planului bazilical,
în esenţă încă romanic drziu, cu formele gotice burgunde, prezente în Transilvania,
în şantierul din Cîrţa şi în cele derivate din acel şantier (jumătatea a doua a veacului al
ΗΙΠ-lea) şi în privinţa aceasta trebuie menţionate cele două monumente, reprezentante
ale expansiunii arhitecturii cisterţiene spre Transilvania de nord: corul fostei biserici
minorité (actuala biserică ortodoxă) din Bistriţa şi biserica reformată din Sic. Capitelul
cu croşete şi asemănarea profilului de la arhivoltele portalului de vest cu ogivele
corului din Sic confirmă, la rîndul lor, această înrudire.
Bazilica din Rodna e deci un produs eclectic, în care am remarcat influenţe din AlbaIulia şi din şantierele cisterţiene, alături de care se resimte insă şi o interferenţă a dpului
de bazilică din Ungaria centrală, căreia i se datoreşte tribuna apuseană. Cel mai învecinat
reprezentant al acestei interferenţe e biserica evanghelică din Herina (circa 1260).
înainte de ruinarea definitivă, bazilica a suferit una sau mai multe transformări,
despre care sondajele nu ne-au furnizat elemente suficiente pentru a putea aprecia întin
derea lor şi aspectele concrete. Urmele acestor transformări s-au găsit în secţiunile B, C
şi D. în Β s-a găsit fundaţia unui zid, iar în C şi D s-a delimitat un stîlp cu secţiunea
în formă de T . Zidul ca şi stîlpul sînt fundate pe straturi de nivelare compuse din moloz.
Cu toată examinarea atentă a molozului vechi ca şi a molozului provenit de la dărîmarea
definitivă a clădirii şi de la nivelarea făcută cu ocazia zidirii bisericii din 1859, nu am reuşit
să găsim nici un fel de piatră profilată, probabil şi din cauză că materialul de construcţie,
andezitul local, e extrem de friabil şi se descompune uşor. E probail că bazilica de la
sfîrşitul secolului al XIII-lea nu a dăinuit decît puţine veacuri, deoarece deasupra funda
ţiilor ei apar morminte (vezi profilul secţiunii A, între metrii 2—3 şi 5—6) din perioade
diferite. Un cimitir dens a perforat în cursul veacurilor nu numai ruinele dar şi teritoriul
din jur, distrugînd urmele nivelelor de locuire.
î n zona din vecinătatea bisericii s-a semnalat încă de demult prezenţa a numeroase
subterane, denumite de localnici «catacombe» şi presupuse coridoare subterane, menite
să permită refugierea populaţiei în caz de pericol (nu se ştie bine încotro). Un astfel
de subteran ar fi fost descoperit şi cu ocazia săpării fundaţiilor pentru noua biserică (în
curs de construcţie, spre nord-vest de ruina bazilicii). în acel subteran s-ar fi aflat şi un
butoi. Pentru a verifica existenţa acestor subterane, s-a făcut un sondaj, în curtea şcolii
din centru, anume în colţul de sud-est lîngă stradă. La o adîncime de 1,40 m sub nivelul
actual, am pătruns efectiv printr-o gaură a unei bolţi cilindrice de piatră într-o încăpere
înfundată cu moloz şi pămînt, avînd dimensiunile de aproximativ 4 χ 5 m, prevăzută
în cele două capete cu cîte o uşă. Uşa dinspre est e încoronată cu o arhivoltă din bolţari
ecarisaţi, simpli, alunecaţi, nepermiţînd de a preciza dacă arhivoltă fusese semicirculară
sau uşor frîntă. Uşa din capătul opus e opera unei refaceri din cărămidă, deci dintr-o
a doua fază de construcţie. Complexul compus din cel puţin trei încăperi η-a putut
fi explorat decît de-a buşilea, pe sub boltă. O cercetare sistematică ar implica evacuarea
molozului, condiţionată de mijloace adecvate şi de construirea de cofraje. Acest subteran
pare a fi beciul unei case de meseriaş sau negustor, databil, prin analogia dezvoltării
arhitecturii civile de piatră din Transilvania, cel mai curînd la sfîrşitul secolului al XIV-lea
sau în veacul al XV-lea. Transformările în cărămidă aparţin unei perioade mai recente.
N-ar fi exclus ca săpături extinse şi dezveliri masive să ofere posibilitatea de a delimita
întinderea oraşului din veacul al XV-lea şi de a permite eventual descoperirea şi a unor
urme mai vechi, deşi speranţele pentru atingerea unor asemenea obiective sînt mult micşo-
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rate prin faptul că Rodna s-a bucurat de o înflorire ca oraş de mineri în veacul al XVIII-lea,
şi construcţiile acestei ultime perioade au tulburat profund stratigrafia fazelor precedente.
In afară de cercetările în perimetrul aşezării
vechi, atenţia s-a îndreptat şi asupra unei ruine de
cetate de pe o creastă în formă de şa care domină
valea Someşului Mare în punctul confluenţei cu

Fig. 3. — Cetatea Aricsului. Schiţa planului, întocmiţi
dupi I . Marţian.

Fig. 4. — Ceutea Aricsului. Basti
on (punctul 8). D u p i planul lui
I. Marţian.

Fig. 5. -- Cetatea Arieşului. Clădiri şi portiţa din punctul 9, după planul lui I. Marţian.

Arieşul. Cetatea aceasta e situată la aproximativ 3 km sud-vest de Rodna. O
primă explorare sumară fusese întreprinsă aci de I. Marţian *, care a şi publicat
o schiţă de plan, reprodusă în raportul prezent pentru orientare, deşi nu corespunde
decît cu oarecare aproximaţie. Sondajele menite să dea informaţii stratigrafice şi să dez
văluie cîteva elemente arhitectonice au fost concentrate asupra punctelor 8 şi 9 din schiţa
lui I. Marţian, unde sînt notate bastioane cilindrice. în punctul 8 s-a dezvelit parţial
un bastion de flancare pătrat, cu latura de 8 m; evacuarea molozului din interior nu
s-a putut face decît în parte, stabilindu-se că podeaua de pămînt a subsolului se află
la circa 4 m adîncime faţă de nivelul actual al ruinei. Puţin sub acest nivel actual se vede
încă în peretele de sud lăcaşul uneia din grinzile podelei de lemn.
în punctul 9, unde schiţa lui Marţian notează un alt turn cilindric, s-a descoperit
o construcţie mai complexă: spre nord, peretele unui bastion (c), iar spre sud o clădire
compusă din două încăperi (a şi b) şi între această clădire şi bastion o portiţă. Cea mai
veche parte din acest complex pare a fi clădirea « a », prevăzută cu două uşi şi cu retrageri
1

I . M a r ţ i a n , Castrul

Rodită,

extras din revista « A r h i v a S o m c s a n i » ,
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în zidul interior, formind o poală pentru aşezarea duşumelei. încăperea « b » e alipită
celei precedente, neavînd perete propriu pe latura de est, şi astfel pare posterioară. Pere
tele de vest corespunde totodată curtinei. De la portiţă se păstrează pragul şi parte din
usciori, iar spre interiorul acestora, partea inferioară a unui perete adăugat ulterior, semn
că în faza finală portiţa fusese desfiinţată
l
a
3
z
s
6 675 r î .
şi astupată.
-f
1
1
1
!
1
1
O secţiune stratigrafică s-a executat
in partea răsăriteană, incălecînd curtina.
Rezultatul a fost constatarea unui singur
nivel de viaţă în punctul respectiv.
Cetatea a fost construită din piatră
brută, de extracţie locală (andezit) şi
înconjurată pe trei laturi (nord, vest şi
sud) cu şanţ şi val de apărare, şi acum
vizibile, care pe latura nordică (nu pe cea
sudică, cum spune Marţian) sînt dublate.
Pe latura de est, valul şi şanţul lipsesc cu
Fig. 6. — Cetatea Arieşului. Secţiunea prin curtina laturii
de est.
totul, dată fiind în această parte existenţa
unei pante mai abrupte. Curtinele sînt
flancate de bastioane pătrate; observaţiile făcute în punctele 8 şi 9 pot fi genera
lizate, deoarece turnurile şi bastioanele cilindrice sînt în Transilvania rare. Semnifi
cativă e lipsa oricărei urme de inventar, lucru ce se poate explica numai prin evacuarea
sistematică a cetăţii. în asemenea împrejurări ne lipsesc însă elemente concludente pentru
datare. Pe temeiul bastioanelor pătrate şi al grosimii relativ reduse a curtinelor (circa 1,40 m),
se poate totuşi spune că cetatea corespunde sistemelor de fortificaţie curente în Transil
vania în secolele X I V — X V . în schimb ruina unui turn de veghe situat pe un mamelon,
ceva mai jos, imediat deasupra văii Someşului Mare, pare a proveni de la o construcţie
mult mai recentă. Planul poligonal şi folosirea pietrei ecarisate pledează pentru datarea
acesteia pe la sfîrşitul secolului al XVI-lea sau în secolul al XVII-lea.
Sondajele campaniei din 1955 din Rodna au contribuit la limpezirea unor pro
bleme de arhitectură şi au arătat că există posibilităţi reale de a obţine rezultate noi şi
in viitor, însă numai cu preţul unor săpături extinse, atît în perimetrul oraşului, cît şi
la cetatea Arieşului. Se pune deci întrebarea dacă rezultatele care ar putea fi întrevăzute
ar compensa investiţiile cerute de necesitatea organizării unui mare şantier cu resurse
tehnice corespunzătoare, sau dacă ar fi mai folositor să se programeze deocamdată
explorări preliminare şi în alte centre feudale din Transilvania, pentru a lămuri probleme
deschise şi pentru a putea selecţiona pe urmă centrele cele mai indicate în vederea unor
cercetări intensive.
VIRGIL VATAŞANU, DUMITRU PROTASE, MIRCEA
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L E CHANTIER ARCHÉOLOGIQUE D E RODNA (1955)
(RÉSUMÉ)

Les sondages de Rodna ont eu pour but d'analyser, à l'aide de recherches archéologiques,
les aspects d'une colonie de mineurs à l'époque de l'organisation de l'Etat féodal en
Transylvanie.
Les travaux ont été effectués autour de l'église orthodoxe actuelle, bâtie en 1855 sur l'empla
cement d'une autre, plus ancienne, dont seules les ruines d'une tour se sont conservées. R. Wag
ner date ces ruines du X I I siècle; d'autre part, selon K. Csanyi et Géza Lux, il s'agirait d'une
église de style roman, datant de la fin du X I I I siècle.
I.es fouilles ont permis de constater que les ruines du X I I I siècle reposaient sur d'autres,
plus anciennes, antérieures en tout cas à l'invasion des Tartares de 1241. Le contenu de quelques
tombes fait présumer que les anciennes mines dataient du X I I siècle et qu'il s'agit là d'une construc
tion religieuse entourée d'un cimetière. C'est sur ce bâtiment et sur le cimetière qu'a été élevée
la basilique de la fin du X I I I siècle, d'une architecture éclectique se ressentant de l'influence de
celle de la cathédrale d'Alba-Iulia et des chantiers cisterciens, ainsi que des basiliques hongroises,
telle l'église de Herina, datant de 1260 environ.
Il y a longtemps déjà qu'une série de souterrains avaient été signalés dans le voisinage de
l'église. L'un d'entre eux a été découvert au cours des recherches et semble avoir servi de cave
à la maison d'un artisan ou d'un négociant, des X I V ou X V siècles.
Des recherches ont également eu lieu dans la très ancienne forteresse d'Arieş, prés du
confluent du Someşul-Mare et de l'Arieş. Des investigations y avaient déjà été faites jadis par
J. Marţian. Elles permettent de dater du X I V ou du X V siècle les ruines de la forteresse. Par
contre la ruine d'une tour située plus bas est du X V I ou du X V I I siècle.
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Le sondage de Rodna fait ressortir la nécessité, soit d'approfondir ces recherches sur un
seul point ( à Rodna, par exemple), soit de poursuivre toute une série d'invesdgadons prélimi
naires, qui permettraient de choisir les centres les plus indiqués pour des recherches intensives.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
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5.
6.

— Plan des fouilles près dc l'église orthodoxe
— Paroi orientale de la section Λ .
— Forteresse d'Arieş. Esquisse du plan levé
— L a forteresse d'Arieş, vue du point 8.
— L a forteresse d'Arieş, bâtiments et porte,
— Forteresse d'Arieş, section a travers la

dc Rodna.
par J . Marţian.
vus du point 9.
courtine orienta .
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IN iniţiativa şi cu sprijinul material al Sfatului Popular al regiunii Bucureşti, in
toamna anului 1955 Muzeul Naţional de Antichităţi, în colaborare cu Muzeul
raional din Giurgiu, au început săpăturile arheologice pentru dezvelirea ruinelor
« cetăţuii lui Mircea cel Bătrîn » din acea localitate, în vederea ridicării lor în plan şi a
unei cît mai bune documentări cu privire la acest important monument feudal, considerat
printre cele mai vechi construcţii militare din Ţara Romînească.
Ruinele cetăţuii lui Mircea cel Bătrîn se află pe o mică ridicătură de pămînt existentă
în partea de sud-est a oraşului Giurgiu, în dreptul bisericii Sf. Nicolae, la întâlnirea apei
Veriga cu apa Camei. Pe vremuri, această ridicătură de pămînt era înconjurată din toate
părţile cu apă, ca o insulă. Nu de mult dmp însă, după construirea digului dintre oraş
şi portul Giurgiu (Ramadan), insula a fost unită cu digul, căpătînd înfăţişarea unei mici
peninsule (fig. 1). în momentul de faţă, pe insulă abia se văd răzleţe cîteva ruine de
piatră, în partea de vest a acesteia (fig. 2). Zidurile, ce se mai păstrau pînă către mijlocul
secolului trecut, au fost distruse aproape cu totul, pentru folosirea materialului din ele
la lucrări de construcţii, pavaj, îndiguire şi pentru fabricarea varului în cuptoarele instalate
chiar pe insulă, de unde şi denumirea pînă in ziua de azi a locului: « la vărărie». Insula
a fost folosită ca depozit de lemne, fin şi gunoaie, pînă în anul 1954, cînd Muzeul din
Giurgiu a intervenit pentru protejarea ruinelor acestui monument istoric. Terenul a fost
foarte mult răscolit, lucru ce se poate observa cu uşurinţă după gropile ce apar la
suprafaţă.
Prima menţiune documentară a localităţii şi a cetăţii Giurgiului datează din 23
septembrie 1403 , în timpul domniei lui Mircea cel Bătrîn (1386—1418), care, «zidind
cetatea din ostrov ca măsură de apărare împotriva turcilor, devine cel dintîi întemeietor
al Giurgiului» .
în anul 1417, cetatea Giurgiului a căzut, după lupte crincene, în mîinile sultanului
Mehmed I *. Aşezarea va purta de acum înainte şi numele turcesc Y e r - K ô k i . în
decursul secolului al XV-lea, turcii n-au stăpînit nestinjeniţi toate cetăţile de pe
Dunăre şi mai ales Giurgiul, pe care l-au pierdut de mai multe ori în favoarea
romînilor.
Astfel Dan I I (1427—1431), primind ajutor de la regele Ungariei, Sigismund de
Luxemburg, a gonit din scaun pe Radu II Praznaglava (1424—1427), vasalul Porţii, şi a
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* Colectivul şantierului a fost alcătuit din: I. Bamea
(responsabil), Ccmovodcanu Paul, lonescu Mihail, Preda
Constantin, Radulescu Gheorghe (membri) şi Mironescu
Eusebiu (desenator).
Scarlat A . Stanccscu, Din trecutul aratului Giur
giu, Bucureşti, 1935, p . 61.
' P. P. Panaitescu, Mircea cel Bdtrln,
Bucureşti,
1944, p. 292 — 293; Hurmuzaki, Doc. privit, la istoria
Romîni
lor, I , , Bucureşti, 1890, p. 824, nr. D C L I I .
1

' N . A. Constantincscu, Cetatea Giurgiu. Orieinele fi
trecutul ei, in « Anal. Acad. Rom. » , scria I I , t. X X X V I I I
(1916), Mcm. Secţ. 1st., p. 492.
P. P. Panaitescu, op. cil., p. 343; F r . Giesc, Die
altosmaniseben anonymen Cbroniken, vol. I I , Leipzig, 1925,
p. 72.
* J . Hammer, Gescbicbte des osmaniscben Reicbes, vol. I ,
Pesth, 1834, p. 294.
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recucerit Giurgiul în 1427, pe care 1-a fortificat din nou . Cetatea a fost însă curînd
pierdută, în anul următor, o dată cu înlăturarea lui Dan, pe vremea lui Alexandru I I
Aldea (1431—1436), supus turcilor.
O importantă expediţie de recucerire a Giurgiului din mîinile otomanilor, povestită
în cele mai mici amănunte de pana iscusită a cronicarului burgund Jean de Wavrin, a
fost aceea din vara anului 1445, cînd oştile cruciaţilor unguri, italieni şi burgunzi, in colal

Fig. 1. — Giurgiu; cctiţuia

lui Mircea cel Bitrin: plan de situaţie.

borare cu voievodul muntean Vlad Dracul (1443—1446), au început operaţii sistematice
împotriva fortăreţelor turceşd de la Dunăre. Căpetenia burgunzilor a fost viteazul ostaş
Waleran de Wavrin, nepotul cronicarului, care a relatat în amănunţime unchiului său
desfăşurarea evenimentelor. Wavrin a descris astfel cetăţuia lui Mircea: « . . . în insula
Giurgiului... se înălţa un prea puternic şi tare castel, pătrat în patru laturi mari de zid,
în colţul fiecărui zid avînd cîte un turn destul de gros, tot pătrat, dintre care cel mai
mic era mai mare şi mai tare decît cel de la castelul Turtucaia şi tot la fel zăbrelite
şi prevăzute cu construcţii de lemn. Şi mai avea de către ţărm, două mici laturi de zid,
care plecau de la castel pînă la numitul ţărm şi la capătul acestora erau iarăşi două turnuri,
de asemenea întărite cu lemn ca şi celelalte . . . Turnurile şi zidurile n-aveau de loc ieşiri
în partea de jos . . . toate cele patru turnuri erau masive, mai bine de 24 picioare
înălţime» (circa 8 m) . Dînd foc întăriturilor de lemn, creştinii au reuşit să intre in cetate,
în acel moment voievodul Vlad Dracul a intervenit pe lîngă căpetenia burgunzilor,
Renault de Comfide, pentru stingerea incendiului, întrucît dorea să recapete cetatea
întreagă, nefiind « piatră în acest castel care să nu fi costat pe tatăl său un bolovan de
sare, care se scoate din stînci în Ţara Romînească . . . » .
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N . Iorga, Studii istorice asupra Cbilici fi Cctdfii Albe,
Bucureşti, 1899, p. 85; Nicolaus Istvânffy, Regii Hungarici
Historia, K o l n , 1685, p. 437.
N . Iorga, Cronica lui Wavrin fi Romlnii, in «Buletinul
Comisiei Istorice a Romlniei» vol. V I (1927), p. 126—127;
1

1

în trad. rom. la Ν . A . Constantinescu, Cetatea Giurgiu,
p. 514-515.
N . Iorga, op cit., p. 132; Vlad se refera probabil
la exploatarea ocnelor de sare care constituiau un venit
al domniei, din care Mircea a putut cheltui pentru con
struirea cetăţii; P. P. Panaitescu, Mircea cel Bdtrln, p. 137.
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După recucerirea Giurgiului, în 1445, domnitorul s-a adresat braşovenilor, cerîndu-le
ajutoare pentru reconstruirea fortăreţei, căci « aceea ce a fost întăritura ei, apoi aceasta a
ars toată şi pe aceea acum din nou o facem» . Cu toate acestea, stăpînirea romînească
asupra Giurgiului η-a putut fi asigurată, iar în 1449 beglerbegul Rumeliei şi-a aşezat
acolo tabăra, întărind cetatea din insulă, în urma biruinţei repurtate de turci asupra
creştinilor la Cossovo .
Vlad Ţepeş a întreprins, la rîndul lui, o expediţie la Giurgiu, în anul 1461, în
cadrul unui plan de atac general asupra fortăreţelor turceşd de la Dunăre; el înştiinţă
pe braşoveni că « a intrat şi a dobîndit cetatea, pe care a şi ars-o îndată» . Dar în
1462, datorită expediţiei sultanului Mehmed II, Vlad îşi pierde tronul, iar turcii reintră
în posesia cetăţilor dunărene.
De acum înainte s-a deschis o lungă epocă de dominaţie turcească, în care otomanii
au stăpînit nestînjeniţi fortăreţele de la Dunăre, cotropind şi teritoriile înconjurătoare,
transformate în raiale, la Orşova, Turnu, Giurgiu şi Brăila. Cetatea Giurgiului cu « depen
dinţele sale» a fost trecută printre cetăţile de graniţă ale sultanului, în tratatele încheiate
cu regii Ungariei la 1479, 1503, 1515 ş.a. .
Dintre călătorii care au trecut pe la Giurgiu în această epocă, merită să amindm
pe juristul francez Pierre Lescalopier, care a zugrăvit în 1574 aşezarea ca « un sat mare»,
unde « împreună cu turcii locuiesc numeroşi romîni. în faţă, la vreo 30 de paşi, în apă,
se află un turn pătrat şi ruina unei fortăreţe vechi... » .
O dată cu domnia lui Mihai Viteazul (1593—1601), prima localitate atacată după
răzvrătirea voievodului împotriva turcilor a fost Giurgiul (15 noiembrie 1594); «oraşul
a fost ars şi prădat, dar cetatea η-a putut fi ocupată, primind ajutoare de la Rusciuc» .
La 25 octombrie 1595, trupele lui Mihai, aliate cu cele ale lui Sigismund Bathory
şi cu un grup de ostaşi din Toscana, de sub comanda căpitanului Silvio Piccolomini,
ajunseră în faţa fortăreţii dunărene, unde principele ardelean făcu o operaţie de recu
noaştere a cetăţii. Bathory socod că nu o va putea lua prin asalt descoperit la ziduri,
«pentru că o găsi că e toată de piatră solidă» .
Silvio Piccolomini, căpetenia toscană, constată aici « o cetăţuie . . . la malul Dunării,
construită cu 5 turnuleţe, flancuri şi crenele. Cetăţuia e toată plină şi turnurile masive,
iar între ele, zidul mergînd de la unul la altul, face cortină, fiind deopotrivă de înalt cu
turnurile. Pentru a da cetăţii o incintă mai mare, turcii adauseră două curţi joase, una
despre Dunăre şi cealaltă opusă acesteia, unde este poarta principală a cetăţii. Zidul
acestor curţi joase e scund şi întrucîtva flancat. Despre o parte a cetăţii era abătut cu
meşteşug un braţ din Dunăre, pentru a o face mai puternică şi care se transforma
în canal» .
După lupte crîncene, in urma bombardării cetăţii şi a izolării ei prin distrugerea
podului de bărci ce o lega cu malul turcesc, aliaţii o luară prin asalt, în ziua de 30 octom
brie. După cucerirea cetăţii, Piccolomini sfătui pe Bathory să refacă cetatea şi să adauge
un fort în insula « din faţa Giurgiului », alcătuind astfel o bază militară importantă
pentru a face incursiuni la sudul Dunării şi a răscula pe bulgari, paralizînd acţiunile
turcilor .
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I . Bogdan, Relaţiile
Ţârii Romlnefti cu Braşovul
si
Ungaria In secolele XV si XVI, Bucureşti, 1902, p. 54, nr. L I .
* Ν. A . Constantincscu, op. cil., p. 501; N . Iorga,
Cescbicble des osmaniseben Reicbes, vol. I, Gotha, 1908, p. 451.
' I . Bogdan, I 'Iad Ţepef fi naraţiunile
germane si ruse/li
asupra lui. Bucureşti, 1896, p. 78—79.
Ν . A . Constantincscu, op. cil., p. 502; Hurmuzaki,
Documente . . . , I I \ p. 21, nr. X X I V .
E d . Cleray, Le voyage de Pierre Lescalopier « Parisien »
de Venise à Constantinople, l'an 1574, in « Revue d'histoire
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diplomatique», an. X X X V , nr. 1 (1921), p. 46.
• Balthasar Walther, firevis et vera descripţie
rerum . . .
Micbaele. . . Walacbiae palatino gestarum, Gôrlirz, 1599,
p.13; Cronica anonimă, in «Magazinul istoric pentru Dacia»,
vol. I V , Bucureşti, 1847, p. 278; Iorga, Acte fi fragmente... 1,
B u c , 1895, p. 130, ap. Constantincscu, Cetatea Giurgiu,p. 502.
' Hurmuzaki, Documente. . ., X I I , B u c , 1903, p. 87,
nr. C L , ap. Constantincscu, op. cil., p. 503.
• Hurmuzaki, op. cit., p. 8 7 - 8 8 .
• Ibidem, p. 93.
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Castelul era « vrednic de luare aminte» , nefortificat după dpul modern, dar destul
de puternic , construit cu turnuri bune şi ziduri destul de groase şi vechi, şi destul
de tare pentru ţara aceasta , fiind pe deasupra « aşezat într-o prea frumoasă insulă, înde
ajuns de întărit prin artă şi poziţie naturală, insula avînd o întindere de 2 jugăre, aco
perită în întregime de castel, care părea astfel că răsare din unde» .
Turcii n-au mai reintrat in Giurgiu decît în 1600, profîtînd de greutăţile ivite pentru
Mihai în Ardeal şi Moldova. Încă din martie 1599, ei au trimis acolo «caice şi
galeote», pentru a începe lucrările de reconstrucţie, iar după un an şi jumătate, Mahmud
paşa de la hotarul Dunării primi ordin să aşeze aici, în noua fortăreaţă « reclădită de
dînsul», « o garnizoană de 10.000 de soldaţi» , pentru a ţine mai uşor în stăpînireŢara
Romînească. O nouă epocă de dominaţie otomană începe pentru Giurgiu, perioadă în
care nu mai deţinem decît informaţii sporadice şi întîmplătoare, datorate diferiţilor
călători care mergeau prin Peninsula balcanică.
Astfel poetul Samuel Twardowski, însoţind pe solul regelui Poloniei la Poartă, a
trecut în 1622 pe la Giurgiu, în drum spre Constantinopol. Admirînd frumuseţile naturii
înconjurătoare, literatul a zărit « Giurgiul pe o stincă cu o movilă înaltă» . Trimisul
lui Gustav Adolf al Suediei la sultan, Paul Strassburgh, cînd trecu pe la Giurgiu, în 1632,
găsi «cetatea slab întărită de turci» .
Ultima încercare a romînilor de a recuceri Giurgiul a fost făcută în timpul domniei
lui Mihnea III (1658—1659). Oastea voievodului, învingînd trupele lui Gian Arslan,
paşa de Silistra, asedie Giurgiul. Oraşul, nefiind bine întărit şi pregătit pentru un atac,
îi cedă uşor , dar numai pentru un scurt interval de timp .
Cu încercările lui Mihnea I I I s-a încheiat şirul luptelor duse de romini pentru
recucerirea Giurgiului. După această dată nu rornînii vor fi cei care vor ataca Giurgiul,
ci ruşii şi austriecii, care, de la sfîrşitul secolului al XVII-lea, au pornit războaiele pentru
lichidarea puterii otomane din colţul sud-estic al Europei.
Astfel, în timpul războiului ruso-turc (1768—1744), ruşii operînd la Dunăre sub
comanda generalului Olitz, au atacat Giurgiul în 1770, arzîndu-1 cu totul, iar după un
an au cucerit şi cetăţuia din insulă, întărită foarte puternic de turci cu 80 de tunuri şi
10.000 de soldaţi . Totuşi însemnătatea vechii cetăţui scăzuse simţitor, comparativ cu
fortificaţiile moderne ce primiseră celelalte fortăreţe turceşti de la graniţă, ca Brăila,
Ismailul sau Benderul, lucru relevat de ofiţerul francez Valcroissant, însărcinat cu refa
cerea cadrelor armatei otomane în 1770—1771. E l s-a exprimat astfel despre cetăţuia
din ostrov: «Castelul de pe Dunăre, înconjurat de apă, este foarte mic şi într-o stare
atît de tristă, încît o singură lovitură de tun bine trasă ar fi de ajuns să-1 dea
peste c a p » .
Ruşii au căutat să refacă aici fortificaţiile necesare şi au ridicat cel dinţii fort modern
pe ţărm, în faţa vechii cetăţui, pe care o înlocui în importanţă; întăritura a fost desăvîrşită
de turci după război cu o esplanadă de bolovani ascunsă printr-o vegetaţie de trestii
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Hurmuzaki, Documente . . ., vol. I l l , 1, B u c , 18811,
p. 467, nr. X X X I V .
• Ibidem, vol. X I I , |>. 92, nr. C L I .
» Ibidem, vol. X I , p. 381, nr. D X X V 1 I 1 .
Ioannes lacobinus,
Rerum
in
I'ransyh-ania a
Sigismundo Battorio. . . anno 1595
geslariim
narralio,
Frankfurt, 1603, p. 224, ap. Constantinescu, Cetatea Giur
giu, p. 564.
• Hurmuzaki, Documente . . ., I V
B u c , 1884, p. 33,
nr. X X V I ; P. P. Panaitescu, Documente privitoare la istoria
lui Mihai Viteazul, Buc. 1936, nr. 61, p. 140-142.
• P. P. Panaitescu, Călători
poloni In ţările romi ne,
Bucutcşti, 1938, p. 1 9 - 2 1 .
' Timotei Cipariu, Pauli Vtrash urgii . . . relalio de byţan1
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tino itinera, in « A r h i v a pentru filosofic ţ i i s t o r i e » , Blaj,
nr. 1 (1 ian. 1867). p. 16.
> .
• Hurmuzaki, Documente . . ., \\, p. 56, nr. L X V I ; V , ,
p. 63, nr. C şi p. 66, nr. C i l i ; I X „ p. 148, nr. C C I X :
N . Iorga, Studii ţi documente, X X I I I , p. 234, nr. C C X L 1 X ;
Al. Goranescu, Documente privitoare la domnia lui Mibail
Radu Vodă, in «Buletin. Comisiei ist. a Rominici», X I I I
(1934), p. 147, nr. C L X X X I .
* Hurmuzaki, Documente . . . ,
I X , 1, p. 15H,
nr, C C X V I .
Ν. A . Constantincscu, Cetatea Giurgiu, p. 23.
Hurmuzaki, Documente. . ., supl. I , vol. I, p. 830,
nr. M C X C .
D . Scetini, Viaggio da Costantinopoli a BuAaresti
lalto l'anno 1779, Roma, 1794, p. 47.
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de pe malul Dunării, astfel incit ea a rezistat cu succes asediului austriecilor din 1790,
cînd aceştia « au fost goniţi de aici cu ruşine, după ce ocupaseră oraşul »*. Cu această
ocazie s-au ridicat mai multe planuri ale cetăţii şi ale oraşului de către ofiţerii topografi
ai statului major austriac , unde au fost înfăţişate cu destulă precizie noua fortăreaţă
de pe uscat şi cetăţuia din insulă (fig. 2). Astfel constatăm cum castelul era legat cu
cîte un pod atît de insula vecină cît şi de ţărmul romînesc, iar înlăuntrul lui se aflau
trei depozite de pulbere, o cazarmă de ieniceri şi o moscheie. împrejurul lor se înălţa
un zid puternic, ce se prelungea
în partea de sud-est pînă la mar
ginile insulei, formînd două curţi
mari de o parte şi de alta a
castelului .
în timpul războiului rusoturc (1806-1812), atacul minuţios
pregătit de generalul Miloradovici
la 8 aprilie 1809, se izbi de
rezistenţa fortăreţei celei noi,
cea din ostrov, cu totul înve
chită, fiind golită de trupe ;
ruşii au fost nevoiţi să părăsească
oraşul ocupat şi numai după că
derea puternicei cetăţi a Rusciucului de pe malul bulgăresc,
garnizoana fortăreţei s-a predat,
Fig. 2. — Ruine din zidul de incintă al cetăţuii lui Mircea cel Bătrin.
ne mai putînd rezista .
Cu această ocazie, generalul rus de origine franceză Alexandre de Langeron, care a
urmărit cu atenţie desfăşurarea operaţiilor militare din acest război, lăsînd însemnări
preţioase, a descris şi cetatea Giurgiului, aşa cum se prezenta ea la începutul secolului
al XIX-lea. E l notează: « în braţul fluviului care udă oraşul, este o mică insulă pe care
se află construită o cetăţuie de modă veche, în felul acelora clădite de genovezi în Basa
rabia şi Crimeea, acum 400 de ani. Această cetăţuie, care n-are 500 de paşi în ocol, este
foarte înaltă şi domină fortăreaţa » ·.
în urma biruinţei oştirilor ruse în noul război ruso-turc din 1828—1829, turcii
au fost siliţi să încheie tratatul de la Adrianopol (14 septembrie 1829), prin care acceptau
deschiderea graniţei noastre pentru comerţul european, libertatea navigaţiei pe Dunăre
şi totodată eliberarea ţării de primejdia continuă ce o constituiau garnizoanele turceşti
de la Dunăre, Poarta fiind obligată să retrocedeze cetăţile robite Turnu, Giurgiu şi Brăila.
în anul 1829 ofiţerii din statul major al generalului Pavel Kisselev, de îndată după
plecarea turcilor, au întocmit o schiţă releveu, executată pe teren, a fortăreţei Giurgiu,
cu toate intăriturile, aşa cum a fost găsită după încheierea păcii, precum şi a cetăţuii din
insulă. Planul a fost descoperit în 1910, în arhiva oraşului Giurgiu . în prezent el se
află la Muzeul raional a oraşului (fig. 3).
Ultimele mărturii, de natură iconografică, pe care le mai avem în sec. al XIX-lea
asupra vechii cetăţui din ostrov, cu totul părăsită şi ruinată, provin de la căpitanul Karl
2

3

4

6

7

Hurmuzaki, Documente. . ., supl. I , vol. I I I , p. 99.
* N . Docan, Memoriu despre lucrările
cartografice pricitoare la răţboiul
din 1787—1791, în « A n a l . Acad. R o m . » ,
seria I I , tom. X X X I V (1912), Mcm. Secţ. 1st., p.
1325-1330.
' Mih. Popcscu, Cetăţile
turceşti
din prejurul
Princi
patelor Romine, in « Bul. Comis. Mon. 1st. », an X X , fasc. 52,
aprilic-iunie 1927), p. 85.
1

Hurmuzaki, Documente . . . . supl. I, vol. I I I ,
p. 160-161.
ι Ibidem,
«. ν - p. 295.
295.
• Ibidem, p. 158-159; A l . Lapcdatu, Vechile
cetăţi
româneşti
după contele Langeron, in «Bulct. Comis. Mon.
1st.», an. V I I I (1915), p. 7 2 - 7 3 .
' S. Stincescu, op. cit., p. 57 - 60.
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Bcgen, care a luat o vedere după natură a debarcaderului din Giurgiu, executată apoi
in cromolitografie de Schwabe şi publicată în Albumul împrejurimilor
Dunării de Jos
(1840) *, şi de la artistul francez Michel Bouquet, care a înfăţişat într-o stampă, datînd
tot din 1840, ruinele cetăţii văzute din largul Dunării .
De atunci şi pînă în vremurile actuale, degradarea rămăşiţelor cetăţuii lui Mircea
s-a accentuat din ce în ce mai mult, dispărînd cbiar de la suprafaţa ostrovului, unde se
2

Oraşul Giurgiu

lûSSn

Fig. 3. — Planul cctatuii lui Mircea cel Hăirin, întocmit de ruşi in 1829.

mai zăresc răzleţe cîteva ruine de piatră, acoperite aproape în întregime cu pămînt, resturi
ale falnicelor ziduri de odinioară. Aducerea la lumină a ruinelor îngropate în pămînt şi
punerea lor în legătură cu informaţiile izvoarelor scrise, ne-ar pune în situaţia de a
cunoaşte cit mai precis acest monument cu un trecut atît 'de mult zbuciumat.
Săpătura arheologică executată în anul 1955 pentru dezvelirea ruinelor cetăţuii
lui Mircea cel Bătrîn de la Giurgiu, s-a mărginit la secţionarea transversală a insulei,
printr-un şanţ cu orientarea N N V 6050°—SSE 2850°, lung de 66 m şi larg de 2 m
(S 1) (fig. 4). Ceea ce s-a urmărit în primul rînd era culegerea de informaţii cu privire
la stradgrafia, identificarea zidului de incintă, precum şi a zidurilor altor construcţii din
interiorul cetăţuii, în vederea stabilirii unei cronologii a aşezării. S-a căutat continuu legă
tura între descoperirile de pe teren şi informaţiile izvoarelor literare.
Singura porţiune din cuprinsul şanţului trasat, care poate fi luată în consideraţie
pentru stabilirea stratigrafiei aşezării, este deocamdată numai cea din capătul de sud al
acestuia, lungă de circa 25 m. în rest, aproape totul a fost deranjat în epoca modernă
(fig. 5). De aceea porţiunii amintite i s-a şi acordat o atenţie deosebită, săpîndu-se pînă
la apă şi chiar sub nivelul apei, adică pînă la adincimea maximă de circa 4,50 m de la
suprafaţa solului actual. în cuprinsul acestei porţiuni, pe distanţa dintre zidul de incintă
(Z 1) şi zidul unei construcţii interioare, cu trepte (Z 3), la bază, s-au constatat cîteva
straturi succesive de nivelare, alcătuite din moloz, alternînd cu pămînt galben nisipos,
de nuanţe mai mult sau mai puţin închise. Straturile de moloz sint groase de cîte
0,03—0,05 m, iar straturile de pămînt au o grosime de aproximativ zece ori mai mare
Originalul cromolitogratiei Laiuiungsplatţ
in Ciiirgrav. . ., la Acad. R.P.R., stampe G . S . I . Schwabe, 1.
1

A . Dillccocq,
1848, p. 21.
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decît a acestora. Şi unele şi altele au fost bine bătătorite,
pentru a deveni cît mai impermeabile şi a constitui o temelie
cît mai solidă pentru construcţiile ce aveau să se înalţe
deasupra lor. Din cauza apelor mereu crescînde, ce s-au
infiltrat şi în şanţul deschis, în cursul săpăturii efectuate în
anul 1955, n-am putut preciza dacă sub cel mai de jos strat de
moloz întîlnit se mai află sau nu un alt strat de nivelare. în
această privinţă, soclul zidului notat cu sigla Ζ 3, ce se înalţă
cu 1,50 m deasupra celui mai vechi strat de nivelare, pare a
constitui un indiciu în sensul că acest strat ar putea fi întradevăr cel dinţii, în raport cu celelalte ce i se suprapun.
în straturile de nivelare şi îndeosebi în cel mai nou
strat de moloz, s-au găsit primele urme de viaţă, constînd
din cîteva bucăţi de cărămizi şi pietre, fragmente ceramice
mărunte, unele smălţuite şi decorate în tehnica sgraffito, un
număr mic de piroane de fier, o cataramă şi o toartă de
vas, ambele din bronz, oase de animale şi puţine oase
de peşte.
Straturile de nivelare sînt suprapuse de un strat de
pămînt galben nisipos, gros de 0,50—0,80 m, în cuprinsul
căruia s-au aflat resturile unui cuptor pardosit cu cărămizi
(C 1), care reprezintă cel mai vechi nivel de locuire sigur
documentat pînă acum. Cărămizile cuptorului coboară pînă
aproape de baza stratului în care sînt îngropate. Cele mai
de jos cărămizi zac pe un strat de nisip, ce se află deasupra
liniei de mortar. De acest nivel se leagă primul zid de incintă
(Z la), construit din piatră cu mortar, precum şi un alt
zid din piatră şi cărămidă, din interiorul cetăţii (Z 3), făcînd
parte dintr-o clădire cu trepte, probabil un turn de obser
vare, în pămîntul pe care l-am atribuit primului nivel de
locuire au apărut foarte puţine resturi ceramice, asemănătoare
cu cele din stratul ultim de nivelare.
Deasupra primului strat de locuire se află o dungă de
mortar, ce formează baza celui de-al doilea nivel de locuire,
alcătuit dintr-un strat de pămînt de culoare galbenă-roşiatică,
gros de 0,30—0,40 m şi avînd în cuprinsul lui urme de
cărbune şi arsură. Acestui nivel îi corespund alte două cup
toare pardosite cu cărămidă (C 2, C 3).
Urmează, înspre suprafaţă, un al treilea nivel de
locuire, reprezentat printr-un strat de pămînt galben argilos,
pe alocuri cu nuanţe de brun, în care se găsesc multe urme
de cărbune, fragmente de cărămidă şi resturi de mortar. Lui
îi corespunde un pavaj din plăci de piatră, tăiate neregulat,
cu dimensiunile de 0,30x0,35 m şi groase de 0,05 m. Pavajul,
din care s-a descoperit o mică porţiune lîngă malul de vest al
şanţului şi în apropierea zidului de incintă al cetăţii, a fost
aşezat direct peste stratul de pămînt galben nivelat, la adin
cimea de 1,30—1,40 m faţă de suprafaţa actuală a terenului.
Al IV-lea nivel de locuire suprapune pe cel precedent şi
este reprezentat printr-un strat de pămînt de culoare gălbui15 — c. 61 i
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argilos, gros de 0,20—0,30 m, avînd pe alocuri nuanţe de culoare brună-roşcată.
înspre capătul de sud al acestui strat, lingă zidul de incintă, se află o dungă de
arsură, cu resturi de cărămidă.

Fig. 6. — Axonomctria zidului de incinta dc pc latura de sud a cetăţuii Giurgiu (Ζ I ) .

Al V-lea şi uldmul nivel de locuire sezisat pînă în prezent, îl constituie un strat
de moloz (pietre, mortar, cărămidă), gros de 0,30—0,40 m, în care se mai vede şi pămînt
de culoare cenuşie. De acest nivel se leagă ultima refacere a cetăţii. Lui îi corespunde
un zid interior, paralel cu zidul de incintă al cetăţii şi care aparţine probabil secolului
al X V m - l e a (Z 2). Ultimul strat de locuire e suprapus de un strat subţire de pămînt
brun (humus) şi apoi, pînă la suprafaţă, pe o grosime de 0,70—1 m, se află depuneri
moderne ce trebuie puse în legătură în primul rînd cu vărăria ce exista în acest loc.
14*
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în jumătatea de nord a şanţului, săpătura a fost foarte mult îngreuiată de tot felul
de depuneri şi gropi moderne şi îndeosebi de un mare planşeu de mortar, în care se
află pe alocuri şi pietre mari, datorat, se pare, vărăriei existente pînă nu de mult timp
pe cetate. Planşeul e gros de 0,40—0,50 m şi se află la circa 1,50 m adîncime, fiind
albiat la mijloc. Albierea a fost umplută cu tot felul de gunoaie. Un fapt ce trebuie
amintit este că depunerile moderne de moloz etc., au dus la lărgirea treptată
a platoului în partea de nord
a cetăţuii. în unele puncte aceste
depuneri depăşesc grosimea de
3 m. Sub ele, la adincimea de
3,30 m, în punctul în care începe
panta actuală a platoului, s-a dat
peste un zid masiv (Z 4), lat de
3 m, care, ca aspect, pare a fi fost
zidul originar de incintă, de pe
latura de nord a cetăţii. în afara
acestui zid şi imediat lîngă el, s-a
construit, într-o epocă ulterioară,
o clădire de piatră, al cărei colţ
de vest a apărut în şanţul nostru
(Z 5). Un alt zid de incintă (?),
gros de circa 1,20 m, s-a desco
perit la poalele pantei de nord a
platoului, în marginea apei (Z 6).
Cu privire la cel mai vechi zid de incintă al cetăţii, surprins la capătul de sud al
şanţului, s-a observat că se compune din două părţi bine disdncte (Z 1 A şi B ;
fig. 6—7). Partea cea mai veche o constituie un zid cu direcţia NE—SV, construit din piatră
legată cu mortar, în care s-a amestecat prundiş (Z 1 A). Grosimea zidului este de circa
1,50 m. Pe faţa interioară, în partea de jos a zidului, se află aşezate pietre ce par să con
stituie un parament, dîndu-i grosimea maximă de 1,75—1,80 m. Pe faţa exterioară a
zidului, la adincimea de circa 1 m faţă de nivelul actual al solului, Ζ 1 A prezintă un
locaş longitudinal pentru o grindă de lemn (tirant), gros de 0,25—0,30 m. Este sigur
că faţa de sud a zidului Ζ 1 A a fost îmbrăcată cu un parament de piatră cioplită
regulat, fiindcă sub locaşul tirantului se observă astfel de pietre ce îngroaşă zidul cu
încă 0,25-0,30 m.
în partea lui inferioară, Ζ 1 A este îngroşat în afară printr-o construcţie în taluz
(Ζ 1 B), ce se ridică pînă la 0,35 m sub nivelul locaşului pentru tirant şi de acolo coboară
oblic, pînă la lăţimea de 2 m. Pietrele de la bază formează un prag lat de 0,055 m,
ne mai fiind aşezate oblic, ci vertical. Acest zid în pantă are un parament din blocuri
de piatră calcaroasă, tăiate cît se poate de regulat. Miezul zidului îl constituie un con
glomerat din pietre de dimensiuni şi forme diferite, legate între ele cu mortar, în care
nu se mai află pietriş, aşa cum se observă în mortarul zidului vertical. Zidul în pantă
este alipit acestuia din urmă. Funcţia lui era de a întări cît mai mult zidul originar
împotriva apelor şi a duşmanilor, alcătuind împreună un puternic zid de apărare.
Perioada de timp căreia îi aparţine zidul în pantă nu se poate preciza deocamdată.
Admiţînd că zidul vertical de incintă a fost construit in secolele X I V — X V , acesta poate
fi atribuit unei epoci mai tîrzii, dar în orice caz anterioare celei de-a doua jumătăţi a
secolului al XVIII-lea, cînd se pare că a fost construit zidul marcat cu sigla Ζ 2.
Acesta din urmă are partea superioară la adincimea de circa 1 m, iar baza la 1,75 m
faţă de nivelul actual al solului. E l este aproape paralel cu zidul de incintă, faţă de care
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se află la distanţa de circa 6 m înspre interiorul cetăţii. Acest zid a fost înălţat în urma
unui incendiu, reprezentat printr-o dungă subţire de cărbune ce se observă la baza lui.
Grosimea zidului (Z 2) este de circa 0,80 m. E l este construit din pietre de calcar, cu
dimensiunile de 0,20—0,45 m, legate cu mortar ce conţine mult nisip. Faţa zidului e
regulată, iar la bază are un soclu cu un profil uşor concav.

Fig. 8. — Axonome la zidului cu trepte ( Z 3) al cetăţuii Giurgiu.

Zidul marcat cu sigla Ζ 3 se află în interior, la distanţă de 14 m spre nord, faţă
de zidul de incintă din partea de sud a cetăţii. Grosimea zidului este de circa 2 m. La
aceasta se adaugă, spre nord, lăţimea de 0,75 m a unor trepte, ce fac corp comun cu zidul
propriu-zis (fig. 8). Printr-o casetă creată pe latura de vest a şanţului, s-a dezvelit partea
superioară a zidului Ζ 3, pe o lungime de 5,55 m. Latura de sud a aceluiaşi zid, prinsă
parţial în şanţul nostru, a fost dezgropată pe o înălţime de peste patru metri. în ceea
ce priveşte tehnica de construcţie, Ζ 3 este construit din piatră de calcar şi cărămidă,
legate cu mortar în care s-a amestecat prundiş mărunt, ca şi în. zidul de incintă Ζ 1 A,
cu care credem că e contemporan. Miezul (emplectonul) zidului este un conglomerat
din pietre neregulate, de diferite mărimi, puţine cărămizi şi mortar. Paramentul, strîns
legat de masa emplectonului, constă din pietre cioplite, mai mult sau mai puţin regulat,
intre care sînt aşezate, fără o ordine strictă, cărămizi întregi şi fragmentare.
'
Procedind la analiza mai amănunţită a feţii de sud a zidului Ζ 3, atît cit a fost
dezvelită prin şanţul săpat în anul 1955 (fig. 7), se pot face observaţiile de mai jos. Pe
toată înălţimea lui, paramentul este alcătuit din blocuri de calcar variind ca dimensiune
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şi formă. Cele mai multe sînt dreptunghiulare. Un număr mai mic sînt neregulate. în
general, blocurile sînt aşezate cu dimensiunea cea mai lungă în sens orizontal. Faţa
unor pietre este netedă (ieşită din tăietura fierăstrăului); a altora este ciocănită intenţionat,
la distanţe aproape regulate, iar
a celei de-a treia categorii este
neregulată (nefăţuită). între rostu
rile pietrelor, atît orizontal cît şi
vertical, au fost aşezate bucăţi de
cărămizi sau chiar cărămizi întregi
(fig. 9). Grosimea acestor cărămizi
este de 0,055 m. Lungimea uneia
ce pare întreagă este de 0,26 m;
lăţimea cîtorva dintre ele este de
0,16 m. Soclul s-a obţinut prin
împingerea blocurilor paramentului, de la o anumită înălţime,
cu 0,05—0,06 m înspre interior.
Destinaţia construcţiei căreia îi
aparţine zidul abia descris nu
poate fi cunoscută în stadiul actual
al cercetărilor. Treptele de piatră
ale acesteia par a indica o clă
dire avînd un turn de observaţie.
Cele trei ziduri dezvelite în
mică parte în jumătatea de nord a
şanţului diferă unul de celălalt ca
tehnică de construcţie. Zidul pre
supus a fi constituit cea mai veche
incintă în partea de nord a cetăţii
(Z 4) are feţe regulate şi un eraplecton bogat în mortar, în care s-a
amestecat prundiş mărunt. Colţul
clădirii existente spre nord (Z 5),
la distanţă de-abia 0,05—0,10 m de
Fig. 9. — Fa)a de sud a zidului cu trepte ( Z 3).
zidul de incintă, e construit din
pietre neregulate, printre care se
află ici colo cîte o cărămidă. Mortarul de legătură este alb-gălbui şi cu puţin pietriş
pe alocuri. Zidul dinspre sud al aceleiaşi clădiri η-avea o faţă regulată, dovadă că în
această parte exista mai dinainte zidul de incintă. Zidul cel mai de la nord (Z 6), aflat
la poalele pantei platoului, în marginea apei, e construit din pietre de diferite mărimi,
legate cu un mortar cenuşiu închis, în care se află mici insule de var. Zidul prezintă o
faţă nu prea regulată în partea de sud. Deocamdată el ooate fi orivit ca un al doilea zid
de incintă.
Consideraţii mai amănunţite cu privire la zidurile prezentate mai sus se vor putea
face după dezvelirea tuturor pe o mai mare întindere, iar a unora dintre ele şi pe o mai
mare adîncime.
O atenţie aparte merită cele trei cuptoare (CI, C2, C3), ale căror resturi s-au
descoperit în partea de sud a şanţului, în primele două niveluri de locuire (v. mai sus,
p. 225 şi fig. 4). Dintre aceste cuptoare, cel mai vechi este cel notat cu sigla C I , aflat
parte lîngă malul de est al şanţului, iar altă parte sub acesta, în apropiere de Ζ 2.
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Vatra lui a fost pavată cu cărămizi fragmentare, de diferite dimensiuni, din care se
mai păstrează cîteva, unele la adincimea de 2,65 m, iar altele la adincimea de
2,90 m, faţă de nivelul solului actual (fig. 10). Pe latura de nord a cuptorului, cu
circa 0,50 m mai sus decît vatra,
se află un rînd de pietre, aşezate
în semicerc, care foarte probabil
au legătură cu cuptorul şi indică
oarecum forma acestuia.

Giurgiu
vatra cuptorului
Că

Giurgiu
Vetrele cuptoarelor Ci şi Û2

Jm.
Fig. 10. — Vetrele cuptoarelor

Fig. 11. — Vatra cuptorului C 3.

C 1 ţi C 2.

Celelalte două cuptoare (C 2, C 3) sînt contemporane unul cu altul. Resturile unuia
din ele (C2) s-au găsit lîngă malul de vest al şanţului, la circa 1,50 m înspre sud de Ζ 2,
cu care n-au însă nicio legătură, de altfel ca şi C 1. Vatra cuptorului constă din pămînt
bătătorit, de culoare roşiadcă, şi are o formă neregulată, cu dimensiunile de
circa 0,80 χ 0,80 m (fig. 10). Ea se află la adincimea de 2,25 m faţă de suprafaţa solului
de azi. Pe vatră s-a găsit cenuşă. Părnîntul vetrii a fost perforat dc cinci pari de lemn,
ce aparţin unui nivel superior, neavînd nici o legătură cu aceasta.
Cel mai bine se păstrează vatra cuptorului C 3. Ea se află la adincimea de 2,18 m
şi e construită din bucăţi de cărămidă groase de circa 0,07 m, şi plăci de calcar, ce au
căpătat o culoare roşcată, din cauza focului. Toate sînt aşezate într-un cerc cu diametrul
de circa 1 m. Marginile vetrii au o înălţime de 0,07—0,08 m şi sînt lutuite pe faţa inte
rioară. Ele indică forma aproximativă a cuptorului, în partea lui superioară, lipsind orice
alte urme mai concludente în această privinţă (fig. 11),
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O observaţie care priveşte toate cele trei cuptoare la un loc este aceea că, după
constatările de pînă acum, ele nu se află înăuntrul vreunei locuinţe, ci, sau au fost cons-

Fig. 12. — Ceramică feudali smălţuită, cu sgraffito.

truite înăuntrul unor construcţii mari, din piatră, al căror perimetru încă η-a putut fi
stabilit, sau se aflau de-a dreptul sub cerul liber.
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într-o construcţie cu caracter militar, cum este cetăţuia lui Mircea cel Bătrîn de
la Giurgiu, era de aşteptat ca o parte însemnată din descoperiri să o constituie tot felul
de arme existente în decursul se
colelor, cît a dăinuit această for
tăreaţă. Deocamdată însă, singurele
arme aflate în sondajul de infor
maţie executat, sînt proiectilele sfe
rice de piatră şi mai numeroase de
fier, cu diametrul de 0,04—0,13 m.
Astfel de proiectile s-au găsit în
fiecare din nivelurile de locuire şi
în straturile răvăşite în epoca mo
dernă, de deasupra lor.
Uneltele sînt puţine. Din
rindul lor fac parte: un cuţit de
fier, cu urme de prăsele de lemn,
lung de 0,22 m (fig. 14/4), două
fragmente de minere de cuţit de
fier, un vîrf de corn de animal,
găurit la capătul mai gros, avînd
pe faţă un decor punctat (fig. 14/6).
Acest ultim obiect pare să fi servit
ca igliţă pentru năvoade etc. După
condiţiile de găsire, toate uneltele
menţionate par să aparţină sec.
XV-XVI.
Mai multe piroane de fier,
de diferite mărimi, s-au găsit în
deosebi în cele mai vechi niveluri
de locuire.
Ceramica descoperită pînă
acum este puţin numeroasă, frag
mentară şi nu prea variată. Sin
gurele piese întregibile sînt: 1) un
urcior de mărime mijlocie, cu
Fig. 13. — Ceramici feudali smălţuita, cu sgraffito.
corpul sferic şi gîtul bombat,
lucrat din argilă arsă uniform la
roşu şi avînd gura smălţuită la exterior cu smalţ de culoare verzuie (fig. 14/3), şi 2) o
bucată dintr-un vas de formă tronconică, înalt de 0,21 m, cu buza uşor evazată şi fiind
decorat pe faţa exterioară, în partea de sus, cu un briu alveolar în relief şi cu două
linii în val, separate de o dungă orizontală (fig. 14/7). Mai multe fragmente din mar
ginea unor vase de lut (oale ş.a.) amintesc, prin profilul şi tehnica lor de lucru, ceramica
din sec. X I V şi X V descoperită în cîmpia munteană (Zimnicea, Bucureşti).
Cele mai alese fragmente ceramice sînt unele bucăţi de străchini cu fundul inelar
şi decorate pe faţa interioară cu tot felul de ornamente (linii, vrejuri şi flori stilizate,
păsări etc.), executate în tehnica sgraffito şi cu smalţ de diferite culori (fig. 12—13). Mai
multe din ele s-au găsit în cel mai nou strat de nivelare, din moloz, la adincimea de peste
3 m de la suprafaţa de azi a solului. Aceste fragmente ceramice cu smalţ şi cu sgraf
fito fac parte din ceramica veche romînească de lux, de tradiţie bizantină. Ca epocă ele
aparţin, se pare, secolelor X I V — X V .
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Fig. 14. — Ceramici ei unelte din epoca feudali.
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în acelaşi strat de nivelare abia amintit, a apărut, răzleţ, un mic fragment de
strecurătoare, din pastă cenuşie, aparţinînd, fără îndoială, orînduirii comunei primitive.
în straturile feudale mai urzii (sec. X V I — X V I I I ) , s-au găsit mici fragmente de
ceramică autohtonă şi orientală, plus cîteva lulele turceşti de lut, întregi şi fragmen
tare (fig. 15).
Ultimele descoperiri mărunte ce merită să fie amintite sînt: o cataramă de bronz,
o mărgea fragmentară de chih
limbar şi două mici fragmente
*ΓΓ ~~t
de brăţări de sdclă. O singură
J /^J^-^âj^^
monedă de bronz, de prove^ à ]J
nienţă rusească, din a doua ju^
\
mătate a secolului al XVIII-lea,
'\Â1
[
s-a găsit la adincimea de un
<
_ _ _
metru, pe panta de nord a
platoului.
'''K
tiirceascâ de fut a n .
Deşi abia la început şi de
proporţii reduse, sondajul arheologic de la Giurgiu ne-a pus în faţa unor descoperiri
care aduc o contribuţie nouă la cunoaşterea anumitor aspecte ale culturii feudale
româneşti. De aceea continuarea lor se impune de la sine. în campania de lucru
viitoare, săpăturile trebuie să urmărească în primul rînd fixarea cît mai exact în timp
a nivelurilor de viaţă şi a zidurilor ce se leagă defiecaredin ele.
-

—

I. B A R N E A , P A U L C E R N O V O D E A N U ai C O N S T . P R E D A

APXEOJIOrMHECKME PACKOIIKH Β flJKVPflJKy
(KPATKOB COflEPJKAHHE)
OceHbio 1955
pasBajiHH K p e n o c T H

pa6oTU n o B C K P U T H »
Mnpqu Oraporo (1386—1418), p a c n o j i o m e H H O Ê Β n r o - s a n a A Ηοβ qacTH r o p o n a
flwypAHty
H a HeôojibniOM οοτροΒβ B pyKase Jţyuan. B sacTonmee ΒρβΗΗ
3 τ ο τ pyKae H eflOCTynenA J I H c y a o x o f l C T B a , τβκ κβκ O H n p e r p a w n e H H C K y c c T B e H H o â U J I O T H H O Ë
(puc. 1). Ha noBepxHOCTH eeMjui B I I A I I U J i n u i b HesiiaiHTejibHbie cJieAu KpenocTHoă creau
(pnc 2). H a p H A y co C K V A H I J M H ocTaTKaMii MaTepiiajibHoH K y j i b T y p u coxpaHHJicn p « s
• HCbMeHHblX ΟΒβΑβΗΗΗ, KâCaiOUţHXCfl 8Τ0Γ0 ΠΗΜΗΤΗΗΚΒ. Πο ΗΗΜ BHfflHO, Ί Τ Ο KpeUOCTb Β
J ţ w y p A H t y 6biJia π ο ο τ ρ ο β Η β Miipien C T a p b i M O K O J I O 1403 r o f l a Η Ί Τ Ο e » nepecTajiH n o j i b a o BaTbCH B H a q a j i e X I X Ββκβ. B T e i e m i e aroro β ρ β Μ β Η Η K p e n o c T b nepexoAHJia HecKOJibKO
paa οτ B a j i a x o B κ TypnaM H ο δ ρ β τ ι ι ο . Βο ΒρβΜΗ 6oee K p e n o c T b 6buia TOCTHIHO H J I H Π Ο Ι Τ Η
coBepmeiiHO

BoesoRbi

paapyiueiia

uejibio κ ο τ ο ρ ο Η
noApoÔHocTeH

ΚροΜβ
/ţ/KypAHty.

uepaiuH Β 1829
ΠΟΜΗΜΟ

H ΠΟΤΟΜ

ΜΗΟΓΟ

p a s BOccTauoBJieHa.

CaMbie

iieHHbie

CBeneHHH

Αββτ 6 y p r y H A C K i i i t j i e T o n u c e u . 7K&H Αβ Baepaii. O n n c b i B a j i ÔHTBy 1445
GbiJio oTÔiiTb K p e n o c T b οτ T y p o K , O H o n u c b i B a e r H n s M f l T H H K H n a e r

aTOMy B o n p o c y

B

r o n a 6HJIH πρβΑπρΗΗΗΤΗ n e p s u e apxeojiornqecKHe

o

cncreMe

ynoHHHyTbix
CpeAH

ero

cBeAeHHB, coxpamuiHCb Η β κ ο τ ο ρ υ β l e p T e a m

( p n c . 3),

pHA

ποετροΰκπ.

H H X HymHO

roAy

no

rona,

OTHeTHTb

ιβρτβ>κ,

Η BBCTPHHCKHH

HcnojiHeHHbitt

njiaH,

na

H ruianu

HecTe

onyfjjiHKOBaHHbiti

κρβποετΗ

pyccKHMH

OKOJIO

1840

οφκro^a.

oÔHapyweHHH ο τ β Η , Β npeAejiax yiacTKa 6buiu CAeJiaHbi pasjufHHbie ο τ κ ρ υ ΤρΗ n e i H Π01ΤΗ O K p y r J I O f i φ θ ρ Μ Μ , BbUIOHteHHbie ΚΗρΠΗΗΒΜΗ (pHC. 10—11),
ο φ ε ρ ι ι η β ε κ ο Β φ ο ρ Μ ί α Η Β κβΜΗΗ Η B ocoôeHHOCTH Η Β H t e J i e a a , o p y A B H ; c p e A H

THH,

HanpHHep,

pHA

CHapnnoB

HHX

oGHapymeH

HceJieaHbitt H O W , A o a φ ρ β Γ Μ β ι ι τ β

TOieHHbut yaopoM,

pyneK

HOJKB,

ocTpue

pora

«ΗΒΟΤΗΟΓΌ

c

cJiyiKHBniee κ ρ ι ο ι κ ο Μ A J I H Hesoga ( p u c . 14, 4, 6) H T . A .
O p y A H H , nOBHAHMOHy, OTHOCHTCH K X V — X V I ΒβΚ&Μ.
K e p a M H K a HaôneHa B HeGoabmoM KOJiHiecroe H B pasApo6jieHHOH Β Η Α Θ . B C A M U X
pflHHIIX
rOpHBOHTaX ( X I V — X V ) HaXOAHTCH φρβΓΜΘΗΤΉ Κ β ρ & Μ Β Κ Η ,
ΠρΟΗΟΗΟΑΗΠΠΙΘ Ο Τ
ΒβροπτΗΟ,
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ΗΒβΤβΜΗ, Π Τ Η Ι Μ Ι Μ Η I I τ . A.
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OTHOCHHIHXCfl

Κ

XVI—XVIII

KOJIHHeCTBO BOCTOHHOH H MeCTHOR K e p a M H K H ,
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T a K H t e HeCKOJIbKO T y p e u K H X
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.HwypAwy

06
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ΗβΗΑβΗΟ

HeÔOJIbUIOe

TpyôoK

(pnc.

1955 r o A a , c j i e a y e r p a c c M a T p n e a T b
oGumpHux p a c K o n o K c u e j i b i o n o j i y i e r o i H
C T a p e f t o n i x B o e H H b i x c o o p y m e H H t t BajiaxiiH.
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JIHHHHMII,

12—13).
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PHC.
PHC.
PHC.
PHC.
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Kpenocn. Mnpmi CTaporo, njiaH pacnojioweHHH.
1.
- flwypAwy,
2.
- PasBaJiHHu KpenocTHOfl cTeHu KpenocTH ΜκρπΗ. Oraporo.
3.
- ΠιιβΗ KpenocTH Mnpqn CTaporo, cocTaBJieHHun pyccKHMH B 1 8 2 9 r o « y .
(1955).
4 . — Π Λ Β Η paapeaa S I
5.
- CrpaTHrpatpHiecKHH π ρ ο φ Η » ceBepo-BocTOMHOft ereHhi paapeaa S I .
flwypamy
6.
- ΑκοοΗΟΜβτρΗΗ κρβποοτποΑ creHU c nwHott cTopoHu KpenocTH
7. - KpenocTHaR CTeHa c K » K H O R eropoHU KpenocTH AmypAwy ( Z I ) .
8.
- Α κ ο ο ι ι ο Μ β τ ρ ι ΐ Η CTyneimaToft CTeHu (Z 3 ) KpenocTH
flwypjimy.
9.
- JOwHan cTopoHa CTyneHHaToft creHU (Z 3 ) .
10.
- O i a r n neiett C l
H C 2.
11.
- O i a r neHH C 3 .
12.
- n o K p i r r a n r n a a y p b n (beo^aJibHan KepaMHKa, VKpaineiiHan Ο Γ ρ β φ φ Η τ ο .
1 3 . — rioKpuTan rnaaypbio éeoAaJibHan KepaMHKa, yKpauieHiian Ο Γ ρ β φ φ Η τ ο .
14.
- KepaMHKa Η opyAHH 4^0AanbH0tt anoxH.
15.
- T y p e i i K a n Tpy6i<a na ΟΟΟΗΟΚΘΗΗΟΗ Γ Λ Ι Ι Η Η .

LE

ΟΗΑΝΉΕΑ

(Ζ

I).

