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CUVÎNT ÎNAINTE
D u p ă cîţiva ani de întrerupere, reluăm cu acest volum, în urma aprobării Prezidiului
Academiei Republicii Socialiste România, publicarea seriei Materiale fi cercetări arheologice,
pentru a putea umple un gol în informaţia tuturor cercetătorilor, aducîndu-lela cunoştinţă
şi tuturor celorlalţi interesaţi rezultatele cercetărilor arheologice din ţară, într-o formă pre
liminară şi cît mai succintă cu putinţă.
Cele opt volume precedente, chiar dacă au avut unele lipsuri, au avut un r o l impor
tant în această informare arheologică, aşa încît pe drept cuvînt s-a socotit necesară reluarea
publicării Materialelor.
Singura deosebire faţă de trecut, dar care socotim că va trebui să fie o trăsătură
esenţială a noilor volume, va fi constituită de faptul că nu v o m mai publica rapoarte anuale
pentru fiecare şantier arheologic, ci rapoarte care să sintetizeze fie rezultatele definitive ale
lucrărilor de la un anumit şantier — atunci cînd lucrările s-au încheiat —, fie rezultatele
cîtorva campanii de lucru, înmănuncheate într-un singur raport. Bineînţeles că, în cazul unor
sondaje de salvare sau de identificare executate în cursul unui singur an şi ale căror rezultate
merită să fie cunoscute, v o m publica şi asemenea rapoarte.
T o t în legătură cu nevoia de a asigura pentru toţi cei interesaţi cunoaşterea tuturor
informaţiilor obţinute prin cercetările perieghetice şi a contribui astfel, cu un moment mai
devreme, şi la fixarea pe harta arheologică a ţării a punctelor arheologice nou identificate,
susceptibile eventual de a deveni obiecte de cercetare majoră, v o m publica şi rapoarte
asupra cercetărilor de teren, redactate într-o formă cît mai succintă şi mai sobră.
Cu volumul de faţă se lichidează într-o mare măsură « portofoliul » rapoartelor
vechi (dar refăcute), aflate la redacţie sau primite în urma circularelor noastre, rămînînd ca,
începînd cu volumul următor ( X ) , să trecem la publicarea rapoartelor din ultimii ani.
De altfel, munca noastră este uşurată de faptul că între timp anuarele muzeelor ce
lucrează în cadrul C.S.C.A. s-au înmulţit, o parte dintre rezultatele cercetărilor arheologice
fiind astfel publicate în aceste anuare.
Şi credem că nu putem încheia aceste puţine rînduri fără a mulţumi forului nostru
tutelar pentru înţelegerea şi sprijinul permanent acordat activităţii arheologice şi totodată
fără a ruga pe toţi cercetătorii din afara cadrelor Academiei Republicii Socialiste România
să reia şi pe această cale colaborarea regulată cu noi, ale cărei rezultate au fost atît de
fructuoase.
COMITETUL
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SĂPĂTURILE PALEOLITICE DIN ŢARA OAŞULUI
(1962-1966)

MARIA BITIRI

C

şi săpăturile paleolitice de la Bicsad şi Boineşti, începute în 1957 de către
C.S. Nicolăescu-Plopşor în colaborare cu Muzeul din Baia Mare, au prilejuit
semnalarea primelor dovezi sigure de locuire paleolitică în această parte a ţ ă r i i 1 .
D i n anul 1960 s-au reluat săpăturile de la Boineşti (jud. Satu Mare), întreprinzîndu-se
şi o serie de noi cercetări de suprafaţă şi sondaje în împrejurimi, faptul ducînd la descope
rirea a numeroase urme de locuire sigură, în aşezări cu unul sau mai multe straturi de
locuire, de mai lungă sau mai scurtă durată, aşa cum v o m vedea din prezentarea materialelor.
Săpăturile de la Boineşti, încheiate în 1962, au dat la iveală urmele a trei niveluri de
locuire paleolitică, fiecare aparţinînd unei culturi şi etape de timp diferite 2 . D u p ă terminarea
săpăturilor de la Boineşti, am întreprins în împrejurimi unele cercetări de suprafaţă, cu care
prilej s-a descoperit cea de-a doua aşezare paleolitică 3 cu mai multe niveluri de locuire
din Oaş, la Remetea, corn. Oraşu N o u , pe dealul Şomoş.
Remeiea-Şomof I. Situat în partea de nord-vest a Remetei, pe malul drept al T u r u l u i ,
la aproximativ 1 k m de marginea satului, Şomoşul reprezintă un piemont de origine
eruptivă, înalt de circa 200 m, cu axa longitudinală orientată în direcţia N V — S E .
în cadrul Ţării Oaşului (depresiune intramontană de origine erozivă, alcătuită, după
constatările geologilor, din depozite sedimentare şi înconjurată de un relief înalt, dezvoltat
pe formaţiuni eruptive), Şomoşul se situează la intrarea Turului în depresiune, ridicîndu-se
deasupra zonei de înmlăştinire a rîului. Capetele sale mai înalte, abrupte şi pietroase,
acoperite şi acum de tufişuri, străjuiesc parcă aşezarea paleolitică Ş o m o ş I , aflată pe şaua
mai joasă dintre ele.
Apa aflată imediat sub capătul de sud-est al dealului, pădurea care acoperea nu numai
Şomoşul, ci întreg lanţul eruptiv Măguriţa-Belavara, din care face parte, au constituit un
punct de atracţie pentru oamenii paleolitici, condiţiile naturale fiind cu totul optime atît
pentru vînătoare, cît şi pentru pescuit şi cules. Pentru perioade relativ scurte, grupuri de
vînători paleolitici, aflaţi pe diferite trepte de cunoaştere a tehnicii cioplirii pietrei, purtători
deci a diferite culturi, au ocupat Şomoşul pe rînd, în trei etape succesive, faptul fiind
confirmat de urmele a trei niveluri de locuire.
Situaţia stratigrajicâ. Dată fiind situarea aşezării pe înălţime, într-un loc ce a oferit
dintotdeauna condiţii favorabile eroziunii, straturile de cultură apar concentrate pe o grosime
ERCETĂRILE

C . S. Nicolaescu-Plopşor şi Elena Covace, Cercetările
paleolitice in regiunea Baia Mart, in Materiale, V I , 1959.
1
Maria Bitiri, A/eţarea paleolitici de la Boine/ti, în SC1V,
1

X V , 1964, 2, p. 167—186.
' Maria Bitiri, Săpiturile arheologice ie la Rtmelea, in Kaista
multelor, 2, 1965.
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de maximum 0,75 m, adîncimea la care pot fi găsite vechile dovezi de locuire fiind cu
totul redusă.
Săpăturile efectuate aici, în general, au fost duse pînă la circa 0,75 m, excepţie făcînd
două sondaje stratigrafice, adîncite pînă la 1,50 şi, respectiv, 2 m de la suprafaţa actuală a
solului.
La —1,30 m începe un strat cenuşiu, în parte nisipos, cu pete şi dungi roşcate şi
ruginii, bogat în oxizi de fier şi mulţi bolovani, strat ce reprezintă probabil partea superioară
a stîncii v i i în dezagregare.
Imediat deasupra se dezvoltă un strat de argilă cenuşie-gălbuie, clisoasă şi compactă,
cu urme de dezagregare de rocă, gros de 0,25 —0,40 m. Stratul următor, gros de circa 0,25 m,
constă dintr-un sol brun zgrunţuros, urmat
de un strat de pămînt mai fin, de 0,30 m,
de culoare cenuşie-gălbuie, toate fiind
acoperite de o fîşie subţire de sol cenuşiu
prăfos, a cărui grosime nu depăşeşte 0,15 m.
Separat 4 sau în cadrul unor teme
generale 5 , geologi, geografi, pedologi etc.
BAIA MARE
* f
.Co* S A W M A R E
s-au ocupat de depresiunea Oaş din diferite
puncte de vedere, cuprinzînd în general şi
unele aspecte ale stratigrafiei. Ca arheologi
Cebu-Silvaniei LÂPUŞ
•
însă, constatăm cu părere de rău că nici
Fig. 1. - Poziţia Ţ i r i i Oaşului in cadrul Maramureşului (dupi
unul nu S-a Oprit mai mult asupra problei . Veicea).
melor pe care le ridică depunerile cuaternare. Pentru datarea complexelor noastre
e nevoie de o subîmpărţire a acestor depuneri, de încercări în a descifra care din diferitele
straturi aparţin stadiilor glaciare şi fazelor interglaciare, dar mai cu seamă de
subîmpărţirea ultimului stadiu glaciar, W u r m , de care sînt legate toate descoperirile
paleolitice de pînă acum în această regiune, după cum şi marea majoritate din restul ţării.
Cele mai vechi dovezi de activitate umană pe Şomoş sînt legate de baza stratului
brun-roşcat şi parţial de partea superioară a stratului de argilă cenuşie-gălbuie, gleizată.
D i n punctul de vedere al tipologiei arheologice, materialul, după cum se va vedea din
prezentarea nivelului I de locuire, conţine unele elemente comune pentru cultura musteriană
carpatică, alte piese însă sînt cioplite într-o tehnică mai avansată, lamelară, specifică paleo
liticului superior. Combinarea acestor elemente se încadrează foarte bine în epoca de început
a paleoliticului superior.
Plasarea în timp a acestor descoperiri e mai dificilă şi aici ne-ar putea ajuta în mod
substanţial geologii.
Conform constatărilor geologice, argila roşie, larg răspîndită în nordul ţării, este acidă
şi e legată mai ales de produsele de alterare a rocilor eruptive e . D i n cauza acidităţii
sporite a acestor depuneri, în aşezările noastre resturile faunistice de orice fel au fost
complet distruse, singurele dovezi de activitate umană rămînînd doar uneltele de piatră
cioplită. Petrografic, reiese că argila roşie prezintă aceeaşi compoziţie ca loessul, în compo
nenţa ei intrînd nisip, argilă şi nămol. Loessul e bogat în calcar, iar argila roşie în oxid de

4
I. Vclcea, Ţara Oaf ului. Studiu de geografie finiţi fi economici. Edit. Academiei, Bucureşti, 1964.
1
Mircca P a u d , Neogenul din bazinele externe ale munţilor

Apuseni, in Analele Comisiei geologice, X X V I I , Bucureşti, 1954.
* Monografia geografici a R.P.R., Edit. Academici, Bucureşti, 1960, p. 520.
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fier, care-i determini şi culoarea. S-a stabilit de asemenea că îmbogăţirea în calcar a loessului se datoreşte unui climat arid, în timp ce îmbogăţirea în fier a argilei roşcate se datoreşte unui climat umed, ploios şi de pădure, în care s-a f o r m a t 1 .
Studiind paleoliticul de pe valea Bistriţei şi încercînd a descifra şi condiţiile geomorfologice în care apar diferitele straturi de cultură, C.S. Nicolăescu-Plopşor atribuie
stratul brun-roşcat primului interstadiu wurmian, strat în care apar şi materiale paleo
litice apropiate din punct de vedere tipologic de cele de la Remetea-Şomoş I , nivelul I .
Aceluiaşi interstadiu îi atribuie şi stratul brun-roşcat, în care apare musterianul tîrziu de la
Boineşti 8 , aflat în apropiere de Remetea.
Cu rezerva cuvenită pînă la obţinerea rezultatelor unor analize de sol şi sporopolen
de pe loc, avînd în vedere şi constatările geologilor că argila roşie s-a format într-un
mediu umed de pădure, deci într-o perioadă mai caldă, precum şi faptul că descoperirile
musteriene tîrzii de la noi şi din împrejurimi în majoritate sînt legate de depunerile
lui W j - W 2 , socotim că primul nivel de locuire de pe Ş o m o ş este legat de acest
interstadiu.
Ne-am ocupat mai în detaliu de acest strat, deoarece de el sînt legate cele mai vechi
dovezi de activitate umană de aici şi, fiind la oarecare adîncime, s-a păstrat mai bine.
Straturile ce-i urmează sînt mai puţin expresive şi, cu rezerve şi mai mari decît pentru
acesta, ele pot fi atribuite celorlalte subîmpărţiri ale l u i W i i r m , avînd în vedere atît struc
tura straturilor, cît şi cultura materială aflată, datată mai bine, în condiţii stratigrafice mai
clare, din alte părţi (de exemplu Cehoslovacia, ca fiind cea mai apropiată de regiunea de
care ne ocupăm).
în cele trei campanii (1962—1964) s-a săpat o suprafaţă de 320 m 8 , fără a epuiza
însă în întregime aşezarea.
Primul strat de locuire (de jos) se situează la baza stratului brun-roşcat, atribuit l u i
W t — W 2 , unele piese pătrunzînd şi în partea superioară a stratului pe care-1 suprapune
(argila gleizată). Inventarul litic se caracterizează prin masivitatea pieselor, majoritatea
dintre ele fiind cioplite din bulgări de opal rulaţi, culeşi probabil din albia rîului din
apropiere. Relativ puţin numeros, inventarul litic din primul nivel de locuire de pe Ş o m o ş
I cuprinde 22 de exemplare, 33,2 % piese tipice, 66,8 % deşeuri de prelucrare. Piesele tipice
cuprind: nuclee şi bulgări nucleari de la care numai parţial s-au desprins lame sau aşchii,
în majoritatea cazurilor neizbutite, 20% ; răzuitoare de diferite tipuri 5,1 % ; aşchii triunghiulare
cu şi fără retuşe 3,2% ; aşchii nucleare cu urme de detaşări de lame 2,3% ; lame subţiri 2,6%. Cele
mai numeroase sînt nucleele de diferite tipuri. Mai interesant m i se pare un exemplar
masiv care, prin forma l u i şi prin negativele de desprindere ce se păstrează pe partea bazală
şi de jur împrejur pe partea superioară, se înscrie în categoria aşa-numitelor nuclee globulare.
Diametrul bazei este de 9 cm şi înălţimea de 6 cm, acesta fiind cel mai interesant exemplar
şi singurul descoperit pînă acum în Oaş. Iniţial a fost un bulgăre probabil sferic, de opal
închis la culoare şi cu pete mai deschise, puternic rulat; se mai păstrează o porţiune de
crustă naturală pe partea sa superioară. Nucleul are baza rotundă în plan şi aplatisată prin
desprinderi pornite din margine, ale căror negative se întîlnesc într-un punct central mai
înalt cu aproximativ 1 cm. D i n marginea bazei, care reprezintă propriu-zis faţa unui nucleu
discoidal, dar care a servit şi drept plan de lovire, pe părţile laterale de jur împrejurul
piesei sînt negativele altor desprinderi lungi de 2,5—4,5 şi 5,4 cm, prin care s-a obţinut
' V . Mihiilescu, Carpafii tuJ-ttliei, Edit, ştiinţifici, Bucuresti, 1963.