ARCHÉOLOGIQUE D E G I U R G I U
(RÉSUMÉ)

C'est à l'automne de 1955 qu'ont été entreprises les premières fouilles archéologiques
destinées à mettre au jour les ruines de la forteresse du voivode Mircea le Grand (1386—1418),
située au Sud-Ouest de la ville de Giurgiu, dans un îlot d'un bras du Danube, aujourd'hui
fermé par une digue et impropre à la navigation (fig. 1). Seuls quelques vesdges du mur d'en
ceinte de la forteresse (rig. 2) sont encore visibles à la surface du terrain. Outre les maigres
vestiges qui demeurent de ce monument historique, une série de renseignements ont été con
servés, dont il ressort que la forteresse en question a été bâde par Mircea le Grand aux envi
rons de l'année 1403 et qu'elle a cessé de servir vers le début du X I X siècle. Dans cet inter
valle, elle a passé succesivement des mains des Turcs à celles des Roumains et viceversa. Au
cours des luttes, la forteresse fut détruite en partie ou presque endèrement et plusieurs
fois reconstruite. Sur ce point, les renseignements les plus précieux sont fournis par le chroni
queur bourguignon Jean de Wavrin qui, narrant les luttes de 1445 pour reprendre aux Turcs
la forteresse, fait une description du monument et donne une série de détails sur sa construction.
Hormis ces renseignements, quelques croquis et plans de la forteresse de Giurgiu ont
été conservés. Parmi ceux-ci, le croquis pris sur place, en 1829, par des officiers russes (fig. 3)
et un plan autrichien, publié vers 1840, sont dignes d'être pris en considération.
Outre les murs, d'autres découvertes ont encore été faites à l'occasion de ces fouilles,
tels les trois fours de forme presque circulaire pavés de briques (fig. 10—11), la série de pro
jectiles sphériques en pierre et surtout en fer, les outils, dont un couteau en fer, deux fragments
de manches de couteaux, une pointe de corne d'animal portant un décor pointillé et ayant pro
bablement servi à la confection des filets de pêche (fig. 1 4/6), etc. Ces outils semblent dater
du X I V au X V I siècles.
Les objets céramiques sont peu nombreux et réduits à des tessons. Pour les niveaux les
plus anciens ( X I V — X V s.), il y a lieu de mentionner des débris de plats émaillés de diverses
couleurs et décorés au sgraffito de traits, de pampres, de fleurs stylisées, d oiseaux, etc. (fig. 12—13).
Dans les couches supérieures ( X V I — X V l I I s.), de rares fragments de céramique, de
facture locale et orientale, ainsi que quelques pipes turques (fig. 14—15) ont été mis au jour.
Les fouilles de Giurgiu, effectuées à l'automne 1955, doivent être considérées comme
un sondage préliminaire, précédant de plus amples recherches qui fourniront des données
nouvelles et certaines au sujet de l'une des plus anciennes constructions militaires de la Valachie.
e

e

e

e

e

e

www.cimec.ro

e

19

ŞANTIERUL

ARHEOLOGIC

EXPLICATION
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
FigFig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

GIURGIU

D E S FIGURES

Giurgiu, la forteresse de Mircea Ic Grand: plan de l'emplacement.
Ruine du mur d'enceinte de la forteresse de Mircea k Grand.
Plan de la forteresse de Mircea le Grand, dresse par lea Russes en 1829.
Plan de la section S I (1955).
Profil stratigraphique de la paroi Nord-Est de la section S I .
A ï o n o m e t r i e du mur d'enceinte de la forteresse de Giurgiu: côté Sud ( Z 1).
Mur d'enceinte de la forteresse de Giurgiu: côté Sud (Ζ I ) .
A ï o n o m e t r i e du mur a gradins ( Z 3) de la forteresse de Giurgiu.
Face Sud du mur à gradins ( Z 3).
Foyer* des fours C 1 et C 2.
Foyer du four C 3.
Céramique féodale décorée en sgraffito et émaillée.
Céramique féodale décorée en sgraffito et émaillée.
Céramique et outils dc l'époque féodale.
Pipe turque en terre cuite.
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Raport preliminar asupra săpaturilor din campania anului 1955

C

arheologice complexe din cuprinsul centrului feudal de la Suceava au
fost continuate în cursul acestei campanii pe baza unui plan de lucru care urmărea
în primul rînd restabilirea contactului cu liniile mari ale planului iniţial .
Ţinînd seama de extinderea mare pe care săpăturile o căpătaseră în ultimii ani,
s-a socotit necesar să se procedeze la o verificare, analiză în ansamblu şi fixare pe cît
posibil definitivă a rezultatelor înregistrate pînă în prezent, pentru ca în felul acesta să
se obţină temeiurile ştiinţifice ale unei orientări juste a viitoarelor lucrări. S-a stabilit ca
acestea din urmă să aibă drept ţel ultim formularea, pe baza analizei minuţioase şi a com
binării observaţiilor şi datelor arheologice mijlocite de săpături, a unor cît mai precis
şi judicios întemeiate concluzii sau ipoteze de ordin istoric.
Este de la sine înţeles că urmărirea unor astfel de scopuri nu se poate face decît
prin considerarea ansamblului de monumente arheologice existente în complexul Suceava,
pornindu-se de la cunoscut la necunoscut, procedîndu-se în ritmul şi pe linia impusă
de problemele înseşi şi acordîndu-se analizei şi sintezei arhelogice rolul fundamental
care ii revine.
în lumina acestor puncte de vedere s-a dovedit necesar ca săpăturile să se dezvolte,
pe cît posibil, pe linia unei strinse legături problematice şi a valorificării cît mai sistematice
a experienţei cîştigate. în felul acesta, consecinţa inevitabilă a renunţării la descoperiri
şi rezultate întîmplătoare sau izolate, parţiale, chiar de caracter « senzaţional », a fost
acceptată de colectiv ca o obligaţie a metodei de cercetare ştiinţifică, specifică unor astfel
de lucrări.
După cum va reieşi din dările de seamă succinte care urmează, constatările făcute
sînt de natură a justifica punctele de vedere care au dirijat activitatea şantierului în cursul
campaniei asupra căreia se referă.
Astfel, platoul din faţa Cetăţii de Scaun s-a dovedit a reprezenta un obiectiv a
cărui cercetare nu poate fi socotită nici pe departe încheiată sau măcar suficientă. Rolul
complex şi variat, după epoci, pe care acest loc 1-a jucat în strînsă legătură cu funcţiunile
cetăţii, începe de abia acum să se contureze mai clar, după ce întinderea, succesiunea
şi cronologia diferitelor pavaje, şanţuri de asediu etc., au fost conturate mai precis prin
atente cercetări stratigrafice şi topografice, şi după ce descoperirea noilor complexe de
clădiri din sectorul central şi cel denumit Β a adus la lumină aspecte noi ale funcţiunii
platoului şi ale raportului său cu cetatea — punîndu-ne totodată în situaţia de a obţine
ERCETĂRILE

1

Conducerea lucrărilor a i'ost reluată, din însărci
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A L , (membri In eoketiv); Bătălii Ion, Bo[cscu D . , Cremenescu E . , Heitel R., Henegaru Α . , Nicoreacu M . , Novac V .
Panait P., Popa Β. R., Popa R., Popescu M . , Teodoreacu V . ,
Zamosteanu M . (studenţi).
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date aproape neaşteptat de ample şi clare asupra arhitecturii civile din secolul al XV-lea.
Restrîngerea activităţii în sectorul cimitirului din secolele X V - X V I din marginea de
SV a cîmpului a fost o consecinţă directă a reluării studiului atent al urmelor arheologice
complexe de pe platou. Doar verificarea de la « drumul » de piatră din acel punct a îngă
duit să se evoce şi să se precizeze problema elementelor de fortificaţii înaintate care tra
versează această porţiune a platoului — şi vor trebui studiate în viitor cu toată atenţia
pe care o merită. Tranşea Di (1952) urmează aşadar să facă mai departe — o vreme —
funcţiunea de popas şi de haltă de reflecţie în pragul cercetării acestor probleme.
în ceea ce priveşte Cetatea de Scaun ea însăşi, redeschiderea şi analizarea din nou
a uneia din secţiunile deschise peste şanţul de apărare (B XIII) s-au dovedit, după cum
se poate constata din relatarea respectivă, utile şi necesare. Secţiunile practicate traversai
pe şanţul mare de apărare (II) au dat şi vor da rezultate importante pentru reconstituirea
istorică a dezvoltării şi rolului cetăţii, numai în măsura în care executarea lor ţine seama
de ansamblul indiciilor deja obţinute şi se face cu experienţa şi atenţia cuvenite.
Din aceste considerente — şi trăgînd învăţăminte din unele greşeli făcute — sec
torul Poartă de pe Cîmpul Şanţurilor a fost sistat pentru moment, pentru a se crea în
prealabil posibilitatea unei legări a lui de restul monumentelor de pe platou. Se creează
în felul acesta condiţiile metodologice necesare ale abordării juste a complexului clădit
al cetăţii propriu-zise şi al intrării ei.
Cercetările din oraş—din aria oraşului actual şi totodată a tîrgului feudal Suceava —
au trebuit şi vor mai trebui încă o vreme să se facă în mare parte în funcţie de activi
tatea constructivă de astăzi, foarte intensă în ultimii ani. Cu toate dificultăţile ce stau
în calea acestor cercetări, în condiţiile existente, şantierul a ţinut să acorde atenţia cuvenită
nu numai resturilor arheologice ce se semnalează sporadic în diferite puncte unde se
ridică noi clădiri, dar şi continuării cercetării complexului de clădiri civile de lîngă Liceul
teoretic de fete, unde rezultatele obţinute şi preciziile stratigrafice, care s-au putut face,
au răsplătit eforturile echipei ce a lucrat acolo. Tîrgul feudal Suceava, cu începuturile
lui din secolul al XIV-lea, începe a prinde viaţă, atît din punct de vedere al întinderii
sale topografice, cît şi structural şi evolutiv.
Cercetarea complexului de la Curtea Domnească a trebuit să fie întreruptă, pînă
la clarificarea situaţiei terenurilor respective şi pînă la asigurarea condiţiilor de lucru,
pe de o parte, de conservare a monumentelor ce urmează a se degaja, pe de alta. O defi
cienţă a lucrărilor din sectorul oraş este aceea că — deşi planul prevedea acest lucru —
nu s-a încheiat cercetarea bisericii descoperite la punctul Şipot. Deschiderea săpăturilor
in acest punct nu a fost suficient studiată, ca oportunitate şi perspectivă, la vremea ei.
Pe baza studiilor preliminare, de informaţie documentară şi de teren, s-a abordat
— deocamdată doar informativ — problema şanţului de apărare a tîrgului. Ea va fi con
tinuată în măsura posibilităţilor şi în strînsă legătură cu cercetarea ansamblului, în cam
paniile viitoare.
în ceea ce priveşte Cetatea de Apus, descoperită în campania anului 1952, din raportul
ce urmează se desprinde cu toată limpezimea faptul că problemele puse de acest monument
trebuie şi pot fi rezolvate printr-o analiză şi completare atentă a situaţiilor deja cons
tatate acolo. Se va remarca, socotim, pasul înainte făcut în definitivarea observaţiilor
stratigrafice, în elucidarea articulării diferitelor elemente ale construcţiilor şi în îngus
tarea cîmpului de pendulare a ipotezelor referitoare la terminarea sau neterminarea,
folosirea sau nefolosirea acestei cetăţi. Fără a da acestei anticipări un caracter absolut
— pe care ea nu-1 poate avea într-o astfel de materie — este de sperat că în cursul campaniei
din anul 1956 cercetarea acestui monument se va putea încheia prin rezolvarea tuturor
problemelor care pot fi lămurite acolo pe cale arheologică. Este oportun să se atragă
atenţia asupra confirmării stratigrafice, în sectorul cuptoarelor de ars var din faţa acestei
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cetăţi, a coexistenţei în secolul al XlV-lea a ceramicii rurale de factură şi tradiţie « pre
feudală» cu cea de tip feudal — urban sau de curte. Cercetarea extrem de minuţioasă
şi atentă a stratificării, foarte telescopate în parte, din aria cu vetre din faţa gurii cuptoarelor,
reprezintă una din operaţiile de cercetare arheologică in teren, executate la Suceava,
dintre cele mai valoroase, nu numai ca metodă, dar şi ca rezultate. Ea îşi are echivalentul
în operaţia corespunzătoare din sectorul pavajelor de pe Cîmpul Şanţurilor — şi există
toate condiţiile şi perspectivele să i se alăture şi studierea construcţiilor din sectorul Β
de pe acelaşi platou.
Şantierul Suceava a mai primit şi executat, in campania anului 1955, şi o serie
de sarcini suplimentare. Asupra lucărilor de la Putna, Probota şi Slatina se publică rapoarte
deosebite. Aici se referă doar asupra lucrărilor de completare şi control executate la
Piatra Neamţ. După cum se va vedea, s-a pus accentul pe de o parte pe clarificarea situ
aţiei stratigrafice din preajma porţiunii de clădire scoasă la iveală în anii precedenţi şi
pe încercarea de a se identifica prin sondaje circuitul zidului de incintă. Socotim că pentru
moment, pînă cînd vor fi disponibile mai multe cadre de arheologi pregătiţi în astfel
de lucrări şi mijloace materiale corespunzătoare, complexul aici în discuţie de la Piatra
Neamţ trebuie să constituie o preocupare de domeniul consolidărilor.
Dările de seamă care urmează au fost întocmite şi redactate de următorii cerce
tători — totodată şi realizatorii săpăturilor din punctele respective:
Platoul din faţa Cetăţii de Scaun (Cîmpul Şanţurilor): Martinovici Trifu; Mircea
Matei (sectorul B, secţiunea Β XIII).
Sectorul oraş: Alexandrescu Al., Olteanu Şt.
Cetatea de Apus: Diaconu Gh., Constantinescu N.
Piatra Neamţ: Constantinescu N . , Morintz S.
I. C E T A T E A D E SCAUN
în scopul verificării unora din observaţiile făcute în campania precedentă, în anul
1955 s-a reluat cercetarea secţiunii Β XIII pe porţiunea cuprinsă între zidul nucleului
principal al cetăţii şi pînza a doua de ziduri. Rostul acestei reluări era, mai ales, acela
de a constata raportul dintre solul neumblat al pantei vechiului şanţ de apărare şi stratul
de cultură care i se suprapune. Acesta din urmă fusese constatat in sectorul porţii de
intrare a cetăţii, ca şi în secţiunea Β X I V de pe latura de sud.
Lărgirea secţiunii Β XIII pe latura de nord a arătat utilitatea acestei reluări, întrucît
a făcut posibile o serie de observaţii stratigrafice pe care săpătura din 1954 nu le-a
îngăduit.
Astfel, dacă în profilul obţinut în campania din 1954 nu se remarca deasupra stra
tului de bază (terţiarul nepurtat) nici o urmă consistentă a perioadei de folosire a vechiului
şanţ de apărare din secolul al XIV-lea (cu excepţia porţiunii în care a apărut ceramică
din acest secol), anul acesta s-a putut constata prezenţa unui strat cafeniu, de grosime
variabilă, pus de noi în legătură cu perioada de funcţionare a şanţului prim de apărare.
Stratul acesta, in bună parte răzuit, probabil, o dată cu începerea ridicării pînzei a doua
de ziduri, nu conţine materiale arheologice. Gros de 8—10 cm la începutul pantei, stratul
se subţiază pe măsură ce ne apropiem de pînza a doua de ziduri şi dispare pe mici distanţe,
reapărind sub forma unei fîşii extrem de subţiri. Lipsa de continuitate a stratului in
discuţie se datoreşte, credem, răzuirii fundului şanţului de apărare, cu scopul îndulcirii
pantei în vederea lucrărilor de construcţie ce începeau. Deasupra acestui strat, în apro
pierea zidului cetăţii iniţiale, este un strat gros de pămînt cafeniu, murdar, provenit pro
babil chiar din răzuirea de care s-a vorbit. E l se întinde pe o mică porţiune.
I* — c oii
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Ceea ce reţine îndeosebi atenţia este prezenţa unui strat destul de gros de terţiar
purtat, scos prin săparea şanţului de fundaţie al pînzei a doua de ziduri. După ce a fost
depus pe panta vecbiului şanţ, acest pămînt a fost apoi amenajat în trepte pentru a uşura
circulaţia. Straturile de deasupra acestui terţiar purtat şi amenajat au servit la umplerea
părţii, devenită inutilizabilă, a şanţului vechi de apărare. Asupra lor nu vom insista,
ci arătăm numai că ele constau mai ales din moloz provenit probabil din curăţirea unor
dărîmături din cetate, amestecat uneori cu straturi de pămînt galben, negru-bituminos
şi nisipos. Trebuie însă să semnalăm faptul că din pricini încă nelămurite, straturile se
îngroaşă pe măsură ce ne deplasăm spre sectorul poartă.
Succesiunea straturilor superioare rămînînd aceeaşi ca în profilul descris în raportul
campaniei anului 1954, nu revenim asupra ei. Se constată, de asemenea, continuarea
spre nord a intervenţiilor deja semnalate în raportul predecent. Este vorba atît de şan
ţul pus de noi în legătură cu zidul R. 31 (şanţ care în profilul de sud nu apare) cît şi
de şanţul, datorat lui Romstorfer, care urmăreşte zidul pînzei a doua pe latura dinspre
curtea exterioară a cetăţii.
I n concluzie, trebuie să arătăm că prin noile observaţii făcute in campania anului
1955, în cercetarea curţii exterioare a Cetăţii de Scaun, se ridică probleme noi, deosebit
de importante. Continuarea săpăturii în acest sector va trebui să ţină seama de ele şi
să le adîncească.
II. PLATOUL D I N FAŢA CETĂŢII D E SCAUN
(Cîmpul Şanţurilor)
Lucrările efectuate pe platoul din faţa Cetăţii de Scaun au urmărit:
1. verificarea stradgrafiei diferitelor nivele de locuire şi a pavajelor, precum şi
delimitarea întinderii acestora din urmă;
2. cercetarea în continuare a cuptoarelor de ars var;
3. fixarea traseului şanţurilor de luptă şi a conductelor de apă, descoperite în săpă
turile de pînă acum, numai în limitele permise de cercetarea obiectivelor propuse mai sus.
Urmărirea acestor probleme s-a făcut prin adîncirea şi completarea unor secţiuni
deschise în 1951—1954, săparea altora noi şi prin dezveliri pe suprafaţă.
în ceea ce priveşte nivelele de locuire anterioare epocii feudale, în general, obser
vaţiile de anul acesta au adus completări şi precizări. Astfel s-a constatat că resturile neo
litice, aparţinînd fazei Cucuteni B, se datoresc unor locuinţe răzleţe. Pînă în prezent
resturile unei astfel de locuinţe au apărut în partea de mijloc a platoului, iar cele ale alteia
pe marginea de SV a lui.
în această ultimă parte s-au mai găsit numeroase fragmente ceramice de tip Usatovo. Elemente de natură tipologică şi stilistică din cadrul acestora le plasează la înce
putul culturii Usatovo, cu alte cuvinte în faza de tranziţie de la neolitic la epoca de bronz.
Urmele din perioada dacică sînt sporadice. Ele se aglomerează spre mijlocul pla
toului, fără să formeze însă un strat de cultură. Sînt reprezentate numai de ceramică,
găsită în stare fragmentară. Tot materialul este lucrat cu mina şi se caracterizează prin
vase în formă de sac, cu buza de obicei teşită orizontal, decorate cu briu alveolar aplicat.
în afară de acestea s-a putut vedea că într-un strat de rjărnînt negru cu mult căr
bune se găsesc fragmente ceramice, care deşi η-au fost prinse pînă acum în niveluri dis
tincte, după tehnica de execuţie, tipuri şi ornamentaţie indică aici mai multe perioade
de locuire din timpul feudalismului timpuriu.
Ne referim mai întîi la cîteva fragmente ceramice, lucrate cu mîna din lut cu cio
buri pisate. Ele fac parte din oale-borcan, larg deschise la gură, cu buza scundă uşor
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răsfrîntă in afară şi marginea rotunjită sau teşită spre exterior. Este o specie de ceramică,
descoperită în 1953 şi în oraş, care se încadrează în grupul Hlincea-Valea LupuluiSpinoasa, datat în secolele VIII-X.
Mai frecvent s-au descoperit urme din secolele XIH-XIV, pe marginea de SV a
platoului (fig. 1). Ele sînt reprezentate de trei vetre de foc, un semibordei şi ceramică.
Menţionăm faptul că una dintre vetre era făcută din lut pe un paviment de cioburi, lucru
care aminteşte de o străveche practică documentată în diferite culturi din comuna
primitivă.
Cît priveşte semibordeiul, el a fost secţionat parţial. Adîncit în pămînt cu circa 0,30 m,
semibordeiul era construit din lemn de stejar. Urmează ca forma, mărimea, orientarea
şi tehnica de execuţie să fie determinate prin cercetări viitoare.
Ceramica recoltată din acest nivel este lucrată cu roata de mină, din lut cu mult
nisip şi pietricele şi este arsă inegal la roşu şi negru. O întîlnim sub forma de oale-borcan
într-o serie întreagă de tipuri şi variante ale acestora. Tipul predominant este oala-borcan mai înaltă decît largă, cu diametrul gurii mai mare ca al fundului. Are buza relativ
ridicată, răsfrîntă înafară, marginea teşită spre exterior, gît redus, umărul boltit; pereţii
se restrîng treptat către fund. Pe unul din funduri se pare că e imprimat un semn de
olar. Ca ornamente vedem benzi de linii incizate şi inegal distanţate.
La descoperirile de pînă acum aparţinînd secolului al XIV-lea cercetările din anul
acesta au adăugat noi observaţii. Spre mijlocul platoului, imediat deasupra stratului de
pămînt negru, s-au dezvelit parţial resturile incendiate ale unei locuinţe de lemn. Ele
se încadrează, se pare, într-o formă rectangulară. Prinse în întregime, marginea lor de
N E măsoară circa 2 m. După poziţia stratigrafică şi materialul ceramic găsit, aceste urme
fac parte din documentele arheologice contemporane datei cînd s-a construit cetatea,
în plus, acest nivel a fost surprins şi pe fruntea de NV a platoului, acoperit de un strat
de pămînt negru amestecat cu lut. Este o situaţie care se leagă de o descoperire făcută
anul trecut în partea de mijloc a platoului — unde sub pavajul de la sfîrşitul secolului
al XIV-lea se află un strat de lut purtat, întins peste urmele constructorilor
primei cetăţi.
în ceea ce priveşte pavajele întîlnite pe platou săpăturile din campania aceasta au
confirmat datarea de pînă acum îmbogăţind-o, aşa cum era de aşteptat, cu observaţii noi.
Mai întîi, au ieşit la iveală de sub pavajul doi, faza intii de construcţie, încă cinci
monede de argint cu legendă şi trei monede de aramă anepigrafe, toate emise de Alexan
dru cel Bun, iar de pe pavaj, două monede bătute in timpul aceleiaşi domnii. Astfel,
epoca in care s-a construit acest pavaj este definită cu suficientă precizie de către mone
dele descoperite pînă in prezent. Ceramica întîlnită confirmă această datare — cu toate
că prezenţa in ea a unor detalii de natură tipologică şi stilistică, ne-ar îndreptăţi să o
plasăm ceva mai tîrziu.
Prinse toate marginile acestui pavaj, s-a putut determina, deşi intr-o formă gene
rală — dat fiind faptul că pe laturile de SV şi de N E mai e nevoie de precizări — întin
derea şi orientarea suprafeţei pe care el o acoperea. Atit cît marginile pavajului au fost
descoperite, s-a văzut că sînt neregulate; ele marchează totuşi o formă rectangulară,
cu lungimea de 60 m şi lăţimea de 20 m. Traseul pe care-1 urmează are orientarea S-N,
ducînd la intrarea in cetate.
Restul platoului, pe o lungime de 70 m şi pe o lăţime de 22 m în imediata veci
nătate a cetăţii, a fost pavat într-o fază ulterioară şi anume în a doua jumătate a secolului
al XV-lea ,cum s-a precizat anul trecut, şi se confirmă acum prin analiza ceramicii care
încadrează acest pavaj. Ţinînd seama că acesta a fost construit în ambele faze în jurul
şanţului I de apărare, în momentul în care s-a săpat şanţul II de apărare el a fost redus
pe toată lăţimea lui la dimensiunile actuale (cu circa 15 m).
ιβ·
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Totodată au fost determinate limitele pavajului trei — care constituie mai mult
o refacere a pavajului doi, după ce depunerile şi părnîntul de ravinare l-au acoperit.
Acest pavaj se întinde pe partea de mijloc şi de N E a platoului, pe o suprafaţă de 28/20 m.
El traversează platoul de la sud la nord sub forma unui drum de acces în cetate. Urmele
acestei refaceri s-au mai surprins, ca nişte petice mici, în regiunea de SV a platoului,
aproape de şanţul II de apărare.
Ca rezultate, în parte noi, se pot menţiona şi datele culese cu privire la pavajul
patru, datat la începutul secolului al XVI-lea. Imediat deasupra lui, şi in depunerea care
îl acoperă, s-au găsit patru monede de argint, una emisă de Matei Corvin, alta de Ferdi
nand în 1543 şi ultimele două de Sigismund III în 1591 şi 1626, alături de ceramică apar
ţinînd secolelor X V I şi XVII. Sub pavaj şi în lutul purtat pe care este aşezat s-au des
coperit numeroase fragmente ceramice din secolul al XV-lea, aşa că datarea, făcută pe
baza indiciilor scoase în cursul săpăturilor anterioare, nu este contrazisă de nici unul
din materialele care încadrează pavajul, ci este confirmată de toate.
După rezultatul acestor săpături, pavajul de la începutul secolului al XVI-lea
se înfăţişază ca o piaţă în faţa cetăţii, cuprinzînd întreg platoul de la o margine la alta
pe o lăţime de circa 60 m în jurul şanţului II de apărare. în continuare, pavajul se întinde
pe fruntea de N E a platoului, urmărind-o pe o lungime de 130 m şi pe o lăţime care
variază între 50 şi 80 m, după ondulaţiile acesteia. De aici coteşte şi traversează platoul
de la NV la SE, ieşind în drumul care apucă spre oraş, pe sub cetate. Această ultimă
parte se întinde pe o lungime de 130 m, lăţimea ei rămînînd să fie determinată într-o
campanie viitoare. La platforma pavată din faţa cetăţii, se mai adaugă pavajul care se
întinde pe fruntea de SV a platoului. Identificată pînă în prezent numai lungimea —
aceasta măsoară cea 30 m.
Ca sistem de construcţie, pavajele asupra cărora ne-am oprit sînt făcute din piatră
de gresie spartă în diverse forme, de la aşchii mărunte la plăci de 0,40/0,20/0,05 m şi
aşezate fie direct pe sol, ca în cazul pavajului doi, fie pe un strat de depunere, cum am
constatat la pavajul trei, fie pe un pat de lut purtat, ca la pavajul patru. Dat fiind faptul
că pietrele au fost aşternute prin întindere, probabil cu o unealtă, poziţia lor este foarte
variată. Numai pietrele mari au o poziţie în general uniformă, ele căzînd pe lat in procesul
de răspîndire. în timp ce pietrele din pavajele doi şi trei formează cite o singură foaie,
în pavajul patru se găsesc două-trei foi întrunite într-un singur strat. Pe de altă parte,
s-a putut observa la pavajul al doilea şi al patrulea o îndesare forţată a pietrelor mici
între cele mari, iar a acestora din urmă în părnîntul pe care zac, datorită foarte probabil
trecerii cu maiul peste ele. Tocmai acest lucru face ca suprafaţa lor să fie netedă şi
compactă.

*

în partea de mijloc a platoului, la circa 60 m departe de Cetatea de Scaun, s-a săpat
o secţiune de completare a reţelei de şanţuri, care a avut ca rezultat descoperirea unei
importante construcţii, neobişnuite prin dimensiuni, măiestria execuţiei, bogăţia şi frumu
seţea ceramicii ornamentale aflate în dărîrnăturile ei. Este vorba aici de o casă domnească
ale cărei resturi incendiate s-au prăbuşit în pivniţa deasupra căreia era construită. Aco
perite de un strat de pămînt purtat gros de circa 2 m, bogat în cenuşă, cărbune de lemn
de stejar şi zgură de minereu de fier, ruinele oferă prin starea de conservare posibilităţi
deosebit de bune pentru cercetarea şi reconstituirea noului monument descoperit.
La efectuarea secţiunii s-au scos din părnîntul purtat două monede emise de Ştefan
cel Mare şi ceramică din vremea aceleiaşi domnii. Ruinele apărute în secţiune se întind
de la peretele de vest la cel de est al pivniţei pe o lungime de 20 m. Dar dimensiunea,
propriu-zis, a pivniţei nu măsoară decît 18 m, deoarece secţiunea săpată a căzut pieziş
pe locuinţă. Pereţii prăbuşiţi ai casei sint reduşi la o masă compactă de bucăţi mari de
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chirpici ars, care păstrează pe o faţă urme de blăni şi bîrne masive de lemn fasonat, iar
pe cealaltă parte sînt netezite şi văruite sau poartă ceramică decorativă. Remarcăm o
foarte mare cantitate de plăci de teracotă, torsade şi ove. Compoziţia decorului de pe
plăcile de teracotă este aleasă şi
variată. Dar nici abilitatea exe
cuţiei nu lipseşte. Motivele sînt
executate în tipare meşteşugit
lucrate, sculptate în lut cu o rară
îndemînare, sau reliefate prin
cîmpuri săpate în jur cu o fineţe
remarcabilă. Acoperite cu un
smalţ verde, galben şi vişiniu,
efectul lor decoradv este deosebit
de vivace. Printre subiectele care
constituie repertoriul de motive,
surprindem stema dezvoltată a
Moldovei, sf. Gheorghe omorînd
balaurul, patrupedul înaripat cu
chip de om purtînd coroană, leul,
calul înaripat şi motive geome
trice şi florale din fondul artei
populare. Este semnificativă gă
sirea stemei Moldovei împodo
bind interioarele locuinţei (fig. 2).
f
•—
— OÎ6Z
•
*
Ea dovedeşte apartenenţa
domnească
a monumentului — de altfel ca
peste tot unde este pusă.
Sub pereţii dărimaţi, sint
prinse fragmente şi o platformă
Fig. 2.—Placi dc tcracoti smălţuit! infiţisind stema dezvoltaţi a Moldovei
făcute dintr-un strat de mortar
(epoca lui Ştefan cel Mare).
amestecat cu mult prundiş, peste
un strat de lut fără paie. Ele zac
pe podeaua pivniţei pe o lungime de circa 8 m pornind de la peretele de vest al ei. In
restul secţiunii se găseşte, in aceeaşi poziţie, în starea fragmentară, numai mortar ame
stecat cu prundiş. Este evident că toate acestea sînt prăbuşite. Faptul că între frag
mente şi podeaua pivniţei nu se găsesc decît bîrne arse, adică materialul pe care au
fost construite — cum arată urmele imprimate în ele — ne îndreptăţeşte să credem că
acestea constituie podeaua locuinţei.
Importantă este descoperirea unor grinzi cioplite de stejar pe fundul pivniţei, acoperite
pe alocuri de bucăţile de lut şi mortar cu prundiş. Groase de 18 cm şi late de 35 cm — grin
zile sînt îngropate în pămînt pînă la nivelul podelei. Au putut fi sezisate cinci grinzi: trei
dispuse pe direcţia S-N, iar alte două orientate E - V . Distanţa dintre ele, pe ambele direcţii,
este de 4 m. Fără îndoială că acestea sînt tălpile din care se ridicau stîlpii de susţinere ai
podelei încăperilor. Pe latura de vest a casei, în porţiunea cercetată, au apărut bîrne cio
plite, late de 40 cm şi groase de 15 cm, în poziţia orizontală, căptuşind peretele pivniţei.
Cercetarea limitată făcută asupra acestui important monument a scos la iveală,
alături de cele două monede găsite in părnîntul de nivelare, o serie întreagă de date care
au putut fi înregistrate şi care încadrează monumentul în epoca lui Ştefan cel Mare. Dez
velirea lui în întregime va prilejui culegerea de observaţii detailate şi complete.
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cuptorul nr. 3 dc a n piatra dc var din caseta C .
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Vremea căreia îi aparţine cuptorul este indicată de materialul ceramic găsit înă
untrul lui. Pe baza acestuia, cuptorul se plasează în a doua jumătate a secolului al XV-lea.
Dar el taie un cuptor datat în aceeaşi epocă şi este acoperit de un strat de pămînt în
care s-a găsit o monedă emisă de Ştefăniţă Vv. şi ceramică din secolul al XVI-lea. Ca
atare se situează între o primă fază de construcţie din timpul lui Ştefan cel Mare şi domnia
lui Ştefăniţă, înregistrînd o a doua etapă de mari lucrări, legate de numele aceluiaşi
voievod. Or, faptul acesta este evidenţiat de analiza şi a altor complexe arheologice.
Urmărirea unora dintre problemele tratate mai sus a oferit prilejul cercetării în
continuare a sistemului de şanţuri şi gropi de luptă din secolul al XVII-lea.
Cele două şanţuri care taie partea de N E a platoului, de la N E la SV, unul în
imediată apropiere a şanţului II de apărare al cetăţii, altul la 20 m departe de primul,
au fost identificate şi în mijlocul platoului. Primul pornind din faţa porţii pînă la punctul
de interceptare străbate 60 m, iar al doilea de la fruntea de N E a platoului pînă la mij
locul lui măsoară 70 m. între acestea, în centrul platoului, s-a prins un şanţ de legătură
care cade oarecum perpendicular pe ele. Are adincimea de 1,30 m şi lărgimea de l,20m.
în apropierea punctului de contact, între şanţurile 2 şi 3, se desprinde din şanţul 2 un
altul; acesta se îndreaptă în sus, spre fruntea de N E a platoului tăindu-1 în curmeziş
pe o lungime de 150 m. Aici întîlneşte alt şanţ care este amplasat chiar pe creastă. A fost
cercetat numai pe o porţiune de 10 m.
Spre marginea de N E a platoului au fost atinse două gropi. Ambele sînt situate
pe aceeaşi linie, de o parte şi de alta a şanţului 2 de luptă. în ele s-a găsit cite un
cuptoraş, făcut după sistemul cunoscut, avînd gura unul spre cetate iar altul spre creasta
de N E a platoului. încă două gropi au fost sesizate şi pe fruntea de SV a platoului, tot
în apropierea cetăţii. în mijlocul uneia, pe fund, s-a găsit o vatră, iar într-alta un cuptor
de felul celorlalte.
Remarcăm în mod deosebit descoperirea a patru monede în şanţurile şi gropile
de luptă. Trei monede sînt poloneze, emise către mijlocul secolului al XVII-lea, iar a
patra este o monedă prusacă bătută în aceeaşi vreme. Acest fapt constituie un indiciu
puternic în sprijinul legăturii care se face între sistemul de şanţuri şi gropi de luptă
descoperite pe platou şi evenimentele desfăşurate la cetate şi în preajma ei în anul 1653.
Cu prilejul săpăturilor efectuate în campania aceasta, a fost interceptată în mij
locul platoului încă o conductă de apă; este făcută din olane de lut ars legate cu mortar
hidraulic. Ea coboară dinspre satul Lisaura la cetate. După o singură observaţie strati
grafică, nu suficient de concludentă, conducta se plasează în secolul al XV-lea.
III. SECTORUL Β (CIMITIR)
în sectorul Β campania anului 1955 a început prin adincirea secţiunii XII/1952,
care nu fusese dusă pînă la părnîntul viu. în funcţie de rezultatele obţinute la adincirea
acestei secţiuni, săpătura a fost concentrată în jurul complexului apărut aici, despre care
se va vorbi mai jos. Importanţa complexului şi urgenţa dezvelirii lui a cerut ca activitatea
de cercetare a cimitirului propriu-zis să treacă deocamdată pe planul al doilea. Ea a fost
însă continuată în suprafeţele X I X şi X X pentru urmărirea « drumului » de piatră
apărut în anul 1953.
ι . « D r u m u l » dc Piatra

1

Apariţia în săpătura din 1953 a complexului, denumit de noi în raportul preli
minar « drum », rămăsese nelămurită adt sub raportul legăturilor sale cu complexele
înconjurătoare (punct de plecare şi de oprire, legătura cu biserica cimitirului, etc.) cît
1

Vezi Raportul pentru campania 1953 în S C I V . V , 1 - 2 .

1954,
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şi, mai ales, in ceea ce priveşte raporturile stratigrafice dintre « drum » şi mormintele
peste şi pe lîngă care trecea.
Problema, reluată în studiu in campania anului 1955, s-a arătat a fi insă cu mult
deosebită de chipul în care se încercase explicarea ei în raportul preliminar din 1953.
Astfel, în locul unui « drum » de piatră, aşa cum apărea în raportul amindt, complexul
apare, după secţionarea lui, în cu totul altă lumină. Adincirea suprafeţelor X I X şi X X
precum şi dezvelirea « drumului » a arătat că acesta se prezintă sub aspectul următor.
Rîndul de piatră de carieră de dimensiuni în general mari descoperit în anul 1953
este aşezat pe un pat de pămînt cenuşiu-măzăros in care materialele arheologice sînt
în general puţine. Trebuie insă menţionat faptul că în acest strat de pămînt, a cărui
grosime variază intre 10—20 cm, se găsesc fragmente de oase aparţinînd unor schelete
omeneşti care au fost deranjate cu prilejul aşezării pietrelor. Sub acest strat de pămînt
cenuşiu se găseşte un alt rînd de pietre, care se deosebeşte de primul doar prin aşezarea
mai atentă a pietrelor de pe margine, puse pe muche. Şi pe acest strat de pietre se
găsesc extrem de puţine materiale arheologice, aşa încît datarea lui rămîne încă lăsată în
suspensie, deşi fragmentele ceramice culese par a indica secolul al XV-lea.
Profilul săpăturii aduce (acum, după adincirea ei) completarea datelor obţinute
şi obligă la o nouă observare şi interpretare a întregului complex. Profilul arată că rîndul
de jos de pietre se află aşezat pe fundul unui şanţ puţin adine, şi că pietrele marginale
aşezate pe muche se sprijină pe pereţii şanţului. O dată ce s-a stabilit că este vorba de
un şanţ pe fundul căruia s-au aşezat pietrele, s-a trecut la urmărirea pe teren sau în
planurile de săpături a traseului probabil al acestuia şi s-a ajuns astfel la concluzia (neve
rificată în întregime) că şanţul acesta taie platoul din faţa cetăţii de restul cîmpiei aflate
în faţă şi constituie, sau face parte poate, dintr-un prim obstacol în calea atacatorilor,
dintr-o primă linie de apărare.
Reluarea activităţii în acest sector devine, în chip firesc, obligatorie, avîndu-se
ca sarcină permanentă urmărirea traseului şanţului de care este vorba şi datarea lui.
Aceasta se va face nu numai cu ajutorul materialelor găsite ci poate şi, mai ales, cu
ajutorul relaţiilor ce se vor putea stabili cu mormintele secţionate de şanţ sau care deran
jează şanţul. în orice caz problema a căpătat o importanţă evidentă.
2. C o n i t r u c ţ U l e (fig. S ţ i 6)

Adincirea secţiunii XII/1952 pînă la părnîntul viu a arătat că urmele apărute în
anul 1952 şi necercetate mai departe din cauza lipsei de timp aparţin unei construcţii
care a fost distrusă nu peste foarte multă vreme de la ridicarea ei. Pe baza observaţiilor
făcute în cursul adîncirii secţiunii X I I s-a dezvoltat mai departe săpătura pe ambele
laturi ale secţiunii. Astfel, au fost deschise două casete de dimensiuni aproape egale
(casetele X X X şi X X X I ) . Ambele casete au fost împărţite în carouri cu laturile de 4/4 m
notate a,,
Z^. . . (fig. 6). în felul acesta întregul complex a fost cuprins în reţeaua de
carouri, cu excepţia părţii peste care trece secţiunea mai veche. Iată despre ce este vorba:
în marginea de SV a cimitirului feudal de pe platoul din faţa cetăţii, acolo unde mormin
tele încep să se rărească, a existat o construcţie de dimensiuni apreciabile, de formă
dreptunghiulară, avînd laturile de 15,50 X 6,75 m. Laturile mari, aşezate exact pe direcţia
N-S, au fost dezvelite în întregime (este vorba de colţurile construcţiei), ca şi cele
mici. După adincirea săpăturii pe întreaga suprafaţă a complexului, s-au constatat
următoarele.
Pereţii construcţiei erau făcuţi din bîrne şi lut. După distrugerea prin foc a cons
trucţiei, o parte din chirpici (pînă la suprafaţa de atunci a solului) a rămas pe loc, iar
tot ce se ridica peste nivelul solului s-a prăbuşit împrăştiindu-se peste suprafaţa cuprinsă
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intre pereţii construcţiei. Pentru a înţelege mai bine cele arătate pînă aici, trebuie să
facem precizarea că această construcţie este de tipul semibordei. Nu avem însă pînă
în prezent date in legătură cu adincimea pînă la care s-a săpat cînd s-a construit.
Ţinind seama de faptul că pereţii erau făcuţi din bîrne şi pămînt, cu atît mai ciudată
apare prezenţa numeroaselor cărămizi din cuprinsul complexului. Cărămizile (de for
matul 28/14 8 cm şi 24/12/6 cm)
au pe ele urme de mortar, ca
dovadă a folosirii lor intr-un zid
si se găsesc chiar, în două cazuri,
prinse în bloc de zidărie care se
păstrează încă. Faptul că aceste
cărămizi au fost întrebuinţate în
cadrul complexului de care este
vorba nu poate fi pus la îndoială,
întrucît o bună parte din cărămizi
este prinsă fie sub, fie în chirpi
ciul provenit din dărîmarea pere
ţilor. Rămîne însă să se stabi
lească in care părţi anume din
clădire au fost folosite. Ca un
prim indiciu in rezolvarea acestui
aspect
al problemei trebuie adusă
Resturile
construcţiei
incendiate
dit
casetele
Β.
X
X
X
l-'ig. 5.
şi 13. XXXI/1955.
precizarea că marea majoritate
a cărămizilor se găseşte înspre
latura mică de nord a clădirii şi în mijlocul construcţiei.
Dezvelirea complexului a arătat insă că nu este vorba numai de o singură încăpere
ci de mai multe in cadrul aceluiaşi complex. Dacă pe latura mare dinspre est nu se
găseşte nimic care să altereze planul construcţiei, pe latura dinspre apus situaţia devine
mai complicată, deoarece apar (înscriind probabil un unghi drept neverificabil în mo
mentul de faţă) încă două construcţii de proporţii mai mici.
în campania din anul acesta, planul de lucru prevedea numai dezvelirea complexului
pînă la nivelul superior al dărîmăturii; nu s-a putut vedea de aceea dacă cele două cons
trucţii de pe latura dc sud fac corp comun cu construcţia mare sau nu. Poziţia încăpe
rilor mici faţă de cea mare, precum şi unitatea materialului de construcţie dau siguranţa
că există legătură între ele.
Bizuindu-ne pe materialele arheologice descoperite în cuprinsul construcţiei,
credem că se poate presupune că avem în faţă un atelier ceramic care lucra pentru Cetatea
de Scaun. Astfel, in săpătură au apărut în proporţii de peste 60% fragmente de olane
de tipul celor folosite la conductele de aducere a apei, descoperite pe platou. Restul
materialelor descoperite îl constituie fragmentele de cahle de sobă de tipul celor cu gura
pătrată şi fundul circular. Aşa fiind, se lămureşte de la sine faptul că ceramică de bucătărie
nu s-a descoperit de cît în proporţie de 1% şi chiar mai puţin.
Această repartiţie a materialului ceramic este valabilă pentru întregul complex,
cu o singură excepţie şi anume: încăperea mai mică dinspre latura de sud a locuinţei.
Aici nu s-au descoperit decit extrem de puţine materiale ceramice — locul lor fiind luat
de numeroşi bulgări mici de metal topit (cupru). Prezenţa acestora în acest loc poate
indica faptul că în această încăpere era un loc pentru prelucrarea metalului. Aşa fiind,
este vorba, poate, de un atelier nu numai pentru producerea ceramicii, ci şi de
un meşter care prelucra metalul, dîndu-i frumoasa formă a bijuteriilor sau a obiec
telor de cult.
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Posibilităţile de datare a complexului sînt pînă acum încă reduse. Avem însă o
altă cale, şi anume ajutorul stratului care acoperă o bună parte din complex.
După dărîmarea construcţiei, locul rămas acum gol, cu aspectul unei gropi în
raport cu terenul înconjurător, a început să fie folosit pentru aruncarea materialelor
netrebuincioase. Primul strat de acest fel 1-a constituit o grămadă de pietre rămase de
la un cioplitor. Pietrele au fost aruncate pe suprafaţa locuinţei dărîmate. Ele sînt depuse
într-un strat care se subţiază către centrul construcţiei dar, e destul de gros spre marginea
ei pe care o urmează ca o linie perfect dreaptă (fig. 6). Peste aceste pietre aruncate s-au
găsit fragmente de vase de bucătărie din perioada de început a secolului al XVI-lea.
Un alt element care serveşte la datarea construcţiei îl constituie mormintele găsite
în apropierea construcţiei. Astfel, pe latura de est a construcţiei, la depărtare de numai
4 m, s-au găsit două morminte, dintre care unul a fost datat în primele două decenii ale
secolului al XVI-lea. în felul acesta, pînă la obţinerea unor noi date în legătură cu peri
oada în care a funcţionat « atelierul », se poate spune că el exista şi funcţiona în ultimii
zece ani ai veacului al XV-lea. După datele de pînă acum nu se poate spune însă mai mult.
Dacă s-a vorbit pînă acum numai despre această construcţie, nu înseamnă însă
că ea este şi singura sau mai exact vorbind, prima. Pe latura de est a construcţiei se
observă urmele unui perete mai vechi, care apare cu deosebire clar în profilul de sud
al secţiunii X I I . Deşi nu se păstrează decît o mică parte din peretele de care este vorba,
se vede foarte bine raportul dintre el şi peretele de est al construcţiei mai înainte descrise.
Astfel, peretele acesta este tăiat de construcţia arătată, aproape de colţul de N E al ei.
De subliniat este faptul că cei doi pereţi înscriu un unghi ascuţit al cărui vîrf încă nu este
clar sezisat. Fireşte că în acest caz construcţia descrisă mai sus nu poate fi decît ulterioară
alteia căreia i-a aparţinut peretele surprins de noi ca ultim rest al primei construcţii.
Datarea acesteia din urmă nu se va putea face decît pe baza unor relaţii ce se vor putea
(şi mai ales dacă se vor putea) stabili între cei doi pereţi, după demontarea «atelierului ».
*
După prăbuşirea construcţiei, în locul rămas gol şi adîncit au început să fie arun
cate, în afara pietrelor de care se vorbea mai sus şi alte materiale sau chiar gunoaie.
Astfel, împreună cu resturile de piatră s-au mai găsit şi oase de animale mari, obiecte
de metal, stanţe de monede din secolul al XVII-lea etc. Aceste materiale reprezintă
fie straturi distincte, cum este cazul celui din secolul al XVII-lea (marcat ca peste tot
pe platou cu cenuşă şi stanţe de monede false Christina), fie amestecate cu chirpiciul
scurs în urma ploilor, de pe suprafaţa înconjurătoare, în groapa fostei construcţii. Deşi
timp de secole în văiuga aceasta s-au scurs ori s-au aruncat materiale, locul prezintă
şi astăzi aspectul unei adîncituri asemănătoare « gropilor căzăceşti ».
*
O problemă în legătură cu care abia în campania viitoare se vor putea spune
lucruri mai precise este cea a raporturilor care se pot stabili între pavajul din secolul
al XVI-lea, care se întinde pînă în marginea construcţiei, şi construcţia însăşi. Observa
ţiile de pînă acum par a îndreptăţi afirmaţia că ele sînt contemporane, întrucît în două
cazuri este clar că pavajul se opreşte la marginea construcţiei. Tot despre această
contemporaneitate pare a vorbi şi faptul că deşi pavajul se opreşte la marginea cons
trucţiei, profilele nu arată o deranjare a pavajului de către adincirea construcţiei care
se vede foarte bine (fig. 6). Pavajul este aşezat ca un capac peste stratul feudal (in
această parte lipsit de materiale arheologice). Linia Iui ca şi cea a şanţului construcţiei
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se vede clar şi nu prezintă indicii de întretăiere. Mai mult chiar, după prăbuşirea « ate
lierului », pietrele mai mici de la marginea pavajului au început să alunece peste locuinţă
şi să constituie împreună cu alte materiale un strat deosebit.
în funcţie de cele observate în campania anului 1955 se desprinde cu claritate
nevoia de a se continua cercetarea in sectorul B. Este necesar să se lucreze paralel la
cele două puncte arătate mai sus, întrucît elucidarea acestor probleme va servi la înţele
gerea altora legate de sistemul de apărare mai îndepărtat al cetăţii şi de activitatea
economică de pe platoul din faţa acesteia.
IV. SECTORUL ORAŞ
în cuprinsul oraşului actual Suceava, cercetările au continuat pe locul viran situat
in partea de est a Liceului teoredc de fete, unde cu prilejul unor lucrări de construcţie,
s-a descoperit in şanţul de fundaţie un complex arheologic medieval, distrus în parte.
Fiindu-ne semnalată situaţia, lucrările au continuat sub supraveghere, înregistrîndu-se
următoarele observaţii.
întregul complex descoperit se află imediat la nord de locuinţele descoperite in
campania anterioară. Menţionăm că pe traseul şanţurilor de fundaţie mai fuseseră des
coperite o serie de complexe care, din cauza lucrărilor de construcţie înaintate, n-au
putut fi valorificate. Complexul cercetat de noi se prezintă după cum urmează: cea mai
veche urmă de locuire feudală — în afara răzleţelor urme din epoca neolitică — e repre
zentată printr-o locuinţă săpată în pămînt, de circa 5 m lungime, orientată N-S, la
adincimea de circa 3,50 m faţă de nivelul solului actual, şi la circa 2,50 m faţă de nivelul
de săpare. Lăţimea locuinţei nu s-a putut determina. Părnîntul de umplutură al locuinţei
este de culoare galbenă murdară, compact, amestecat cu puţine resturi de cărbune,
chirpici şi fragmente ceramice din prima jumătate a secolului al XV-lea; au ieşit la
iveală de asemenea două monede, dintre care una de la Alexandru cel Bun şi un degetar
de bronz.
Cea de a doua fază de locuire e reprezentată prin două locuinţe săpate în părnîntul
de umplutură al primei locuinţe, la adîncime de circa 3 m faţă de nivelul solului actual
şi la 2 m faţă de nivelul contemporan de săpare; ele au aceeaşi orientare. Dimensiunile
acestor două locuinţe nu s-au putut stabili, deoarece săpătura η-a surprins decît o parte
din laturile căptuşite cu blăni de scîndură carbonizate. Părnîntul de umplutură al acestor
locuinţe conţine bucăţi mari de chirpici, mult cărbune, pămînt ars, oase de animale şi
păsări, resturi de obiecte din fier, fragmente de cahle nesmălţuite, traforate, precum şi
numeroase fragmente ceramice din secolul al XV-lea.
Următoarea fază de locuire e documentată prin prezenţa a trei gropi de pari,
circulare, cu un diametru de circa 0,45 m. Ele sînt săpate în părnîntul de umplutură al
locuinţelor din primele două faze, una din gropi fiind distrusă în parte de o construcţie
ulterioară. Dispunerea lor e oarecum în şir; în ceea ce priveşte rolul lor, el nu a fost
determinat. Adincimea gropilor se situează la 2,50—3,60 m faţă de nivelul solului actual,
în pămîntul de umplutură al gropilor s-au găsit cîteva fragmente ceramice din secolul
al XV-lea, laolaltă cu fragmente de cahle nesmălţuite.
Ultima fază de locuire este reprezentată printr-o construcţie de piatră orientată
NNE-SSV şi avînd o formă aproximativ dreptunghiulară, cu dimensiunile: 2,60 m lungime,
1,90 m lăţime — grosimea pereţilor variind între 0,50 şi 0,26 m. Menţionăm că s-a păs
trat doar latura de vest a construcţiei, pînă la înlăţimea de 1,20 m. Restul a fost distrus
de lucrările de construcţie, păstrîndu-se doar pe o înălţime de 0,40 m. în interior exista
o vatră din cărămizi nearse iniţial, care s-au păstrat numai în partea sudică, pe două

www.cimec.ro

253

şiruri. Cărămizile zăceau pe un pămînt de umplutură format din lut, pietre, cenuşă, cărbuni
şi moloz. Umplutura era aşezată pe un strat de mortar asemănător celui folosit în cons
trucţie, slab, fără cărbune sau cărămidă pisată în compoziţie. Stratul de mortar acoperea
întreaga suprafaţă a interiorului; s-a observat că acesta prezenta urmele unei arderi puter
nice. Vatra încăperii era arsă şi ea la roşu, iar pereţii afumaţi. Accesul în încăpere se făcea
pe latura de nord unde s-a observat un prag din pietre printre care se găsea multă cenuşă.
Latura de est se prelungea spre nord legîndu-se probabil de o altă încăpere care, se pare,
intră în peretele de vest al secţiunii.
întregul complex era săpat în pămînt şi zăcea pe resturile locuinţelor din fazele
anterioare. E l era căpăcuit de un strat de nivelare care conţinea mult chirpici, oase, căr
bune, cenuşă, arsură şi fragmente ceramice din a doua jumătate a secolului al XV-lea.
La rîndul lui acest strat este acoperit de un pămînt negru cu infiltraţii de pămînt galben
în care s-au găsit fragmente ceramice dintr-un vas din secolul al XVI-lea. Cît priveşte
rostul acestei construcţii, este probabil să avem de-a face cu un cuptor sau cu un sistem
de încălzire medieval.
în continuarea cercetărilor, s-a dezvelit secţiunea 1/1954 pe o lungime de circa 8 m,
în capătul ei de nord, deoarece această porţiune nu. fusese cercetată pînă la pămîntul
viu. Observaţiile de natură stratigrafică conexate cu cele făcute pe materialul descoperit,
au permis să se stabilească în această regiune o dăinuire îndelungată a vieţii — situaţie
care confirmă observaţiile din campania precedentă (fig. 7).
Primul nivel de cultură materială e reprezentat prin răzleţe urme neolidce situate
la circa 1,50 m adîncime, peste care se suprapune un strat de pămînt negru cenuşos, în
care s-au găsit cîteva fragmente ceramice din epoca a doua a fierului. în stratul imediat
următor, format din pămînt de culoare brună, gros de circa 20 cm, s-au găsit mai multe
fragmente ceramice făcute dintr-o pastă cenuşie conţinînd multe pietricele. Ceramica
dovedeşte o tehnică mai rudimentară în comparaţie cu aceea din secolul al XIV-lea
pe care o cunoaştem. Fragmentele ceramice amintite par a fi lucrate cu roata înceată.
Deoarece datarea acestor fragmente este încă incertă, ne rezumăm deocamdată la o înca
drare stratigrafică între secolele V I I - X — marcate aici prin prezenţa în partea inferioară
a stratului amintit a cîtorva fragmente răzleţe în a căror pastă se găsesc cioburi pisate
— şi a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Acest nivel deşi subţire e bogat în urme
materiale ca : oase de animale şi păsări, diferite fragmente din fier puternic oxidate,
fragmente ceramice lucrate la roata de picior, precum şi o monedă de argint oxidată
de la Petru Muşat.
Deasupra acestui nivel se află un pat de pămînt, gros de circa 4 cm, cu puţine urme
materiale în el: oase, fragmente mici ceramice, peste care se aşează un pavaj (fig. 7) format
din pietre de rîu mici şi mijlocii. Grosimea pavajului variază între 4 şi 10 cm. Pe pavaj
şi încastrate în el, s-au găsit fragmente din obiecte de fier şi numeroase fragmente cera
mice din pastă cenuşie, lucrate la roată, caracteristice primei jumătăţi a secolului al XV-lea.
în caseta deschisă, despre care se va vorbi mai jos, s-au găsit pe acest pavaj numeroase
monede de la Alexandru cel Bun.
în partea sudică a secţiunii s-a săpat, de la nivelul pavajului amintit, o pivniţă
de locuinţă, în trepte, de circa 3 m adîncime. Această pivniţă este căpăcuită de un alt pavaj
format tot din pietre de rîu ca şi primul, zăcînd pe un pat de pămînt gros de circa 4 cm,
dar atingînd pe alocuri grosimea de 8cm. Pe pavaj s-au descoperit resturi materiale ca:
oase, fragmente din obiecte de fier şi bronz, precum şi fragmente ceramice, smălţuite
şi fără smalţ, din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Pavajul al doilea e întrerupt
de un complex din secolele X V I - X V I I , reprezentat printr-o placă de mortar care se
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continui spre nord printr-un strat subţire de pietriş. Deasupra se află depunerile din
secolul al XVTO-lea şi următoarele. S-a constatat că pivniţa din piatră, descoperită în
campania anterioară, este modernă şi nu are nici o legătură cu complexele medievale
amintite.
Pentru Verificarea situaţiei din secţiunea I s-a deschis o suprafaţă pe latura de vest
a secţiunii cu dimensiunile de 4 χ 6 m. Observaţiile de aici confirma cele constatate
stratigrafie in secţiunea 1/1954, aducînd precizări în privinţa succesiunii nivelurilor
de locuire.
înafara urmelor sporadice aparţinînd orînduirii comunei primitive, resturile de
viaţă materială sînt reprezentate printr-un strat de pămînt negru-brun care conţine frag
mente ceramice datînd probabil din feudalismul timpuriu, aşa cum s-a arătat mai sus,
Acestui strat i se suprapune nivelul din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, de deasupra
căruia coboară o groapă de formă ovală adîncă de circa 2,30 m. în umplutura gropii s-au
deosebit mai multe depuneri succesive. Unele dintre aceste depuneri sînt sărace în urme
materiale. Partea superioară a umpluturii însă este foarte bogată în oase, obiecte de fier,
numeroase fragmente ceramice unitare din punct de vedere tehnic şi variate din punct
de vedere stilistic. Ceramica este lucrată la roata de picior, iar pasta este de culoare cenu
şie. Ca forme apar: oale, tigăi, borcane etc. Marginea sudică a acestei gropi, care nu ştim
la ce a servit, este tăiată de pivniţa unei locuinţe (fig. 7), care coboară în trepte pînă la
circa 1,80 m adîncime. Pămîntul de umplutură al pivniţei e de culoare galben murdar,
compact, cu puţine resturi materiale. S-au găsit cîteva fragmente care datează de la înce
putul secolului al XV-lea. Situaţia este asemănătoare primei faze de locuire din şanţul
de construcţie. Toate aceste depuneri sint căpăcuite de pavajul I de care s-a amintit mai
sus, care în regiunea gropii se albiază puternic atingînd grosimea de 0,30 m. E l se aşterne,
numai în regiunea gropii, peste nişte dale mari de piatră. în acest pavaj s-au găsit resturi
ceramice însoţite de monede de argint şi divizionare, anepigrafe, de la Alexandru cel Bun.
în partea sudică, acest pavaj este întrerupt prin săparea unei pivniţe de locuinţă care
merge în trepte la aceeaşi adîncime ca şi locuinţa I. Din peretele de nord al locuinţei II
s-au păstrat blănile carbonizate care căptuşeau pereţii pivniţei, pe o lungime de 2 m
şi pe o înălţime de 0,80 m. Pămîntul de umplutură al acestei pivniţe era format din bucăţi
masive de chirpici ars la roşu, cărbune, pămînt ars, cenuşă, oase, cuie de fier, fragmente
ceramice din secolul al XV-lea etc. Această fază prezintă asemănare cu faza a doua din
şanţul de construcţie. Ea este acoperită de pavajul II amintit mai sus. Pămîntul de umplu
tură pe care zace pavajul II, în regiunea gropii, atinge grosimea de 0,30 m. în el s-au
descoperit fragmente ceramice însoţite de o monedă a lui Alexandru cel Bun, obiecte
de fier, între care menţionăm o potcoavă şi o foarfecă întreagă.
Pe suprafaţa gropii şi a pivniţelor, pavajul II se desface în două foi: prima este
întreruptă prin săparea unei a treia pivniţe de locuinţă, de asemenea în trepte. Şi aici
s-a surprins peretele de nord, căptuşit cu blăni carbonizate, pe aceeaşi porţiune ca şi
la locuinţele I şi I I . Pămîntul de umplutură al acestei pivniţe cuprinde mult chirpici
şi pămînt ars precum şi fragmente ceramice din secolul al XV-lea. Foaia a doua a pava
jului acoperă întreaga situaţie. Peste ea urmează o placă de mortar groasă de circa 5 cm,
aceeaşi din secţiunea I, şi se datează în secolele X V I - X V I I . în rest sînt depuneri şi inter
venţii moderne.
în urma studierii situaţiei din acest sector, se desprinde în încheiere că avem de-a
face în această regiune cu o intensă activitate constructivă în secolul al XV-lea, cu o
succesiune rapidă a fazelor. De asemenea se mai desprind numeroase probleme de ordin
social-economic şi referitoare la topografia tîrgului medieval Suceava.
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Cu ocazia lucrărilor de canalizare de pe strada Armenească au ieşit la iveală urme
materiale din secolele X V - X V I I I . în sondajul efectuat aici s-a observat prezenţa unor
urme răzleţe din secolul al XV-lea (cîteva fragmente ceramice). în schimb secolul al
XVII-lea este foarte bogat reprezentat, între altele, printr-o locuinţă ale cărei fundaţii
de piatră, măsurînd 0,60 m grosime, au fost surprinse de sondaj. Locuinţa are o lăţime
de 3 m, orientarea est-vest, lungimea neputîndu-se stabili.
*
Un alt sondaj a fost executat pe locul unde în campania anterioară s-au descoperit
două pietre de mormînt, intre care una, din anul 1513, fusese aşezată — după cum reiese
din cele scrise pe cîmpul inscripţiei— pe mormîntul lui Babtista Italianul.
S-a observat că piatra fusese mişcată de pe locul iniţial. Sondajul a dus la desco
perirea mai multor morminte succesive din a doua jumătate a secolului al XV-lea şi
din secolul următor. S-au descoperit în total 12 morminte orientate V S V - E N E , a căoror
adîncime variază între 1,50 şi 2 m. Două din aceste morminte au avut deasupra cîte un
grup de pietre de mărime mijlocie. Mai menţionăm un mormînt dublu — mamă şi copil.
La cele mai multe din morminte s-au păstrat resturi din sicriu. în ceea ce priveşte inven
tarul — acesta este sărac; într-un mormînt s-a găsit o monedă de argint de la Ştefan
cel Mare, iar în mormîntul dublu amintit, mama avea în degetul de la mîna stingă un
inel de bronz, iar copilul un nasture de bronz pe piept.
V. C E T A T E A D E APUS
în vara anului 1954 la Cetatea de Apus a fost pus accentul pe cercetarea unor com
plexe care prezentau încă din anii precedenţi importanţă în legătură cu problema cea
mai spinoasă pe care o ridică studiul acestei cetăţi şi anume: a fost terminată cetatea sau
nu? Şi legată de aceasta: a fost sau nu folosită Cetatea de Apus?
Axindu-şi planul de cercetări pe aceste probleme, colecdvul a stăruit asupra urmă
toarelor sectoare: a) incinta cetăţii; b) sectorul intrării cu cuptoarele de ars piatra de
var şi c) sectorul « D » — şanţul şi valul mic de apărare.
a) în incinta cetăţii şi anume pe latura de est a fost deschisă o nouă suprafaţă —
13 A. După îndepărtarea solului vegetal, la adincimea de 0,15 m s-a găsit placa de mortar
care formează pavajul incintei Cetăţii de Apus — desfiinţindu-se cu acest prilej malurile
dintre tasetele 6 A ş i l 3 A — şi a apărut un complex de tipul aceluia descoperit în caseta
9 A/1953
La complexul descoperit în vara aceasta sint păstrate mai bine laturile de est şi
vest; cele de nord şi sud sînt vătămate. Cercetările au dovedit că distrugerea parţială
a complexului se datoreşte demantelatorilor Cetăţii de Apus. în cuprinsul complexului
(cavităţii) descoperit în caseta 13 A au fost găsite aruncate pietre de toate mărimile,
predominînd însă cele mari şi mijlocii. Acestea nu purtau urme de mortar pe ele — lucru
care a fost constatat şi la pietrele descoperite în caseta 9 A/1953, şi au fost supuse
unei examinări atente. Pietrele au o culoare brun murdară datorită solului vegetal care
le-a acoperit.
Pe fundul cavităţii au fost găsite imprimate în placa de mortar 3—4 urme de lemn.
Dimensiunile acestor urme sînt: 0,40 m lungime, iar grosimea de 0,15—0,20 m. Rostul
acestor urme de lemn este uşor de înţeles. Ele aparţin constructorilor cavităţii descoperite
în caseta 13 A. Constructorii au folosit în timpul turnării plăcii material lemnos pentru
a fixa masa de mortar. Pentru a lămuri însă definitiv problemele pe care le ridică aceste
1

Vexi S C I V . V , 1—2.

1954, p. 305. fig. 41.

www.cimec.ro

ŞANTIERUL ARHEOLOGIC

19

SUCEAVA

267

cavităţi, sînt necesare cercetări mai ample în incinta cetăţii. în orice caz datele culese
pînă acum tind să demonstreze că aceste cavităţi aparţin unor fundaţii de locuinţe din
cuprinsul incintei. Am arătat cu alt prilej de ce complexul descoperit în caseta 9 A/1953
nu poate fi atribuit unei gropi de var sau altor întrebuinţări legate de construcţia cetăţii.
în caseta 13 A, pe fundul cavităţii, a fost descoperit un solz de zale — al doilea
in decursul a patru ani de cercetări — datînd din secolul al XIV-lea. Prezenţa acestuia
în complex poate fi pusă în legătură cu faptul că în această regiune a staţionat un militar
după terminarea cetăţii.
Colectivul a fost preocupat in vara acestui an şi de studiul a două vetre, descoperite
in caseta 10 A încă din anul 1953. Vetrele au fost amenajate pe zidul de nord al Cetăţii
1

1

ι

ι
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Fig. 8. — Cetatea de Apus. Planul vctrclor din caseta IU A.

(fig. 8). în legătură cu amenajarea şi folosirea acestor vetre au fost emise mai multe ipo
teze. Astfel, s-a presupus că vetrele ar putea să aparţină constructorilor Cetăţii de Apus,
care la un moment dat şi-au întrerupt activitatea de construcţie staţionind temporar
în această regiune a cetăţii. O altă ipoteză de lucru tindea să demonstreze faptul că vetrele
aparţin demantelatorilor cetăţii.
în sprijinul primei soluţii au fost folosite următoarele două argumente: 1) s-a
enunţat părerea că zidul de nord al Cetăţii de Apus nu ar fi fost înălţat deplin şi că pe linia
vetrelor a fost oprită ridicarea zidului; 2) s-a observat că în regiunea vetrelor, pe supra
faţa păstrată a zidului de nord, nu se remarcă urme de scoatere a pietrei. în stadiul actual
al cercetărilor, folosindu-ne de rezultatele şi observaţiile culese atît in caseta 10 A, cît
şi în alte sectoare ale cetăţii, considerăm că sîntem îndreptăţiţi să atribuim aceste vetre
demantelatorilor Cetăţii de Apus.
în ceea ce priveşte zidul de nord al cetăţii, acesta a fost înălţat cel puţin pînă la
linia de călcare din incintă, reprezentată prin placa de mortar. Am arătat în rapoartele
anterioare că placa de mortar (pavajul) a fost amenajată după ce curtina a fost ridicată
la nivelul de călcare al constructorilor. Lipsa urmelor de scoatere a pietrei de pe zidul
de nord, în regiunea vetrelor, se explică prin faptul că porţiunea din zid a fost lăsată
timp de trei ani de zile sub acţiunea agenţilor atmosferici care au măcinat mortarul în
care se imprimaseră urmele de piatră.
1
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Pentru a lămuri definitiv această problemă, trebuie să arătăm că la numai un metru
vest de vetrele despre care este vorba şi anume în caseta 1 B/1952, găsim deasupra zidului
de nord o masă compactă de mortar şi pietre mici. Toate acestea nu reprezintă altceva
decît resturile de mortar şi piatră măruntă depozitate deasupra zidului de nord de către
demantelatori, după ce aceştia au distrus zidul şi au ales piatra mare de construcţie, pentru
a o refolosi.
Faptul că în caseta 10 A, pe suprafaţa zidului de nord, mai precis pe linia vetrelor,
nu găsim masa aceasta compactă de deşeuri, se explică în felul următor : după ce
zidul de nord a fost démantelât în regiunea de NV, un grup de oameni şi-a ales
acest punct ca adăpost temporar. Cu acest prilej, ei au îndepărtat resturile de moloz
de la est şi vest de acest punct, pe linia zidului de nord. Cu acest prilej demantelatorii
şi-au amenajat două vetre înspre malurile de nord şi sud ale fostului şanţ de fundaţie al
zidului de nord.
Cercetarea vetrelor a dovedit că acestea nu au fost amenajate direct pe zidul scos
sau pe un strat de mortar. Demantelatorii au adus pămînt curat din apropiere şi l-au
aşternut peste zid in grosime de 1—2 cm, făcînd apoi focul peste acest pămînt — cunos
cut fiind faptul că vatra nu se amenajează direct pe piatră. Ε important să amintim faptul
că fragmentele de vase descoperite aici se deosebesc de acelea descoperite în preajma
vetrelor din cuprinsul aşezării temporare, situată în faţa cuptoarelor de ars piatra de var.
Această aşezare temporară a fost atribuită constructorilor Cetăţii de Apus. Fragmentele
de vase descoperite în vetrele din caseta 10 A au elemente comune cu ceramica atribuită
de noi încă din anul 1952 demantelatorilor şi nu constructorilor Cetăţii de Apus.

*
b) în legătură cu intrarea în Cetatea de Apus a Sucevii au fost făcute numeroase
presupuneri în anii trecuţi. în cadrul acestor preocupări s-a acordat o importanţă deo
sebită unor dîre sau urme descoperite de-a lungul platformei intrării.
Pînă în momentul de faţă s-a putut stabili că limita de NV a dîrelor se află în regiunea
zidului de sud al cetăţii, pe cînd limita de S E atinge regiunea secţiunii I C/1952, la numai
7—8 m NV de cuptorul de var nr. 1 (fig. 9).
în campania de săpături din vara aceasta au fost cîştigate noi elemente de ordin
stratigrafie, cu ajutorul cărora s-a putut restrînge şi stabili cu aproximaţie timpul cînd
dîrele au fost amenajate. Pornind în cercetarea noastră de la întrebarea legitimă cind,
cine şi de ce a săpat aceste urme sau dîre, au fost emise în timpul cercetării o serie de
ipoteze şi anume: 1. Dîrele ar aparţine constructorilor Cetăţii de Apus. Ele nu pot fi însă
atribvite constructorilor cetăţii, deoarece dira de vest trece peste depunerea care acoperă
zidul de sud al cetăţii, în regiunea acropolei. 2. Dîrele ar aparţine demantelatorilor cetăţii.
Ele nu pot fi atribuite nici acestora, datorită faptului că una dintre ele taie pămîntul aruncat
de demantelatori în fostul şanţ de fundaţie al zidului de sud. 3. Dîrele sînt anterioare
şanţului militar din anii 1916—1917, şanţ care taie creasta cetăţii pe direcţia NV-SE.
Dîra de vest este tăiată de şanţul militar. 4. Dîrele nu pot fi puse pe seama unor sondaje
efectuate de C. A. Romstorfer aici, la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
nostru. Pămîntul care le acoperă este tasat spre deosebire de cel care umple şanţul militar,
iar nivelul de la care acestea au fost săpate este acoperit cu un strat de depunere gros
de 0,40—0,50 m. 5. Dîrele nu aparţin unor căutători de comori sau unor jefuitori de
piatră tîrzii. Direcţia lor respectă linia intrării în cetate, ele sînt săpate uniform şi la egală
distanţă una de alta. Am arătat cu alt prilej ci jefuitorii sau căutătorii de comori au lucrat
anarhic în cuprinsul Cetăţii de Apus.
Pînă la noi cercetări, atribuim urmele despre care a fost vorba ca aparţinînd unor
demantelatori mai tîrzii decît aceia care au scos piatră la începutul secolului al XV-lea.
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Ele au fost folosite probabil pentru transportul unor materiale dinspre cetate înafară,
urmărind platforma intrării. Cu acest prilej demantelatorii tîrzii au distrus poate şi vechea
intrare în Cetatea de Apus.

*

în sectorul Cuptoare (C) s-au urmărit unele probleme în legătură cu viaţa con
structorilor Cetăţii de Apus, precum şi problema funcţionării cuptoarelor de ars piatra
de var. Anumite observaţii făcute în campaniile anterioare privind situaţia depunerilor
arheologice din vecinătatea cuptoarelor au fost întărite şi precizate în campania
aceasta.
în casetele 2 C şi 5 C/1953, precum şi în secţiunea II C au fost sezisate mai dinainte
anumite zone de cenuşă şi cărbuni peste care s-a depus un strat de piatră (gresie) sfărîmată. Cantitatea de cenuşă şi cărbuni din aceste zone provine din cuptoarele de ars piatra
de var. Ea a fost scoasă din cuptoare înainte ca ele să ii fost folosite pentru o nouă şarjă.
Această afirmaţie e întărită şi de împrejurarea că cenuşa este amestecată şi cu lut terţiar
ars la roşu, provenit din pereţii cuptorului. Cercetările au continuat în caseta 4 C/1953
şi în secţiunea 9 C/1953 (cuptorul I I de ars piatra de var). S-au înlăturat dărîrnăturile
din jumătatea de est a cuptorului I I , scoţîndu-se la iveală cu acest prilej doi din pintenii
rectangulari ai cuptorului. Aceştia sînt lucraţi din piatră legată cu pămînt şi au dimen
siunile de 1,75 χ 1,15 m.
Secţiunea 9 C/1953 a fost adîncită pe o porţiune de circa 20 m. Cu această
ocazie s-a constatat că dunga de cenuşă rezultată din defrişarea prin curătură (ardere)
a pădurii existente in momentul construirii cetăţii se întinde şi în această regiune a cup
toarelor (fig. 9). Profilul secţiunii 9 C ne dovedeşte că peste dunga de cenuşă, construc
torii cuptoarelor au nivelat terenul cu terţiar purtat, scos cu prilejul săpării cuptoarelor.
Peste acest pămînt, folosit pentru nivelare, au fost amenajate toate vetrele aşezării tem
porare din faţa cuptoarelor de ars piatra de var. La circa 2—3 m NV de gura cuptorului II,
straturile sînt perforate de trei gropi din secolul al XIV-lea, aşadar contemporane în
parte cu epoca construirii cetăţii, dar ulterioare funcţionării cuptorului I I .
Faptul că aceste gropi ajung cu fundul pînă la pămîntul viu şi taie dunga de cenuşă
şi două straturi de gresie care reprezintă şarjele cuptorului II — demonstrează că în momen
tul săpării gropilor acesta nu mai funcţiona. Deocamdată menţionăm ipotetic că s-ar
putea ca acest cuptor să fie primul în ordinea funcţionării cuptoarelor de la Cetatea de
Apus a Sucevii.
La capătul dc vest al secţiunii 9 C, pe fundul cuptorului I I , la o adîncime de 3,10 m
faţă de solul actual, au fost descoperite resturile unui ulcior ars la roşu, cu pasta
foarte bună şi bine arsă. Gura vasului este trilobată. Vasul este ornamentat la exterior
cu dungi albe dispuse vertical, începînd de la buză spre pîntece. Imediat sub buză, pe
gît şi pe umeri, vasul are ca ornament două caneluri orizontale. Nu cunoaştem încă un
exemplar analog, pentru secolul al XIV-lea, în restul ţării .
în caseta 8 C/1953 fuseseră descoperite urme de arsură puternică şi resturile unui
zid de piatră legat cu pămînt. Cercetările din vara aceasta au dovedit că în această supra
faţă a fost surprins un al treilea cuptor de ars piatra de var (fig. 10) care, după folosire,
a fost tăiat cu prilejul adîncirii şanţului mare de apărare, în momentul în care a fost ame
najată şi intrarea în Cetatea de Apus.
Toate observaţiile înregistrate în timpul studierii acestui complex vin să sprijine
una din ipotezele susţinute de noi şi anume pe aceea că cetatea a fost terminată şi folosită.
1

2

Vezi detalii In S C I V , V , 1 —2, 1954, p. 307.
' Vasul este întregibil. O parte din el se mai afli
1

înca in porţiunea din cuptorul 11 necercetat. Va fi publicat
In raportul viitor.
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c) Pe latura de SV a Cetăţii de Apus, au fost executate cinci secţiuni in campaniile
anterioare. Observaţiile înregistrate in timpul săpării acestor secţiuni şi materialele arheo
logice secase de aici au pus unele probleme importante, legate nemijlocit de viaţa cetăţii,
mai ales în perioada de construcţie a acesteia. în primul rînd au fost descoperite aici
fragmente de vase însoţite de cărbuni şi
cenuşă. Toate aceste elemente au fost puse
de noi în legătură cu prezenţa unor vetre
temporare folosite de constructorii cetăţii.
La toate acestea se mai adaugă cîteva frag
mente de fier rupte dintr-o serie de unelte
folosite de aceiaşi constructori şi, în sfîrşit,
tot în acest sector au fost găsite numeroase
potcoave de bovine aparţinînd animalelor cu
care credem că au fost transportate materia
lele pentru construcţia cetăţii.
Studierea profilelor precum şi întreaga
interpretare stratigrafică a secţiunilor orien
tate est-vest din acest sector duc la con
cluzia că în acest sector, constructorii cetăţii
au făcut mari amenajări de teren, impuse
de săparea şanţului de apărare şi de cele
două valuri de apărare (mare şi mic) din
acest sector.
Toate aceste probleme au fost verificate
şi in parte întărite de observaţiile înregis
trate în secţiunea VI D executată în anul
1955. Rezultatele obţinute în timpul săpării
şi studierii materialului arheologic din
această secţiune duc la următoarele con
Fig. 10. — Resturile cuptorului UI Je ars piatra dc
cluzii (vezi şi fig. 9);
var (sec. X I V ) .
La sfîrşitul secolului al XIV-lea, con
structorii Cetăţii de Apus au găsit pe latura
de SV a cetăţii un filon de piatră de construcţie (primul orizont de gresie sarmaţiană).
Constructorii au valorificat această sursă, atît de puţin costisitoare, începînd să extragă
piatra dinspre piciorul pantei dinspre vest înspre est, mai precis înspre poalele dealului
pe care au construit cetatea. Scoaterea pietrei este marcată printr-o serie de lentile for
mate din piatră măruntă. Această piatră măruntă, rezultată în timpul scoaterii pietrei de
construcţie, a fost aruncată de către pietrari tot peste locul pe care aceştia îl exploraseră
mai înainte, adică, înspre vest. în secţiune am găsit pe fund bucăţi mari de piatră
dintr-o gresie sfărimicioasă. Blocurile, deşi mari, nu au fost folosite pentru construcţia
cetăţii. Ele aparţin nivelului de rocă în formare compus dintr-o pătură de nisip şi di
verşi silicaţi.
La capătul de est al secţiunii VI D, pietrarii au staţionat cîtva timp amenajîndu-şi
o vatră deasupra unei lentile de piatră măruntă amestecată cu terţiar purtat. Lentila de
piatră măruntă pe care a fost amenajată vatra acoperă nivelul de scoatere a pietrei. Acest
lucru ne dă posibilitatea să tragem concluzia că vatra a fost amenajată în momentul cînd
pietrarii mutaseră cariera in regiunea de est a secţiunii VI D, mai precis la poalele botului
de deal unde s-a înălţat basdonul de SV al cetăţii. în regiunea vetrei au fost descope
rite — în afară de cenuşă şi cărbuni — două fragmente ceramice şi o bucată masivă de
fier, provenind probabil dintr-o daltă ruptă in timpul scoaterii pietrei.
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în continuare, constatăm că după scoaterea pietrei, regiunea a fost acoperită cu
pămînt, adus dinspre est înspre vest. Pămîntul purtat a fost pus în legătură cu săparea
şi adincirea şanţului mare de apărare de pe latura de sud a Cetăţii de Apus. Remarcăm
cu acest prilej că o parte din pămîntul scos din şanţul mare de apărare a fost folosit pentru
înălţarea valului de est (pe direcţia mănăstirii Zamca), iar o parte din acest pămînt a fost
depus înspre vest, adică peste zona din care a fost scoasă piatra de construcţie.
La jumătatea profilului (fig. 9) deosebim o adîncitură, iar la vest de aceasta o înăl
ţare de pămînt — pusă în legătură tocmai cu săparea acestei adînciri. Această adincire
şi înălţare s-a stabilit că este ulterioară momentului de scoatere a pietrei şi aceluia de
acoperire cu pămînt provenit de la săparea şanţului mare de apărare. S-a stabilit în timpul
cercetării că aceste complexe nu reprezintă altceva decît un şanţ mic cu valul său de apărare
amenajat mai tîrziu. Şanţul şi valul mic de apărare este orientat est-vest şi a fost amenajat
in capătul de vest al şanţului mare de apărare. Cronologic, şanţul şi valul mic de apărare
au fost lucrate după scoaterea pietrei din carieră şi după săparea şanţului mare de apărare.
înainte de a încheia observaţiile înregistrate în această secţiune trebuie să subliniem
prezenţa unei pînze de piatră măruntă, care se găseşte sub stratul vegetal, la capătul de
est al secţiunii V I D. Pînza de piatră măruntă este amestecată cu bucăţi mici de mortar
şi a fost pusă în legătură cu faza de demantelare a Cetăţii de Apus.
în concluzie, atragem atenţia asupra faptului că stabilirea cronologiei lucrărilor
de construcţie pe latura de SV a cetăţii şi interpretarea justă a fiecărei operaţii în parte
vor forma elemente puternice pentru a dovedi în viitor faptul că tocmai pe latura de
vest, unde zidul de incintă nu se mai păstrează, vom găsi date preţioase pentru a limpezi
definitiv problema terminării şi folosirii Cetăţii de Apus a Suce vii
VI. S O N D A J E L E D E L A PIATRA NEAMŢ

(Qg. u)

In anul 1954, din iniţiativa conducerii Muzeului Arheologic regional Piatra Neamţ,
au fost întreprinse o serie de cercetări asupra ruinelor fostei Curţi Domneşti din Piatra
— situate în bună parte sub clădirea care adăposteşte astăzi Şcoala medie de băieţi din
localitate .
Pentru a completa unele date şi a preciza problemele legate de situaţia stratigrafică
a depunerilor arheologice din vecinătatea imediată a acestor ruine, în planul de activi
tate pe 1955 al şantierului arheologic Suceava s-a prevăzut şi cercetarea, în continuare,
a monumentului amintit. De asemenea, în limita posibilităţilor, trebuia continuată iden
tificarea traseului zidului de incintă al Curţii Domneşti pe porţiunea de teren situată la
vest şi nord-vest de biserica lui Ştefan cel Mare. Despre rezultatele cercetărilor din anul
1955, care s-au executat între 15 iulie şi 15 august, va referi raportul de faţă.
i

i . Sectorul d c S V al C u r ţ i i D o m n e a ţ i

Pe porţiunea de teren situată la vest de clădirea liceului (fig. 11) s-au săpat secţiu
nile denumite de noi I A (dimensiuni: 20 χ 1,50 m), I A (dimensiuni: 5,25 χ 1 m),
Π Α (dimensiuni: 6,80 χ 2,00 m) şi I I I A (dimensiuni: 6,40 χ 1,50 m). La extremi
tatea de est a secţiunii I A s-a deschis, pe latura de nord a secţiunii, caseta I A (dimensiuni:
3,35 Η2,75 m). S-a cercetat efectiv o suprafaţă de circa 70 m . Situaţia stratigrafică de
jos in sus, pe baza profilului de nord al secţiunii I A, este următoarea (fig. 12) :
a

2

Vezi raportul asupra cercetărilor din 1954 in S C I V , V I , 3—4, 1955. p. 819 şi urni
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I. Peste pămîntul viu (sol de munte castaniu compact) zace cel mai vechi strat arhe
ologic interceptat pînă acum. Ε vorba de un strat de pămînt negru-brun, consistent,
situat la circa 1,20—1,30 m sub nivelul actual al solului. Stratul e gros de 10—20 cm şi
conţine în el bucăţi de chirpici ars (lut amestecat cu puţine paie sau pleavă de grîu) — pro
venind desigur de la o locuinţă incendiată — precum şi rare fragmente de ceramică.
Aceasta, atipică de altfel, se poate împărţi în două categorii, procentual egale: a) ceramică
roşie, lucrata cu mîna, de factură modestă — chiar grosolană — cu pasta impură ameste
cată şi cu cioburi pisate, prost arsă, foarte corodată şi b) ceramică cenuşie, lucrată la roată,
cu pasta foarte bună, consistentă şi bine arsă.
în acest strat, în afară de ceramică, nu s-a găsit nici o altă urmă de cultură materială.
După factura şi tehnica de execuţie a ceramicii şi după poziţia stratigrafică a întregului
strat arheologic — acesta trebuie atribuit epocii a doua a fierului, respectiv unei aşezări
din acest loc aparţinînd culturii dacice din Moldova (circa secolele I-II e.n.).
II. Peste stratul de cultură geto-dacică se suprapune stratul corespunzător orîn
duirii feudale (secolele X I V — X V I I I ) . în acest strat de cultură se disting trei
nivele succesive de viaţă, surprinse în toată porţiunea de teren cercetată.
A. Primul nivel datează de la sfîrşitul secolului al XIV-lea, cuprinzînd şi prima jumă
tate a secolului următor. Stratul de pămînt corespunzător se află la circa 1—1,10 m adîn
cime şi constă dintr-un pămînt negru-castaniu, granulat, conţinînd în el numeroase urme
de viaţă materială (ceramică, obiecte de fier, cenuşă, cărbuni, oase de animale etc.). în
strat s-a dat de resturile unei locuinţe de suprafaţă incendiate — între dărîrnăturile căreia
s-au descoperit, printre altele şi două monede emise în primii ani de domnie ai voievodului
Alexandru cel Bun. Ceramica descoperită în strat este caracteristică acestei epoci şi cores
punde întru totul — tipologic şi stilistic — aceleia de la Suceava, Cetatea Neamţului şi
din alte părţi ale Moldovei.
Menţionăm că, în stadiul actual al cercetărilor, nu s-a ajuns încă să se distingă stra
tigrafie nivelul secolului al XIV-lea de cel al veacului următor . Problema aceasta rămîne
să fie rezolvată de viitoarele cercetări din cuprinsul oraşului Piatra Neamţ.
B. Al doilea nivel se plasează în a doua jumătate a secolului al XV-lea. Observa
ţiile din teren şi structura straturilor de pămînt care compun acest nivel, demonstrează
că avem de-a face în această perioadă cu trei subnivele:
1. Primul, reprezentat de un strat de pămînt cenuşiu închis, are o grosime de
0,10—0,15 m. Materialul arheologic, în special ceramica, descoperită în strat şi în două
gropi, este tipic pentru jumătatea a doua a secolului al XV-lea. In raport cu construcţiile
Curţii Domneşd, stratul respectiv se plasează într-o epocă imediat anterioară acestora.
2. Peste acest strat zace unul subţire — un pămînt amestecat cu foarte multe bucă
ţele de mortar (var hidraulic, nisip, cărămidă pisată şi cărbuni). în secţiune stratul ne apare
sub forma unei dungi albicioase, lăsînd chiar impresia unui pavaj de mortar. Totuşi
analiza atentă a acestui strat risipeşte îndoiala că el s-a format în timpul construirii
zidurilor Curţii Domneşti.
3. în sfîrşit, tot în a doua jumătate a acestui secol, se plasează şi stratul următor
de pămînt negru-cenuşiu amestecat cu pietricele şi bucăţi de mortar. în acest strat încep
să apară fragmente de cahle de sobă şi plăci ornamentale de pereţi caracteristice epocii
lui Ştefan cel Mare. Stratul corespunde cu epoca în care se zideşte — în cuprinsul Curţii
Domneşti — biserica sf. loan (1498) şi turnul-clopotniţă (1499).
C. Al treilea nivel de viaţă de pe teritoriul Curţii Domneşti se plasează în secolele
X V I — X V I I . în stratul de pămînt corespunzător acestui nivel găsim, în afară de ceramică,
1

Pini In prezent la Curtea Domneasca din Piatra
Neamţ s-au găsit — in condiţii stratigrafice neclare — mai
multe monede de la Petru I Musat (1375 —1391), precum
1

si una de U Ştefan 1 Musat (1394—1399), toate menţionate
in raportul pe 1954 de care a fost vorba mai sus.
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bucăţi de mortar şi cărămizi sfărîmate, pietre, cărbuni şi cenuşă. Ε foarte probabil că în
această perioadă destul de frămîntată din istoria Moldovei, Curtea Domnească din Piatra
să fi suferit oarecare prefaceri sau reparaţii, oglindite arheologic. De altfel, începînd cu
veacul al XVII-lea, ştirile — şi aşa destul de sărace pentru vremurile anterioare — dispar
cu totul în ce priveşte Curtea Domnească din Piatra
Straturile de pămînt următoare conţin foarte mult moloz şi se plasează în secolele
X V I I I — X I X . O parte din acestea s-au format fie în timpul construirii liceului, fie după
construcţia acestuia (cînd s-a nivelat terenul cu soluri purtate). în regiunea imediat vecină
cu clădirea liceului, straturile sînt perforate în întregime de şanţuri de conducte (apă şi
canalizare — v. fig. 12).
Complexele arhitectonice din caseta 1 A
La extremitatea estică a secţiunii I A, care atinge colţul de SV al clădirii actuale a
liceului, au fost dezvelite două ziduri perpendiculare între ele. Zidul nr. 1 orientat Ε—V
— pe care se sprijină zidul de sud al şcolii — depăşeşte cu 1,23 m spre vest colţul actualei
clădiri. Zidul nr. 1 a fost urmărit pe faţa sa sudică pînă la adincimea de 1,85 m, la care
a fost atins un strat de blocuri de tuf calcaros. Acest strat se întinde de la zidul nr. 1 către
sud şi provine probabil din bolta unei incinte paralele şi asemănătoare aceleia descoperite
în 1954. Zidul nr. 1 este de aceeaşi factură ca şi zidurile descoperite înainte şi datează
tot din vremea lui Ştefan cel Mare. A fost construit din pietre cioplite neregulat, cu forme
colţuroase şi avînd netezită numai suprafaţa vizibilă. Mortarul este de culoare albă-gălbuie
şi conţine var, pietriş mărunt şi bucăţi foarte mici de cărămidă pisată.
La limita vestică a zidului nr. 1 se alipeşte zidul nr. 2 (gros de 1,32 m), care se
întinde spre sud, închizînd către vest atît construcţia subterană descoperită în 1955 cît şi
aceea descoperită în 1954, ele fiind despărţite prin zidul cu arcade de piatră .
Zidul nr. 2 este construit din acelaşi material ca şi zidul nr. 1. Lîngă zidul nr. 2, săpă
tura a atins adincimea de 2,40 m, fără a se ajunge la baza temeliei. Desigur că aceasta se află
la aceeaşi adîncime (3,60 m) la care se află şi celelalte ziduri ale pivniţei săpate în 1954. Faţa
de vest a zidului nr. 2 prezintă un soclu sub care temelia se îngustează treptat. Soclul
corespunde aproximativ cu nivelul curţii din momentul construirii palatului. Pentru
urmărirea zidului nr. 2 către nord şi dezvelirea zidului nr. 1 pe toată lăţimea sa, a fost
săpată caseta 1 A (fig. 11—12). Aceste resturi de construcţii au fost deranjate prin ridicarea
clădirii şcolii, care se sprijină cu latura sa sudică pe un zid vechi (nr. 1), iar cu latura sa
vestică pe o temelie nouă. Legătura între zidul vechi şi temelia nouă s-a făcut printr-un
arc de descărcare, care se sprijină pe de o parte pe temelia nouă iar pe de altă parte pe
zidul vechi în care este încastrat. O problemă care η-a putut fi rezolvată este aceea a felului
în care suprafaţa zidită se prelungea spre est dincolo de arcul de descărcare şi dacă se
identifică cu zidul nr. 1.
în profilul peretelui nordic al casetei 1 A s-a putut vedea cu toată claritatea că zidul
nr. 2 nu continuă spre nord şi că zidul de vest al clădirii actuale stă pe o temelie
nouă, construită într-un şanţ săpat special, pe care 1-a umplut. Temelia zidului
nou a fost construită din pietre asemănătoare celor din zidurile nr. 1 şi nr. 2. Pe
aceste pietre s-au găsit resturi de mortar cu cărămidă pisată. Aceste constatări ar fi putut
da impresia că zidul este la fel de vechi ca şi celelalte două şi că mortarul cu ciment găsit
între rosturile pietrelor s-ar datora unei consolidări superficiale — aşa cum s-a constatat
2

Trimisul papal Marcus Bandinus, care in iarna
anului 1646 trece prin Piatra, nu pomeneşte nimic dc
Curţile Domneşti de aici — desi o face pentru alte locuri
prin care a trecut — Suceava, Hlrlau, laţi (v. Codex
1

Bandinus, ed. V . A . Urcchia, In « Anal. Acad. Rom. »,
M ; m . secţ. ist., seria a 11-a, tom X V I , Bucureşti, 1895,
p. 6 0 - 6 2 ) .
« Vezi raportul din 1954 In S C I V . V I , 1955, loc. cil.
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cu precizie pe faţa sudică a zidului nr. 1 Stratigrafia profilului peretelui de nord al
casetei 1 A înlătură îndoiala şi precizează că temelia zidului vestic al actualei clădiri este
nouă. Nu există urma unei săpături de-a lungul zidului — operaţie necesară pentru a se
permite consolidarea superficială cu ciment a unui zid vechi. Ajungem astfel la concluzia că
temelia este modernă şi a fost construită cu materiale vechi.
2. Z i d u l de i n c i n t i al C u r ţ i i D o m n e ş t i

Pe anumite porţiuni de teren zidul vechi de incintă al Curţii Domneşti din Piatra
se păstrează la suprafaţă şi anume, pe o lungime de circa 50 m la sud de biserica lui Ştefan
cel Mare, fiind distrus în acest loc cu ocazia amenajării străzii (azi Maxim Gorki),
în această regiune zidul de incintă, ruinat în parte, mai păstrează totuşi vechile
crencle de apărare. Continuînd spre N E , zidul de incintă se mai vede la est de clădirea
şcolii, pe o mică porţiune, şi face colţ cu latura de nord a incintei în str. Iernici,
la N E de clădirea şcolii. Din acest punct, spre vest, zidul de incintă (latura de nord) se
păstrează aproape intact de-a lungul străzii Iernici şi se întrerupe brusc în dreptul imo
bilului care adăposteşte azilul de bătrîni (str. M. Gorki 8) — continuînd cu un zid modern.
Pentru a verifica posibilitatea dacă nu cumva zidul de incintă a făcut în acest loc o cotitură
spre sud, s-a efectuat secţiunea VIII Ζ (v. fig. 11). Rezultatul a fost negativ, ceea ce
înseamnă că zidul modern a fost fundat sau pe temelia veche a zidului de incintă,
urmînd poate şi traseul acestuia, sau cotitura presupusă se află în afara extremi
tăţii de NV a secţiunii V I I I Z. Cercetările viitoare vor lămuri problema.
Rezultate mai concrete au fost obţinute în regiunea situată la S şi SV de biserică, acolo
unde zidul de incintă nu se mai păstrează la suprafaţa solului (fig. 11). Cercetările au avut
ca bază descoperirea in 1954 a unei frînturi din temelia zidului de incintă, precum şi unele
indicaţii date de un plan al oraşului din anul 1878.
Pe o lungime de circa 80 m s-au efectuat şapte secţiuni perpendiculare pe direcţia
probabilă a zidului de incintă; acesta a fost descoperit în şase din secţiunile practicate
(fig. 11). S-a constatat că zidul de incintă urmează traseul S E - N V ; temelia nu este
omogenă, constînd mai ales din bolovani de rîu şi piatră de carieră. Ca liant s-a folosit
un mortar destul de friabil (var, nisip şi prundiş). Nu s-a constatat încă folosirea
varului hidraulic. Grosimea fundaţiei variază între 0,60 şi 0,70 m. Observaţii stratigrafice
referitoare la nivelul de fundare al zidului de incintă — din care să rezulte cu aproximaţie
epoca de construcţie — s-au putut face numai în secţiunea I Z, in restul terenului cercetat
straturile fiind deranjate de lucrări moderne (canalizare etc.). Astfel s-a constatat că zidul
de incintă a fost fundat într-un pămînt de culoare galbenă murdară şi are baza fundaţiei
la o adîncime de 0,60— 0,65 m faţă de nivelul actual al solului. La nord de zidul de
incintă (adică în aria Curţii Domneşti) s-a constatat prezenţa unui strat de pămînt subţire
amestecat cu mortar, situat la o adîncime de 0,20—0,30 m ; acest strat trebuie pus in
legătură cu acela surprins în sectorul de SV al Curţii Domneşti şi s-a format probabil şi
aici în timpul construirii zidului de incintă, în a doua jumătate a secolului al XV-lea. Cu
alte cuvinte rezultă că fundaţia zidului de incintă a fost adîncită în pămînt cu numai
0,40—0,50 m faţă de nivelul contemporan de călcare din secolul al XV-lea, fiind probabil
adîncită mai mult în alte puncte, în funcţie de natura terenului şi de necesităţile de apărare.
O serie de morminte (printre care trei de copii) descoperite la nord şi sud de zidul
de incintă ridică interesante probleme în legătură cu rostul acestei regiuni a Curţii Domneşti
în decursul timpului. Date mai ample asupra zidului de incintă, laolaltă cu raportul
cronologic — nestabilit încă — între incintă şi mormintele descoperite, vor fi culese în urma
cercetărilor viitoare.
ION NESTOR, A L . A L E X A N D R E S C U ,
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RAPORT ASUPRA SĂPATURILOR DIN ANUL 1955
EFECTUATE L A MĂNĂSTIREA PUTNA
(Regiunea Suceava, raionul Rădăuţi)
în cursul anului 1955, Ministerul Cultelor şi-a propus să execute lucrări mai mari de
refacere la Mănăstirea Putna. Pentru aducerea la îndeplinire a acestor lucrări, erau necesare
preciziuni cu privire la dezvoltarea în timp a structurii arhitectonice şi a înfăţişării monu
mentului. Ministerul a cerut de aceea, prin I.C.S.O.R., sprijinul Muzeului Naţional de
Antichităţi al Academiei R.P.R., în vederea efectuării sondajelor arheologice pe care
planul de refaceri le implica. Sarcina de a răspunde acestei solicitări a revenit şantierului
arheologic Suceava al Academiei R.P.R., care a iniţiat imediat sondaje preliminare la
Putna, după încheierea campaniei de lucru din 1955 de la Suceava.
Ţinînd seama de natura şi de structura monumentului, conducerea şantierului
Suceava a socotit că este necesar să plaseze cerinţele imediate ale instituţiei care proiectase
lucrările de refacere in cadrul unui plan metodic de cercetare în ansamblu a monumentului,
îmbinînd astfel urmărirea obiectivelor limitate, legate de lucrările de restaurare, cu necesi
tăţile unei explorări arheologice sistematice. Desfăşurarea unei campanii de sondaje in
cuprinsul mănăstirii Putna efectuate în spiritul amintit şi asupra căreia echipa de cercetători
deplasată de la Suceava raportează, în cele ce urmează, a confirmat deplin — după cum se
va arăta în raport — îndreptăţirea unei astfel de procedări. Ea a demonstrat in chipul cel
mai clar cu putinţă că ansamblul de construcţii de la Putna pune probleme complexe de
ordin arheologic şi istoric, a căror urmărire şi rezolvare trebuie să preceadă orice încercare
de a restitui monumentului aspectul său iniţial. De aceea, de acord cu instituţiile cărora li
se datoreşte iniţiativa cercetărilor arheologice de la Putna, Institutul de Arheologie şi
colectivul şantierului Suceava au prevăzut continuarea în campania anului 1956 a explo
rării arheologice sistematice a acestui complex.
Echipa de cercetători care a executat lucrările arheologice preliminare din campania
anului 1955 — şi care urmează a le continua — a fost alcătuită din tov. Gh. Diaconu, Matei
Mircea, Trifu Martinovici, N. Constantinescu şi Şt. Olteanu. Ea şi-a îndeplinit, în condi
ţiile grele cauzate de intemperiile toamnei tîrzii, şi sub îndrumarea responsabilului şantie
rului Suceava, cu cea mai atentă grijă din punct de vedere metodic şi cu succes deosebit,
misiunea ştiinţifică încredinţată. Raportul preliminar de faţă a fost redactat în colaborare
de membrii amintiţi ai echipei de cercetători.
*
Mănăstirea Putna (fig. 13) este situată la vest de comuna Putna, pe una din terasele
albiei majore a pîrîului Putna. începuturile mănăstirii se leagă de anul 1466; într-adevăr
cronica lui Grigore Ureche ne informează că « . . . în al zecilea an a domnii sale, în anii
6974(1466), iulie 10, (Ştefan cel Mare) au început a zidi mănăstirea Putna... », iar mai
departe, în dreptul anului 1470, cronicarul însemna că « . . . au sfinţit mănăstirea Putna
care era zidită de dinsul, septembrie 3 zile . . . » .
Ctitoria marelui voievod a jucat un rol important în rîndul aşezămintelor religioase
moldoveneşti. Ea a devenit necropolă domnească pentru membrii familiei ctitorului pînă
la Petru Rareş voievod .
înzestrată an de an cu sate, iezere, păduri şi alte proprietăţi de către voievozi şi
mari boieri , Mănăstirea Putna devine încă din timpul lui Ştefan cel Mare una din cele mai
1

2

3

Letopiieful Ţdrii Moldovei plnd la Aron Vodă
(U59ed. C Ghireacu, Bucureşti, 1915, p. 46, 51.
Pentru membrii familiei lui Ştefan cel Mare îngropaţi
la m-rea Putna, vezi Dr. Ε. Kozak, Die lnscbriften aut der
Bukovina, I, Viena 1903, p. 60 —97. Aliruri de aceştia,
1

IS95),

1

in pridvorul bisericii, se mai aril pietrele de mormint
ale mitropoliţilor Teoctist (1478) (i Iacob Putneanul
(1778), precum ţi o piatra de mormînt cu inscripţie In
limba slavoni — neidentificati.
I . Bogdan, Documentele Im Ştefan al Mare, vol. I,
p. 215-217.
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înstărite mănăstiri moldoveneşti, dispunînd de numeroase sate şi ţărani aserviţi. Datorită
importanţei pe care o capătă din punct de vedere economic, ca centru înspre care se în
dreptau anual produsele a numeroase sate, pe teritoriul Mănăstirii Putna vor fi adăugate
construcţii noi impuse de dezvoltarea ei de-a lungul veacurilor.
La dezvoltarea construcţiilor Mănăstirii Putna legate nemijlocit de cerinţele tot mai
mari ale depozitării produselor strinse de pe moşiile mănăstirii, se adaugă cu timpul forti
ficarea acestui centru cu pînză de ziduri de jur împrejur şi turnuri de apărare (fig. 13).
Lucrările de întărire au fost făcute cu un dublu scop. în primul rînd prin fortificarea unui
asemenea centru erau preîntîmpinate atacurile populaţiei nemulţumite de pe moşiile
mănăstirii. în al doilea rînd un atare centru întărit putea să facă faţă pilcurilor de oşti
prădătoare, care nu arareori se abăteau în incursiuni de jaf asupra Moldovei.
Importanţa căpătată de mănăstire de-a lungul veacurilor a atras atenţia unor
istorici din trecut, care au dat însă lucrări nesatisfăcătoare, datorită informaţiilor sărace
pe care s-au sprijinit in alcătuirea lor .
Cercetătorii din trecut ai Mănăstirii Putna au ajuns la o singură concluzie justă
— şi anume aceea că monumentul, aşa cum se păstrează astăzi, a suferit mari transformări.
Nu se putea preciza cu certitudine ce anume aparţine ctitorului din secolul al XV-lea şi
ce anume renovatorilor din secolele următoare. De aceea lucrările noastre au trebuit să
îmbrăţişeze un mănunchi mai larg de probleme.
Cercetările au început în ziua de 17.XI.1955 şi au fost încheiate la 2.XII.1955. Au
fost săpate in total 12 secţiuni, dintre care 8 în incintă şi 4 în exterior, totalizînd 251 m şi
circa 380 m . Adincimea secţiunilor a variat între 1,50—4,50 m. Pentru cercetarea incintei
Mănăstirii Putna s-a folosit sistemul de secţiuni în cruce. î n felul acesta s-a putut
determina raportul stratigrafie dintre diferitele construcţii existente şi acelea descoperite
în pămînt (v. planul general, fig. 13).
Secţiunile executate în exteriorul incintei au făcut legătura stratigrafică cu acelea din
interior şi au avut ca scop să determine întinderea nivelurilor de viaţă, pornind dinspre
centrul fortificat în afară, şi prezenţa eventuală a unor construcţii de apărare sau de alt gen
în aria exterioară a monumentului.
Pentru o mai bună orientare pe planul general al săpăturilor, atragem atenţia că
secţiunile din incintă au fost marcate cu litera « A », iar acelea din exterior cu literele
« Β » (pe latura de est) şi « C » (pe latura de vest).
1
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Nivelul de viaţă

Urme anterioare constructorilor în piatră din secolul al XV-lea nu au fost găsite,
cu excepţia cîtorva cioburi neolitice descoperite întimplător la circa 150 m sud-vest de
mănăstire. Un astfel de fragment, corodat puternic, a fost găsit în rimpul săpăturilor, în
secţiunea I C (vezi plan) la adincimea de 1,50 m, într-un pămînt mişcat de către construc
torii zidului de incintă din secolul al XV-lea. Se pare că aceste cioburi au fost rulate dinspre
înălţimile de pe latura de nord a Mănăstirii Putna, unde probabil că a existat o aşezare
neolitică. Condiţiile de găsire şi observaţiile de teren înregistrate, exclud ipoteza
prezenţei unei aşezări neolitice pe teritoriul cercetat de noi.
Locul în care depunerile arheologice, începînd cu nivelul constructorilor şi terminînd
cu acela contemporan, ni s-au păstrat mai bine, se află situat pe latura de sud a bisericii,
Se pare c i incinta cu turnurile de a p i rare a fost
ridicaţi la circa 10 ani după construirea bisericii. I n afară
de observaţiile arheologice, acest lucru e dovedit dc
inscripţia de pe turnul tezaurului din anul 1481 (v. Koxak,
op. cit. ,p. 69) precum si dc inscripţia dc pe turnul de intrare,
din acelaşi an, asupra căreia a referit recent M . Bcrza,
1

Stema Moldovei in timpul lui Ştefan cel Mare (in « Studii si
cercetări de Istoiia A r t e i » , 1—2, 1955, p. 76—77).
* Κ . A . Romstorfer, Dos alte
Griecbitcb-Ortbodoxe
KJoster Putna, G m U i ţ i , 1904; D . Dan, Mănăstirea
fi comuna
ruina. Bucureşti, 1905.
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motiv pentru care discuţia stratigrafică va fi făcută pe baza observaţiilor înregistrate în
acest sector, mai precis în secţiunea III A (v. fig. 13).
în restul secţiunilor din incintă s-a constatat că renovatorii monumentului au deca
pitat uneori nivelurile mai vechi de viaţă. Privită în mare, situaţia stratigrafică este aceeaşi
în toate sectoarele. Amputările unor niveluri de viaţă au un caracter local, limitat, şi ele
au fost făcute numai pe locurile unde s-a
construit mai tîrziu. în principiu considerăm
că nu există pericolul de a greşi cînd tragem
concluzii stratigrafice pe baza observaţiilor
I
dintr-o secţiune, executată într-o regiune cu
mai puţine modificări.
De altfel, pentru o mai justă înţelegere
a unor situaţii, ne vom sprijini şi pe obser
vaţiile înregistrate în celelalte secţiuni cînd
vom formula unele concluzii. Este locul să
se arate că distrugerile provocate de trei
mari incendii pe teritoriul Mănăstirii Putna,
au fost sezisate mai bine în secţiunile I şi
IV A, unde s-au dscoperit chilii arse.
Secţiunea III A a fost trasată pe latura
de sud a bisericii cu scopul de a ne informa
asupra depunerilor arheologice din acest
sector al incintei. Ea este lungă de 28 m
şi lată de 1,50 m şi se sprijină în capătul de
nord pe temelia bisericii, iar în capătul de
sud pe temelia unor dependinţe (trapeză,
bucătărie, pivniţă etc.). Cu excepţia punctelor
în care s-a constatat prezenţa unui canal de
drenaj, făcut de Romstorfer, a unei conducte
de apă precum şi a şase morminte, secţiunea Fig. 15. Vedere asupra secţiunii I-a din interiorul
Mănăstirii Putna.
a fost dusă pretutindeni pînă la pămîntul viu
(fig. 14).
Analizînd profilul, de jos în sus, pe toată lungimea lui, constatăm următoarele:
imediat deasupra solului viu se deosebeşte o dungă cenuşoasă cu cărbuni în ea. La circa
4,50 m de capătul de sud al secţiunii s-a găsit în dunga de cenuşă un trunchi de copac
carbonizat. Materiale arheologice nu au fost interceptate în dunga de cenuşă decît sporadic,
în partea superioară a acesteia. Observaţiile acestea — alături de altele înregistrate în
restul secţiunilor din incintă şi din exterior — ne-au dus la concluzia că în cazul de
faţă avem de-a face cu o dungă de cenuşă provenită de la defrişarea prin ardere a unei
păduri (vegetaţii) de către constructorii Mănăstirii Putna.
Acest procedeu era folosit pe scară largă de către moldoveni în evul mediu, fiind
atestat şi în actele de cancelarie. Modul de defrişare folosit aici a fost surprins şi la Cetatea
de Apus a Sucevei încă din anul 1952, cu prilejul săpăturilor executate aici.
în capătul dinspre biserică, peste dunga de cenuşă găsim o pătură de gresie care
este întinsă circa 10 m înspre sud. Pătura de gresie împrăştiată în jurul bisericii reprezintă,
după părerea noastră, nivelul de deşeuri rezultat de la cioplirea blocurilor folosite
pentru construirea bisericii.
Paralel cu construirea bisericii, în regiunea de sud a secţiunii III A, constructorii au
efectuat o operaţie de alt gen. E i au depus aici peste dunga de cenuşă un pămînt scos de
la adîncime mare, probabil cu prilejul săpării unor fundaţii pe latura de sud a incintei.

Y

www.cimec.ro

268

ION

NKSTOH

«i CO LA B(» Π ΑΤΟ RI

30

Peste pămîntul purtat, constructoriii au aşternut o placă de gresie sfărîmicioasă, arsă
puternic şi contemporană cu aceea din preajma bisericii. Stratul de gresie a fost folosit
ca podea pentru o locuinţă al cărei rol nu l-am putut defini. Pe podea au fost descoperite
bîrne carbonizate şi numeroase cuie aparţinînd complexului de locuire. în cadrul şi pe
linia acestei locuinţe s-a găsit ceramică datînd din secolul al XV-lea, de factură rurală.
în continuare, peste nivelul de gresie, se deosebesc două faze de umplere-înălţare,
marcale prin straturi de pămînt, totalizînd grosimea dc 0,50—0,70 m. în aceste straturi,
deosebite ca structură şi depuse în
timp la un interval foarte scurt,
s-a găsit puţin material ceramic
din secolul al XV-lea.
Deasupra acestui pat de pă
mînt folosit pentru înălţare a ieşit
la iveală un pavaj din piatră de
rîu. în regiunea de mijloc a pava
jului au fost descoperite mai multe
dale din piatră de rîu, dispuse pe
direcţia N V - S E , formînd o cărare
care lega probabil biserica de
eventualele dependinţe, situate în
colţul de sud-est al actualei incinte
(fig. 16). Pe pavaj şi dalaj au fost
găsite numeroase fragmente ce
ramice din secolul al XV-lea.
Mănăstirea Putna, secţiunea I I I Λ . Oalaj din a doua jumă
Fig. 16
Ceramica aceasta este superioară
tate a secolului al XV-lea.
aceleia găsită în nivelul construc
torilor. Majoritatea cioburilor des
coperite aici sînt scrise cu caractere slave şi însoţite de ceramică de import.
în regiunea de mijloc a secţiunii, deasupra pavajului, se distinge un nivel mai puţin
pronunţat, cu tendinţa de telescopare spre capete. Pe baza materialului ceramic nivelul
a fost datat cafiinddin secolul al XVI-lea. Deasupra acestui nivel se deosebesc altele două,
din secolul al XVII-lea, despărţite în regiunea de sud a secţiunii III A printr-o dungă de
arsură puternică. Această arsură a fost pusă pe seama unui incendiu puternic şi a unor
distrugeri de pe urma cărora a avut de suferit Mănăstirea Putna în secolul al XVII-lea *.
Ambele straturi datate în secolul al XVII-lea cuprind materiale care indică refaceri
mari în acest secol.
în cuprinsul nivelului care se află deasupra pavajului şi dalaj ului din secolul al XV-lea
a fost găsit un strat de tencuială şi pictură. Aceasta, colorată în roşu şi albastru, este înso
ţită uneori de fragmente pe care se disting urme de foiţă de aur. Dacă la aceste materiale
adăugăm şi fragmentele de discuri ornamentale şi ciupercuţele smălţuite găsite în acelaşi
strat, sîntem îndreptăţiţi să presupunem că renovatorii bisericii din secolul al XVII-lea
au scos acest material din interiorul şi exteriorul bisericii şi l-au împrăştiat în preajma
acesteia, cu prilejul refacerii.
Cele două niveluri aparţinînd secolului al XVII-lea au fost datate pe baza a două
monede emise în acest secol şi pe baza materialului ceramic descoperit în cuprinsul lor.
Deasupra acestor straturi deosebim altele două. Primul este datat în secolele XVIII —
X I X , cu resturi din materialele de construcţie mareînd şi în această perioadă refaceri pe
pentru Mănăstirea Dragomirna ş.a.; pentru Mănăstirea
Puma, v. cronica lui 1. Neculcc.
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teritoriul Mănăstirii Putna. Ultimul a fost datat spre sfîrşitul secolului al XIX-lea şi înce
putul secolului al XX-lea. Peste acesta au fost aşternute dalele contemporane, adt în jurul
bisericii cît şi în jurul dependinţelor de pe latura de sud (fig. 14). Uldmul nivel este
contemporan cu lucrările arhitectului austriac Romstorfer. în strat au fost găsite fragmente
de cărămidă folosite pentru acoperiş şi mai ales bucăţi din cărămida care imită mozaicul,
cu care Romstorfer a pardosit biserica la începutul secolului al XX-lea.
în încheiere ţinem să subliniem că pe latura de sud a bisericii, datorită faptului că
nu au fost întreprinse operaţii de amputare a solului de către constructori sau renovatori,
sînt păstrate depunerile arheologice începînd cu nivelul constructorilor, pînă astăzi.
Biserica
Pentru cercetarea temeliilor bisericii rolul principal l-au avut secţiunile I, Π, III şi I V
din sectorul.«A »(v. pl. general,fig.13). Singurul loc in care se poate afirma cu certitudine
că s-a atins temelia monumentului din secolul al XV-lea, în starea ei iniţială, fără să fi
suferit modificări de-a lungul veacurilor, a fost observat pe latura de nord, în extremitatea
de sud a secţiunii I V A. în această regiune constatăm că temelia este adosată şanţului
de fundaţie iniţial (din secolul al XV-lea). La aceasta se mai adaugă şi observaţia înre
gistrată în legătură cu determinarea precisă a nivelului dc săpare a fundaţiei din secolul
al XV-lea. Pe aceeaşi latură a bisericii, în capătul de sud al secţiunii II A, a fost găsit un
contrafort datat în secolele X V I I I - X I X . Contrafortul a îngreuiat prin poziţia lui problema
urmărită aici. Cu toate acestea se poate afirma ipotetic, pe baza altor observaţii înregi
strate în cuprinsul secţiunii, că temelia pridvorului se leagă organic de aceea a pronao
sului. Acest lucru este întărit şi de faptul că în pridvor se află mormîntul mitropolitului
Teoctist, a cărui lespede a fost aşezată in timpul şi din iniţiativa lui Ştefan cel Mare. Mor
mîntul se află lîngă zidul de nord al pridvorului.
Pe latura de est a bisericii, secţiunea I A a fost amplasată jumătate pe contrafortul
altarului şi restul pe temelia propriu-zisă a absidei altarului.
Observaţiile stratigrafice şi prezenţa unor pietre refolosite, înglobate in actuala
zidărie, dovedesc că temelia bisericii a fost refăcută în secolul al XVII-lea, prin tehnica
plombării. Una dintre pietrele folosite pentru zidăria de la contrafortul altarului prezintă
în exterior pictură murală colorată în albastru. Pe acest fond a fost aplicată o stea în cinci
colţuri lucrată cu foiţă de aur. Un alt argument puternic în sprijinul celor susţinute este
reprezentat de un cavou de cărămidă din secolul al XV-lea, tăiat de contrafortul de la
absida altarului. Acest contrafort se ţese de temelia refăcută în secolul al XVII-lea.
Acelaşi lucru a fost observat şi in capătul de nord al secţiunii III A. Alături de un
cavou tăiat de fundaţia refăcută, aici a fost surprins şi nivelul de săpare al şanţului de fun
daţie al temeliei refăcute în secolul al XVII-lea (fig. 14).
în această regiune au fost obţinute şi date în legătură cu tehnica folosită în astfel
de împrejurări de către constructori. Plomba de zidărie adăugată de renovatorii din secolul
al XVII-lea se pare că începe din regiunea peretelui de vest al secţiunii III A, cu tendinţa
de îngroşare înspre est, pe direcţia contrafortului ridicat între naos şi pronaos (fig. 13).
Renovatorii temeliei bisericii din secolul al XVII-lea au folosit următorul procedeu:
ei au săpat un şanţ lat de circa 0,30—0,50 m în jurul temeliei din secolul al XV-lea,
mergind in adîncime pînă la baza temeliei bisericii din secolul al XV-lea. Acest şanţ a
fost căptuşit în partea lui exterioară, pe toată adincimea, cu loazbe de stejar legate din loc
în loc cu pari de stejar, avind în medie lungimea de 1,50—2 m şi grosimea de 0,20—0,30 m.
în spaţiul dintre loazbe şi temelia veche a bisericii a fost turnată masa de mortar şi piatră
care a făcut legătura organică cu fundaţia veche. în capătul de nord al secţiunii III A, la
jumătatea secţiunii, am găsit urma unui par de stejar şi loazbe dispuse la est şi vest de
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acesta. După toate datele obţinute în această secţiune putem trage concluzia că la vest
de secţiunea III A, temelia bisericii nu a mai fost refăcută în secolul al XVII-lea.
în încheiere trebuie să coroborăm datele obţinute de noi cu unele refaceri de pe
latura de nord a bisericii, ilustrate de contraforţii adăugaţi de către mitropolitul Iacob
Putneanul în secolul al XVIII-lea.
Considerăm că prezenţa acestor contraforţi numai pe latura de nord şi numai in
regiunea naosului şi a altarului se datoreşte împrejurărilor următoare: în secolul al
XVII-lea latura de sud a bisericii a fost supusă unei refaceri care a avut rolul să întărească
temelia. Această operaţie nu a fost făcută şi pe latura de nord. Cu dmpul, probabil, latura
de nord a cedat, şi de aceea constructorii mitropolitului Iacob Putneanul au adăugat
contraforţii de pe latura de nord, aşezîndu-i nesimetric şi dînd in acest fel un
aspect neplăcut bisericii din zilele noastre.
Dependinţe-incintâ
Cercetările din cuprinsul incintei au scos la iveală urme importante aparţinînd
unor construcţii din paiantă.
în afară de complexul de locuire semnalat pe latura de sud — şi al cărui rol nu a
putut fi definit — trebuie să arătăm că pe laturile de est şi nord am descoperit o serie de
chilii suprapuse.
în secţiunea IV a din sectorul « A », la circa 4 m sud de zidul din secolul al XV-lea
(fig. 13), au ieşit la iveală urmele unor chilii de pe această latură a incintei, datînd din
diferite perioade cuprinse între secolele X V - X V I I I .
Din secolul al XV-lea s-au descoperit urmele a două niveluri de chilii. Primul
nivel se caracterizează printr-o arsură puternică în care s-au găsit numeroase fragmente
ceramice, smălţuite şi nesmălţuite, din secolul al XV-lea. Podeaua chiliei era făcută din
mortar. Din laturile longitudinale ale chiliei prinse în secţiune s-au păstrat doar fundaţiile
lor de piatră legată cu mortar, late de 0,50 m. Din pereţii chiliilor, înafară de urmele de
chirpici, s-au păstrat resturi de pictură murală colorată în alb, roşu şi negru. Din categoria
materialelor feroase semnalăm numeroase cuie şi o balama completă de la uşa chiliei.
Al doilea nivel de chilii din secolul al XV-lea se suprapune peste primul, după ce
mai îndi locul fusese nivelat de către constructori printr-un pat de pămînt galben adus.
Următoarele niveluri de chilii care se suprapun peste cele vechi datează din seco
lele X V I I — X V I I I . Ele respectă aproape întocmai planul celor dintii şi se caracterizează
prin urme de arsură, cenuşă, fragmente ceramice, cuie, cărămidă arsă la roşu de formă
pătrată şi altele.
Chiliile de pe latura de est a Mănăstirii Putna (fig. 14) nu se deosebesc prea mult ca
plan şi tehnică de execuţie faţă de cele analizate. Singura deosebire constă în faptul că pe
această latură a mănăstirii au fost găsite — în loc de patru niveluri — numai trei. In
faţa chiliilor din secolul al XV-lea din sectorul estic au fost descoperite discuri şi
ciupercuţe smălţuite, folosite probabil la decorarea exterioară a chiliilor.
Şirul dependinţelor din incinta Mănăstirii Putna nu se încheie cu chiliile din
paianta folosite de generaţiile de călugări care au trăit aici.
S-a arătat că pe latura de sud a Mănăstirii Putna, în capătul de sud al secţiunii III
A, au fost efectuate încă din secolul al XV-lea lucrări de sapă la mare adîncime — poate cu
scopul de a funda temeliile unor construcţii din piatră, ridicate pe locul unde se artă astăzi
trapeza, atelierele şi pivniţele mănăstirii. în aceeaşi regiune am descoperit în secţiunile III
şi V I A resturile unui zid datat în secolul al XVII-lea. Acest zid este adosat în regiunea
secţiunii III A a temeliilor actualelor dependinţe. Acest lucru ne îndreptăţeşte să credem că
fundaţia pivniţelor este mai veche. Rostul zidului din secolul al XVII-lea nu a fost
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lămurit. Constatăm însă că din regiunea secţiunii I I I A pe direcţia secţiunii V I A
zidul are tendinţa de a se depărta înspre nord faţă de temelia pivniţelor.
Ziduri cu rolul încă nedeterminat precis au fost găsite şi în secţiunea V A. Aici
s-a constatat că zidurile descoperite se închid la capete, indicînd temelia unor încăperi. în
campania aceasta nu au fost găsite suficiente elemente pentru a data aceste temelii şi a
lămuri problemele pe care ele le ridică.
Importanţa complexelor de zidărie descoperite pe latura de sud a incintei mănăstirii
Putna creşte dacă adăugăm faptul că pe această latură a fost descoperită o conductă de
apă orientată tocmai spre aceste construcţii. Conducta a fost descoperită în secţiunea III A.
Ea a fost lucrată din olane legate cu mortar la capete. Conducta a fost găsită într-un canal
de piatră de formă rectangulară, acoperit cu lespezi din piatră de rîu şi a fost datată în
secolul al XVI-lea.
în sectorul de sud al Mănăstirii Putna se impun cercetări noi şi mai ample
pentru a lămuri problemele ridicate de sondajul executat în 1955. Sectorul de sud al
mănăstirii Putna se deosebeşte de celelalte datorită unor descoperiri care ar indica
eventual că pe această latură a incintei au putut să funcţioneze construcţiile de fast ale
mănăstirii Putna, casa egumenească şi domnească.
Incinta
Problemele cele mai importante şi rezultatele cele mai bogate obţinute în campania
aceasta se leagă nemijlocit dc zidul de incintă — fortificaţia propriu-zisă a mănăsdrii.
La capătul de nord al secţiunii IVa din sectorul « A » (fig. 14) a fost descoperit
zidul de incintă din secolul al XV-lea şi un contrafort exterior adosat acestuia. Zidul
descoperit are lăţimea de 2 m şi este ca structură a materialului şi ca tehnică de execuţie
contemporan cu zidul de pe latura de est.
Rezultatele obţinute în acest sector au impus cercetarea în continuare a acestui
complex important, şi de aceea pe latura de nord a incintei, în colţul de nordvest, a fost executată o secţiune în formă de cruce (fig. 13). în acest punct lucrările nu
au fost încheiate deoarece au fost executate la sfîrşitul campaniei. Cu toate acestea s-a
putut constata că zidul de nord al incintei din secolul al XV-lea continuă pînă în această
regiune şi se leagă de un complex de ziduri care indică prezenţa aici a unui turn de colţ
(tig. 13).
în exterior, pe latura de est a Mănăstirii Putna, au fost surprinse cu ajutorul
a două secţiuni două ziduri care se închid şi formează un turn rectangular de latură,
pe care a fost ridicată mai tîrziu clopotniţa actuală a Mănăstirii Putna (fig. 13).
Zidul de nord al turnului descoperit aci se ţese organic de zidul de incintă de pe
latura de est a mănăstirii. Nivelul de săpare a fundaţiei zidului de incintă de pe latura
de est, stabilit în capătul de est al secţiunii I a (fig. 14), precum şi nivelul de săpare a
fundaţiei zidului găsit în secţiunea I B, alături de nişte vetre temporare ale constructo
rilor incintei, pe fundul cărora au fost găsite materiale ceramice rurale din secolul al
XV-lea, indică în chip sigur că în porţiunea cercetată incinta, cel puţin la fundaţii, nu a
suferit modificări de-a lungul veacurilor. Cu acelaşi prilej au fost înregistrate observaţii
în legătură cu amenajări mari de pămînt efectuate de constructorii incintei, atît pe latura
de est cît şi pe latura de vest.
Pe latura de vest a mănăsdrii a fost descoperit nivelul constructorilor din secolul al
XV-lea (fig. 14). Acest nivel a fost datat pe baza materialului ceramic descoperit aici. Cu
toate acestea zidul păstrat pe latura de vest aparţine în forma actuală secolului al XVII-lea.
După părerea noastră zidul de incintă din secolul al XV-lea trebuie urmărit între actualul
zid şi clădirea muzeului. Prin săpăturile din campania aceasta s-a putut dovedi că adt
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cotul de zid cit şi întregul complex de zidărie aflat la nord de secţiunea I C aparţin
secolelor X V I I I - X I X . Acest zid se leagă în colţul de nord-vest cu actualul 2id de nord
datat din aceeaşi vreme (fig. 13) ).
Pe lîngă observaţiile stratigrafice pe care le avem in sprijinul acestei afirmaţii, adăugăm
şi prezenţa unui canal de drenaj amenajat tîrziu în incinta mănăstirii. Canalul a fost lucrat
în grosimea unui zid vechi, démantelât, iar în partea superioară constructorii l-au aco
perit cu dale de rîu. E l străpunge actualul zid de incintă în regiunea secţiunii I C.
Pentru a încheia observaţiile înregistrate pe latura de vest a incintei, socotim nece
sar să atragem atenţia asupra faptului că depuneri şi urme de viaţă (amenajări) din secolul
al XV-lea au fost prinse din plin pe această latură.
Este posibil ca zidul din secolul al XV-lea să fie démantelât în interiorul mănăstirii
Putna. în acest caz el se leagă în linie dreaptă de turnul descoperit în colţul de nord-vest
al incintei şi urmăreşte direcţia zidului de incintă de vest, situat la sud de turnul tezaurului
(fig. 13).
Zidul de incintă datat în secolul al XVII-lea, situat la nord de turnul tezaurului, se
ţese organic cu plomba sau contraforţii exteriori ai acestuia. Dacă lucrările stau aşa, se
poate admite că turnul tezaurului, care este lucrat din blocuri de piatră ecarisată, a fost
căptuşit în exterior in secolul al XVII-lea. Datele arheologice vin în sprijinul unor
observaţii de caracter arhitectonic, făcute pe turnul tezaurului. Pe latura de vest turnul
tezaurului din secolul al XV-lea are ferestrele de apărare înnecate la bază in zidăria din
secolul al XVII-lea.
1

Morminte
în secţiunile I, III şi IV A din incintă au fost interceptate 17 morminte şi 3 cavouri
lucrate din cărămidă. Cavourile sînt dispuse de jur împrejurul bisericii.
în cavouri n-au fost găsite decît fragmente de schelete omeneşti, deoarece acestea
au fost deranjate de către constructorii din secolul al XVII-lea, cu prilejul refacerii teme
liei bisericii. Cavoul descoperit în secţiunea III A precum şi acela din secţiunea I A, tăiat
de contrafortul altarului, datează dintr-o epocă anterioară secolului al XVII-lea. Ultimul
cavou (cel din secţiunea IA) a fost deranjat de către lucrătorii lui Romstorfer, cînd
acesta a amenajat pe latura de est a bisericii un canal de absorbţie a apei.
Restul mormintelor orientate vest-est sînt simple şi cu coşciuge de lemn. în cadrul
acestora, cinci datează din secolul al XV-lea (două in secţiunea IA, unul în secţiunea
IV A şi două în secţiunea IHA).
Analizînd profilul de vest al secţiunii III A, constatăm că mormintele din secolul al
XV-lea, descoperite in această secţiune, sînt anterioare înălţărilor de pămînt, pavajului
şi dalajului din secolul al XV-lea. Sînt indicii sigure că aceste morminte aparţin epocii
de după construirea bisericii, dar anterioare ridicării incintei , cînd la Mănăstirea Putna
se fac mari amenajări de teren impuse de construirea zidului de incintă.
Mormintele din secolul al XVII-lea perforează primul nivel din secolul al XVII-lea
sau sînt acoperite de acesta.
în secţiunea I A au fost descoperite două schelete aşezate în acelaşi sicriu. Schele
tele aveau calotele craniene tăiate cu fierăstrăul de jur împrejur. Sub capetele ambelor
schelete am găsit aşezată cîte o cărămidă pe care era scris cu caractere chirilice:
2

1832 ieromonahul Borşa
1832 ieromonahul Kirilescu
Vezi E . Kozak, op. cit.,
dc pe tumul tezaurului.
1
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în afară de aceste două schelete care au fost cercetate amănunţit şi ridicate, restul
scheletelor n-au fost cercetate in întregime. Ele au fost dezvelite pe lăţimea secţiunilor
în care au fost interceptate. Scheletele aparţin unor oameni maturi, iar ca inventar semna
lăm urmele unor cruci de lemn
de diverse mărimi aşezate pe
pieptul unora.
Qrnitirul de călugări din
preajma Mănăstirii Putna com
portă încă cercetări. Prin sonda
jele întreprinse în preajma bise
ricii ne-am putut da seama de
răspîndirea mormintelor şi de
densitatea acestora. Deocamdată
subliniem frecvenţa acestora pe
latura de sud. Ele sînt mai rare
pe laturile de est şi nord şi nu
depăşesc chiliile din secolul al
XV-lea. Cavourile dispuse de
jur împrejurul bisericii aparţin
probabil unori erarhi. Acest lu
cru este documentat şi de cele
două pietre funerare care se
află lîngă zidul altarului, pe
latura de est a bisericii .
1

Materiale ceramice ş. a.

Unul dintre rezultatele
cele mai importante obţinute în
săpăturile de la Mănăstirea Putna
îl reprezintă materialul ceramic
descoperit aici.
în săpături au fost găsite
Fig. 17. — Ceramica smălţuita, scrisa (sec. X V ) .
fragmente ceramice începînd
din secolul al XV-lea şi terminînd cu acelea contemporane. Ceramica de uz larg de la Mănăstirea Putna, datată in secolul
al XV-lea, se împarte în trei grupe. în nivelul constructorilor din secolul al XV-lea,
adt în incintă cît şi în afara acesteia, au fost găsite fragmente ceramice de factură
rurală. Această ceramică are legături cu aceea datată de noi în secolul al XIV-lea (Ia Ceta
tea de Apus şi Şipot de la Suceava;, precum şi cu ceramica de la începutul secolului al
XV-lea descoperită pe platoul din faţa Cetăţii de Scaun din Suceava.
Fragmentele ceramice de factură rurală poartă urma unei pojghiţe de arsură, dato
rită focului vetrelor. Menţionăm că în secţiunea I Β a fost găsită o vatră simplă cu cio
buri de factură rurală apai^inind constructorilor zidului de incintă. Este important de
subliniat că ceramica de acest gen apare în proporţie de 80% în exteriorul mănăstirii şi
numai 20% în incintă.
O altă specie de ceramică se caracterizează prin forma vaselor: ulcioare, ploscuţe
şi căni lucrate îngrijit şi ornamentate cu mult gust. Această ceramică, in afară de jocul
plăcut de culori obţinut în ornamentaţie cu ajutorul unui smalţ superior, poartă pe ea o
1

E . Kozak, op. tit., ρ.

94.
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scrie de cuvinte scrise cu caractere slave. Printre cele mai frecvente nume înrilnite cităm
pe Ştefan, Tofan, Vlasie şi alţii (fig. 17). Pe unele fragmente întîlnim, alături de scrisul
curent specific actelor de cancelarie emise în limba slavă, şi unele litere majuscule, care
egalează în execuţie monogramele cu care încep capitolele celor mai frumoase evangheliare
sau ale altor cărţi bisericeşd din secolul al XV-lea.
Această ceramică a fost descoperită în toate sectoarele cercetate, în nivelul din a
doua jumătate a secolului al XV-lea care corespunde în timp cu faza de prosperitate a
Mănăstirii Putna. Tot în acest nivel surprindem ceramică de import lucrată dintr-un por
ţelan fin, decorată în culori vii.
Ceramica de import descoperită pe teritoriul Mănăsdrii Putna în nivelul din a doua
jumătate a secolului al XV-lea prezintă analogii cu aceea de la Suceava găsită în săpăturile
de la Curtea Domnească şi din sectorul «oraş ». La toate acestea se adaugă discurile smăl
ţuite şi ciupercuţele folosite la decorarea bisericii în exterior precum şi a chiliilor.
Ceramica din secolele X V I , X V I I şi X V I I I nu prezintă particularităţi deosebite
şi este comună cu aceea descoperită în săpăturile de la Suceava.
Printre celelalte materiale semnalăm prezenţa a două vîrfuri de săgeţi, fragmente de
cuţite, furculiţe, sfeşnice şi alte obiecte, lucrate din fier şi folosite de călugări.
Analiza sumară a materialului osteologic ne dovedeşte că în incinta Mănăstirii Putna
au fost consumate tot felul de specii de animale — începînd cu cornutele mari şi mici şi
terrninînd cu animalele vînate. Dintre toate acestea ni se par semnificative oasele de peşte
mare întîlnite aici, pe care călugării şdm că-1 procurau de la Dunărea de Jos — aşa cum
ne informează de altfel şi actele de cancelarie.
Abundenţa şi diversitatea materialului osteologic din secolul al XV-lea faţă de
acela al altor secole, poate să dea rezultate interesante în ceea ce priveşte problema
modului de viaţă de pe teritoriul Mănăsdrii Putna.

*
Colectivul a întreprins cîteva cercetări pe teren, în jurul monumentului. Rezul
tate mai importante au fost obţinute la punctul numit « Sihăstria », situat la circa 3 km
nord-vest de Mănăstirea Putna pe malul sting al pîrăului Putna. Aici au fost cercetate
ruinele unei bisericuţe şi ale unor dependinţe din piatră.
în altarul fostei bisericuţe au fost găsite două inscripţii. Pe prima inscripţie deose
bim patru litere slavone. Cea de a doua inscripţie a fost săpată în cîmpul unei cruci, în
caractere latine majuscule, moderne, şi are următorul conţinut: P E L O C U L ACESTA A U
CLĂDIT C T I T O R U L I L I E CANTACUZINA BISERICA D E L E M N ÎN ΑΝΠ 1466
SAU PREFĂCUT D E PIATRA D E C T I T O R U L EPISCOP D O S O T E I ÎN ANUL
1785 SAU DESFIINŢAT ÎN 1812 ».
Ambele inscripţii au fost depuse la Muzeul Mănăstirii Putna şi comportă cercetări în
continuare. Menţionăm, că inscripţia de pe cruce prezintă importanţă pentru motivul
că anul menţionat aici (1466) coincide cu ridicarea bisericii din incinta Mănăstirii Putna.
Ctitorul bisericuţei din piatră (Dosotei)a fost identificat cu episcopul Dosoftei care
funcţionează între 13 noiembrie 1750 şi 12 decembrie 1781 ca mare prelat al Bucovinei.
E l moare la 2 februarie 1789 , deci la 4 ani după ce ridică bisericuţa de piatră de la Sihăs
tria Putnei.
2

T o t pe teritoriul Sihăstriei au fost descoperite
in trecut alte 3 inscripţii, dintre care una, scrisa cu carac
tere chirilice, arc aproape acelaşi conţinut ca inscripţia
noastră (v. Kozak, op. cil., p. 96, fig. 10).
Ν . Iorga, Iilor ia Bisericii Komlnesti fi a riefii
1

religioase a Romlmior, Vălenii de Munte, 1909, vol. I I ,
p. 347. Doaotei a fost si egumen al Putnei, dupi cum
reiese de pe un chivot din 1747 si de pe un potir din 1748
(ambele purtind aceste date). Vezi D . Dan, op. cil., p. 120.

1
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Cercetătorii de pînă acum ai Mănăstirii Putna datează pe baza altor izvoare construc
ţiile de la Sihăstria Putnei ca aparţinînd secolelor X V I I şi X V I I I . Considerăm necesar
un sondaj de informare pe teritoriul Sihăstriei.' în acest fel datele din inscripţie care
indică construcţii sau renovări în legătură cu acest monument, se pot verifica temeinic.
*
1

Cercetările arheologice executate pe teritoriul Mănăstirii Putna in toamna anului 1955
ridică probleme importante. O serie de fapte constatate în timpul lucrărilor arheologice
impun cercetarea mai amplă a monumentului şi a incintei pentru a lămuri definiriν pro
blema următoare: ce construcţii anume aparţin secolului al XV-lea şi ce anume renova
torilor din secolele următoare.
La importanta problemă a cunoaşterii monumentului din punct de vedere arhitec
tonic, se adaugă altele de caracter arheologic-istoric. Ceramica de factură rurală desco
perită pe teritoriul Mănăstirii Putna indică prezenţa tiranilor care au participat probabil
la ridicarea construcţiilor de aici.
Pentru a ilustra contribuţia săpăturilor arheologice executate într-un asemenea
centru medieval şi pentru a reliefa rolul arheologiei medievale, ca auxiliar preţios al isto
riei, considerăm că este necesar să atragem atenţia specialiştilor deocamdată asupra unei
singure constatări. Dacă pînă la data executării săpăturilor arheologice cercetătorii
monumentului de la Putna cunoşteau, pe baza izvoarelor scrise, că mănăstirea a fost
incendiată de două ori, şi anume, o dată în secolul al XV-lea şi a doua oară în secolul
al XVII-lea, în urma săpăturilor arheologice lucrurile se prezintă sub un alt aspect.
Am arătat în cursul expunerii noastre că arheologic, pe teritoriul Mănăstirii Putna,
au fost surprinse patru complexe de locuire dintre care trei au fost arse şi refăcute în urma
fiecărui incendiu. Este de datoria noastră să arătăm chiar în stadiul actual al cercetărilor,
că ştirile despre incendiile pe care le-a suferit Mănăstirea Putna au fost verificate şi în
teren. Ceea ce pare însă că este mai important, se leagă de faptul că primul incendiu de
pe teritoriul Mănăstirii Putna, din secolul al XV-lea, este mai puternic decît cel de
al doilea (1484), menţionat de cronici, iar cauza pentru care primul este trecut sub tăcere
de izvoarele scrise va trebui explicată de cercetările viitoare.
Ceramica scrisă şi de import ne dovedeşte că în a doua jumătate a secolului al
XV-lea, şi la sfîrşitul acestui secol (perioada coincide cu anii de domnie ai ctitorului
Ştefan cel Mare) la Mănăstirea Putna se ducea o viaţă mai fastuoasă ca în alte centre
de acest gen cercetate de noi, chiar dacă acestea sînt mai tîrziu construite (Probota,
Slatina, Zamca).
Ceramica scrisă descoperită aici, alături şi de alte izvoare, dovedeşte că în secolul
al XV-lea la Mănăstirea Putna avem de-a face cu un focar puternic de civilizaţie medie
vală moldovenească.
2
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APXEOJIOrMMECKME ΡΑΟΚΟΠΚΜ B CVHABE (1955)
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CTpyKTypu H BHenmero BHjţa HOHacnipn. Benny apzeoJiornqecKHx mypipoBOK, Β Χ Ο ^ Π Π Ι Ι Χ
Β njiaa ρβκοΗτβ, MuHHcrepcTBO o6paTHJiocb κ M H C T H T V T 7 apxeojioniH Α Κ Β Α Θ Μ Η Η P H P .
3ΤΌ Β Η Α & Η Η Θ Bbmajio Η Β JJOJIIO apxeojiorHiecKoro KOJiJieKTHBa B CyqaBe. 3aKOHiHB pa6o*ryio
BKcnennquio 1955 Γ Ο Λ Β , KOJiJieKTHB HeiteAJieHHO npucTynHJi κ npejţBapHTeJibHOH paaeenKe
Ha njiomajm ΠντΗβΗοκοΐΌ M O H a c T b i p n .
PacKonKH B IlynieHCKOM MOHacTupe (pnc. 13—17) BHCCJIH BHaiHTejibuue yroiHeHHH
HcropH*iecKoro x a p a K T e p a , a p x e o j i o r n q e c K H y c r a H O B H B B a n t H e e i m i e <paau cy ΙΠ,ΘΟΤΒΟΒΛΗΗΗ
MOHyMeHTa, HaiHHan c ero O C H O B B H H H B O Βτοροβ Π Ο Λ Ο Β Η Η Θ X V Ββκβ no Hanuix jnieË.
OBT>flCHBHHE P H C y H K O B
PHC.
PHC.

1.
2.

- IIJiaTO nepea κ ρ ο π ο σ ι τ η . Π ρ ο φ Η α ι ceeepo-aanasHofl c r e a u paapeaa I b
- rioKpuTUfl rJiaaypbB Hapaaea c paaeepHyTUM HaoOpaweBReii MoJwaecKoro rep6a
(anoxa ΟτβφαΗΗ ΒΘΛΗΚΟΓΌ) .
Paapea qepea newb jyut o 6 » u i r a Λ Ι 3 Ha KBaepaTa C .
B H A neiefl AJIH oCwHra ( X V ΒΘΚ).
OcraTKH ropeJioA nocrpoftKH Ha KBajţpaTOB Β X X X Η Β X X X I / 1 9 5 5 .
ITjiaa KBanpaTOB X X X Η X X X I Ha yqacTKa Β ( K j i a a o R n ţ e ) .
flpodjHjib BocToiHott c r e a u paapeaa 1/1954 Ha ropoflCKon yqacTKe.
3anaAHaH K p e n o c n . . IIjiaH oqaroe Ha KBaApaTa 10 A .
3anaju<aH K p e n o c n . . Π ρ ο φ Η » BeKoropux paapeaoe y i a c T K o e C H D .
OcraTKH nenH I I I AJIB o6mHra ( X I V s e n a ) ,
r i n r p a H n i m . OoruHH njiaH η τ / ρ φ ο β ο κ (1955).
Π ρ ο φ Η Μ ceeepuott creHU paapeaa I A (KBaapaT I A ) .
ΟΟΙΟ,ΗΑ njiaH pacKonoK B ÎlyTHeHCKOii MOHacTupe (1955).
Π ρ ο φ η π Β Η β κ ο τ ο ρ υ χ paapeaoe, n p o n a n e a e H H H X B H y T p n Η ΒΗΘ riyTHeucKoro n o e a c n i p n (1955).
- B H A paapeaa I a BHVTPH IlyTHeHCKoro MOHac-rupH.
- IlyTHeiiCKHa MOHacrupb. Paapea I I I A . IljiHTOiHUft non eropoft DOJIOBHHU X V β β κ β .
- TjiaaypoBaHHaH pacnacHaH KepaMHKa X V Β β κ β .
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L E CHANTCER ARCHÉOLOGIQUE D E SUCEAVA
(RÉSUMÉ)

Les recherches archéologiques complexes du centre féodal de Suceava ont été poursuivies
au cours de la campagne de fouilles de 1955 selon un plan tendant, en premier lieu, à renouer
avec les grandes lignes du plan initial.
En raison de l'extension considérable des fouilles durant les années précédentes, il a été
trouvé nécessaire de procéder à une verification- et à une analyse d'ensemble, de faire le point
des résultats enregistrés jusqu'ici, afin de pouvoir fixer les bases scientifiques des recherches futures
et de leur imprimer une juste orientation. L'objectif final choisi était d'aboutir à des conclusions
et à des hypothèses d'ordre historique, aussi précises et aussi judicieuses que possible, fondées
sur une analyse minutieuse et sur la coordination des observations et données archéologiques
fournies par les fouilles.
La poursuite de tels objectifs implique la nécessité de considérer dans leur ensemble les
monuments archéologiques de la région de Suceava, en allant du connu à l'inconnu, selon le
rythme et la ligne imposés par les poblèmes à élucider et en accordant à l'analyse et à la synthèse
archéologiques le rôle fondamental qui leur revient.
Partant de ces points de vue, on a trouvé nécessaire de toujours envisager les rapports
des différents problèmes entre eux et de mettre méthodiquement en valeur l'expérience acquise.
Comme une conséquence inévitable et comme une condition obligatoire de la méthode scienti
fique propre à de tels travaux, il a été convenu de renoncer aux découvertes et résultats acci
dentels, isolés ou partiels, quelque « sensationnels » qu'ils pussent paraître.

*
Les recherches effectuées en 1955 par le collectif de Suceava se sont déroulées comme suit:
1*. La forteresse. Les travaux ont été repris dans la section Β XIII/1954, sur la
Mtion comprise entre le noyau principal de la forteresse et la seconde enceinte de murailles,
e nouvelles précisions stratigraphiques ont été fournies sur la période d'utilisation du pre
mier fossé de défense du château. (Pour plus amples infomaţions, cf., SCTV, V I , 3—4, 1955,
p. 755 sq. et fig. 3).
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2°. Le plateau devant le château-fort
(Champ des fossés). Dans ce secteur, les recherches
ont abouti à certaines précisions sur l'étendue et la direction des différents pavages couvrant
le plateau. Elles confirment les dates attribuées jusqu'ici aux quatre pavages.
Au milieu du plateau (section III b), les travaux ont mis au jour une importante construc
tion incendiée, datant de la seconde moitié du X V siècle. Le matériel archéologique, abon
dant et varié, recueilli parmi les ruines de ce bâtiment, la présence des armes de Moldavie
sur les terres cuites qui ornaient les pièces du monument (fig. 2), prouvent que cette construction
appartenait au Voivode.
L'exploration des fours à chaux a fourni de nouvelles indications sur la technique de leur
construction, leurs formes et dimensions, leur capacité de combustion ainsi que leur fonction
nement (fig. 3 et 4).
Enfin, de nouvelles observations ont été faites à propos du système de tranchées et de
fosses de combat du X V I I siècle.
3°. Le secteur B (le Cimetière).
La section XII/1952 a été approfondie et les recherches
se sont concentrées sur une construction (fig. 5) de lafindu X V siècle. Quelques précisions
ont, en outre, été apportées au sujet de l'ensemble constituant l'objet des recherches sur les aires
X I X et X X (1953).
4°. Le secteur Ville. Une série de problèmes ont put être approfondis et précisés, lesquels
se rapportent à la succession des phases d'habitation au X V siècle, dans cette région du
vieux bourg de Suceava (fig.7).
5°. La forteresse occidentale. Sur ce point, les recherches de 1955 se sont poursuivies à
l'intérieur de l'enceinte de la forteresse (fig. 8), dans le secteur des fours à chaux (fig. 9 et 10) ainsi
ue dans le secteur D. Des observations ont été faites et des précisions apportées sur l'époque
e la destruction de la forteresse. Les investigations ont également porté sur la vie de ses
constructeurs et sur le fonctionnement des fours à chaux.
6 . Continuant les recherches entreprises en 1954 à Piatra-Neamf, des fouilles de vérifica
tion stratigraphique des dépôts archéologiques ont été effectuées en 1955, près des ruines de
l'ancienne résidence princière du XV* siècle (fig. 11 et 12). Des sondages ont été faits afin de
déterminer le tracé du mur d'enceinte de cette dernière, au Sud et au Sud-Ouest de l'église
d'Etienne le Grand.
e

e

e

e

3

e

•

Au cours de l'année 1955, le Ministère des Cultes s'était proposé de procéder à d'importants
travaux de restauration au monastère de Putna, fondé par Etienne le Grand. L'exécution de
ces travaux exigeait des précisions supplémentaires sur la structure architectonique et l'aspect
du monument au cours des temps. C'est pourquoi, le Ministère a fait appel, par l'intermédiare de
PI.C.S.O.R., au concours du Musée National des Antiquités de l'Académie de laR.P.R. pour effec
tuer les sondages qu'impliquait le projet de restauration. C'est au chantier archéologique de Suceava
qu'incomba la tâche de satisfaire à cette demande. Aussi, dès la clôture de la campagne de 1955
à Suceava, entreprit-il sans délai des sondages préliminaires au monastère de Putna.
Les fouilles du monastère de Putna (fig. 13—17) ont apporté d'importantes précisions
historiques; elles ont également permis d'établir archéologiquement les phases principales que
le monument a traversé, depuis sa fondation, dans la seconde moitié du XV* siècle, jusqu'à
nos jours.
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1. — L e plateau s'étendant devant le chateau-fort. Profil de la paroi N - O de la section I b.
2. — Plaque de terre cuite émaillée, aux armes de Moldavie (époque d'Etienne le Grand).
3. — Coupe du four a chaux n ° 3 (cassette Q .
4. - Vue des fours a chaux ( X V · s.).
5. — Ruines dc la construction incendiée (cassettes Β X X X et Β XXXI/1955).
6. — Plan des cassettes X X X et X X X I du secteur B (cimetière).
7. — Profil de la paroi E s t de la section 1/1954 du secteur Ville.
8. — Forteresse Ouest. Plan dea foyers de la cassette 10 A .
9. — Forteresse Ouest. Profils des sections des secteurs C et D .
10. - Restes du four à chaux n ° L U ( X I V · s.).
11. — Piatra-Neamf. Plan general dea sondages dc 1955.
12. — Profil de la paroi Nord de la section I A (avec la cassette I A ) .
13. — Plan général des fouilles du monastère de Putna, 1955.
14. — Profila de quelques sections exécutées a l'extérieur du monastère de Putna, 1955.
15. — Vue de la section I a, a l'intérieur du monastère de Putna.
16. — Monastère de Putna, section I I I A . Dallage datant de la seconde moitié du X V · siècle.
17. — Objets de céramique émaillée a inscripţiona ( X V · s.).
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D E S C O P E R I R I L E G E T I C E D E L A CERNAVODA (1954)
ŞI U N E L E ASPECTE A L E ÎNCEPUTULUI FORMĂRII
C U L T U R I I LATÈNE G E T O - D A C E L A DUNĂREA D E JOS*

D

IN studierea unor descoperiri făcute in 1954 la Cernavoda se degajă cîteva concluzii
generale referitoare la geneza culturii Latène geto-dace. Ele se leagă în special
de problema formării acestei culturi în sectorul istro-pontic înţeles în sens
geografic şi cultural-istoric mai larg.
Descoperirile de la Cernavoda aduc, de fapt, prin ele însele, o preţioasă contribuţie
documentară în sprijinul, pe de o parte, al tezei generale privind rădăcinile autohtone
hallstattiene ale culturii Latène geto-dace, iar pe de alta ele arată că procesul unei asemenea
geneze a început să se desfăşoare, cel puţin în spaţiul amintit, independent de factorul
scidc şi de cel celdc, dar care se găsea aci în schimb sub puternicul impuls dat de altoirea
pe fondul indigen a elementelor de civilizaţie grecească şi apoi a celor sud-tracice. Com
plexul de la Cernavoda reprezintă un moment important al procesului de încheiere a
culturii primei epoci a fierului şi de începere a celei de a doua epoci afierului.De aceea
credem că aceste descoperiri merită a fi cunoscute cu un moment mai de vreme.
*

Cu ocazia săpăturilor arheologice de salvare efectuate în cursul anului 1954 la Cer
navoda , s-au descoperit pe malul drept al Dunării, în punctul numit «Coada Zăvoiului»,
situat la nord de cartierul «Columbia» al oraşului Cernavoda, in imediata vecinătate a
şoselii ce duce de la Cernavoda la Seimeni şi Capidava, un număr de patru morminte de
incineraţie. Ele au fost descoperite cu ocazia unor lucrări de folos obştesc. Din această
cauză nu au putut fi făcute toate observaţiile necesare. în 1955 s-a continuat cerceta
rea punctului indicat, trasîndu-se trei şanţuri-sondaje, cu o lungime de 8—10 m şi lă
ţime de 0,80—1 m. Adincimea a variat între 0,35—0,85 m, unde s-a atins stratul de pietriş,
în aceste sondaje nu s-a mai descoperit nici un mormînt *. Pare a fi vorba aci de o grupă
mică de morminte traco-getice, care a fost distrusă între 1952—1954 şi din care nu au
mai putut fi salvate decît cele patru morminte. Acestea fac parte din categoria mormin
telor plane. Deasupra lor nu s-a ridicat nici un fel de tumul funerar, aşa cum reiese din
cercetările noastre şi din informaţiile culese de la lucrători. Mormintele se găseau pe dreapta
şoselei amintite, la picioarele unei înălţimi (fig. 1). Oasele calcinate şi inventarul mormin
telor au fost depuse în gropi săpate în humusul de stepă, de culoare castanie şi măzăros,
pe care l-au străbătut, ajungînd în pămîntul galben pînă la o adîncime de aproximativ
1,20—1,30 m. Groapa avea o formă de cutie. Elementul inventaric principal îl constituie
urna funerară, în care a fost depus restul de oase ale mortului incinerat. Incineraţia
a avut loc în alte părţi. în imediata vecinătate a mormintelor nu au fost descoperite urme
de la rugul funerar.
1

3

* Comunicare ţinuta la aeaiunea generali a A cademid R . P . R . , lunie-hilie 1955.
SCIV, V I , 1—2, 1955, p. 151—160.
c M a t e r i a l e » . I I I , p. 84.
1

1

* Aceasta marc adîncime se datoreşte alunecărilor
dc pămînt de pe înălţimea de alături. Pămîntul galben
provenit de pe aceasta înălţime suprapune humusul antic,
in care au fost aftpatc gropile mormintelor.
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Mormîntul I. La o adîncime de 1,25 m de la suprafaţa solului actual, lucrătorii
au dat peste primul complex funerar, care aparţine mormîntului I. întregul inventar era
înconjurat cu plăci de piatră, care formau un înveliş protector (fig. 2—4). Două plăci,
de dimensiuni şi forme diferite,
formau un fel de postament, pe
care erau aşezate vasele funerare
(fig. 2 şi fig. 4). Unele plăci aveau
urme de prelucrare prin cioplire,
pe cînd celelalte nu erau lucrate
în nici un fel. Cîteva pietre aveau
dimensiuni şi greutăţi destul de
mari, cea mai mare avînd dimen
siunile de 0,32 χ 0,24 χ 0,05 m.
Plăcile din prima categorie aveau
o formă dreptunghiulară sau trapezoidală (fig. 3). Plăcile de piatră,
care înconjurau din toate părţile
conţinutul funerar din interiorul
gropii, formau o adevărată cutie
Fig. 1.
Cernavoda («Coada Zăvoiului»). Punctul (x), unde s-a des
coperit grupa de morminte traco-getice şi locul cu urme dc locuire şi
protectoare (cistă). Din informa
intnonrintări, aparţinînd culturii neolitice Hamangia.
ţiile luate de la lucrători şi din
observaţiile directe ce s-au mai putut face imediat la faţa locului, a reieşit că
în interiorul învelişului protector se găseau două mari vase şi anume: o urnă (nr. 1)
în formă de «sac» (fig. 5/1 =fig. 6/1), în care se găsea o altă urnă (nr. 2) în formă
de clopot înalt (fig. 7/l=fig. 8/1). Deasupra celor două urne astfel aşezate una într-aha,
se găsea o placă de piatră, care
înlocuia aci strachina-capac întîl
nită în alte morminte. în inte
riorul urnei nr. 2 se aflau oase
calcinate, care ocupau două treimi
din conţinutul vasului. Oasele
mortului nu au fost calcinate com
plet. Ε vorba mai mult de o semicalcinarc, ca şi în mormîntul IV.
Au rămas astfel bucăţi mari de
craniu, de femur, humerus, coaste
etc. Oasele depuse în urnă repre
zintă numai o parte a resturilor
de incineraţi . Deasupra oaselor
fusese aşezată cu grijă o oglindă
elenică de bronz, cu miner de fier,
Mormîntul I, vedere parţială după ridicarea urnelor funerare,
Fig.
iar sub ea un cuţitaş de fier.
postamentul de plici ţi pietre din jurul inventarului.
1. Urna nr. 1 este lucrată
cu mîna din pastă amestecată cu calcar, nisip şi pietricele, dintre care unele destul
de mărişoare. Arderea este inegală, ceea ce face ca vasul să nu aibă o culoare
uniformă. Aceasta variază între cărămiziu şi cenuşiu închis. La suprafaţă se găsea
un slip lustruit, care în cea mai mare parte a şi căzut. Pereţii vasului nu sînt
perfect netezi. Forma reprezintă o urnă cu pîntecul larg şi corpul înalt, aparţinînd
1

1

Printre ele se găsesc si oase de animale (v. mai jos, p. 313).

www.cimec.ro

UKSCOfKMIULh

C.KTK.K Uf. 1.A ι iKH NA V("l DA

283

grupei de vase aşa zise in «formă de sac». Puţin mai jos de linia, unde vasul
începe să se îngusteze, se găsesc patru apucătoare late şi oblice. înălţimea urnei este de
0,325 m, diametrul gurii de 0,25 m şi acela al fundului de 0,15 m (fig. 5 Ί şi fig. 6/1).
2. Urna nr. 2 este de asemenea lucrată
cu mina dintr-o pastă în amestec de nisip
şi pietricele, într-un procent destul de mare.
Pe alocuri se observă şi bucăţi de calcar,
folosit de asemenea ca degresant. Pereţii
sînt groşi, oferind în spărtură o structură
poroasă, cu un strat cenuşiu în interior şi
două strate cărămizii in exterior, datorită
unei arderi neegale. Suprafaţa vasului este
acoperită cu slip cărămiziu -castaniu, lus
truit în aceeaşi culoare. Urna are formă de
clopot, cu corpul înalt, elegant rotunjit în
partea de jos. Buza este dreaptă iar fundul
foarte uşor ieşit in afară. La distanţa de
0,035 m de buză a fost aplicat un brîu
crestat, care reprezintă singura ornamentare
a acestui vas şi care este întrerupt în patru
locuri prin butoni cu o perforaţie verticală,
înălţimea urnei este de 0,32 m, diametrul
gurii de 0,21 m şi diametrul fundului de
0/15 m (fig. 7/1 = fig. 8/1).
3. Oglinda grecească este lucrată din
bronz. Ea are o formă de disc sau taler, cu
diametrul de 0,138 m, prezentind pe partea
opusă o margine ridicată deasupra discului cu
Locul mormîntului I (x), al mormintuli.
Fig. 3.
II (xx) şi al mormîntului I V (xxx).
0,006 m (fig. 9—10). Discul are pe partea
exterioară, exact la centrul său, un uşor
umbo, cu diametrul de 0,03 m. Discul a fost turnat o dată cu marginea sa. Bronzul
nu este de o prea bună calitate, dar lucrarea este superioară din punct de vedere tehnic.
Suprafaţa oglinzii a fost foarte
puternic lustruită. Pe alocuri se
mai păstrează încă resturi din
lustrul de odinioară. Partea exte
rioară a fost şi ea lustruită, dar
cu mai puţina grijă. în partea
opusă minerului se observă trei
adîncituri făcute cu priboiul.
Minerul de fier a fost prins
de disc prin patru nituri de fier,
dintre care trei s-au păstrat mai
bine. Deschiderea făcută în mar
ginea ridicată a discului este de
0,025 m. Marginea a fost ridicată
complet prin tăiere, ca să poată fi
introdusă baza minerului, care pă
trunde în interiorul discului numai
l i . 4.
Mormîntul I (urna nr. 2); reconstituire parţială.
pe partea exterioară a a c e S t U Î a , pe
K

www.cimec.ro

284

D.