' C . S. Nicolicscu-Plopsor si
p. 39, nota 1.
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şi forma globulară a nucleului. Alte trei exemplare au de asemenea bazele largi circulare,
cu diametrul de 7,5—8,5 cm. Acestea sînt însă drepte, avînd numai 1-2 desprinderi mai
mici, care au fost folosite ca planuri de lovire, din marginea cărora spre vîrf, pe părţile

Fig. 2. — Harta hipsometricâ a depresiunii O a ş şi a zonelor limitrofe (dupl I. Velcea) cu amplasarea
descoperirilor paleolitice.

exterioare ale nucleelor, s-au desprins aşchii scurte şi late, căpătînd astfel forma unor
nuclee piramidale. Alături de acestea, deosebim o categorie de bulgări nucleari de la care
s-au desprins măcar şi parţial lame de diferite mărimi, mai mult sau mai puţin regulate,
www.cimec.ro
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în funcţie şi de calitatea materiei prime. Unul dintre aceştia are forma alungiţi, un plan
de lovire special pregătit prin mai multe desprinderi, prin care i s-a dat o formă puţin
înclinată. D i n marginea suprafeţei de lovire s-au detaşat de pe una din laturi lame lungi
şi înguste, de pe alta aşchii late. Capătului opus planului de lovire prin mai multe detaşări
alterne i s-a dat o formă ascuţită, unealta astfel obţinută putînd fi folosită ca toporaş de
mînă sau cioplitor. Alţi trei bulgări nucleari au fost transformaţi de asemenea în cioplitoare
prin ascuţirea intenţionată a unuia din capete. Fără a mai face o descriere amănunţită a
celorlalte exemplare, menţionăm numai că de pe suprafaţa lor în mod anarhic s-au desprins
lame şi aşchii, fără ca prin aceasta să se reuşească a se da forma unui nucleu de un anume
tip, în majoritatea cazurilor ţelul nefiind atins înainte de toate din cauza proastei calităţi a
bulgărilor, care prezintă multe plesnituri şi noduri în structură.
Aşadar, între nucleele şi bulgării nucleari din stratul inferior de pe Ş o m o ş se pot
deosebi trei categorii: globulare, piramidale şi alungite, după cum şi un număr de patru
cioplitoare. Interesante şi variate ca tipuri sînt răzuitoarele, unele fiind realizate pe una
din laturile lungi ale unor aşchii prin retuşe oblice ventrodorsale. într-un singur caz, un
astfel de răzuitor este retuşat dorso-ventral, piesa purtînd şi unele retuşe ventro-dorsale pe
o mică porţiune din lungimea sa. Planul de lovire al aşchiei-răzuitor este format din
două feţe înclinate, inegale, lovitura de desprindere fiind dată la intersecţia lor. Bulbul de
percuţie, iniţial proeminent, a fost parţial disclocat prin lovituri suplimentare date din
acelaşi loc. U n răzuitor lung a fost realizat pe o aşchie de opal galben-ruginiu cu planul de
lovire dintr-o singură faţă înclinată în bulbul de percuţie proeminent. Latura dreaptă e
groasă şi acoperită de cortex natural de culoare roşcată. Latura stîngă e ascuţită prin retuşe
ventro-dorsale în trepte pe toată lungimea sa. T o t în răzuitor a fost transformată şi o altă
aşchie desprinsă dintr-un bulgăre puternic rulat. Suprafaţa de desprindere şi porţiunea
retuşată sînt mate; partea dorsală, parţial necioplită, a rămas acoperită de luciul de rulare.
Forma piesei este oval-alungită, una din laturile lungi fiind transformată în răzuitor prin
cîteva desprinderi largi şi adinei în corpul piesei şi altele mai mărunte în margine pentru
ascuţirea acesteia.
Alte răzuitoare sînt masive, înalte, de tipul celor „ r a b o t " , cioplite pe aşchii nucleare,
unele avînd partea activă mai largă, altele mai îngustă. Pe o aşchie subţire, de decorticare
a unui bulgăre de gresie cenuşie, s-a realizat un răzuitor concav cu două proeminenţe de
o parte şi de alta a scobiturii, ambele retuşate şi folosite ca răzuitoare mici.
Cîteva aşchii au forma triunghiulară şi sînt acoperite de un luciu de rulare şi patină
ruginie. Una din ele, în stare fragmentară, reconstituită din trei bucăţi separate, are latura
stîngă, vîrful şi partea care se păstrează din latura dreaptă retuşate ventro-dorsal. în partea
inferioară a laturii stingi, pe o porţiune de 2 cm, retuşele de ascuţire sînt dorso-ventrale.
Spre deosebire de toate celelalte piese, luciul cu rulare şi patina acoperă în egală măsură
întreaga suprafaţă a piesei, inclusiv părţile retuşate. Faptul ne face să credem că piesa este
mai veche, fiind găsită în aluviunile rîului şi adusă pe locul aşezării. Cea de-a doua aşchie
triunghiulară, rulată şi puternic patinată, poartă în vîrf urmele a două detaşări ulterioare,
prin care piesa a fost transformată într-un burin median, singura piesă de acest gen găsită
în stratul de care ne ocupăm. Dintre aşchiile triunghiulare neretuşate deosebim două exem
plare (unul întreg, altul în stare fragmentară) cu planul de lovire faţetat special pregătit
şi bulbul de percuţie proeminent, parţial dislocat, şi unul cu planul de lovire drept. Dintre
celelalte, care ca formă nu se înscriu într-un anume tip, două au planul mic faţetat, altele
două au planul mic drept, dar toate patru au bulbul dislocat. Aşchiile cu planul de lovire
mic sînt mai subţiri, un fel de aşchii lamelare. T o t din acest complex provine şi un număr
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de cinci lame înguste şi lungi de 4-5 cm, cu laturile paralele, unele purtînd urme de uzură
sau retuşe sumare. Dar cele mai interesante exemplare descoperite aici rămîn cele două
vîrfuri bifaciale, singurele de acest gen atît la Remetea, cît şi în tot paleoliticul din Bazinul
Oaşului 9 . Primul dintre ele este cioplit din jasp, rocă compactă cu granulaţie mică, v i u

Fig. 3. — Poziţia aşezării Ş o m o ş I.

Fig. 4. — Sec(iunc stratigrafie! Remetea-Şomoş I.

colorată în roşu-vişiniu cu pete ruginii şi în albastru deschis. Piesa are baza puţin adîncită,
vîrful ascuţit şi marginile tăioase realizate prin retuşe mărunte. Suprafeţele sînt puţin bom
bate şi acoperite în întregime de urme de desprinderi largi, neregulate. Cel de-al doilea
vîrf este cioplit din aceeaşi materie primă, însă cu un colorit mai puţin pronunţat. Vîrful
piesei este ascuţit şi puţin arcuit spre dreapta, marginile tăioase, corpul bombat pe faţa
dorsală şi aplatisat pe cea ventrală şi baza dreaptă. Tehnica de cioplire este aceeaşi ca şi
la prima piesă.
D u p ă prezentarea inventarului litic din primul strat, vom încerca să dăm o scurtă
caracterizare de ansamblu şi de încadrare în scara evoluţiei paleoliticului în ţara noastră.
• Maria Bitiri, Considera/ii asupra prezentei unor forme de
unelte bifaciale in aşezările paleolitice din România, in
SC1V,

16, 1965, 3, p. 431.
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Nucleele şi bulgării nucleari reprezintă categoria cea mai numeroasă de obiecte tipice,
ele însumind 20 % din totalul inventarului, iar deşeurile de cioplire constituie mai mult

Fig. 5. — \\tmelea-5omos 1, niv. 1. Unelte de piatra.

de jumătate din numărul total al pieselor, 68,8 % . Constatarea ne permite să conchidem că
sîntem pe urmele unei aşezări-atelier, unde uneltele necesare au fost cioplite pe loc. Stratul
de cultură este subţire şi materialele rămase sînt puţin numeroase, iar urmele de foc lipsesc
www.cimec.ro
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cu desăvîrşire, toate dovedind o şedere de scurtă durată a primilor veniţi pe acest loc.
Ε adevărat că urmele de foc (cărbunii) au putut fi transportate de apă şi vînturi de pe
locul aşezării, acolo unde au existat vetre de foc de mai lungă durată, însă, deşi nu s-au
păstrat cărbunii, în locul lor a rămas pămîntul ars la roşu 1 0 . Pe locul aşezării de aici, însă
nu s-a descoperit nici o urmă de arsură. Materia primă ce a stat la baza prelucrării puţinelor
unelte tipice şi întreg inventarul litic descoperit constau exclusiv din roci locale; mai mult
decît atît, luciul de rulare cu care sînt acoperite multe piese tipice şi aşchiile de decorticare
indică faptul că au fost culese din albia rîului din apropiere.
Tehnica de cioplire e diversă, aici întîlnindu-se şi cioplirea discoidală a nucleelor,
cunoscută în musterian, şi nuclee alungite cu desprinderi lamelare şi planuri de lovire
anume pregătite, care se cunosc şi se dezvoltă în paleoliticul superior. Aşchiile triungiulare
au planuri de lovire diverse, unele formate dintr-o suprafaţă dreaptă, mai mică sau mai
largă, altele formate din două feţe înclinate, lovitura de desprindere a aşchiei fiind dată la
intersecţia lor, după cum apar şi aşchii cu planul faţetat, maniere de cioplire cunoscute
musterienilor din peşterile noastre carpatice n .
Prezenţa lamelor, a nucleelor alungite şi chiar maniera de retuşare a unora din gratoare şi a celor două vîrfuri bifaciale indică un stadiu mai avansat în înţelegerea meşteşu
gului cioplirii pietrei, confirmat aici chiar în condiţiile utilizării unor roci cu o constituţie
mai dificilă.
Diversitatea manierelor de cioplire a pieselor de caracter musterian, levalloisian şi
aurignacian găsite în acelaşi strat, după cum şi încadrarea în W 1 — W 2 a primei locuiri de
pe Ş o m o ş I ne fac să atribuim acest strat de cultură fazei de început a paleoliticului superior
în ţara noastră, alături de aşezările de la Mitoc—Valea Izvorului şi Cetăţica I , stratul 1,
care corespund ca timp şi al căror inventar se apropie de cel de la Remetea 1 2 .
Aşezări de tipul celei de la Remetea-Şomoş I , stratul inferior, se cunosc şi în Slovacia
orientală pe Valea Hornadului în patru complexe din cadrul aşezării Barca I I , la Seana I I ,
şi Kechnec I , aşezări care conţin în inventarul lor, după aprecierea l u i L . Banesz, elemente
aurignaciene primitive şi musteriene 1 3 .
Studiind materialele aşezărilor amintite şi pe cele din peşteri constatăm faptul că muste
rienilor din peşterile carpatice le erau cunoscute atît tehnica desprinderii aşchiare musteriană
şi levalloisiană, cioplirea bifacială a vîrfurilor de suliţă, cît şi cea lamelară arhaică. De aceea
complexele întîlnite pe dealurile de la poalele Carpaţilor în cadrul unor depresiuni, în de
punerile primului interstadiu wiirmian, nu reprezintă altceva decît urmele unor cete de
vînători urmaşi ai musterienilor retraşi din peşteri o dată cu îmblînzirea climei interstadiale.
Ele nu sînt însă complexe aurignaciene propriu-zis timpurii, ci sînt complexe ceva mai
evoluate decît cele musteriene, reprezentînd mai degrabă faza de tranziţie de la paleoliticul
mijlociu la cel superior. Pe baza lor şi în amestec cu alte grupuri cunoscătoare ale unei
tehnici lamelare curate, se vor forma mai tîrziu complexele de tip aurignacian mijlociu,
întîlnite la Boineşti stratul I I , Călineşti I I şi stratul mijlociu de la Remetea-Şomoş I din
Bazinul Oaşului, precum şi alte aşezări de acelaşi tip din restul ţării.
în partea superioară a stratului brun-roşcat şi mai cu seamă în stratul cenuşiu-gălbui,
caracterul inventarului litic se schimbă brusc, în sensul că materia primă e mult mai variată,
1 0
Maria Bitiri, Vtlrth paltolitict in România, in
SCIV,
X I I . 1961, 1, p. 7—15.
11
Istoria României, vol. I , Edit. Academici, Bucureşti,
1960, p. 12.
is Maria Bitiri, Cu pritiri la inctputuriU paieolititului supe

rior in România, in SCIV,
16, 1965, 1, p. 5—16.
u
L . Banesz, Vrispttok k po^naniu aurignacienu na rfjtbodtum
SUmnsku. în Studijné peşti AU SA V, Nitra, 1, 1956, p. 1 - 3 3 ;
idem, Mhdopaleolilické objektj r Seni 1, în SlorArtb, V I , 1958,
p. 5 - 2 0 .
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uneltele de muncă mai numeroase şi mai diverse ca tipuri, toate avînd un caracter lamelar
bine format. D i n toate aceste considerente, am deosebit aici cel de-al doilea nivel de locuire,

Fig. 6. — Wtmttta-Şomot I, niv. 2. Unelte de piatră.

a cărui grosime nu depăşeşte 0,20 m şi care, aşa cum v o m vedea mai departe din des
crierea materialelor, reprezintă urmele unei locuiri mai tîrzii, de scurtă durată. Spre deosebire
www.cimec.ro
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de stratul I , unde materia primă e cea locală, opalul şi galetele de rîu în exclusivitate, în
stratul I I aceste roci se reduc la mai puţin de jumătate, 49 % ; în rest 28 % obsidiană,
13 % silex de bună calitate în nuanţe diferite, 2,13 % obsidiană patinată, 7,87 % revenind
altor roci, ca argilă silicifiată, cuarţit etc.
în secţiunea I din campania 1962, pe o suprafaţă de aproximativ 1 m 2 , s-a descoperit
un mic complex de cioplire, care constă din circa 35 de bulgări şi spărturi de piatră puternic
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rulaţi, pe suprafaţa cărora se distingeau negativele a numeroase încercări de detaşare. Bulgării,
culeşi probabil în prundişul rîului din apropiere fără nici un discernămînt, nu s-au pretat
la desprinderi de lame; în consecinţă au fost abandonaţi pe loc. De altfel, întreg complexul
acestui strat, ca şi cel precedent, are caracterul unui atelier de cioplire, deşeurile de pre
lucrare fiind cu mult mai numeroase decît uneltele tipice. în total, de pe suprafaţa săpată
s-a strîns un număr de 375 de piese, din care numai 89, adică 23,7 % , sînt obiecte tipice,
între acestea, 50 % sînt lame, 29,3 % nuclee şi bulgări nucleari, 15,78 % gratoare de
diverse tipuri şi 4,5 % burine. Aşadar, jumătate din piesele tipice sînt lame, iar după
nuclee cele mai numeroase sînt gratoarele.
D i n cele 26 de nuclee, şapte au două planuri de lovire, largi, special pregătite, nouă
sînt cu un singur plan larg, din marginea căruia s-au desprins de jur împrejur sau numai
pe unele porţiuni lame de diferite dimensiuni; un număr de cinci exemplare reprezintă o
categorie de nuclee sau mai bine zis bulgări nucleari, de pe suprafaţa cărora s-au desprins
în mod anarhic de pe toate feţele aşchii mărunte şi lame, forma lor neputînd fi înscrisă
într-o anume categorie tipologică. Remarcăm aici un grup asemănător celor întîlnite la
Mitoc-Valea Izvorului pe Prut şi în alte aşezări de vîrste diferite. Ε vorba despre aşa-zisele
cioplitoare sau toporaşe, care în fond sînt bulgări nucleari ce păstrează unul din capete
rotunjit în mod natural, sau e rotunjit prin cioplire, capătul opus fiind transformat într-o
parte activă tăioasă prin desprinderi alterne. Un singur exemplar de acest gen are atît
ambele capete cît şi una din laturi ascuţite, unealta putînd fi astfel folosită şi ca răzuitor
cu partea activă largă, şi ca toporaş.
Toate nucleele sînt scurte, desprinderile lamelare nereuşite, materia primă de bază
fiind cea locală, opalul; excepţie face un singur exemplar cioplit din obsidiană patinată.
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Cu toate că nucleele descoperite sînt în general scurte, cu negativele de desprindere nere
gulate, în strat întîlnim un număr important de lame variate atît ca dimensiuni şi tipuri,
cît şi ca materie primă. Faptul ne face să credem că nucleele care s-au pretat la desprinderi
regulate, din opal sau din alte roci cu o constituţie mai bună, au fost cioplite la epuizare.
Aşa cum aminteam mai sus, numărul lamelor este mare în raport cu celelalte tipuri
de unelte, ele reprezentînd 50 % din totalul inventarului tipic. între acestea putem deosebi
un număr de 30 de lame simple, toate în stare fragmentară, 15 lame retuşate, din care
cinci exemplare în stare fragmentară şi 10 întregi, acestea din urmă variind între 5,5 şi
10,5 cm lungime şi între 2,5 şi 3,8 cm lăţime. Lamele retuşate sînt şi ele diverse, astfel
că patru exemplare sînt retuşate pe ambele laturi în toată lungimea lor, opt au o singură
latură retuşată (două exemplare în toată lungimea piesei, celelalte şase numai pe cîte o
mică porţiune).
Ca mai important amintim un exemplar lucrat dintr-o rocă de culoare roşie spre brun,
probabil jasp, lung de 10 cm, lat de aproape 4 cm şi gros de 1,5 cm. Partea dorsală e
bombată, străbătută de două nervuri centrale, dispuse la mică distanţă una de cealaltă, iar
partea ventrală plată, formată dintr-o singură faţă. Marginile lamei sînt tăioase şi capetele
puţin rotunjite, vîrful şi latura dreaptă retuşate prin desprinderi mărunte ventro-dorsale în
margine şi mai largi în sus în corpul piesei. Un alt exemplar are latura stîngă retuşată pe
3/4 din lungime şi latura dreaptă spre vîrf, pe o porţiune de 1,5 cm, formîndu-i-se prin
aceasta un vîrf bine ascuţit. O altă lamă importantă, care constituie de altfel un element
caracteristic pentru cultura aurignaciană în faza sa mijlocie de dezvoltare, este cioplită
din tuf vulcanic, sinuos arcuită, prezentînd astfel două scobituri pe partea dreaptă şi una
pe cea stîngă. Ambele laturi sînt retuşate în toată lungimea lor. In margine desprinderile
de retuşare sînt mărunte, unele continuînd în trepte să se adîncească în suprafaţa piesei
pînă la nervura centrală. Un alt exemplar de acest gen, o lamă arcuită prin desprinderea
de la nucleu, este cioplit dintr-un silex de culoare vînăt-verzuie (radiolarit), cu granulaţie
fină. Unul din capete este ascuţit, celălalt drept, format dintr-o mică suprafaţă triunghiulară
acoperită de cortex natural. Ambele laturi sînt reascuţite prin retuşe ventro-dorsale pe
aproape 2/3 din lungimea lor. Prin desprinderea de la nucleu, în partea stîngă în capătul
opus vîrfului ascuţit, s-a format o scobitură, a cărei margine poartă ştirbituri mărunte de
uzură. La toate lamele planul de lovire este foarte mic, iar bulbul de percuţie inexistent.
Ca materie primă, aproape jumătate sînt din rocă locală, în rest jasp, calcedonie, gresie şi
obsidiană (şapte exemplare).
O importantă categorie de unelte o formează gratoarelc, care reprezintă 15,78 % din
totalul inventarului tipic. Ca o caracteristică generală, toate sînt scurte, pe aşchii sau pe
capăt de lamă frîntă, cu partea activă largă, multe din ele înalte, de tipul celor carenate,
cioplite din roci diferite. D o u ă exemplare sînt pe capăt de lamă fragmentară cu ambele
laturi retuşate, celelalte pe lamă sau pe aşchie cu laturile simple. Un important exemplar
din obsidiană patinată reprezintă un răzuitor nuclear în stare fragmentară, care are partea
activă înaltă şi puţin înclinată, baza dreaptă dintr-o singură faţă. Unele răzuitoare sînt
masive, realizate din bulgări de opal, cu partea activă înaltă; unul dintre ele, cu baza
aproape pătrată, e retuşat pe trei laturi, formînd prin aceasta un gratoar multiplu.
între toate piesele caracteristice din acest strat, unde tehnica de cioplire specifică
paleoliticului superior este dominantă, a apărut un răzuitor masiv, realizat pe o aşchie lată
care aminteşte de uneltele musteriene de acest fel. Unealta este cioplită dintr-o aşchie de
tuf vulcanic, pe a cărei suprafaţă dorsală sînt prezente numeroase urme de desprinderi,
unele mai mărunte, altele mai largi, dînd uneltei o formă plată. Ambele capete sînt drepte,
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unul mai lat, celălalt mai îngust. Una din laturi este groasă şi abruptă, formată astfel prin
mai multe desprinderi. Cealaltă latură este ascuţită prin aşchieri alterne pe toată lungimea
sa. în felul acesta aşchia a luat forma unui răzuitor care, după aspectul său şi după tehnica
de cioplire, aminteşte mai mult de uneltele musteriene de acest tip decît de cele aurig
naciene.
Ultima categorie de unelte tipice o formează burinele, în proporţie de numai 4,5 % .
Dintre ele, două sînt mediane, realizate pe aşchii de silex cu granulaţie fină, altele două
pe colţ de aşchii fragmentare, din aceeaşi materie primă.
Revenind pe scurt asupra inventarului litic din stratul I I (mijlociu) de la RemeteaŞomoş I , constatăm că cele mai numeroase unelte sînt lamele simple, urmînd apoi cele
retuşate, între care şi două cu scobitură, toate reprezentînd o proporţie de 50 % din totalul
inventarului tipic. Urmează apoi gratoarele, în proporţie de 15,78 % , care, deşi diverse ca
formă, se caracterizează prin faptul că sînt realizate pe aşchii sau lame scurte şi groase,
majoritatea dintre ele cu partea activă largă şi înaltă. Un număr destul de important e
reprezentat de cioplitoare sau unelte-toporaş, prezenţa lor fiind uşor explicabilă într-o
regiune ca aceea a Oaşului şi prin poziţia aşezării pe un deal împădurit, unde la tot pasul
era nevoie de defrişare pentru a putea face cale de trecere.
Aşadar, în cel de-al doilea strat de cultură de pe Şomoş I , formele musteriene au
dispărut aproape cu totul, apar noi şi variate tipuri de roci, ca silexul de bună calitate şi
obsidiană, numeroase lame, între care şi cele cu scobitură, şi gratoarele înalte, toate aceste
elemente ducînd la atribuirea complexului culturii aurignaciene în faza sa mijlocie de dezvol
tare; el este strîns legat de complexele de acelaşi gen din Slovacia orientală, ca Barca I ,
complexele 2 şi 3 1 4 şi Tibava 1 6 , acesta din urmă avînd în plus cîteva forme bifaciale,
complexe atribuite de cercetătorii slovaci depunerilor stadiului W 2 . în afară de cele două
forme de unelte bifaciale găsite la Tibava, toate celelalte tipuri de unelte merg pînă la
identitate cu cele din complexul nostru atît ca forme şi proporţii, cît şi ca materie primă.
Imediat deasupra aurignacianului mijlociu se situează cel de-al treilea şi ultim strat
paleolitic de pe Şomoş, şi anume gravetianul. Grosimea stratului este de circa 0,30 m şi
conţine un număr de 1 562 de piese, acest din urmă strat fiind cel mai bogat în materiale.
D i n numărul total de piese culese în cele trei campanii de săpături, numai 23,4 % sînt
piese tipice. Ele se împart în mai multe categorii: nuclee şi bulgări nucleari 25,4 % , dintre
care 36,6 % sînt nuclee piramidale, 18,2 % nuclee prismatice şi 45,1 % bulgări nucleari.
Ca unelte, cele mai numeroase sînt lamele, unele simple, altele retuşate, însumînd
53,3 % ; lamele şi vîrfurile microlitice retuşate abrupt pe una sau pe ambele laturi însu
mează 4,65 % ; gratoarele 12,1 % ; burinele 1,09 % ; străpungătoarele 1,09 % ; lamele
denticulate 0,55 % ; cioplitoarele 1,9 % .
Ca materie primă predomină cea locală, opalul, care reprezintă 63,5 % din totalul
pieselor şi 23,1 % obsidiană. D i n totalul pieselor tipice, 35,8 % reprezintă obsidiană, în
rest roci locale (opal de diferite nuanţe) şi alte roci silicioase de diferite tipuri.
Trecînd la o caracterizare mai detaliată a inventarului litic din stratul superior,
menţionăm mai întîi că, spre deosebire de stratul precedent, microlitizarea e evidentă.
Dimensional, lamele sînt cuprinse între 1 şi 3,8 cm, cele mai mărunte fiind cele de obsidiană.
Nucleele, în majoritate din opal, au şi ele dimensiunile mai mici şi sînt mai variate
ca tipuri decît cele din stratul precedent. în principal se împart în trei categorii, şi anume:
14
F . Prosck, Paltolilickt tidtlni objtktj na naleţiiti Barca I,
in AR, V I I , 1955, p. 721-729.

" L . Banesz, Dit Problemaiik der palaolitbiscbtn Btiiediung
in Ti/rara, in SloiArcb, V I I I , 1960, p. 7 - 5 8 .
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34 de nuclee cu un singur plan de lovire, larg, special pregătit, din marginea căruia s-au
desprins de jur împrejur, sau numai parţial, lame, în funcţie şi de calitatea bulgărelui
respectiv. Toate aceste desprinderi se întîlnesc într-un punct al capătului opus planului de

Fig. 8. — Kemtlta-Şomof

II, niv. 2. Unelte de piatra.

lovire, nucleele astfel cioplite căpătînd o formă piramidală; 17 nuclee au două planuri de
lovire, unele drepte, altele înclinate, desprinderile făcîndu-se în egală măsură din ambele
capete, din punct de vedere tipologic ele înscriindu-se în categoria celor prismatice. D i n
nou intervine însă problema slabei calităţi a materiei prime, care η-a permis realizarea
unor exemplare corecte; 42 de bulgări nucleari, pe suprafaţa cărora se păstrează negativele
www.cimec.ro
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a numeroase desprinderi anarhice de diferite dimensiuni şi forme, dovadă a unor încercări
neizbutite de cioplire. în acceastă categorie se întîlnesc exemplare de bulgări care au o
suprafaţă plană naturală sau aplatisată prin cioplire, din marginea căreia s-au desprins mai
multe lame sau aşchii mărunte, bulgărele căpătînd aspectul unui răzuitor înalt, realizat pe
una sau pc două-trei părţi. Tot din această categorie fac parte şi un număr de şapte ciopli
toare sau toporaşe, realizate din bulgări care au un capăt ascuţit prin cioplituri alterne pe
principiul pieselor « é c a i l l e » , iar capătul opus e rotunjit natural la cinci exemplare şi prin
cioplire la două exemplare. Aceste piese au forma unor toporaşe primitive, ele fiind nelipsite
din toate trei nivelurile de locuire din această aşezare.
Gratoarele sînt în număr de 44 de exemplare, 20 dintre ele fiind din obsidiană, opt
din silex cenuşiu cu granulaţie fină, 10 din opal şi şase din galete. Ca o caracteristică
generală, toate sînt cioplite pe aşchii scurte de dimensiuni reduse, unele mai subţiri (13
exemplare), partea lor activă fiind puţin proeminentă (0,5-0,7 cm), de tipul aşa-numitelor
«grattoirs courts frontaux». Unele exemplare, deşi scurte, sînt ceva mai groase, în conse
cinţă înălţimea părţii lor active variind între 1 şi 1,5 c m ; trei gratoare « b e c » sînt înalte
şi cu partea activă îngustă; şase răzuitoare au partea activă concavă, toate realizate pe
aşchii pe una sau chiar două sau trei laturi, obţinîndu-se astfel gratoare multiple. Un
singur gratoar din obsidiană este circular-nucleiform, cu diametrul de 2,5 cm şi înălţimea
de 1,3 cm.
A m i n t i m de asemenea o piesă de tip « écaille », realizată pe o aşchie dintr-o rocă
de culoare închisă cu granulaţie fină.
Lamele şi aşchiile lamelare în majoritate sînt în stare fragmentară, 67 dintre ele fiind
din obsidiană, 40 din silex cenuşiu cu granulaţie fină, 79 din opal şi cinci din gresie neagră
(galete) cu granulaţie mare. Dintre lamele de obsidiană, menţionăm ca fiind mai deosebit un
exemplar cu forma unui vîrf, avînd dimensiunile de 3,1 χ 1,2 cm, realizat prin retuşe mărunte
pe latura stîngă în toată lungimea ei şi vîrful oblic orientat spre stîngă, latura dreaptă
avînd retuşe numai pe o porţiune de 1,2 cm. Prin forma sa, unealta aminteşte de vîrfurile
aziliene; o lamă de asemenea din obsidiană, cu dimensiunile de 3 x 1 , 3 cm, are latura
dreaptă retuşată abrupt ventro-dorsal, vîrful trunchiat oblic prin retuşe mărunte dorsoventrale; o lamă din obsidiană, subţire, cu latura stingă retuşată mărunt, semiabrupt, are
vîrful trunchiat prin retuşe abrupte şi o uşoară scobitură la vîrf pe latura dreaptă; trei
lame din obsidiană, cu dimensiunile cuprinse între 2,5 şi 3 cm, sînt retuşate abrupt pe una
din laturi prin retuşe ventro-dorsale; o aşchie lată şi subţire este retuşată abrupt pe o
lungime de 3 cm pe una din laturi; o aşchie lamelară din obsidiană, cu dimensiunile de
6,1x3,7 cm, de formă ovală, este retuşată mărunt de jur împrejur, partea stîngă ventrodorsal, partea dreaptă altern pe 2/3 din lungimea sa şi oblic, ventro-dorsal, spre vîrf. Alte
22 de lame sînt numai parţial retuşate pe una din laturi sau pe ambele, cu retuşe semiabrupte sau oblice. D i n numărul total de lame, 50 sînt subţiri şi înguste, neretuşate lungi
de 2-5 cm. în rest, lame şi aşchii lamelare medii, simple, cu laturile tăioase realizate doar
prin desprinderea de la nucleu, multe dintre ele purtînd mărunte ştirbituri de uzură.
Lamele microlitice retuşate abrupt, în număr de 17 exemplare, ca şi celelalte descrise
mai sus, sînt în majoritate fragmentare; şapte dintre ele sînt retuşate abrupt pe una din
laturi cu retuşe ventro-dorsale; patru exemplare au una din laturi retuşată abrupt, ventrodorsal, pînă la obţinerea unei muchii groase, iar cea opusă, subţire, retuşată mărunt; trei
exemplare sînt retuşate abrupt pe ambele laturi în toată lungimea lor, formînd vîrful ascuţit ;
alte trei exemplare au una din laturi realizată prin retuşe duble, adică ventro-dorsale şi
dorso-ventrale (retuşe abrazive), desprinderile întîlnindu-se pe centrul grosimii laturii
www.cimec.ro
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abrupte, care a luat forma unei muchii drepte şi groase. Toate trei exemplarele au laturile
opuse subţiri retuşate foarte mărunt, oblic.

Fig. 9. — Cdlimili II. Unelte de pi.it ră.

O categorie aparte de unelte este formată dintr-o lamă şi o aşchie denticulată. Aşchia
este din obsidiană, cu partea de bază mai lată şi vîrful îngust, are partea dreaptă retuşată
www.cimec.ro
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abrupt şi adîncită din loc în loc, formînd prin aceasta opt proeminenţe mici pe o lungime
de 5 cm. Cea de-a doua este din silex şi e mai degrabă o lamă cu scobituri laterale, ea

Fig. 10. — Cilimiti

II. Unelte de piatra.

avînd latura dreaptă retuşată abrupt cu trei proeminenţe pe o lungime de 3,5 cm şi două
adineituri egale de 1,2 cm.
www.cimec.ro
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Străpungătoarele sînt în număr de patru exemplare, două dintre ele pe aşchie, între
care unul, şi cel mai tipic, reprezintă propriu-zis o unealtă combinată, gratoar-străpungător,
realizată pe o aşchie de silex cenuşiu, de 2,5x1,7 cm, subţire, avînd unul din capete
transformat în gratoar frontal, iar colţul drept din capătul opus într-un străpungător mic
realizat prin retuşe mărunte din ambele părţi. Alte două exemplare sînt realizate pe vîrfurile
unor lame înguste, unul prin retuşarea laturii stingi în partea de vîrf a unei lame mai groase,
triunghiulară în secţiune, cel de-al doilea pe vîrful unei lame subţiri, trunchiată oblic spre
dreapta, prin retuşe ventro-dorsale şi dorso-ventrale în vîrf şi pe circa 1 cm din latura
stîngă, formîndu-i-se astfel un vîrf bine ascuţit şi subţire. Ultima categorie de unelte o
formează burinele, în număr de numai patru exemplare. Ele sînt realizate pe colţurile
unor aşchii groase, care au pe una din laturile lor cîte un gratoar concav (trei exemplare)
şi unul, un gratoar « bec », toate patru fiind astfel unelte combinate.
încheind descrierea inventarului litic tipic, menţionăm şi existenţa unui percutor, un
bulgăre natural, rotund, avînd 8 cm în diametru, pe suprafaţa căruia în patru puncte se
disting bine mai multe ştirbituri de cioplire.
Restul inventarului litic, în număr de 1196 de exemplare,este format din aşchii de
cioplire de diverse dimensiuni, multe dintre ele din decorticarea bulgărilor aduşi pentru
confecţionarea uneltelor pe locul aşezării. Făcînd o proporţie pe tipuri de materie primă,
menţionăm că cele mai numeroase sînt cele de opal, ele însumînd 790 de exemplare, urmează
cele 270 de exemplare de deşeuri de cioplire din obsidiană, între care 20 de aşchii de
decorticare, apoi 85 de aşchii de silex fin cenuşiu, 40 de t u f vulcanic şi 11 de argilă
silicifiată.
După prezentarea întregului inventar litic din acest strat, care, aşa cum menţionam
mai sus, este cel mai bogat, trebuie să adăugăm încă un fapt, nu mai puţin important
pentru caracterizarea complexului şi aprecierea aşezării în general. în campania din 1963,
în secţiunea I , caroul 4, au apărut urmele unei vetre de foc amenajate pe trei lespezi de
piatră aşezate una lîngă alta, toate arse şi păstrînd în jurul lor şi între ele cărbuni mărunţi.
Atît în secţiunea I , cît şi în secţiunile I I şi I I I , amplasate în imediata apropiere a secţiunii I ,
la 20 cm distanţă de o parte şi de alta, cărbuni răzleţi au continuat să apară în regiunea
din preajma vetrei pe o suprafaţă de aproximativ 7 m 2 . Făcînd o comparaţie cu stratul
de mai jos, constatăm că formele musteriene dispar complet, inventarul în întregul l u i
căpătînd un aspect mult microlitizat.
Apar în plus lamele şi vîrfurile retuşate abrupt, element care în paleoliticul de pe
teritoriul ţării noastre indică o cultură mai tîrzie, gravetianul. Aceleiaşi culturi îi sînt
caracteristice şi nucleele cu un singur plan de lovire, de aspect piramidal, care în locuirea
de la Şomoş I ocupă un loc important. Materia primă locală, opalul, îşi păstrează oarecum
proporţia; se înmulţesc însă obiectele din obsidiană. Stratul de cultură în întregul l u i , deşi
ceva mai gros şi cu materiale mai numeroase, îşi păstrează caracterul de aşezare-atelier,
procentajul de unelte finite fiind destul de redus. Avînd în vedere şi grosimea stratului,
numărul sporit al inventarului litic, după cum şi prezenţa unei vetre de foc amenajate,
socotim că ultima ceată de vînători paleolitici a rămas pe Şomoş un timp ceva mai lung
decît predecesorii lor.
REMETEA-ŞOMOŞ