ιικιιηι

o adîncime de 0,015 m şi se termină în triunghi. Minerul de fier este adăugat ulterior, după
ce s-a rupt primul mîner şi oglinda a suferit aci o reparaţie de atelier, foarte serioasă şi
relativ bine executată, prin turnare. în margimea stingă a oglinzii, la o depărtare de
0,055 m de la primul nit al minerului, se află un nit de bronz, iar la 0,033 m de acesta
se găseşte un al doilea nit tot de bronz. Ambele nituri s-au păstrat. Ele se află în
marginea discului şi anume chiar
^^^fcmrO,
pe linia de unde începe să se ridice
Mmmk
marginea discului. în porţiunea
dintre cele două nituri a fost
adăugată o bucată de bronz, care
completează aci marginea discului
şi care a fost sudată numai la bază.
Cele două capete care au intrat în
golul din marginea discului nu au
fost sudate, dar ele s-au alipit
perfect la pereţii puţin oblici ai
marginii. De la cele două nituri
pornesc,
pe partea exterioară a
urna nr. 1. din m o r m î n t u l I ; dreapta:
mormîntului I I I .
discului, mici crăpături, provocate,
fie în timpul reparaţiei, fie mai
înainte. în locul unde s-a făcut această reparaţie a fost primul mîner al oglinzii,
care era de bronz, cu o bază mai lată. E l fusese fixat direct pe marginea discului, după
un sistem deosebit de acela reprezentat de minerul ulterior al acestei oglinzi, care se
prindea de disc, pătrunzînd şi în interiorul acestuia Κ
Nu departe de locul reparat după dispariţia vechiului mîner, întilnim o nouă repa
raţie a marginii, pe o lungime
de 0,013 m.
Minerul de fier, actual, a
fost făcut din două plăci suprapuse
şi prinse în nituri de fier, cuprinzind în interiorul lor o materie
organică. Capătul minerului se
bifurcă, formînd aci două răsuciri
în formă de volută. Lungimea
minerului este de 0,105 m iar lun
gimea totală a diametrului discului
şi a minerului este de 0,245 m
(fig. 9).
Oglinda a fost trecută parţial
prin foc, cu ocazia incinerării. în
momentul depunerii oglinzii în
F i g . 6 . — S t i n g ă : urna nr. 1 din m o r m î n t u l I ; dreapta: cana din
m o r m î n t u l I I ( = fig. 12/1).
urnă, deasupra oaselor calcinate,
nu se rupsese încă minerul de
fier. Acesta se găsea în momentul intervenţiei noastre pentru golirea conţinutului urnei
nr. 2, alături de disc, la o distanţă de numai ciţiva centimetri dc acesta.
4. Cuţitaşul de fier s-a păstrat într-o stare relativ bună de conservare, care se da
toreşte faptului că el a fost trecut prin foc împreună cu celelalte elemente de inventar.
O asemenea maniera de a prinde minerul dc
marginea discului sau de a-1 turna o d a d cu acesta.
1

ac practica
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vezi mai jos.

Pig. 8 . — S t i n g ă : urna n i . 2 din mormîntul I (—tig. 7/1); dreapta: urna din mormîntul I V (— tig
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Fierul a început să se desfacă în plăci subţiri. Cuţitul aparţine tipului cuţitaşelor simple
curbe, atît de frecvente în necropolele illirice dar nu mai puţin în cele tracice şi traco getice. Partea opusă tăişului iese în afară, în felul unui «călcîi ». Cuţitul se fixa în mîner

F-'ig. 9.— Oglinda greceasca dc bronz din inomuntul 1 ( = tig. 10).

cu ajutorul unui peduncul. Lungimea cuţitului era de 0,112 m (resp. 0,12 m; vîrful s-a
rupt in timpul lucrului), iar lăţimea maximă a tăişului este de 0,015 m (fie. 11/1 = fig.14/1).
Secţiunea lamei este triunghiulară.
5. Printre oasele calcinate s-au găsit cîteva resturi de fier atipice. Pare a fi vorba de
mici sfărîmături de nasturi. Un singur fragment din sîrmă de fier, foarte ruginit, pare a
face parte din corpul unei fibule de fier. Aceste resturi de fier erau atît de mîncate de
rugină, încît în contact cu aerul şi umezeala s-au sfărîmat ulterior complet.
6. Tot printre oasele calcinate s-a dat şi peste un rest dintr-o perlă de sticlă, care
fusese trecută prin foc şi calcinată complet, fiind prefăcută după aceea în praf. Nu s-a
mai putut stabili nici forma şi nici culoarea.
Mormîntul II. La 0,95 m spre nord de mormîntul I s-a descoperit, tot în cadrul acelo
raşi lucrări, un nou mormînt de incineraţie în urnă cu înveliş protector de plăci de pietre
(fig. 3). Nu s-au putut recupera de aci decît fragmente din vasul (fig. 6/2 = 12/1) in care
fuseseră oasele incinerate ale mortului şi fragmente din strachina-capac (fig. 12/2). Oase
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se găseau de asemenea împrăştiate pe o placă de piatră, deasupra căreia era aşezată
urna, cît şi în jurul acesteia. Două pietre se găseau aşezate vertical, pe pereţii gropii
mormîntului. Învelişul de piatră al acestui mormînt este similar celui din mormîntul I.

* »

«8»

Pig. 10. — Oglinda greceasca dc bronz din mormîntul I (— fig. 9).

Din fragmentele ceramice recuperate au fost reconstituite parţial două vase:
1. Un vas bitronconic, în formă de cană cu siluetă înaltă şi cu toartă din bandă cu
secţiunea ovală, care a fost prinsă de partea superioară a vasului, puţin mai sus de linia
maximei sale rotunjimi. Din toartă s-a păstrat doar un rest din capătul inferior. După
îndoirea indicată de acesta, rezultă că toarta începea mai jos de buza cănii, nefiind deci
vorba de o toartă prinsă de buza vasului sau de o toartă supraînălţată. Cana a avut aci
funcţia de urnă funerară, ea conţinind oase calcinate. Ε lucrată cu mîna dintr-o pastă
poroasă, in amestec cu pietricele, calcar şi nisip. Culcarea lutului în spărtura pereţilor este
castanie cu nuanţe cărămizii. în exterior se găseşte un slip negru-castaniu, care a fost
lustruit în aceeaşi culoare şi care în bună parte a căzut, mai ales pe jumătatea inferioară a
vasului. Arderea nu a fost uniformă şi nici completă. Pereţii au o grosime de aproximativ
0,013 m. Înălţimea actuală a vasului este de 0,265 m, iar diametrul fundului de
0,105 m. Partea superioară a vasului nu a putut fi reconstituită, dar după începutul de
uşoară înclinare înafară, indicat de ultimul fragment, este cert că buza cănii noastre se
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răsfrîngea înafară. Pentru o atare întregire a formei ne stau de asemenea la îndemînă cănile
de la Frumuşiţa şi Odobeşti (fig. 6/1 = fig. 12/1).
2. Strachina-capac a fost şi ea reconstituită în parte (fig. 12/2). Ε lucrată de asemenea
cu mîna din pastă amestecată cu nisip şi pietricele. Structura pereţilor este mai compactă
faţă de vasele precedente. în
spărtură, lutul are culoarea neagră cenuşie. în exterior se găseşte un
strat subţire de culoare neagră -l
cenuşie. Slipul a dispărut aproape
în întregime din cauza crustei calcaroase ce s-a format pe pereţi şi
apoi s-a desprins şi a căzut antrenînd şi slipul vasului. Strachina
are un corp adine şi buza adusă
prelung spre interior. Fundul este
plat şi uşor profilat. Arcuirea
este elegantă şi profilul sigur.
Pe corp nu are nici o toartă sau
butoni.
Alte obiecte nu au mai fost
găsite la faţa locului.
Mormîntul III. Nu s-a putut
stabili poziţia, pe teren, a acestui
mormînt faţă de celelalte două
prezentate mai sus. Din informa
Fig. 11. — 1 si 2, c u t i u ţ e de fier; 3, pandantiv de bronz;
ţiile culese la faţa locului, ar
elicei si tija acului de bronz (1 din mormîntul I ; toate celelalte
din mormîntul I V ) .
rezulta că mormîntul ΙΠ cuprindea
o singură urnă-clopot, de dimen
siuni mici, care conţinea oasele incinerate ale celui îngropat şi că în jurul vasului
funerar se găseau obişnuitele plăci de piatră care formau învelişul-cistă protector. Din
urnă nu s-au păstrat toate fragmentele, totuşi forma şi înălţimea vasului au putut fi
întregite (fig. 5/2). Pasta conţine
pietricele şi nisip. Pereţii sînt
groşi şi neteziţi neglijent. La
o mică distanţă de buză (la
0,045 m) se găsesc patru apu
cători orizontale, aşezate în
cruce şi legate între ele prin
tr-un brîu crestat care a fost
aplicat pe corpul vasului o
dată cu cele patru apucători.
Pe alocuri brîul s-a desprins
şi a căzut. Fundul este plat F i g .
servind drept urni funerara; ( = fig. 6/2):
2, strachina-capac (ambele din mormîntul I I ) .
şi uşor profilat în afară. Cor
pul este aproape drept, avînd
doar o prelungă umflare înspre jumătatea superioară. înălţimea vasului este de 0,228 m.
Nu s-a mai putut preciza dacă urna a avut capac sau a fost acoperită cu o lespede de
piatră, după cum nu se ştie dacă acest mormînt a mai avut şi un alt element inventaric.
Mormîntul IV. in grupul celorlalte morminte s-a dat peste un alt mormînt, care
se găsea la aproximativ 3 m spre nord-est de mormîntul I (fig. 3). E l reprezintă
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acelaşi tip de construcţie ca şi mormintele I şi I I . Cînd ne-am deplasat la faţa locului
se mai găseau două pietre rămase pe loc şi o placă pe care fusese aşezată urna funerară
şi care se afla la o adîncime de 1,30 m de la suprafaţa solului actual. Groapa mormîn
tului a fost săpată în humusul antic şi în pămîntul galben. S-a putut constata că
mormîntul conţinea mai multe
obiecte, care au fost recuperate
f
"" '
'illl'ÏÏflli im till
în întregime, şi anume:
1. O urnă funerară bitronconică lucrată cu mîna, într-o
tehnică grosolană, din pastă în
amestec cu nisip şi pietricele,
în exterior suprafaţa vasului
Ntv...»;ii„IMli^
este acoperită cu slip castaniuF i g . 13. — Strachina-capac din mormîntul I V .
cenuşiu. Pe alocuri se găsesc
pete negre, de fum. Arderea
este incompletă. Urna reprezintă unul dintre tipurile de urne bitronconice cu jumătatea
superioară mai înaltă decît cea inferioară şi cu buza foarte uşor îndoită în afară. Imediat
sub linia de maximă rotunjime se află patru apucători late şi aşezate în cruce. înăl
ţimea urnei este de 0,41 m,
diametrul gurii de 0,20 m (în
interior) şi acela al fundului
de 0,11 m (fig. 7/2 şi fig. 8/2).
2. O strachină-capac, care
era aşezată deasupra urnei în
poziţie normală, cu gura în sus.
.
Peste urna astfel astupată cu
^^Nţe^JJ^j?'*^^
Β
capacul-strachină veneau plăcile
•
^ ^ ^ β Γ
-fti B r
^ P ' - ^ strachină nu s-a
y
*fi
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8 "
*
° b i - Ea con¬
*
* ^y^Sff
ţinea probabil ofrande în hrană
_
IBr
i'tiv"*,
sau băutură, întrucît pe pereţii
m
^Pt
^
ty&Wi§
observă reziduri
Ë
A.
^ 9
de materie organică.
m
m
Strachina a fost lucrată
M
ş
J
de asemenea cu mîna, dar cu
m
c
m
§
4ÊL\m
mai multă îngrijire decît urna
•
ş
fi
^Efl
precedentă. Pasta e bine fră%
V
(ÊBfÊi
rnîntată si conţine un procent
»
^
fi
$
corespunzător de nisip. Culoa™
^ ^ p j p r t ^ ·*
^eejjF
suprafeţei exterioare este
neagră-cenuşie, cu nuanţe cas
F i g . 14. — 1 fi 2, cuţitasc de fier; 3, pandantiv de bronz; 4, capul
tanii, pe cînd cea din interior
acului cu aripioare; 5, a—d, fragmente din tija acului precedent si din
acul nr. 6; 6, aripioara de bronz dintr-un ac de tipul precedent (1, din
este neagră cu slabe nuanţe ce
mormîntul I ; toate celelalte din m o r m î n t u l I V ) .
nuşii. De-a lungul buzei, vasul
are culoarea neagră-deschis.
Strachina reprezintă o formă tronconică şi are buza îndoită înspre interior. Pe
corpul străchinii se găseşte o proeminenţă-apucătoare perforată vertical. Partea opusă
lipseşte, aşa încît nu putem spune cu certitudine dacă strachina avea două proeminenţeapucători. în general se ştie că atare variantă de strachină hallstattiană are două proerninenţe-apucători. Marginea buzei străchinii este rotunjită. Fundul este plat şi foarte
f
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uşor profilat. înălţimea străchinii este de 0,085 m, diametrul gurii de 0,235 m, iar dia
metrul fundului de 0,085 m (fig. 13).
3. Două fragmente dintr-un cuţitaş de fier dc acelaşi dp cu cel găsit în mormîntul I.
Exemplarul din mormîntul I V este mai mic. E l nu a fost trecut prin foc cu ocazia
incinerării mortului, din care cauză a fost foarte puternic ros de rugină. în afară de
cele două fragmente amintite, s-au mai găsit şi alte bucăţi mărunte din acelaşi cuţitaş,
dar acestea s-au sfărîmat. Lungimea actuală a cuţitaşului fragmentar este de 0,06 m
(fig. 11/2 şi fig. 14/2).
4. Un pandantiv din placă subţire de bronz, terrninîndu-se la capătul de jos cu
patru dinţi. La capătul opus placa este ascuţită avînd o perforaţie pentru suspendarea
pandantivului. Acesta este în bună stare de conservare. Pe alocuri se observă uşoare urme
de foc. Pandantivul e acoperit cu o patină verde-albastră. Lungimea sa este de 0,048 m şi
lăţimea de 0,015 m; grosimea plăcii abia ajunge la 0,001 m (fig. 11/3 şi fig. 14/3).
5. Un ac de bronz avînd un dispozitiv de trei aripioare făcute din placă subţire
de bronz, care dau un aspect eliciform capătului acului (fig. 11/4 şi 14/4). în zona de
intilnire a acestor aripioare se găseşte o perforaţie avînd acelaşi diametru cu tija acului,
care ni s-a păstrat în stare fragmentară (fig. 11/5 şi fig. 14/5 a-b). Lăţimea între ari
pioare este de 0,038 m, iar lungimea aripioarelor este de 0,02 m şi lăţimea de 0,018.
6. Un alt ac similar, din care nu s-au păstrat decît o aripioară (fig. 14/6) şi cîteva
mici bucăţi din tijă (fig. 14/5 c-e).
*
Analiza inventarului — destul de bogat şi variat — al celor patru morminte
getice de la Cernavoda, subliniază şi mai mult importanţa acestor descoperiri. Ceramica
din complexul funerar de la Cernavoda aparţine aşa-numitei grupe ceramice « poroasă ».
Atît prin tehnica pastei, prin ardere, culoare, cît şi prin formele lor, vasele lucrate cu
mîna, din cele patru morminte, sînt de o autentică factură locală de caracter încă hallstattian. Toate formele se integrează într-o îndelungată evoluţie autohtonă. Astfel,
urna înaltă — în formă de clopot — descoperită în mormîntul I, cît şi exemplarul mai
mic din mormîntul I I I (varianta b) reprezintă o formă fundamentală locală, a cărei evo
luţie începe cel puţin din perioada de tranziţie de la epoca de bronz la prima epocă a
fierului. Ea ajunge, după o lungă dezvoltare, la vasul cilindric cu pereţii drepţi sau uşor
curbaţi, ornamentat cu tradiţionalele brîuri crestate şi proeminenţe-butoni, pînă in cul
tura Latène geto-dacă tîrzie şi finală, cînd atare vas are o funcţiune legată de nevoile
casnice. Punctul de plecare al unei aşa de lungi evoluţii se găseşte în cultura Noa şi
în complexele sincronice şi similare prin conţinut. Se întîlneşte apoi în necropolele tra
cice tîrzii hallstattiene din Oltenia (Gura Padinei, Teleşti, Balta Verde, Ostrovul Mare,
Gruia) şi în marile necropole illirice din Balcani. Surprindem un nou moment al evolu
ţiei în exemplarele de la Zimnicea (sec. I V î.e.n.), care marchează o etapă evolutivă mai
avansată faţă de tipul reprezentat de varianta a de la Cernavoda şi care de fapt au şi fost
integrate definitiv în etapa veche (Latène Β) a culturii geto-dace din valea inferioară
a Dunării. Urnele-clopot, ornamentate cu brîuri crestate în formă de « mustaţă », par
a fi ulterioare din punct de vedre tipologic-evolutiv exemplarelor care au un simplu
brîu ce leagă cele patru proeminenţe-butoni aşezaţi mai jos de buza vasului. în această
privinţă asocierea unei atare variante (varianta c) cu ceramică attică datînd din prima
jumătate a sec. al IV-lea î.e.n., găsită în 1955 într-o groapă la Tariverde, fixează în timp
1

2

A se vedea exemplarele de la Tcius, Feldioara,
Cluj etc. Fragmente de vase similare s-au descoperit si
In complexul Bordci-Hcrastrau. Evolu|ia tipului de vas,
de care vorbim aici, se desfăşoară paraW cu aceea a vasuluicâuc cu o toarta supralnaltati, din epoca bronzului, care,
1

tranaformindu-sc mereu, de-a lungul primei epoci a
fierului, intri si cl in a doua epoci a fierului geto-daci.
Unde Intilnim ambele variante de la Cernavoda:
D . Berciu, Arbtoioşia prăt/oried β OlUmii, 1939, p. 159
l i urm.
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această variantă, fără a mai aminti aci şi alte descoperiri similare. începutul evoluţiei
variantei c o găsim însă încă din sec. al V-lea î.e.n., aşa precum ne-o arată urna fragmentară
de la Ferigele-Vîlcea, publicată mai demult de noi şi provenind dintr-un mediu local
tirziu-hallstattian. Paralel cu varianta c se dezvoltă varianta d, neîntîlnită pînă acum în
Dobrogea, şi caracterizată, înafară de prezenţa brîului crestat aplicat şi întrerupt de
proerninenţe-butoni, prin crestăturile de pe buza vasului, ca la exemplarele din necropola
de la Gogoşu (sec. V î.e.n.), reg. Craiova, r. Vînju Mare, şi cel de la Holboca, r. Iaşi .
O apropiată analogie la exemplarul nostru din mormîntul I (varianta d) o mtilaim
în Moldova, la Poiana, provenind din săpăturile efectuate aci de E c . şi R. Vulpe şi
care marchează la Poiana un nivel sincronic orizontului de la Cernavoda.
Interesantă este descoperirea unor fragmente reproducînd un profil similar va
riantei a de la Cernavoda în locuinţa-bordei nr. 1 de la Tariverde, în asociere cu o
fibulă de dp Glasinac şi cu ceramică atdcă veche cu figuri negre din sec. al VI-lea î.e.n.
Profilul reconstituit reprezintă o uşoară anterioritate faţă de exemplarul de la Cernavoda.
Prin forma sa înaltă şi prezenţa brîului crestat la mică distanţă de buza vasului,
unind în linie dreaptă cele patru proerninenţe-butoni şi în general prin întreaga sa struc
tură, urna-clopot din mormîntul I de la Cernavoda se leagă încă strîns de formele hall
stattiene locale şi face tranziţia spre formele Latène, care se sprijină pe tradiţii autohtone
îndelungate. Varianta b apare în aceeaşi grupă de morminte getice de la Cernavoda.
Aceasta înseamnă că cele două variante se dezvoltă sincronic şi în medii similare.
A doua formă principală a culturii hallstattiene locale este urna bitronconică în
tîlnită şi în mormîntul I V de la Cernavoda. Se ştie că o atare formă de urnă — adesea
considerată pe nedrept « scitică », în ceea ce priveşte originea ei — este foarte frecventă
pe teritoriul ţării noastre şi în regiunile învecinate în mediul tîrziu şi final-hallstattian.
Ea apare în diferite variante şi are în urma sa, iarăşi, o evoluţie destul de lungă. Exem
plarul de la Cernavoda reprezintă varianta înaltă, cu partea superioară largă şi mai mare
decît partea inferioară şi cu structura masivă. în aceeaşi serie a variantei de la Cerna
voda intră, de pildă — pentru a nu mai aminti şi alte exemplare similare — urna « scitică »
de la Blaj . Seria de forme caracteristice variantei Cernavoda-Blaj, cu mici transformări,
depăşeşte momentul reprezentat de complexul getic de la Cernavoda.
Vasul de dimensiuni mai mari în formă de « sac » din mormîntul I (urna nr. 1)
nu este nici el străin de tradiţiile locale. O foarte apropiată analogie găsim în acelaşi
orizont hallstattian de la Poiana din Moldova, unde au fost descoperite două vase de
acelaşi tip . Un exemplar are pe pîntec patru proeminenţe-apucători, ca şi vasul de la
Cernavoda, pe cînd al doilea exemplar prezintă în plus o serie de butoni aşezaţi puţin
mai jos de buza vasului. Acest exemplar s-a descoperit în nivelul hallstattian la un loc
cu alte trei vase ornamentate cu un briu în relief . î n 1950 s-a descoperit la GlăvăneştiiVechi, în valea J ij iei, un vas în formă de sac şi alte vase hallstattiene tîrzii ·. In valea
Dunării se cunoştea de acum 46 ani un vas-sac similar . Vase aparţinînd tipului
exemplarului de la Cernavoda s-au descoperit şi în Oltenia. Amintim vasul de la Hotărârii,
în valea Dunării romănăţene .
1

2

a

4

5

7

8

S C I V , ΠΙ, 1952, p. 106-107 si rig. 10 (p. 86).
Autorii raportului atribuie aceasta urni fazei tîrzii hallstat
tiene sau începutului epocii Latène, ceea ce corespunde
situaţiei de la Gogoşu. Aceeaşi variant! apare în necropola
hallstattiani de la Oatrovul-Mare si la Ciurel-Bucuresti.
* Exemplarul se afli expus in Muzeul Naţional dc
Antichităţi al Institutului de Arheologie.El aparţine nivelu
lui hallstattian tîrziu de la Poiana (v. mai jos).
' V . Parvan, Getica. O protoistorie α Daciei, 1926,
p. 426 si fig. 291. O forma bitronconică înrudiţi cu
exemplarul nostru dar mai dezvoltaţi In lărgime, si nu în
inilţime s-a descoperit In 1951 la Corliteni, in valea
1

Jijiei. Vezi si S C I V . I I I , 1952, p. 92, tig. 7.
S C I V , I I , 1, 1951, p. 190, fig. 12/3; vezi si mate
rialul expus de citre descoperitori ( E c . fi R. Vulpe) la
Institutul de Arheologic.
' S C I V , p. 184.
• Ibidem, p. 67.
' « B u l . C o m . Mon. 1st.». I I I , 1910, p. 176 si fig.
de la aceeaşi pagini.
• D . Berciu, op. cit., p. 170, fig. 215/2. Forme simi
lare apar si in nord-estul Bulgariei, « Izvestila-Inttitut»,
Sofia, V I I I , 1934. p. I l l , fig. 44 (Mumdjilar).
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Deşi mai puţin frecvent, tipul de vase-sac constituie o formă caracteristică a cul
turii hallstattiene tîrzii, el avînd antecedente mai vechi . Ε sigur însă că el depăşeşte
limita ultimă a primei epoci a fierului şi pătrunde şi în a doua epocă a fierului, cînd,
părăsindu-se în general tehnica lucrării cu mina, va intra in categoria vaselor lucrate
cu roata şi va dobîndi torţi aplicate pe corp *.
In inventarul complexului de la Cernavoda au fost descoperite două străchini
folosite drept capace, constituind două subvariante deosebite ale marii grupe de stră
chini hallstattiene. Prima variantă (a) reprezintă o formă întîlnită în mediul local hall
stattian tîrziu (fig. 13). Ea are una, două şi chiar patru proeminenţe-apucători, buza
răsfrîntă spre interior şi fundul uşor profilat sau drept. Varianta a de la Cernavoda
nu este ornamentată pe umăr cu caneluri sau faţete oblice, ca altă serie de străchinicapace descoperite în complexele funerare de la Balta Verde-Gogoşu (Oltenia) sau Stoicani (Moldova). Atît prin tehnica sa (pastă poroasă), culoarea şi în general prin factura
sa, strachina din mormîntul I V reprezintă o formă tradiţională indigenă, încă de. bună
calitate, care ne aminteşte aspectul « Pichetul Ars » de pe Ostrovul Mare, raionul VînjuMare, şi la care nu se resimte încă nici o înrîurire dinafară.
în schimb, a doua strachină descoperită in mormîntul I I (fig. 12/2) înfăţişează
o variantă (b) oarecum deosebită de exemplarul precedent şi în general de seria
străchinilor hallstattiene tîrzii cunoscute pînă acum pe teritoriul ţării noastre, cu
excepţia exemplarului de la Frumuşiţa, raionul Galaţi , la care au şi fost constatate de
asemenea unele particularităţi caracteristice , ale căror cauze nu au fost însă analizate.
Acest exemplar a fost lucrat tot cu mîna, dar într-o tehnică superioară, din pastă
bine aleasă şi frămîntată atent, avînd pereţii mai subţiri, cu profil elegant, care dă fineţe
formei, aceasta fiind accentuată şi mai mult prin lipsa tradiţionalelor proeminenţe-apu
cători. Fundul este de asemenea profilat mai mult decît la seria reprezentată de strachina
aparţinînd variantei a. Se adaugă în plus şi tratarea marginii buzei străchinilor din seria
Cernavoda-Frumuşiţa. Prezenţa unor atare particularităţi tehnice şi formal-tipologice
ale acestei grupe de străchini, într-o vreme cînd formele tradiţionale-hallstattiene păreau
a se repeta stereotipic, se datoreşte altoirii pe fondul local traco-getic a elementelor de
civilizaţie sudică-grecească. O atare contaminare creatoare se şi resimte la ambele străchini,
cea de la Cernavoda şi cea din sudul Moldovei. Ea va deschide calea grupei de străchini
lucrate la roată, înainte de ivirea factorului sud-tracic şi a celui celtic. Străchinile lucrate
la roată, descoperite in gropile arhaice greceşti (sec. V I î.e.n.) la Tariverde , pot servi
ca punct de plecare pentru contaminarea tipurilor locale cu formele elenice. I a strachina
de la Frumuşiţa cît şi la cana găsită în acelaşi complex, mai persistă încă unele detalii
caracteristice culturii hallstattiene locale, care vor dispare în a doua epocă afierului",rămănînd
însă structura — corpul — vaselor respective (strachina şi cana bitronconică) ca să se
dezvolte mai departe în cultura Latène geto-dacă. O atingere mai intimă—de data aceasta
oglindită într-un vas-strachină lucrat la roată — a formelor locale şi a celor sudice, se
întîlneşte la exemplarul ceva mai evoluat de la Grojdibod, descoperit pe grindul Cujniţa împreună cu o cană bitronconică şi cu toartă supraînălţată . Strachina prezintă un
profil similar exemplarului nostru de la Cernavoda, avînd acelaşi corp adine, doar cu
singura deosebire că fundul se sprijină pe obişnuitul piedestal inelar.
1

3

4

5

7

C a , de pildi, urna «sac » din mormîntul S din cîmpul
de urne (Hallstatt Q dc la B a i u Verde. D . Berciu, op. til.,
p. 152 si fig. 184/10.
* Vezi vasul dc la Călirăţi; informatic I . Nestor.
Vasul din mormîntul Β (incineraţie) de la Dimaroaia,
cu doui torţi orizonule alternind cu doui proeminenţe,
intri In aceasti serie. D . V . Rosctti în « Publicaţiile Muz,
Mun. Bucureşti», 2, 1935, p. 62, fig. 22.
M . Pctrescu-Dîmboviţa, Descoperirea arbeologicd de la
1

Frumuşiţa
(raionul Galaţi),
in « S t u d i i si cercetări ştiin
ţifice», Academia R.P.R., Filiala lasi, voL I V , Casc. 1—2,
1954, p. 501, fig. 3. 1.
Ibidem, p. 502.
* Vezi, de pilda, exemplarul găsit In 1955 în groapa
3 din şanţul I I In asociere cu ceramici de tip Fikcllura.
Cf. M . Petrescu-Dimboviţa, op. til., p. 502.
Inediţi, In colecţia G h . Georgescu-Corabia.

1
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O atenţie deosebită merită şi cana cu o toartă, mai ales că pînă în prezent este abia
al treilea exemplar cunoscut de noi pe teritoriul ţării noastre pentru epoca de care ne ocu
păm aici. Deşi îi lipseşte partea superioară, totuşi ea poate fi uşor întregită după cana
de la Odobeşti şi cea de la Frumuşiţa . In toate trei cazurile — cu mici deosebiri — este
vorba de o cană bitronconică, avînd o toartă lucrată dintr-o bandă cu secţiune ovală
care se sprijină pe jumătatea superioară a vasului, legînd cel mult linia de întîlnire a giru
lui cu corpul de pîntecul canei. Nu poate fi vorba deci de o toartă supraînîlţată. Cana
de la Odobeşti provine — ca descoperire întîmplătoare — dintr-o necropolă cu tumulii
mici, foarte probabil de incineraţie. împreună cu cana a fost găsită şi o strachină-capac,
de structură specific hallstattiană locală cu buza îndoită spre interior şi cu patru proe
minenţe-apucători pe corp. Fundul străchinii este puţin profilat, ca şi acela al cănii.
Acelaşi amănunt îl întilnim şi la cana şi strachina de la Frumuşiţa, în asociere cu care
a apărut şi un vas grecesc (Kylix) de provenienţă attică . Corpul vasului-cană de la Cer
navoda este mai elegant, mai zvelt, mai înalt decît exemplarul de la Frumuşiţa, la care
se constată în plus şi persistenţa unei proeminenţe-apucători, ca şi la strachina-capac
de acolo. De asemenea, forma cănii de la Odobeşti se deosebeşte şi ea de exemplarul
de la Cernavoda, prin două amănunte: lărgirea pe linia de întilnire a celor două jumătăţi şi
gîtul mai strimt. Dar, aceste deosebiri tipologice mărunte, cît şi persistenţa tradiţionalei pro
eminenţe-apucători hallstattiană, nu au o altă semnificaţie deosebită decît aceea că cele două
căni reprezintă un moment din evoluţia tipului fundamental de cană bitronconică, cu
o toartă, foarte puţin anterior aceluia documentat de exemplarul de la Cernavoda.
•Seria Cernavoda-Frumuşiţa-Odobeşti reprezintă de fapt prototipul cănilor cu o
toartă de factură tradiţională (lucrate cu mîna) care se dezvoltă în cuprinsul culturii getodace din a doua epocă afieruluiparalel cu seria cănilor cu o toartă suprainălţată şi lucrate
la roată, de origine sudică, venind prin filiera sud-tracică din prototipuri greceşti . Prima
pare a fi luat naştere printr-o contaminare între forma tradiţională bitronconică a ur
nelor hallstattiene şi aplicarea torţii,datorită influenţei greceşti . Pe teritoriul ţării noastre
se cunosc în prezent căni greceşti lucrate la roată, din pastă cenuşie şi cu o toartă, care
au putut influenţa direct formele locale provocînd o contaminare. în această ordine
de idei amintim vasul din necropola de la Gogoşu, exemplarul de la Hotărani (Romanaţi), vasul-oinochoe de la Ostrovul Mare şi exemplarele (întregi sau fragmentare)
provenind din săpăturile de la Tariverde. Pe de altă parte, semnalăm descoperirea unei
urne din perioada mijlocie a Hallstattului de la Balta Verde (Hallstatt Q , care are un
corp înalt, bitronconic, cu partea superioară mai înaltă şi mai îngustă care, nu numai
că are o construcţie similară cănii de la Cernavoda, dar şi din punct de vedere tehnic
indică şi ea direcţia procesului organic ce ar putea duce Ia tipul de cană de la Frumu
şiţa, Cernavoda şi Odobeşti, exceptînd dintr-un atare proces toarta. Ε drept însă că
in acelaşi cimp de urne hallstattian de la Balta Verde — care precede necropola tumulară
1
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D . Bcrciu, Ceramica ballstattiand de la BoiaH, extras
din « A p u l u m » , Bui. Reg. Alba Iulia, vol. I I I , 1, 1946¬
1948, p. 9, fig. 1/1 si fig. 1/2 (strachini<apac).
* M. Pctrescu-Dîmboviţa, op. cil., p. 501, fig. 3/2.
' Ibidem, p. 497 si urm. ţi fig. 1.
I . Nestor, în « D a c i a » , V I I - V I I I , 1937-1940,
p. 176. Idem. în «Balcania». I V , 1941, p. 534. Pentru
aceasta seric vezi cana tipic dacici de la Mediaş (I. Nestor,
op. til., p. 176 ţ i fig. 6/4) si cele de la Zimnicca (Muzeul
Institutului de Arheologic).
* Ibidem; o alta derivare ţi dezvoltare paralela o
reprezintă cana înalţi, bitronconici ţi f i r i torţi, ca exem
plarul dc la Golăneşti (Muzeul Institutului de Arheologie),
care sti, desigur, in direcţi legaturi genetici tot cu formele
1

4

de urne bitronconice hallstattiene, variantă reprezentaţi
de cele doui ume din complexul V i r t o p - P l o p ţ o r din
Oltenia ( D . Bcrciu, op. cit., fig. 199/1—2) ţ i prin acestea,
cu urna de la Pecica din perioada Hallstatt A . Amintim
numai c i în acelaşi complex de la Ciolineţti — înci nestu
diat — apare ţi seria dc cană cu corp bitronconic ţ i gît
înalt şi cilindric, cit ţi cana bitronconici avind pe linia
de maximi rotunjime (în unghi ascuţit I) proeminenţe
ascuţite, ca o reminiscenţa hallstattiană. Prototipul acestei
ultime scrii se găseşte in urnele c mpul 1 de ume din
perioada Hallstatt C din Oltenia, cum ne a r a ţ i exem
plarul de la Plosca ( D . Bcrciu, op. cit., fig. 189) ţi, intr-o
oarecare masuri ţi cel dc la Balta Verde (iaidem, fig. 190).
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de acolo — se cunoaşte forma de urnă bitronconică (siluetă joasă însă I) cu torţi aplicate
pe jumătatea superioară . Nu este exclus ca adăugirea torţii la vasele bitronconice înalte
să fi fost şi o aplicaţie locală, deşi rămîne mai posibilă şi contaminarea cu tehnica şi for
mele elenice.
Observaţia făcută mai demult de I. Nestor că dpul de cană locală cu toartă poate
fi considerat ca «un derivat sau ca un corespondent al urnelor hallstattiene» bitronco
nice lăsa deschisă posibilitatea celor două căi de dezvoltare a acestei forme. Prezenţa
cănii de la Cernavoda într-un complex închis şi bogat, alături de urna bitronconică, dove
deşte că, cel puţin la începutul evoluţiei tipului de cană cu toartă, care va da una din
trăsăturile caracteristice ale ceramicii geto-dace din a doua epocă afierului,aceasta se
dezvoltă concomitent cu ultima etapă a evoluţiei urnelor hallstattiene de felul tipului BlajCernavoda. Ca urmare a acestei constatări pot fi sincronizate, prin urmare, ultimul stadiu al
dezvoltării urnelor bitronconice amintite şi primul stadiu de la care începe să se desfă
şoare întreaga evoluţie a cănilor Latène geto-dace, trecînd, de pildă, prin etapa documentată
de cănile de la Golăneştii din deal (Teleorman) , Zimnicea (sec. I V î.e.n. ; e vorba de seria
tradiţională, lucrată cu minai) , Deva-Răduleşti de la sfîrşitul sec. I I î.e.n. etc. Pe
de altă parte şi forma şi felul aplicării torţii la tipul Frumuşiţa — pe care putem să-1
numim convenţional astfel şi cuprinde şi complexele de la Cernavoda şi Odobeşti —
indică un moment mai vechi al evoluţiei torţii tipului de cană în discuţie aci ·. De la toarta
prinsă sub buza vasului şi la o oarecare distanţă de linia de maximă rotunjime, se
trece printr-o evoluţie sezisabilă în etapele sale intermediare , la toarta înaltă, arcu
ită, legată imediat deasupra liniei de mtîlnire a celor două jumătăţi tronconice şi pornind
din marginea buzei vasului, fie orizontal, fie avînd o supraînălţare mai mult sau
mai puţin pronunţată.
Studiul tipologic al vasului-cană din mormîntul I I de la Cernavoda dovedeşte
deci că o asemenea formă — ca de altfel şi cele precedente — se sprijină pe rădăcini hall
stattiene locale şi unele elemente vechi persistă încă într-o vreme cînd începuseră să
şi apară altele noi. O atare dăinuire a elementelor vechi alături de cele noi, în cursul pro
cesului de dezvoltare în cadrul acelei «Latène »-izări lente, a acelei transformări înde
lungate a culturii primei epoci a fierului într-o cultură geto-dacă a celei de a doua
epoci a fierului va constitui o trăsătură caracteristică a fenomenului genezei şi a conţinu
tului culturii geto-dace.
Dacă inventarul ceramic de la Cernavoda dovedeşte în mod clar că elementele
sale principale se integrează în perioada de sfîrşit a culturii hallstattiene autohtone
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D . Berchi, op. cit., fig. 194. Cea mai apropiata cana
bitronconică de seria noastră, avînd gîtul înalt in felul
exemplarului de la Odobeşti, prevăzuţi de asemenea
cu o toartă ce leagă partea superioara cu girul, se cunoaşte
mai demult de la Potclu ( D . Bcrciu, Noi descoperiri pre
istorice tn judeţul
tXomanaţi, In « Arhivele Olteniei », X X I ,
nr. 119-124,1942, p. 5 7 - 5 8 , fig. 8/1). Pe linia dc maximi
rotunjime se găsesc doui proeminenţe-apucători, iar sub
git sint cinci butoni aplicaţi la distanţe egale. Această cană
reprezinţi una din formele tipice hallstattiene, nealterate
încă de vreo influenţi străină. E a pistreazi ţ i tradiţio
nalele apucători-proeminenţe, care au început s i dispari
la exemplarul de la Frumuşiţa, unde mai găsim una singuri,
iar la cana dc la Cernavoda ţ i cea de la Odobeşti lipsesc
complet. Cana de la Potelu poate fi consideraţi unul dintre
prototipurile locale hallstattiene directe ale tipului F r u muţiţa-Odobesti-Cernavoda, care nu a fost contaminat
încă de formele sudice.
1

• I . Nestor, în « D a c i a » , V I I - V I I I , 1937-1940,
p. 176.
' I n Muzeul Institutului de Arheologie.
* Materialul expus tn Muzeul Institutului dc Arheo

logic; săpături conduse de I . Nestor; ν . ţi exemplarul
publicat de V . Pârvan, Geticei, p. 583, fig. 435.
•O.
Floca, în « D a c i a » , X I — X I I , 1945-1946,
p. 72—73, fig. 2—3 (« vase de tradiţie hallstattiană»,
cum just observă autorul) şi p. 104; tezaurul (implicit
ţi vasul) c datat de O . Floca pe la 100 î.e.n. sau poate
in primele decenii ale secolului următor. B. Mitrea plasează
acest tezaur înainte dc anul 100 î.e.n.
* C u ocazia publicării mai ample a descoperirii de la
Frumuşiţa. M . Petrescu-Dimboviţa a subliniat deosebirea
dintre toarta cănii descoperite acolo şi tortile cânilor
lucrate cu mina din a doua epoci a fierului (op. cil.,
p. 502), f i r i a fi făcut însă legătura intre ele din punct de
vedere genetic ţ i evolutiv.
* Vezi, dc pildă, doui exemplare de Ia Ciolineţti
(Muzeul Institutului de Arheologie).
' U n fenomen similar îl dezvăluie"— dupft cit se
parc — ţi cana de la Dăbuleni-Romanaţi, cu corpul bitronconic ţ i caneluri pe corp, care nu sînt caracteristice cera
micii Latène geto-dace ( D . Berciu, In « Arhivele Olteniei »,
nr. 129, 130, 1943, fig. 5, extras); • . fi exemplarul de
la Şcgarcea (Inedit).
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şi anunţă deja prin unele aspecte ale sale noua cultură a celei de a doua epocă a fierului, nu
este mai puţin adevărat că şi obiectele de metal (bronz şi fier )sînt de aceeaşi origină
getică, cu excepţia oglinzii greceşti importate. De pildă, acele cu trei aripioare sînt răspîndite in Transilvania în mai multe exemplare, apărînd în complexe tîrzii-hallstattiene şi în asociere cu unele obiecte considerate ca «scitice». Este suficient a aminti pe
cele de la Gîmbaş (7 exemplare în Muzeul din Cluj), Rodbav, Proştea-Mică, ŞeicaMică, Ungurei etc. Un exemplar se cunoaşte de acum 22 de ani în Moldova şi un altul
la lacul Tei-Bucureşti, găsit într-un mediu cu cultura Bordei-Herăstrău, unde a apărut
şi un obiect palmiform, ca cel de la Cernavoda .
Cît priveşte originea acestor podoabe, V . Pârvan, vorbind de descoperirile de la
Rodbav, printre care se găseşte şi un «pandantiv» (in realitate ac) cu trei aripioare,
de felul celor de la Cernavoda, le consideră «de caracter hallstattian comun in părţile
noastre» , deci nescitice, deşi ele se întilnesc în complexe cu obiecte de factură scitică.
Se repetă şi aci situaţia constatată şi în legătură cu ceramica, anume aceea că sciţii, pă
trunşi în mediul local, preiau de la autohtoni unele elemente de cultură.
Nu mai este necesar să mai stăruim nici asupra originel cuţitaşelor de fier, atît de
frecvente în mediul tracic şi illiric, dar nelipsind nici în cel elenic şi elenistic (ca la
Tariverde !).
Ţinînd seama de cele de mai sus, credem că reiese clar caracterul specific getic al
descoperirilor de la Cernavoda, încă neesenţial alterat de contaminările sudice sau venite
din alte regiuni.
Ritul de înmormîntare şi toate practicile funerare legate de el sînt caracteristice
lumii tracice în general. Ε drept că incineraţia este mai puţin răspîndită în perioada de
sfîrşit a primei epoci a fierului şi de trecere spre a doua epocă a fierului, cînd se întil
nesc—în perioada mai veche a acestei epoci — ambele rituri*. Dar aceasta nu schimbă cu
nimic caracterul etnic al înmormintărilor de la Cernavoda, dată fiind şi legătura — în acest
aspect suprastructural — cu generalizarea la geto-daci a ritului de incineraţie în urne
cu capac*, ceva specific geto-dacilor. Ε suficient să reamintim în această privinţă numai
pe acelea de la Zimnicea şi Murighiol. Morminte plate — fără tumul deci — sînt cunos
cute şi la tracii sud-dunăreni, deşi într-un număr mai restrâns decît cele tumulare .
Tot aşa morminte cu înveliş protector sau în cutii din lespezi de piatră, ca la Murighiol
şi în necropola de incineraţie de la Rovno-Provadia (Varna), din nord-estul Republicii
Populare Bulgaria .
Se pune totuşi problema dacă acest complex poate fi considerat ca format pe teri
toriul Dobrogei locuit de geţi, ori dacă provine de la nord de Dunăre. Nu încape îndo
ială că răspunsul la această întrebare nu poate fi altul decît că descoperirile de la Cerna
voda aparţin geţilor din dreapta Dunării, unde şi izvoarele scrise (Hcrodot) îi atestă cam
în vremea in care există şi documentarea arheologică adusă aci în discuţie. Ε drept că
în general documentarea noastră în domeniul culturii materiale getice din Dobrogea
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Unele in Muzeul Bruckenthal din Sibiu. M . Roska,
in E S A . I X . 1937, p. 175, fig. 13. g ; Dorin Popescu,
Sciţii tn Transilvania, extras din « Transilvania », 74, nr. 1 —4,
1943. p. 13-14.
* C . D . Vasiliu, in « A r t a si A r h e o l o g i a » , nr. 9—10,
1933-1934, p. 21, fig. 12/5.
' Informatic D . V . Rosetti.
V . Parvan, Getica, p. 355. D e asemenea nici
cercetătorul maghiar Ν . Fettich nu le considera scitice:
la M . Rostowtzew, Skjtbitn
uni itr Bosporus, 1931, I ,
p. 497; cf. D . Popescu, loc. cit..
* Ca la Zimnicea: I . Nestor, in « S t u d i i » , I I , 1, 1949,
p. 123.
Uneori se foloseşte o kspede de piatra, ca la mor
1

4

4

mîntul I delà Cernavoda, ori ca la Holboca in Moldova
( S C I V , I I I , 1952, p. 106-107, fig. 10, la p. 86).
Pentru Zimnicea, vezi I . Nestor, op. cit., p. 123. iar
pentru Murighiol, Exsp. Bujor, In « Materiale » , I I I , 1956,
p. 247 ţ i urm. Obiceiul de a folosi urne cu capac este
specific ţi lumii sud-tracice.
* Cf. R. Vulpe, L'âge in fer dans les régions thraces
ie la Peninsule Balcaniqtie, 1930, p. 33.
' Informatic Exsp. Bujor.
• G h . Ştefan, în S C I V , V I . 1—2, 1955, p. 284. Aci
se cunoaţtc ţi tipul de urni bitronconici avînd partea
superioara mai înaltă, 11 felul exemplarului de la Cerna
voda. Material mai vechi se afli In Muzeul dut oraşul
Vama.
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este încă lacunară, deşi s-au înmulţit descoperirile în ultimii ani. Va trebui făcută însă o
săpătură sistematică într-o aşezare getică pentru a obţine date suficiente, care să ne
permită cunoaşterea temeinică a culturii geţilor sud-dunăreni, primii care au luat contact
cu civilizaţia superioară elenică. Chiar la Cernavoda au ieşit la iveală urme de locuire
getică din epoca mormintelor. Nu departe de punctul în care s-au descoperit aceste
morminte, au fost adunate de la suprafaţa solului, în timpul cercetărilor de salvare, frag
mente ceramice hallstattiene tîrzii foarte caracteristice şi darind din aceeaşi vreme cu mor
mintele getice. De asemenea, ceramică similară a fost descoperită şi mai la nord de sec
torul «Coada Zăvoiului », cît şi pe dealul «Sofia» şi în apropiere de gara Cernavoda. Aceasta
înseamnă că pe o întindere de aproximativ trei kilometri de-a lungul malului drept al
Dunării există o documentare arheologică atestînd locuirea aci a unei populaţii getice de
care se leagă cele patru morminte.
Pe de altă parte se ştie că în nordul şi nord-vestul Dobrogei au fost identificate
pînă acum destul de numeroase puncte şi aşezări printre care cea mai importantă pare a
fi cea de pe lacul Babadag şi cea de la Luncaviţa. Tot în nordul Dobrogei, la Murighiol,
raionul Tulcea, s-au făcut în 1954 şi 1955 descoperiri foarte importante într-o necro
polă getică, datată de autorul cercetărilor în sec. III î.e.n. , deşi ni se pare că există ele
mente suficiente pentru o plasare cronologică şi în sec. I V î.e.n.
Spre sud amintim produsele ceramice de factură hallastattiană locală de la BaiaHamangia, precum şi pe cele de la Histria, Tariverde, Vadu, Sinoe, rămînînd totuşi să se
facă pe viitor o deosebire clară între ceea ce este cu adevărat autohton şi ceea ce poate
fi grecesc in produsele ceramice lucrate cu mîna, descoperite în aşezările greceşti.
Nu este locul a face aci o statistică a descoperirilor de acest fel din Dobrogea, dar
este necesar a sublinia că documentarea arheologică ne îngăduie încă de pe acum să spu
nem că există în această provincie un puternic substrat getic hallstattian, care a luat con
tact prima dată cu lumea sclavagistă elenică şi din care a crescut şi s-a dezvoltat organic
şi pe căi originale cultura celei de a doua epoci a fierului. Acest fond s-a menţinut, cu
transformările inerente unei culturi în plin proces de dezvoltare şi care se găsea sub
influenţa directă şi permanentă a civilizaţiei greceşti şi sud-tracice, pînă adine în epoca a
doua a fierului. Necropola de la Murighiol dezvăluie această continuitate a culturii
getice şi bazele sale vechi-hallstattiene, ca şi complexul Ciolăneşti, Zimnicea şi Poiana
de la nord de Dunăre. Atare persistenţe tracice se constată şi în R.P. Bulgaria, atît
în aşezări, sanctuare, cît şi în mormintele tracice.
O altă problemă pusă de descoperirile de la Cernavoda este aceea a cronologiei.
Pentru rezolvarea unei atare probleme trebuie să ţinem seama nu numai de momentul
evoluţiei date de formele de cultură hallstattiană locală; pentru a cărui fixare în dmp ne
ajută şi cercetarea tipologic-comparativă, dar şi de asocierea acestor elemente autohtone
cu cele greceşti. In această ultimă privinţă oglinda grecească de la Cernavoda oferă un
oarecare sprijin în problema cronologiei, dar ea nu are din acest punct de vedere valoarea,
de pildă, a produselor ceramice greceşti. Atare oglinzi de mînă, în general simple, cu dis
cul fără nici un fel de ornament şi cu minerul drept şi de asemenea neornamentat,
se cunosc în grupa tracică de la Duvanlij, din apropiere de Plovdiv, unde sînt da
tate pe baza vaselor greceşti, pe la sfîrşitul sec. V I î.e.n. şi începutul sec. V î.e.n. .
O altă oglindă cu disc, avînd însă la baza minerului (rupt din antichitate) o placă
ornamentată cu dublă volută, înrudită stilistic cu voluta minerului de fier al oglinzii
de la Cernavoda, se cunoaşte tot în grupa sud-tracică delà Duvanlij (Arabadzjiskata
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G h . Ştefan, In Studii fi referait, 1, 1954, p. 29
ţi urm.; Eug.-Comşa, în S C I V , I V , 1953. p. 747.
* Descoperiţi de R. Vulpe, în cadrul activităţii
şantierului Histria: S C I V , V , 1—2, p. 112 fi p. 37 3H.
1

* Exspcctatus Bujor, in «Materiale», I I I , p. 247 fi urm.
B . Filow, Die Grabbiigelneknpole
bei Deuanlij in
Sudbulgarien, Sofia 1934, p. 90, fig. 112; urnitul se ter
mină printr-un inel.
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Mogik), datînd pe la jumătatea secolului al V-lea î.e.n., pe baza hydriei attice cu figuri
roşii, în asociere cu care a apărut Nu trebuie pierdută din vedere nici împrejurarea că
oglinda în discuţie — întocmai ca obiectele preţioase din mormintele din Tracia şi din cel
de la Agighiol din Dobrogea — poate fi mai veche decît momentul depunerii ei în mor
mînt. In plus reamintim că oglinda de la Cernavoda a suferit şi o reparaţie, care măreşte
perioada de folosire a ei. Iarăşi se şde că seria de oglinzi greceşti cu marginile discu
lui relativ înalte şi cu minerul avînd o oarecare ornamentare, aparţine unei perioade re
lativ mai timpurii şi că exemplare.asemănătoare cu al nostru se întâlnesc în sud-vestul
Uniunii Sovietice, în medii datînd din sec. VI—V î.e.n. . Stilizarea capului minerului de
fier, la care forma de volută încă mai este clară, pledează pentru o încadrare cronologică
înainte de jumătatea sec. V î.e.n.
Studiul recent al cercetătorului sovietic N.N. Bondar, care se referă la problema
ce ne interesează aici , aduce unele precizări importante. Autorul arată că la sfîrşitul sec.
VI î.e.n., Olbia cunoaşte o prosperă dezvoltare a producţiei meşteşugăreşti, în special în
domeniul metalurgiei, tn atelierele meşteşugăreşti din Olbia se lucrau — printre altele —
două tipuri de oglinzi de bronz; o primă grupă aparţine unui stil propriu al artei
greceşti, pe cînd o altă grupă răspundea cerinţelor vîrfurilor aristocratice ale Sciţilor
vecini. De aceea, oglinzile din această grupă au o ornamentare în stil animalier pre
ferat de Sciţi.
Cît priveşte datarea celor două grupe de oglinzi originare din atelierele olbiene,
N.N. Bondar subliniază că toate oglinzile, aparţinînd celor două grupe amintite aci, da
tează dintre a doua treime a sec. V I î.e.n. pînă la sfîrşitul primului sfert al sec. V î.e.n. ,
ceea ce înseamnă că pentru ieşirea din atelier a unei oglinzi de felul celei de la Cernavoda
putem să socotim — evident, în chip convenţional şi general — cel mai tîrziu anul 475
drept terminus ante quem.
Legăturile Olbiei cu regiunile de nord-vest au avut un caracter întîmplător şi nu
au durat multă vreme, aşa încît în a doua jumătate a sec. V î.e.n. ele au şi fost întrerupte .
Din aceasta reiese că atelierele olbiopolitane, care aveau o activitate meşteşugărească mul
tiplă şi ale căror produse ajungeau spre răsărit pînă în Urali şi la apus pînă în R.P.Ungaria şi Transilvania", nu mai puneau în a doua jumătate a sec. V î.e.n. în circulaţie în
Sciţia şi în regiunile de dincolo de ceea ce grecii înţelegeau în antichitate prin «Sciţia»,
astfel de oglinzi. Astfel este greu a mai susţine — cel puţin în ceea ce priveşte prelucrarea
şi ieşirea oglinzilor din atelierele Olbiei — că aceste obiecte de lux pot data din a doua
jumătate a sec. V î.e.n. Alta este insă problema rămînerii lor în uz şi în această vreme cit
şi aceea a momentului punerii lor in morminte sau in asociere cu alte complexe culturale
ulterioare perioadei ieşirii lor din mina meşterilor olbiopolitani.
Nu putem preciza cu certitudine ce formă şi ce stil a avut primul mîner al oglinzii
de la Cernavoda, ca în felul acesta să căutăm cea mai apropiată analogie, fie în oglinzile
olbiopolitane descoperite la Olbia sau în regiunile învecinate acesteia,fiela cele cu mîner
in stil animalier, lucrate de aceleaşi ateliere olbiopolitane pentru sciţi, şi pe care le
puteau folosi şi reprezentantele aristocraţiei populaţiilor nescitice , sau chiar grecii.
1

2

3

4

5

7

Ibidem, p. 134. fig. 158 si p. 230.
- Ircna Reichl, la T . Suliminsky, Scjlotie na ţacbodniem Vodolu, 1936, p. 158 —160. I n tumulul 1 de la
Grodcc pe Nistru (Podolia) s-a descoperit o oglinda
cu disc de bronz si miner de fier (rupt), terminat in
dubla voluti, ca si cel de la Ccrnavod ι (pl. I V , 1 a—h).
Un miner similar dar c i n bror.z si cu o stilizare mai
puternici a volutei provine de la S a p o c h ô w (pl. X/11
si p. 157).
Ν. N . Bondar, ToproBUe ΟΓΗΗΠΙΘΗΗη OJlbBBH
c ΟκΗφηβΒ Β V I — V BB. AOH.9., In S A , X X I I I , 1955,
p. 5 8 - 8 1 .
1

1

* Ibidem, p. 59.
Ibidem, p. 72.
Ibidem, p. 60. Urmitoarelc localităţi semnalate de
autor in acest studiu se găsesc in Republica Populari
Rpmini (nu in « Ungaria >>): Piuca (fig. 7 b), Ghindari
(fig. 8 b), Feiurdcnl (fig. 9 b) si Turda (fig. 10 b). Toate
oglinzile de aci provin din atelierele Olbiei din sec. V I — V
i.e.n.
' V . Parvan, vorbind despre oglinda scitici de la
FeiurdenJ, nu exclude posibilitatea ca ea s i fi fost folosiţi
de o indigeni geti (Cetită,
p. 356).
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între un exemplar descoperit la Olbia şi oglinda de la Feiurdeni din Transilvania este aşa
de mare asemănarea, încît s-a şi afirmat că cele două oglinzi par să fi ieşit din acelaşi
atelier de la Olbia şi chiar din mîna aceluiaşi meşter. Forma oglinzii este, fără îndoială,
grecească, chiar a oglinziilor cu mîner ornamentat în stil animalier, specific scidc. Pre
zenţa volutei leagă şi ea exemplarul de la Cernavoda de obiectele caracteristice stilului
grecesc, şi nu scitic, deşi un atare element decorativ nu lipseşte nici pe unele minere
de oglinzi scitice.
Adăugirea unui mîner nou la oglinda de la Cernavoda nu schimbă în mod sensibil
încadrarea cronologică a acestui import grecesc şi, implicit, a întregii grupe de morminte
getice. Tot ceea ce se poate avea în vedere este uşoara apropiere de sfîrşitul primei
jumătăţi a secolului V î.e.n.
în felul acesta credem că se poate formula, pe baza celor arătate mai sus, concluzia
că oglinda de mină de la Cernavoda datează cel mai tîrziu din prima jumătate a
sec. V î.e.n. şi că răstimpul în care au circulat astfel de obiecte greceşti este cuprins
între ultimele două treimi ale sec. V I î.e.n. şi sfîrşitul primei jumătăţi a secolului
următor, deşi atelierele olbiopolitane îşi încetează activitatea lor către anul 475 î.e.n.,
în ceea ce priveşte producţia de oglinzi .
Aceasta reprezintă, desigur, o indicaţie preţioasă pentru cronologia întregului com
plex de la Cernavoda.
Descoperirile de la Frumuşiţa, unde pare să avem tot morminte de incine
raţie şi evident, getice — o cană cu toartă, o strachină şi un vas grecesc de
import — ne ajută şi ele în problema cronologiei grupului de morminte de la Cer
navoda.
M. Petrescu-Dîmboviţa a datat descoperirile de la Frumuşiţa în a doua jumătate a
sec. V î.e.n. sau chiar la începutul secolului I V î.e.n. pe baza vasului (Kylix) attic, cu firnis
negru compact. Ca analogii la vasul găsit în sudul Moldovei se aduc cele din mormintele
tracice din Bulgaria de Sud (grupa Duvanlij) şi din sudul Ucrainei Sovietice (Olbia,
Taman) . G t priveşte Kylix-ul cu firnis negru din Kukuva Mogila, acesta apare într-un
mormînt in care s-a descoperit, printre altele, o oglindă cu disc (cu minerul rupt), asemă
nătoare ca tip cu exemplarul de la Cernavoda cît şi o cupă cu figuri negre*. De altfel,
Kylix-ul din mormîntul din movila Kukuva reprezintă cea mai apropiată analogie cu
exemplarul din Moldova. Nu este vorba numai de profil, tehnică, picior scund etc., dar
şi de dimensiuni .
Cupa cu figuri negre de la Kukuva aparţine grupei vaselor attice tîrzii şi este datată
la începutul sec. V î.e.n., ca şi amfora de argint găsită în acelaşi mormînt ·. Astfel între
gul inventar al mormîntului de la Duvanlij — inclusiv deci vasul Kylix — se situează
în prima jumătate a sec. V î.e.n., cel mai tîrziu la mijlocul acestui s e c o l P e această
cale — a asocierii obiectelor similare cu elemente mai bine datate — ajungem cu delimi
tarea complexului de la Frumuşiţa — şi indirect a celui de la Cernavoda — în cadrul
primei jumătăţi a secolului V î.e.n.
în legătură cu Kylix-ul din mormîntul din Arabadzijskata Mogila, şi cele de la Olbia
şi Taman, publicate de S.C.I. Kapoşina în 1950, la care se referă M. Petrescu-Dîmbo1
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Acest răstimp reprezinţi tocmai vremea cind Olbia
a avut legaturile cele mai strinse cu sciţii şi cu populaţiile
nescitice (cf. Bondar, op. cil., p. 73).
Presupunerea formulaţi verbal şi de M. PetrescuDîmboviţa, care a făcut ce rec t i n la faţa locului.
• M . Petrescu-Dîmbovi|a, op. cil., p. 502 — 503 şi
p. 506; bibliografia din R. P. Bulgaria folosiţi dc autor
se opreşte la 1933, f i r i a recurge la monografia descope
ririlor de la Duvanlij, unde B . Filow a reluat unele pro
bleme.
1

1

B. Filow, op. cit., p. 55, 57, fig. 68, 7 2 - 7 3 .
Compari, de pilda, dimensiunile vasului dc la
Frumuşiţa (M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 499, fig. 2)
cu acelea ale celui dc Ia Duvanlij (B. Filow, op.
cil.,
p. 5 6 - 58, fig. 73).
Β. Filow, op. cil., p. 228-229.
Ibidem, p. 229.
Spre deosebire de încadrarea ficutâ dc M . PetrescuDîmboviţa în a doua jumitate a sec. V l.c.n. sau chiar mai
drziu.
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viţa , acestea reprezintă un stadiu mai evoluat faţă de exemplarul din Kukuva Mogila şi
cel de la Frumuşiţa . Mormîntul din Arabadzijskata Mogila a fost datat în epoca
lui Pericle .
Vasul de la Poiana, în formă de « sac », similar urnei nr. 1 din mormîntul I de la
Cernavoda, a fost descoperit în stratul hallstattian 12, în care s-a găsit şi o fibulă de
bronz cu corpul semicircular şi placă dreptunghiulară la picior prevăzută cu un apendice
in formă de cioc, datată de R. Vulpe în sec. VII î.e.n. . Fibule de tip Glasinac, originare din
regiunile nord-vest balcanice, se răspîndesc în mediul hallstattian de la noi din a doua jumă
tate a sec. VII î.e.n. şi durează pînă în pragul sec. IV î.e.n. Untipde fibulă înrudit cu exem
plarul de la Poiana s-a descoperit în 1955 la Tariverde într-o groapă din perioada
grecească arhaică, în asociere cu ceramică attică veche cu figuri negre din sec. V I î.e.n.
Aceasta înseamnă că mediul în care a fost descoperit vasul-sac de al Poiana poate fi
datat în sec. V I î.e.n. şi curînd după acesta.
Observaţiile stratigrafice de la Histria şi de la Tariverde permit şi ele o încadrare a
descoperirilor de la Cernavoda, deschizînd în acelaşi timp perspective şi de o altă natură.
Astfel, sub podeaua cellei templului A de la Histria, care a fost datat, pe baza unor
analize multiple, cel mai tîrziu la jumătatea sec. V î.e.n. ,s-au descoperit fragmente cera
mice de caracter pregnant hallstattian local, alături de produse arhaice greceşti şi
vechi attice. O atare ceramică din grupa aşa numită «poroasă» s-a descoperit şi în
sectorul X de la Histria şi ea este, în majoritate, de aceeaşi factură cu cea de la Cerna
voda (morminte şi aşezări). Săpăturile mai vechi de la Tariverde şi cele din 1955 ne îngă
duie să începem a deosebi ce este cu adevărat autohton în ceramica lucrată cu mina. Deo
camdată putem spune că două dintre formele principale ale ceramicei indigene din pe
rioada tîrzie a primei epoci a fierului — urna-clopot (folosită nu numai în scopuri
rituale, ci şi în nevoile gospodăreşti, ca şi alte «urne») şi vasul-sac — apar în aşezarea
de la Tariverde în asociere cu ceramica arhaică grecească şi attică veche cu figuri negre,
datînd din sec. V I î.e.n. . Restul acestui grup ceramic va trebui studiat mai de aproape
şi clasificat mai amănunţit.
Mai trebuie adăugată şi constatarea că descoperirile de la Cernavoda se găsesc într-o
regiune unde ritmul dezvoltării cultural-istorice a populaţiei getice se desfăşoară în această
vreme mai rapid decît in alte regiuni ale ţării noastre şi deci precizările cronologice sta
bilite într-o regiune nu sînt general-valabile. Vrem să spunem că unele forme hallstattiene
finale sau Archeo-Latène din Dobrogea au putut să înceapă să se manifeste aci mai de tim
puriu decît la nord de Dunăre şi prin urmare fixarea cronologică mai ridicată a complexului
de la Cernavoda sau Tariverde, de pildă, nu atrage sincronizarea întocmai a complexelor
de la nord de Dunăre. Din acest punct de vedere, reminiscenţele hallstattiene ce s-au con
statat la vasele de la Frumuşiţa, care ne fac să împingem înapoi datarea lor, ar putea să
reprezinte o diferenţă de ritm, şi nu de timp.
Din cele spuse mai sus în legătură cu problema cronologiei mormintelor getice de
la Cernavoda, reiese că sec. V I î.e.n. poate fi considerat drept terminus ante quem non pen
tru aceste descoperiri.
Ţinînd seama de întregul aspect al problemei cronologiei discutate mai sus, reiese
că descoperirile getice de la Cernavoda datează, cel mai de vreme, de la sfîrşitul sec. V I
1
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M . Petrescu-Dîmboviţa, op. til., p. 502-503.
* Exemplarul de la Duvanlij prezintă si unele parti
cularităţi tehnico-ornamentale deosebite de exemplarul
din Moldova (B. Filow, op. til., p. 137 si fig. 161); la
fel si cel de la Taman (cf. M . Petrescu-Dîmboviţa, op. til.,
p. 503).
* B. F . Filow, op. til., p. 299-300.
1

* S C I V , U , 1, 1951, p. 184 si 188, fig. 9/3.
» Hiitria,
I , 1954, p. 251 si p. 266.
• Ikidtm, p. 227.
Se pare c i cele mai vechi mărturii ceramice arhaice*
greceşti care s i ateste o aşezare la Tariverde pot fi plasate
dupi 575 î . c n . (P. Alexandreacu, în S C I V , V I , 1 - 2
1955, p. 340).
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î.e.n. şi cel mai tîrziu pînă la jumătatea sec. V î.e.n. Cu alte cuvinte, complexul de la
Cernavoda aparţine primei jumătăţi a sec. V î.e.n.
Ajunşi la mijlocul acestui secol, se naşte în chip firesc întrebarea care este
raportul cultural-istoric, cronologic şi etnic între descoperirile de la Cernavoda şi mor
mîntul « princiar » de la Agighiol, datat, precum se ştie, pe la sfîrşitul sec. V — înce
putul sec. I V î.e.n., dacă nu chiar în plin sec. al IV-lea î.e.n. Acest mormînt reflectă o
puternică diferenţiere socială, petrecută, fără îndoială, in interiorul unei societăţi mai
înaintate decît aceea căreia îi aparţin descoperirile de la Cernavoda. în mormîntul de
la Agighiol poate fi îngropat un reprezentant al vîrfurilor aristrocraţiei tracice, sudtracice — un dinast — pe cînd în grupa celor patru morminte de la Cernavoda se oglin
deşte un proces mai slab de diferenţiere socială. Inventarul mormintelor este relativ
sărac. Singura excepţie o face evident mormîntul I, al unei reprezentante a acelei aris
tocraţii locale gete, care începuse a cunoaşte bunuri ale civilizaţiei greceşti — ca oglinda
de bronz, obiect de lux şi toaletă - şi a le folosi, fenomen similar, petrecut concomi
tent sau cu oarecare întîrziere, şi la nord de Dunăre . S-ar putea obiecta, vorbind de
diferenţierea socială oglindită în cele două complexe din Dobrogea, că ne găsim pe două
trepte diferite ale evoluţiei sociale şi în două momente istorice care nu sînt sincronice,
în sensul că în răstimpul reprezentat de descoperirile de la Cernavoda şi pînă la acela
al mormîntului de la Agighiol, s-a putut petrece o adîncă transformare în interiorul
vîrfurilor aristocratice getice şi lupta pentru putere şi îmbogăţire s-a accentuat, ridicînd
din mijlocul acelor vîrfuri « conducători » locali. Dar descoperirile getice de la Cerna
voda şi cele cunoscute pînă acum în Dobrogea nu ne pot dezvălui un atare proces. De
aceea credem că mormîntul de la Agighiol nu poate fi adus acum în discuţie aci, pentru
o lămurire în plus, de natură etnică şi socială, a complexului de la Cernavoda, întrucît
trebuie lămurită mai întîi legătura pe care ar putea-o avea cu extinderea « statului »
odriz în Dobrogea pînă la Dunăre şi pînă la ţărmul mării, sau cu lupta începută de la sfîr
şitul sec. V î.e.n. şi începutul sec. I V î.e.n. între « conducătorii » sud-tracki împotriva
puterii centrale , în cazul că nu ar aparţine unui aristocrat get. Totuşi mormîntul de
la Agighiol aruncă o lumină indirectă, dar deosebit de puternică, asupra complexului
de la Cernavoda, al cărui caracter hotărit getic nu mai poate fi pus la îndoială şi în care
nu există nici cea mai mică indicaţie a prezenţei vreunui element scitic, pe cînd în
ritualul şi în extraordinar de bogatul inventar al mormîntului de la Agighiol există
influenţe scidce evidente. Aceasta revine a spune că mormintele de la Cernavoda se
situează înainte de venirea sciţilor in valea Dunării şi în Dobrogea sau, în orice caz, înainte
de pătrunderea unei influenţe a lor în aceste regiuni, pe cînd mormîntul de la Agighiol
— date fiind unele elemente de inventar şi ritual — datează după apariţia fenomenului
scitic la Dunărea de jos. Se ştie că documentarea actuală referitoare la prezenţa sciţilor
la vest de Prut nu este mai veche de sfîrşitul secolului al VI-lea î.e.n. şi de începutul
secolului următor. Felul acesta de a privi problema implicării factorului scitic în com
plexele din Dobrogea ne aduce un argument in plus şi pentru fixarea cronologică a mor
mintelor getice de la Cernavoda în prima jumătate a sec. al V-lea î.e.n., ca şi pe cele de
la Frumuşiţa şi Odobeşti, unde de asemenea lipseşte cu totul elementul scitic. Ni s-ar
putea aduce totuşi obiecţia că la Tariverde, în aceeaşi groapă arhaică din sec. al VI-lea
1
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Spre aceeaşi concluzie vor duce şi acele eliciforme,
care apar in Transilvania in asociere cu obiecte care datează
din sec. V i.c.n. D c pilda, dc la Proştca-Mica provin
doui ace similare (dintre care unul inedit in Muzeul Bru¬
* kenthal din Sibiu), găsite in ac:laşi mormînt cu o fibula
din sîrmă de bronz cu corpul semicircular şi placi la
picior (M. Roska, op. cil., p. 175, fig. 13 d şi p. 202), care
cate frecvenţi in partea mai nouă a complexului funerar
1

Balta Verde-Gogoşu din Oltenia, datind in sec. V i.c.n.
Roska s-a gindit dc asemenea tot la sec. V i.c.n. (p. 202).
Vezi vasul de la Frumuşiţa şi întreaga serie dc pro
duse attice din secolul al V-lea precum şi coiful greeoilliric de la Gostavăţ, raionul Caracal, de la sfîrşitul seco
lului al V-lea î.e.n., f i r i a mai vorbi de alte descoperiri
din acelaşi sector istro-pontic.
* HCTOpHH BojirapflB, I , Moscova, 1954, p. 26
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î.e.n., în care se descoperă vasul « sac », similar celui de la Cernavoda, s-a găsit şi o
psalie de os de factură scitică şi că aceasta ar atesta prezenţa în sec. VI î.e.n. a elemen
tului scitic în Dobrogea, ca şi exemplarul similar, dar fragmentar, descoperit la Histria .
Numai aceste psalii de os nu pot indica în nici un caz prezenţa sau trecerea sciţilor prin
Dobrogea ori înrîurirea, în sec. V I î.e.n., a sciţilor asupra culturii getice. Psaliile de la
Tariverde şi Histria fac mai degrabă dovada, nu a unor raporturi între localnici şi sciţi,
ci între aceştia şi Histria, prin intermediul Olbiei, de unde puteau ajunge astfel de piese
de harnaşament în stil zoomorf din stepele nord-pontice imediat învecinate Olbiei
sau — ceea ce nu mi se pare cu totul exclus — lucrate pentru sciţi în atelierele olbio
politane, dar care puteau să se răspîndească şi in alte medii culturale şi pe alte c ă i . Ase
menea piese de harnaşament, aparţinînd grupei scitice nord-pontice sau scito-elcnice ,
puteau circula foarte uşor între Olbia şi Histria. De altfel, şi cercetările mai recente de
la Histria au arătat că raporturile dintre aceste două colonii au fost vechi şi foarte strinse ,
lăsind la o parte faptul că sfera de activitate a negustorilor din Olbia a fost orientată
multă vreme spre gurile Dunării şi regiunile înconjurătoare.
Oglinda grecească de la Cernavoda provine — precum s-a putut vedea şi mai sus —
din atelierele din Olbia. Ea a ajuns pe malul Dunării dobrogene prin negustorii greci
din Histria, care în secolul al V-lea î.e.n. vehiculau produse greceşti spre interiorul lumii
traco-getice. Nu putem exclude însă cu totul nici posibilitatea transmiterii unui atare
produs de toaletă prin negustorii olbiopolitani , dar ni se pare mai plauzibilă prima
ipoteză, dată fiind şi apropierea de Histria.
Alături de produsele ceramice greceşti, pătrundeau spre interiorul triburilor locale
produsele meşteşugăreşti de metal, cum au fost oglinzile, destul de frecvente în complexele
scitice sau presupuse « scitice » din Transilvania şi in R.P. Ungară, împreună cu care
se răspîndeau de asemenea şi acele aplice cruciforme, a căror provenienţă este atribuită
tot atelierelor obliopolitane şi care au circulat tot în sec. V I - V î.e.n. . Este vorba de
cele mai vechi piese de acest gen, originare din Olbia.
*
Descoperirile de la Cernavoda ne dau ocazia — după cum am arătat încă de la început
de a atrage atenţia asupra problemei mult mai generale, aceea a iniţierii procesului formării
culturii Latène geto-dace în sectorul istro-pontic şi asupra rolului jucat aci de factorul
grecesc. Un complex cultural nu poate ii înţeles pe deplin numai pe baza proceselor
dezvoltării lăuntrice a triburilor respective — care este esenţială de sigur — fără a • lua
însl în considerare şi legăturile acestora cu lumea dinafară, mai ales cu focarele de
civilizaţie superioare, cum erau cele greceşti din imediata vecinătate a geţilor din
Dobrogea şi din Valea Dunării de jos.
Documentarea din ultimii 10—15 ani, inclusiv descoperirile de la Cernavoda ne
îngăduie să conturăm azi mai clar procesul organic şi autohton al formării şi evoluţiei
ulterioare a culturii geto-dace. Ea ne arată că acest proces a început şi s-a desăvîrşit sub
1
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S C I V , I V , 1 - 2 , 1953, p. 133, fig. 22.