II

Cea de-a doua aşezare de la Remetea este situată la poalele Şomoşului, pe un umăr
terasiform, format probabil în vechime prin ruperea şi alunecarea unei părţi din capătul
de la nord al dealului.
www.cimec.ro
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Aşezarea Şomoş I I a fost descoperită în vara anului 1963, cu ocazia unor cercetări
de teren efectuate împreună cu Elena Covacs de la Muzeul din Baia Mare.
Aici, ca şi pe Şomoş I şi la Boineşti, dovezile vechilor locuiri se găsesc la o adîncime
cu totul redusă. Spre deosebire de locul celorlalte aşezări situate pe vîrful dealurilor, unde
pămîntul η-a fost niciodată săpat, aici, fiind mai jos şi suprafaţa acestui pinten plată, terenul
s-a pretat lucrărilor agricole şi cultivării plantelor. în consecinţă, stratul de la suprafaţă
pe o adîncime de 30 — 35 cm a fost distrus, iar obiectele amestecate. în strat nederanjat ele
continuă să apară pînă la circa 0,60 m adîncime. în cele două campanii de săpături (1963
şi 1964), s-a deschis o suprafaţă de 356 m 2 , sondajele amplasate indicînd o suprafaţă relativ
redusă a aşezării, circa 150 m 2 .
Pe suprafaţa deschisă în punctul Şomoş I I s-a mers cu săpătura pînă la circa 1 m
adîncime, continuarea în jos fiind împiedicată de numeroşii bolovani albaştri-cenuşii, de
diferite mărimi, care încep să apară pe la 0,70 m adîncime, făcînd masă compactă, prin
care nu se poate pătrunde. Printre aceştia există pămînt cenuşiu provenit din dezagregarea
lor şi cu infiltraţii de sol roşcat din stratul care-1 suprapune.
Imediat superior se situează un strat de lut cenuşiu-roşcat şi compact, cu urme de
dezagregare de rocă, gros de circa 0,20 m.
Urmează apoi stratul gălbui-roşcat cu desprinderi prismatice, gros de 0,10—0,15 m,
în a cărui parte superioară s-a infiltrat prin crăpături pămînt galben prăfos.
Mai gros şi mai compact e stratul galben prăfos (acesta atingînd 0,35 m), dar care
în partea superioară este deranjat şi amestecat cu stratul cenuşiu prăfos superior, prin
arături.
Primul nivel de locuire, situat în stratul de depuneri cenuşiu-roşcat şi parţial în cel
gălbui-roşcat, la circa 0,40—0,60 m adîncime, cuprinde 216 exemplare litice, din care nume
roase spărturi, bulgări şi foarte puţine unelte caracteristice. între acestea amintim 16 aşchii
nucleiformc şi bulgări nucleari, pe suprafaţa cărora se păstrează negativele unor desprinderi
aşchiare scurte şi unele lamelare. Nuclee tipice nu avem. Dintr-un bulgăre de opal rulat
cu forma ovală şi păstrînd la unul din capete pe o porţiune crusta naturală, prin mai
multe desprinderi alterne la capătul opus s-a obţinut un tăiş ascuţit, transformînd prin
aceasta bulgărele într-un mic cioplitor. Loviturile de desprinderi s-au dat atît din vîrf, cît
şi din părţile laterale, acestea pătrunzînd adînc în suprafaţa piesei, căreia i-au dat o formă
puţin aplatisată. Partea activă a piesei poartă puternice ştirbituri de uzură. Prin forma sa,
unealta aminteşte de uneltele musteriene de acest tip.
Tipice pentru cultura musteriană sînt aşchiile triunghiulare, unele cu planul de lovire
drept, altele avîndu-1 format din două feţe înclinate, lovitura de desprindere fiind dată la
intersecţia lor. Această manieră de lucru e cunoscută atît în musterianul peşterilor noastre
carpatice, cît şi în aşezările musteriene de terasă. D i n t r - o astfel de aşchie triunghiulară din
gresie cenuşie-roşcată, prin retuşarea ventro-dorsală a marginilor s-a obţinut cea mai frumoasă
şi tipică unealtă musteriană din această aşezare — un mic vîrf de lance, bine ascuţit,
cu baza (planul de lovire) formată din două feţe înclinate, puţin alveolate şi bulbul de
percuţie proeminent.
Răzuitoarele, în general atipice, sînt realizate pe aşchii, partea lor activă fiind ascuţită
prin retuşări mărunte ventro-dorsale. Ele nu sînt specifice nici prin forma şi nici prin
tehnica de cioplire, putînd fi astfel atribuite fără greşeală atît paleoliticului mijlociu, cît şi
celui superior.
T o t aşa de puţin tipice, dar mai numeroase, sînt aşchiile lamelare şi mai ales lamele.
A m i n t i m mai întîi o aşchie lamelară lungă şi subţire de cuarţit alb cu nuanţe de roz şi
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planul de lovire mic, format din două feţe. Ambele laturi sînt ascuţite prin retuşare dorsoventrală în toată lungimea lor. O aşchie din opal cenuşiu cu pete ruginii, lungă, are margi-

Fig. 11. -Càlintfti

11. Unelte de piatră.

nile ascuţite şi paralele. Planul de lovire e format dintr-o suprafaţă mică puţin alveolată;
latura dreaptă şi partea de vîrf sînt sparte în vechime, iar latura stîngă, pe jumătate din
www.cimec.ro

30

MARIA BITIRI

20

lungimea ei, este retuşată dorso-ventral. O lamă mică şi subţire, lucrată dintr-un silex
albastru-vineţiu cu pete alburii, puţin încovoiată spre stîngă prin desprinderea de la nucleu
şi printr-o spărtură în partea dinspre vîrf, are latura dreaptă retuşată în toată lungimea
ei, după cum şi vîrful rotunjit, de asemenea prin retuşare.
Vîrful triunghiular din gresie cu laturile retuşate, cele două aşchii şi lama de care am
vorbit mai sus sînt singurele unelte retuşate în acest complex. Urmează apoi un număr
destul de mare de lame, unele cu laturile drepte şi paralele, altele neregulate, toate în
stare fragmentară, neretuşate, cu planul de lovire mic.
Uneltele s-au cioplit pe loc, mărturie a acestui fapt fiind atît bulgării nucleiformi cu
urme de detaşare aşchiară şi lamelară, numeroasele aşchii mărunte, cît şi un complex de
cioplire (mic atelier descoperit în S I I la adîncimea de 0,50—0,55 m, concentrat pe o
suprafaţă de 1,30x1 m). Complexul constă din 102 exemplare, trei bulgări nucleari din
opal galben cu pete ruginii şi albe, şase aşchii masive nucleare, aşchii triunghiulare cu
planul de lovire format din două feţe înclinate şi bulbul de percuţie proeminent, lame
lungi cu laturile paralele şi tăioase, toate în stare fragmentară şi neretuşate. Aşchii de
cioplire s-au găsit foarte multe, întregul complex constînd din aceeaşi materie primă, mate
rialele fiind concentrate pe suprafaţa arătată mai sus în strat gros de 5-7 cm.
în secţiunea I I I , caroul 3, la adîncimea de 0,43 m, a apărut o vatră de foc alveolată,
cu diametrul de 0,68 m şi adîncă de maximum 0,12 m, cu forma rotundă neregulată.
Cavitatea vetrei a fost umplută cu cenuşă şi cărbuni mărunţi în amestec cu pămînt. în
alte locuri din aşezare au mai apărut cărbuni de lemn izolaţi, fără a se putea sesiza însă
urmele unei vetre de foc.
Fără a fi în situaţia de a putea formula o ipoteză sau a o pune în legătură cu anume
practici folosite în vechime, semnalăm descoperirea unei gresii de 22 cm lungime şi cu
diametrul de 7 cm. Piatra, aflată la 0,40 m adîncime, e spartă în lung, fiecare din cele
două jumătăţi fiind spartă în alte bucăţi sub formă de felii egale între ele.
Păstrînd multe forme musteriene şi avînd şi piese cioplite într-o tehnică lamelară
bine formată, chiar dacă lipsesc piese tipice retuşate, atribuim complexul din stratul I
(inferior) din punctul Şomoş I I fazei de început a paleoliticului superior. Stratul imediat
superior, parţial deranjat prin lucrări agricole, cuprinde un număr de 136 de obiecte
litice, între care 31 de nuclee şi aşchii nucleare. U n singur exemplar are forma prismatică,
cu un plan de lovire înclinat, special pregătit prin mai multe desprinderi.
Lamele sînt puţin numeroase şi au în general marginile tăioase prin desprinderea
de la nucleu. U n singur vîrf de lamă are laturile retuşate oblic în toată lungimea lor.
în tot complexul s-a găsit un singur burin pe colţ de lamă frîntă. Ambele laturi
au fost mărunt şi aproape abrupt retuşate, capătul opus burinului fiind transformat
într-un gratoar oblic cu o mică scobitură la mijloc. Acest exemplar, cioplit dintr-un silex
vineţiu de bună calitate, reprezintă singura unealtă combinată din nivelul de locuire de
la Şomoş I I . Alte patru gratoare au fost cioplite pe aşchii groase şi scurte (două exem
plare) şi pe capăt de lamă (două exemplare).
Pentru o încadrare precisă, materiale sînt foarte puţine; s-ar putea totuşi să fie
vorba de urmele unui scurt popas sau de urme lăsate de purtătorii culturii aurignaciene
mijlocii de pe Ş o m o ş I , avînd în vedere identitatea materiei prime şi prezenţa gratoarelor
înalte.
î n stratul răscolit de fierul plugului şi la suprafaţă s-a putut recupera un număr
de 48 de piese mai mărunte care reprezintă probabil urmele unui strat de locuire mai
tîrziu (gravetian?). între acestea avem 13 nuclee mărunte, de 2—4 cm lungime, cu
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unul sau două planuri, purtînd negative ale unor desprinderi lamelare înguste. în rest,
aşchii de cioplire şi fragmente mărunte de lame, nimic însă retuşat.

Fig. 12. — Turu/ung-Vii

— Dtalul Pustiu. Unelte de piatră.

Aşadar, cu multă aproximaţie, la Şomoş I I , ca şi la Boineşti şi Ş o m o ş I , putem
vorbi de urmele a trei niveluri de locuire, mai sigur şi mai bine păstrat rămînînd stratul
inferior, atribuit fazei de început a paleoliticului superior.
LOCUIRILE PALEOLITICE DE LA C A U N E Ş T I

La numai 4—5 k m nord-vest de Boineşti şi Remetea, pe dealurile din raza comunei
Călineşti, în anii 1964—1966 s-au descoperit patru puncte în care numeroase unelte
şi deşeuri de cioplire a pietrei fac dovada unor vechi urme de locuire sau scurte popasuri
ale paleoliticilor în părţile locului.
www.cimec.ro
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CXLINEŞTI Ι

Descoperită în anul 1964, pe dealul cunoscut sub numele de Bogoghiţa, în partea
de nord-vest a Călineştilor spre Gherţa Mică, aşezarea paleolitică denumită de noi Călineşti
I a fost săpată aproape în întregime în anii 1965—1966. Dealul este orientat de la nord
la sud, situat între drumul ce leagă Călineştii de Gherţa Mică şi dealurile Ouţul şiGruiul.
înalt pe alocuri de circa 200m, dealul Bogoghiţa este puternic erodat, în trei locuri de
pe versantul său vestic prezcntînd scobituri adinei produse în urma surpărilor ce au avut
loc în timp. Capătul de sud şi ambele versante sînt în pantă lină, fapt care 1-a făcut
accesibil lucrărilor agricole, acestea, alături de eroziunea naturală, ducînd la distrugerea
parţială a vechilor locuiri.
Obiecte de piatră cioplită se găsesc răspîndite pe toată suprafaţa dealului; de aceea,
în primul an de săpături (1965) sondaje mici de verificare au fost amplasate în diferite
puncte. în felul acesta ani putut indentifica pe capătul sudic al dealului urmele unei
locuiri paleolitice, cercetată în întregime în campania din 1966.
Dată fiind poziţia aşezării, situaţia stratigrafică este dificilă, materialele sînt amestecate
mai ales în partea superioară. S-au săpat în total 150 m 2 , ajungîndu-se pînă la adîncimea
medie de 0,60 m. Materiale tipice sînt puţine, marea majoritate constituind-o spărturile
naturale şi deşeurile de prelucrare. Cu toate acestea, după poziţia lor din strat şi după
tipologia uneltelor am putut distinge cu oarecare aproximaţie urmele a două niveluri
de locuire, care se suprapun direct.
D i n nivelul I (inferior), cuprins între 0,40 şi 0,60 m adîncime, provine un număr
de 136 de piese, din care numai 18 exemplare sînt piese tipice. între acestea sînt şase
nuclee mari, pe suprafaţa cărora sînt negativele desprinderii oarecum anarhice a unor
lame şi aşchii de diferite dimensiuni; şase aşchii late, faţetate, fiecare avînd planul
de lovire larg şi bulbul de percuţie proeminent (la unele parţial dislocat); cinci lame lungi,
în stare fragmentară, două dintre ele prezentînd mărunte ştirbituri de uzură pe ambele
laturi; o lamă, de asemenea fragmentară, este retuşată în toată lungimea ei pe ambele
laturi, cu retuşe oblice în trepte, ce amintesc de o manieră de cioplire specifică culturii
aurignaciene într-o fază mai veche.
Alături de inventarul litic amintit mai sus, o importanţă deosebită prezintă un
bulgăre de materie colorantă roşcat-violacee, singura descoperire de acest gen pînă acum
în Oaş. Iniţial bulgărele a avut probabil forma sferică ; ulterior însă a fost aplatisat şi
suprafeţele au fost puţin adîncite prin frecare şi scobire în vederea obţinerii pulberii colo
rante, în starea actuală, bulgărele are dimensiunile de 4,8 cm în diametru şi 2,8 cm în
grosime. Atît pe cele două suprafeţe largi, cît şi pe laturi se disting cu uşurinţă numeroase
urme de zgîrieturi, făcute probabil în acelaşi scop — obţinerea materiei colorante.
Materialele celui de-al doilea nivel de locuire (superior) încep să apară la suprafaţă
în pămîntul arat şi continuă pînă la 0,35—0,40 m, suprapunînd în felul acesta direct primul
strat de cultură. A i c i materialele sînt mai numeroase, după cum şi cele tipice ocupă un
loc mai important. Astfel, din totalul de 541 de piese litice, 141 sînt unelte şi nuclee,
acestea din urmă putînd fi împărţite în mai multe categorii: 11 nuclee de dimenisuni
medii, cu două planuri de lovire, şase nuclee piramidale cu planul de lovire larg şi
vîrful ascuţit, 50 de bulgări nucleari de pe suprafaţa cărora s-au desprins în mod anarhic
aşchii de diferite dimensiuni. O categorie aparte o formează un număr de şapte nuclee
microlitice, între care un exemplar de obsidiană, toate avînd o formă corectă cu unul
sau două planuri de lovire.
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Destul de numeroase sînt lamele simple, 48 de exemplare, toate în stare fragmentară.
Cinci lame sînt retuşate parţial sau în întregime pe ambele laturi, una dintre ele avînd
în vîrf o desprindere de burin, singura unealtă de acest fel în aşezarea de care ne ocupăm.
Gratoarele, în număr de opt exemplare, în majoritate sînt realizate pe capăt de
lamă frîntă. U n singur exemplar este întreg, acesta reprezintă o lamă groasă de 0,7 cm,
triunghiulară în secţiune, retuşată semiabrupt pe ambele laturi în toată lungimea lor,
gratorul fiind realizat pe vîrful lamei, care este lat de 1,7 cm. Un străpungător pe lamă
lungă, fragmentară, triunghiulară în secţiune, păstrîndu-i-se numai partea de vîrf, lungă
de 3,8 cm, are vîrful ascuţit, ambele laturi retuşate abrupt, pe partea dreaptă prezcntînd
şi o mică scobitură. D o u ă lame în stare fragmentară au cîte una din laturi retuşate abrupt,
prin desprinderi duble, dorso-ventrale şi ventro-dorsale. O lamă microlitică este retuşată
abrupt pe una din laturi.
în întregul său, inventarul litic din cel de-al doilea nivel de locuire prezintă o
microlitizare evidentă faţă de primul nivel. în plus, aici sînt prezente, deşi puţine, unele
piese de obsidiană, după cum şi lamele retuşate abrupt, toate acestea apropiind acest
nivel de locuirile gravetiene de la Boineşti şi Remetea-Şomoş.
Cît priveşte materia primă, în proporţii oarecum egale, ea este asemănătoare cu
cea folosită în celelalte aşezări oşeneşti, excepţie făcînd cinci piese, lama retuşată din
nivelul I şi patru aşchii în nivelul I I , din silex albastru patinat în alb, foarte asemănător
la prima vedere cu silexul cretacic de Prut, folosit şi în aşezările de pe Bistriţa. Ε prima
dată cînd întîlnim asemenea materie primă într-o aşezare din Oaş.
CALINEŞTI

U

Cea de-a doua aşezare de la Călineşti se află la sud-est de comună, în hotar cu
Lechinţa, pe un pinten erodat al dealului Heighiul Mare. Aşezarea a fost descoperită în
1965, cînd s-au făcut şi primele săpături, cu care prilej s-a determinat caracterul restrîns
al aşezării, descoperindu-se totodată şi o parte a unei vetre de foc. în anul următor,
1966, s-au continuat şi încheiat săpăturile în acest punct, deschizîndu-se în total o suprafaţă
de 94 m 2 . Locul fiind foarte erodat şi răscolit prin lucrările agricole, multe materiale s-au
găsit la suprafaţă, mai ales în pantă, unde urme ale stratului de cultură apar la adîncimi foarte
reduse. în medie s-a mers cu săpăturile pînă la 0,60—0,70 m adîncime, stratul de cultură
fiind cuprins între aproximativ 0,20 şi 0, 50 m de la suprafaţa solului.
înainte de a trece la prezentarea materialului litic, destul de bogat de altfel, menţi
onăm prezenţa unei vetre de foc în preajma căreia erau concentrate majoritatea pieselor,
pe o arie de circa 30 m 2 . Vatra a apărut la 0,35 m adîncime, avînd forma rotundă, 0,53
m în diametru, şi adîncită cu 0,15 m. în marginea ei s-a descoperit o groapă mică,
rotundă în plan, avînd diametrul de 0,10 m şi 0,17 m adîncime, umplută cu cărbuni,
cenuşă şi pămînt, ca şi vatra.
Cît priveşte materialul litic, acesta constă în exclusivitate din opal şi puţine gresii,
ambele de provenienţă locală. în total s-a putut recupera un număr de 1 584 de obiecte
lirice, din care 384 sînt piese tipice, împărţite în următoarele categorii tipologice: nuclee,
în general alungite, dar fără a avea o formă tipologică strictă, în număr de 59 de exemplare ;
lame lungi, majoritatea în stare fragmentară, cu marginile tăioase dar neretuşate, 135 de
exemplare; lame lungi retuşate, 48 de exemplare; foarte multe (în comparaţie cu alte
aşezări de acelaşi tip) răzuitoare de diverse tipuri, 87 de exemplare, aici putîndu-se
distinge patru răzuitoare largi pe latură de aşchie lată, de tip musterian, opt răzuitoare
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circulare şi înalte, realizate pe aşchii scurte şi groase, 12 răzuitoare înalte pe capăt de
aşchii groase şi scurte, un răzuitor masiv, înalt, pe aşchie cu latura stîngă retuşată,
21 de răzuitoare pe vîrf de lame aşchiare, neretuşate, majoritatea scurte şi groase, 12
răzuitoare pe vîrf de lame şi aşchii lamelare groase retuşate pe ambele laturi, toate
întregi, două răzuitoare duble pe aşchii scurte şi 18 răzuitoare pe lame groase, fragmentare,
cu una sau ambele laturi retuşate. Menţionăm de asemenea prezenţa unui număr de 22 de
aşchii masive, unele cu planul de lovire larg şi drept, altele cu planul faţetat, şi 26 de
lame late, mari, cu planul de lovire mai mic, după cum şi un nucleu discoidal, toate
acestea, alături de răzuitoarele largi pe aşchii late, constituind elemente mai vechi în cadrul
întregului inventar, care denotă un facies aurignacian mijlociu.
După încheierea săpăturilor şi studierea materialelor provenite din această aşezare
constatăm că stratul de cultură descris mai sus reprezintă o unitate tipologică şi culturală,
în cadrul căruia nu pot fi asimilate un număr de 22 de piese: şapte nuclee mici, o unealtă
combinată — gratoar-burin —, şase lame şi vîrfuri retuşate abrupt, două gratoare mici
pe lame groase retuşate pe ambele laturi şi alte şase piese (patru lame şi două gratoare)
de aceleaşi proporţii (mici), care fac notă discordantă cu restul inventarului atît ca materie
primă, cît şi ca tehnică de cioplire. Toate provin de la adîncimi mici, pînă la 0, 25—0,30 m,
faptul făcîndu-ne să credem că e vorba de resturile unui al doilea nivel de locuire, mai
tîrziu (gravetian), care a fost distrus. Cît priveşte primul nivel de locuire, acesta reprezintă
urmele celei mai bogate aşezări aurignaciene, avînd un important număr de unelte tipice,
între care, după lame, predomină răzuitoarele într-o gamă foarte largă de tipuri, în
limita răzuitoarelor înalte. Lipsesc lamele cu scobituri laterale, ceea ce însă nu ne împiedică
să atribuim aşezarea de la Călineşti I I fazei mijlocii a culturii aurignaciene, poate într-o
fază incipientă.
CALINEŞTI

III

Cu prilejul cercetărilor întreprinse în 1960, 1964 şi 1965, la început, după indicaţiile
date de localnici, ca locuri unde se află « cremene de scăpărat sau de fulger », am desco
perit la suprafaţă cîteva unelte de silex paleolitice pe dealul cunoscut sub denumirea de
Dîmbul Sf. Marii, înalt de circa 100m. Dealul se află în partea de sud-est a comunei Călineşti,
în hotar cu Lechinţa, între culmile Făget, Cremenari, Heighiul Mare şi Coasta. Spinarea
dealului, cît şi pantele l u i , unele mai line, altele mai abrupte, sînt folosite alternativ ca
teren agricol şi păşune, prin arat şi săpat scoţîndu-se la iveală puţinele dovezi de cioplire
a pietrei din paleolitic pe acest loc.
Pentru verificarea stratigrafică a celor descoperite s-au trasat trei sondaje mici
în suprafaţa totală de 21 m 2 . Sondajul I , cu dimensiunile de 6 x 1 , 5 0 m, a fost amplasat
pe partea mijlocie a capătului mai înalt (spre sat) al dealului. D i n acest sondaj provin
cîteva lame simple şi cîteva aşchii aflate în stratul cuprins între 0,10 şi 0,25 m. La 0,62 m
a apărut o aşchie fragmentară dintr-un silex de culoare gălbuie cu mici pete ruginii,
retuşată prin desprinderi oblice, largi, pe două laturi. Această aşchie, deşi singura aflată
în strat, se asociază cu un alt exemplar, cioplit dintr-o gresie cenuşie, găsit la suprafaţă,
în panta dealului, aşchie ce are planul de lovire larg şi bulbul de percuţie proeminent.
Cele două elemente, prin forma şi prin tehnica lor de cioplire, ca şi prin situaţia strati
grafică a primului exemplar, fac dovada existenţei urmelor unei locuri mai vechi decît
cele aflate în punctele Călineşti I şi I I şi care pare a se apropia de musterianul de la
Boineşti.
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De aceea, în campaniile ce urmează se impun sondaje şi săpături mai întinse spre a
da de centrul aşezării, primul nostru sondaj căzînd probabil în afara vechii locuiri.
Celelalte două sondaje, de 4 χ 1,50 m fiecare, amplasate în marginea sudică a dealului,
n-au dat rezultatele aşteptate; prin urmare săpăturile viitoare vor trebui concentrate pe
vîrful dealului şi duse pînă la cel puţin 1 m adîncime.

CţLINEŞTI

IV

în timpul cercetărilor întreprinse în cursul campaniei din 1966 s-au descopeirt
noi dovezi de cioplire paleolitică în raza comunei Călineşti, pe locul numit Lichihorb,
o ridicătură piemontană situată în partea de apus a comunei. Pe partea mai joasă a dealului
în prezent se află cimitirul satului; mai sus însă, dealul este acoperit parţial de o livadă
de pruni, iar în parte folosit pentru lucrări agricole.
Pe porţiunea săpată, care are o suprafaţă ce nu depăşeşte 500 m, pe arătură printre
porumb, în cercetările noastre am descoperit mai multe obiecte de silex şi opal, care
constau dintr-un nucleu, mai multe aşchii de cioplire, lame fragmentare, precum
şi un vîrf subţire, lung de 2 cm, cu una din laturi ascuţită prin desprinderea de la nucleu,
cealaltă retuşată abrupt, cu retuşe foarte mărunte. Dat fiind faptul că suprafaţa pe care
s-au descoperit obiectele mai sus amintite era cultivată cu porumb, nu s-au putut face
sondaje imediat. Oricum, obiectele descoperite la suprafaţă demonstrează existenţa sigură
a urmelor de locuire paleolitică pe acest loc. D u p ă aspectul, formele şi tehnica lor de
cioplire, piesele descoperite indică urmele unei aşezări paleolitice tîrzii — gravetiene(P).
Acest punct, situat la distanţe aproape egale între cele trei aşezări paleolitice deja cunoscute
(Călineşti I şi Călineşti I I şi I I I ) , reprezintă cea de a patra aşezare paleolitică situată în raza
comunei Călineşti. Pentru identificare şi pentru clarificarea situaţiei stratigrafice şi a
caracterului aşezării, se impun sondaje.

COASTA

REMETEI

Cele două dealuri Boineşti şi Remetea-Şomoş, fiecare înalt de circa 200 m, sînt
legate între ele de o culme mai joasă, erodată, cu versantul sudic abrupt pe o porţiune,
iar celălalt l i n înclinat, format prin alcătuirile de teren petrecute în timp. Pe locul numit
« C o a s t a Remetei», la sud-est de podul ce trece peste T u r , deasupra carierei de piatră,
în vara l u i 1962 şi în anii următori am cules la suprafaţă, pe arătură, mai multe obiecte
litice, diverse ca materie primă şi ca formă, toate însă indicînd dovezi sigure de cioplire
paleolitică. între acestea menţionăm lame fragmentare cu dimensiuni medii şi mici, din
silex, obsidiană, opal, aşchii de cioplire din aceleaşi roci, tuf vulcanic şi gresie.
în campania din 1962 am făcut şi cîteva sondaje mici de verificare, amplasate în
diferite puncte ale coastei. Sondajul din capătul dinspre Boineşti η-a dat nici un fel de
material. U n alt sondaj, amplasat în partea centrală, aproape de versantul abrupt, a dat
doar cîteva fragmente de lame şi aşchii de cioplire răzleţe atît în stratul superior, cît şi
mai jos, însă nimic care să dovedească existenţa unui strat de cultură, al unei aşezări care
să merite săpături mai extinse. între 0,25 şi 0,45 m adîncime, au apărut trei fragmente de
lame şi cîteva aşchii dintr-o rocă alb-gălbuie, cu granulaţie mare, nu prea dură (probabil
din cauza dezagregării), rocă ce n-am mai întîlnit-o în nici una din aşezările descoperite
pînă acum.
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După aspect, piesele descoperite în acest punct la suprafaţă şi în sondaje indică
urmele activităţii omului din paleoliticul superior. Deoarece între obiectele descoperite
nu avem forme de unelte tipice, iar în strat descoperirile sînt cu totul izolate, atribuirea
lor uneia sau alteia dintre culturile paleoliticului superior este greu de făcut.

DEALUL

PUSTIU

Depărtîndu-ne oarecum de Oaş şi intrînd în Cîmpia Someşului, cu care Bazinul
Oaş comunică direct prin porţiuni joase de luncă, în timpul cercetărilor întreprinse în
1966, în colaborare cu Muzeul din Satu-Mare, am putut identifica prima aşezare paleolitică
din această parte, în raza comunei Turulung. Aşezarea se află pe Dealul Pustiu la altitudinea
de aproape 400 m. Sus pe culme, în poiana recent împădurită am deschis cîteva sondaje
spre a verifica situaţia stratigrafică a unor descoperiri de la suprafaţă. S-au amplasat
patru secţiuni de-a lungul culmii, prima la nord pe capătul mai înalt (I), a doua pe partea
mijlocie ceva mai joasă ( I I ) , a treia în dreptul observatorului ( I I I ) şi a patra în jos de
acesta ( I V ) , puncte în care au apărut diverse lame şi aşchii de cioplire la suprafaţă.
în secţiunea I , la suprafaţă, ca şi în primul strat, gros de 0,15—0,20 m, apar lame,
gratoare, burine, nuclee alungite, toate avînd aspectul unui început de microlitizare.
I n secţiunea I I , între 0,20 şi 0,40 m au apărut piese dimensional ceva mai mari. Avînd
în vedere diferenţa de nivel dintre cele două puncte şi puternica erodare a suprafeţei
dealului, nu este exclus să fie vorba de două niveluri de locuire, lucru ce rămîne însă a fi
stabilit cu ocazia unor săpături mai cuprinzătoare. La numai 0,10 m adîncime a apărut
o lamă microlitică din obsidiană cu retuşe mărunte pe latura stîngă, singura deocamdată
de acest fel în complexul de pe Dealul Pustiu. în continuare, în cele patru sondaje, la
o adîncime care nu depăşeşte 0,50 m, s-a cules un număr de 81 de piese, care se
păstrează la Muzeul din Satu-Mare. între acestea menţionăm trei nuclee, din care două
din opal alb-vineţiu, patinat în galben-ruginiu, un exemplar din rocă vulcanică (tuf),
şapte aşchii macrolitice cu bulbul de percuţie şi planul de lovire drept, 10 lame mărunte,
45 de aşchii de cioplire, un burin dublu pe lamă retuşată pe latura dreaptă, dintr-o gresie
cenuşie nisipoasă. Vîrful piesei este spart, cele două burine fiind realizate pe ambele
colţuri ale frînturii. D i n această colecţie mai fac parte: patru gratoare pe aşchii de opal,
scurte, unul dintre ele fiind mai înalt; trei lame de obsidiană, toate în stare fragmentară.
Menţionăm un vîrf de lamă îngustă, retuşată pe latura stîngă prin retuşe mărunte,
oblice, un fragment retuşat pe ambele laturi, cea de-a treia lamă fiind simplă, cu laturile
tăioase realizate prin desprinderea de la nucleu. Alte şase lame sînt cioplite din opal
alb-vineţiu, din care una microlitică cu nuanţe de rubiniu, avînd retuşe vagi de uzură
pe ambele laturi, o lamă de proporţii medii cu latura stîngă mărunt retuşată, vîrful oblic,
şi el retuşat, un fragment de lamă retuşat pe ambele laturi, mai uzată fiind partea stîngă,
după cum şi două fragmente de lamă retuşate oblic pe una sau pe ambele laturi. Una
dintre lame, retuşată pe latura stîngă, are aspectul unei lame dinţate, ferăstrău, ea avînd
pe această latură două mici proeminenţe şi trei scobituri.
D u p ă cum am văzut, inventarul litic de pe Dealul Pustiu, deşi puţin numeros, este
interesant prin formele sale de unelte şi prin materia primă din care acestea sînt cioplite,
încadrîndu-se perfect în aria culturii gravetiene răspîndite în Bazinul Oaşului. Poziţia
sa geografică, precum şi situaţia stratigrafică sînt similare cu cele ale aşezărilor din Oaş
(Boineşti nivelul I I I , Remetea-Şomoş I nivelul I I I şi Călineşti I nivelul superior). Aşezarea
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de pe Dealul Pustiu e la o altitudine mai mare, circa 400 m, în timp ce celelalte nu depăşesc
200 m.
Avînd în vedere suprafaţa restrînsă săpată (circa 25 m 2 ) şi puţinătatea uneltelor tipice,
nu putem stabili acum dacă e vorba de un strat sau de două straturi de cultură. Pentru
moment, este interesant faptul .stabilirii existenţei unei aşezări paleolitice tîrzii pe înălţime,
în bazinul Someşului, aşezare care face legătura între paleoliticul de aceeaşi vîrstă din
Slovacia orientală şi cel din Oaş.
RACŞA,