* I n Muzeul Institutului de Arheologie.
' Forme similare, în B o n p o c u CKH<J>0-capiiaTCKOa
apxeOJIOrHR. L-icrare colectivi. Academia de Ştiinţe a
U.R.S.S., 1954. pl. 1/28-30 ţ i pl. II1/7-8.
M . Rostowtzcw, vorbind de unele piese de harna
şament cu elemente de caracter scitic descoperite în grupa
sud-tracică, sublinia c i acestea nu se datoresc exclusiv
unor raporturi directe între sciţi ţi tracii de la sudul D u 
nării, fiindd astfel de piese proveneau din Olbia grecească
de unde inţiţi sciţii le procurau, dupi cum ţ i tracii le
puteau procura din o raţe le greceşti de pe coasta de vest a
Marii Negre (op. cil., p. 542). C u atît mai mult nu trebuie
4

s i ne surprind! prezenţa unor asemenea piese într-un
mediu grecesc.
Cum numeşte M . Rostowtzcw lucrurile făcute in
atelierele greceşti pentru sciţi (op. cil., p. 538).
Histria, 1, p. 18. Se parc chiar c i in perioada pre
mergătoare înfiinţării coloniei propriu-zise de la Histria,
legiturile Olbiei cu regiunile unde avea s i se întemeieze
Histria au fost ţ i mai strinse (i'oidtm).
Ε suficient s i ne gindim că la începutul sec. V
î.e.n. in Dobrogea au circulat ţ i monede olbiene, cum este
acel Ait grar* de la Salsovia. V . Pârvan, in « D a c i a » , I I ,
1925, p. 4 2 0 - 4 2 1 .
Sau celor din regiunea Niprului. M . Rostowtzcw,
op. cil., p. 533.
* Ibidem.
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pecetea unei inegalităţi în ritm şi în adîncime. De aceea, în lumina noilor cercetări din
ţara noastră, sîntem constrinşi a trata problema genezei culturii geto-dace pe regiuni,
mai mult sau mai puţin întinse, şi nu de o dată, ca un bloc, pe întregul teritoriu geto-dac.
Sectoarele geografice respective trebuie luate în considerare in ordinea în care ele au
intrat în procesul fenomenului « Latène »-izării, conceput ca un proces general de tre
cere la a doua epocă a fierului, ca un fenomen tipic mai multor regiuni europene.
Datorită unor condiţii naturale şi istorice speciale (vecinătatea cu coloniile greceşti
de pe ţărmul Mării Negre şi contactul direct şi permanent cu ele şi cu lumea sud-tra
cică înrudită), sectorul istro-pontic a fost integrat cel dinţii într-un asemenea proces.
Inventarul mormintelor getice de la Cernavoda, care aparţin acestui sector, conţine
unele forme fundamentale ale culturii Latène geto-dace, care cresc încă din fondul de
cea mai bună tradiţie indigenă hallstattiană, alături de care apar elemente de civilizaţie
elenică şi începe, credem, a se face simţită, deşi timid, influenţa grecească. Fără îndoială
că problema rolului factorului grecesc în formarea culturii geto-dace de la Dunărea de
jos este strîns legată de studierea descoperirilor de la Histria şi Tariverde, care nu a
ajuns încă într-un stadiu ca să putem formula o apreciere motivată asupra problemei
date. S-a exprimat anterior, în repetate rînduri, părerea că la Tariverde şi în alte puncte
din vecinătatea mării au existat aşezări getice în epoca arhaică grecească. Întrucît în
aceste aşezări « autohtone », în special la Tariverde — unde se fac de cîţiva ani săpături
ample — se găseşte un foarte bogat material arheologic grecesc din sec. V I şi începutul
sec. V î.e.n., ar reieşi că localnicii din aceste aşezări întreţineau legături excepţional
de strinse cu Histria. Dar, luînd în considerare frecvenţa ceramicii arhaice greceşti şi
attică veche, calitatea acesteia, predominarea ei netă asupra celei lucrate cu mîna, precum
şi faptul că nu toată ceramica din grupa aşa zisă « poroasă » poate fi atribuită în între
gime localnicilor, fără rezerve , ajungem la convingerea că părerea sus-menţionată va
trebui serios revizuită. Săpăturile din 1955 de la Tariverde au adus noi date în această
problemă. Ε drept că descoperirile de la Cernavoda, cît şi altele, ne-au permis să dis
tingem în grupa ceramicii lucrate cu mîna de la Tariverde forme specifice getice. însă
aceste forme nu pot hotărî caracterul etnic predominant al aşezării de acolo. Ele dezvă
luie o oarecare componenţă etnică getică, a cărei prezenţă, în mic procent, nu a putut
schimba cu nimic aspectul general grecesc al culturii materiale din bordeie-locuinţe,
din gropi sau din restul nivelului arhaic din aşezarea de pe pîrăul Iunan-Dere. Inventarul
mormintelor getice de la Cernavoda şi tot ce ştim noi pînă in prezent din Dobrogea
şi de la nord de Dunăre nu poate, în nici un caz, constitui o documentare pentru a sus
ţine că triburile getice ajunseseră in sec. VI-lea î.e.n. la un nivel de dezvoltare adt de înalt
încît ele începuseră, chiar de atunci, să asimileze bunuri de civilizaţie elenică de o calitate
şi într-o cantitate aşa de surprinzătoare, ca la Tariverde. Adt la Tariverde, cît şi la Vadu
şi în alte părţi, ne găsim în sec. V I î.e.n. în faţa unor aşezări, cu caracter oarecum tem
porar, ale grecilor din faza de emporion a Histriei, care legau astfel un contact şi mai
strîns cu localnicii, în mijlocul cărora ei dezvoltau cultura lor proprie, chiar dacă îşi
duceau vremelnic viaţa in modeste bordde-locuinţe, ca cele identificate î n 1955, şi în
împrejurări, pe care nu le cunoaştem încă, dar care pot fi întrezărite. Poate că in această
perioadă de precolonizare sau in cea imediat următoare, grecii, ajunşi în regiunea în care
s-a întemeiat Histria, după stabilirea unor legături asigurate şi reciproc-avantajoase cu
aristocraţia indigenă, întocmai ca în regiunea Olbiei , vor fi căutat sub o formă sau
1

2

întocmai ca si fibula dc tip Glasinac descoperită
in 1955 într-o groapa arhaică şi pc care o intilnim din
nord-vestul Balcanilor şi nordul Dunării pini la porţile
Atenei (Dipylon). De alt/el in trecut se exprimase părerea
c i Întreaga ceramici lucraţi cu mina descoperiţi la Histria
1

este grecească ( M . Lambrino, Les rases ari baignes d'Histria,
Bucureşti, 1928, p. 360), ceea ce în parte ar putea fi ade
vărat.
* Ν. N . Bondar, op. til., p. 60.
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alta să aibă păminturi roditoare proprii în apropierea ţărmului ori nu prea departe de
mare şi care puteau fi administrate de ei. Se şde că articolul de schimb cel mai preţios
în sec. V I - V î.e.n., ca de altfel şi ulterior, era griul, pe care grecii îl procurau in sec.
VI-V î.e.n. pe bază de schimb în natură cu obiecte de lux, fie prin gospodăriile vîrfu
rilor aristocraţiei getice din acea vreme (ca şi la sciţii de pe ţărmul nord-pondc) \fiede pe
acele ogoare ale grecilor, care erau lucrate de localnici in schimbul unei plăţi in natură ,
ori chiar cu sclavi geţi. Astfel de raporturi, ca şi cele comerciale, au mărit posibilităţile
lărgirii influenţei greceşd spre interiorul teritoriilor gedce. Aşezarea de la Tariverde,
care se găseşte la aproximativ 20 km depărtare de Histria, trebuie privită în cadrul acestor
împrejurări , pe care tradiţia scrisă nu le-a înregistrat, iar documentarea arheologică nu ne
îndreptăţeşte decît la ipoteze. Fapt cert este că încă din perioada timpurie-elenistică, aşezarea
de la Tariverde a şi dobîndit un aspect de tîrg grecesc, cu locuinţe de piatră şi cu stradele,
ceea ce înseamnă că ea se dezvolta in direcţia unei vieţi urbane greceşti încă mai (dinainte.
Prezenţa puternicelor focare de iradiere spre interior a dvilizaţiei greceşti care
s-au întemeiat pe ţărmul mării, cît şi prezenţa grecilor în mijlocul localnicilor pentru
necesităţi economice, cum era procurarea griului şi a sclavilor, a reprezentat un important
factor în crearea condiţiilor trecerii la a doua epocă a fierului la geto-daci. Contactul
intre cultura hallstattiană getică şi civilizaţia elenică a imprimat celei dinţii un puternic
imbold, care a scos-o din acea lîncezire şi relativă nivelare la care ajunsese la sfîrşitul
primei epod a fierului. Un asemenea fenomen se petrecea, precum se ştie, paralel şi la
nord de Alpi, cu rezultate similare. Cît de vechi este acest prim contact cu dvilizaţia
sudică, fie chiar din perioada relaţiilor cu caracter episodic, ni-o arată cunoscuta hydrie
de la Bene (sec. Vl-lea î.e.n.), de care trebuie legate ede din Polonia şi descoperirile
din Ungaria, precum şi vasde de la Bărboşi, lăsînd la o parte documentarea mai bogată
de pe ţărmul Mirii Negre. începînd din sec. V-lea î.e.n. relaţiile comerciale dintre aris
tocraţia locală getică se amplifică însă, nu numai în zona pontică şi dunăreană, d şi în
Transilvania, unde pătrund produsde atelierdor olbiopolitane. Pentru valea Dunării
este suficient a reaminti importurile de ceramică attică de la Frumuşiţa, Zimnicea, TeiBucureşti, Coţcfeneii-din Dos, seria de vase cu toartă supraînălţată de la Hotărani* şi
din necropola de la Gogoşu, oglinda recentă de la Cernavoda, etc. Răspîndirea vaselor
greceşti lucrate la roată, nu numai a celor de lux, pe care le puteau procura doar vîrfurile
aristocratice, dar mai ales a celor din categoria « cenuşie » şi cea « roşiatic-portocalie »,
a

3

6

In acea epoci relaţiile comerciale ale grecilor cu
virfurile aristocraţiei getice din Dobrogea si din valea
Dunării se bazau pe schimbul in naturi, lipsind moneda.
Situaţia a ramas, se parc, aceeaşi ţi dupa ce Histria a început
sa bata moneda proprie (la sfîrşitul sec. V — începutul sec.
I V i.cn.), pe care o folosea mai degrabă in nevoile interne
decît în comerţul cu localnicii. In aceasta privinţa gisim mai
întemeiata părerea lui Ν . N . Bondar referitoare la folo
sirea monedei dc către Olbia, decit aceea a lui Kalis to v,
care susţinea c i o marc parte a populaţiei locale a fost
angrenată in schimbul pe bază dc monedă — părere pe
care Ν . N . Bondar o combate, arătind că in acest caz,
ar li trebuit să se fi descoperit o marc cantitate de monede
olbiene in afara limitei oraşului (op. cil., p. 77). Prezenţa
pondului dc plumb histrian descoperit in 1955 la Tari
verde, cit şi moneda dc aceeaşi provenienţă — deşi ambele
da tind dintr-o epoci mai tirzic decit aceea care ne inte
resează aci — arată că aşezarea dc la Tariverde făcea parte
din circuitul intern al oraşului Histria. I n problema rapor
turilor dintre autohtoni şi greci în Dobrogea, a se vedea
şi: E m . Condurachi, Cu privire la raporturile dintre autoh
toni fi greci in afeţârile
sclavagiste din Dobrogea, in S C I V ,
I I , 2, 1951, p. 45 - 60.
1

' Cf. Ν . Ν . Bondar, loc. cit. Este dc presupus insă că
in aceste munci fi in cele de caracter gospodăresc sau de

altă natură din interiorul aşezărilor greceşti, erau folosiţi
şi sclavii locali, cumpăraţi de greci dc la aristocraţia locali,
ţi despre care vor vorbi nu mult prea tîrziu şi izvoarele
antice (Menandru). Pe lingi atit dc căutatul griu ţ i peşte
pontic, grecii mai luau de la indigeni robi, ecari ţi miere.
Prezenţa sclavilor geţi in interiorul aşezărilor elcnice
explici in buni parte clementele de culturi autohtonă
descoperite acolo. Numele de sclav « G e t u l » , dat pe la
324 — 293i.c.n. dc Menandru, a venit prin negoţul cu sclavi
geţi (V. Pârvan, Getica, p. 286), care începuse intr-o epocă
anterioară.
' Se pare că numeroasele gropi de bucate din perioada
arhaici de la Tariverde aruncă o oarecare lumină asupra
caracterului dc « loc dc intilnirc ţi dc depozitare de grine »
al aşezării dc la Tariverde.
I n colecţia « G h . Gcorgcscu » din Corabia se mai
află, in afară de vasul de la Hotarani-Romanaţi, incă un
vas similar, iar in Muzeul din Craiova se găsesc alte exem
plare; inlormaţie 1. Nestor.
I n ceramica « cenuşie » dc la Tariverde descoperită
in mediul arhaic grecesc, am putut deosebi pini acum
cel puţin trei subspecii. V o r trebui urmărite odată impor
turile greceşti de ceramică « c e n u ş i e » la populaţia locală
mai puţin a v u ţ i .
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alta să aibă păminturi roditoare proprii în apropierea ţărmului ori nu prea departe de
mare şi care puteau fi administrate de ei. Se şde că articolul de schimb cel mai preţios
în sec. V I - V î.e.n., ca de altfel şi ulterior, era griul, pe care grecii îl procurau in sec.
VI-V î.e.n. pe bază de schimb în natură cu obiecte de lux, fie prin gospodăriile vîrfu
rilor aristocraţiei getice din acea vreme (ca şi la sciţii de pe ţărmul nord-pondc) \fiede pe
acele ogoare ale grecilor, care erau lucrate de localnici in schimbul unei plăţi in natură ,
ori chiar cu sclavi geţi. Astfel de raporturi, ca şi cele comerciale, au mărit posibilităţile
lărgirii influenţei greceşd spre interiorul teritoriilor gedce. Aşezarea de la Tariverde,
care se găseşte la aproximativ 20 km depărtare de Histria, trebuie privită în cadrul acestor
împrejurări , pe care tradiţia scrisă nu le-a înregistrat, iar documentarea arheologică nu ne
îndreptăţeşte decît la ipoteze. Fapt cert este că încă din perioada timpurie-elenistică, aşezarea
de la Tariverde a şi dobîndit un aspect de tîrg grecesc, cu locuinţe de piatră şi cu stradele,
ceea ce înseamnă că ea se dezvolta in direcţia unei vieţi urbane greceşti încă mai (dinainte.
Prezenţa puternicelor focare de iradiere spre interior a dvilizaţiei greceşti care
s-au întemeiat pe ţărmul mării, cît şi prezenţa grecilor în mijlocul localnicilor pentru
necesităţi economice, cum era procurarea griului şi a sclavilor, a reprezentat un important
factor în crearea condiţiilor trecerii la a doua epocă a fierului la geto-daci. Contactul
intre cultura hallstattiană getică şi civilizaţia elenică a imprimat celei dinţii un puternic
imbold, care a scos-o din acea lîncezire şi relativă nivelare la care ajunsese la sfîrşitul
primei epod a fierului. Un asemenea fenomen se petrecea, precum se ştie, paralel şi la
nord de Alpi, cu rezultate similare. Cît de vechi este acest prim contact cu dvilizaţia
sudică, fie chiar din perioada relaţiilor cu caracter episodic, ni-o arată cunoscuta hydrie
de la Bene (sec. Vl-lea î.e.n.), de care trebuie legate ede din Polonia şi descoperirile
din Ungaria, precum şi vasde de la Bărboşi, lăsînd la o parte documentarea mai bogată
de pe ţărmul Mării Negre. începînd din sec. V-lea î.e.n. relaţiile comerciale dintre aris
tocraţia locală getică se amplifică însă, nu numai în zona pontică şi dunăreană, d şi în
Transilvania, unde pătrund produsde atelierdor olbiopolitane. Pentru valea Dunării
este suficient a reaminti importurile de ceramică attică de la Frumuşiţa, Zimnicea, TeiBucureşti, Coţcfeneii-din Dos, seria de vase cu toartă supraînălţată de la Hotărani* şi
din necropola de la Gogoşu, oglinda recentă de la Cernavoda, etc. Răspîndirea vaselor
greceşti lucrate la roată, nu numai a celor de lux, pe care le puteau procura doar vîrfurile
aristocratice, dar mai ales a celor din categoria « cenuşie » şi cea « roşiatic-portocalie »,
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Situaţia a ramas, se parc, aceeaşi ţi dupa ce Histria a început
sa bata moneda proprie (la sfîrşitul sec. V — începutul sec.
I V i.cn.), pe care o folosea mai degrabă in nevoile interne
decit în comerţul cu localnicii. In aceasta privinţa gisim mai
întemeiaţi părerea lui Ν . N . Bondar referitoare la folo
sirea monedei dc către Olbia, decit aceea a lui Kalis to v,
care susţinea că o marc parte a populaţiei locale a fost
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şi: E m . Condurachi, Cu privire la raporturile dintre autoh
toni fi greci in afcţdrile
sclavagiste din Dobrogea, in S C I V ,
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' Cf. Ν . Ν . Bondar, loc. cit. Este dc presupus insă că
in aceste munci fi in cele de caracter gospodăresc sau de
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ţi despre care vor vorbi nu mult prea tîrziu şi izvoarele
antice (Menandru). Pe lingi atit dc căutatul griu ţ i peşte
pontic, grecii mai luau de la indigeni robi, ceară ţi miere.
Prezenţa sclavilor geţi in interiorul aşezărilor elcnice
explici in buni parte clementele de culturi autohtonă
descoperite acolo. Numele de sclav « G e t u l » , dat pe la
324 — 293i.c.n. dc Menandru, a venit prin negoţul cu sclavi
geţi (V. Pârvan, Getica, p. 286), care începuse intr-o epocă
anterioară.
' Se pare că numeroasele gropi de bucate din perioada
arhaici de la Tariverde aruncă o oarecare lumină asupra
caracterului dc « loc dc intilnirc ţi dc depozitare de grine »
al aşezării dc la Tariverde.
I n colecţia « G h . Gcorgcscu » din Corabia se mai
află, in afară de vasul de la Hotărani-Romanaţi, incă un
vas similar, iar in Muzeul din Craiova se găsesc alte exem
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în speţă străchini şi mai rar căni, a înseninat o primă luare de contact de către localnici
cu meşteşugul grecesc al olăritului bazat pe roata olarului, şi aceasta cu cîteva secole
înainte de a pătrunde celui pe teritoriul ţării noastre şi chiar înainte de a se întinde stăpînirea odridă pînă la Dunărea de jos şi ţărmul Pontului Euxin. Un asemenea contact
nu putea rămîne fără urmări asupra culturii locale getice. Numai că în prezent noi nu
sîntem încă în posesia unei documentări corespunzătoare, dar care trebuie să existe.
Uşoara indicaţie a unei inrîuriri greceşti asupra străchinii din mormîntul I I de la Cer
navoda, atit în ceea ce priveşte profilul, cît şi tehnica mai îngrijită şi tendinţa pastei de
a deveni cenuşie, precum şi eventuala contaminare elenică ce ar trebui pusă în legătură
cu seria de căni bitronconice de tip Frumuşiţa-Cernavoda ar fi, deocamdată, o primă
dovadă de fructificare a tradiţiei locale prin altoirea unui element de civilizaţie grecească
în acest domeniu. Nu putem exclude posibilitatea ca geţii din Dobrogea şi de pe ambele
maluri ale Dunării să fi imitat şi ei, întocmai ca şi tracii de sud şi în parte poate înainte
şi independent de aceştia, modele greceşti sau să lucreze în tehnică elenică formele ce
ramice proprii. Cana cu buza trilobată de la Ostrovul Mare, lucrată din pastă cenuşie,
este o imitaţie locală , şi nu un import. Ea provine dintr-un mormînt unde s-au găsit şi
alte obiecte, care datează de asemenea din sec. al V-lea î.e.n.
V. Pârvan, deşi socotea că influenţa grecească s-a exercitat asupra localnicilor numai
prin negustorii greci sau, cel mult, prin acei « mixhelleni » aşa de puternic înriuriţi sub
raport etnic şi cultural de către greci, considera totuşi că influenţa grecească şi cea cel
tică au fost cele două « influenţe capitale » din a doua epocă a fierului geto-dacic, cea elenică
fiind, «ca intensitate de acţiune», mai veche decît cea celtică şi că importurile greceşti
de lux au sporit «gustul pentru buna stare şi strălucire socială» a geto-dacilor . învă
ţatul romîn sublinia, — acum 30 de ani — că localnicii au cunoscut in epoca a doua
a fierului o adevărată renaştere, datorită pe de o parte şi influenţei grecilor, iar pe de alta
a aceleia a celţilor, care au adus deopotrivă «fermente nouă de civilizaţie» . V . Pârvan
vorbea chiar de o cultură greco-getă, corespunzătoare celei greco-scite din nordul Pon
tului Euxin ,dar aducea ca dovadă doar obiectele greceşti de import, fără a căuta să
vadă dacă într-adevăr altoirea civilizaţiei clenice pe fondul local a dat naştere la forme
noi de cultură, ori la forme în care să se îndlnească ambele componente. E l formula
de asemenea ipoteza unor posibile legături de înrudire între « regii şi nobilii geţi de la
Dunărea-de-jos, » în genul celor dintre sciţi şi greci". Ţinînd seama că geţii
au început să cunoască pe greci încă din sec. V I I î.e.n., V. Pârvan, credea că
localnicii « au fost în măsură — în special bogaţii şi regii lor — să-şi apropieze
atît obiceiurile, cît şi limba greacă » . Fără îndoială că V. Pârvan se gîndea în
primul rînd la populaţia getică de pe ţărmul mării, şi anume cea de la Histria şi
din vecinătatea acesteia, de unde el aducea şi documentarea arheologică (ceramica
«poroasă») care să confirme «conlocuirea barbaro-greacă» şi colaborarea care a
îngăduit înfiriparea pe litoralul mării de « mici aşezări, ale căror nume nu ne-au
1
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Tracii sud-dunâreni au luat si ci dc la greci ceramica
«cenuşie» si au dezvoltat apoi o producţie ceramica
« c e n u ş i e » proprie (B. Filow, op. tit., p. 228). Trebuie
văzut daca nu cumva şi la Tariverde sint unele produse
« cenuşii » de atribuit localnicilor geţi din interiorul aşe
zării. (Pentru cana-oinochoe dc la Ostrovul Mare, vezi
I ) . Bcrciu, in « Materiale», I , 1953, p. 615 şi pl. X X X V I / l .
găsită la un loc cu un ac iliric, ibidem, pl. X L , 4). Rcineckc
a arătat că o trăsătură caracteristică a perioadei Litenc Λ
(sec. V ί. e.n.) din Hintcrland-ul Massallici o constituie
imitarea de către cclţi a tipului de vas oinochoc (Zur
Kenntnis der La Tène-Denkmâler
der Zone lardwàrtt
der
Al pen, «Festschr. des rom— germ. M u s é u m s » , Mainz,
1

1902 p. 57); o asemenea imitare se petrecea după 450 i.e.n.
* V . Pârvan, Cetită,
p. 607.
* Ibidem, p. 643.
Ibidem, p. 644.
* Ibidem, p. 131.
Ibidem, p. 166.
' Ibidem, p. 166. Ε drept că V . Pârvan in altă parte
(La Datie à l'époque
celtique; extr. din Complet rendus
dss séantes
de l'Académie
des Inscriptions et
belles-Lettres,
Paris, 1926, p. 2) consideră influenţa grecească « super
ficială» şi « inasimilabili» de către localnici, dar aci este
d a i t tendinţa autorului de a întări concluzia că orientarea
geto-dacilor a fost mereu spre Occident.

www.cimec.ro

4

4

26

I>I-.M:CI|'KIIIHII.I:

<ÎKTII:K

I I K I.A C K H N A V U D A

806

fost păstrate prin nici un izvor literar, dar ale căror resturi arheologice dovedesc şi
astăzi intensitatea vieţii elenice» .
Una dintre aceste mici aşezări greceşti, încă fără nume, vafifost cea de la Tariverde.
Concepţia lui V. Pârvan asupra rolului jucat de influenţa grecească asupra culturii
hallstattiene locale a primei epoci a fierului va trebui reluată şi tratată in lumina noilor
descoperiri de pe teritoriul ţării noastre şi a cercetărilor din Bulgaria referitoare la grupa
sud-tracică Duvanlij, delimitindu-se elementele specifice ale variantei getice din Dobrogea
şi din restul zonei istro-pontice, adăugîndu-se şi descoperirile greceşti din sec. V
î.e.n. din Oltenia, ajunse aci dinspre vestul Balcanilor din oraşele greceşti de pe coasta
de răsărit a Adriaticei . Valea Dunării oltene formează un sector cu particularităţi proprii
în cadrul zonei amintite.
Nu trebuie pierdut din vedere că influenţa grecească a pătruns treptat spre interior
şi că localnicii nu se găseau în sec. VI-V î.e.n. pe aceeaşi treaptă de dezvoltare social-economică pe care o atinseseră tracii de la sud de Haemus. Stadiul documentării noastre
actuale nu ne îngăduie încă să vorbim de o elenizare treptată a ţinuturilor mvecinate ţăr
mului pontic locuit de geţi, în sensul cum arătau în 1935 pentru sudul Galliei, în sec. VI-IV
î.e.n., P. Jacobsthal şi E . Neuffer . Lipsa unei vieţi de un nivel mai înalt va fi îngreunat
procesul de pătrundere mai adîncă a influenţei elenice în sectorul istro-pontic în sec.
VI-V î.e.n. Totuşi, descoperirile arheologice din anumite părţi ale acestui sector, cît şi
ştirile lui Herodot referitoare la geţi, pledează pentru existenţa unei aristocraţii getice
la sfîrşitul sec. V I şi în sec. V-lea î.e.n. Articolele de import, de factură elenică, aparţineau
acestei aristocraţii. Pe de altă parte, vastele necropole tumulare din Oltenia, datînd din
sec. VI-V î.e.n., cît şi ştirea transmisă de Herodot că in anul 512 î.e.n. singurii care s-au
împotrivit lui Darius I au fost geţii de la nord de Haemus, dovedesc că în unele regiuni
ale sectorului pontic şi dunărean existau în perioada tirzie-hallstattiană comunităţi getice
bine organizate din punct de vedere militar şi că din mijlocul masei tribale getice se şi
ridicase un grup de războinici, care va căpăta în curînd o importanţă crescîndă, selecţionindu-se din rîndul acestor războinici vîrfurile aristocratice care vor da pe conducătorii
rnilitari şi politici.
tn cîmpul forţelor de producţie nu se constată la geţii din sec. VI—V î.e.n. nimic
esenţial deosebit, nici în agricultură, unde nu se introduce încă brăzdatul de fier, nici în
metalurgia fierului, care rămîne mai departe tributară centrelor metalurgice illirice nordvest-balcanice sau poate celor greceşti pentru geţii din Dobrogea, şi nici în alte ramuri ale
economici. Din puţinele indicaţii ce avem pînă in prezent, creşterea vitelor ocupă un loc
cel mult egal cu acela al agriculturii. Necreindu-se condiţiile trecerii la o agricultură mai
intensivă şi extensivă, evident că geţii nu s-au găsit în această vreme în împrejurări favo
rabile unei destrămări mai rapide a relaţiilor de comună primitivă. Totuşi, cel puţin pe
ţărmul mării şi în acele « mici aşezări » avantposturi-greceşti clin interior trebuie să pre
supunem că în sec. VI-V î.e.n. s-au practicat — de greci sau de localnici, ori împreună —
forme mai înaintate de exploatare a solului. De asemenea localnicii au fost nevoiţi,
1

2

3

V . Pârvan, Dacia. Civilizaţiile
străvechi
din regiunile
carpalo-danubitnt; trad. R. Vulpe, Bucureşti, 1937, p. 96.
V. Pârvan chiar indica uncie mici aşezări greceşti, printre
care şi staţiunea de pe insula Bisericuţa din fa(a promontorului Dulojman, unde se semnalaseră fragmente cera
mice attice cu firnis negru, incepind din sec. V i.c.n., şi
unde arheologul romin credea că istricnii au avut o sta
ţiune dc pescuit, dc pază şi de adăpost (La
pénétration
hellénique
it btlUnistiqm dans la falite du Danube. Acad.
Roum. Bulletin de la Section Hist., t. Η , 1923, p. 5, η . 4
şi p. 12). Pc aceeaşi linie de gin di rc a lui V . Parvan se găsea
şi ipoteza prezenţei unci factorii greceşti din sec. V I
i.c.n., la Bărboşi (ibidem, p. 13).
1

•eu — o.

' Vezi nota precedentă referitoare la vasele cu o
toartă suprainăl|ată descoperite in Oltenia, precum şi
fibulele de argint à cbarnilre dc la Ostrovul Marc (sec. V
i.c.n.). De penetraţia vest-balcanică a importurilor gre
ceşti se leagă cele din Bosnia şi cele din R. P. Ungari
unde au fost recent adunate toate obiectele arhaice gre
ceşti (sec. V I I — V I î.e.n.): J . Cy. Szilagyi, in Programul
conferinţei
arheologilor maghiari de la Budapesta, 3 oct. 1953,
p. 176 şi urm.
P. Jacobsthal-E. Neuffer, Gallia rraeca. Recherches
sur l'be/lénisation
de la Pronnce, in «Préhistoire», I I , 1,
1935, p. 64.
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din cauza angrenării lor în circuitul schimburilor cu grecii, să treacă şi la exploatarea şi a
altor bogăţii, cum era, de pildă, peştele ponde, adt de cerut în Grecia şi considerat ca un
aliment de lux. Negoţul cu sclavi locali a putut începe, în masa getică, în împrejurările
create la sfîrşitul primei epoci afieruluişi începutul celei de a doua epoci afierului.Faptul
că aristocraţia getică putea da sclavi geţi în schimbul produselor greceşti, înseamnă că
vîrfurile aristocratice indigene ajunseseră în sec. V I - V î.e.n. la o exploatare a membrilor
masei tribale getice. Menandru va înregistra un fenomen început mai demult.
Toate acestea erau indicii ale unui proces ce se va dezvolta în direcţia unei «Latène »izări a vieţii localnicilor, care se observă şi în domeniul culturii materiale şi spirituale.
Importurile greceşti de la Cernavoda, Frumuşiţa, Coţofenei, Hotărârii, Gostăvăţ,
Gogoşu etc., care datează din sec. V-lea î.e.n., au fost descoperite — şi integrate —
într-un mediu hallstattian local ce-şi încheia în această vreme evoluţia sa, doar
cu o uşoară trecere, ca la Gogoşu, în sec. IV-lea î.e.n. Dacă privim mai de
aproape aspectul culturii in care apar importurile greceşti, constatăm că el are două
componente principale: una reprezentînd dezvoltarea unor forme locale, dar transformate
acum şi în proces de a se modifica mereu spre formele Latène (urna-clopot, urna-sac,
străchini, vîrfuri de lance elegante şi cu dungă mediană, săbii cu un tăiş—Gogoşu, Teleşti—,
etc.); alta cuprinzînd obiecte de origine sudică, venite pe calea comerţului din centrele
greceşti de la Pontul Sting sau de la Marea Adriatică. O a treia categorie, mai restrînsă,
numără unele produse imitate după modele greceşti, cum este vasul-oinochoe de la Os
trovul Mare, precum şi acele vase contaminate de factorul elenic (cana cu toartă). Tot de
origine sudică este şi fibula a navicelk din necropola de la Gogoşu, datînd din perioada
Este I I I din Italia (500—400 î.e.n.) şifibulelede argint de tip à charnière descoperite în
Oltenia. într-un tumul din necropola de la Teleşti, în munţii Gorjului, s-a descoperit o
brăţară din placă de bronz qvasi-tubulară , de factură încă hallstattiană, dar care duce
spre tipul de brăţară tubulară Latène.
Faptul că la Cernavoda întilnim morminte plate în locul celor tradiţionale tumulare
hallstattiene, înseamnă că şi din acest punct de vedere ne găsim într-o perioadă de tran
ziţie spre a doua epocă afierului.Pentru aceeaşi concluzie pledează şi practica incinerării,
care apare, e drept, cîtva timp concomitent cu inhumaţia, căreia i se va substitui însă în
Latene-ul geto-dac. în săpăturile din necropola de la Gogoşu s-a stabilit stratigrafie că
mormintele de incinerare cu urne şi capace din sec. V-lea î.e.n. şi începutul secolului
următor suprapun pe cele de inhumaţie tumulare. Atît la sciţi , cît şi la illiri , incineraţia
începe a fi practicată cu predilecţie spre sfîrşitul primei epoci a fierului. Se poate
că revenirea la incineraţie în această vreme să se datorească unei influenţe illirice sau
greceşti. Pe de altă parte, folosirea urnelor cu capac în mormintele de la Cernavoda, deşi
ea se găseşte pe linia tradiţiei hallstattiene locale , care fusese întreruptă de inhumaţie,
va deveni caracteristica dominantă în cultura Latène geto-dacă.
Constatările de mai sus arată că în general pe la jumătatea sec. V-lea î.e.n. ne găsim
în sectorul istro-pontic în faţa unei culturi, în care formele hallsattiene locale sînt încă
destul de puternice, dintre care unele (de ex. urna bitronconică) nu vor mai apare totuşi
ulterior. î n acestă cultură mtîlnim destule elemente noi, care au şi angrenat mediul local
getic în procesul genezei culturii Latène geto-dace. In sec. V-lea î.e.n. nu putem vorbi
1

a

3

4

D . Bcrciu, Arheologia prtistmtâ
a Olteniei, p. 172
fi fig. 182/ ; In grupa Telcfti întilnim fi alte elemente
locale timpurii Latcnc, precum fi analogii cu unele ele
mente inventarice din mormintele scitice din Ungaria
datînd din sec. I V Î.e.n. I n structura culturii Latcnc A
din Europa centrala se găsesc aceleaşi componente: una
locali dezvoltaţi pe fondul tîrziu hallstattian fi alta repre
zentaţi de importuri fi imitării dupi acestea.
1
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' P. D . Liberov, In B o n p o c H cKB$o-capiiaTCKOtt
a p x e o n o n i H , p. 136 fi urm.
L a Donia Dolina, pe Sa va, te lndlneste un procent
de 27,2 % de morminte de incineraţie din cele 150 de mor
minte; C Truhelka, W M B H , I X , 1904. p. 3 - 1 5 6 ;
cf. M . Pérducz, In < Acta Archaeologica », I V , 1 — 4,
1954. p. 63
* Vezi ^"Τ" "!*· de ume haUatattiene din Oltenia.
1
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încă în zona geografici de la Dunărea de jos şi din Dobrogea de un stil Archeo-Latène
la geto-daci, corespunzător celui de la nord de Alpi, totuşi nu vor trebui pierdute din
vedere unele aspecte de caracter incipient Archeo-Latene din sectorul ce ne interesează
aci şi care aparţin perioadei ce începe după 500 î.e.n., datorită, pe de o parte, dezvoltării
interne, iar pe de alta factorului grecesc, şi care se încheie aproximativ pe Ia anul 400 î.e.n.
după ce statul odrid şi-a întins stăpînirea, sub Sitalkes, pînă la mare şi în valea Dunării
pînă la Isker spre vest, peste geţii de la sud de Dunăre. Date find împrejurările oarecum
similare cu cele din zona nord-alpină, putem considera aproximativ anul 450 î.e.n.
ca o dată convenţională importantă pentru începutul formării culturii geto-dace la
Dunărea de jos.
Cu procesul de graduală difuziune a dvilizaţiei greceşti de la mare spre interior şi
la nord de Dunăre, în Moldova de jos, Muntenia, Oltenia şi ecouri mai slabe în Transil
vania, venea să se împletească, începînd de la sfîrşitul sec. V-lea î.e.n., al doilea factor—
cel sud-tradc — care, fără a contrazice pe primul, ii sporea ritmul şi eficadtatea. Asupra
importanţei acestuia în geneza culturii geto-dace atrăgea atenţia, cu toată documentarea
aferentă şi existentă acum 16 ani, Ion Nestor . Prin natura elementelor de afinitate etnică
şi culturală, acest factor a uşurat altoirea eficace pe rădăcinile hallstattiene locale a civili
zaţiei greceşti şi a elementelor de cultură sud-tradcă mai avansată în acea vreme decît
aceea a geţilor. Cultura tradiţională hallstattiană getică şi cea sud-tracică au putut astfel
să se contopească mai uşor atît în Dobrogea cît şi în valea Dunării, de la Salcia mehedinţeană*, peste grupa Grojdihod-Orlea pînă la Zimnicea şi mai departe spre interior, la
Coţofeni, Mînzăleşti -Buzău şi chiar în inima regiunii muntoase a Vrancei, la Bîrseşti,
unde, in anul 1955, Bucur Mitrea descoperea o necropolă tumulară, de unde provin frag
mente ceramice «cenuşii» de factură superioară *. La difuzarea produsdor ceramice se
adaugă şi cele de metal, precum şi obiecte greceşti de import întilnite în mormintele gru
pei sud-tracice Duvanlij, care s-a extins pînă la Dunăre, cît şi la nord de acest fluviu,
după cum se vede. Pentru înţelegerea unui fenomen de amploarea acestuia, trebuie să
avem în vedere nu numai o simplă iradiere a culturii sud-tracice în sectorul istro-pontic,
d şi o foarte probabilă mişcare de populaţie în regiunea indicată ,dar şi rolul politic jucat
de statul Odrizilor, care, sub Sitalkes, urmaşul lui Teres, şi-a întins stăpînirea în al treilea
sfert al secolului V î.e.n. pînă la mare şi gurile Dunării şi pînă la Isker în faţa Oltenid.
Această împrejurare a asigurat pe de o parte relaţiile Histriei cu localnicii geţi şi a grăbit
trecerea ei la faza de producţie locală ·, iar, pe de altă parte a dat un impuls nou procesului
de fuzionare creatoare a culturii sud-tracice cu cea getică şi a accelerat astfel procesul ge
nezei culturii Latene geto-dace în zona geografică istro-pontică, proces iniţiat aci, cum s-a
spus mai mainte, de factorul grecesc. Statul odrid — cu toate luptele ce au urmat morţii
lui Sitalkes, caracteristice acelui separatism tipic unui sclavagism timpuriu şi în care timp
se plasează şi mormîntul de la Agighiol — şi-a menţinut o îndelungată vreme influenţa
sa directă, culturală şi politică, în regiunea istro-pontică, fapt care explică nu numai adin
cimea înrîuririi sud-tradee asupra culturii geto-dace, dar şi întîrzierea factorului scitic
în valea Dunării de jos şi în Dobrogea.
Primele demente scitice îşi fac apariţia doar la periferia zonei istro-pontice spre sfîrşitul
sec. V I şi în sec. al V-lea î.e.n., ca la Bîrseşti în mediu local cu infiltrări sudice, ca la
1
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L Nestor, in « D a c i a » , V U - V I l i . 1937-1940,
159-182.
Unde descopeream In 1934 ceramici de carac
ter lud-tracic la un loc cu cea locali neagri-bruna,
time.
I n 1947 I . Nestor identifici aci produse ceramice
sud-tracice.
* In toamna anului 1955, Muzeul National de Anti
1

p.

1

1

chităţi a Întreprins aci, prin Seb. Morintz, ţipaturi dc
pruni informare.
• I . Nestor, ap cil., p. 178—179.
* Histrvt, I , 1954, p. 24. I n general dependenţa
de Odrizi a oraşelor greceşti vest-pontice a favorizat
înflorirea economici ţ i a acestora: T . N . Blavatslcaia,
3anaAHO-noHraflCKHe ropona Β VTTI — I B . no Η.Β.,
1952. ρ . 53 fi urm.
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Ploeşti-triaj şi — recent (1955) — în nordul Olteniei, la Ferigele-Vîlcea , la care se adaugă
descoperirea de mult cunoscută de la Virşeţ, care nu mai rămîne astfel izolată.
Datorită faptului că vîrfurile aristocratice sud-tracice, luaseră contact cu sciţii în
condiţiile create la Dunărea de jos in sec. V î.e.n. şi la începutul sec. I V î.e.n., ele au
putut mijloci pătrunderea în Dobrogea şi mai spre sud a unor elemente de artă sau modă
scitică*. Noi nu avem în prezent nici o documentare arheologică certă care să indice vreun
rol activ al sciţilor in procesul genezei culturii geto-dace în sectorul istro-pontic. Concep
ţia lui V. Pârvan şi mai recent a lui I. Nestor despre rolul factorului scitic sau scitizant in
geneza culturii geto-dacilor va trebui circumscrisă în principal la zona transilvăneană,
unde într-adevăr sciţii au avut rolul de a face legătura culturii hallstattiene de aci cu lumea
sudică. O situaţie analogă se prezintă în valea Tisei mijlocii şi superioare din răsăritul R.P.
Ungare . In momentul cînd sciţii pătrundeau pe teritoriul ţării noastre, cultura lor repre
zenta deja rezultatul contactului cu lumea mediteraneană, iar în cultura locală se petre
ceau transformări începute înainte de venirea sciţilor. Aceştia nu au reuşit să transforme,
ei singuri, cultura tîrzie-hallstattiană nici în Transilvania, ci a fost necesar şi aci, ca
şi în Moldova de nord şi centrală, să intervină alt factor — cel celtic — ultimul care s-a
grefat pe fondul autohton în plin proces de «Latène »-izare şi după încorporarea inte
grală şi creatoare a căruia cultura geto-dacă şi-a dobîndit caracterele sale esenţiale, ca
şi la sciţi, tracii de sud şi celţi, ale unei culturi Latene propriu-zise: marea comunitate
etno-culturală, cu elemente fundamentale unitare, generalizarea meşteşugului olăritului
bazat pe roata olarului, cunoscută întîi de la greci, apoi de la tracii de sud şi abia începînd
de pe la 300—280 î.e.n., de la celţi *, difuzarea în masele populare geto-dace a metalurgiei
fierului, tendinţa spre expansiune sub forma expediţiilor încă de jaf şi îmbogăţire şi, in
sfîrşit, tendinţa de creare a unor formaţii statale mai întinse şi mai durabile.
Factorul celtic apare concomitent, la sfîrşitul sec. I V şi începutul sec. ΙΠ î.e.n.,
în două puncte extreme ale zonei istro-pontice, unul la Ostrovul Corbului — aproape de
Turnu Severin —şi altul în nord-est, la Glăvăneştii Vechi, în valea Jijiei'.
Din documentarea ce o avem în prezent la îndcmînă reiese că factorul celtic inter
vine abia în al treilea rînd, după cel grecesc, sud-tracic şi cel periferic-scitic şi că el nu
a avut în zona istro-pontică nici un rol activ în iniţierea fenomenului Latene, întrucît
aci procesul formării culturii geto-dace începuse a se desfăşura aproximativ cu un secol
şi jumătate înainte de apariţia celţilor. Nu putem însă contesta rolul însemnat pe care
l-au avut totuşi celţii în procesul «Latène »-izării din alte zone ale teritoriului geto-dac.
1
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Descoperirile de la Cernavoda şi cele asemănătoare din Dobrogea şi din regiunea
Dunării de jos dovedesc că între prima şi a doua epocă afieruluinu a existat nici o cezură şi
că procesul genezei culturii Latene geto-dace în sectorul istro-pontic a început mai de
timpuriu (sec. V î.e.n.) decît în restul teritoriului locuit de geto-daci, că el a fost un proces
complex şi îndelungat şi că angrenarea regiunilor istro-pontice în fenomenul colonizării
greceşti şi al difuzării creatoare spre interior a civilizaţiei elenice a contribuit la o certă
dezvoltare a forţelor de producţie la geţii locuind de o parte şi de cealaltă a Dunării
de jos, fapt care a îngăduit înfiriparea în această regiune a primului centru de viaţă
Aceste descoperiri recente si în timpii toare vor fi
in curînd publicate de Alex. Vulpe.
' ldeca unor legături între cultura sud-tracid si
cea scitica preocupi ţi pe arheologii sovietici : Ν . N . Pogrebova, în S.A., 17, 1953, p. 285 - 2 9 5 .
' Vezi descoperirile din necropola de la Szcntes Wekerzug ţi Tapioszcle: M . Pirducz, în « A c u Archaeologica »,
1

11, 1952. p. 1 - 3 . 143-147; I I I , 1953, p. 2 1 - 6 7 ; I V ,
1954, ρ 2 5 - 9 1 .
* Ordinea aceasu este valabili pentru zona iatropontici. in alte zone roata olarului a fost cunoscuţi prima
oari fie prin sciţi fie prin celţi.
* D . Bcrciu, op. <;/., p. 205. fig. 254 ţi p. 206-207.
* S C I V , 11, 1 - 2 . 1951, p. 67.
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getică mai avansată de caracter Latène, unde vor apare şi primele formaţii politicounional-tribale gedce cunoscute de izvoarele antice.
în felul acesta credem că descoperirile de la Cernavoda au putut contribui la for
mularea unei concepţii mai juste asupra factorului grecesc şi a rolului său in geneza culturii
geto-dace în sectorul istro-pondc, precum şi la sublinierea unor aspecte caracterisdce
ale acestui proces şi a legăturilor sale cu celelalte sectoare ale culturii geto-dace.
D.

BERCIU

A N E X Ă

D A T E D E EXPERTIZĂ ANTROPOLOGICĂ ASUPRA O A S E L O R I N C I N E R A T E
DIN DOUĂ URNE D E S C O P E R I T E L A CERNAVODA
Oasele incinerate, conţinute în cele două urne descoperite la Cernavoda, se aflau
într-o mare măsură alterate de acţiunea focului, mare parte fiind complet calcinate şi
extrem de fragmentare. Pe baza reîntregirilor executate în laboratorul de paleoantropologie al secţiei de Antropologie, s-au putut obţine o serie de observaţii, care contribuie la
precizarea cu o oarecare probabilitate a unor date antropologice, utile consideraţiilor
arheologice.
1. Urna în formă de clopot conţine oase incinerate.
Oasele incinerate au fost identificate astfel:
12 fragmente craniene, dintre care nouă reîntregibile.
45 fragmente ale restului scheletului, dintre care 26 au prezentat posibilităţi de
determinare.
De la prima observaţie, trei din aceste resturi scheletice nu aparţin omului.
Prin reconstituire s-a obţinut un fragment de calotă format din: o parte din occi
pital, din temporalul drept, din parietalul drept şi parietalul sdng. Nu au prezentat posi
bilităţi de reîntregire cu restul calotei, un fragment de parietal sdng ce prezintă o porţiune
a suturii coronare, un fragment de frontal drept cu sutura coronară pars complicata şi un
fragment de parietal drept din regiunea bosei parietale.
Din restul oaselor scheletului au putut fi determinate: un fragment de humerus
drept — capul humeral şi o porţiune diafizară — un fragment de omoplat drept cu supra
faţa articulară glenoidă şi apofiza coracoidă (separat de fragmentul de omoplat se află şi
acromionul), un fragment de cubitus, un fragment de claviculă — stingă—, un fragment
de corp vertebral al unei vertebre lombare, un fragment de femur — sdnga —, extremi
tatea distală (separat se află capul femural de aceeaşi parte), un fragment de femur de la
extremitatea proximală — dreapta — păstrînd capul şi gîtul femural (separat se află un
fragment din porţiunea distală a femurului), un fragment de tibie, cuprinzînd diafiza
— dreapta —, un fragment de peroneu din dreapta, un fragment de calcaneu. Celelalte frag
mente sînt nedeteminabile. Toate aceste piese aparţin în mod evident aceluiaşi individ.
în afară de acestea mai sînt: un fragment de coxal, un fragment de humerus şi un
fragment de cubitus ce aparţin unui animal. Pe baza avizului specialiştilor, se poate afirma
că aparţin unui felid de talie mijlocie, probabil risul .
Din studiul materialului scheletic reconstituit, s-au putut extrage următoarele
observaţii:
Craniul are un occipital bombat ca un coc proeminent. Protuberanţa occipitală este
ştearsă. Liniile nucale superioare şi supreme sînt foarte şterse. Protuberanţa internă este
l

Aducem mulţumirile noastre prof. D . Bcrciu, care
ne-a cedat materialul, precum si prof, G l u ţ i e dc la F a 
cultatea dc Medicină Veterinară şi prof. Riga de la Insti
1

tutul Medico-Farmaceutic. pentru determinarea
de ani'.nale.
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5
P i g . I S . — O a s e din mormintcic de Incineraţie dc la Cernavoda: 1, craniul urnei nr. 2, m o r m î n t u l I , văzut din
faţă; 2, idem, văzut din spate; 3, oase de animale fi 4—S, fragmente dc oase omeneşti (din urna mormîntului I I ) .
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puternică şi la nivelul inionului. Înălţimea calotei este redusă, bosele parietale — bombate.
Inserţia muşchiului temporal este foarte ştearsă. Depresiunea lambdoidă este absentă.
Apofizele mastoide sînt reduse ca volum. Pe temporal, reliefurile musculare sînt de ase
menea şterse. Procesul retromastoidian este foarte redus. Şanţul digastric este adine. Pe
faţa internă a parietalelor, impresiunile vasculare se păstrează.
In mod aproximativ se poate aprecia că aspectul craniului era rotund, scund şi
lăţit. Oasele craniului sînt relativ groase. Pe baza datelor de observaţie asupra resturilor
craniului se poate deduce că este vorba de o femeie. Facem toate rezervele posibile deoa
rece osul frontal lipseşte. Tn sprijinul diagnosticului de sex, se adaugă observaţiile asupra
restului scheletului, care în general are un aspect gracil. Oasele sînt subţiri şi mici, fără
reliefuri musculare puternice, femurul are trohanterii, mare şi mic, slab dezvoltaţi.
Vîrsta deterrninată pe baza gradului de obliterare a suturilor craniene este de circa
25-30 ani.
Sutura occipitală 0-0-0, larg deschisă.
Sutura occipito-temporală deschisă.
Sutura temporo-parietală, deschisă.
Sutura sagitală pars bregmatica — 1 — parţial obliterată,
pars verticis — 0 — deschisă,
pars obelica — 1 — parţial obliterată,
pars postica — 0,1 — foarte puţin obliterată.
La aceasta se adaugă unghiul colo-diafizar al femurului de 105°, care indică aproxi
mativ aceeaşi apreciere.
Din păcate lipsesc în mod inexplicabil dinţii, care în mod obişnuit se păstîn caz de incinerare. Din această cauză lipseşte un argument important în determi
narea virstei.
Talia individului, pe cît poate fi dedusă pe baza cercetării fragmentelor de oase
lungi, poate fi apreciată ca o talie scundă, sub mijlocie.
Alte observaţii de interes antropologic, în afara gracilităţii oaselor, sînt: gîtul hu
meral foarte scurt, aspectul curbat şi aplatizat antero-posterior al femurului, aspecte pri
mitive asociate cu un aspect foarte actual al înclinaţiei diafizei pe epifiza distală. Frag
mentul de tibie are o formă de sabie caracteristică (platicnemia), mtilnită mai frecvent la
populaţiile vechi, neolitice. Cubitusul prezintă marginea de inserţie a ligamentului interosos foarte ascuţită.
2. Urna bitronconică conţine numai oase incinerate. Oasele au fost identifi
cate astfel:
17 fragmente craniene dintre care treisprezece reîntregibile.
39 fragmente ale restului scheletului dintre care douăzeci şi şase au prezentat
posibilităţi de determinare.
3 resturi osoase nu aparţin speciei umane.
Prin reconstituire s-au obţinut următoarele elemente: un fragment de calotă, format
din: o parte din occipital, o parte din cele două parietale şi un fragment din tempo
ralul sting.
Nu au putut fi reîntregite cu restul calotei: două fragmente de frontal, dintre care
unul prezintă o porţiune din sutura coronară şi un fragment de parietal. Toate aceste
oase sint puternic calcinate. Unul din fragmentele de frontal nu mai păstrează decît
tabla internă.
Au fost determinate următoarele piese ale restului scheletului: un fragment de diafiză a femurului drept, un fragment de diafiză a femurului sting, intens carbonizată, un
fragment din colul femural — dreapta, un fragment de rotulă — dreapta, un fragment
destul de lung din tibia dreaptă, un fragment de radius, trei fragmente de coastă, două
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fragmente de cubitus, un fragment de humerus calcinat şi plesnit, un fragment de epifiză,
din porţiunea posterioară a dbiei. Toate aceste piese aparţin aceluiaşi individ, întrucît
nu s-au găsit piese analoge în dublu exemplar.
tn afară de piesele mdeterminabile, s-au mai găsit trei fragmente osoase care apar
ţin la cel puţin două specii de animale:
o coastă de carnivor de talie mijlocie.
un fragment de radius de felid de talie mijlocie.
un fragment de os metacarpal sudat, de paricopitat, rumegător, probabil
căprioară.
Din studiul materialului scheledc reconstituit, s-au putut extrage următoarele ob
servaţii: craniul are un occipital rotund, liniile nucale supreme sînt uşor reliefate. Frag
mentul de temporal prezintă un rest de apofiză mastoidă probabil ceva mai voluminoasă
decît în cazul precedent. Creasta supramastoidiană este uşor reliefată. Incizura digastrică
este puţin adîncă. Pe frontal, relieful muscular al muşchiului temporal este ceva mai pro
nunţat. Pe faţa internă a parietalelor, impresiunile vasculare se păstrează. în mod aproxi
mativ, se poate aprecia că aspectul craniului era rotund, înalt şi lat. Oasele craniului sînt
destul de groase. Pe baza datelor de observaţie asupra resturilor craniului se poate deduce
că mai probabil este al unei femei decît al unui bărbat. Argumentele sînt destul de reduse
din cauza deteriorării mai avansate decît în cazul precedent. în sprijinul argumentaţiei
vin datele scheletului. Acesta are un aspect gracil. Gîtul femural este subţire, rotula este
mică şi oasele în general sînt mici şi puţin late. Totuşi semnalăm că grosimea compactei
este ceva mai pronunţată. Reliefurile musculare sînt şterse atît pe tibie cît şi pe femur.
Vîrsta determinată pe baza gradului de obliterare a suturilor craniene este de
circa 50 ani.
Sutura occipitală 1-0-1 parţial obliterată.
Sutura sagitală pars bregmatica — 2 — obliterată.
pars verticis — 1 — parţial obliterată,
pars obelica — 1 — parţial obliterată,
pars postica --0,1 — foarte puţin obliterată.
Sutura coronară (3) complet obliterată.
Şi aci lipsesc dinţii, atît de necesari diagnosticului de virstă.
Talia individului, atît cît poate fi dedusă pe baza cercetării fragmentului de femur
drept şi a fragmentului ceva mai lung al tibiei drepte, este scundă, în jurul a 1,50—1,60 m.
Din studiul tibiei reiese că aci forma în secţiune transversală nu este platicnemică
ca în cazul precedent. Muchia posterioară a cubitusului este pronunţat ascuţită, avînd
un caracter primitiv.
Modul in care a acţionat focul asupra cadavrelor este demn de semnalat. A păstrat
occipitalul şi a calcinat pînă la totala descompunere porţiunea anterioară a parietalelor
şi a frontalului. în cursul procesului de calcinare, alături de numeroase fisuri se poate
observa şi desprinderea prin clivare oblică uşor rotunjită a oaselor atît pe occipital cît şi
pe oasele lungi. Din felul în care sint păstrate oasele lungi şi oasele craniului se poate de
duce că focul a fost puţin intens şi că arderea s-a făcut lent, încălzind şi carbonizînd trep
tat scheletul. Oasele calcinate au o greutate vizibil apropiată de aceea a osului conservat
în pămînt.
în concluzie, în cazul urnei în formă de clopot este vorba de resturile scheletice ale
unei femei (probabil) în vîrstă de 25 — 30 de ani, de talie scundă. Craniul era mic, rotund,
turtit şi scund. Oasele sînt gracile. Totuşi scheletul prezintă o serie de caractere mai pri
mitive ce le apropie de tipul populaţiei neolitice timpurii.
Resturile conţinute de urna bitronconică aparţin probabil tot unei femei, în virstă
de circa 50 de ani, de talie scundă. Craniul era mic, rotund, lat şi ceva mai înalt. Oasele au
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de asemenea un aspect gracil, deşi compacta este ceva mai groasă decît în primul caz. Şi
la acest schelet cubitusul are un aspect mai primitiv.
în ambele cazuri oasele calotei sînt mai groase şi mai robuste decît la femeile
populaţiilor actuale.
în ambele urne s-au găsit oase de animale incinerate. în urna în formă de
clopot s-au găsit oasele unui animal carnivor, felid. în urna bitronconică s-au găsit oase
aparţinînd unui animal asemănător cu cel din urna în formă de clopot şi un os de rumegă
tor (poate căprioară).
N. HAAS, C
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P H C 1. — HepHaBona (Koajia 3aeoiojiyfl). Π ν Η κ τ ( χ ) , ΓΛΘ CUJIH HaAaenu φ ρ β κ ο - Γ β τ ί Κ Η β norpeMecro co cJieaaim ΗΟΜΗΠΙ H norpeoeHBft HeojmnmecKoft KyjibTypu XaHaHflHaiH.
P H C . 2 . — norpeoeHHe I , lacrHMHuft BRA nocjie v n a j i e m f l norpeoajibHux y p n , π ο α τ β κ β Η τ β a a
naHT Η KaMHet, O K p y M t a e n m HHBeHTapb.
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PHC.

816

3 . — Mecro norpeôeHHH I (x), norpeôeHHH I I (xx) H norpeôeHHH IV (χχχ)·

P H C · 4. — LTorpeoeHHe I (ypHa Jft 2 ) ; IÛCTHHH&H pecTaBpanflH.
PHC
5 . — Cjieea — ypHa JVft 2 Ha norpeôeHHH I ; empara — y p j j a norpeôeHHH
3.
P H C . 6 . — CJIOBI — y p H a JV* 1 ΗΒ norpeôeHHH 1 ; c n p a e a — KpytKKa Ha norpeôeHHH I I .
PHC.
7. — Cjiesa — y p H a JVft 2 HB norpeôeHHH I ; crrpaBa — ypHa norpeôeHHH I I I .
PHC
8 . — Cneea — y p H a M 1 HB norpeôeHHH I ; c n p a e a — KpyjKKa HB norpeôeHHH I I .
P H C . 9 . — BpoHaoBoe rpeiecKoe 3epxa.no HS norpeôeHHH I .
P H C . 1 0 . — BpoHsoeoe rpeiecuoe aepnajio HS norpeôeHHH I .
P H C . 1 1 . 1 — 2 — mejiesHUfl ΗοκΗΐβκ ; 3 - CpoHaosan nojniecKa; 4 — 5 — „ c n H p a j i b " H c r e p m e m »
SpoHsoBot. CyjiaBKH (see HB norpeôeHHH I V ) .
P H C . 1 2 . — 1 — CocyA, &Γ/>ΚΗΒΠΙΗΗ norpe0ajn»Hoft ypHofl; 2 — MHCKa-KpuniKa (o6e HB norpeôeHHH 11).
P H C . 1 3 . — MHCKa-KpwnKa HB norpeôeHHH I V .
P H C 1 4 . — 1 — 2 - mejiearaia Η ο κ Η ΐ β κ ; 3 - OpoHaoBan nojntecKa; 4 - ΓΟΠΟΒΚΒ ÔyjiaBKH c „ K p m i H m Κ Β Μ Η " ; 6 a d — (ppanieHTU cTepwHH TOfl me ôyjiaBKH H CynaBKa
2 ; 6 — Ο ρ ο ω ο Β Ο β κ ρ ι υ α ι π ι κ ο or OyjiaBKH
THna a H a a o r a i H o r o npeAUAyin.eMy ( l HB norpeôeHHH I ; ocTejn>mie Ha norpeôeHHH I V ) .
P H C . 1 5 . — KOCTH H a n o r p e ô e H H H c TpynocoHOKeHHeM HB H e p H a B o g u : 1 — q e p e n y p a w JA 2 , HB
norpeôeHHH I , 5—BHA cnepenn; 2 - τ ο w e , BHA caajţH; 3 - KOCTH WHBOTHUX H 4— 5 - φ ρ β η ι β Η Τ Η lejioeeiecKHx
Kocreft (Ηβ y p H u norpeôeHHH I I ) .

L E S DÉCOUVERTES GÉTIQUES D E CERNAVODA (1954) E T Q U E L Q U E S ASPECTS
D E S COMMENCEMENTS D E L A O V I U S A T I O N LATÈNE GÉTO-DACE
SUR L E BAS-DANUBE
(RÉSUMÉ)

Au cours de certains travaux effectués en 1954 au Nord de la ville de Cernavoda, sur la
rive droite du Danube, quatre tombes à incinération, renfermant des urnes à couvercle (écuelle
ou dalle de pierre), ont été mises au jour. Les objets funéraires de chaque tombe se trouvaient
dans une fosse, dans laquelle avait été aménagée une ciste en dalles de pierre brute. Les tombes
sont plates.
L e tombe I contenait une urne funéraire en forme de sac (fig. 5/1 et 6/1) abritant une seconde
urne-cloche (fig. 7/1 et 8/1), un miroir grec à disque de bronze et manche de fer, remplaçant
un premier manche de bronze détruit (fig. 9 et 10), un petit couteau courbe (fig. 11/1 et 14/1),
ainsi que quelques débris informes de fer. Le miroir et les autres objets se trouvaient dans
l'urne-cloche.
La tombe II renfermait un vase bitronconique à anse, dont la partie supérieure est
détruite (fig. 6/1 et 12/1), ainsi que les fragments d'une écuelle-couvercle (fig. 12/2). Le vase
a servi d'urne funéraire.
Du contenu de la tombe III, seuls les fragments d'une urne en forme de cloche (fig .5/2)
ont été retrouvés.
La tombe IV contenait une urne bitronconique à quatre proéminences permettant de
saisir le vase (fig. 7/2 et 8/2), une écuelle-couvercle (fig. 13), un petit couteau de fer fragmenté
(fig. 11/2 et 14/2), un pendentif constitué d'une mince plaque de bronze avec, à son extrémité
inférieure, une dentelure à quatre pointes (fie. 11/3 et 14/3), ainsi que deux épingles
de bronze dont la tête affecte la forme d'une hélice à trois ailettes (fig. 11/4, 5 et 14/5 a-d, 6).
Tous les objets de poterie sont exécutés à la main. Ils correspondent à des formes fonda
mentales de la civilisation nallstattienne locale de basse époque et finale; certaines de ces formes
ont poursuivi leur évolution jusqu'au second âge du fer, comme, par exemple, l'urne en
forme de cloche, dont l'évolution commence à partir de la civilisation Noa (période de tran
sition de l'âge du bronze au premier âge du fer) et qui, transformée et avec des fonctions diffé
rentes, se maintiendra tout le long de la civilisation geto-dace. Par contre, l'urne bitronconique,
du type Blaj-Cernavoda, achève son évolution à la fin de la civilisation hallstattienne locale. Le
vase bitronconique à anse, de la tombe II, représente une forme déjà rencontrée à Frumuşiţa
et à Odobeşti. Elle constituera le type local fondamental du vase Latène géto-dace, dû aux
influences réciproques des formes locales et grecques. Une certaine influence grecque se fait
également jour dans l'écuelle de la tombe I I . Les épingles, à tête en forme d'hélice, dont plu
sieurs exemplaires ont été trouvés en Transylvanie ainsi qu'en Moldavie et en Valachie, font
parties, elles aussi, du fonds des biens culturels autochtones, bien qu'on les retrouve dans les
tombes « scythiques ». Les couteaux de fer sont également fréquents dans la couche de civili
sation hallstattienne locale.
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Tenant compte du rite funéraire (incinération, urnes à couvercle), de l'emploi de la ciste et
du caractère spécifiquement local de tous les objets funéraires, l'auteur attribue ces tombes
à la population gète de la Dobrogea. Le miroir de bronze est d'origine grecque, importé
à une époque à laquelle des différenciations sociales s'étaient déjà produites chez les Gètes et
l'aristocratie locale disposait des moyens nécessaires pour se procurer, par voie de troc, les
objets de luxe helléniques. Le miroir a été confectionné dans les ateliers d'Olbia et est parvenu
à Cernavoda par l'intermédiaire de commerçants d'Histria. Les miroirs à main à disque olbiopolitain, du type de celui de Cernavoda, ont été en usage du V I au V siècle avant notre ère.
En ce qui concerne la détermination de la date de l'ensemble de Cernavoda, l'auteur a tenu compte
tant de l'évolution locale de la civilisation hallstattienne avec l'étape que représentent les décou
vertes de Cernavoda, que de la présence du miroir grec, importé. Il a également tenu compte de
l'association de certaines formes (tel le vase de Cernavoda) trouvées ailleurs en association avec
des vases grecs (tel le Kylix attique de Frumuşiţa), de l'emplacement stratigraphique d'éléments
similaires, ainsi que des découvertes d'Histria et de Tariverde.
L'analyse de tous ces éléments permet de conclure que les quatre tombes de Cernavoda
datent de la première moitié du V s. avant notre être et sont antérieures à la tombe de Agighiol
(début du V fin du I V s. avant notre ère), que l'auteur attribue à un dynaste de la Thrace
méridionale d'une époque postérieure à la mort de Sitalkès.
Les tombes gètes de Cernavoda, tout comme les découvertes synchroniques de Fru
muşiţa et d'Odobeşti, ne comprennent aucun élément scythique. De ce point de vue encore, les
tombes de Cernavoda sont antérieures à la venue des Scythes sur le Bas-Danube. Les branches de
mors en os d'Histria et de Tariverde n'attestent nullement la présence des Scythes en Dobrogea,
au V I siècle avant notre ère, mais attestent des rapports existant entre Histria et Olbia.
Les découvertes de Cernavoda permettent à l'auteur de placer vers le milieu du V siècle
avant notre ère les premiers commencements de la civilisation Latène géto-dace, dans la
zone histro-pontique (comprenant toute la vallée du Danube, des Portes-de-Fer aux embouchures,
et la Dobrogea) et de mettre en lumière l'importance du rôle actif que le facteur hellénique a joué
dans le processus de la genèse de la civilisation géto-dace, bien avant que les facteurs scythique
et thrace du Sud ne se fussent manifestés. Les rapports commerciaux établis entre les Grecs et
l'aristocratie locale exercèrent une influence sur le développement social et économique des
aborigènes. Histria fut un puissant centre de rayonnement de la civilisation grecque vers les terri
toires géto-daces, tant à La phase d'emporium que, et surtout, après la fondation de la colonie
proprement dite et sa transition à la phase de production.
L'établissement de Tariverde est attribué par l'auteur, non pas à la population autochtone
gète, mais aux Grecs; il le rattache à l'exploitation agricole de la région par ces derniers, ainsi
qu'au processus d'hellénisation qui s'est produit sur le littoral. Ce même caractère hellénique
prédominant a été celui de rétablissement de Vadul.
L'élément grec a été le premier à faire naître, en contact avec le milieu local hallstattien de
basse époque, le phénomène de « Latène »-isation dans le secteur histro-pontique. Ce processus
a été approfondi et continué par le facteur thrace du Sud, après l'extension de l'Etat des
Odrides sous le règne de Sitalkès, aux Gètes de la Dobrogea et du reste de la vallée
du Bas-Danube. C'est l'aristocratie des Thraces du Sud qui, à partir des V et I V siècles
avant notre ère, venant en contact avec les Scythes, a servi d'intermédiaire à la pénétration des
éléments scythiques au Sud du Danube et à leur diffusion dans le groupement thrace méridional
de Duvanlij. E n ce qui concerne le facteur scythique, son rôle dans la genèse de la civilisation
Latène géto-dace du Bas-Danube demeure en quelque sorte périphérique. Quant au facteur
celtique, il n'apparaît ici que vers l'an 300 avant notre ère.
A la lum ère des recherches effectuées en Roumanie au cours des dix ou quinze derniè
res années, le problème du processus de la genèse de la civilisation géto-dace devra être
repris et traité par régions plus ou moins étendues: ce processus s'est, en effet, développé sous le
signe d'une inégalité de rythme et de profondeur, due tant au facteur local qu'aux différentes
influences extérieures, que ce dernier a subies.
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EXPLICATION D E S FIGURES
Fig.
getcs et celui
Fig.
pierre autour
Fig.
Fig.

1. — Cernavoda («Coada Zăvoiului»). L e point (x) indique l'emplacement du groupe ne tombes thracodes vestiges d'habitation et de sepultures se rattachant a la civilisation néolithique de Hamangia.
2. — Tombe I ; vue partielle après l'enlèvement des urnes funéraires; soubassement de dalles et caisse en
des obiets d'inventaire.
3. — Emplacement des tombes I (x), I l (zz) et I V (zxz).
4. — Tombe I (urne n ' 2); reconstitution partielle.
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F i g . 5. — A gauche: l'urne n* 2 de la tombe I ; à droite: l'urne de la tombe Π Ι .
F i g . 6 . — A gauche: l'urne n* 1 de la tombe I ; à droite: le vase de la tombe U .
F i g . 7 . — A gauche: l'urne n* 2 de la tombe I ; à droite: l'urne de la tombe rV.
F i g . 8. — A gauche: l'urne n* 2 de la tombe I ; 4 droite: le vase de la tombe I V .
Fig.
9. — Miroir grec dc bronze, provenant de la tombe I .
Fig. 10. — Miroir grec dc bronze, provenant de la tombe I .
F i g . 11. — l e t 2, couteaux en fer; 3, pendentif en bronze; 4—5, « h é l i c e » et tige de l'épingle en bronze;
(toutes les pièces proviennent de la tombe I V ) .
F i g . 12. — 1, le vase qui servait d'urne funéraire; 2, l ' é c u e l k - c o u v e r c l e (tous les deux de la tombe I I ) .
F i g . 13.—Ecuelle-couvercle de la tombe I V .
F i g . 14. — 1 et 2, couteaux en fer; 3, pendentif en bronze; 4, la tête de l'épingle à « a i l e t t e s » ; 5 β—é
fragments de la tige de l'épingle précédente et d'une autre é p i n g l e ; 6, ailette en bronze provenant d'une épingle
du même type (le n ' 1 provient de la tombe I I ; toutes les autres pièces de la tombe I V ) .
F i g . 15.—Ossements des tombes à incineration: 1, crâne de l'urne n ' 2 de la tombe I , vu de f a ţ e ;
2, idem, v u de dos; 3, ossements d'animaux, et 4—5, fragments d'ossements humains (de l'urne de la tombe I I ) .
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N toamna anului 1948, cu prilejul unor săpături pe locul castrului roman de la Uişua
(corn. Uriu, r. Beclean, reg. Cluj), făcute de ţăranii muncitori Ion Nanu şi Gh. Chira
pentru a scoate piatră de construcţie, au ieşit la lurnină — împreună cu alte mo
numente sculpturale —două altare funerare romane . Aceste monumente provin din
dărîrnăturile sau zidurile castrului, unde fuseseră întrebuinţate ca material de construcţie
cu ocazia reparaţiilor la castru, făcute în ultima fază a ocupaţiei romane a Daciei.
1

2

3

Îndată după dezgropare, cei doi descoperitori au despicat din grosimea ambelor altare
— in vederea transportării mai uşoare — cite două lespezi din partea posterioară, reducînd
astfel profilul lor original (circa 60 cm) la aproximativ o treime. In cursul dezgropării şi
detaşării lespezilor din aceste monumente funerare, inscripţia η-a suferit, din fericire, nici o
deteriorare. Cele trei lespezi rezultate din ctăparea unuia din altare (nr. 2) au fost puse de

1

m
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Gh. Chira la podeţul de intrare în ogradă, unde lespedea cu inscripţie am găsit-o aşezată cu
faţa in jos. Două lespezi din celălalt altar funerar (nr. 1) au fost sparte de Ion Nanu în mai
multe bucăţi şi încastrate în zidul casei sale. A treia lespede, aceea cu inscripţie, lăsată Întreagă,
Săpături sistematice mai întinse s-au făcut la castru
si in jurul lui, dupi anul 1858, de către C Torma, publicate în · Erdclyi Muzeu m Évkônyvei », III (1864—1865),
p. 10—67.
Acestea se găsesc in studiu si urmează si fie publi1

cate ulterior,
* Descoperirea mi-a fost semnalata de studentul
Gh. Diugan din Ilişua, in primăvara anului 1950, cind
am făcut ţi prima cercetare la faţa locului.

1
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a fost pusă, in primăvara anului 1951, în fundul unei nişe din peretele casei. In urma unei
binevenite sezisări, aceste două altare funerare şi alte monumente sculpturale descoperite Împre
una au fost achiziţionate de la locuitorii amintiţi şi duse, in toamna anului 1951, la Muzeul
din Bistriţa, unde se păstrează acum.

1. Altar funerar clin gresie calcaroasă (fig. 1 a—b), avînd dimensiunile: 120x80
χ20 cm (iniţial gros de circa 60 cm). Cîmpul inscripţiei: 95x58 cm. înălţimea literelor:
8 cm. Distanţa între rînduri: 2 cm. Literele sînt îngrijit şi chiar elegant gravate.
Chenarul de jos al altarului a fost rupt în cea mai mare parte în timpul dezgropării.
După caracterul literelor, monumentul se datează în a doua jumătate a sec. II e.n.
D(is) M(anibus)
AEL(ius) · M A X I M I NVS .VlX(it) · ANN(is)
V L · E T · A E L I · MAXIMVS · VlX(it) · ANN(is) V I I
VRSINVS^VIX(it)ANN(is) · I U I · S E R E N A
L I C C O N I S · COI(ugi)
E T · F I L I S · B(ene) · M(erentibus) · P(osuit)

Traducere :
Zeilor Mani
^
45 de ani. Aelius Maximus
ani şi Aelius
Ursinus a trăit patru ani.
Serena (fiica) lui Licco
a pus (piatra) soţului
şi fiilor (săi) care binemerită.

A c l i u s

M

a

ş a p t e

t r i i t

a

x

i

m

i

n

u

s

a

Din textul acestui epitaf, aparţinător unei familii de provinciali Aelii, cu cetăţenie
romană de la împăratul P.Ael. Hadrianus sau T.Ael. Antoninus Pius, este demn de re
levat numele Licco, purtat de tatăl Serenei, aceea care ridică monumentul în memoria
soţului şi a celor doi fii ai săi. Ca şi Liccaius , numele de persoană Licco, considerat de
A. Holder ca celtic , este illiric sau illiro-pannonic şi apare acum pentru india oară
în inscripţiile din Dacia, sporind bogatul fond onomastic illir din această provincie .
în alte regiuni ale imperiului el este frecvent atestat, după cum rezultă din următoa
rele inscripţii:
l

8

3

4

1. Dalmatia, Gradic (Posuăje), C I L , III, 13884: [Ljicco Epicad[i?] - 2.Timacum(=
Ravena), « Jahresb. Oesterr. Arch. Inst. », VII (19C0), Beibl., 5,5: D. M. Antonia Veneria viv(a)
an. LIII Masclus Ucconis. —3. Aquileia, C H . , V , 8973: L . Petronius Licco. — 4. Pann. sup.,
Mursella, C I L , I I I , 10954 (=6480): L . Petronius L.l. Licco Gal/a Cnodavi f. Gallio Veruclonis
f. nepos Rufus L . Petroni Ucconis. — 5. Germania. Colonia Agripp., C I L , XIII, 12052:
Scen[obarbo] Licc[onisf / . ] . - 6. Caesarea Mauret.,ClL, V I I I , 9377 (^Dessau, I L S , 2576): Doras
Scent f. Ma[e%e\ius eques cob. VI Del mat arum turma Liecom's. — 7. Aceeaşi localitate, CIL, VIII,
21041 (=A.Dobo, Inscriptiones extra fines Pann. Daciaeque repertae..., Budapesta, 1940,
p. 39, nr. 259 a): Licco Burnionis f. Panno[nius eq.] cob. Pannonior. vixit annis
XXVII,
Dexter et Breucus Landionis f.e.

2. Altar funerar din gresie calcaroasă (fig. 2 a—b) cu dimensiunile: 130 X 87 χ 17
(iniţial circa 60) cm. Cîmpul inscripţiei: 107 χ 64cm. Înălţimea literelor este de 6.cm,
cu excepţia celor din rîndul 1 (D M) şi 9 (Ρ Ρ P) care sînt de 5,5 cm. Aproape jumă
tate din cîmpul rezervat inscripţiei a rămas nescris în partea inferioară. Pe acest spaţiu
se află cîteva scobituri recente, făcute de descoperitor cu ocazia dezgropării, cînd a fost
• I. L Russu, in A ISC,
nr. 51—52.
• A . Holder, Alt-nltUcbtr
1897, p. 208.

I V (1941—1942), p. 203,
Spracbtebatţ,

Leipzig,

II,

* H . Krahc. Ltxikon
altiUyriitbtr
Pertorunnamen.
Heidelberg. 1929, p. 67.
* I. I. Russu. A I S C , I V . p. 199—207; V(1944—1948).
p. 285—287.
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rupt şi chenarul din colţul inferior sting. Gendliciul Aurelius, purtat de această familie
de provinciali, precum şi forma şi duetul literelor arată că monumentul aparţine sfîrşitului sec. II şi începutului sec. I I I e.n.
WMU'W j j j ţ ' ' " ' 1Ϊ "'II'I ',') "ΊΊΊη· =
ι,
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FI WED HEREDESJL
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ν

•Ar*jfïïïSai*-l.î§

Traducere:

D(is) M(anibus)
AVRELIVS
BRISANUS
V I X I T ANNIS
• L AVR(elius) MVCATIVS
ED AVRELIVS
MAXIM1ANVS
FILI E D HEREDES
P(atri) P(ientissimo) P(osuerunt)
sive
P(ro) P(ictate) P(osuerunt)

Zeilor Mani.
Aurelius Brisanus a trăit
50 de ani. Aurelius Mucatius
şi Aurelius Maximianus,
fiii şi moştenitorii (săi)
au pus (piatra) tatălui
preacuvios (ori: din pietate)

Ca observaţii epigratîce notăm: forma uşor înclinată spre dreapta a literei S, lipsa barei
transversale la A şi înlocuirea ei uneori cu un punct, forma lui L ca λ in numele A V R E L I V S
şi in F I U , hastele lui M uşor depărtate la bază şi forma populară F.D (r. 6 şi 8) în Ioc de
E T . în r. 5, dacă punctul vizibil din dreapta nu ţine locul barei scurte a literei λ, atunci
vem AVREIIVS pentru A V R E L I V S (greşeală de lapicid). De remarcat este o singură
ligatură (AVR) în r. 5, care, cu excepţia formulelor consacrate din rîndul prim şi ultim,
constituie şi singura prescutare din textul epitafului.
a

Din conţinutul acestei inscripţii prezintă importanţă sub raport onomastic numele
de persoană traco-dacice Brisanus şi Mucatius, neatestate pînă acum în Dacia şi, în această
formă, nici în restul imperiului roman. De asemenea, trebuie remarcat numele curat
roman purtat de Aurelius Maximianus, unul din cei doi fii ai lui Aurelius Brisanus. Schim
barea numelui traco-dacic cu unul de cea mai bună factură romană este un fenomen
frecvent şi cunoscut ca rezultat al deznaţionalizării populaţiei autohotone provinciale .
1

1

C Daicoviciu, in A1SC, 111 (19.V.

1940), p. 226—227, cu notele respective.

21 - t 813
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Cognomen-χλ
Brisanus constituie o variantă a numelor de persoane Βρειξενις,
Βριξενις, Brisanus — cu pierderea sonorităţii spirantei ţ>s şi pronunţarea deschisă a lui
e trecut la a, ca Auluţenis > Aulusanus, etc. — nume care nu sînt cunoscute pînă acum
în Dacia, dar care au avut o largă răspîndire, mai ales primele două, în regiunile din dreapta
Dunării, cum se poate vedea din inscripţiile de mai jos, majoritatea provenite din aceste
ţinuturi.
1

1. G . Kazarow, Antike Denkm. aus Bulg., p. 147—148, fig. 421: Βρειξεν[ι[ς εδχην.
2. Ibidem, p.147—148: Βριζενις. 3. Pizos, Ε. Kalinka, Antike Denkm. in Bulg., Viena, 1906,nr. 34:
Αύλουξενις Β[ρ]ειξενε(ος), Βρειξενις Βειθυος, Σεθτιλχς Βρεξνεας, Δ-ασκουπορις Βρειξενεος,
Μουκατρολις Βρειξενεος (de trei ori). 4. « A n . Bibi. Mus. Plovdiv», 1925, p. 161 — 162,
nr. 63, fig. 46: Βρειξενεος. 5. « Bull. Corresp. Hell. », X X I I (1898), p. 525, r. 28: ύι[ος] Βρειξενις.
6. Plovdiv, G . Kazarow, op. cit., p. 140—141, nr. 797, fig. 394: Βρειξενις Ζιαχατραλεος.
7. Palmyra, « Syria », X I V (1933), p. 163 (=Ann. Êpigr., 1933, p. 213): Brhpnus Tarsae eq,
alae... 8. Italia, Canusium, C I L , I X , 6192:... Brhrinus motor procurator... Inscripţia este
datată în anul 393 e.n., iar Bririnus, după cum afirmă E . Diehl (Inser. Lat. Corist, pet.,
nr. 582), ar putea fi o formă coruptă din Brindisinus.

Numele Mucatius, atestat la nominativ acum pentru prima dată în inscripţii, e
întîlnit de două ori în cazul genitiv la tracii din sudul Dunării, în localităţile Babe
(Crerces Mucati v.s.l.m.) şi Gorna Solna din Serbia (Posis Mestylu /. et De/us Mucatï) .
Deci, forma nominativului este Mucatius, dar poate fi şi Mucatut, cum s-a spus încă
mai demult pe baza celor două atestări balcanice anterioare . Elementul onomastic
Muc- sau Muca- este evident acelaşi ca în seria de nume foarte frecvente la traci,
Mucatra, Mucatralis, Mucapor, Mucapuis, Mucasenus ş.a. atestate şi în Dacia .
Numele de persoană Brisanus şi Mucatius sînt traco-dacice şi, în diferite variante,
sînt răspîndite în sudul tracic. Ele trebuie puse în legătură cu prezenţa în castrul de
la Ilişua a unităţii auxiliare de cavslerie ala I Tungrorum Frontoniana, prezentă aici cel
mai tîrziu începînd cu Antonin Piui şi pînă la părăsirea acestei regiuni de către romani .
Familia de provinciali traco-romani a lui Aurelius Brisanus va fi fost descendentă a unor
veterani din ala Frontoniana. în stadiul actual de cunoaştere a onomasticei traco-dacice
este dificil de stabilit in mod peremptoriu dacă numele Brisanus sau Mucatius au fost
purtate de daci ori de tracii sud-dunăreni, întrucît între onomastica celor două ramuri
ale tracilor nu se poate face, după cum au observat unii erudiţi (G. G . Mateescu,
N . Jokl, C. Daicoviciu, 1.1. Russu), o tranşantă deosebire. De aceea, nu ne putem pro
nunţa hotărît asupra etnicului (tracic sau dacic) al purtătorilor acestor două nume. Pe
de o parte, frecvenţa numelor traco-dacice, constatată tocmai la Ilişua', locul de îndelun
gată staţionare a alei Frontoniana, în al cărei efectiv sînt atestaţi traci balcanici încă la
începutul sec. I I e.n. cînd această trupă se afla în Pannonia , ar pleda într-o oarecare
măsură pentru apartenenţa familiei lui Aurelius Brisanus la comunitatea etnică a tra1

3

4

B

7

D . Dcfcv, CbaraJeJerUtilt der tbrak. Spracbt, Sofia,
1952. p. 90 şi 118.
« Spomenik Acad. Belgrad », I X X I (1931), p. 209,
nr. 557: «Jahrcsb. Ostcrr. Arch. Inst.», X 1 U (1910), Bcibl.
225, nr. 41.
» 1.1. Ruasu, în A I S C , I V (1941-1942), p. 118 si 134.
• Pentru numele dc persoane trace din Dacia, vezi
I . I . Russu, A I S C , I V , p. 207—222 si V (1944—1948).
p. 287—289.
• W. Wagner, Du Dislokation d. rim. Auxiliar
jar»..
Berlin, 1938, p. 76—79.
• C I L , I I I , 787. 809, 799.
l

1

' A É , X X X L X (1920—1922), p. 9—10. fig. 6
{^Intercisa, 1, Budapesta, 1954, p. 278, nr. 3, pl. XXXV
fi):
Cttrides Dis/ale f.equu/ al(a)t Frontonian(a)e
bj.e. BV/agr*/tui leres, t.m.p. (stela funerari din Intercisa = Dunapentele
— Sztilinvâros, Pann. inf.). Inscripţia se datează la Înce
putul s e c I I e.n. (Interiita, I , p. 181). Numele Bilugenlui
si Cusides sint curat tracice (cf. I . I . Russu, Tbraciea, în
volumul omagial pentru fraţii Alexandru ţ i Ion I . Lapedam, Bucureşti, 1936. p. 770, ţ i In A I S C , V (1944—1948),
p. 288. Pentru istoricul alei Frontoniana, in afara de
W. Wagner, op. eii., p. 76—79, vezi Intercisa, I , p. 241.
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cilor sud-dunăreni. Pe de altă parte insă, continuarea recrutării teritoriale, printre pro
vinciali, şi în cursul sec. I I I e.n., indică posibilitatea ca in acest epitaf să fie vorba de
o familie de localnici daci.
D. PROTASE

A B E HEOnVBJIMKOBAHHblE JIATMHCKHE HAflllMCM B M JIM LU V A
(KPATKOE COflEPJKAHHE)

Β 1948 rony
6ajn>Hux

Β nepeon

HHH,

a

Β PHHCKOH

castrum

Hjinniya 6uno

Β

oÔHapyjKeHO

a j r r a p H , nocJiyjKHBmHe cTpoHTejibHHM MaTepuajioM n p u
tiofljmcu

B O BTopoft

HCXOHgţeHHfl.

—

c p e f l H ΗΜΘΗ B u ^ e j i n e T C H

HMeHa BpncaHyca

H

flea P H M C K H X
castrum.

norpe-

ΕΘΜΟΗΤΘ

H H H J I H K K O HJiJiHpHftcKoro n p o n c x o H y r e -

MyKaqiiyca φ ρ α κ Η π ο κ ο Γ Ο

HJIH Π&ΚΗΗΟΚΟΓΟ

npo-

D E U X I N S C R I P T I O N S L A T I N E S INÉDITES D'ILIŞUA
(RÉSUMÉ)

Dans le camp romain d'ILişua, deux autels funéraires romains, qui avaient servi de
matériaux lors des réparations du castrum, ont été découverts en 1948.
Sur la première des inscriptions, il y a lieu de relever le nom de Licco, d'origine
illyrienne, et sur la seconde, les noms de Brisanus et Mucatius, d'origine thrace ou dace.
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CÎTEVA D E S C O P E R I R I ARHEOLOGICE
D I N RAIONUL MEDGIDIA (REGIUNEA CONSTANŢA)

L

A începutul anului 1952 s-au făcut cercetări arheologice de suprafaţă în partea
de apus a raionului Medgidia, pe teritoriul satelor Mircea Vodă, Gherghina,
Ţibrinu şi Seimenii Mici. în timpul cercetărilor s-au descoperit în cîteva locuri
urme de vieţuire omenească din diferite epoci ale istoriei vechi. în cele ce urmează
vom expune pe scurt rezultatele cercetărilor amindte.
1. în anul 1951, pe teritoriul satului Mircea Vodă, pe locul numit « La Talieni »,
de lîngă şoseaua Cernavoda-Constanţa, a fost deschisă o carieră de piatră. Pe panta
dealului, deasupra carierei de piatră, se află o văluire de teren, care a atras atenţia unui
muncitor. E l a săpat un mic şanţ, dezvelind cu acest prilej o porţiune dintr-un zid masiv.
Cercetarea locului şi resturile arheologice găsite dovedesc că pe acel teren se află
— acoperite cu pămînt — ruinele unei fortificaţii antice. Bizuindu-ne pe forma terenului
mărginit de vălurirea de pămînt, putem spune că această cetăţuie avea forma trapezoidală. Dintre laturi, cea mai lungă este latura de est. Ea are aproximativ 50 m lun
gime. Cea mai scurtă este latura de sud, lungă de circa 30 m. La suprafaţa terenului se
observă că fortificaţia a avut la fiecare colţ cite un turn ieşit în afară. Turnurile aveau
forma rotundă. Căutătorii de comori au scobit în toate cele patru turnuri.
în decursul timpurilor, din zidurile fortificaţiei s-au scos pietre de către locuitori
şi din această cauză latura de sud a fost distrusă aproape în întregime. Mai puţin au avut
de suferit zidurile de pe laturile de est şi vest.
Metodele de construcţie ale fortificaţiei pe care o descriem se pot preciza analizîndu-se singura porţiune de zid dezvelită pînă în primăvara anului 1952. Muncitorul
de la carieră a scos la iveală o mică parte din faţa exterioară a turnului din colţul de sudest al cetăţuii. în acel loc au fost dezvelite două şiruri de pietre de la temelii şi două şiruri
din paramentul exterior al zidului. La temelii s-au folosit lespezi de piatră mici şi înguste.
Primul şir al paramentului este alcătuit din blocuri mari de calcar local. Blocurile sînt
feţuite cu grijă. Şirul următor se deosebeşte de primul prin aceea că întrînsul au fost
întrebuinţate blocuri de mai multe feluri. Dintre ele nu au rămas in situ decit blocurile
masive, aşezate pe o muchie, din loc în loc, în aşa fel ca prin lungimea lor să facă
mai strînsă legătură dintre parament şi emplecton. Blocurile au fost legate între ele prin
mortar compus din var amestecat cu pietricele. Emplectonul este format din mortar
şi pietre de diferite mărimi. Grosimea zidului a fost de peste 1,5 m (atît măsoară porţiunea
dezvelită din grosimea zidului). Pentru a se putea preciza epoca in timpul căreia a fost
construită cetatea, am adunat toate cioburile caracteristice pe care le-am găsit în interiorul
şi în vecinătatea cetăţii. Bizuindu-ne pe metoda de construcţie şi pe materialul ceramic
adunat, putem spune că fortificaţia descrisă datează din sec. III e.n.
în timpul lucrărilor din cuprinsul carierei de piatră, muncitorii, îndepărtind stra
tul de pămînt de deasupra stîncii, au dat de suprafeţe plane şi adîncituri regulate scobite
în stîncă, precum şi de cioburi de amfore. Observaţia ne arată că în acest loc a fost
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o carieri de piatră din care romanii au extras piatra necesară pentru construirea cetăţii
de pe coasta dealului.
2. între gara Mircea Vodă şi locul în care şoseaua Cernavoda-Constanţa urcă
panta din apropierea satului Mircea Vodă, cam la jumătatea distanţei se pot aduna
fragmente ceramice din timpul
ocupaţiei romane.

tn

3. Pe teritoriul satului
Ţibrinu, pe versantul de nord
al văii cu acelaşi nume, în
dreptul carierei de humă, la
circa 800 m distanţă de sat,
se găsesc resturile unei aşezări
rurale romane. Pe panta lină a
terasei, la suprafaţa solului, se
găsesc pietre, numeroase frag
mente de tegulae şi olane din
vechile construcţii romane. înafară de acestea s-au adunat o
seamă de cioburi din diferite
vase de lut ars. în funcţie de
materialul ceramic adunat de
pe acest teren, putem data
aşezarea cu aproximaţie în sec.
ΙΠ e.n.

4. Lîngă marginea de vest
a satului Ţibrinu, valea face
un cot larg, forrnînd un bot de
terasă cu pantele abrupte. Apele
de ploaie spălînd pămîntul de
pe panta de sud a platoului au
scos la iveală mai multe silexuri
şi numeroase fragmente cera
mice. Unele dintre acestea sînt
de aspect neolitic, iar altele da
tează din epoca feudală timpurie.
Cioburile din prima cate
gorie sînt reprezentate prin
cinci fragmente mici de buză
şi printr-un ciob ornamentat
cu două grupuri de linii ce
Fig. 2.• • Schiţa porţiunii dezvelite din paramentul zidului fortificapci
romane de la Mircea V o d l .
formează un unghi cu vîr
ful în jos.
Cioburile din epoca feudală timpurie sînt caracterizate prin pasta de culoare por
tocalie şi prin buzele de vas cu « guler » exterior. Merită a fi amintite şi un fragment
dintr-un vas lucrat din pastă de culoare cenuşie şi un fragment din fundul unei oale.
Pe acesta se păstrează o parte dintr-o marcă de olar, alcătuită din două cercuri concentrice
redate în relief. Compoziţia pastei precum şi prezenţa mărcii de olar ne permit datarea
acestor materiale în secolul X e.n.
Fig. 1. — Schiţa t'ortihcaţiei romane dc la Mircea Vodă.
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5. Către vest de sugrumătura care desparte lacul Ţibrinu de lacul Ramadan, pe
malul de nord al acestuia din urmă, se deschide o vale largă (la gura ei sint trei fîntini).
La aproxirnadv 100 m spre vest de această vale, pe un teren cu diametrul de peste
60 m, am adunat diferite fragmente ceramice. Două dintre ele datează din epoca
feudală timpurie, celelalte sint
din dmpul orînduirii comunei
primidve: judecind în funcţie
de compoziţia pastei, ele par
a data din epoca bronzului.
La suprafaţă nu am găsit nici
un bulgăre de chirpic. S-ar putea
ca pe acest loc să se afle un
cimitir preistoric.
6. Cu prilejul cercetărilor
făcute în regiunea satului Sei
menii Mici, lîngă malul lacului
Ramadan (în dreptul lăţimii lui
maxime), s-au găsit resturile
unei mici aşezări. Oamenii ce
au trăit aici au ocupat panta
lină a unui deal. La suprafaţa
terenului se găsesc pietre de
formă neregulată, ce au servit
la construcţii. De pe acest loc
au fost adunate diferite frag
mente ceramice, dintre care au
fost reţinute doar cele carac
teristice. Sînt de amintit un
fragment dintr-o amforă cu
caneluri largi şi cioburi din
borcane feudale timpurii. Bizu
indu-ne pe compoziţia pastei,
forme şi decor, sîntem în măsură
să datăm aceste materiale aproxi
mativ în sec. I X — X .

Fig. 3.— Profile si fragmente ceramice din epoca feudali timpurie (sec. I X —
X ) . 1—4 şi 16—18, Ţibrinu (punctul 3): 5—8 (punctul 4), si 9—15 (punctul 5).
Seimenii Mici.

7. Tot în preajma satului Seimenii Mici, lîngă fostul mal al bălţii Ramadan (azi
secat), pe panta de sud-est a unei văi, s-au descoperit resturi arheologice pe o suprafaţă
restrînsă. Ca şi în alte puncte, la suprafaţă se găsesc pietre din construcţii şi fragmente
ceramice. Dintre aceste cioburi amintim un fragment din toarta unei amfore şi cîteva
frînturi de borcan. Bizuindu-ne pe formele şi decorul cioburilor găsite, le datăm cu apro
ximaţie în sec. IV—VI.
8. în preajma piscului Preştina, drumul care trece pe la poalele dealurilor, de-a
lungul malului fostelor lacuri, se bifurcă. La circa 50 m est de această bifurcaţie se deschide
o vale. Pe platou, între vale şi drumul ce urcă piscul, se găsesc numeroase fragmente
ceramice. Majoritatea provin din vase in formă de borcan; ele au fost lucrate din pastă
care prin ardere a căpătat culoarea portocalie. Ca decor predomină ornamentul compus
dintr-o linie incizată în spirală de jur împrejurul vasului. Pe umeri s-au trasat din loc
în loc, cu un pieptene, benzi de linii oblice. Aceste cioburi pot fi datate mai precis cu
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5. Către vest de sugrumătura care desparte lacul Ţibrinu de lacul Ramadan, pe
malul de nord al acestuia din urmă, se deschide o vale largă (la gura ei sint trei fîntini).
La aproximativ 100 m spre vest de această vale, pe un teren cu diametrul de peste
60 m, am adunat diferite fragmente ceramice. Două dintre ele datează din epoca
feudală timpurie, celelalte sint
din timpul orînduirii comunei
primitive: judecind în funcţie
de compoziţia pastei, ele par
a data din epoca bronzului.
La suprafaţă nu am găsit nici
un bulgăre de chirpic. S-ar putea
ca pe acest loc să se afle un
cimitir preistoric.
6. Cu prilejul cercetărilor
făcute în regiunea satului Sei
menii Mici, lîngă malul lacului
Ramadan (în dreptul lăţimii lui
maxime), s-au găsit resturile
unei mici aşezări. Oamenii ce
au trăit aici au ocupat panta
lină a unui deal. La suprafaţa
terenului se găsesc pietre de
formă neregulată, ce au servit
la construcţii. De pe acest loc
au fost adunate diferite frag
mente ceramice, dintre care au
fost reţinute doar cele carac
teristice. Sînt de amintit un
fragment dintr-o amforă cu
caneluri largi şi cioburi din
borcane feudale timpurii. Bizu
indu-ne pe compoziţia pastei,
forme şi decor, sîntem în măsură
să datăm aceste materiale aproxi
mativ în sec. I X — X .

Fig. 3.— Profile si fragmente ceramice din epoca feudali timpurie (sec. I X —
X ) . 1—4 şi 16—18, Ţibrinu (punctul 3): 5—8 (punctul 4), si 9—15 (punctul 5).
Seimenii Mici.

7. Tot în preajma satului Seimenii Mici, lîngă fostul mal al bălţii Ramadan (azi
secat), pe panta de sud-est a unei văi, s-au descoperit resturi arheologice pe o suprafaţă
restrînsă. Ca şi în alte puncte, la suprafaţă se găsesc pietre din construcţii şi fragmente
ceramice. Dintre aceste cioburi amintim un fragment din toarta unei amfore şi cîteva
frînturi de borcan. Bizuindu-ne pe formele şi decorul cioburilor găsite, le datăm cu apro
ximaţie în sec. IV—VI.
8. în preajma piscului Preştina, drumul care trece pe la poalele dealurilor, de-a
lungul malului fostelor lacuri, se bifurcă. La circa 50 m est de această bifurcaţie se deschide
o vale. Pe platou, între vale şi drumul ce urcă piscul, se găsesc numeroase fragmente
ceramice. Majoritatea provin din vase in formă de borcan; ele au fost lucrate din pastă
care prin ardere a căpătat culoarea portocalie. Ca decor predomină ornamentul compus
dintr-o linie incizată în spirală de jur împrejurul vasului. Pe umeri s-au trasat din loc
în loc, cu un pieptene, benzi de linii oblice. Aceste cioburi pot fi datate mai precis cu
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ajutorul altor două fragmente ceramice împreună cu care au fost găsite şi anume: unul
de culoare cenuşie, decorat printr-o reţea de linii oblice trasate prin lustruire şi al doilea,
un fragment de amforă. Aceste materiale datează din secolele I X — X .
Alte cercetări de suprafaţă s-au efectuat între Medgidia şi Cernavoda.
Medgidia
1. La aproximativ 220 m spre est de gara Medgidia, pe terenul gospodăriei agricole
colective, se află o măgură. în raport cu terenul din jur ea are în prezent 2,50 m înălţime.
Din informaţiile adunate rezultă că pînă de curînd înălţimea locului era mai mare. în
1954, Dr. Ghertner a făcut scurte cercetări de suprafaţă pe acest loc şi a adunat din maluri
o seamă de fragmente ceramice. Dr. Ghertner era de părere că o parte din acele fragmente
sînt de tip Giuleşti, iar cealaltă parte ar data din timpul culturii Glina ΠΙ. La începutul
anului 1955 punctul a fost cercetat de Seb. Morintz, care a atribuit sfîrşitului culturii
Gumelniţa, materialele culese.
Ulterior am executat o nouă cercetare, în timpul căreia am ajuns la următoarele
rezultate:
Măgura este formată datorită aglomerării resturilor de vieţuire omenească. Ea
are circa 60 m lungime maximă şi circa 40 m lăţime maximă. în partea de apus, în cursul
unor lucrări de interes obştesc, o parte din suprafaţa măgurii a fost distrusă. Porţiunea
respectivă are forma unui sector de cerc a cărui coardă este de 15 m lungime şi circa 8 m
lăţime. în prezent malul rezultat în urma săpăturilor are 2,5 m în înălţime. Stratul de
cultură ajunge pînă la baza malului şi foarte probabil că se continuă în adine. în mal
se delimitează clar două nivele. Nivelul inferior are 1,30 m grosime şi este compus
dintr-un sol de culoare galbenă care are în amestec o mare cantitate de lut, numeroase
bucăţele de cărbuni, bucăţele de chirpici, oase de animale şi cioburi. La baza nivelului,
atît cît se observă în mal, nu sînt dezvelite resturi de locuinţe. Acestea se află probabil la
adîncime mai mare. Deasupra nivelului I este stratul de pămînt corespunzător nivelului Π.
El este alcătuit în principal din pămînt cu bobul foarte mic, de culoare cenuşie. în
combinaţie intră o mare cantitate de cenuşă, rezultată în urma arderii locuinţelor de la
baza nivelului. în mal se observă trei grupuri de bulgări de chirpici, dintre care
unii sînt destul de mari. Pe mai mulţi bulgări se văd porţiuni de feţuială. Multe dintre
cioburile adunate au făcut parte din străchini caracteristice culturii Gumelniţa.
în afară de cercetările făcute lîngă gara Medgidia, am efectuat o nouă periegheză
de-a lungul valului de piatră pe porţiunea cuprinsă între Medgidia şi Cernavoda. Cu
acest prilej s-a vizitat şi cercetat din nou majoritatea castrelor şi s-au adunat numeroase
fragmente ceramice din epoca feudală timpurie. în cele ce urmează vom descrie com
plexele în ordinea în care au fost cercetate.
2. Castrul X I I (după numerotarea lui Gr. Tocilescu) se află la nord de valul mare
de pămînt, pe marginea terasei văii Carasu. După cum rezultă din observaţia făcută în col
ţul de N E al fortificaţiei, ea a fost construită din piatră sau valul de pămînt al castrului
a avut — cel puţin la exterior - un parament de piatră. Toate fragmentele ceramice adu
nate provin din vase în formă de borcane, cu buza răsfrîntă arcuit, lucrate din pastă de
caolin. Vasele erau ornamentate, pînă sub gît, cu linii orizontale trasate neglijent. Dintr-o
altă categorie ceramică face parte un ciob dintr-un borcan, de asemenea din caolin,
dar ornamentat prin cîteva dungi late făcute cu vopsea roşie, înainte de ardere,
în afară de fragmentele ceramice a fost găsit şi un fragment dintr-o gresie de ascuţit
făcută din rocă de culoare verde, la fel ca şi gresiile din aşezarea feudală timpurie de
la Garvăn.
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în funcţie de tehnica olăriei, a formelor şi a decorului, materialele arheologice
găsite în castrul X I I datează din sec. I X — X . Precizăm că pe acel loc nu s-au descoperit
alte materiale mai vechi sau mai noi.
3. Castrul mic w (Schuchhardt), ros în cea mai mare parte de ape, se află la poalele
pantei înalte de la punctul numit Pietrele. La suprafaţa terenului din cuprinsul forti-

Fig. 4. - Fragmente ceramice din epoca feudală timpurie (sec. I X — X ) . 1,6,7 si 9: Mircea V o d ă (castrul V I I I ) ; 2,5 ţ i 8:
Remus Opreanu (aşezarea dc lingă valea Opreanu); 3: Minca V o d ă (aşezarea de lingă castrul X ) ; 4: Anghcl Saligny
(aşc7arca de lîngă castrul V I I ) ; 10. Medgidia (castrul mic w).

ficaţiei s-au adunat mai multe fragmente ceramice din borcane feudale timpurii modelate
din pastă de caolin. Cioburile au culoarea roşcată şi gălbuie şi sînt ornamentate prin
linii orizontale zgiriate neglijent. Λ fost găsit şi un ciob de amforă.
4- Castrul X I (Tocilescu), care are o întindere mare, face parte din complexul
valului de piatră. Zidurile fortificaţiei au fost construite din bolovani de calcar, iar nu
din blocuri cioplite şi feţuite. în interiorul castrului terenul este vălurit şi peste tot la
suprafaţă apar pietre din diferite construcţii clădite din pietre legate cu pămînt, căci
pe nici una din ele nu se observă urme de mortar. S-au adunat o serie de cioburi ornamen
tate din borcane de caolin similare celor din castrul XII.
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Remus Opreanu (Gara)
5. Pe panta de vest a văii Remus Opreanu se află, la sud de valul de piatră, lingă
el, o întinsă silişte de aşezare feudală dmpurie. Din suprafaţa ei s-a cercetat o fîşie restrînsă de circa 200 m lungime. Terenul este foarte prielnic pentru aşezare, căci el coboară
în pantă lină înspre valea Remus Opreanu şi se găseşte la punctul de întîlnire al acestei
văi cu Valea Carasu.
La suprafaţă, din loc în loc, la intervale mici se observă pietre de diferite dimensiuni
şi numeroase fragmente ceramice. Majoritatea sînt cioburi din borcane cu umerii înalţi
şi puternic arcuiţi. Toate borcanele au fost modelate din pastă gălbuie de caolin. Orna
mentele de pe umeri sînt alcătuite din linii paralele, orizontale, combinate cu grupuri
mici de linii oblice sau cu cîte o linie în zig-zag, acestea din urmă zgîriate mai jos de
gîtul vaselor.
Important de semnalat este faptul că pe acelaşi loc, în asociere cu ceramica din pastă
de caolin, se găsesc relativ numeroase cioburi din vase lucrate din pastă fină, cenuşie,
cu suprafaţa netezită cu grijă. Ele au fost decorate prin grupuri de linii oblice în reţea,
realizate prin lustruire.
Satu Nou
6. Castrul X (Tocilescu). Ca şi celelalte castre mari amindte mai sus, face parte
din complexul valului de piatră. Fortificaţia are o formă complicată. Se pare că ne aflăm
în faţa a două castre suprapuse, din epoci diferite. O parte din zidurile incintei au fost
distruse. Din exarninarea bolovanilor cercetaţi rezultă că fortificaţia era construită din
pietre de diferite mărimi cu legătură de pămînt. Dintre fragmentele ceramice adunate
ammtim unul ornamentat prin cîteva benzi de linii paralele, în val.
Mircea Vodă
Suprafaţa castrului I X (Tocilescu), de formă triunghiulară, este acoperită de vege
taţie bogată, din care cauză nu a putut fi cercetat.
7. Pe acelaşi deal pe care se află castrul I X , la vest de el, pe o pantă lină, la supra
faţa terenului se văd numeroase pietre. Cercedndu-se locul s-a constatat că acolo se gă
sesc resturile unei aşezări din epoca feudală timpurie. Fragmentele ceramice adunate
provin de asemenea din vase lucrate din pastă de caolin.
8. Castrul VIII (Tocilescu), de pe care acum cîţiva ani s-a adunat o mare cantitate
de materiale ceramice, astăzi este acoperit în cea mai mare parte de vegetaţie. Pe botul
de deal au fost găsite multe cioburi din borcane de caolin ornamentate prin linii orizon
tale, avînd pe umeri grupuri de linii oblice trasate peste decorul de linii orizontale.
Remarcăm că şi aici s-a descoperit un fragment dintr-un vas de culoare galbenă;
el are buza vopsită cu o culoare roşie şi pe corp are cîteva dungi neregulate trase cu
aceeaşi culoare.

Făclia
9 . Pe panta de vest a văii Nică Popa sint resturile unei întinse aşezări. La supra
faţă sînt răspîndite numeroase pietre şi din loc în loc fragmente ceramice. Dintre ele
cele mai multe sînt fragmente din borcane de caolin, iar altele din amfore, toate din epoca
feudală timpurie. La un loc cu ele era şi un fragment dintr-o brăţară de sticlă albastră
cu secţiunea pătrată.
10. Pe botul de deal de lîngă aşezare se găseşte castrul VII (Tocilescu); la supra
faţă s-au adunat foarte puţine fragmente ceramice, toate din epoca feudală timpurie.
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Anghel Saligny
11. Pe panta lină din partea de est a dealului pe care se află castrul V I , sînt resturile
unei aşezări din epoca feudală timpurie.
12. în cuprinsul castrului V I (Tocilescu) s-au adunat doar cîteva cioburi feudale
timpurii.
Cercetîndu-se terenul din incinta castrului V (Tocilescu) nu s-au găsit resturi
arheologice.
13. Pe dealul scund pe care este situat castrul I V (Tocilescu) şi la est de el sînt
urmele bogate ale unei aşezări cu construcţii de piatră cu pămînt. La suprafaţa solului
se găsesc numeroase fragmente ceramice din epoca feudală timpurie printre care şi
unele din pastă cenuşie.
14. Castrul I V (Tocilescu) este destul de întins şi în cuprinsul lui sint răspîndite
la suprafaţa solului diferite cioburi feudale dmpurii.
15. Ultimul a fost cercetat castrul I I I (Tocilescu), unde s-au găsit doar cîteva
fragmente ceramice din epoca feudală timpurie.
Cercetările executate pe traseul Mircea Vodă — Seimenii Mici au avut drept
rezultat principal lămurirea unora dintre problemele legate de fortificaţia romană de pe
locul numit La Talieni, iar prin descoperirile de pe valea Ţibrinului a fost îmbogăţită
cu noi puncte harta arheologică a regiunii.
Spre deosebire de cercetările de pe primul traseu, cele efectuate pe itinerariul Med
gidia—Cernavoda ridică alte probleme importante cu privire la perioada de sfîrşit a mile
niului I al erei noastre.
în majoritatea castrelor cercetate la suprafaţă s-au descoperit numai materiale
arheologice din epoca feudală timpurie. Lipsa totală a unor materiale mai vechi în
cuprinsul fortificaţiilor ar putea servi ca argument pentru datarea construirii comple
xului valului de piatră în epoca feudală timpurie.
în cele mai multe cazuri, în apropierea castrelor sau chiar alături de ele, se găseau
aşezările civile situate totdeauna pe pante line, întinse. La suprafaţa terenului, acolo unde
au fost aşezările se găsesc grupuri de pietre pe locul vechilor locuinţe, care erau de tipul
bordeielor, cum s-a constatat în cazul unei aşezări de pe terenul pe care este construită
fabrica de ciment de la Medgidia.
Castrele valului de piatră au fost clădite din bolovani legaţi cu pămînt.
Atît în aşezările civile simple, nefortificate, cît şi în castre s-au adunat numeroase
fragmente ceramice din mai multe categorii.
Din prima categorie fac parte fragmentele ce provin din borcane modelate din pastă
de caolin ce au fost ornamentate prin linii paralele orizontale, adesea întretăiate la partea
superioară a decorului prin grupuri de linii oblice făcute cu un pieptene, cu cîte o linie în
zig-zag sau cu mici adîncituri. în cadrul acestei categorii se observă două serii de materiale
deosebite prin grosimea pereţilor vaselor şi prin profilul buzei. Cele cu pereţii groşi sînt
foarte probabil mai vechi decît vasele cu pereţii mai subţiri cunoscute în prezent în
multe aşezări feudale timpurii din Dobrogea (Garvăn, Capidava etc.), în nivele datate
in sec. I X — X .
în cîteva dintre aşezări ceramica de caolin s-a găsit în asociere cu ceramica lucrată
din pastă fină, de culoare cenuşie. Vasele acestei categorii ceramice erau ornamentate prin
grupuri de linii paralele oblice (executate prin lustruire) formind reţea. Atît prin tehni
ca de lucru, cît şi prin ornamentare, ceramica de culoare cenuşie se leagă de cultura
Saltovo-Maiaţk.
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4 [poca neolitică
o Cultura Golan
• Cu/tura Gumelniţa
Δ Prima epocà a fierului
A Δ doua epocă a fierului
m [poca romană
• [poca feudală timpurie
S Zăcăminte de silex

ν Cariere antice de piatră
— Valul mare de pămînt
Castrele mari ale valului de pămînt
(numerotarea C. Schuchhardt]
-*- Castrele mici ale valului de pămînt
— Malul de piatră
•o- Castrele valului de pislră
(numerotarea Gr.TbcilescuJ

Nisipari

Calesu

Fig. 5. — H a m descoperirilor arheologice din raionul Medgidia (cercetări de suprafaţă 1950—1952, 1955).
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Cea de-a treia categorie ceramică, mult mai slab reprezentată, este ceramica lucrată
de asemenea din caolin dar ornamentată prin vopsire cu o culoare roşie sau brună, înainte
de ardere. In cîteva cazuri se constată că buza borcanelor era vopsită în interior, şi pe supra
faţa vaselor se trăgeau linii late care uneori alcătuiau o reţea neregulată.
Toate cele trei categorii ceramice (vasele de caolin cu pereţii subţiri, vasele cenuşii
şi cele vopsite cu roşu) au coexistat în sec. I X — X .
Dacă materialul ceramic găsit în aşezări şi în castre datează din secolele I X — X , se
pune problema cărei formaţiuni statale bine închegate îi poate fi atribuită construirea com
plexului valului de piatră?
Nu pot fi avute în vedere decît două posibilităţi; ori valul a fost construit în timpul
primului imperiu bulgar, ori după recucerirea Dobrogei de către bizantini.
înclinăm pentru prima explicaţie, pentru că aşezările de lîngă valul de piatră prin
întinderea lor şi prin cantitatea de materiale ne indică o existenţă îndelungată şi în al doilea
rînd deoarece curînd după înfrîngerea lui Sviatoslav, bizantinii şi-au întins stăpînirea
pînă la gurile Dunării nemaiavînd nevoie de a crea un limes în lungul văii Carasu.
F.UGEN

COMŞA

APXEOJIOrUHECKME HAXOJţKM Β ΡΑΠΟΗΕ MEJtfKMJI.HH
KOHCTAHIţCKOH 0BJ1ACTM
(KPATKOE

COflEPHÎAHHE)

Βο ΒρβΜΗ noBepxiiocTHux HccjieflOBaHMH, n p o u a B e A e u u b i x D j ţ o j i b ;ţ0Jiim Kapacy u
TuGpuHy, 6bino oôriapyjKeHO ΜΗΟΓΟ nymeroB, conepHtanuix apxeoJioriiiecKiie c c r a T K i i
pasJiHniux anox, B HacTHOCTH, Heôojibnioe p u M C K o e yKpenjiemie 6aua cejia Miipia Bojţa
n flc-BOJibtio M H o r o H H C J i e H H u e paHHe4>eo;ţajibHbie n o c e J i e m i H B oKpecTHOCTnx HecKOJibKux
castrum Κ Β Μ Θ Η Η Ο Γ Ο Ba.ia. HattfleHHHe B OTHX noceJiemiHX φρβΓΜβΗΤΗ κ β ρ β Μ π κ ι ι nanipyioTCH
I X —Η

ΒβΚβΜΙΙ.

OBtflCHEHHE

PHCV'HKOU

P n c . 1 . — MepTMK puMcuoro yi;pen.neHim η M i i p i a B o a o .
P n c . 2 . — HepTem BcitpuTon <iacTH iiapyHtnon cTopouu cTeuu ρ ι ΐ Μ ς κ ο ι υ yi;peii.ieiuiH u M u p t a BOA:>P H C . 3 . — IIpoiJtH.ib KepaMimecKiix (pparMeirron paHHexpetuaJibHon anoxn ( I X — Η nciton). I — V
Η 16—18 (M6CTO 3 ) — LţH6pHHy; 5—8 (MecTO 4 ) ιι 9—15 (MCCTO 5 ) — ΟΗΜΘΗΗ M H I H .
P H C 4 . — KepaMHMecKue ΦΡΑΓΜΘΗΤΜ paiiHedieoaajibHOH anoxn ( I X — Η ΒΘΚΟΒ). 1. 6 , ' , y —
Miipqa Bofta (castram V I I I ) ; 2 , 5 , 8 — PeMyc OnpaHy (nocejieiiue B6JIH3H AOJIHHU O n p m i y ) ; 3 — Mapna
Bona (noce-ieHHe BOJIHSH caatrum X ) ; 4 — A i i r e . i CaJiHHH (noceJieHHe BCUIHSH castrum V I I ) ; 1 0 — M e a w H A H R
(Heooabmott caatrum w ) .
P H C . 5. — Kapra apxeojiorHHecKHx Η β χ ο α ο κ Β panoHe MeflHtHflHa (noeepxnocTHue HocJieAOBamui
1950-1952, 1955 ΓΟ«ΟΒ).

Q U E L Q U E S DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES D U DISTRICT D E MEDGIDIA
(RÉGION D E CONSTANŢA)
(RÉSUMÉ)

Au cours des recherches de surface effectuées le long des vallées de Carasu et de Ţibrinu,
des vestiges archéologiques, d'époques diverses, ont été découverts en plusieurs endroits. L'auteur
mendonne particulièrement une pedte fortification romaine à proximité du village de Mircea Vodă,
ainsi que le nombre assez élevé d'établissements datant de la haute époque féodale, au voisinage
des castrums du vallum de pierre. Les tessons céramiques trouvés dans ces stations datent
des I X et X siècles.
e

e

www.cimec.ro

384

EUGEN

COMŞA

10

EXPLICATION D E S FIGURES
Fig. 1. — Croquis de la fortification romaine de Mircea V o d i .
Fig. 2. — Croquis de la portion déterrée du parement du mur de la fortification romaine de Mircea V o d i .
Fig. 3. — Profils et tessons céramiques de haute époque féodale ( I X — X siècles). Ţ i b r i n u : 1—4 et 16—18
(voir le texte roumain, lieu dc la découverte n ° 3). Seimenii Mici: 5—8 (voir le texte roumain, lieu de la découverte n ° 4)
et 9—15 (voir le texte roumain, lieu de la découverte n ° 5).
Fig. 4.— Tessons céramiques de haute époque f é o d a l e ( I X — X siècles); 1,6,7 et 9: Mircea Voda(camp V O I ) ;
2,5 et 8: Remua Opreanu (établissement a proximité de la vallée Opreanu); 3: Mircea V o d i (établissement i proximité
du camp X ) ; 4: Anghel Saligny (établissement à proximité du camp V I I ) ; 10: Medgidia (le petit camp v ) .
Fig. 5. — Carte des découvertes archéologiques Etitci dans le district de Medgidia (recherches en surface —
1950—1952, 1955).
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DESCOPERIRI D I N EPOCA FEUDALĂ TIMPURIE
ÎN RAIONUL ALBA IULIA*

D

U P A ce arheologia noastră şi-a fixat cadrul şi unele puncte solide de sprijin
— într-un timp scurt — a trecut la elucidarea problemelor mai dificile.
Veacurile V - X I continuă însă să fie pentru istoriografie un domeniu care va
fi lămurit definitiv numai prin dovezile materiale aduse de arheologie. Istoria şi ling
vistica au încercat să umple acest gol, dar ele n-au reuşit îndeajuns, acel non liquet dure
ros persistînd de cîteva decenii. Epoca slavo-romînă — veacurile V I I - X I — a format
o verigă puternică din lanţul ipotezelor, care au dat loc la unele erori, pe care ştiinţa
trebuie să le spulbere în timpul cel mai scurt .
Unii dintre arheologii noştrii au sezisat mai demult importanţa problemei şi au
căutat să explice existenţa cunoscutei ceramici de factură slavă, dar noutatea faptului
şi extrema raritate a materialelor, precum şi lipsa unui orizont mai larg i-au împiedicat
să tragă concluzii, deşi acest fel de ceramică fusese semnalat în toate ţinuturile*.
Anul 1942 reprezintă un punct important de plecare pentru o aprofundare a pro
blemei ceramicii slave şi pentru punerea în valoare a cercetărilor arheologice medievale,
în general, şi a celor slave, în special, pentru istoria patriei .
îndeosebi acad. C. Daicoviciu pentru Transilvania şi prof. Gr. Florescu pentru
Dobrogea ridică aceeaşi problemă şi analizează minuţios ceramica slavă .
între timp s-au făcut descoperiri noi şi s-au publicat unele studii asupra
problemei, toţi cercetătorii menţinîndu-se însă într-o prudenţă explicabilă, mai ales
că toţi constataseră un facies local specific, în care tradiţia autohtonă are un rol
important .
1

8

4

6

* Articolul de faţi a fost acria cu mulţi ani In urma,
ai din aceaati cauza nu a mai putut fi pua la curent cu
bibliografia problemei.
Istoricul soTÎctic L Zviaghin precizează: < I n
lucrările lor capitale dc istoria Romlniei, Xenopol si
Iorga acorda un loc deosebit influenţei slavilor asupra
soartei romlnilor, deşi nu Întotdeauna pistreazi o stricta
obiectivitate tn discutarea acestor probleme. Aşadar
« problema slavi » a intrat temeinic In sfera problemelor
studiate de istoricii burghezi romlni », < Studii », 1948,
L 4, 1951, Prefafd la * h/oria Romi mior, p. 93. I n
ceea ce priveşte datele lingvistice este de ajuns
ai menţionam lucrările acad. prof. Ε . Pctrovici, Simbiora
romlno-tlard. Continuitatea date-romand si S larii
(Trântiirama, 73); Toponimice tiare din raita Almajului ) * Dacoromania », V I I I ) ; Note tlaro-romlne, I (« Dacoromania »,
X ) ; DacoSlaria («Dacoromania », X ) ; Note tlaro-romlne,
I I («Dacoromania », X , P. I I ) ; Problema tontinuitd/ii In
Dacia (Biblioteca « Astra », nr. 27, 1943). C u dovezi
topceiimicc si transformări fonetice se ajunge la concluzia
c i slavii pătrund In Transilvania in secolul V I , iar influ
enţa lor este covtrsitoarc In veacurile V I I ţi V I I I .
1

' D . Popescu, Touilles
do Letbinfa
de Muret,
« Dacia », I L 1925, p. 336—342; G h . Ştefan, Fouilles

In
eU

Mdnastirea, « Dacia », I I , 1925, p. 395; D r . K o v à c s
Iatvin, A marotsrentannai nlprdndorldskori temeţi,
« Dolsgozatok », I I I , 1912, p. 250—287; idem, A
meţiténeti étaUsok,
« Dolgozatok », I V , 1913, p. 265 —429;
D . V . Rosetti, Germania, 18, p. 206; D . Bcrciu, Arheologia
prtittoriti
a Olteniei; B. MiUckcr, Dilmagranrs\4g
Rigiségle>elei, t. I I . p. I l l ; t. I I I , p. 273.
C Daicoviciu, Raport asupra sdpdturilor din anul
1942. A C M I , 1942, p. 99 şi 104; K . Horedt, Funde der
VtWurvanderungszcit aus Siebcnbitrgen, A I S C , I V , p. 63 sq.:
G r . Florescu, A C M I , 1942, p. 175, 1943. p. 182; G h .
Ştefan, A C M I , 1943, p. 91.
*. C . Daicoviciu, Bemerkungen ţur Frag* der vlariseben »
Boden/unde aus Darien, A I S C , I V , p. 180 sq., un adevărat
Îndreptar pentru cercetările ce au urmat; G r . Florescu,
A C M I , 1942 şi 1943. Se precizează factura ceramicii slave,
ornamentarea ci, raspîndirea In toate regiunile şi elementele
autohtone care se pot distinge.
* Pentru descoperirile dc la Blandiana (Alba), v.
K . Horedt, O contribuţie
la istoria epocii prenatale a Voerodatului transilvan. In ALUN. I X , 1, 1944, p. 446; pentru
descoperirile de la Cluj, v. lat. K o v à c s , < Kôzleményck »,
I I , 1, 1942, p. 85—118; pentru descoperirile de laCiugud
şi Alba Iulia, vezi mai departe.
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în anul 1945 C. Daicoviciu, în lucrarea sa de sinteză, La Transylvanie dans Γ An
(p. 251), pune problema simbiozei slavo-romîne cu mai multă vigoare:
« începînd cu cea de a doua jumătate a secolului al VII-lea, descoperirile arheo
logice devin foarte rare şi puţin sigure. Aceasta este epoca slavă a Transilvaniei. Cu
excepţia unor mici descoperiri, sîntem foarte slab informaţi asupra acestei epoci în Tran
silvania. Totuşi este foarte posibil ca anumite cetăţi de pămînt din Transilvania să apar
ţină acestei perioade care a durat aproape patru secole (VII-X). O anumită ceramică
apare in cantităţi apreciabile în straturile superioare ale aşezărilor romane şi post-romane
în Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea şi în Transilvania. Această ceramică nu e
desigur absentă în Banat; în Transilvania ea este atestată la Lechinţa şi în împrejurimile
Sebeşului.
«Nu credem să greşim dacă vedem în această ceramică comună de la noi o renaş
tere a vechilor tradiţii locale care nu s-au pierdut niciodată în întregime şi care au fost
reluate de către populaţia daco-romană autohtonă şi stabilă, după slăbirea şi dispariţia
influenţei germanice »*.
începînd cu anul 1948 cercetările arheologice au luat un marc avînt, iar problema
slavă a devenit punctul central al lămuririi acelei epoci de închegare a poporului romîn;
cu elan sporit şi pe un plan vast, arheologii sînt chemaţi acum să-şi spună cuvîntul lor .
Vom încerca în acest studiu să aducem o modestă contribuţie la luminarea acestui
« culoar întunecos », publicînd cîteva date noi, atît în ceea ce priveşte cetăţile de pămînt
cît şi în ce priveşte ceramica slavă, descoperită in situ în aşezările de la Ciugud şi Ţelna,
localităţi situate în vecinătatea Albei Iulii, vechiul Bălgrad.
Cercetările făcute, numeroasele reviste şi studii de sinteză apărute cu privire la
slavi, atît la noi cît şi în ţările vecine, deschid o perspectivă vastă în acest domeniu .
tiquité

2

3

CIRCUMVALAŢII D I N PERIOADA FEUDALĂ TIMPURIE
i . Cetatea de pămînt de la Laz
în anul 1942, din încredinţarea Comisiei Monumentelor Istorice pentru Transil
vania, am început, în luna septembrie, săpături de control şi de precizare a cetăţii de
pămînt din comuna Laz din fostul judeţ Alba.
Asupra acestei circumvalaţii existau şi date mai vechi, unele chiar din anul 1888,
cînd a fost emisă ipoteza că această cetate ar fi slavă . în ultimii ani, atît C. Daicoviciu,
4

Vezi şi G r . Florescu, Capidava in epoca migra/iilor,
R1R, X V I , 1946, p. 325—359, cu observaţii amănunţite
asupra ceramicii slave şi cu interesante concluzii istoricoctnogralice. lntr-o notă Jin revista « Hrisovul » (1947,
p. 257), prof. Aurclian Saccrdoţcanu scrie: « Arheo
logia medievală a făcut progrese uimitoare în Ungaria
şi in U.R.S.S. Epoca migraţiilor popoarelor a căpătat
lumini neaşteptate şi multe erori ale trecutului sînt
azi îndreptate cum este cazul cu vechii slavi şi redu
cerea la justa valoare a rolului varegilor. Dc aceea este
necesar să ne adtesăm cît mai grabnic acestor cercetări şi
să pornim o campanie de cercetări arheologice medievale ».
' Cercetările
arheologice din R.P.R. din anul 1948, in
« S t u d i i », I, 2, 1949,'p. 8 » 162; Acad. prof. P. Con¬
stant inc seu-laşi, Problemele campaniei de săpături
arheo
logice din rara anului 1949; rapoartele colectivelor arheo
logice asupra activităţii pe teren, in S C I V , 1, 1,1950,
p. 23—170; lixpofilia
arheologica. Rezultate/c
săpăturilor
arheologice din 1950, p. 3—40. Săpăturile de la Garvin
(Dinogetia) din Dobrogea, cele din răsăritul Ardealului
dc la Bedehaza (Trei Scaune), precum şi descoperirea unei
inscripţii slave din anul 943 lingă gara Mircea Vodă (vezi
F.tigen Comşa şi Dorin Pnpcscu în S C I V , I I , 1 1951,
1

p. 171, lig. 1 şi Expoţi/ia
Arheologică,
1950, p. 5, rig. 6
sint puternice jaloane stabilite in cîmpul vast al pro
blemei slavo-rominc.
' Histoire de U.RSS.,
Moscova, 1948, îndeosebi
cap. 10: Les Slaves aux 17* — 7 Η * siècles, p. 38—44;
Κ. Mijatcv, IM céramique slave en Bulgarie el son importance
pour l'archéologie
slave des Balkans, Sofia, 1948; Prebistoria
-iem Polskicb (F.ncyktopedia Polska, t. I V ) , Cracovia, 1939—
1948; J . Kostrzcwski, Les origines de la civilisation polo
naise. Préhistoire-Protohistoire,
Paris, 1949;
« Slavia A n 
tique », I, 1948, Poznan; « Archcologia », 1 şi 11, 1947,
1948; vechea « Przeglad Archcologiczny »; « Swiatowit »
t. X V I I I , 1947; « Wiadomosci A r h . » , t. X V I ,
1948,
« Sprawozdania
P.M.A. »,
Varşovia,
1948,
1949;
« Antiquitas Hungarica », 1948;
« É t u d e s slaves et
roumaines », Budapesta; « Acta Musei Moraviac », Brno,
1948, 1949; «Fouilles et recherches », I, I I , Sofia, 1948,
1949, precum şi alte publicaţii.
I. I . . Pic, A . Amlachtcr, Die Dacischen Sloven und
Gsergecer Bu/garen, în « Sitzungberichtc der kgl. Bômischen
Gesel. d. W i e s » , Praga. 1888, p. 261; A. Amlachtcr,
Wandermgen im Mablbacbgebirge, în « Jahrh. d. sieb.
Karpathen-vereins », 1889, p. 75.
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cît şi K . Horedt s-au ocupat de această cetate şi au căutat să-i determine menirea ,
însăşi cercetarea noastră din anul 1942 nu este decît o condnuare şi o verificare a ipote
zelor anterioare.
Cu toate că rezultatele săpăturii sînt reduse, totuşi o prezentare amănunţită a cer
cetării făcute se impune, ea formînd un început — cel puţin pentru stadiul actual — în
legătură cu numeroasele circumvalaţii medievale de la noi.
Pe valea rîului Sebeş, prin
cipală arteră de comunicaţii, cu
îndepărtatele legături peste plaiu
rile munţilor, unde se mai află
alte două cetăţi fortificate, din
epoci diferite , deasupra comunei
Laz, în partea sud-estică, pe vîrful
parţial împădurit al pintenului de
deal numit Gbergbeleu, la cota 450,
se află o circumvalaţie de formă
elipsoidală, cu o descliizătură în
partea de sud-est (fig. 1). Rîul
Sebeş face, în dreptul comunei, o
cotitură largă spre stînga, ocolind Scor» J.
masivul Ghergheleu, care, privit M— Sondaje
Secţiune
de departe, de pe înălţimile împrej
Fig. 1. — Laz. Cetatea de pămînt.
muitoare, are aspectul unui uriaş
bloc de stincă azvîrlit în calea apei.
în spatele Ghergheleului se ridică trei masive mult mai înalte: Pleasa, Muncelul şi Scoruşul,
iar mai spre est, dealul golaş şi stîncos Poarca. La poalele masivului, către vest, curge pîrîiaşul
Muncelului şi alături de el coboară un drum de care, numit semnificativ «Drumul dacilor».
Două poteci se îndreaptă către circumvalaţie, una din «Drumul dacilor», iar cealaltă din
spre «Poarca ». întreaga regiune din spatele cetăţii de pămînt este numită de către locuitori
« După cetate ». Singurul drum accesibil spre fortificaţie este prin partea de vest, pe
ţărmul stîng al pîriului Muncelului, apoi prin depresiunea nordică pînă către est, în drep
tul « porţii » de intrare în interiorul circumvalaţiei. Atît panta domoală dinspre sud-est,
în imediata apropiere de cetate, cît şi peretele abrupt şi stîncos al dealului dinspre vest
lasă să se înţeleagă că au fost supuse unor amenajări pentru un drum, probabil într-o epocă
destul de veche. Jos, la capătul vestic al depresiunii, în spatele Ghergheleului, este un
bogat izvor de apă.
Forma elipsoidală a circumvalaţiei este rezultată din nivelarea vîrfului conic al
masivului şi din săparea unui şanţ circular, care lasă în partea de sud-est o « poartă »
— un fel de pod — de 8 m lăţime. Partea superioară a cetăţii este mai bombată, valul
rămînînd mai jos decit nivelul superior (fig. 2).
1

2

' C . Daicoviciu, « D a c i a ». V I I — V I I I , p. 312; idem,
Bemerkungen zur Frage der slaviscben Btdenfunde aus
Daţien,
A I S C , I V , p. 180; idem. Raport asupra săpăturilor
din
Transilvania, A C M I , 1942, p. 104, unde se spune: « C u
aceasta săpătura am vrut să facem incă un bun început
de cercetări medievale . . . cercetări tot atît de importante
pentru istoria veche a neamului nostru ca şi cele din epoca
preistorică, dacică sau romană. După toate indicaţiile,
cetatea c insă dintr-o epocă tirzic, poate slavo-romină.
In orice caz ea nc-a oferit insă un tip pc care trebuie s i - l
urmărim mai departe ». K . Horedt, Funde der
Vălkervanderungrreil aus Siebenburgen, A I S C , I V , p. 174, nota 51

a; idem, O contribuţie
la istoria epocii pr. natale a Voivodatului
transilvan, A I 1 N , J X , 1. p. 438.
' Mai sus de comuna Laz, in hotarul comunei Căpilna,
la « Cetătcaua », Muzeul Regional împreună cu Institutul
dc Studii Clasice din Cluj, sub conducerea acad. prof.
C Daicoviciu, au descoperit în anii 1939 şi 1942 un fort
dacic. Materialul încă inedit sc află in depozitul Muzeului
din Alba lulia. Exact in faţa circumveloţiei dc la L a z ,
corn l a 1300 m distanfă, in linie dreaptă, dincolo dc
vale, este o cetate fortificată din epoca pătrunderii
ungurilor in Tranailvania(vcziK. Horedt, op. cit., nota
5,p. 431 şi 436).
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Dimensiunile cetăţii de pămînt sînt: lungimea 40 m, lăţimea 28 m, şanţul larg
de 8—12 m.
Săpăturile arheologice din toamna anului 1942 s-au făcut prin secţiuni şi sondaje
(fig. 1). S-a început cu o seqiune transversală S-N, lată de 2 m şi lungă de 41 m, peste val
spre centrul circumvalaţiei, apoi s-a continuat cu a doua secţiune, lată de 2,50 m şi
lungă de 24 m, de-a lungul intrării spre interior. Sondajele s-au executat în şanţ, pe val
şi pe suprafaţa superioară a circumvalaţiei (fig. 1).

Fig. 2. — Laz. Secţiunea şi stratigrafia circumvalaţiei.