COMUNA

ORAŞU

NOU

Semnalîndu-ni-se de către localnici existenţa a numeroase spărturi şi bolovani de
opal la Racşa, ne-am dus cu gîndul la o eventuală sursă de aprovizionare cu materie primă
a paleoliticilor. De aceea, în septembrie 1964 am şi făcut primele cercetări în raza acestei
comune oşeneşti. De o parte şi de alta a potecii ce leagă satul Racşa de satul Racşa-Vii
sînt într-adevăr bolovani de diferite mărimi, precum şi spărturi de opal galben-ruginiu.
Locul cercetat de noi însă η-a oferit nici un element care să indice urmele unei vechi
ciopliri intenţionate a pietrei. în apropiere, pe un deal erodat pînă la pietriş, s-a găsit
o lamă de silex retuşată în stare fragmentară, acoperită de o patină albă puternică. în
locul respectiv nu se mai fac sondaje; tot pămîntul a fost spălat şi, chiar dacă aici ar fi
existat o aşezare paleolitică, ea a fost complet distrusă.
Aşadar, în urma primelor noastre cercetări de suprafaţă de scurtă durată, singurul
element care indică totuşi urmele omului paleolitic în părţile Racşei rămîne lama retuşată,
care, după tehnica de cioplire şi după formă, poate fi încadrată în paleoliticul superior.
Prin descoperirile de pînă acum se dovedeşte că Bazinul Oaş a fost intens populat
în paleoliticul superior şi formează un centru de locuiri în cadrul bazinului intracarpatic 1 6 ,
care a coexistat cu locuirile răsăritene de aceeaşi vîrstă de pe Bistriţa 1 7 şi Prut, precum şi
cu cele central-europene.
Studierea aprofundată a materialelor recoltate, după cum şi viitoarele descoperiri
ne vor oferi posibilitatea clarificării densităţii locuirilor, a vîrstei şi originii lor, a stabi
lirii relaţiilor dintre diferitele aşezări şi dintre centrele mai mari în general.
LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES D E « Ţ A R A O A Ş U L U I »
(1962-1966)
RÉSUMÉ

Les recherches systématiques entreprises entre 1962 et 1966 à l'intérieur de la dépression
dite « Ţara Oaşului », du nord-ouest du pays, ont mis au jour huit établissements paléolithiques
concentrés sur les hauteurs de piémont.
Les établissements paléolithiques, à un ou plusieurs niveaux d'habitat, découverts jusqu'à
présent dans cette région, représentent les vestiges de trois vagues principales de la pénétration
des différents groupes de chasseurs.
I . Etablissements-ateliers de caractère temporaire, appartenant à la civilisation moustérienne
tardive (phase de transition au paléolithique supérieur) : les couches inférieures de Boineşti, Remetea
Şomoş I , Remetea Şomoş I I . D'après leur position stratigraphique et le caractère des matériaux
découverts, ces premiers vestiges d'habitat paléolithique ont été mis en rapport avec l'abandon
des grottes carpatiques par les populations moustériennes.
" Maria Bitiri şi Aurel Socolan, Cercetări
Ţara Oaşului, Muzeul reg. Maramureş, 1966.

paleolitice

in

" C . S. Nicolăcscu-Plopşor, A l . Păunescu şi FI. M o g o ş a n u .
Le Paléolithique deCeab/dn,in Dacia, N.S., X , 1966, p. 5—116.
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I I . Etablissements-ateliers appartenant à la phase moyenne de la civilisation aurignacienne ;
les couches moyennes de Boineşti, Remetea Şomoş I et Şomoş I I , Călineşti I et rétablissement
de Călineşti I I , à un seul niveau d'habitat.
I I I . Etablissements-ateliers appartenant à la civilisation gravettienne: les couches supérieures
de Boineşti, Remetea Şomoş I et Şomoş I I , Călineşti I , Turulung-Vii-Dealul Pustiu et Călineşti I V .
La présence de l'obsidienne, en proportion plus réduite dans les couches aurignaciennes
moyennes et plus abondante dans celles gravettiennes, les rattachent aux établissements semblables
de la Slovaquie Orientale. D'ailleurs rétablissement récemment découvert dans la plaine du Someş
sur la hauteur nomée « Dealul Pustiu » fait justement la liaison entre les établissements paléoli
thiques de la Slovaquie Orientale et ceux de Γ Oaş. Malgré son aspect plutôt fermé la dépression
de Oaş n'est pas isolée; elle fait partie tout au contraire d'une unité géographique plus étendue,
la dépression intracarpatique, qui entourée de trois côtés par les Carpates a été le berceau d'une
région à nombreux établissements paléolithiques, ayant beaucoup de caractères communs.

LÉGENDE DES
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Fig. 1. — L'emplacement de « Ţara Oaşului » dans le Maramureş.
Fig.
placement
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

2. — Cane hypsométrique de la depression de Oas et des zones limitrophes (d'après I. Vclcea), avec l'env
des découvertes paléolithiques.
3. - L'emplacement de rétablissement de Ş o m o ş I.
4. — Coupe stratigraphique de rétablissement de Rcmetca-Şomos I.
5. — Remetea-Somof I. Niveau 1. Outils en pierre.
6. — Remetea-fomo/ I. Niveau 2. Outils en pierre.
7. — Rtmtlta-Somof II. Coupe stratigraphique.
8. — Remetea Şomos II. Niveau 2. Outils en pierre.
9 . — Călineşti II. Outils en pierre.
10. — Călineşti 11. Outils en pierre.
11. — Călineşti 11. Outils en pierre.
12 — Turulung-Vii — « Dealul Pustiu». Outils en pierre.
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săpăturile s-au continuat, pe de o parte, în zona de nord a aşezării
cucuteniene de pe Dealul Fîntînilor de la Traian, iar pe de altă parte în aşezarea de
la Dealul Viei. I n anul 1961, săpăturile au fost întreprinse numai la Dealul Viei.
A N U L 1960,

I
Obiectivele avute în vedere în aşezarea de la Dealul Fîntînilor au fost: 1) dezvelirea
în întregime a locuinţelor parţial dezvelite în anul precedent (sectorul I ) ; 2) precizarea
traseului celui de-al doilea şanţ de apărare pe latura lui de vest, reluînd sondajele în conti
nuare, şi anume din colţul de VSV al aşezării; 3) căutarea complexelor culturii liniare,
ca şi a eventualelor locuinţe ale purtătorilor acestei culturi, prin deschiderea unui sector ( I I )
în partea de vest a acestei zone nordice, unde prin cercetările anilor precedenţi se dovedise
lipsa straturilor de cultură Cucuteni, faza A — B , şi Precucuteni I I I .
1. Pentru dezvelirea în continuare a resturilor de locuinţe cucuteniene din faza
A — B , descoperite parţial în anul precedent în zona de nord a aşezării, în anul 1960 s-a
redeschis sectorul de est ( I ) , lucrîndu-se în trei puncte: în partea de est, de nord şi de
sud. D i n distribuirea locuinţelor cucuteniene s-a putut observa că ele încadrau, în mod
întîmplător, complexele culturii liniare descoperite aici cu un an înainte.
în sectorul de est (I) a continuat degajarea locuinţei nr. 4/1959; în partea de nord
a acestui sector s-a urmărit dezvelirea locuinţei nr. 5/1959, iar în partea de sud a sectorului
s-a continuat descoperirea locuinţei nr. 3/1959 (fig. 1). D u p ă degajarea în întregime a
locuinţelor indicate, s-au descoperit în continuare noi locuinţe în fiecare din cele trei
sectoare. Astfel, în partea de sud-est a sectorului s-au degajat în întregime locuinţele
nr. 1/1960 şi 2/1960, ultima fiind de dimensiuni mai mici. în partea de nord-vest a
sectorului I s-au descoperit o mare locuinţă, 5/1960, precum şi o locuinţă de dimensiuni
mai mici, 5 bis/1960, avînd o poziţie intermediară între locuinţele 5/1959 şi 5/1960.
Tot astfel în sectorul I I (la vest de şanţul nr. I l l ) au apărut resturi de locuinţe cucuteniene
înspre extremităţile de nord şi de sud ale şanţurilor nr. 125—127.
în partea de sud a sectorului I I s-au degajat două noi locuinţe, 3 /1960 şi 3 bis /1960.
D i n lipsă de timp, 3 bis /1960 nu a putut fi degajată în întregime. Pe latura ei de sud,
* Colectivul şantierului a fost compus din Hortensia D u mitrescu şi Vladimir Dumitrcscu (responsabili), Silvia Mari-

ncscu-Bilcu şi Smaranda Comânescu (1960—1961), G h . Bichir
(1960) şi Ersilia Tudor (1961).
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resturile se mai continuau încă în terenul nesăpat. D i n acelaşi motiv s-a renunţat şi la
degajarea completă a locuinţei 4/1960.
Distribuirea în grupe a locuinţelor cucuteniene, lăsînd uneori spaţii libere între ele,
este o caracteristică pe care o cunoaştem din zonele anterior cercetate ale aşezării şi pe
care o întîlnim şi aici. Orientarea locuinţelor este şi în această zonă nordică aceea obişnuită,
NE—SV, cu inerentele mici abateri ale axului lor înspre NNE—SSV. Dimensiunile spaţiilor
acoperite de dărîmături sînt destul de mari: între 80 m 2 (locuinţa 3/1959 d i n sectorul
de est) şi 240 m 2 (complexul locuinţelor 3/1960 şi 3 bis/1960 din sectorul de vest).
Dintre toate aceste nouă locuinţe, numai în locuinţa 3/1960 s-au putut observa unele
indicii care ne fac să presupunem că aceasta ar fi fost împărţită în două încăperi printr-un
perete despărţitor.
Resturile de chirpic ars din interiorul fiecărei locuinţe au arătat că nici una nu a
aparţinut tipului de construcţie cu platformă, diferitele obiecte, oase etc. descoperite
in situ aflîndu-se sub chirpicul ars. în locuinţa 3 /1960 totuşi, sub bucăţile mărunte de
chirpic, pe o anumită porţiune lîngă o vatră, existau plăci arse, de aspectul acelora care
alcătuiau platformele, dar care, după toate aparenţele, nu proveneau de la o podea, ci
mai degrabă de la o laviţă sau de la un loc pentru dormit, amenajat în acest fel. T o t asfel în
partea de sud a locuinţei 3/1960, deşi chirpicul ars avea înfăţişarea unei bucăţi mari de
platformă, credem că era vorba de un perete căzut în întregime, împreună cu parii
de susţinere, ceea ce explică şi starea de mai bună conservare, fără dislocări şi răvăşiri.
în rest, chirpicul din locuinţe se prezintă sub forma cunoscută, de moviliţe cu goluri
între ele şi provenind din prăbuşirea pereţilor, grămezile mai înalte fiind situate spre colţu
rile locuinţelor. în compoziţia lutului s-au amestecat paie tocate, pleavă, grăunţe de cereale,
mai rar nisip, apoi pietricele, uneori de mărimea unui ou de porumbel. Lipitura de lut
cu care se acoperea scheletul de lemn este groasă pînă la 12 cm, iar straturile superfi
ciale dovedesc una sau mai multe făţuieli cu un lut mai curăţat. S-ar părea că pentru
netezirea feţei interioare a pereţilor nu se depunea atîta grijă sau nu în toate cazurile.
Incendiul care a distrus locuinţele şi în această parte a aşezării a fost aşa de puternic,
încît unele bucăţi de chirpic sînt zgurificate, iar fragmentele de chiupuri mari cu pereţii
groşi de 2 cm au fost deformate. Pe alocuri se găsesc şi bucăţi de chirpic care îşi păstrează
culoarea lor naturală, nefiind atinse de loc de foc sau abia afumate.
Podelele locuinţelor cucuteniene nu erau întotdeauna perfect netede, căci în interio
rul unora s-au constatat şi alveolări naturale ale terenului, care, după toate aparenţele,
erau păstrate şi folosite pentru anumite nevoi de ordin casnic: plasarea rîşniţelor, a oalelor
de bucătărie sau a vaselor de provizii.
în marginea locuinţelor s-au găsit gropile de deşeuri de formă rotundă sau ovală,
cu adîncimea de 1,50—2 m de la suprafaţa solului. în colţul de vest al locuinţei 4/1959
s-a descoperit şi o groapă rotundă de ofrandă, cu diametrul de 0,50 m şi adîncimea
de 1,15 m, conţinînd, între altele, coarne de cerb, vase sparte şi un vas întreg răsturnat,
cu cenuşă şi cărbune în interior.
Materialul ceramic, mai ales fragmentar, este destul de bogat, însă prost conservat
şi corodat. D u p ă cît se poate deduce din fragmentele găsite sub chirpic, vasele vor fi
fost de formele obişnuite: cratere, „binocluri", străchini de diferite dimensiuni, capace
de tipul „coif suedez", vase-fructieră, de proporţii mari şi m i j l o c i i , apoi oale şi chiupuri.
N u lipsesc nici formele tronconice, larg deschise: „ghivece de flori" din pastă groasă
cu alveole pe buză, ca şi cioburile Cucuteni C, găsite atît în locuinţe, cît şi în gropile
adiacente.
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între obiectele găsite în locuinţe sînt şi trei săgeţi de silex de culoare închisă,
îngrijit retuşate pe ambele feţe, una dintre ele avînd baza uşor scobită. De asemenea, mai
deosebit apare un topor de piatră şlefuită, cu tăişul semicircular. D i n metal s-au descoperit
numai un mic inel de aramă rotund şi închis, din fir rotund în secţiune, cu diametrul
de 0,5 cm, ca şi o frumoasă sulă tot de aramă, pătrată în secţiune şi cu capetele ascuţite.
2. Pentru precizarea în continuare a traseului celui de-al doilea şanţ de apărare,
care înconjura zona de nord a aşezării, s-a trasat în partea de N V (aproape de rîpa
drumului care duce la Mărgineni) un tranşeu-sondaj (nr. 120), avînd direcţia Ε — V
(fig. 1). La adîncimea de 2,50 m s-a observat clar pe fundul tranşeului-sondaj traseul
şanţului de apărare, avînd direcţia N V — S E . Este evident că în apropierea acestui punct
şanţul de apărare făcea o cotitură înspre ESE. E l fusese săpat şi sub lutul galben, într-un
sol roşcat, foarte tasat, umed şi cleios. La adîncimea de 3,10 m, direcţia şanţului de apărare
este VSV 4 2 ° — E N E 10°, iar fundul lui se afla la adîncimea de 3,50 m de la suprafaţa
solului actual, neavînd forma obişnuită de V , ci fiind mai puţin ascuţit.
Materialul ceramic scos din pămîntul de umplutură aparţine fazei Cucuteni A — B ,
dar s-au găsit şi cîteva fragmente liniare, care provin din răvăşiri. T o t de aici s-au mai
scos oase de animale, pietre şi cărbune. D i n partea superioară a umpluturii din pămîntul
cafeniu au ieşit la iveală şi două topoare de piatră, de formă trapezoidală prelungă, cu
călcîiul rotunjit, tăişul fiind rupt la ambele exemplare.
D u p ă indicaţia dată de direcţia NE—SV a şanţului de apărare, precum şi a inevita
bilei lui cotituri înspre SE, s-a căutat mai departe traseul lui (vezi tranşeul nr. 128; 19 X 1 m),
dar el η-a fost prins aici (fig.l). Pentru precizarea traseului s-a verificat şi o altă posibilitate,
săpîndu-se şi pe malul înalt, opus, al drumului ce duce spre Mărgineni un tranşeu
(nr. 129; 12x0,75 m). Menţionăm că drumul înspre satul Mărgineni a fost făcut acum
cîteva decenii, tăind de la sud la nord Dealul Fîntînilor şi izolîndu-1 astfel de restul
terenului. în acest tranşeu au apărut sporadic fragmente ceramice Cucuteni A — B , fără
însă a fi vorba de un adevărat strat de cultură şi confirmînd faptul, cunoscut de altfel
din 1951, şi anume că aşezarea nu se întinsese pînă aici. Nici traseul şanţului de apărare
nu trecea pe aici, aşa încît socotim că el tăia chiar porţiunea de teren pe care s-a construit
şoseaua înspre Mărgineni şi că deci nu mai poate fi reperat pe această latură de vest.
T o t în legătură cu şanţul de apărare trebuie amintite şi resturile de chirpic ars,
descoperite în anul 1959 spre capătul de nord al şanţului nr. I l l , destul de aproape de
şanţul de apărare. în 1960 lărgindu-se săpătura înspre est, s-a constatat că chirpicul ars
nu se întindea prea mult spre est. S-au găsit însă pietre mari de rîu răvăşite şi nu ar
fi exclus să fi fost aduse într-o epocă mai nouă şi folosite, eventual, ca semne de hotar.
Cît priveşte construcţia de aici, ea era de proporţii prea reduse spre a putea fi socotită
drept o locuinţă. De altfel resturile ei fuseseră parţial distruse prin unele săpături anterioare
(vezi planul fig. 1). Avînd în vedere poziţia ei faţă de complexele de locuinţe, cît şi
situarea ei în vecinătatea şanţului de apărare, s-ar putea ca ea să fi fost construită aici
pentru supravegherea şanţului de apărare în partea nord-vestică a aşezării. O situaţie
oarecum asemănătoare se cunoaşte şi în aşezarea de la Hăbăşeşti.
3. Deschiderea unui nou sector ( I I ) în partea de vest a aşezării s-a făcut pentru a
se urmări depunerile culturii liniare, mai ales că în anul precedent în sectorul de vest
resturile acestei culturi s-au găsit /// situ, fără să fi fost deranjate de depunerile ulterioare
ale celorlalte două culturi, care le suprapuneau (Precucuteni I I I şi Cucuteni A — B ) . în
tranşeele săpate (nr. 125—127), cu direcţia Ν — S , atît spre mijlocul şanţurilor, cît şi în
porţiunea de sud, s-au descoperit puţine şi sporadice resturi ale culturii liniare. M u l t
www.cimec.ro
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mai bogate s-au arătat resturile dinspre capătul de nord al acestor tranşee, aflate în solul
cafeniu deschis, la adîncimea de 0,90—1 m. Grosimea depunerilor este, în general, de
0,25—0,30 m, ajungînd pînă la adîncimea de 1,30 m. Menţionăm că în unele puncte s-au
găsit chiar pînă la adîncimea de 1,50 m fragmente ceramice în cantitate mai redusă şi uneori
chiar unelte, de pildă două topoare-calapod, ca şi o spatulă de os. N u ar fi exclus ca
în unele cazuri ele să fi ajuns aşa de adînc prin alunecare pe gangurile de animale,
destul de largi şi foarte numeroase.
în cursul săpăturilor din anul 1960 ne-a preocupat îndeosebi determinarea tipului
de locuinţă a triburilor culturii ceramice liniare în aşezarea de pe Dealul Fîntînilor de la
Traian. Printre resturile ceramice şi uneltele amintite s-au găsit şi mici bulgări de chirpic
friabil, slab sau aproape de loc ars şi de o factură specială, deosebindu-se de aceia din
locuinţele cucuteniene, ceea ce ne-a întărit convingerea că pe acest vechi nivel de călcare
au fost ridicate locuinţele aşezării liniare. Pe de altă parte, s-a observat că pămîntul era
în această porţiune mai afinat şi de o nuanţă ceva mai închisă decît în restul şanţului,
indicînd şi o alveolare în teren, care nu avea însă o adîncime uniformă, în unele părţi
constatîndu-se adîncituri mai accentuate. Alveolarea era vizibilă de altfel şi în peretele
de vest al şanţului nr. 126 (fig. 2). Totuşi, pe fund nu s-a putut distinge o linie precisă
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Vintinilor. Profilul peretelui de vest al şanţului nr. 126, cu alveolarea locuinţei culturii liniare.