Stratigrafia este peste tot aceeaşi: un strat de pămînt vegetal, foarte subţire pe terasă
(0,15—0,25 m), ceva mai gros, cum este şi normal, pe fundul şanţului (0,60—0,85 m), de
culoare gălbuie, uneori roşiatică, un strat de piatră sfărîmată, nisipoasă, destul de subţire
(0,05—0,10 m) şi apoi stînca de granit, mai sfărîmicioasă deasupra (fig. 2).
Din secţiunea făcută peste şanţ s-a putut determina formarea bermei valului: pă
mîntul săpat a fost aruncat în afară, către panta masivului. Pieptul superior este lat de apro
ximativ 3 m, iar cele două laturi sînt de 3,80 m către şanţ şi 8,60 m către pantă. Şanţul
are forma unui con răsturnat, cu vîrful de circa 1 m lăţime şi cu o înălţime totală
faţă de nivelul terasei circumvalaţiei de 2,80 m. Dimensiunile totale ale cetăţii de la
Laz sînt, prin urmare, inclusiv valul, de 61 m lungime şi de 50 m lăţime (fig. 2).
în săpătură nu s-a descoperit nici un obiect şi nu s-a putut determina nici o urmă
din care să se poată deduce că această cetate de pămînt a fost folosită. Lipsa materialelor
arheologice înlătură definitiv ipotezele care se emiseseră cu privire la această cetate, soco
tind-o din epoca primitivă, dacică sau romană, şi lămureşte, cu o dovadă concretă, ipoteza
unor arheologi medievişti că acest gen de circumvalaţii, de la noi, serveau numai ca loc
de refugiu şi de apărare, în clipe grele, pentru un timp limitat. Existenţa cetăţii dacice de
la Căpîlna, în imediata apropiere, precum şi a cetăţii medievale tîrzii de la Săsciori, atît
de aproape de circumvalaţie, precizează că circumvalaţia noastră nu poate fi nici atît de
veche, dar nici atît de nouă, ci dintr-o epocă posterioară sec. V şi anterioară sec. X I ,
foarte probabil între veacurile V I I I - X I .
Rămîne in picioare ipoteza emisă de C. Daicoviciu şi K. Horedt, care cred că
această circumvalaţie de la Laz este din epoca slavo-romînâ .
Poziţia cetăţii, amenajarea ei, precum şi orientarea ne-ar putea îndreptăţi s-o socotim
« un bastion împotriva atacurilor dinspre căile largi de comunicaţie din văile rîurilor, mai
ales luînd în considerare o arteră atît de frecventată cum este valea Sebeşului, legătură
permanentă între cele două versante ale munţilor, platoul transilvan şi şesurile Dunării »
— aşa cum crede K. Horedt, — dar suprafaţa circumvalaţiei, destul de modestă (1120 m ),
ne sileşte s-o considerăm ca un loc de refugiu pentru o populaţie puţin numeroasă, în
momentele cînd satul din vale era ameninţat.
x

2

C Daicoviciu, « Dacia », V I I — V I I I , p. 312; idem,
Bemerkungen ţ a r Frage der « slaviscben » Bodenjunde aus
Doţien,
A I S C , I V , p. 180; idem, Raport asupra
săpăturilor
din Transilvania, A C M I , 1942, p. 104; idem, La Transyl
vanie,dans Γ Antiquité,
p. 251. Κ . Horedt, Funde der V 61kert/anderung aus Sicbenbkrgen, A I S C , I V , p. 174, n o u 51 a;
1

idem, Contribuţie
la istoria epocii prénatale
. . . , AIIN, I X ,
1, p. 438, unde se precizează: « Incit pare cea mai potri
vita datarea ci într-o perioada postromana şi preungari
Iar daci ne amintim ca cetatea de pamint este aşezaţi
deasupra satului Slavendorf din documente, nu va putea
s i pari prea temerar atribuirea ei slavilor ».
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O cunoaştere mai amănunţită a circumvalaţiilor slave din diferite regiuni, mai ales
din Polonia centrală şi sudică, mai bine cunoscute în prezent, ne ajută, în stadiul actual
al cercetărilor medievale de la noi, la stabilirea unor date mai juste şi unele dintre ele con
cludente.
Un studiu cu caracter general, semnat de către Sofia Wartolowska, deschide perspecdve noi în ce priveşte ckcumvalaţiile. Autoarea propune să se ia in consideraţie la cerce
tarea cetăţilor de pămînt, adttipologia,cronologia, apartenenţa etnică, cît şi organizarea
socială a grupului uman care a făcut cetatea. Un criteriu mai larg se impune ţinind
seama, în clasificarea acestui gen de cetăţi, de topografie, construcţie, funcţiune şi sistem
de organizare socială. Cetăţile, privite prin această nouă prismă, pot fi grupate în două
categorii: circumvalaţii ridicate de un mic grup uman — mici burguri şi locuri de refugiu;
fortificaţii puternice, ridicate de mari aglomeraţii umane — castre conice, cu mai multe
secţiuni şi valuri, cu o acropolă in centru *.
Studii foarte amănunţite asupra circumvalaţiilor din regiunea Oder-Elba au publi
cat, cu un scop politic definit, arheologii germani E . Petersen, Werner Huile, Werner
Radig, Heinz A. Knorr şi P. Reinecke. Un răspuns prompt a venit însă şi din partea
a doi savanţi polonezi cu renume european: J . Kostrzewski şi R. Jakimowicz, ajungindu-se, în focul discuţiilor polemice, la unele date extrem de importante.
W. Huile împarte fortificaţiile de acest gen în trei categorii: puternice intărituri
circulare, burguri mai mici, înconjurate de un şanţ, cu un centru adesea mai ridicat decit
valul, şi cetăţi medievale de dimensiuni mici, în formă de trunchi de con, iar Werner Radig
adaugă un grup nou de cetăţi: cele situate pe promontorii, la bifurcarearîurilor,pe munţi,
pe dealuri. Menirea fortificaţiilor era dublă : militară, ca reşedinţă a principilor slavi, şi loc
de refugiu. Huile dă o listă de 105 fortificaţii în provincia Saxonia, iar Radig dă o hartă,
ajungînd la numărul impresionant de 200 circumvalaţii .
J . Kostrzewski condamnă modul arbitrar în care cei doi arheologi germani interpre
tează dovezile materiale, toponimice şi mai ales cele cronologice, luind ca limită anul 531
—. căderea statului thuringian — de la care se datează valurile de emigrare slave. Conclu
ziile la care ajunge savantul polonez au o valoare deosebită pentru cercetările arheologice
din epoca migraţiilor: . . . «trebuie să ai mult curaj pentru a fixa data unei descoperiri
înainte sau după anul 531. Fixarea datelor este deosebit de grea în perioada migraţiilor
popoarelor şi aprecierea vîrstei multor obiecte de către diferiţi autori oscilează în spaţiul
unui secol şi chiar mai mult. Este deci inadmisibil să întrebuinţezi asemenea cifre într-o
lucrare ştiinţifică de preistorie » .
în lucrarea de sinteză, scrisă în condiţii penibile, sub ocupaţia germană, intitulată
Les origines de la civilisation polonaise, J . Kostrezewski se ocupă amănunţit, din toate punc
tele de vedere, de circumvalaţiile slave: acele grodi, grodţiska. E l defineşte, atît evoluţia
circumvalaţiilor, de la o simplă aşezare compactă de locuinţe, una lîngă alt&—okolnica—
pînă la o cetate înconjurată de o palisadă de pari ascuţiţi, cu un şanţ, un oppidum, o grodi,
cit şi categoriile fortificaţiilor, forma, epoca şi menirea lor. După situaţia geografică se
pot distinge trei tipuri de circumvalaţii: dominante, aşezate pe înâlţimi,/e<w,aşezate într-o
depresiune şi plane, aşezate pe loc drept, dar mai sus decît văile înconjurătoare. După
formă, cetăţile de pămînt sînt: in formă de inel, cu un şanţ circular sau mai rar oval, în
formă de con trunchiat, in jormă de potcoavă şi de o formă simplă, pe un promontoriu sau
peninsulă, înconjurată de un val dublu sau triplu barînd numai locul cel mai uşor
accesibil. J . Kostrezewski stabileşte epoca astfel: «Grodi în formă de inel, de potcoavă şi
2

3

« S w i a t o w i t » , X V I I I . 1939—1942. Varşovia. 1947,
p. 199—212.
' W . Huile, VestausbrtUung
uni
Wtbraniagtn
itr
Siamtn in tAttttÎdtuticbtand,
Leipzig, 1940; W. Radig,
1

Du iSrbitcbtn Biirgin Wetlucbuns uni Otlfburingtnt,
Leipzig, 1940, Mannus, Bibi. 68.
• « P r z c g i a d Arch. », V I I , L 1946, p. 8—11 (rezu
matul francez).
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cu şanţ transversal sînt din epoca tribală; în ce priveşte grodi în formă de trunchi de con,
construirea lor nu s-a început decît în secolul al XI-lea. Cele mai vechi grodi poloneze
s-au construit în secolele VII-IX» (p. 15—16).
Menirea circumvalaţiilor era pur defensivă, lucru ce-1 arată însuşi cuvintul grod
(gord, în paleoslavă), care înseamnă loc prevăzut cu un şanţ de apărare. Numărul impre
sionant al cetăţilor de pămînt, situate în locuri fertile, unde populaţia era mai densă,
v^ " "'/„
, l

,

Fig. 4. — Potarzyca, districtul Jarocin, Polonia. Grcumvalaţie.

*//|
*

* *i

'"iiiHiimuvft*

"ι,

'''ill I ill»^

Fig. 3. — Huszlew, districtul Sicdlce,
Polonia. Planul circumvalaţiei.

Fig. 5. — Giccz, districtul Sroda, Polonia. Grcumvalaţie

in formă de inel.

dovedeşte, pe de o parte, caracterul lor de loc de refugiu în timpul invaziilor sau
luptelor interioare, iar, pe de altă parte, existenţa unei aglomeraţii umane în imediata
apropiere a unei circumvalaţii.
R. Jakimovicz, în volumul I V al Enciclopediei polone, Prehistoria ţiem Polkskicb, se
ocupă de întreaga epocă dintre anii 600—1200, analizînd şi natura circumvalaţiilor slave,
pe care le împarte în mai multe categorii, după mărime, valuri şi materialul arheologic
descoperit. E l precizează două perioade pentru cetăţile de pămînt: sec. V I - I X şi
sec. V I I I - X I . Autorul dă şi o planşă cu diferitele tipuri de circumvalaţii (pl. 93).
într-un studiu din anul 1927, J . Mikulski prezintă o serie de circumvalaţii forti
ficate din districtul Siedlce, din Polonia centrală. Una din ele are o formă identică — elip
soidală — cu cetatea de pămînt de la Laz : acelaşi nivel mai ridicat al terasei, aceeaşi
«poartă» cu orientare sud-vestică şi aceleaşi dimensiuni. O mică deosebire: are două
şanţuri circulare, dintre care unul foarte mic. Nici la cercetarea acestei circumvalaţii
de la Huzlew, aşezată într-un loc dominant, nu s-a găsit nici un obiect şi nici o urmă de
folosire (fig. 3).
Tot în revista «Przeglad Archeologiczny », K . F. Gibasiewicz publică un număr
de circumvalaţii, foarte asemănătoare cu cetatea de pămînt de la Laz, din regiunea Jarocin,
Polonia orientală (fig. 4). Se dă şi o hartă cu un număr mare de fortificaţii de acest fel. în
toate aceste cetăţi nu s-a găsit decît foarte puţină ceramică «slavă» .
Atît Mikulski cît şi Gibasiewicz cred că aceste circumvalaţii se pot data între
sec. X şi X I .
J . Kostrzewski dă, în lucrarea de sinteză a originilor civilizaţiei polone, catipde
circumvalaţie în formă de inel, cetatea de la Giecz, districtul Sroda , foarte apropiată de
fortificaţia noastră de la Laz (fig. 5). După cum am văzut, cetăţile de acest tip sînt datate de
1

2

3

4

J . Kostrzewski, op. til., pl 98—129, fig. 25, harta
de la p. 93.
• « Przeglad Arch. », V I , 1, 1937, p. 99—105, fig. 3.
• « Przeglad Arch. », I I , 1923. p. 219—227, fig. 1.
1

2, 4. 5, 8. 10, 11, 12, 15, 16, 17, fig. 19.
J . Kostrzewski, op. tit., p. 99, fig. 28, p. 100,
fig. 29.
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J . Kostrzewski intre sec. VII şi I X . într-un studiu mai vechi, acelaşi arheolog examinînd
ceramica descoperită în legătură cu vîrfuri de lance francă şi obiecte avare, la Gostynia,
crede că datarea circumvalaţilor « ar putea fi împinsă pînă în secolul V I I sau chiar către
sfîrşitul secolului V I . »
Pentru a ilustra numărul impresionant de circumvalaţii în formă de inel,
J . Kostrzewski se opreşte asupra cetăţii de la Koluda Wielka, districtul Inowroclaw
(fig. 6), studiată de către Wlad. Kowalenko, « l e dernier en date des
spécialistes des grody grand-polo
nais», asemănătoare cu cetatea noa
stră de la Laz .
K. Jazdzewski, discutînd pro
blema autohtonismului slavilor în
Polonia, precizează că o dovadă
elocventă a culturii înaintate pe care
o aveau, în veacurile VII şi VIII,
triburile slave, sînt acele circum
-Ιβ*Χτ.
valaţii, legate organic de agricultură
Fig. 6. — Koluda Wielka, districtul Inowroclaw, Polonia.
şi de diferite meşteşuguri: o civili
Grcumvalaţie în forma de inel.
zaţie ţărănească relativ înaintată,
cunoscînd toate speciile de cereale, diferite plante leguminoase, un mare număr de
instrumente şi un gen original de fortificaţii .
La. consideraţiile de ordin general, rezultate din examinarea cetăţilor de pămint
din Polonia, unele atît de apropiate de cetatea de pămînt de la Laz, înainte de a ajunge la
concluzii, menţionăm două observaţii, care ar putea aduce unele precizări.
Satul Laz este cunoscut din documente, pînă în sec. X I V , sub denumirea de Slamndorf, satul slavilor, ceea ce nu pare deloc o exagerare, ci mai degrabă o constatare reală a
unei aşezări slavo-romîne, lingă o circumvalaţie. La Lisewo, districtul Wabrezno, în Pomerania, s-a descoperit lîngă o circumvalaţie o aşezare a unui sat, cu o singură stradă (fig. 7).
Vorbind despre termenii toponimici specifici slavi, legaţi de agricultură — ocupaţia
principală a triburilor slave — J . Kostrzewski se opreşte asupra numelui propriu Laţ-y,
Laţikd, cuvînt derivat din la^ = « essart, lieu où l'on a brûlé ou essouché des arbres»,
apoi explică foarte amănunţit obiceiul păstrat pînă azi în Bielorusia şi în alte regiuni pentru
defrişarea pădurilor, în vederea transformării lor în teren de agricultură. Se practica, la
rădăcina copacilor, o tăietură adincă circulară ca pomul să se usuce sau să putrezească.
Părţile bune se foloseau, iar crengile şi celelalte rămăşiţe se adunau la un loc şi se ardeau.
Cenuşa se împrăşda peste tot locul, ca îngrăşămînt. Un teren arabil cucerit din trupul pă
durii şi amenajat astfel purta numele de laz .
In stadiul actual al cercetărilor şi al posibilităţii de documentare nu putem decit
conchide prin următoarele constatări, cu privire la cetatea de pămînt de la Laz :
1. Această circumvalaţie datează din sec. X I .
1

2

3

4

6

6

« Przeglad Arch. » V I I , 1, 1946, p. 2 (rezumatul
francez).
' J . Kostrzewski, op. tit., p. 100, fig. 29.
• « W i a d o m o s c i A i c h . »., X V I , 1948, p. 155—161.
Autorul se refera la cetăţile de la Gostyn (Gustau), Klenice,
la hotarul Silcziei cu Polonia, si la Zamcsczysko din
Pomcrania.
* K . Horedt, Contribuţia...,
p. 438; J . Kostrzewski,
op. tit., p. 94, fig. 26; « Wiadomosci Arch. », X V I ,
pl. L V I I I .
* J. Kostrzewski, op. tit., p. 30—31. U n exemplu de
sinteză a rezultatelor cercetărilor arheologice si lingvistice
1

il d i M . Rudnicki lntr-un studiu despre regiunea In care
s-au plimidit popoarele slave, publicat In « Slavia Occidentalis », 18, 1947, p. 200. Filologul polonez, pentru a
dovedi influenta culturii bronzului din regiunile danu
biene asupra părţilor locuite de slavi, se foloseşte de ter
menii cuvlnrului aur, din limba poloni, ceea ce dove
deşte c i este vorba dc aurul din Transilvania, locul de
unde a pornit si curentul civilizaţiei de bronz spre est.
' Pe tot teritoriul vast de la Dunăre la Elba, Volga
şi Baltica, problema slavi este unr.irită cu asiduitate.
K . Mijatev constaţi existenţa circumvalaţiilor in U.R.S.S.,
Polonia, Cehoslovacia, Cermania, Bulgaria ţi Transit-
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2. La fel cu cclalte cetăţi de acest gen şi de aceleaşi dimensiuni, ea servea ca loc de
refugiu şi de apărare pentru comunitatea de agricultori din imediata ei apropiere, din acel
Slawendorf al documentelor.
3. Faptul că nu s-a descoperit nici o urmă de folosire a circumvalaţiei — lucru con
statat şî la alte cetăţi de pămînt din alte regiuni slave—denotă faptul că, situată la liziera

GftfOISTLA

Fig. 7 . — L i s e w o , districtul Wabrzeino-Pomerania, Polonia.

Urme dc circumvalaţie şi alte resturi din satul alăturat.

pădurilor de munte pe un drunvde mare circulaţie, valea rîului Sebeş a fost întrebuinţată,
pe un timp foarte scurt, ca adăpost retras şi greu accesibil dinspre vale. Năvălitorii n-aveau
de ce să se oprească mult timp într-o regiune unde nu puteau găsi decît cîteva colibe ale
unei populaţii sărace.
4. Cercetarea amănunţită a acestei cetăţi de pămînt din Transilvania va deschide
— aşa cum constata şi C. Daicoviciu — perspectiva pentru lămurirea acestui fel de for
tificaţii de la noi.
2. Cetatea de pămînt de la Pianul-de-jos
Intr-o excursie arheologică din vara anului 1948, în regiunea Sebeş, Răchita, Cioara,
Tărtăria şi Blandiana, am identificat, pe teritoriul comunei Pianul-de-jos, raionul Sebeş,
o circumvalaţie asemănătoare cu cea de la Laz, situată pe o vale paralelă cu aceea a rîului
Sebeş, la poalele aceluiaşi masiv muntos, la ieşirea văilor spre şes.
Circumvalaţia se găseşte pe partea dreaptă a rîului Pian, pe un pinten de deal izolat,
la cota 236, deasupra grădinilor, între dealul oraşului şi pîrîul Boantei, desupra drumului
de hotar al Sebeşului, la capătul cărării numite « Drumul Coborenilor », sub dealul do
minant, din spate, Holmul . Locul este acoperit de pădure de fag. Peste tot sînt gropi
făcute de căutătorii de comori, care au scormonit sub copaci, au scos blocuri mari de pie
tre şi au săpat galerii.
Forma elipsoidală a cetăţii de pămînt se distinge destul de clar. Dimensiunile sînt
aproape identice cu cele ale circumvalaţiei de la Laz: lungime 45 m, lăţime 30m, un şanţ
1

vania, dar accentuează că acest gen de fortificaţii nu va
putea fi lămurit pe deplin decit după ce sc vor cunoaşte
rezultatele din toate regiunile slave (vezi op. til., p. 81).
Trebuie să ne exprimăm regretul sincer că n-am reuşit
să avem la indemlnâ lucrările arheologilor sovietici în acest
domeniu.

N . Iorga, Histoire des Roumains, I I , p. 345. Holm
este slav şi înseamnă colină. Numiri toponimice derivate:
Homorod, Hălmagiu (Transilvania), Hamaradia (Oltenia),
Homoriciu (Muntenia), Homor (Bucovina), Chim tu
Dalmaţia.
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circulai lat de 7—11 m. Intrarea nu s-a putut determina din pricina numeroaselor scobi
turi făcute chiar de-a lungul valului. Partea superioară este bombată, valul mai jos decît
terasa. în pereţii gropilor săpate nu se observă nici o urmă de ceramică sau arsură, lemn
putrezit sau alte indicii, iar informatorii noştri ne-au declarat că nu s-a găsit niciodată
nimic la « Cetăţeaua Holmului», deşi o mulţime de poveşti circulă că aci-ar fi îngropate
«multe bunătăţi », comori de argint, aur, coroane şi alte podoabe, lucru ce i-a făcut pe
căutătorii de comori să caute neobosiţi peste tot
Forma, dimensiunile şi aşezarea circumvalaţiei de la Pianul-de-jos sînt, în totul,
identice cu acelea ale cetăţii de pămînt de la Laz. Lipsa oricărei urme arheologice persistă
şi aici. La fel cu valea Sebeşului, şi valea rîului Pian este o arteră de comunicaţii — de
mai mică importanţă — dar folosită, din dmpuri andce, atît ca drum intre plaiurile ce leagă
versantele munţilor cu podişul transilvan, cît şi ca regiune locuită .
Concluzia care se desprinde din aceste constatări este că şi cetatea de pămînt de la
Pianul-de-jos a putut servi pentru populaţia de ţărani săraci din apropiere, ca loc de refugiu
şi de apărare, pentru un dmp scurt, la trecerea, pe această arteră de comunicaţie secundară,
dar totuşi importantă, a unor năvălitori.
Cetatea de pămînt datează, ca şi cea de la Laz, din epoca slavo-rornină, sec. Η—XI.
2

I. CERAMICA
Problema ceramicii slave, deşi este legată de unele elemente, în mare parte încă
••nelămurite deplin — materiale avare, gepide, bizantine, ungare şi unele autohtone —,
a fost pusă atît la noi, cît şi în ţările vecine, cu hotărîre. începînd cu anul 1949 « pro
blema pătrunderii slavilor la Dunărea de jos şi în Transilvania» a fost înscrisă şi în planul
Institutului de Istoric al Academiei R.P.R., trecînd apoi in planul Muzeului Naţional de
Antichităţi şi al Institutului de arheologie.
în lumina noilor cercetări şi rezultate—pe măsura cunoaşterii lor — ne propunem să
prezentăm unele materiale ceramice, descoperite în oraşul Alba Iulia şi în apropierea sa,
mai ales că acest centru natural al Ardealului este şi un punct central al noilor descoperiri
slave (fig. 8).
ι. Alba Iulia
a) în vechiul inventar al Muzeului Regional din Alba Iulia, pe lîngă alte obiecte din
epoca migraţiilor — podoabe, fibule, zăbale, suliţe, pinteni — se găseşte la nr. 9622 un
torques avar, iar la nr. 7826—7830 şi 9762 sînt înscrise unele fragmente ceramice, care după
sumara descriere a ornamentelor par să fie slave. După aceleaşi indicaţii — singurele, de
care dispunem, în prezent — ar rezulta că în unele morminte săpate la Alba Iulia, s-au
descoperit, pe lingă ceramică, două coliere, mărgele, cercei şi inele. Pînă la o verificare
completă şi foarte amănunţită a notelor, inventarelor şi a materialului din muzeu — lucru
acum în curs — nu se pot decît semnala aceste descoperiri slave, din anul 1910, făcute
de Adalbert Cserni.
b) Sub nr. 1500, scris la maşină (există unele obiecte cu astfel de numere a căror
descriere şi provenienţă nu s-a lămurit încă), se găseşte un vas de lut, de culoare cenuşie
Am fost informaţi de către unii locuitori mai
bătrini din Pianul-dc-jos că o « cctăţea » asemănătoare ar
exista şi pe partea stingă a riului, mai sus, sub masivul
« Văratcc », mai mică decit cea dc la Holm. N-am putut
controla veracitatea acestei informaţii.
1 . Marţian, Repertoriu Arheologie, p. 30, nr. 515.
I n aceeaşi excursie arheologica din 1949 am identificat
1

1

la Ρ adia, in hotarul comunei Pianul-de-jos, o aşezare
primitivă, cu ceramică dc tip Coţofeni şi Wictcnbcrg,
iar la Usca, tot in această comună, s-a cules material
roman: ceramică, un opaiţ şi o fiolă dc sticlă. I n toamna
anului 1948 s-au executat săpături la Padia de către
Muzeul Regional din Alba Iulia.

www.cimec.ro

10

IrtN BEB.CIU

344

deschisă, cu pete negricioase către gură şi pe partea inferioară a corpului, ornamentat pe
gît cu patru caneluri circulare, în formă de valuri, iar pe partea sferică cu patru grupe de
trei şi două linii paralele. Ornamentul de pe gîtul vasului — cele trei caneluri paralele in
linie şi cele patru caneluri in valuri — sînt în continuare, formînd un tot: se porneşte cu
liniile paralele şi se continuă apoi, fără a se ridica instrumentul pînă la terminarea

Fig. 8. — Regiunea Alba Iulia. Descoperiri din perioada feudali timpurie,

ornamentului în valuri, adică pînă sub buza vasului. Buza acestui vas este uşor
răsfrîntă în afară şi ornamentată pe partea ei superioară cu o adîncitură la mijlocul
suprafeţei externe. Sub partea inferioară a buzei, mai mult de jumătate deteriorată,
se observă trei mici striuri paralele. Pasta este rău frămîntată şi are multe impurităţi,
rău arsă. Pe fund vasul are o stampilă, formată dintr-un cerc care încadrează o svastică
ale cărei extremităţi sînt destul de tocite. Forma vasului este extrem de interesantă: o
« ploscă » al cărei gît alungit porneşte dintr-un corp sferoidal, care se termină
aproape brusc printr-un fund razant. Dimensiunile vasului sînt: înălţimea 17 cm,
circumferinţa corpului 33 cm, diametrul fundului 7,7 cm, diametrul gurii, probabil,
de 6 cm, diametrul ştampilei, aşezată în centru, de 1,8 cm (pl. I/l-lb). Locul unde a fost
găsit acest vas nu se cunoaşte, dar se poate presupune, cu certitudine, că el a fost des
coperit fie în Alba Iulia, fie în imediata sa apropiere.
Forma vasului, de recipient cu gît lung şi corp sferic, fără toartă, se pare că este,
cel puţin pînă în prezent, destul de rară în descoperirile feudale timpurii, atît la noi cît
şi în alte regiuni.
în săpăturile de la Dinogeda, făcute în campania 1949, s-a descoperit un vas al că
rui corp este asemănător cu acest vas, dar care are un gît deosebit .
K. Mijatev dă un exemplar, descoperit într-un tumul la Pliska, foarte asemănător
ca formă cu vasul nostru, dar care are o toartă. Autorul datează vasul de altfel ca întreg
materialul slav de la Pliska, în sec. X.
1

1

2

» « Studii », I . 2, 1949, p. 134, tig. 2.

Κ. Mi atev, op.
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S-ar părea că această formă de vas-ploscă să fie o moştenire celtică, lucru
ce-1 lasă să se înţeleagă atît Mijatev, accentuînd puternica influenţă celtică în Europa
centrală, cît şi Janina Rosen-Przeworska, care dă un număr de patru recipiente identice
cu vasul de Alba Iulia, provenite din Prusia şi Polonia .
Vasile Pârvan, referindu-se la celţi şi la influenţa lor în Dacia, preciza:
« Această industrie ceramică locală a continuat şi sub romani. . . încît am putea
fixa liniile principale ale unei întregi genealogii a ceramicii daco-celte în afară de influenţele
pur romane, de la geţii lui Burebista pînă la goţii, la gepizii şi la avarii din primul ev-mediu.
Cine a transmis formele? Nu e decît un răspuns : aborigenii care au rămas totdeuna pe loc » .
Pentru a se ajunge la o concluzie clară va fi nevoie de alte descoperiri şi de alte mate
riale comparative.
Stampila, un cerc care închide o svastică, pasta de culoare cenuşie şi ornamentul în
valuri şi caneluri paralele sînt elemente slave neîndoielnice, care se găsesc pe tot teritoriul
locuit de slavi .
Volumul foarte redus al vasului ne face să credem că el era folosit pentru a păstra
ulei sau alt lichid preţios. N-ar fi exclusă nici o întrebuinţare rituală la înmormîntări.
Extrema raritate a formei şi ornamentarea relativ bogată a vasului ne îndreptăţesc să
presupunem că el a aparţinut unui şef de trib sau unei persoane cu stare materială bună.
Cu oarecare aproximaţie am putea data acest vas slav în jurul secolului X , luind
în consideraţie simplitatea ornamentaţiei — reducerea ei la elementele primare de val
adincit şi canelură grosolan executată, precum şi o pastă rău frămîntată, prea puţin
arsă, vasul fiind greu faţă de mărimea lui. Datarea vaselor slave cu ştampilă nu
este încă definitivă, cercetătorii nefiind încă de acord, toate părerile însă îmbrăţişînd
secolele X — X I I .
c) în toamna anului 1942 cu prilejul săpării unui şanţ pentru aşezarea conductelor
de calorifer, s-a descoperit în curtea Catedralei Ortodoxe din Cetate, in spatele altarului
la o depărtare de 8 m şi la o adîncime de 0,80 m, deasupra unor resturi romane — fragmente
de cărămizi, ţigle, olane, pietre şi resturi dc mortar— un vas slav întreg înalt de 11 cm,
cu lăţimea maximă de 15 cm (pl. I/5-5b). Vasul destul de masiv, are o formă aproape
sferică, fără torţi, diametrul maxim depăşeşte înălţimea, buza uşor răsfrîntă în afară, gîtul
scurt, formînd cu umărul vasului un fel de canal rotund şi mult adincit, mijlocul foarte
bombat, partea inferioară descreşte treptat spre fund. Lutul este grosolan, incomplet ars,
rău frămîntat, cu multe pietricele şi păioase, format din trei straturi de culoare cărămizie
la exterior, cenuşiu deschis la mijloc. Vasul, în comparaţie cu mărimea lui, este foarte greu,
pereţii avînd o grosime uniformă de 0,7 cm. Culoarea vasului este cărămizie deschisă, cu
nuanţe cenuşii închise atît în exterior, cît şi în interior. Nu se poate preciza dacă vasul a fost
sau nu folosit la foc. E l este ornamentat pe umăr: în partea superioară cu un briu format
din trei grupuri de trei, cîteodată din patru, incizii, în poziţie oblică, făcute cu un pieptene
l

a

3

4

Ibidem, p. 74; Janina Roscn-Przcworska, Antiqui/e'à ce/tiques en Pologne, in « Swiatowii », « X I X , 1948,
p. 179—322, fig. 17/1, 2 şi fig. 18/1, 2; vezi şi J . Dcchelcttc,
Manuel d'Archéologie
. .., I V , fig. 671.
' V . Pârvan, Dacia. Civilizaţiile
străvechi
din regiunea
Carpato-Dunăreană,
traducere R . Vulpe, 1937, p. 133.
* } . Kostrzewski, Les origines.. ., p. 301, fig. 169 şi
fig. 232—236; Κ. Mijatev, op. cit., p. 10, fig. 7—8, 21—26;
R. Jakimowicz, Ençycl. Polska, I V , p. 368 şi fig. 391,
fig. 1/3. Asupra ştampilelor şi infinita lor varietate,
vezi J . Kostrzewski, op. cit., p. 301—304.
Κ. Horedt, op. cit.,
p. 446, nota 1 ; G h .
Ştefan crede c i obiceiul mărcilor
de pe vasele
slave arc origine veche, romano-bizantini (« Studii »,
I I , 1, p. 136); R. Jakimowicz, discutind toate formele
de sigilii şi litere cunoscute In Polonia, le situează in
1

4

secolele I X X I (op. cit., p. 389—390); Adolf Nasz, care
la cercetările de la Opolc a găsit şi ceramică cu smalţ şi
cu urme de grafit, este de părere că mărcile de pe fundul
vaselor datează din sec. X I I (Opo/e, Wroclaw, 1948, *
p. 56); la Grodno, pe Niémen, Wladzimierz Holubowicz a
descoperit diferite litere şi semne chiar pe cărămizi,
datînd din secolele X I — X I I (« Slavia Antique », I ,
p. 581—582); J . Kostrzewski, op. cit., crede că ştampilele
încep in a doua jumătate a secolului X , o dată cu apariţia
unei roţi perfecţionate de olăric şi ca o consecinţă a riva
lităţii dintre ateliere: « De nombreux ateliers de*potiers
se créent et rivalisent entre eux qui, pour distinguer leurs
productions dc celles de leurs concurrents, commencent
i imprimer sur leurs marchandises des marques de fabri
que en relief, placées sur le fond des vases » (p. 302).
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sau alt instrument de os, iar in partea centrală şi inferioară cu două grupuri de nouă şi
patru caneluri — reduse la linii aproape — superficiale şi paralele.
D. Popescu, în săpăturile de la Lechinţa de Mureş din anul 1925, a remarcat forme
identice. în « Dacia», II, 1925, p. 336 şi urm., planşa XVII/2 se reproduce un fragment
de vas asemănător ca formă cu cel descoperit la Alba Iulia şi ornament pe umăr cu trei
rînduri de caneluri paralele.
Gr. Florescu, analizînd ceramica de la Capidava, discută această formă « de borcan
fără toarte, cu corpul sferoidal », găsindu-i analogii la Aiud şi la Bandul de Cîmpie, dar
ezită a o data, deşi vasele despre care e vorba sînt contemporane cu aşezarea slavilor în
Transilvania *.
Gh. Ştefan reproduce un fragment de vas, ornamentat cu linii paralele şi cu valuri,
identic ca formă cu vasul nostru . 1st. Kovacs dă o serie întreagă de vase de acest fel,
provenite de la Apahida, Sîntana de Mureş şi Bandul dc Cîmpie, pe care le datează din
Latène pînă către secolul V I I . V. Pârvan se opreşte şi el îndelung asupra urnelor din
mormintele de la Bandul de Cîmpie, pe care le socoteşte autohtone, ele fiind « în conti
nuitate cu viaţa mai veche din Dacia » *.
Aria de răspîndire a acestei forme sferice de vas se pare insă că este mult mai mare,
iar persistenţa ei deosebit de tenace.
J . Kostrzewski, într-un studiu de sinteză, dă forme identice de vase, cu corp sferic,
începînd cu epoca de bronz, iar R. Jakimowicz prezintă unele exemplare de vase slave,
cu ornamente identice în mare parte cu vasul nostru, provenite din Polonia şi Moravia,
pe care le datează între secolele V I şi X I . Bogdan Kostrzewski publică materialul
descoperit într-un cimitir din perioada romană de la Konin, în Polonia Mare, şi
dă forme, de vase identice ; iar Adolf Nasz a descoperit în săpăturile de la
burgul slav Opole din Silezia un vas ornamentat în regiunea pîntecului cu caneluri
superficiale, identic, ca formă, cu vasul de la Alba Iulia, pe care cercetătorul îl datează
în jurul secolului X I .
Stanislas Buratynski prezintă un material arheologic din regiunea Jaroslaw, de la
Munina Wielka, cu unele forme foarte asemănătoare cu vasul nostru, pe care le datează
« dintr-o epocă mai veche decît secolul X » . J . Neustupny analizează întreaga problemă
a ceramicii slave, în comparaţie cu ceramica de tip merovingian, urmărind formele de
vase dublu-con între secolele V - X . Unele din exemplarele prezentate ca material docu
mentar, cu ornamente în valuri, caneluri sau incizii, sînt identice cu vasul de la
Alba Iulia. Autorul datează aceste vase între secolele V I şi VIII .
J . Kostrzewski, analizînd cunoscutele lucrări ale lui Knor şi Petersen, precizează
următoarele în ce priveşte ornamentul cu pieptenele, pe care cei doi arheologi germani
îl socoteau că ar data între anii 950 şi 1050: « E n Silésie la poterie ornementée de la même
façon (ornementation en peigne) apparaît déjà au V I I siècle» , iar în lucrarea sa de sinteză
Les origines de la civilisation polonaise, analizînd atît evoluţia formelor, cît şi a ornamentelor,
este de părere că vasele biconice şi ornamentele bogate de caneluri paralele şi valuri se pot
încadra între secolele V I I şi X .
2

3
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G r . Florescu, op. til., p. 335—336, rig. 5. Întreaga
bibliografic a formei.
G h . Ştefan, Fouilles ii Mănăstirea,
« Dacia », I I ,
p. 395, fig. 10/52.
* 1st. Kovacs, « D o l g o z a t o k » , I I , 1, 1911, fig. 25/2, 4,
5 şi fig. 29; « Dolgozatok», I I I , 2,1912, fig. 16/1, fig. 41/5,
6, 7, fig. 77/3, 5, fig. 106/2, 4; « D o l g o z a t o k ». I V , 2,
1913. fig. 9/3, 9, U , 12, fig. 32/2,3, 7. tig. 54/5.7, fig. 62/3.
« V . Pârvan, Cetită, p. 569—572.
F.ntycl.
Polska,
I V , pi. 58/15, pi. 66/15, 21.
pi. 70/18, pi. 75/3, pi. 91/2, 5, pi. 94/4, 5 şi pl. 99/7.
1

1

g

• « Przeglad Arch. », V I I . 2,1946, fig. 45/5. fig. 53/11
ù fig. 104/1.
' Adolf Nasz, Opole, Wroclaw, 1948 (Bibl. Arch., 1),
pi. 1/3.
• « S w i a t o w i t », X V I I I , p. 249, fig. 1—3. 11.
* « Slavia Antiqua », I , Poznan, 1948, p. 432,
fig. 2, 7. 8. 35.
« Przeglad Arch. ». V I I , 1, 1946, p. 7 (rezumatul
francez).
J . Kostrzewaki, op. tit., p. 293—294, 484—488.
fig. 160, 234, 236.
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Arheologul ceh Rudolf Turek datează ceramica slavă, descoperită in mai multe
localităţi din Boemia, la un loc cu diferite obiecte de podoabă şi monede, între secolele
X şi X I . Un vas din Petrovice, ornamentat pe umăr cu linii circulare şi un motiv liniar
în zig-zag în partea superioară, se aseamănă perfect cu vasul de la Alba Iulia. Autorul
face o remarcă deosebit de importantă asupra evoluţiei ornamentării vaselor slave:...
«la céramique... simplifie son ornement au début du X I siècle: on remplace
les ondes larges par une ligne simple et l'on préfère les rayures » .
Josef Poulik, luînd ca bază descoperirile avare din Moravia, precizează că o reexa
minare a întregii probleme a ceramicii descoperite în mormintele avare se impune, de
oarece nu poate fi vorba de influenţa unui popor nomad, care nu putea să aibă o ceramică
specifică. Numai slavii, care trăiau în aglomeraţii agricole, aproape de avari, cu organi
zare militară, puteau să aibă o ceramică a lor: «Les Slaves possédaient déjà leur cé
ramique avant l'arrivée des Avares, au temps de leurs relations aves les ateliers romains
de la dernière époque qui avaient duré dans la plaine-basse carpathique jusqu-au V I
siècle ». Arheologul ceh dă o serie de materiale, printre care şi unele vase cu formă
sferoidală, cu buză răsfrîntă şi ornamentaţie pe pîntec: caneluri superficiale, zig-zaguri,
în valuri sau incizii punctate. Un vas are ornamentaţii pe umăr, în două brîuri formate
cu pieptenele, foarte asemănătoare cu vasul nostru. Datarea lor, după concluziile lui
J . Poulik, este secolul V I I , lucru ce se desprinde nu numai după ceramică şi alte obiecte,
dar şi după ritul şi felul mormintelor: incineraţia predomină. Toată regiunea dintre
Dunăre şi rîul Dyjn, unde s-au făcut cercetările, a fost populată . Şi alţi arheologi cehi
accentuează existenţa unei puternice colonizări slave în a doua jumătate a secolului V I
şi începutul secolului V I I în Boemia centrală, unde veniseră chiar din veacurile I V şi V .
O descoperire fortuită, în Ungaria, la Alsogeller, a unor cimitire din epoca avară,
a dat la iveală o serie de vase şi alte obiecte. Unele din vase au sigilii pe fund şi orna
mente în valuri. Lengyel Kovrig Ilona, discutind problema ceramicii slave cu sigiliu,
în raport cu părerile lui Knorr, Schuchhardt, J . Kostrzewski, Niederle, Pittioni şi
alţi arheologi, ajunge la concluzia următoare : Dependenţa etnică a vaselor cu sigiliu
pe fund nu se poate rezolva temeinic, deocamdată. Elementele romane, germanice
şi slave sînt atît de amestecate, încît este greu a le preciza, înainte de a avea toate
datele, după numeroase descoperiri. Ceramica slavă se poate totuşi data între jumătatea
a doua a secolului VIII şi secolul X . Unele vase descoperite la Alsogeller au o formă
apropiată de vasul nostru. Autoarea pune şi problema ceramicii autohtone a populaţiei
găsite de slavi, precum şi a rolului olăritului clădit pe elemente romane şi germanice. O
presupunere în legătură cu ceramica slavă din mormintele avare este importantă: «Ne
putem gîndi la faptul că de la mijlocul secolului VII, prin poarta Deveny s-a produs
o infiltraţie, care a adus cu sine, pe de o parte moda vaselor ornamentate în valuri
şi cu sigiliu pe fund, iar pe de altă parte a adus meşteri olari... un anumit impuls
slav şi eventual meşteri olari slavi » .
K. Mijatev dă în cunoscuta sa lucrare asupra ceramicii slave o serie întreagă de
forme de vase asemănătoare cu vasul de la Alba Iulia, unele din toate regiunile slave,
altele numai din Bulgaria. Nici ornamentaţia acestor vase sferoidale nu este prea dife
rită de aceea a vasului nostru. O parte din vase sînt din categoria ceramicii protosslave — predgradistna keramica, iar o altă parte sînt din ceramica mai recentă — Burgwallkeramik. Autorul, după ce precizează dezvoltarea ceramicii slave între secolele V I şi
e
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Rudolf Turek, Les trouvailles slaves de la Bohème,
« Slavia Antiqua », I , p. 510—535. fig. 8/8.
* J . Poulik, Kultura
Morar ski cb Slovanu, « Slavia
Antiqua », I , p. 346—348, fig. 3/15, 5/10, ei 8/9.
' Emmanuel Simek, Sur l'origine de ΓEtal
Ttbèque,
1

« Slavia Antiqua », I , p. 365—366 (rezumatul francez).
* Lengyel Kovrig llona, Avarkori sink Alsô
Gellérrôl (CsalokSx),
« Antiquitas Hungarica », I I , 1—2,
p. 120—131, fig. 4/3.
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XIV, insistă asupra datării mai precise a materialului de la Pliska, Madara şi Preslav din Bulgaria, între secolele I X şi X .
După această analiză a formei şi ornamentaţiei, putem să tragem unele concluzii.
Atît în mediul arheologic al Daciei, cît şi pe o arie extraordinar de întinsă unde a
existat populaţie slavă, forma vasului nostru se poate urmări din Latène pînă către seco
lul X I . Ornamentaţia în caneluri superficiale se poate, de asemenea, urmări în acest vast
spaţiu, începînd cu secolul V I pînă către secolul X I . Ornamentaţia cu pieptenele se
pare că ar data din secolul VII.
Deşi asemănător ca formă şi în mare parte ca ornamentaţie, vasul slav de la
Alba Iulia are prin ornamentaţia sa specifică — brîu cu incizii răsucite şi caneluri super
ficiale — un aspect deosebit, confirmînd probabil acel facies local, admis şi confirmat de
cercetătorii noştri. Cu toate că nu putem încă să propunem o datare precisă a vasului
nostru, totuşi putem emite ipoteza că el este din secolele I X — X I , lucru ce-1 determină
adt dezvoltarea consecventă autohtonă a formei, cît şi frumoasa şi eleganta ornamentaţie
a brîului, făcută cu pieptenele.
Capacitatea modestă a acestui vas — 1,600 1. — ne îndreptăţeşte să credem că
el era folosit pentru păstarea unor lichide mai preţioase — vin, lapte, miere, hidromel
(mied), bere (piwo), cwas — şi că în anumite înprejurări astfel de vase serveau şi la înde
plinirea unor rituri de înmormîntare, unele din ele fiind descoperite în morminte. Bogata
şi eleganta lui ornamentaţie ne face să credem că el a aparţinut unei familii înstărite
de fruntaşi ai unei comunităţi slavo-romîne din vechiul Bălgrad (Alba Iulia).
d) în cursul lunii iulie 1943, în săpăturile arheologice efectuate de noi pe bule
vardul Dobrogeanu-Gherea, în faţa Căminului de ucenici, la o adîncime de circa
0,70 m, s-au descoperit trei fragmente de ceramică slavă (pl. 1/2,3 şi 4) .
Pasta este grosolană, cu multe pietricele, incomplet arsă, rău frămîntată, cu urme
de cenuşă, de culoare cărămizie închisă, cu nuanţe negricioase; lutul are două straturi:
la mijloc negru închis, iar la extremităţi pături subţiri de culoare cărămizie; grosimea
fragmentelor este la buză de 8—9 mm, iar pereţii de 4—6 mm. Forma vaselor este aceea
a oalelor obişnuite, cu pîntec puţin bombat. Două fragmente au buzele mai răsfrînte
în afară, cu marginea lor externa lată de 15 mm, îndoită oblic, in jos, formînd o dungă
subţire şi o adîncitură cu gîtul scurt al vasului (pl. 1/2 şi 4). Celălalt fragment are buza uşor
răsfrîntă in sus, o margine exterioară oblică, lată de 8 mm, gîtul zvelt, iar pîntecul pare
mai puţin bombat. Ornamentaţia este formată din briuri incizate, mici caneluri paralele
pe umerii vaselor. Două fragmente identice şi prin forma buzei au un brîu incizat, pe
partea superioară a umărului vasului, făcut cu un obiect ascuţit — ca un cuţit — după
forma împunsăturilor cu partea de sus mai îngustă decît cea de jos; după acest brîu
urmează canelurile, dintre care unele sînt neregulate (pl. 1/2 şi 4). Fragmentul din pl. 1/3
are un brîu alveolar incizat, cu marginea de jos ieşită şi răsfrîntă în afară, forme ce par
a fi făcute cu vîrf de obiect de os, lemn sau altfel de instrument turtit la capăt; canelurile
sînt superficiale, dar destul de clare; o linie circulară pare a se desena şi deasupra brîului
alveolar. Forme asemănătoare de oale comune au fost descoperite la Lechinţa de Mureş,
în împrejurimile Sebeşului, la Blandiana, la Mănăstirea, Capidava, Satul Nou, Dinogetia
şi în alte localităţi.
Forma este a oalei fără torţi, cu corp bombat, buza mai mult sau mai puţin răs
frîntă, pereţii mai subţiri spre pîntec, fundul plat.
Ornamentele — motive simple, incizii şi caneluri înguste — sînt specifice slave.
Aria de răspîndire a acestei forme de oale comune, precum şi ornamentaţia trec dincolo
l

2

K . Mijatev, La céramique..
., fig. 1/5, tig. 3
(tumul de U Kuznckovka, regiunea Moscova), fig. 5/15
(Zelenic, Boemia), fig. 7/11 (Polonia), fig. 8/2 (Ungaria),
1

fig. 17/2 (Pliska), fi fig. 42 (Bukjuovici, Bulgaria).
« Apulum », I I I , 1, p. 196.
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de graniţele noastre, în mediul lumii slave. Găsim astfel de vase în Ungaria, Ceho
slovacia, Polonia, Bulgaria şi probabil in alte regiuni slave
Credem că în ceea ce priveşte datarea fragmentelor de ceramică slavă ne putem
mărgini la secolele Η—XI.
e) Pe strada Aurel Vlaicu de pe Platoul Romanilor, din Cetate, la casa cu
nr. 17 s-a săpat în luna februarie 1951 o pivniţă de dimensiunile 5,30 χ 9 m. în pămîntul
de umplutură, în care s-au observat pietre cioplite, fragmente de ceramică romană, ţigle
şi cărămizi, printre alte fragmente simple de ceramică slavă, a fost descoperit şi un frag
ment ornamentat in valuri (pl. 1/6). Lutul este cu multe ingrediente, de culoare roşia
tică, in trei straturi, la mijloc cenuşiu, iar la exterior cărămiziu. Ornamentul este compus
din două grupuri de patru şi cinci caneluri, trasate cu pieptenele. Forma vasului nu se
poate determina, dar după grosimea peretelui — 5 mm — s-ar putea spune că este
vorba de un vas comun, ornamentat în partea superioară a umărului său.
2. Aşezarea slavă de la Ciugud
în cursul lunii august 1948, studenţii Augustin Mocanu şi loan Oţoiu, care au luat
parte activă la întreaga campanie de săpături din acel an, au adus la Muzeul Regional
cîteva fragmente de ceramică slavă, culese de la confluenţa Ampoiului cu Mureşul, de
pe ţărmul sting, puţin mai sus de podul plutitor, la o depărtare de circa 2 km de Alba
Iulia. S-au întreprins cercetări de identificare şi verificare în zilele de 4—9 şi 23 septembrie
1948 şi în zilele de 9—12 august
1949, la început de către Muzeul
Regional din Alba Iulia, apoi sub
egida Institutului de istorie şi
filozofie din Guj, cu participarea
arheologului K. Horedt, care a dat
unele amănunte despre această
staţiune (« Studii », I I , 1 p. 144).
La o verificare a acestei staţiuni
din ziua de 23 septembrie a par
ticipat şi D. Berciu, de la Univer
sitatea din Bucureşti.
Staţiunea e situată pe ţărmul
sting al Mureşului , mai sus puţin
de « Bru dină », în regiunea nu
mită Grueţ, în faţa confluenţei
Ampoiului cu Mureşul, pe locul
unde a fost înainte de primul
război
mondial circiuma lui Bran
Ciugud
Staţiunea
din
perioada
feudală
timpurie.
H g . 9.
Plan de situaţie.
(fig. 9). Regiunea întreagă de la
malul Mureşului pînă către satul
Ciugud şi dealurile dinspre S E poartă numele semnificativ de « Bisericuţa », deşi în
această parte nu există nici o clădire veche sau ruine .
2

3

Szell M â n a , SţdţaM
Temelot Sţtntts
kômjékin,
in
« Folia Arch. », H I — I V , p. 244, fig. 7/2; Lengyel Kovrig
Ilona, « A n t i q u i t a s Hungarica », I I , 1—2, p. 125,fig.4/4;
R. Jakimowicz, Encycl. Pol., I V , pl. 94/3; J . Kostrzew
ski, Lts originesp.
485, fig. 234; J . Poulik, Kultura
moratskyeb Shrank a Atari,
in « Slavia Antiqua », I ,
p. 332, fig. 4/1. si 5/9; K . Mijatcv, op. cit., fig. 1/1,
si 5/10.
1

' Ca si In alte părţi ale Transilvaniei, locuitorii de pe
malurile Mureşului sau altor riuri, deci şi cei de la Ciugud,
numesc podul plutitor « Brudină », iar barca de trecere
« Cin ». I n alte regiuni podul plutitor se mai numeşte
« Brod », iar locul de trecere « L a Brudină » sau la « Brod » ;
vezi şi Brodnicii.
' O apropiere s-ar putea face cu Dinogetia-Bisericuţa, vezi « Dacia », X I — X I I , p. 303.
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Din informaţiile culese de la unii locuitori mai bătrini am aflat că s-au găsit în
aceste locuri, mai demult, morminte şi oale cu cenuşă, ceea ce ar presupune existenţa
unui cimitir. încercările noastre de a ajunge la o dovadă concludentă in această privinţă
au fost fără nici un rezultat.
Sondajele s-au făcut atît pe ţărmul Mureşului cit şi pe terasă. Mărimea lor a variat
între 5 şi 16 m lungime, 1 şi 1,85 m lăţime şi pînă la 1,80 m adîncime. S-a constatat
existenţa mai multor straturi de cultura:
a) medieval, de la 0,60 la 0,70 m.
b) roman,
de la 0,80 la σ,95 m.
c) hallstattian, de la 1
la 1,50 m.
în acest studiu ne preocupă numai stratul de civilizaţie medievală. în sondajele
făcute mai ales în ţărm — pe terasă urmele sînt extrem de rare — au început să apară
fragmente de ceramică slavă, la o adîncime de 0,60 m. în unele părţi au ieşit la iveală
şi vetre, în jurul cărora mai cu seamă au apărut cele mai multe fragmente de ceramică,
ce se adîncesc uneori pînă la 0,90 m, pătrunzînd în stratul roman. S-au săpat cinci vetre
care presupun existenţa unor locuinţe-bordeie, destul de modeste. Se observă 2—3
pietre, slabe urme de pămînt gălbui, puţin chirpici primitiv, un strat de cenuşă, puţine
oase de animale şi păsări. în general mărimea unei vetre este de 80 cm lungime, 65 cm
lăţime, iar grosimea straielor de pămînt gălbui şi cenuşă este de 10—15 cm (fig. 10).
Deoarece în Ciugud apare ceramica slavă in sita, într-o aşezare bine definită şi
într-o săpătură sistematică, socotim că este necesar să prezentăm interesantul şi relativ
bogatul material ceramic descoperit, în mod cît se poate de amănunţit.
Ca tehnică a pastei, distingem patru categorii de ceramică:
a) Fragmente din pastă grosolană, cu multe impurităţi şi pietricele, binişor arsă,
de culoare cenuşie închisă, cu
nuanţe cărămizii şi cu pereţii ce
merg subţiindu-se spre pintecul
vasului (pl. II/1, 2, 4, 5, 8, 9, 12,
13, 15).

b) Fragmente de lut gro
solan, incomplet ars, rău frămîntat, cu pietricele, de culoare
cărămizie deschisă, cu nuanţe ce
nuşii în interior, cu pereţii ce
merg subţiindu-se spre umărul
vasului, pastă cu două straturi
distincte: unul gros de culoare
cenuşie închisă, în interior, şi unul
foarte subţire căiămiziu, în exte
rior, lustruit, un fel de slip (pl. 11/3,

Fig. 10. — Ciugud.

Vatră, vedere generală şi stratigrafie.

7, 10, 17, 19, 20).

c) Fragmente de culoare cenuşie deschisă în exterior, cu un strat uniform foarte sub
ţire, puţin lustruit, de culoare cărămizie în interior, pastă grosolană incomplet arsă, rău
frămîntată, cu multe pietricele şi impurităţi, unele fragmente cu păioase (pl. 11/11,14, 18).
d) Fragment de culoare cenuşie, foarte deschisă, din pastă grosolană cu impurităţi,
bine arsă, pereţii foarte subţiri, rezonanţi, strat de pastă uniform (pl. 11/16).
Deşi n-avem nici un vas întreg, totuşi după fragmentele ceramice descoperite
se pot distinge următoarele forme:
1) Vase-borcan, cu buza răsfrîntă oblic, în sus, cu marginea superioară ascuţită
uşor sau bine rotunjită, teşită apoi la exterior — de dimensiuni între 5 mm şi 1 cm — cu
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ο dungi bine marcată sau modelată pe latura inferioară, gît scurt, de la care începe lăr
girea treptată a pereţilor, prezendnd către mijloc diametrul maxim (pl. II/1, 3—14,
16, 18).
2) Vase-borcan, fără toartă, cu diametrul maxim sub umăr, cu buza mult răs
frîntă în afară, teşită la marginea exterioară, cu gît foarte scurt, formînd cu el o adîncitură în formă de canal, împreună cu partea superioară a umărului vasului, care începe
să se lărgească brusc (pl. II/2, 17).
3) Vas de dimensiuni mai mari, cu buza răsfrîntă drept în afară, ornamentată cu
caneluri mari şi mici pe partea superioară, rotunjită pe partea inferioară, deosebit de
masivă, cu pereţii coborînd uşor, cu un diametru probabil mai mare decît gura vasului
(pl. 11/15).
4) Vase-găleţi, cu buza puternică, răsfrîntă mult înăuntru — lăţimea 4—4,5 cm —
perforată de două orificii, cu diametrul de 15 mm, care serveau la suspendarea vasului,
rotunjită sau dreaptă, modelată cu adîncituri între orificii şi cu ieşituri în dreptul lor,
spre interiorul căldării (pl. 11/19) şi cu o altă ieşitură uniformă pe marginea exterioară
a vasului (pl. 11/20), cu pereţii aproape drepţi şi relativ destul de subţiri faţă de
grosimea buzei.
Este interesant de notat că nu s-a găsit nici un fragment cu toartă şi nici o mănuşă
separată. Fragmentele de vas din pl. 11/16 păstrează o urmă a mănuşii, care începe sub
marginea inferioară a buzei, de formă turtită, cu o uşoară bombare la mijloc, fără nici
un ornament.
Toate vasele, după fragmentele descoperite, au fost lucrate la roată, unele cu multă
îngrijire, altele în mod primitiv.
Ornamentarea fragmentelor de ceramică slavă se poate reduce la cîteva motive,
formate din incizii şi linii grupate:
a) Linii adîncite — mici caneluri — paralele şi distanţate (pl. 11/16) sau succesive
paralele, mai mult adîncite (pl. 11/10), sau reduse la simple zgîrieturi, ce par făcute cu
dinţii unui pieptene (pl. II/15), în mod constant pe umerii vaselor şi pe pereţi, rar pe
partea superioară a buzei unor vase mai mari (pl. II/11,13), cînd apar unele caneluri
elegante;
b) Ornamentul în valuri, caracteristic epocii şi ceramicii slave, formate din una,
două, trei şi patru linii ondulate puţin (pi. 11/11,13), mai pronunţat (pl. 11/14) sau chiar
în zig-zag (pl. 11/12).
c) Linii paralele succesive sau distanţate, combinate cu incizii diferite: simple
împunsături, destul de rare (pl. II/9), împunsături dese executate cu un obiect ascuţit
(cuţit?), de formă alveolară (pl. II/8) sau foi me făcute cu unghia (pl. Π/ 5) sau chiar
cu un obiect rotund, grupate (pl. II/4), două sau trei forme alveolare grupate
(pl. 11/6,7).
d) Un brîu de forme alveolare puţin distanţate sau succesive ce par a fi executate
cu un pieptene sau alt obiect dinţat, asemănător cu instrumentul cu care s-au tras şi
liniile în formă de caneluri puţin adîncite. Acest ornament — cel mai expresiv — este
suprapus canelurilor, puţin adîncite (pl. I I 1,2), sau el singur formează motivul de orna
mentaţie pe umărul vasului (pl. II/3). Formele alveolare aşezate oblic şi orientate spre
stingă sînt făcute din şase sau cinci adîncituri, de obicei pe umărul vasului, mai aproape
sau mai departe de buză.
e) împunsături succesive de formă dreptunghiulară, aşezate în linii paralele şi
puţin distanţate (pi. Π/18).
în afară de brîu/ alveolar, toate celelalte motive decorative sînt cunoscute.
Oa tehnică, fragmentele de ceramică slavă de la Gugud nu se deosebesc de ceea
ce s-a descoperit pînă în prezent în acest domeniu. Aceeaşi pastă puţin frămîntată, fri-
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abilă, cu multe corpuri străine, arsă incomplet, aşa după cum observaseră şi alţi cer
cetători, în diferite regiuni *.
La Ciugud apar însă şi cîteva fragmente de ceramică, care au la exterior un lustru
asemănător s/ip-ului cunoscut la ceramica primirivă, din epocile superioare, cu pereţii
rezonanţi, subţiri, pastă bine arsă (pl. II/3, 7, 10, 12, 18, 19, 20). La Dinogetia a apărut
o ceramică şi mai fină, cu smalţ, decorată cu ariimale fantastice, în tehnica sgrafitto.
Dintre forme — unele comune — sînt de remarcat vasele-căldări (pl. II/19, 20)
şi vasul cu buza ornamentată cu caneluri largi (pl. 11/15).
La Lechinţa de Mureş s-au descoperit ambele forme, iar la Capidava numai un
fragment de vas-găleată. Buze de vase-căldări se pare că au mai fost descoperite la Frumuşeni (Arad) şi la Capidava. Deosebirile între aceste vase-găleţi sînt imperceptibile,
ele mărginindu-se mai mult la conformaţia buzei, care are în exterior un relief mai pro
nunţat, iar în interior lobii perforaţi vertical sau modelaţi, cu forme rotunjite sau numai
cu o mică adîncitură, în buza uniform de lată peste tot. Forma acestui fel de vase se poate
deduce după fragmentul descoperit la Capidava . Sînt vase cu pereţii aproape drepţi,
cu fund bombat la mijloc şi cu buza puternică, răsfrîntă in interior şi prevăzută lateral
cu cîte două orificii, faţă în faţă, de care vasul era atîrnat la foc printr-o toartă, aşa cum
se procedează şi azi cu ceaunele de mămăligă, în satele noastre de munte, sau aşa cum
este legată găleata de fîntină.
Forma vaselor-găleţi are analogii mult mai vechi. J . Kostrzewski prezintă cîteva
vase de acest fel, descoperite în Polonia, din epoca de bronz, unele din lut, altele din
metal, cu lobii perforaţi în exterior sau cu urechi în interior, de care sînt prinse minere
de atîrnat. O formă asemănătoare din Latène ar putea fi socotită ca o punte de trecere
spre evul mediu . Acelaşi autor dă în lucrarea sa de sinteză două vase-găleţi din lut ars,
cu pereţii drepţi, ornamentaţi cu caneluri puternice, descoperite în Silezia, precum şi
o găleată de lemn, reconstituită, asemănătoare ca formă, din care s-au născut cu sigu
ranţă modelele de lut din epoca slavă .
După fragmentul de vas cu buza dreaptă şi puternică, răsfrîntă în afară, ornamen
tată cu caneluri pe partea superioară şi rotunjită pe partea inferioară, cu ornamente lini
are, care încep imediat la buză (pl. 11/15), cu pereţii uşor lărgiţi, nu putem să deter
minăm o formă precisă. La Lechinţa de Mureş s-a găsit, de asemenea, un fragment ase
mănător. Acest fel de vas pare lucrat cu mai multă îngrijire şi legăturile lui cu Hallstattul
par a fi uşor de conceput.
Gama ornamentaţiei ceramicii de la Ciugud, deşi nu are bogăţia celei de la Dino
getia, totuşi prezintă motive de o frumuseţe deosebită.
Motivul în linie ondulată este bine reprezentat, pe patru fragmente ceramice
(pl. 11/11—14),fieca o linie adîncită, fie două, trei şi patru linii paralele. Acest decor este
mult discutat şi el a format, chiar de la început, obiectul unor constatări importante.
D. Popescu, examinînd ceramica de la Lechinţa de Mureş, observă just, aşa cum
credea şi Robert Behla, că acest decor, deşi predomină în ceramica slavă la începutul
evului mediu, are legături mult mai vechi: « . . . î n urmă s-a căpătat convingerea
că este mai vechi, nu numai în Occident, dar şi în ţara noastră, unde existenţa sa în epoca
bronzului a fost constatată . . . » .
Gr. Florescu analizează şi mai amănunţit acest decor, la ceramica slavă de la
Capidava şi urmărindu-1 în toate regiunile, începînd cu vasele neolitice din mormintele
2

3

4

6

G r . Florescu, op. cil., p. 326—327; D . Popescu,
Fouillis de Lechinţa
de Murer, « Dacia » , I I , p. 337; bucur
Murea, S/a/i unea de ta Satul Nou [Constanta), in « Studii »,
I I , 1. p. 140.
* G r . Florescu, op. cit., p. 337, fig. 8.
1

* J . Kostrzewski, Encyclop.
Polska, I V , pl. 52/7,
pl. 73/43, 47 si pl. 81/9.
Idem, Les engines.. ., p. 304, fig. 172 ţi p. 161,
fig. 68.
* D . Popescu, Fouilles de Lechinţa
de Muret, «Dacia»,
I I , p. 340 — 341.
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egiptene de la Nevada şi Ballas, continuînd cu ceramica de la Susa, Latène-ul celtic din
Boemia «frecvent în tot teritoriul daco-tracic » şi ajungînd pe ceramica provincială
romană, de-a lungul secolelor I-IV, mai ales în provinciile romane danubiene şi trecînd
apoi la popoarele slave şi germanice, la începutul evului mediu. Luînd ca bază părerea
lui Ion Andrieşescu, referitoare la origina acestui ornament, descoperit şi pe ceramica
de la Piscul Crăsani, precum şi observaţiile arheologilor Niederle, B. v. Richthofen şi
R. Jakimowicz, Gr. Florescu remarcă: « . . . derivarea ornamentului în val din cel
roman-provincial nu se mai poate susţine. Cred că răspîndirea adt de variată ca
timp şi spaţiu a acestui ornament, cum şi simplitatea lui, pledează pentru această
părere» *.
Vorbind despre acest decor « le principal motif de la céramique slave des temps
protohistoriques », J . Kostrzewski explică predominarea lui, în ceramica slavă la înce
putul evului mediu, prin răspîndirea roatei de mină a olarului. Linia ondulată este, deci,
o consecinţă a « vulgarizării » roatei : cînd roata era în acţiune « era de ajuns o apăsare
a unui obiect ascuţit pe peretele vasului şi o deplasare mai mare sau mai mică a lui, sus
sau jos pentru a obţine linia ondulată » .
Ornamentul in valuri face parte, prin urmare, din acele modve, cu caracter general,
care apar simultan, chiar în epoci îndepărtate unele de altele, în regiuni diferite, predo
minând însă în anumite momente ale civilizaţiei umane, ca o caracteristică dorninantă
şi ca un atribut principal al unei culturi.
Modvele rectilinii — linii paralele mai adîncite sau mai puţin adîncite, apropiate
sau distanţate, caneluri înguste sau simple zgîrieturi, incizii alveolare, triunghiulare,
dreptunghiulare sau urme de unghie - - sînt de un caracter general, descoperite pe frag
mentele ceramice din toate staţiunile slave, cunoscute pînă acum.
Un decor care ni se pare necitat pînă acum în staţiunile slave, este motivul format din
adîncituri alveolare, făcute cu pieptenele sau cu un instrument de os special, prin apăsarea
lui pe loc, fie pe un spaţiu complet liber (pi. Π/3) fie chiar pe ornamentul liniar, exe
cutat cu acelaşi instrument în jurul vasului (pl. II/1, 2). Se remarcă poziţia oblică a mo
tivului, format din 4, 5 şi 6 mici caneluri răsucite pe loc, precum şi repetarea lui la dis
tanţe egale, mai mici sau mai mari, constituind, după cît se poate vedea, un frumos brîu
pe partea superioară a corpului vasului, fie imediat sub gît (pl. II/3), fie ceva mai jos
(pl. Π/1, şi 2).
Acelaşi motiv de melcişori are şi vasul slav de la Alba Iulia (pl. 1/5—5 b). Pe acest
vas, motivul apare pe partea superioară a umărului vasului şi efectul lui estetic se
poate observa mai bine: este unul din motivele slave rare şi probabil unul dintre cele
mai frumoase.
La Dinogetia s-au descoperit fragmente ceramice, ornamentate în acelaşi gen,
cu acelaşi instrument, dar motivele diferă: ele au forme deosebite, după gustul meşte
rului olar. Acest decor expresiv de la Ciugud, din raionul Alba Iulia, va trebui urmărit
în cercetările viitoare, mai ales că el nu figurează nici în repertoriul motivelor ceramicii
slave din Bulgaria, Polonia şi alte regiuni locuite de slavi .
In general decorul, ori de ce natură ar fi el, este aplicat pe umerii vaselor.
Instrumentul ornamental de predilecţie era un pieptene de os sau de lemn, cu
7—8 dinţi, dintre care se imprimau 2—4, mai rar 5—7. Un astfel de instrument
s-a descoperit şi la Dinogetia. J . Kostrzewski dă în lucrarea sa de sinteză un exemplar
de pieptene, descoperit la Ojcow, districtul Olkuz, în Polonia, pe care-1 reproducem
(fig. 11).
2

3

G r . Florescu, op. til.
' J . Kostrzewski, op. tit., p. 484.
* V. Mijatcv, op. tit. ; R. Jakimowicz, Entytl.

I V , p. 368; J . Kostrzewski, op. til.,
p. 486, fig. 235.

1
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în afară de pieptene, în combinaţia variată a decorurilor se mai foloseau : un betigaş sau instrument de os, rotund sau pătrat la capăt, pentru incizii simple sau dispuse în
rînduri paralele (pl. Π/18), pentru caneluri mai adinei sau mai subţiri (pl. Π/5—10,15,16);
un cuţitaş (pl. Π/8), unghia sau pană de gîscă, tresde sau os rotund.
J . Kostrzewski, analizînd foarte amănunţit ornamentarea
vaselor slave, ajunge la constatări importante. Astfel el stabileşte
că sînt trei faze în evoluţia ornamenticei vaselor slave: secolele
VII-IX, în care se cristalizează formele variate de decoruri rectilinii,
în valuri, caneluri, ştampile; secolele X - X I de unică înflorire, în
combinaţii variate, în executare îngrijită şi folosire de cele mai per
fecţionate instrumente; secolele X I - X I I , decadenţa atît a motivelor
decorative, reduse la simple zgîrieturi, cît şi a tehnicii şi a formelor,
totul tinzînd spre rudimentar.
După părerea lui J . Kostrzewski pieptenele încetează de a mai
fi folosit la sfîrşitul secolului X şi începutul secolului X I .
Din cercetările făcute la Ciugud, precum şi din materaialul
ceramic prezentat, reiese clar . că avem a face cu o aşezare slavă, în
mare parte distrusă de apele Mureşului, care formează in faţa staţiunii
un cot mare, iar apele Ampoiului izbesc chiar în malul unde s-au
descoperit urmele aşezării.
Vetrele descoperite (fig. 10), asemănătoare cu cele determinate
de Gr. Florescu Ia Capidava, precum şi stratul de cultură, care nu
trece de 0,20 m, presupun o durată de timp nu prea îndelungată
a aşezării slave şi ele arată că aci a locuit o populaţie modestă
de agricultori şi pescari, din epoca de simbioză slavo-romină, adică
din secolele X — X I .
Unele dovezi, cum sînt fragmentele de vase-găleţi (pl. Π/1,9 Fig. 11. — Ojkow, dit20) şi fragmentele de ceramică expresiv decorată (pl./II/l,2,3 şi 15) trictul Olkusz, Polonia.
Pieptene pentru ornamen
ar putea presupune o stare socială mai ridicată a comunităţii şi chiar
ta tul vaselor.
un import de vase. Gr. Florescu crede că vasele-căldări sînt importate.
Pentru a ajunge totuşi la o concluzie în privinţa datării ceramicii slave de la Ciugud,
este necesar să aruncăm o privire asupra ipotezelor emise, atît de cercetătorii noştri,
cît şi de cei din ţările învecinate.
O limită pînă unde ne putem duce pare că s-a fixat în urma datării prin monede
a ceramicii slave din staţiunile Capidava şi Dinogetia: secolele X I - X I I . Gr. Florescu
încadrează ceramica slavă intre secolele VI-XI, luînd în consideraţie nu numai data
statică a unei monede, ci şi complexul culturii unde a fost descoperită. Chiar şi vasele
smălţuite sînt socotite de acest cercetător, din secolul VIII, cel mai devreme. Gh. Ştefan,
analizînd materialul de la Dinogetia, stabileşte trei perioade: sec. I-III — cultura fierului,
materiale romane de caracter militar; sec. IV-VI, cetate nouă bizantină; sec. X - X I I ,
locuinţe slave. între secolele V U şi I X ar exista un hiatus, deşi unele indicii sînt şi
in acest timp . Bucur Mitrea, luînd ca punct de plecare concluziile lui Lubor Niederle,
privitoare la Cehoslovacia, se opreşte între secolele VIII, Η, X I , la materialele ceramice
de la Satul Nou (Constanţa) . K. Horedt crede că materialul de la Ciugud, pe care 1-a
examinat, aparţine secolului X I . C. Daicoviciu, chiar de la începutul cercetărilor slave,
s-a oprit la epoca simbiozei slavo-romîne, secolele V U - X .
1

8

3

4

6

J . Kostrzweski, op. cit., p. 480—491.
* G r . Florescu, op. cit., p. 338.
G h . Ştefan, « S t u d i i », Π, 1, 1949, p. 132—134.

1

1

ti. Mitrea, « S t u d i i », 11, 1, 1949, p. 150.
* C . Daicoviciu. A I S C , I V , p. 181—185; idem, La
I ransjhanii. . ., p. 252.
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Arheologii polonezi, îndeosebi J . Kostrzewski şi R. Jakimowicz, sînt pentru seco
lele V I -XII, precizînd unele lucruri importante: decorul cu pieptenele începe în secolul
VII şi sfîrşeşte la începutul secolului X I . Datarea prin monede trebuie riguros controlată.

PI. I U . — Ţclna. Fragmente ceramice din epoca feudali timpurie.

Cercetătorii cehoslovaci, dintre care locul de frunte îl ocupă Jiri Neustupny, se
mărginesc la secolele V I - X în Ungaria, arheologii n-au ajuns la date prea clare,
luîndu-se în seamă şi descoperirile avare, la un loc cu care s-au găsit chiar şi vase cu
sigiliu slave. Totuşi se emite o ipoteză: secolele V I I I - X I . Renumitul arheolog bulgar
K. Mijatev precizează întinderea in timp a culturii slave meridionale — secolele
VIII-XIV —, dar pentru ceramica din staţiunile de la Pliska, Madara şi Preslav se
opreşte la secolele I X - X .
2

3

J . Neustupny, Contribution
a la chronologie di la
céramique
tiare, « Slavia Antiqua », I I , p. 432—434.
•Lengyel Kovrig Uona, op. cit., p. 129—130.
* K . Mijatev, op. cit., p. 76—77 (rezumatul francez):
« Nombres d'indications prouvent que l'unité culturelle
1

slave a commencé sa réalisation dans les régions du Danube.
C'est peut-être encore au V I · ou V I I
s., mais plus
sûrement au I X * s. que l'unification slave sur le Danube
commence peu à peu a englober aussi les Slaves dc l'Est
et de l'Ouest ».
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Luînd în consideraţie cele de mai sus, precum şi împrejurările istorice caracte
ristice Transilvaniei, putem să spunem că ipoteza datării ceramicii de la Ciugud, între
secolele I X şi X I , ne pare cea mai apropiată de adevăr. Alte cercetări acum în curs
pot aduce precizări concludente.

3. Aşezarea slavă de la Ţclna (comuna Ighiu, raionul Alba).
Informaţi de către Sfatul Comunal că la săparea unei pivniţe s-a dat de urme vechi,
in satul Ţelna, în ziua de 9 martie 1951 am fost la faţa locului şi in afară de descope
rirea unui strat foarte sărac de cultură de tip Wietenberg, în imediata apropiere a unei
vechi staţiuni, cercetată de noi în anii precedenţi *, s-a stabilit existenţa unei aşezări slave,
in vii, la locul numit « Părăuţe ».
Pentru moment nu s-a putut decit identifica această aşezare, prin observaţii sumare
pe teren şi prin culegerea cîtorva fragmente ceramice, urmînd ca în viitor să se facă
o cercetare mai amănunţită.
Aşezarea este uşor de determinat, ea fiind redusă, acum, numai la săparea unui
înalt răzor dintre vii, in şanţul căruia apar fragmentele şi in peretele căruia se pot
observa vetre de cenuşă. Sînt trei straturi de cultură bine reprezentate: slav, roman şi
Wietenberg. Din straturile Wietenberg şi roman s-au cules cîteva fragmente caracte
ristice, dintre care două de terra sigilata, iar din stratul feudal timpuriu s-au cules cinci
fragmente, pentru a fi prezentate (pl. III/1—5).
Sînt fragmente ceramice făcute dintr-un lut cu multe impurităţi, dar binişor ars,
de culoare cenuşie, cu cîteva ornamente simple: linii (pl. ΠΙ/2, 3) sau caneluri (pl. ΠΙ/3)
sub buza vasului. Buzele sînt caracteristice, fie subţiri, uşor modelate, răsfrînte în afară
(pl. III/l, 3), fie răsfrînte mai mult (pi. ΠΙ/2), formînd cu umărul vasului un fel de
canal, sau mai puţin (pl. ΠΙ/5), lăsînd peretele să se lărgească treptat.
Formele, după cît se poate determina, sînt de vase comune, oale obişnuite, unele
probabil sferoidale (pl. ΠΙ/2), altele cu pereţii mai puţin bombaţi, cu un corp mai zvelt,
de mărime modestă.
După tehnică şi ornamentaţia rudimentară, aceste fragmente, spre deosebire de
altele, destul de bine arse, pot fi datate între secolele X şi X I .

CONCLUZII

Regiunea centrală a Transilvaniei, din preajma Alba Iuliei, dovedeşte a fi şi un
important centru al culturii slave. Descoperirile făcute, într-un timp scurt, cu posibilităţi
dea fi înmulţite în viitor, în jurul vechiului Bălgrad (Alba Iulia), sînt o dovadă incontesta
bilă a unei timpurii aşezări a slavilor pe artera principală de comunicaţii a Ardealului,
valea Mureşului (harta de la fig. 8). Circumvalaţiile de la Laz, pe valea Sebeşului, şi de la
Pianul-de-jos, pe valea rîului Pian, arată aşezarea comunităţilor slavo-romîne în locuri
mai sigure, pe timpul migraţiilor.
Pentru a se ajunge la concluzii juste şi precise, la o sinteză a tuturor aspectelor
problemei slavo-romîne, va fi nevoie de o cunoaştere aprofundată a curentelor culturale,
a moştenirilor autohtone şi a zestrei materiale caracteristice fiecărui popor din epoca pe
'«Apulum»,

II (1943—1945), p. 25—53.
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cîteva hărţi, fixează din cele mai vechi timpuri pînă către secolul I V e.n., precizînd
următoarele cu privire la puternica influenţă romană:
« Il faut consacrer plus d'attendon aux études comparatives des civilisations
slaves à l'époque romaine et des civilisadons contemporaines des peuples indigènes
de Thrace, Moésie, Dacie, Pannonie, Norique et Réde, pour se convaincre, que,
malgré la civilisation supérieure, surtout artistique, chez la population immigrée et
chez l'élitefilo-romainedes tribus autochtones, le bas peuple et la masse de la population
indigène ne différaient pas beaucoup par le niveau de leur civilisation matérielle, de la
population slave de la même époque »*.
Poziţia clară a arheologilor noştri, care s-au ocupat de ceramica slavă, este cunoscută :
ei recunosc importanţa deosebită a ceramicii autohtone şi îşi dau seama că mai sînt încă
multe greutăţi în rezolvarea definitivă a problemei slave.
Pe lîngă progresul continuu al cercetărilor în acest domeniu încep să se lămurească
şi chestiunile de ordin secundar, cum sint descoperirile avare, ungare, carolingiene, germa
nice şi bizantine. Din examinarea tuturor va ieşi concluzia justă spre care trebuie să tindem.
I O N B E R C Iυ
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— Π ο τ β ρ χ α ι π , β H p a u n n c K o r o y e a n a . LTonuna. OnpywHoe yKpenjienHe.
— ΓΗΘΊ CponcKoro y e a n a . I l o n u n a . KojibiieBHjiHoe yKpenjienne.
— Kojuona BHJIKB MiioBpauJiaBCKoro y e a n a . Ilonbrna. KojibuesnnHoe yKpenjieime.
— JIHCBBO BaCwewHoro yeana. ΠοΜβρβΗΗΗ. Ilojibma. C j i e n u oupymHoro yKpenjieHHH H COJIO.
— 0 6 j i a c r b A j i 6 a I O J I H H . CnaBHHCKHe uaxojiKH.
— H y r y n . CjiaBHUCKan croHHKa. I L i a n pacnonoweeHH.
— H y r y n - O i a r . Oonuitt BHA Η CTpantrpadHiH.
— OHKOB OjiKymcKoro y e a n a . r i o j a m a . TpeCeHb AJIH opHaMeHTaiuiH c o c y n o e .
I . AJi6a IOJIHH . Φ ρ β Γ Μ β Η ΐ υ KepaMHKH paHHetpeonaJibHoft a n o x n .
I I . A n C a I O J I H H . ΦρβΓΜβΗΤΗ KepaMHKH paHHe<|>eonajibHOH a n o x a .
I I I . LţejibHa. ΦρβΓΜβΗΤΗ KepaMHKH pauHedjeonajibHOH ΘΠΟΗ.

DÉCOUVERTES D A T A N T D E L A H A U T E ÉPOQUE FÉODALE
DANS L E DISTRICT D'ALBA IULIA
(RÉSUMÉ)

Le problème de la poterie slave en Roumanie, tant en Transylvanie que dans la Dobrogea,
se pose depuis 1942, mais ce n'est qu'à partir de 1948 que les recherches touchant à l'époque
de la formation du peuple roumain gagnent en ampleur.
L'auteur fournit quelques données nouvelles sur les circonvallations slaves de Laz
et de Pianul-de-jos, dans le district de Sebeş, ainsi que sur la poterie datant de la haute
époque féodale découvertes à Alba Iulia, Ciugud et Ţelna, dans le district d'Alba Iulia.
La circonvallation de Laz, sur l'éperon de la colline de Ghergheleu (fig. 1) ferme la vallée
du Sebeş; elle est de forme ellipseïdale, longue de 40 m et large de 28; la largeur du fossé varie
entre 8 et 12 m (fig. 1 et 2). Les fouilles archéologiques effectuées en 1942 ont établi
que cette circonvallation datait de l'époque slavo-roumaine. Les analogies de forme
avec les circonvallations de Pologne sont remarquables (fig. 3,4,5,6, et 7). La date de la circonval
lation de Laz peut être placée entre le Ville et le X« siècle. Les remparts en terre de Pianul-deJos sont similaires à ceux de Laz: longs de 45 m, larges de 30 et pourvus d'un fossé d'une largeur
de 7 à 11 m.
Parmi les objets céramiques de haute époque féodale découverts à Alba Iulia (ancienne
Bilgrad) les plus remarquables sont: une gourde (pl. 1/1 et 1 b) et un vase sphérique, sans anse
)l. 1/5 et 5 b). Nonobstant leur faciès local, on peut établir un rapprochement entre les formes et
écors des vases et tessons de poterie trouvés à Alba Iulia et ceux qui ont été découverts dans
les pays voisins. Ils peuvent être datés de la période allant du 1X= au XI« siècle.
L'établissement de Ciugud offre une importance particulière du fait qu'il s'agit ici de la
découverte in situ de poteries slaves de haute époque féodale, d'âtres d'habitations, de quelques
formes spécifiques de vases, ainsi que d'une riche gamme d'ornements (pl. 11/10, 12 ). L'hypo
thèse qui fait remonter la poterie slave de Ciugud à une époque allant du VIlI« au XI= siècle semble
la plus proche de la réalité.
Dans le village de Ţelna (commune d'Ighiu,), une découverte accidentelle a permis de
déterminer l'existence d'un établissement de Ta haute époque féodale au lieu dit « Părăuţe ».
Les cinq tessons de poterie (pl. III) qui y ont été mis au jour, semblent, de par la technique de
fabrication, dater également du X= ou du Xle siècle.
Il va sans dire que seule une grande extension du champ des recherches slaves et
l'élaboration d'études importantes permettront d'aboutir à des conclusions sur la question des
poteries de haute époque féodale.

S

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. — Laţ- Les remparts en terre.
Fig. 2. — L a ţ . Coupe et stratigraphie dc la circonvallation.
Fig. 3. — Husţ/ev,
district de Siedlce, Pologne. Plan dc la circonvallation.
Fig. 4. — Potarzjca,
district dc Jararin. Pologne. Grconvallation..
Fig. 5. — Ciez, district de Sroda, Pologne. Circonvallation en forme d'anneau.
Fig. 6. — Koluda Vfitlka, district d'inowroclaw, Pologne. Circonvallation en forme d'anneau.
Fig. 7. — Lisevo, district dc Wabrzczno — Poméranic, Pologne. Vestiges d'une circonvallation et d'un village.
Fig. 8. — District
d'Alba Iulia. Découvertes slaves.
Fig. 9. — Ciugud. Station slave. Plan de l'emplacement.
Fig. 10. — Ciugud. Atre, vue générale et stratigraphie.
Fig. U.—Ojkow, district d'Olkuzs, Pologne. Peigne servant i l'ornementation des vases.
Planche I . — Alba Iulia. Découvertes slaves.
Planche I I . — Alba Iulia. Découvertes slaves.
Planche I I I . — Ţtlna. Découvertes slaves.
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CONTRIBUŢII L A CUNOAŞTEREA CERAMICII
DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI
AL XV-lea D E P E T E R I T O R I U L SUCEVEI

C

arheologice de la Suceava din anii 1951—1954 au dat la iveală un
bogat material ceramic din epoca neolitică şi pînă în sec. al XVII-lea e.n.
în cadrul acestui material, ceramica din a doua jumătate a sec. al XV-lea
este deosebit de abundentă.
Sarcina articolului de faţă este de a prezenta o anumită categorie din materialul
amintit, anume ceramica de uz casnic, rămînînd ca ceramica fină şi cea de import să formeze
obiectul unui alt studiu.
Tocmai pentru prezentarea ceramicii de uz casnic sau cum am mai numit-o, cera
mica maselor, dată fiind răspîndirea ei în rîndurile populaţiei modeste, am întimpinat
greutăţi destul de mari. Nicăieri în studiile de arheologie feudală de pînă acum, puţine
de altfel, nu se pune în discuţie un asemenea material. Publicaţiile arheologilor burghezi
se ocupă doar de monumentele de artă, de obiectele preţioase şi de materialul ceramic
fin, preferind pe cel de import.
Aşa-zisul « material de duzină », care în fond reflectă nivelul de viaţă al maselor
de la care a rămas, a fost neglijat de arheologii burghezi. Abia acum cîţiva ani şi-a căpătat
dreptul la viaţă. Acest material feudal a început să fie strîns cu îngrijire şi studiat atent.
Deşi s-a recoltat un material ceramic bogat în campaniile amindte, totuşi este departe
de a fi suficient pentru a înfăţişa o imagine completă a ceramicii de uz curent din a doua
jumătate a sec. al XV-lea. în plus, lipsa unui mare număr de vase întregibile ne-a creat
dificultăţi serioase în descrierea fiecărui tip în parte şi în urmărirea firului de evoluţie tipo
logică şi stilistică a ceramicii de la Suceava.
Această prezentare este doar o primă încercare de a examina, de a clasifica materialul
sucevean şi de a pătrunde la procesul producţiei ceramice din a doua jumătate a sec.
al XV-lea.
Pentru întocmirea acestei lucrări am folosit ceramica descoperită la Cetatea de
Scaun in secţiunile Β I şi Β X I I b, pe platoul din faţa cetăţii în sectoarele A şi B, la
Curtea domnească în secţiunile I I şi I X , în oraş în secţiunea I şi suprafaţa 1 şi ceramica
culeasă cu ocazia unor cercetări de suprafaţă la Areni şi mănăstirea lui Iaţco. Punctele
principale, care, prin bogăţia materialului ne-au permis in mare parte o clasificare
a tipurilor şi datarea lor, le constituie sectoarele de pe platoul din faţa cetăţii şi secţiunea I
cu suprafaţa 1 din oraş. în primul punct s-au dezvelit urmele unor construcţii incendiate,
lucrate in paiantă. Dărîrnăturile lor sînt acoperite pe alocuri de resturile unui pavaj.
Aşadar construcţiile sînt anterioare pavajului, a cărui dată se plasează la începutul sec.
al XVI-lea . Fără putinţă de îndoială sînt anterioare unei construcţii de piatră legată cu
mortar şi unor gropi cu monede suedeze false . Sub casele incendiate se găseşte un pavaj
de tuf şi mortar, format din două foi, acoperit de o pătură subţire de sol, care arată că
AMPANIILE
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între case şi pavajul amintit s-a scurs o oarecare vreme. Sub cele două foi s-au găsit monede
emise de bănăria lui Alexandru cel Bun. Aceste observaţii de ordin stratigrafie ne permit
să plasăm casele în paiantă ulterior epocii lui Alexandru cel Bun, fără a putea preciza,
pentru moment, perioada exactă, înainte de începutul sec. al XVI-lea, în care au existat.
Cu ajutorul unei monede turceşti, bătută în anul 1481, găsită chiar pe podeaua uneia
dintre casele dezvelite în întregime, putem să precizăm epoca de existenţă a acestor case .
Dacă mai ţinem seamă de faptul că construcţiile au fost distruse printr-un incendiu, in
cendiu constatat stratigrafie pe întreg platoul din faţa cetăţii, vedem că documentele ne
vin în ajutor pentru a fixa momentul distrugerii acestora. Primul incendiu, dintre 1481
şi începutul sec. al XVI-lea s-a întimplat in anul 1485. Ne referim aci la atacul lui Hronoda,
care a încercat să cuprindă Suceava, « dar fiindcă Suceava nu voia să se predea, arscră
oraşul » . Toate acestea ne îndreptăţesc să plasăm construcţiile de paiantă în a doua jumă
tate a sec. al XV-lea.
în punctul al doilea (secţiunea I cu suprafaţa 1 din oraş) s-au descoperit urmele a
trei locuinţe incendiate, ce se suprapun succesiv. Peste acestea s-a aşezat un pavaj de
piatră, după ce s-a procedat mai întii la nivelarea terenului, prin întinderea unui strat
de lut. Pavajul a putut fi datat la sfîrşitul secolul al XV-lea . Aşadar construcţiile sînt ante
rioare pavajului.
Prima locuinţă (de jos în sus) face parte dintr-un complex de locuinţe în cadrul
cărora s-au găsit monede anepigrafe, emise în timpul lui Alexandru cel Bun. Celelalte două
locuinţe au fost construite deci posterior primului nivel şi anterior pavajului, Menţio
năm că în cea de-a doua locuinţă s-a găsit o monedă bătută în vremea lui Ştefan cel Mare.
Fără a putea preciza datele, în stadiul actual al cercetărilor, legăm totuşi incendierea
locuinţelor de arderile succesive suferite de tîrgul Suceava în a doua jumătate a sec.
al XV-lea .
O importanţă deosebită pentru cercetarea noastră prezintă şi materialul din
secţiunea Β I din Cetatea de Scaun. Aci au fost descoperite numeroase fragmente de oale
identice cu cele din cuprinsul caselor amintite. Această ceramică, împreună cu o monedă
emisă de Ştefan cel Mare, a fost prinsă între două pavaje: unul datat anterior epocii lui
Ştefan, iar celălalt spre începutul sec. al XVI-lea .
De mult ajutor pentru lucrarea noastră a fost materialul descoperit in secţiunea Β
X I I b şi in special cel scos din şanţul de fundaţie al pînzei exterioare de ziduri a Cetăţii
de Scaun.
Materialul ceramic descoperit in celelalte puncte, fiind amestecat cu material mai
vechi sau mai nou decît cel de care ne ocupăm, l-am folosit numai ca element comparativ
pentru a determina frecvenţa diferitelor tipuri, varietatea şi dimensiunile lor.
în cele ce urmează trecem la examinarea materialului din punct de vedere al
tehnicii, formei şi ornamentaţiei.
Cît priveşte tehnica, toată ceramica din a doua jumătate a sec. al XV-lea, descoperită
pînă acum, este lucrată cu roata de picior. Pasta vaselor conţine nisip cu grăuntele mărunt
şi uneori pietricele mari cît bobul de grîu, ceea ce face ca vasele să fie zgrunţuroase şi
aspre . Cîteodată constatăm în pastă corpuri străine, ca de exemplu granule de calcar.
Pasta nu este îndeajuns de frămîntată. Acest ultim fapt şi mai ales nisipul o face să fie
poroasă. Pereţii vasului sînt subţiri. Arderea este completă şi uniformă. Vasele au
un sunet sonor.
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Cea mai mare parte din vase, circa 85%, sint arse la roşu şi numai puţine vase — circa
15%—sint arse la negru. De altfel arderea la negru este o persistenţă a metodei aproape
exclusiv folosită in prima jumătate a sec. al XV-lea şi in sec. al XIV-lea şi nu ştim, deocam
dată, cit timp înainte.
întrebarea legitimă care se naşte de aici este ce a determinat în a doua jumătate a
sec. al XV-lea inversarea de raporturi intre ceramica neagră şi cea roşie, saltul de la metoda
de ardere la negru, folosită în prima jumătate a sec. al XV-lea şi mai înainte, la metoda
de ardere la roşu din a doua jumătate a sec. al XV-lea.
Pentru a încerca soluţionarea acestei probleme, să vedem în ce constă diferenţa,
din punct de vedere tehnic, dintre cele două categorii de ceramică.
în cazul metodei reducătoare, vasele se ard Ia început în curent de aer pînă ce se
caJcinează suficient. După aceea se introduce in cuptor, de obicei, material răşinos şi se
înfundă cu pămînt gurile de deservire ale cuptorului. Continuarea arderii cu o flacără
afumătoare într-o atmosferă lipsită de oxigen face ca bioxidul de fier, care dădea vaselor
culoarea roşie, să se transforme în protoxid sau chiar, în cazul unei reduceri puternice,
în metal. Vasele astfel arse capătă culoarea neagră sau cenuşie, tocmai culoarea protoxidului de fier sau a fierului metalic . Dacă arderea reducătoare nu este completă, frag
mentele ceramice au în spărtură culoarea cenuşie-roşiatică sau roşie.
în timpul arderii reducătoare, paralel cu reacţiile chimice ce se petrec în pastă, are
loc şi un proces fizic. Pe suprafaţa vasului se depune, în particule minuscule, carbonul
rezultat din arderea înăbuşită a combustibilului .
în cazul metodei oxidante, vasele sînt arse cu curent de aer în tot timpul procesului
de ardere.
Ceramica neagră poate să fie realizată in toate cuptoarele, de la cele mai primitive
la cele mai evoluate, respectiv de la cuptoarele sub formă de gropi tronconice la cuptoarele
cu grătar orizontal. Arderea ceramicii roşii se poate face şi ea în cuptoarele menţionate
mai sus, dar numai în cuptoarele cu grătar orizontal poate să fie arsă unitar. Restul cuptoa
relor au posibilităţi reduse de ardere la roşu. Circa 45% din ceramica arsă în ele la roşu
suferă calitativ .
Avînd in vedere dezvoltarea istorică a olăritului, constatăm că în epoca de naştere
a relaţiilor de producţie feudală şi în etapa timpurie a dezvoltării lor, cînd activitatea
meşteşugărească era încă legată de producţia casnică, ceramica era arsă in condiţii imper
fecte, în cuptoare ca acelea apărute în săpături la Bucureşti .
Majoritatea covirşitoare a ceramicii din a doua jumătate a sec. al XV-lea şi un pro
cent de circa 15% din ceramica aparţinînd primei jumătăţi a aceluiaşi secol este arsă unitar
la roşu, în cuptoare cu un tiraj de aer aproape perfect, în cuptoare evoluate de tipul celui
descoperit in campania din 1954 la Suceava. Că în el se ardea numai ceramică roşie,
rezultă din examinarea unei mari cantităţi de deşeuri, ce aparţin cuptorului descoperit.
Acest lucru îl constatăm într-o perioadă în care cea mai mare parte din vase erau arse
la negru.
în epoca de care ne ocupăm mai întilnim fragmente ceramice relativ numeroase,
roşii la suprafaţă şi cu o parte din miez negru. Este vorba aci de vase arse întii reducător,
după procedeul obişnuit, şi apoi oxidant. Complicarea procesului de ardere se datoreşte,
probabil, faptului că unii olari, care aveau cuptoare cu posibilităţi reduse de ardere, încer
cau să producă, în afară de ceramică neagră, şi ceramică roşie de calitate bună, aproape ca
cea obţinută in cuptoarele cu grătar orizontal.
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Răspîndirea cuptoarelor evoluate în condiţiile dezvoltării şi acumulării experienţei
de producţie a dus la saltul de la metoda de ardere la negru la metoda de ardere la roşu
şi, pe baza acesteia, la simplificarea procesului de ardere, la lărgirea producţiei ceramice.
Continuînd examinarea ceramicii după arhitectura vasului, deosebim mai multe
forme în cadrul cărora constatăm o gamă bogată de tipuri cu o serie întreagă de variante.

Fig. 1. — 1—2, ulcele; 3, capac de oalâ.

Forma cea mai des întîlnită este oala. Aceasta era întrebuinţată, în majoritatea cazu
rilor, pentru fierturi la vatră. Un indiciu grăitor în acest sens este pojghiţa de fum de pe
gîtul şi buza unora dintre oalele pe care le studiem. Deşi, în general, oalele sînt uniforme,
totuşi prezintă deosebiri considerabile în detalii, detalii care definesc un anumit tip de
vas, reprezentativ pentru o anumită epocă.
Primul dp este oala cu buza arcuită, de aceeaşi grosime cu pereţii, cu gîtul redus,
umerii boldţi, fundul plat, desprins de pe roată cu sfoara (fig. 1/1). Uneori pereţii vasului
încep să se lărgească, chiar de la fund, din ce în ce mai mult spre pîntecul acestuia. Alteori
pereţii oalei se ridică puţin, aproape perpendicular faţă de fund, iar după aceea se desfac
arcuindu-se. încă un element al acestui vas este toarta făcută din bandă îngustă, prinsă,
de obicei, cu un cap exact pe buză şi cu celălalt pe pîntec. De cele mai multe ori toarta
are un şanţ longitudinal pe mijloc. Alături de aceasta întilnim toarta alveolată. Alveolele
sînt făcute prin strîngerea ambelor margini cu vîrful degetelor. Destul de rar întilnim
oale cu toartă lată, masivă, cu două şănţuiri longitudinale pe mijloc. Aceasta din urmă este
frecventă în prima jumătate a sec. al XV-lea.
Majoritatea covîrşitoare a oalelor pe care la examinăm reprezintă numeroase
variante ale acestuitip.între acestea găsim o serie de forme de tranziţie, ceea ce face aproape
imposibilă o diviziune in interiorul tipului respectiv. Ne limităm deocamdată la o împăr
ţire convenţională a lor.
Varianta principală, predominantă, este oala de dimensiuni mijlocii, cu buza relativ
înaltă, răsfrîntă mult in afară la bază, apoi arcuită uşor în sus. Marginea e puţin îngroşată
faţă de restul buzei şi foarte uşor teşită spre interior. Pe gît are o nervură bine reliefată.
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A doua variantă este acelaşi dp de oală, insă cu buza scundă, puternic arcuită,
mai groasă decît pereţii vasului şi cu marginea mult teşită spre interior. Pe git observăm
o nervură uşor reliefată.
A treia variantă are buza scundă, arcuită, îndreptată aproape vertical în sus, mai groasă
decît pereţii vasului. Buza are la exterior, în dreptul arcuirii, o nervură rotunjită sau
unghiulară, mai mult sau mai puţin pronunţată. Gîtul oalei este mai dezvoltat; pe mij
locul lui se vede o nervură nu prea reliefată, plată sau rotunjită.
A patra variantă este oala de dimensiuni mici şi mijlocii, cu buza scundă, răsfrîntă
mai întîi în afară, apoi îndoită brusc în sus. Marginea este teşită orizontal şi are o şănţuire
vădită pe mijloc. Buza se subţiază treptat de la margine spre gît. Gîtul este mai dezvoltat.
A cincea variantă este oala cu buza reladv înaltă, arcuită, cu marginea teşită şi trasă
puţin spre interior. Buza este mai groasă decît pereţii. Se subţiază treptat de la margine
spre gît. Pe gît se vede o nervură puţin pronunţată.
A şasea variantă este oala cu buza scundă, arcuită, teşită spre interior, trasă puţin
în afară. Pe gît are o nervură uşor reliefată.
La capătul acestei prezentări plină de o serie întreagă de lacune, cauzate, printre
altele, de starea fragmentară a materialului, găsesc de cuviinţă să repet că diviziunea pri
mului dp în şase variante este cu totul convenţională, dar nu forţată. Gama de şase vari
ante cu numeroase forme de tranziţie şi chiar cu variante ale variantelor ne ilustrează
măestria olarilor moldoveni din epoca de care ne ocupăm. în acelaşi timp, se pare că
aceste variante ne fac să sezisăm dezvoltarea rectilinie, aproape în deplină continuitate,
a tipului întîi către tipuri de vase din sec. al XVI-lea.
Al doilea tip de oală este de dimensiuni mici şi mijlocii; are buza scundă, răsfrîntă
şi îngroşată în afară şi o şănţuire în interior. Umerii sînt boltiţi, pîntecul dezvoltat; se
restrînge treptat spre fund. Gura este mai largă decît fundul. Toarta, sub formă de bandă,
este prinsă pe buză şi pîntec (fig. 1/2).
După profilul buzei deosebim în cadrul acestui tip trei variante.
Prima variantă o constituie oala cu buza răsfrîntă şi îngroşată mult în afară, cu o
foarte uşoară albiere în interior, cu gîtul reladv dezvoltat; este arsă în mediu reducător.
Varianta a doua o formează vasele care se disting prin buza răsfrîntă mai întîi în
afară, apoi în sus. Această ultimă parte mai groasă are marginea rotunjită. Gîtul vaselor
este scurt.
Ultima variantă a acestui tip o constituie, in majoritatea cazurilor, ulcelele. Ele au
buza răsfrîntă mult in afară, îngroşată puţin la exterior, cu o şănţuire pronunţată în inte
rior. Dintre acestea numai puţine vase sînt arse la negru.
Fragmente ceramice care să prezinte analogii sensibile, îndeosebi cu varianta a doua
şi a treia a acestui dp de la Suceava, s-au găsit în construcţiile incendiate ale Cetăţii de
pămînt de la Bîrlad .
în componenţa acestui tip, puţin frecvent în perioada de care ne ocupăm, consta
tăm, pe de o parte, persistenţa unor forme ce constituie majoritatea covîrşitoare în cadrul
ceramicii din prima jumătate a sec. al XV-lea, iar pe de alta, variante de trecere spre
ceramica din sec. al XVI-lea. în primul caz este vorba de varianta întiia a dpului în
discuţie, care aminteşte de un complex întreg de variante cu buza masivă şi arse la negru,
din prima jumătate a sec. al XV-lea. în ultimul caz este vorba de varianta a treia, bine
conturată şi întilnită des în sec. al XVI-lea.
Al treilea tip este oala cu buză înaltă şi răsfrîntă puţin în afară. Buza oalei este mai
groasă decît pereţii; este puţin teşită spre interior; în unele cazuri îngroşată sau lăţită în
afară; pe mijloc are onervură pronunţată. Gîtul oalei este redus.
l
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Tipul acesta este puţin frecvent în perioada de care ne ocupăm. E l reprezintă probabil
o evoluţie a vasului borcan — cu buza înaltă răsfrîntă puţin în afară, teşită mult spre
interior, cu o nervură groasă pe mijloc— din sec. al XIV-lea, prin oala puţin modificată,
dar definită ca dp din prima jumătate a sec. al XV-lea şi, dacă este vorba de o evoluţie
directă, prin variante pe care încă nu le-am sezisat.
Acest tip îl întilnim mai des în sec. al XVI-lea,
dar uneori cu mici schimbări, care totuşi ne feresc de
confuzii, iar alteori cu modificări esenţiale.
Al patrulea tip este oala de dimensiuni mijlocii,
cu umerii ridicaţi, cu gîtul redus, cu buza arcuită,
puţin îngroşată, cu o nervură groasă în dreptul arcuirii.
Printre formele de vase ce constituie inventarul
locuinţelor întilnim capacele de oală. Acestea au corpul
conic, uşor arcuit, larg deschis la gură, prevăzut în
capăt cu un buton cilindric şi lăţit la partea superioară.
Marginea capacului este răsfrîntă şi puţin îngroşată
în afară, are o albiere în interior. Deseori este însoţită
deasupra de .o nervură reliefată prin arcuire (fig. 1/3).
O altă formă de vas este cana. tn cadrul acestei
forme distingem două tipuri.
Primul tip îl constituie cana de mărime mare,
cu o siluetă elegantă. Acest exemplar are corpul pre
lung, gîtul înalt, buza dinamic arcuită, gura strimtă,
fundul larg, toarta obişnuită, prinsă pe buză şi pîntec.
Exemplarul acesta este ornamentat pe umăr cu trei
linii incizate, orizontale şi drepte. Desigur că era între
buinţată la turnat un lichid. Un indiciu în acest sens
este buza strînsă sub formă de cioc în partea diametral
opusă toartei (fig. 2).
Al doilea tip este cana de mărime mare, cu buza
înaltă, dreaptă, teşită spre interior şi lăţită puţin în
Fig. 2. — Cana.
afară, cu o nervură pronunţată pe mijlocul buzei,
însoţită deasupra de alta uşor reliefată.
O altă formă de vas este farfuria de dimensiuni mici şi mijlocii; are marginea puţin
lată, răsfrîntă orizontal în afară, pereţii se restrîng către fund, arcuindu-se uşor.
O altă formă de vas este cupa. în cadrul acesteia întilnim două tipuri.
Primul tip de cupă are forma de bol larg la gură, cu picior scund şi gol. Are buza
puţin teşită în interior, peretele drept cu o uşoară înclinare în afară; spre fund se arcu
ieşte mult. Piciorul este răsfrînt în afară şi în jos. Un tip similar de cupă, lucrat din
pastă fină şi smălţuită în galben-alburiu, poartă pe partea exterioară şi de mijloc a pere
telui o inscripţie cu litere slavone, incizate înainte de ardere. Inscripţia conţine numele
de Ştefan. De observat că scrierea este identică cu cea a actelor emise din cancelaria
domnească în a doua jumătate a sec. al XV-lea (fig. 3). Faptul că, în epoca de care ne
ocupăm un meşter olar ştia bine carte, nu e lipsit de semnificaţie.
Al doilea tip este cupa strimtă deasupra fundului sub forma unei talii. Acest tip
îşi găseşte analogii în cupele cu toartă, descoperite in săpăturile de la Bucureşti în 1953 .
In una din casele săpate în întregime s-a găsit un vas de capacitate mare, după
cît se pare de formă tronconică. Din fragmentele descoperite se poate vedea că el este
1
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alcătuit din doi sau mai mulţi colaci cu grosimea pereţilor de 0,10—0,15 cm, îmbucaţi
unul într-altul încă înainte de ardere, după sistemul olanelor cu mufă. Vasul are buza
îngroşată, teşită în afară, şi o nervură pronunţată sub ea. Acest vas a fost folosit probabil
pentru provizii. Fumul de pe faţa interioară s-ar putea să provină tocmai de la materialul
ars în el în timpul incendiului.
Ornamentele întîlnite pe
vasele de uz casnic de la Su
ceava sînt simple şi puţine ca
număr. De altfel nici combi
narea lor nu este variată. Teh
nica execuţiei este de asemenea
simplă. Motivele ornamentale
sînt făcute fie cu un instrument
dinţat, fie cu un instrument
puţin lat la vîrf.
Decorul este aplicat, de
obicei, pe umărul vasului. De
Cupa de lut smălţuiţi.
corul cel mai frecvent este for
mat din benzi de linii dese, uşor
incizate, dispuse orizontal, lăţimea liniilor fiind în raport direct cu mărimea vasului.
Ornamentul acesta, executat cu multă uşurinţă, îl întilnim adt înainte cît şi după perioada
de care ne ocupăm. Vasele mai sînt ornamentate uneori cu benzi de linii paralele, ori
zontale, la fel uşor incizate, distanţate egal sau inegal. Acestea le găsim mai des în
perioada anterioară şi foarte rar în sec. al XVI-lea. Un alt modv ornamental este compus
din linii ondulate, puţin adîncite, cu capetele rotunjite. în unele cazuri limitează în partea
de jos benzile de linii paralele, iar în altele sînt încadrate de dungi orizontale. Deşi
modvele ornamentale şi tehnica execuţiei lor sînt simple, totuşi o mare parte din vase
nu sînt împodobite. Acest fapt nu trebuie să ne surprindă, deoarece preocuparea meşte
şugarilor moldoveni în epoca de care ne ocupăm o formează în cadrul ceramicii de uz
curent, nu motivele ornamentale, ci elementele constructive, arhitecturale ale vasului.
Din cele arătate pînă acum rezultă că ceramica descoperită la Suceava în sectorul
caselor de paiantă, în parte între pavajul unu şi doi de pe platoul din faţa cetăţii, în
sectorul Β I şi Β X I I b din Cetatea de Scaun şi în secţiunile I I şi I X de la Curtea dom
nească, se datează, după condiţiile stratigrafice de găsire şi după date numismatice, în
a doua jumătate a sec. al XV-lea. în limitele acestei epoci se încadrează şi prin însăşi
evoluţia ei tipologică de la prima jumătate a sec. al XV-lea la sec. al XVI-lea.
După cum am văzut, preocuparea noastră a format-o ceramica de uz curent sau,
cum am mai numit-o, ceramica maselor. Ea ne-a dat posibilitatea să urmărim, prin exem
plare de legătură, continuitatea ei pe teritoriul Sucevei. în evoluţia aproape rectilinie
a acestei ceramici, constatăm o gamă tot mai bogată de forme, în sinul cărora se pe
trece o continuă transformare a tipurilor şi o permanentă înmulţire a variantelor lor.
Gîndindu-ne la evoluţia de-a lungul veacurilor a ceramicii de uz curent de la
Suceava, ca şi la abundenţa şi complexitatea ei, putem presupune că în această lo
calitate s-a înfiripat şi s-a dezvoltat meşteşugul olăritului încă din perioada feudală timpurie.
în săpăturile din 1954 s-a descoperit la Suceava un cuptor de ars oale datînd din
prima treime a sec. al XV-lea . E l atestă prezenţa unui atelier de olărie în acest loc.
1
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Dar deosebirile esenţiale in ceea ce priveşte tehnica de realizare a ceramicii de uz casnic
ridică problema existenţei mai multor ateliere de olărie. Arderea ceramicii la negru şi
la roşu ne pune pe urmele provenienţei ei din ateliere diferite .
Dintr-un document din 23 februarie 1453, dat cu ocazia întemeierii unei slobozii
in hotarul mănăstirii lui Iaţco de lîngă Suceava, vedem că domnia asigură condiţii pri
elnice pentru a se înjgheba şi dezvolta, printre alte meşteşuguri, şi olăritul în satul
nou îrifiinţat .
Prin urmare, avem temeiuri serioase să credem că nu numai în Suceava, dar şi în
imediata apropiere a oraşului, au existat, în a doua jumătate a sec. al XV-lea, ateliere
de olari.
Din analiza comparativă a ceramicii din a doua jumătate a sec. al XV-lea cu
ceramica mai veche s-a detaşat limpede diferenţa esenţială, în ceea ce priveşte metoda
de ardere, între ceramica neagră şi cea roşie. Este vorba aci de saltul ce se petrece în
tehnica arderii ceramicii în a doua jumătate a sec. al XV-lea, pe baza răspmdirii cupto
rului evoluat, a cuptorului cu grătar orizontal. Desigur că acest salt este o urmare directă
a acumulării de experienţă, a dobîndirii deprinderilor tehnice, a perfecţionării priceperii
meşteşugarilor olari. O dată cu experienţa de producţie acumulată, s-a perfecţionat şi
cel de-al doilea mijloc de producţie al olarilor, cuptorul. Cu alte cuvinte, experienţa
s-a materializat, s-a fixat, într-un cuptor de olărie perfecţionat.
Paralel cu saltul de la metoda de ardere la negru la metoda de ardere la roşu, s-au
petrecut transformări sensibile şi în elementele arhitecturale ale vasului. Ne referim
aci la dezvoltarea şi răspîndirea tipurilor de oale cu buza înaltă, dantelată, cu toarta
subţire şi îngustă, întîlnite rar şi executate simplu în prima jumătate a sec. al XV-lea.
Ele înlocuiesc în mare parte oalele cu buza scundă şi groasă, cu toarta masivă, caracte
ristice pentru întiia jumătate a sec. al XV-lea şi pentru perioade mai vechi. Acelaşi ritm
al transformărilor îl întilnim şi înlăuntrul celorlalte forme de vase.
Aceste constatări întăresc încheierea la care am ajuns, că, în epoca de care ne
ocupăm, s-a petrecut o cotitură în ceramica romînească.
Cotitura petrecută în ceramică trebuie tratată în legătură cu toate formele de mani
festare ale vieţii moldoveneşti, privite în unitatea şi interacţiunea lor, pentru că numai
aşa o vom explica şi-i vom vedea rolul în ansamblul progresului economic din epoca
lui Ştefan cel Mare.
Un prim indiciu al progresului economic general este procesul, aproape constant,
de creştere a valorii satelor în răstimpul care ne interesează. Acest fapt se poate explica
prin sporirea cantităţii de cereale-marfă produse de ţărani pe moşiile boiereşti, în con
diţiile dezvoltării forţelor de producţie in agricultură. în răstimpul dintre 1450 şi 1500
valoarea medie a satelor a crescut de peste cinci ori. Acestei creşteri îi corespunde o
sporire a cantităţii de grîne cerută mai întîi de o piaţă internă în plină dezvoltare . E x 
presia unei astfel de pieţe sînt oraşele. în cadrul lor se petrece acum un proces bilateral.
Pe de o parte populaţia orăşenească tinde tot mai mult spre o activitate meşteşugărească
sau comercială, ca urmare a adîncirii diviziunii muncii între oraş şi sat; iar pe de alta,
în aceste oraşe se adună o populaţie care părăseşte satele.
Cît de mult a crescut, în unele cazuri, numărul populaţiei orăşeneşti, se vede în
cifra de 20000 de locuitori ai Chiliei din preajma anului 1484 *. Că procesul de dezvoltare
al oraşelor ia amploare, reiese din analiza izvoarelor din sec. al XV-lea, referitoare, la
transformările de proprietate asupra tîrgului Şiret. în răstimpul dintre două acte succesive
1
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S-a arătat mai sus că dcscurile cuptorului dc ars oaie,
descoperit la Suceava in 1954, sint formate numai din fragmente ceramice arse la roşu.
Documente privind Isteria Raminiei, veac. X I V , X V ;
1

Λ . Moldova, I , p. 260.
* Cf. Barbu T . Qmpina, f Studii », 1,1953, p. 225 —226.
N . Iorga, Acte fi fragment!, I I I , p. 85.
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(13 decembrie 1421 şi 29 iunie 1456"), drgul Şiret se măreşte prin apariţia unei
« suburbii » . Aci se adună ţăranii şi iobagii care părăsesc satele. Aci se dezvoltă o acti
vitate meşteşugărească.
încă din a doua treime a sec. al XV-lea constatăm o luptă indirjită a orăşenilor
din Bacău şi Trotuş împotriva braşovenilor . Acelaşi obiectiv în luptă îl au şi orăşenii
din Vaslui . Izvorul acestei lupte îl găsim în concurenţa negustorilor braşoveni care-şi
desfăceau « mărfurile mărunte » pe piaţa internă a Moldovei, sub protecţia domniei,
potrivit privilegiilor acordate lor.
Ce mărfuri erau produse de meşteşugarii localnici şi erau vîndute pe piaţa internă,
înregistrează în parte un document dat de Ştefan cel Mare sloboziei Negoeşd la 13 martie
1466 . în acest act, locuitorii sloboziei amindte sînt Liberi să vîndă şi să cumpere: fier,
postav, pînză, oale, vase de lemn, plute şi alte produse naturale. La acestea se mai adaugă
mărfurile confecţionate din piei, cu care meşteşugarii şi negustorii localnici au cucerit
piaţa internă în ultima treime a sec. al XV-lea .
Proporţiile şi varietatea măriurilor produse de meşteşugarii de la oraşe cresc in
pas cu pătrunderea lor la sate, adică pe măsură ce se creează o piaţă tot mai mare de
consumatori*. Răspîndirea la sate a produselor meşteşugăreşti de la oraşe, în condiţiile
unei dezvoltări considerabile a tehnicii, micşorează producţia artizanală sătească şi restrînge
tot mai mult pe săteni la ocupaţiile agricole, cu alte cuvinte amplifică creşterea divergentă
a celor două laturi ale aceluiaşi proces : diviziunea socială a muncii. Creşterea viguroasă a
activităţii meşteşugăreşti face ca domnia să resrrîngă, după 1460, privilegiile acordate
negustorilor străini .
în lupta împotriva negustorilor din Polonia şi Transilvania, orăşenii moldoveni
încep acum să beneficieze de protecţia lurninatului domn Ştefan cel Mare. E l ia o serie
de măsuri protecţioniste, corespunzătoare nivelului de dezvoltare a forţelor şi relaţiilor
de producţie, măsuri menite să ducă la independenţa economică a Moldovei. Astfel,
el găseşte de cuviinţă ca in tratatul încheiat cu Matei Corvin la 17 iulie 1475 şi cu
loan Albert la 12 iulie 1499 să pună alături de interesele politice ale ţării, interesele
negustorilor moldoveni. Această nouă atitudine politică a domniei este foarte semni
ficativă. E a oglindeşte treapta înaltă atinsă de orăşenii moldoveni în procesul de matu
rizare economică şi politică.
Dezvoltarea considerabilă a activităţii orăşeneşti şi înflorirea meşteşugurilor au
loc pe măsură ce se lărgeşte sfera de circulaţie a mărfurilor. Contactul cu piaţa determină
pe meşteşugarii de la oraşe să sporească producţia şi să împingă prin luptă indirjită pro
dusele lor dincolo de limitele înguste şi izolate ale unităţilor economice feudale. Factorul
care a permis acest lucru a fost creşterea productivităţii muncii, ca urmare a perfec
ţionării tehnicii şi a dezvoltării experienţei în producţie a meşteşugarilor. Desigur că
aceasta este în legătură cu sporirea producţiei de cereale-marfă, datorită căreia a apărut
posibilitatea economică a diferenţierii şi specializării meşteşugarilor .
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Documente privind istoria Romlniei, veac. X I V , X V ;
A. Moldova, I , p. 43.
Documente moldoveneşti
dinainte de Ştefan
cel Mare,
cd. M . Cosiichcscu, I I , p. 781.
• Cf. Barbu T . Qmpina, op. cit., p. 226.
• Documente moldoveneşti
dinainte de Ştefan
cel Mart.
ed. M . Costachcscu. I I . p. 677—678.
• Hurmuxatbi, X V , p. 55.
' Documente privind istoria Komlniei, veac. X I V , X V ;
A . Moldova, I , p. 342—343.
' Actele emise de Matei Corvin în 22 aprilie 1466
şi 10 februarie 1489, prin care se interzice trimiterea de
piei crude In Moldova ţi Ţara Romineasca, sint grăitoare
in acest sens. Hurmuracbi, X V , p. 61 şi 130—131.
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* Analiza unei categorii dc acte şi anume a privilegiilor
comerciale, acordate succesiv liovenilor intre 1408 şi
1460, evidenriazi faptul c i numărul articolelor creşte pe
măsură ce satele sint antrenate în circuitul de schimb al
mărfurilor. Cf. Barbu T . Qmpina, în Lucrările
sesiunii
generale ştiinţifice
din 2—12 iunie 1950, p. 1628—1629.
' I n 1460 Ştefan cel Mare emite ulimul privilegiu
amănunţit, acordat negustorilor străini. 1. Bogdan, Docu
mentele lui Ştefan,
I I , p. 277—278.
Ibidem, p. 333.
Ibidem, p. 433.
F . I . Polianski., « A n a l e l e Romîno-Sovietice», ser.
Istorie, 3, 1953, p. 91.
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Dezvoltarea tehnicii la un nivel superior, în condiţiile unei pieţe în plină creştere,
oglindită prin antrenarea satelor în circuitul de schimb al mărfurilor, îndeosebi în ultima
treime a secolului al XV-lea *, a dus la separarea rînd pe rînd a meşteşugurilor de
agricultură.
Meşteşugarii olari, perfecţionînd mijloacele de producţie, au făcut posibilă adin
cirea, într-o măsură considerabilă, a procesului separării lor de agricultură. Prin între
buinţarea roţii de picior şi a cuptorului cu grătar orizontal, olarii de la oraşe au sporit
productivitatea muncii şi au mărit volumul produselor, puţind, în felul acesta, să satisfacă
cerinţele unei pieţe în continuă dezvoltare. O dată cu perfecţionarea utilajului şi creşterea
pieţei interne, legătura pe care o aveau olarii de la oraşe cu agricultura, ca ocupaţie secun
dară, se desface tot mai mult, deoarece dezvoltarea tehnicii şi a pieţei îi împinge spre
îndeletnicirea meşteşugărească.
Că ei au acum putinţa să producă pentru o piaţă mai largă, o constatăm din două
izvoare deosebit de interesante prin semnificaţiile lor multilaterale, dar pe care cadrul
limitat al lucrării nu ne îngăduie să le dezvoltăm aci. De altfel ambele izvoare au fost
folosite mai sus cu diferite prilejuri.
Reluînd documentul din 23 februarie 1453, vedem că domnia dă voie mănăstirii
lui Iaţco de lingă Suceava să-şi întemeieze un sat ai cărui oameni « săfieslobozi să umble
în bună voie cu oale, cu sare sau după peşte prin tirguri şi sate»*.
Treisprezece ani mai tîrziu, Ştefan cel Mare, într'o situaţie analogă cu cea de sus,
interzice s i se ia vamă locuitorilor din satul Negoeşti « sau de la peşte proaspăt, sau
de la maje sărată, sau de la sare, sau de la postav, sau de la pînză, sau de lafier,s a u
de la plute, s a u de la oale, s a u de la vase dé lemn, sau de la varză sau de la miere, sau
iarăşi de la ceară sau de la miere curată cînd le vor vinde s a u pentru orice vor vinde saU
iarăşi cînd vor cumpăra...
».
Deci textele menţionate atestă negoţul cu oale în Moldova în perioada de care
ne ocupăm.
După cum vedem, cotitura petrecută în ceramică în a doua jumătate a sec. al XV-lea
s-a produs în cadrul unei pieţe în plină dezvoltare, ca urmare a perfecţionării tehnicii
olăritului. Aceasta din urmă a dat posibilitate meşteşugarilor olari să se rupă din ce
în ce mai mult de agricultură şi să producă pentru o piaţă tot mai largă.
Studiul ceramicii de la Suceava şi dc aci al olăritului ne-a permis să ajungem
la încheierea că evoluţia ceramicii urmează ritmul progresului economic general al Mol
dovei şi că dezvoltarea rapidă şi prin salturi, care a avut loc in a doua jumătate a sec.
al XV-lea, este generată de acumulările cantitative petrecute în cadrul forţelor de pro
ducţie în perioadele anterioare.
8
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Κ Η3ΥΜΕΗΗΙΟ KEPAMHKH ΒΤΟΡΟΠ ΠΟΛΟΒΗΗΗ X V ΒΕΚΑ,
ΗΑΠΛΕΗΗΟίΙ HA ΤΕΡΡΗΤΟΡΗΗ CyMABbI
(KPATKOE COflEPWAHHE)
jTţjifl HacTOfunero cooCmemiH β Β τ ο ρ Hcnoju>aoBaji ô o r a T u t t KepaMHiecKHÔ ΗβτβρΒαπ
o6HapyH<eHHutt Ha τ β ρ ρ κ τ ο ρ Η Η C y i a e u Β nepuc-A 1951—1954 Γ-OAOD. Πρκ u e y q e m i H H
KjiaccHipHKaHHH H a T e p u a j i a
O H o n n p a e T C H H a cTpaTurpa<pH<iecKue H HyMHaMaTHiecKue
AaHHbie.

Începînd cu 1470, m t Unim şi lăsate vin2ïri şi cumpâriri organizate de gospodarii mari feudale. Documtnit pritind istoria Romlniei, veac X I V , X V ; A . Moldova, I , p. 371.
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HaflaeHHbie K e p a M i i i e c K H e iianeJiHH «aroTomieHU na Γ - Π Η Η Η , CMemaHHoti c necKOM
pejţKHx cjiyianx, c κ β Μ β ι ι ι κ β Μ ΐ ι . B e e O H H Bu^enaHiii H a H O J K H O M roHqapHOM n p y r e .
BojibmaH qacTb H O H H X — OKOJIO 85% — noflBepranucb paBHOMepHOMy oômnry flonpacHa
H jiHDJb ΗΘΜΗΟΓΗΘ — OKOJIO 15%
— oÔHUiry Α Ο ί β ρ Η β . Β π ρ ο ι β Μ Ο6>ΚΗΓ AoiepHa n p e n c T a e -

Η,

Β

jineT co6olt nepesKiiTOK Metoda, HcmnoiHTejibHO iipHMeHHBmerocfl
nOJIOBHHe

XV

Β XIV Η Β

nepeoft

ΒβΚΟΒ.

Κ β κ HBCTByeT H S coo6m,eHHH, β κ β η ο κ OT lepHoro o6mHra κ KpacHOMy o6ycJiOBJieH
pacnpocrpaHeHiieM Β Ο β τ ο ρ ο π Π Ο Λ Ο Β Η Η Θ X V Β β κ β ycoBepmeHCTBoeaHHux neiett c r o p n a o H T a j i b H o l i penieTKoft Tiina neiu aim
o6mnra, οτκριποΗ Β 1954 rosy Β Cyiaee.
Η τ ο KacaeTCH φορΜυ cocyflOB, τ ο HaÔJHonaeTCH c p a B H i i T e j i b H O 6ojibmoe p a s H O o 6 p a eiie: T U π hi HenpepuBHO ΗΒΜΘΗΗΙΟΤΟΗ, H I H C J I O H X ΒβρΗβΗΤΟΒ yseJiHiHeaeTCfl. ΟρΗβΜβιιτ
cocy^oB y n p o m a e r c H
ΗΟΓΟ

no

H pacmnpeHHH ρ ω ι κ β

H e p e coBepoieHCTBOBaHHH ΤΘΧΗΗΚΗ

roHiap-

np0H3B0ACTB8.

OrpoMHbie

ycnexH roHiapHoro

npoitaeoACTBa

BO

Βτοροβ

ΠΟΛΟΒΗΗΘ

XV

Bena

O6T>HC-

HHRDTCH βΓΟ CBHBbK) C IOpOflOM H p b l H K O M .

H a - a a p a a e i i T i i f l ropoACKott w i i a H i i p e M e c j i e H H o e nponsBOACTBO C T B H O B H T C H H H T C H C H B CoBepmeHCTByeTCfl τ β Η Η Κ β p a a j i n q H U X OTpacjiefl npousBOACTBe, Β l a c n i o c T H MeTajiJ i y p n i i i . T a K H M o6paaoM p e M e c j i c H H H K H ΗΜΘΙΟΤ TexHHiecKyio BoaMOHuiocTb
yeejiHiHBaTb
KOJiHiecTBO Η paeHooCpaaiie npoAyKinin. C spyroft C T o p o H U , pocT npoAyKUHH TOBapHoro
Ηββ.

aepHa

oôycjioBiiJio

aKOHOMiiiecKyio

ee

eoaMOHwocTb

ΑΐιφφβρβΗΐηιροΒΚΗ

n

cnen.H8JiHaau.HH.

noBbimeHHe y p o B H H τ β χ Η ί ι κ κ Β ycJiOBiiHX 6ypnoro paaeiiTHH puHKa, npoHBJiniomerocH Β T O M , iTO c e j i a BKJUoiaioTCH Β τ ο Β β ρ ο ο δ Μ β Η , ο ο ο β β Η Η Ο Β n o c j i e n i i e n τ ρ β τ π X V Β β Κ 8 ,
n o c T e n e H H O π ρ π β β ϋ ο κ yxoAy ρ β Μ β α ι ι β Η Η ί ι κ ο Β u a cejibCKoxoaHftcTBeHiion
epeau.
BjiaroAapfl npiiMeiiemuo ΗΟΗΪΗΟΓΟ r o i i i a p H o r o K p y r a 11 ycoBepineHCTBOBamuo O6>KHraTeJibHOH n e n i

fl.in

COCVAOB,

ropoACKiie

ο6τ.βΜ n p o A y K i u i i i ; T H K I I M

oôpaaoM,

paaBHBaiomerocH

C

puHKa

oce

pasBHTHe

puHKa.

OHII

roHiapu
cMorjiii

ycoBepuieHCTBOBamieM

c i i a ô e e cTaHOBiiTCH c e n a b ropoflCKHx

noBuciuiii

npon3BOAHTeJibHOCTb

yAOBJieTBopHTb

πότρβΟΗοστΗΜ
Η ροετοΜ

o6opyAOBaHHH

roHiapoe c

cejibCKHM

Tpyna

Η

HenpepuBHO
BHyTpeHHero

XOSHHCTBOM, τ β κ

κβκ

TOJiKaeT H X n a n y T b Β Β Η Η Τ Η Η p e M e c j i o M .
O pacTymelt npoHSBOAHTejibHOCTH H X T p y n a BBHAy 6ojiee mnpoKoro c6brra C B H A O TeJibCTByioT A B B AOKyMeHita — ο τ 23 φ β Β ρ β ϋ Η 1453 roAa Η Ο Τ 13 Μ β ρ τ β 1466 r o A a . Β H H X ,
HapHAy c Η β κ ο τ ο ρ ι ΐ Μ Η , c6biBaeMbiMH H a B H y T p e H H e M p b i H K e npoAyKTaMH nponesoACTBa
MecTHbix p e M e c j i e i i H H K O B , y n o M H H a i O T C H Η Γ ο ρ π ι κ ι ι . TaKHM oôpaaoM, y c o B e p n i e H C T B O B a H H e
τ β χ Η Η Κ Η roiiiapHoro π p o u 3Bo ACTBa npoiiaonuio Β ycJioBHHx 6ypnoro paaBHTHH pbiHKa.
H a OCHOB8JTOH H 8 y i e H H H ΗβΗΑβΗΗΟΗ Β CyiBBe Κ β ρ β Μ Η Κ Η Η OTCK>Aa Η ΓΟΗΊβρΗΟΓΟ
n p O H S B O A C T B a β Β Τ Ο ρ ΠρΗΗΟΑΗΤ K BblBOAy, TTO paBBHTHe Κ β ρ β Μ Η Κ Η COOTBeTCTByeT ΤβΜΠβΜ
o6nţero aKOHOMHiecKoro nporpecca M O J I A O B U Η η τ ο HaÔJiioAaeMoe BO Βτοροπ Κ Ο Λ Ο Β Ι Ι Η Θ
X V Β β κ β ôucTpoe CKaiKoo6paaHoe paaeiiTHe o6ycjiOBJieHO K O J i i i i e c T B e H H U M H a K o m i e H H e M
Β ciicTe.Me n p o i i a B O A H T e j i b H b i x CHJI n p e A n i e c T B y i o m i i x nepnoAOB.
ΤΘΧΗΗΚΗ Η p u H K a

O B T J H C H E H H E

P H C . 1 . — 1 — 2 — K y e i n n H u ; 3 — KpumKa
P H C . 2 . — KyenraH.
P H C . 3 . — Π ο κ ρ υ τ α κ rnaaypbio Γ.ΤΗΗΗΗΟΛ

P H C Y H K O B

ropmKa.

iama.

CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE D E L A CÉRAMIQUE D E L A DEUXIÈME
MOITIÉ D U X V · SIÈCLE SUR L E T E R R I T O I R E D E SUCEAVA
(RÉSUMÉ)

Cette contribution est fondée sur l'étude de l'abondant matériel céramique découvert
à Suceava entre 1951 et 1954; l'étude et le classement de ce matériel sont partis des secteurs où
les conditions des découvertes ont pu être définies et datées à l'aide des données d'ordre stratigraphique et numismatique.
Cette poterie est faite d'argile mêlée de sable, rarement de gravier. Tous les objets sont
modelés au tour à pied. La plupart d'entre eux — environ 85·/ — accusent une cuisson unitaire
au rouge, sauf un petit nombre — environ 15°/o — qui
' - La cuisson au noir est
0

s o n t
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d'ailleurs un vestige de l'unique méthode de cuisson en usage au X I V siècle et dans la première
moitié du X V .
La transition de la cuisson au noir à celle au rouge est attribuée par l'auteur au fait que,
dans la seconde moitié du X V siècle, des modèles de tours perfectionnés, à grille horizontale,
du,type de celui découvert à Suceava en 1954, commencent à se répandre.
Les formes des vases comprennent une gamme assez variée, au sein de laquelle on constate
la transformation continue des types et la multiplication permanente de leurs variantes. La déco
ration de cette poterie va en se simplifiant à mesure que la technique s'améliore et que les potiers
travaillent pour des débouchés de plus en plus vastes.
Les remarquables progrès de l'art de la poterie dans la seconde moitié du X V siècle
s'expliquent par ses rapports avec la ville et le marché.
Le développement de la vie citadine contribue à intensifier l'activité artisanale. Différentes
branches de la production, celle de la métallurgie en particulier, voient leur technique se perfec
tionner. De ce fait les artisans acquièrent la possibilité technique d'élever le nombre et la diversité
de leurs produits. Par ailleurs, l'augmentation de la production de céréales-marchandises crée
la possibilité économique d'une différenciation et spécialisation des artisans.
L'essor de la technique à un niveau élevé, dans les conditions d'un marché en plein épa
nouissement, qui se traduit par l'inclusion des villages dans le circuit des échanges de marchan
dises, notamment au cours du dernier tiers du X V siècle, aboutit, par étapes successives, à
séparer les artisans de l'agriculture.
Grâce à l'emploi du tour à pied et au perfectionnement du four de cuisson, les potiers
des villes voient augmenter la productivité de leur travail et le volume de leur production,
et peuvent, par là, satisfaire aux demandes d'un marché en plein essor. De pair avec le per
fectionnement de l'outillage et l'extension du marché intérieur, les liens qui rattachaient les potiers
de la ville à l'agriculture se relâchent de plus en plus, car le développement de la technique
et du marché les poussent à se consacrer exclusivement à leur métier.
Deux documents, l'un du 23 février 1453, l'autre du 13 mars 1466, viennent confirmer
la possibilité qu'ont maintenant les potiers de produire pour des débouchés plus vastes. Parmi
certains produits des artisans de l'endroit placés sur le marché intérieur, ces documents mention
nent, en effet, la poterie. Le perfectionnement de la technique du potier s'est donc produit dans
le cadre d'un marché en plein essor.
L'étude des objets céramiques de Suceava et, par là, celle de l'art de la poterie a permis
à l'auteur de conclure que le développement de la céramique suit le rythme du progrès écono
mique général de la Moldavie et que le développement, rapide et par sauts, qui s'est produit pen
dant la seconde moitié du X V siècle, fut engendré par les accumulations quantitatives ayant
eu lieu dans le cadre des forces productives au cours des périodes antérieures.
e

e

e

e

e

e

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. — 1—2, petits vases de terre-cuite; 3, couvercle.
Fig. 2. — Petit pot.
Fig. 3. — Coupe d'argile émaillée.
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CONSIDERAŢII PALEOECOLOGICE ŞI BIOGEOGRAFICE
ASUPRA MOLUŞTELOR GĂSITE ÎN SĂPĂTURI
ARHEOLOGICE ŞI ÎN STRATURI D E LOESS

I

N lucrările mai noi asupra loessului, ca şi in săpăturile arheologice, se dă o importanţă
tot mai mare moluştelor şi mai ales gasteropodelor, deoarece prezenţa lor poate
indica o serie de elemente preţioase în ceea ce priveşte clima timpului respectiv,
stabilirea vîrstei loessului şi a teraselor, nivelul apelor în trecut, precum şi date
ecologice de valoare cu totul deosebită pentru regiunea studiată. Succesiunea şi
grosimea straturilor de loess, precum şi cercetarea elementelor floristice şi faunistice,
dau indicii şi asupra vîrstei pleistocenului, delimitînd perioadele interglaciale. Prezenţa
moluştelor ajută mult la aceste delimitări, prin datele paleoecologice pe care le putem
stabili, datorită asocierilor acestor animale aşa de mult legate de biotopul lor.
Mai mult ca oricare alt grup de vieţuitoare, moluştele lasă urme sigure prin cochilia
lor; ele au trăit şi trăiesc în toate mediile de viaţă şi sînt adaptate la condiţii climatice
foarte diferite. Pentru ca acestea să poată caracteriza stratul respectiv, trebuie să fie atent
colectate din « patul» lor, deoarece pentru aceeaşi regiune, scoase de la adâncimi diferite,
ele pot aparţine la orizonturi şi facies-uri diferite, deci cu alte condiţii ecologice. Pentru
fiecare orizont, moluştele pot spune multe, în ceea ce priveşte condiţiile de viaţă în care
au trăit (paleoecologie). La studierea acestor asocieri din facies-urile respective, trebuie
să se dea o atenţie cu totul deosebită speciilor alobtone — fie că avem de-a face cu straturi
de loess, fie că este vorba de săpături arheologice. Acestea pot fi aduse de vînt o dată
cu praful sau nămolurile uscate holocene (loess lehmifiat şi transportat ulterior de vînt
peste alte straturi) sau, în ceea ce priveşte săpăturile arheologice, pot fi aduse de oamenii
vremurilor respective pentru alimentaţie (Helix, Onto), ori ca ornamente. Stabilirea
speciilor autohtone şi caracteristica pe care o dau asocierile diferite ale acestora au o
importanţă principală.
Intercalarea de straturi cu moluşte de apă dulce şi de uscat indică ridicarea şi
coborîrea nivelului apelor, transformarea cîmpiei în mlaştină, sau invers, rnlaştini aco
perite de loess; de asemenea, găsirea speciilor silvicole ne duce la analiza procesului
de humificare, de putrezire a frunzelor, de dispariţie a pădurilor, de întindere a stepei
peste regiunile respective.
'
Numărul exemplarelor unor specii şi răspîndirea lor geografică ne pot delimita
pe hartă întinderea unor biotopuri care, pentru multe specii, nu este totdeauna corespun
zătoare cu cea actuală, dîndu-ni-se astfel posibilitatea stabilirii de zone paleoclirnatologice.
Speciile xerotermice, termofile, higrofile, mesofile sau limnicole, ca şi cele boreoalpine, pot să ne arate caracterul locului unde au fost găsite şi au mare importanţă în
stabilirea datelor paleoecologice şi în stabilirea evoluţiei istorice a multor specii, deoarece
se găsesc in straturi suprapuse, la adincimi diferite, în acelaşi loc.
întrebuinţarea moluştelor din loess pentru aceste date a format obiect de studiu
pentru mulţi cercetători din R. P. Ungară (T. Kormos, L . Soos, M . Rotarides), din
R. Cehoslovacă (V. Lozek, V . Ambroz, F. Prosek etc.), precum şi din alte ţări. S-au
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alcătuit liste complete de moluştele găsite în aceste ţări şi s-au tras unele concluzii paleo
ecologice sau antropologice. Cum în fauna ţării noastre există alte specii caracteristice
şi cu altă răspîndire geografică, pentru cele cu o întindere mai largă în Europa e nece
sară o privire introductivă asupra moluştelor, mai ales că am primit asemenea material
pentru determinare din diferite regiuni ale ţării, atît din săpături arheologice cît şi
din loess.
Cîteva exemple de asocieri interesante de moluşte provenite din săpături arheo
logice, efectuate în localităţi din regiuni îndepărtate unele de altele şi cîteva consideraţii
generale asupra biotopului respectiv (locului lor de viaţă):
Săpăturile arheologice de la Vădastra, reg. Craiova (1946, 1948, 1954 — Corneliu
N. Mateescu ).
Helix pomatia L . , Pomatias rivulare Eichw. (opercul), Etwmpbalia strigella Drap.,
Cepaea vindobonensis Pfeiff., Zebrina detrita Mull., Jaminia tridens Mali. Toate provin de la
adîncimi variabile (pînă la 2,60 m) şi indică prezenţa unei păduri sau crîng în apropiere,
cu umiditate redusă. Dimensiunea mare a unor exemplare de Helix pomatia şi Zebrina
detrita indică perioade cu umiditate mai mare şi climat calm.
Săpăturile arheologice de la Hăbăşeşti, ieg. Iaşi (1949, 1950 — Vladimir Dumitrescu ) .
Helix pomatia L., Euompbalia strigella Drap, şi Unio erassus batavus Maton et Rackett.
Prezenţa celor două specii de gasteropode terestre, găsite comun şi la adîncimi variabile,
în exemplare numeroase, indică un biotop de pădure deschisă sau crîng. Onto batavus,
în schimb, este un element alohton.
Săpăturile arheologice de la Cruşovu, reg. Craiova (1955—Corneliu N. Mateescu ).
Zebrina detrita M Oil., Jaminia tridens Mull., Cepaea vindobonensis Pfeiff., Helicella
striata Milll., Vitrea opinată Clessin, Caecilioides acicula Mull., Pomatias elegans MilU.,
Succinea putris L . Dintre bivalve s-au găsit fragmente de Unio sp. şi o valvă de A nodonta
piscinalis Nilsson. Prezenţa acestor bivalve este alohtonă, deoarece fauna bogată de
gasteropode terestre, găsită în numeroase exemplare, la adîncimi variabile, arată existenţa
unei păduri deschise sau crîng, căldură şi umiditate mare (Pomatias, Vitrea), în apro
piere de stepă — sau transformarea pădurii în stepă, cu elemente xerotermice (Jaminia,
Zebrina, Helicella). Prezenţa speciilor acvatice sau hidrofile indică apropierea unei ape
slab curgătoare ori a unei bălţi din care au fost aduse. La unele specii silvicole sau de
crîng (Cepaea vindobonensis, mai ales,) se observă o striaţiune foarte accentuată şi dimen
siunile mai mici ale cochiliei, ceea ce denotă stabilirea unui regim de secetă mai
accentuată.
Cercetările de la Valea Lupului, reg. Iaşi (1954 — C. S. Nicolăescu-Plopşor).
Jaminia microstragus Parr., Helicella striata MilU., Pupilla muscorum L . — toate
acestea indică o regiune de stepă, cu climat cald şi secetos. Prezenţa speciei Jaminia
microstragus, care astăzi se găseşte numai la sud de Dunăre şi în Dobrogea, arată răspîn
direa acesteia mult' mai nordică întimpulcuaternarului.
în afară de aceste consideraţii făcute pe baza unui bogat material provenit din
săpături arheologice, am determinat multe moluşte provenite din regiunea Bucureşti,
toate de provenienţă cuaternară, colectate de Petre Coteţ şi de E l . Prisnea. Unele au
fost'găsite in loess, altele în nisip loessoid sau în pămînt negru rezultat prin humificarea solului de pădure. Şi aceste moluşte confirmă rezultatele obţinute în săpături,
prin faptul că întilnim numeroase specii silvicole: Cepaea vindobonensis, Pomatias elegans,
Caracolina corcyrensis, Laciniariă sp., Helix pomatia etc., găsite întregi sau fragmentare,
1

a

3

Cf. S C I V , V I , 1955, nr. 3—4, p. 447—448.
Cf. V l a d i m i r D u m i t r e s c u ţ i colaboratori, Hăbiseţii.
Monografii arheologică.
Bucureşti, 1954, p. 606.
1

1

' Sdpàluri
arheologice la Cruiotu, în « Materiale arheologice,», I I I , p. 104, notele 1 fi 2 ; p . 111.
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în regiuVii astăzi acoperite de stepă (cornuna Gherghiţa). De asemenea la Fînari (Inde
pendenţa, între Bucureşti şi Ploieşti), ca şi la Slobozia, în nisip loessoid, s-au determinat
multe specii limnicole (Tropidiscus, Planorbis, Galba, Valvata, Pisidium, Spbaerium şi
Unio), care reprezintă facies-iil tipic al unei bălţi. în interiorul acestui facies, bine repre
zentat prin multe şi variate specii cu exemplare numeroase, s-au determinat şi elemente
silvicole aduse de apele ploilor, elemente alohtone deci, printre care am determinat
următoarele: Cepaea vindobonensis, Pomatias elegans, Laciniaria sp. (fragmente), Helix
pomatia etc.
Remarcăm în mod deosebit existenţa speciei Corbicula fluminalis Miill., dispărută
astăzi din fauna noastră, găsită ca relict în regiuni cu totul îndepărtate: Asia de vest,
Turchestan, Afganistan şi rar întîlnită în partea sudică a U.R.S.S., în lacurile şi riurilc
legate de bazinul pontic.
Aceste succesiuni de facies-uri, reprezentate prin moluşte diferite, denotă de ase
menea transformări mari în ceea ce priveşte condiţiile ecologice cu schimbări climatice
însemnate.
Interesant este şi materialul provenit de la Vinga, reg. Timişoara, care reprezintă
două facies-uri distincte, pe de o parte asocieri tipice de pădure caldă şi umedă (Pomatias
rivulare Eichw., Helicigona (Dobracia) banatica Rossm., Oxychilus depressus Clessin), pe
de alta facies-ul de stepă (Helicella striata Mull., Pupilla muscorum L . şi Succinea oblonga
Drap.).
Pentru a se putea trage concluzii generale, în ceea ce priveşte condiţiile ecologice
din trecut ale unei regiuni oarecare, temperatura şi umiditatea, este nevoie şi de alte
documentări; totuşi, din materialul pe care l-am studiat, provenit din regiuni diferite,
se pot scoate unele rezultate care pot sprijini afirmaţiile deduse şi pe altă cale, în ceea ce
priveşte problema loessului.
Prin studierea moluştelor din loess ca şi a acelora provenite din săpături arheologice,
s-a ajuns la următoarele concluzii:
1. Se pot face aprecieri asupra condiţiilor ecologice care au existat într-o regiune
şi astăzi nu mai corespund (transformări de pădure sau baltă in stepă), analizîndu-se
speciile din straturile provenite din perioade diferite.
2. S-a identificat prezenţa unor specii dispărute din regiunea respectivă: Corbicula
fluminalis, Caracolina corcyrensis, Jaminia microstragus şi Helicigona (Dobracia) banatica,
elemente relicte, cu o răspîndire, azi, la noi, mult mai restrînsă.
3. Se limitează regiuni de stepă sau de pădure, cu indicaţii climatice deduse din
asocierile moluştelor din timpul cuaternarului.
4. Pentru studiile de arheologie, se poate afirma întrebuinţarea unor specii de
moluşte ( Helix, Unio) pentru alimentaţie, după cantităţile mari de scoici şi cochilii găsite
lîngă locuinţe. De asemenea speciile întrebuinţate ca ornamente pot proveni din regiuni
îndepărtate; de obicei sînt elemente marine, care pot indica diferite schimburi stabilite
între oamenii vremurilor. Stabilirea condiţiilor paleoecologice ajută la interpretarea
vieţii şi ocupaţiilor oamenilor ale căror urme sînt studiate prin săpăturile respective.
A L E X A N D R U V . GROSSU
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CONSIDÉRATIONS PALÉŒCOLOGIQUES E T BIOGÉOGRAPHIQUES SUR L E S
MOLLUSQUES TROUVÉS AU COURS D E F O U I L L E S ARCHÉOLOGIQUES E T DANS
LES COUCHES D E LOESS
(RÉSUMÉ)

Les mollusques et particulièrement les gastéropodes, trouvés au cours de fouilles archéo
logiques ou dans le loess, fournissent de précieuses indications sur le climat, l'âge du loess et
des terrasses, le niveau des eaux, ainsi que des données palécecologiques sur la région é t u d i é e .
L'intercalation de couches renfermant des mollusques d'eau douce e t de t e r r e i n d i q u e u n e trans
formation dc la plaine en marais ou, au contraire, des marais recouverts de loess. La découverte
d'espèce sylvicoles mène à des conclusions sur la disparition des forêts, tandis que le nombre
des exemplaires de certaines espèces permet d'établir différentes zones paléoclimatiques.
Les associations de mollusques indiquent: à Vădastra, la présence, à proximité, d'une
forêt ou d'un bocage, ayant traversé des périodes d'humidité assez élevée et de climat chaud;
à Hăbăşeşti, un habitat de forêt ouverte ou de bocage; à Cruşovu, la transformation de la forêt
en steppe; à Valea Lupului, une région de steppe.
Les mollusques de la période quaternaire, colligés dans la région de Bucarest, confirment
les résultats des fouilles archéologiques (espèces limnicoles dans des régions aujourd'hui de
steppe: Gherghiţa, Independenţa, Slobozia).
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ACMI
AÉ

— Archaeologiai Ërtesito.

AI1N

— Anuarul Institutului de Istorie Naţionali, C l u j , I — V I I , 1922 —1938.

AISC
AJA

— Anuarul Institutului de Studii Clasice, C l u j , I — V , 1922 —1948.
— American Journal of Archaeology.

Arch. Hungarica

— Archaeologia Hungarica.

BSA

— The Annual o f the British School at Athens.
— Dacia, recherches et découvertes archéologiques

« Dada»

en Routianic,

Hucireţti,

I—XII

1924 —1947.
Did.

des ant.

— Daremberg-Saglio, Dictionnaire

des

Antiquités.

DiaiPann

— Dissertationes Pannonicae.

DolgCluj

— Dolgozatok —Travaux de la section numismatique et archéologique du Musée National
dc Transylvanie. C l u j , I — X , 1910 — 1919.

ESA

— Eurasia Septentrionalis Antiqua.

I , 1954
cIzTeatiia- -Institut »
« Izvestlia-- S o c i é t é »

— Histria,

JHS
KS

— T h e Journal o f Hellenic Studies.

c Materiale »

— Materiale arheologice privind istoria veche a R . P . R . , vol. I (1954); Materiale fi cercetări
arheologice, v o l . I I (1956) fi I I I (1957).

MIA

— Materiali i issledovania po arheologhii SSSR.

Histria

Monografi*

arheologiei,

I , 'Bucureşti, 1954.

— Izvestiia—Bulletin de l'Institut A r c h é o l o g i q u e Bulgare.
— Izvestiia—Bulletin de In Société A r c h é o l o g i q u e Bulgare.
— Kratkie soobsceniia Instituts Istorii Materialnoi Kulturl.

RE

— Pauly-Wissova, sXial-Esujklopâdi*

RIR

— Revista Istorici Romani, Bucureşti, I — X V I I , 1931 — 1947.

der classiscb*n

Alterlumswissenschafl.

SA
SCIV

— Studii ţ i cercetări de istorie veche, Bucureşti.

< Studii »

— Studii, revistă dc ştiinţă—filosofic—arte, Bucureşti, I , 1948; Revistă de istorie

WMBH

— Wissenachaftliche Mitteilungen aus Bosnien und Herzegovina.

— Sovetakaia arheologhiia.

fi filosofie. 1 I - I V , 1949 - 1953; R e v i s * de istorie, L X - X , 1956 - 1957.
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