a marginilor acestei alveolări în care zăceau resturile şi nici a celor de dimensiuni mai mici
din cuprinsul ei. în bună parte, aceasta se datoreşte amestecului solului cafeniu cu l u t u l
galben, amestec provocat de animalele care au răscolit şi au purtat pămîntul în toate
sensurile, săpîndu-şi aici sute de galerii. De aceea, complexul liniar, care se întindea pe
o suprafaţă de 1 2 x 6 m, a fost delimitat în linii mari, urmărindu-se răspîndirea resturilor
şi obţinîndu-se un contur oval prelung, care porneşte pieziş din capătul de nord al tranşeului
nr. 125 spre sud-vest, peste tranşeele nr. 126—127, ca şi peste intervalele dintre ele (fig. 1).
Pe baza observaţiilor făcute, credem totuşi că putem formula, cu rezervă, concluzia
că locuinţele purtătorilor culturii ceramice liniare vor fi fost de tipul unor simple colibe
de suprafaţă, de dimensiuni mari şi de formă neregulată, dar în orice caz prelungă,
fiind clădite din material u ş o r : beţe, nuiele, trestie, frunziş şi eventual stuf. Desigur,
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deşi baza lor era uşor scobită, nu poate fi vorba de bordeie sau semibordeie. în linii generale,
locuinţele acestea se vor fi prezentat poate ca acelea din aşezarea de la Floreşti (r. Bălţi,
R.S.S. Moldovenească), deşi T . Passek vorbeşte de semibordeie mari. Cît priveşte tipul
de locuinţe mari, de formă dreptunghiulară prelungă, cu numeroase urme de pari, aşa
cum s-au descoperit în centrul Europei, nu avem date pentru a presupune existenţa lui
în aşezarea de pe Dealul Fîntînilor de la Traian.
Fără îndoială că locuinţele vor fi fost destul de răsfirate, iar terenul ocupat de ele
destul de întins în zona de nord a aşezării. La această concluzie s-a putut ajunge urmărindu-se
depunerile culturii liniare apărute după demontarea locuinţelor cucuteniene. Astfel, sub
locuinţa cucuteniană nr. 4/1959, la adîncimea de 0,70—1 m, au apărut resturile culturii
liniare spre capetele de nord ale tranşeelor nr. 121—122, în continuare cu bogatele urme
descoperite în anul trecut în tranşeul nr. 101 şi în caseta adiacentă. Alături de ceramica
fină s-au găsit lame fragmentare din silex negru şi mici aşchii de obsidiană transparentă.
Spre capetele de sud ale aceloraşi tranşee, resturile culturii liniare au apărut de la adîncimea
de 0,70 m, terenul fiind în pantă, dar cele mai abundente erau la adîncimea de 1 m.
Sub locuinţa nr. 5/1959, resturile liniare se aflau la adîncimea de 1,10—1,30 m,
în partea de vest, fiind în continuare cu un complex descoperit aici încă din 1959. Sub
locuinţa cucuteniană nr. 3/1959, la —1,10 m înspre sud, se găseau multe fragmente
ceramice liniare şi oase de animale. De asemenea, sub locuinţa nr. 5/1960, spre vest,
resturile liniare au fost răvăşite de o groapă cucuteniană de deşeuri menajere. Aceeaşi
situaţie am întîlnit-o şi sub locuinţa nr. 3/1960, unde resturile culturii liniare au fost
împrăştiate de o groapă cucuteniană cu adîncimea de 1,65 m, iar ceva mai departe, la
adîncimea de 0,70 m, a apărut un topor-calapod întreg.
în general s-a constatat deci că resturile culturii ceramicii liniare aflate mai mult
sau mai puţin in situ au apărut şi sub locuinţele cucuteniene pînă la adîncimea de 1,20
—1,30 m de la suprafaţa actuală a solului. Deosebit de interesantă este situaţia de sub
aceeaşi locuinţă cucuteniană (nr. 3/1960), unde în porţiunea de nord-vest, pe o întindere
de 3,50 m, fragmente ceramice liniare încep să apară de la —0,70—0,80 m, fiind mai nume
roase la —1,10 m ; urmele de vieţuire se continuă în adîncime pînă la 1,65—1,70 m, în
pămîntul galben, în forma unei gropi rotunde, îngustîndu-se înspre fund. Este desigur
o simplă groapă mai mare din vremea culturii ceramicii liniare, căci nu poate fi vorba
de un bordei.
în ceea ce priveşte situaţia semnalată în 1959 în tranşeul nr. 101, unde s-au găsit
două porţiuni de chirpic suprapuse (dintre care cea inferioară părea în nemijlocită legătură
cu complexul liniar din jurul ei), prin săpăturile din acest an s-a putut dovedi că prima
noastră ipoteză nu s-a confirmat, aici fiind resturile a doi pereţi, suprapuse prin prăbuşire
şi aparţinînd locuinţei cucuteniene de deasupra complexului liniar.

*
Materialul ceramic liniar găsit în mare cantitate, atît în 1960, cît şi în anul precedent,
aparţine atît speciei de calitate inferioară cu decor din alveole, dispuse în şiruri în jurul
gurii vasului, precum şi pe restul corpului (fig. 5), cît şi speciei din pastă mai fină şi bine
arsă. Formele sînt cele în general cunoscute, vasele întregibile fiind însă foarte puţine
(fig. 4/4). S-au găsit de asemenea şi relativ numeroase rîşniţe de piatră, întregi şi frag
mentare, lame de silex negru, ca şi multe aşchii, trapeze şi racloare microlitice (fig. 3),
dintre care unele din obsidiană, topoare de piatră plată (fig. 4/1) şi altele în formă de calapod
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(fig. 4/3), ca şi un fel de măciucă fragmentară, de formă mai mult ovală, perforată,
dintr-o rocă albăstruie (fig. 4/2), aşa cum s-a mai descoperit în această zonă şi în 1959;
s-ar putea de altfel să fie vorba de jumătatea unui topor-calapod folosit pentru lovire, după
deteriorare. S-au mai găsit multe vase şi coarne de animale, pietre de rîu etc.
Fig. 3. — Traian-Dtalul
Vinlinilor. Unelte microliticc dc silex,
aparţinind culturii ceramicii liniare.
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Ceramică aparţininil culturii liniare (din categoria dc calitate inferioară, cu decor de alveole etc.).

Deocamdată, materialele culturii liniare descoperite în aşezarea de la Traian sînt cele
mai bogate cunoscute pînă acum în Moldova, iar studierea lor amănunţită va aduce, credem,
elemente noi pentru cunoaşterea culturii ceramicii liniare pe teritoriul patriei noastre.
www.cimec.ro
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II
I n aşezarea de la Dealul Viei (situată tot pe teritoriul satului Traian, la
înspre sud-est de aşezarea de pe Dealul Fîntînilor) în 1960 s-au continuat
redusă săpăturile în zona situată între săpăturile din anul 1956 şi acelea din anii
şi 1959, iar în 1961 s-au întreprins săpături de mai mari proporţii (fig. 6),
total s-au săpat pînă acum în această aşezare, de la începutul lucrărilor, 2150

circa 3 k m
pe o scară
1953—1954
aşa încît în
m2.

Fig. 6. — Traian-Dea/ui Viei. Planul general al sipiturilor (1951 — 1961) din aşezarea precucuteniani.

Principalele probleme ce trebuiau urmărite rezultau în chip firesc din înseşi constată
rile şi descoperirile făcute în campaniile de lucru precedente. Dintre aceste probleme,
amintim în primul rînd pe aceea a degajării unor noi complexe de locuinţe, pentru
www.cimec.ro

9

ŞANTIERUL ARHEOLOGIC TRAIAN

47

a obţine date cît mai cuprinzătoare în acest domeniu, apoi căutarea şanţului de apărare
al aşezării (1960) şi, după descoperirea lui la sfîrşitul campaniei de lucru din 1960,
precizarea traseului lui şi, implicit, delimitarea întinderii aşezării. De asemenea, urmau
să fie verificate depunerile din punct de vedere stratigrafie, spre a se preciza încă o dată
dacă aceste depuneri aparţin unui singur strat de cultură şi unui singur nivel de locuire,
sau dacă, dimpotrivă, au existat în această aşezare depuneri succesive reprezentînd două
sau eventual chiar mai multe niveluri de locuire.
1. Chiar aproape de capătul de SV al Ş.Va/1960 (fig. 6), adică în imediata vecinătate
a punctului unde el se leagă cu Ş.V/1960, între m 50 şi 54,50 s-a secţionat traseul
unui şanţ de apărare, a cărui adîncime cobora aici pînă la 2,55 m sub nivelul actual
al terenului şi a cărui orientare era NNV—SSE. Lăţimea l u i la 2,25 m adîncime este
de 1,90 m pe peretele de sud al tranşeului nostru şi de 1,80 m pe peretele de nord. La
adîncimea de 2,40 m, lăţimea l u i este de 1 m pe latura de sud şi de 0,85 m pe latura
de nord (fig. 7/1). Spre deosebire de alte locuri, în care nivelul de unde a fost săpat
şanţul nu se putea urmări perfect, aici el coboară vizibil de la baza pămîntului cafeniu
închis, deci a fost săpat încă de la începutul stabilirii locuitorilor precucutenieni aici.
în umplutura şanţului de apărare s-au găsit foarte multe oase de animale, pietre de rîu,
coarne de cerb, precum şi cîteva obiecte: un vas-tăviţă de peşte la—1,50 m, un topor
trapezoidal, plat, de piatră şlefuită, de dimensiuni mari şi o săgeată de os perforată, la
1,60 m adîncime.
Pentru a preciza spre nord traseul acestui şanţ de apărare, chiar la sfîrşitul campaniei
de lucru din 1960 s-a mai făcut un mic sondaj de 1 m spre N E de capătul Ş.II/1959.
Aici traseul şanţului de apărare era orientat însă oarecum SE—NV. în imediata lui
apropiere, într-o groapă ce nu a putut fi degajată complet, s-a găsit, la 1,85 m adîncime,
un vas aproape întreg, cu gîtul cilindric înalt şi cu patru proeminenţe, decorat cu caneluri
orizontale şi cu puncte fine (fig. 10/1).
în 1961, şanţul de apărare a fost secţionat în două puncte, şi anume între m 52
şi 56 în Ş.VII şi între m 4,50 şi 8,50 în Ş . X I I a. în primul caz, orientarea şanţului de apărare
era SSE 31° — N N V 63°, iar în Ş.XIIa/1961 era ESE 1 7 ° — V N V 49°. D u p ă cum rezultă
şi din profilele respective (fig. 7/1—3), săparea şanţului de apărare a fost făcută începîndu-se
puţin deasupra nivelului de bază al stratului de pămînt cafeniu închis, în care se află
şi depunerile neolitice. Gura lui se conturează în profil, puţin mai jos de mijlocul stra
tului cafeniu închis, adică în Ş.VII/1961, de la adîncimea de circa 0,75—0,80 m, iar
în Ş.XIIa/1961 de la adîncimea de aproape 1 m. Aceste constatări arată că şanţul de
apărare a fost săpat destul de curînd după întemeierea aşezării sau chiar în primele « m o m e n t e »
ale aşezării precucutenienilor pe Dealul Viei.
Dechiderea la gură a şanţului de apărare variază între 4 şi 5 m ; în profil, forma
lui este oarecum triunghiulară, cu fundul uneori mai ascuţit şi alteori mai rotunjit.
Pornind din partea inferioară şi uneori chiar de la baza stratului de pămînt cafeniu
închis, linia profilului trece prin stratul de pămînt cafeniu deschis şi pătrunde în lutul
galben; în zona Ş . X I I a / 1 9 6 1 , stratul de lut este destul de subţire (circa 40 cm) şi suprapune
un strat de pămînt roşiatic. Faţă de nivelul actual al solului, fundul şanţului de apărare
este situat la adîncimi variabile: 1,75—2 m în Ş . V I I / 1 9 6 1 , 2,25 m în Ş.XIIa/1961 şi chiar
2,55 m în Ş.Va/1960. Judecind însă lucrurile în funcţie de nivelul de la care a fost
săpat şanţul de apărare (eventual cu circa 10 cm mai sus de punctul de unde se poate
observa perfect în profil), el va fi avut o adîncime între 1,40—1,50 m şi 1,70—1,85 m.
în funcţie de porţiunea precizată pînă acum, traseul şanţului de apărare avea probabil
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aproximativ 300 m lungime; este deci de presupus că pentru săparea lui s-a deplasat
o cantitate de circa 1 300 m 3 de pămînt, ceea ce — pentru uneltele de producţie din acea
vreme — reprezintă totuşi un efort şi o realizare apreciabile.
Adîncimea pe alocuri relativ mică a şanţului şi panta destul de puţin accentuată a
laturilor lui nu dădeau acestei lucrări de apărare un coeficient prea mare de rezistenţă,
însă înclinăm să credem, cum am arătat şi cu alt prilej, că în spatele şanţului de apărare
va fi fost ridicată o palisadă înaltă de stîlpi, care împreună cu şanţul puteau într-adevăr
să constituie un sistem destul de eficace de apărare. I n ceea ce priveşte pămîntul rezultat
din săparea şanţului de apărare, nu s-ar putea susţine că el ar fi fost depus ca un val,
de pămînt în spatele şanţului, deoarece în nici una din tranşeele noastre nu am întîlnit
nici cel mai mic indiciu îndreptăţind această presupunere. Este, în schimb, destul de
probabil că cel puţin o bună parte din pămîntul scos din şanţ (lut galben şi pămînt cafeniu
deschis conţinînd un procent foarte ridicat de lut) va fi fost întrebuinţat pentru
pereţii locuinţelor. în sfîrşit, mai amintim că umplutura actuală a şanţului de apărare
se compune din două straturi bine distincte: porţiunea centrală a părţii superioare a
umpluturii este constituită de un pămînt negricios tasat, cu destul de multe pietre şi cu
mai puţine cioburi, reprezentînd o depunere destul de tîrzie, acumulată după ce începuse
să se formeze humusul actual; cea mai mare parte din golul şanţului de apărare a fost
umplută însă cu un pămînt cafeniu închis, amestecat cu unele pietre, cioburi şi oase,
scurse toate din stratul de cultură precucutenian după părăsirea aşezării.
în zona de N V — Ν — N E şi SE, traseul şanţului de apărare are forma unui unghi
drept cu vîrful bont, situat chiar dincolo de capătul de N E al Ş.I—11/1959, în timp ce
laturile se îndreaptă una spre vest şi alta spre sud. Lungimea porţiunii sigur precizate din
traseul şanţului de apărare este de 60 m pe latura Ν — S şi de circa 40 m pe latura Ε — V .
Pentru determinarea porţiunii extreme de sud a şanţului, s-a trasat Ş . X I V / 1 9 6 1 , orientat
N V — S E (situat mai la sud de zona cuprinsă în planul general al săpăturilor,
fig.l),
însă fără a întîlni şanţul de apărare. Deoarece în această săpătură nu s-au găsit nici resturi
arheologice, se poate afirma că ea a fost trasată //; afara limitelor aşezării, aşa încît şanţul
de apărare pe această latură se arcuia probabil undeva mai spre SSV, ieşind în rîpa de
margine a dealului între Ş.VI şi Ş . X I V / 1 9 6 1 . Deşi în aceste campanii de lucru nu
am avut timpul să încercăm şi precizarea ultimei porţiuni dinspre vest a şanţului de apărare,
configuraţia terenului şi direcţia pe care o avea şanţul de apărare în punctul secţionat
pînă la Ş.XIIa/1961 ne fac să credem verosimil că, arcuindu-se şi aici spre VSV, el
se termina în rîpă în cotul făcut în această zonă de marginea platoului aşezării.
în sfîrşit, menţionăm că deocamdată nu avem date certe că ar fi existat şi un al
doilea şanţ cu aceeaşi funcţie. Aproape de capătul de N E al Ş.Va/1960, între m 37 şi 42,
se observa în mirişte, înainte de începerea săpăturii, o uşoară albiere a terenului. în secţi
une, această albiere mergea pînă la 1,90 m adîncime, fiind destul de largă şi avînd margi
nile în pantă foarte lină; nu este deci de loc sigur că ea ar trebui interpretată drept un
al doilea şanţ de apărare. Totuşi, faptul că în Ş.Va /1960 stratul de cultură a fost precizat
şi pe o zonă de încă 2—3 m în afara traseului şanţului de apărare, iar în restul terenului
resturile arheologice sînt cu totul sporadice ar putea fi eventual un indiciu că şi o mică
zonă de dincolo de şanţul de apărare a fost locuită. Oricum ar fi, într-o campanie viitoare
va trebui să încercăm să dăm un răspuns definitiv şi acestei probleme.
2. în privinţa componenţei depunerilor ce constituie stratul de cultură, nu putem
spune că săpăturile din anii 1960—1961 ar fi adus elemente noi. încă de la adîncimea de
0,20—0,30 m în zona dinspre rîpă (unde panta terenului este mai accentuată) şi de 0,45—
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0,50 m şi chiar 0,60 m în zona centrală, aproape perfect plană, resturile arheologice sînt
destul de numeroase, dar masate mai ales în porţiunile pe care se află şi resturile locuin
ţelor arse şi în preajma acestora. în cuprinsul locuinţelor şi în terenul imediat înconju
rător, cioburile şi celelalte resturi arheologice (în speţă mai ales oase) constituie un strat
mai gros decît în restul aşezării, fapt explicabil tocmai prin împrejurarea normală că
marea majoritate a acestor resturi provin tocmai din locuinţe.
O caracteristică a aşezării de la Dealul Viei o formează marea cantitate de pietre de
rîu de mărime mijlocie şi submijlocie (negăsindu-se decît foarte rar adevăraţi bolovani),
în unele zone ele fiind mai numeroase chiar decît celelalte depuneri arheologice, iar pe
alocuri fiind masate în adevărate grămezi, aşa cum, de exemplu, se întîlnise una şi în
Ş.II/1956. O astfel de grămadă s-a descoperit şi în Ş . I X / 1 9 6 1 , la 0,60 m adîncime şi la
oarecare distanţă spre N E de resturile masate ale locuinţei 1 /1961. în schimb, în zonele
pe care sînt masate dărîmăturile de chirpic ars ale locuinţelor distruse, asemenea pietre nu
se găsesc de loc sau aproape de loc, ceea ce dovedeşte că ele //// erau întrebuinţate nici
ca material de construcţie, nici pentru podit locuinţele. De aceea, rostul acestor numeroase
pietre rămîne încă neclar. Dintre zonele în care pietrele erau mai numeroase chiar decît
celelalte resturi (cioburi, oase etc.), menţionăm aproape întreaga lungime a Ş.VII /1961 şi
capătul de SV al Ş . V I / 1 9 6 1 , unde de altfel nu s-au prins resturile nici unei locuinţe. în
nici un caz însă nu poate fi vorba de platforme de locuinţe construite din aceste pietre
de rîu. De remarcat cu acest prilej şi numărul ridicat al oaselor de animale.
în legătură cu problema depresiunilor şi a gropilor întîlnite în cursul săpăturilor,
notăm cele ce urmează: de-a lungul Ş.V/1960, între m 25,50 şi 30,50 pe latura de sud, s-a
observat o alveolare lungă a bazei stratului de pămînt cafeniu deschis, dar ale cărei limite
precise nu s-au putut preciza din cauza extrem de numeroaselor galerii de cîrtiţe. Materia
lul arheologic era destul de numeros pînă spre 1,30 m adîncime, iar între 1,30 şi 1,60 m
(fundul la mijloc) se aflau puţine fragmente ceramice. în primul moment am fost înclinaţi
să credem că aici ar fi fost un bordei, dar, întrucît majoritatea materialelor arheologice
nu se aflau pe fund, iar cercetarea atentă nu a indicat conturul vreunei gropi de bordei
şi nici alte elemente caracteristice (vatră, chirpic ars, vase in situ etc.), socotim că nu
poate fi vorba decît de o alveolare naturală a terenului. în acelaşi şanţ, pe latura de nord,
între m 26 şi 28 (deci foarte aproape de groapa de mai sus), la adîncimea de 1,70 m s-a
putut determina în schimb conturul unei gropi larg deschise, mergînd pînă la 2,10 m
adîncime şi al cărei diametru maxim nu trecea de 2 m ; dar nici despre aceasta nu se poate
spune că ar fi fost o groapă-bordei, din aceleaşi motive.
în sfîrşit, tot în acelaşi şanţ, între m 84 şi 96 se afla o mare alveolare a întregului
teren, pornind de asemenea de la baza stratului de pămînt cafeniu închis, în cuprinsul
căreia resturile arheologice erau cu totul sporadice, aşa încît şi aici pare a fi fost o depre
siune naturală a terenului.
Şi în 1961 s-au secţionat unele gropi. Astfel, chiar la extremitatea de N E a Ş.VII /
1961, între m 61 şi 64 (deci dincolo de şanţul de apărare) s-a descoperit o groapă săpată
de la nivelul corespunzător bazei stratului de cultură (deci de la nivelul reprezentat în
cuprinsul aşezării de pămîntul cafeniu deschis, deoarece în afara şanţului de apărare ////
mai este un strat de cultură) şi adîncindu-se pînă în lutul galben, străbătînd deci întreaga
pătură de pămînt cafeniu deschis. în pămîntul de umplutură al acestei gropi se aflau cîteva
pietre, cîteva oase de animale şi puţine cioburi, iar la fund, la circa 1,40 m adîncime
(de la nivelul actual), o serie de pietre destul de mari şi un vas piriform, cu gît înalt şi
cu decor în benzi înguste, secţionate de liniuţe în interior. Fireşte, aceasta nu a fost o
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groapă de resturi menajere şi nici groapa unui bordei; conţinutul ei denotă o anumită
semnificaţie (groapă de cult?), pentru precizarea căreia nu avem însă suficiete elemente.
La capătul de SV al aceluiaşi Ş.VII /1961 a fost secţionată în lungul ei (între m 0 şi
7) o mare alveolare, al cărei fund era vălurit (vezi fig. 7 /3). La partea ei superioară (deci
la nivelul corespunzător stratului de pămînt cafeniu închis din restul şanţului) se găseau
cioburi şi cîteva fragmente de chirpic ars, pe lîngă oase şi multe pietre; mai la adînc însă,
predominau pietrele. Nici aici nu avem vreun indiciu care să ne dea dreptul să credem că
aceasta era groapa unui bordei; este însă sigur că ea este anterioară construirii locuinţei
secţionate de Ş.I—11/1956, ale cărei resturi o acopereau în parte.
O altă groapă, descoperită la capătul de N E al Ş . I X / 1 9 6 1 , a fost săpată chiar pe
marginea interioară a şanţului de apărare (al cărui traseu trecea prin coltul de E N E al
casetei de la capătul Ş . I X /1961). Adîncimea ei maximă era de 2,10 m, iar panta de coborîre foarte bruscă; pămîntul de umplutură, de culoare destul de închisă, nu conţinea decît
puţine pietre, cioburi de oase, scurse din stratul de cultură, ele fiind mai puţin numeroase
pe fund decît în porţiunea superioară. N u putem spune deci că aici a fost o groapă de
deşeuri menajere. Adîncimea ei mare faţă de diametrul maxim (care nu trecea de 5,50 m
la partea superioară), forma ei aproape tronconică, precum şi lipsa cenuşii, cărbunilor vetrei,
vaselor in situ etc. ne determină să nu o putem considera drept o groapă de bordei.
A r putea să fie mai degrabă o groapă făcută ca o lărgire a şanţului de apărare, pentru motive
ce deocamdată nu pot fi precizate, sau eventual o groapă săpată imediat după părăsirea
aşezării precucuteniene de aici.
Dintre descoperirile ce se leagă de complexe degajate în anii precedenţi, semnalăm
că în Ş . X I I I / 1 9 6 1 , la cîţiva metri spre N V de locul complexelor de locuinţe descoperite
în anii 1951—1954, în afară de depunerile obişnuite ale stratului de cultură (mult mai
rare de altfel în partea de SV a şanţului, unde panta este mai accentuată), a fost desco
perită o grămadă de oase de animale, masate pe o suprafaţă de 2—3 m a ; o grămadă
asemănătoare de oase, dar ceva mai mare, s-a descoperit dincolo de colţul de N E al
resturilor locuinţei 1 /1961 (vezi mai jos, p. 51).
în Ş . V I / 1 9 6 1 , depunerile arheologice erau răspîndite mai ales în cele două treimi
dinspre SV, căci spre SE se găseau mai ales pietre şi oase; în caseta deschisă între Ş.I
şi I I /1956 erau mai ales grămezi de cioburi şi bucăţi de chirpic destul de răzleţe, iar spre
SV pietre, cioburi şi oase. De notat printre acestea un topor-calapod de piatră şlefuită,
absolut tipic, dovedind o dată mai mult legătura organică dintre cultura Precucuteni I şi
cultura ceramicii liniare. Caseta deschisă pe latura vestică a Ş.VI/1961 în porţiunea dintre
Ş.I şi 11/1956, pentru a degaja în întregime resturile locuinţei descoperite aici în 1956,
nu a avut rezultatul scontat. Bucăţile de chirpic ars erau foarte puţin numeroase, neputîndu-se determina forma şi dimensiunile locuinţei; totul fiind foarte răvăşit, d i n marele număr
de cioburi nu s-a putut întregi complet nici u n vas. Situaţia aceasta se datoreşte pantei
accentuate a terenului, care a înlesnit împrăştierea resturilor arheologice înainte de a fi
acoperite de un strat protector de pămînt.
Alte două casete, una la capătul de SV al Ş.VI/1961 şi alta pe latura de N V a
Ş. V I I I / l 961, deschise pentru degajarea numeroaselor resturi (cioburi, oase, pietre şi mai
puţin chirpic), au dovedit că în punctele respective nu se aflau totuşi resturile ia situ ale
unor locuinţe.
3. A ş a cum am amintit, în capătul de SE al şanţului V/1960 s-a descoperit o locu
inţă, de formă dreptunghiulară, avînd colţurile uşor rotunjite, orientarea Ε — V , dimensiu
nile fiind de 6 , 5 0 x 5 m . U n element nou observat la construirea acestei locuinţe este o
www.cimec.ro
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substrucţie de prundiş, lată de 0,30 m şi adîncă de 0,12 m, la baza peretelui dinspre nord,
ca şi la colţurile de nord-est şi de nord-vest ale casei. O altă particularitate este nivelarea
terenului înainte de ridicarea locuinţei, operaţie necesară atunci cînd terenul era în pantă,
în cazul de faţă, terenul s-a înălţat printr-un strat de pămînt steril de 10—12 cm. Sub
acest strat de pămînt se găseau unele resturi arheologice, care nu diferă prin nimic de
acelea găsite în locuinţă, dar arată că locuinţa nu a fost clădită chiar din primul moment
al aşezării precucutenienilor pe Dealul Viei. Chirpicul ars aflat pe suprafaţa locuinţei provine
din dărîmăturile pereţilor, căzuţi în interior, uneori suprapunîndu-se. N u s-au găsit urme
de platformă. Bucăţile de chirpic păstrează impresiuni de nuiele şi conţin în compoziţie
pleavă, dar nu şi pietricele. Pereţii, groşi de 9—11 cm, au fost acoperiţi cu o lipitură de
circa 3 cm din lut mai fin, nisipos, fără pleavă, acoperită la rîndul ei cu o făţuială de
1 cm grosime.
Inventarul locuinţei, găsit la podina bătătorită, după înlăturarea bucăţilor de chirpic,
constă din 5 rîşniţe întregi sau fragmentare, înşirate de-a lungul peretelui de nord, lîngă
o vatră răvăşită; apoi din topoare lungi trapézoïdale de piatră, dăltiţe de os, vase frag
mentare şi întregibile (circa nouă vase) şi un capac, grupate mai ales de-a lungul pereţilor
de vest şi sud. Oasele de animale nu erau prea numeroase. în exteriorul perimetrului pe
care s-a găsit chirpicul ars se află o cantitate mai mare de oase decît în locuinţă, ca şi
pietre de rîu, vase fragmentare şi figurine de lut ars.
Pe latura opusă a şanţului V /1960, în faţa locuinţei s-a descoperit o vatră mai bine
păstrată, relativ pătrată, avînd dimensiunile de circa 0,75 χ 0,75 m, construită pe un posta
ment de prundiş şi cioburi mărunte, peste care s-au aşezat beţe subţiri. Lipitura de dea
supra, groasă de 3 cm, era arsă la alb şi destul de dură, fiind amestecată cu nisip. Jude
cind după fragmentele ceramice găsite împrejurul şi dedesubtul ei, această vatră exterioară
a fost construită în acelaşi timp cu locuinţa învecinată.
Resturile arse ale locuinţelor prinse în Ş.IX, X şi X I / 1 9 6 1 se prezentau sub forma
unor grămezi de fragmente de chirpic ars, şi nu ca mase compacte, neacoperind în chip
uniform o anumită suprafaţă. Astfel în Ş. I X , lărgit prin casetele laterale, resturile de chirpic
ars ale locuinţei 1 /1961 aveau o formă dreptunghiulară, orientată NNE—SSV, şi erau masate
pe cele patru laturi (provenind deci de la dărîmăturile pereţilor), lipsind cu totul în inte
rior, în schimb, pe latura de V N V se aflau grămezile de chirpic ale altor pereţi arşi, ceea
ce pare a dovedi că locuinţa mai avea aici încă o încăpere, oarecum adăugată lateral.
Dimensiunile încăperii principale nu diferă prea mult de acelea ale locuinţei descoperite
în anul 1960, fiind de circa 5 x 3 m, iar ale încăperii laterale de aproximativ 2 x 3 m ; de aceea
este probabil că locuinţa era destul de mică. Nici în încăperea principală şi nici în cea laterală
nu s-a găsit vreo urmă de platformă de lut ars, deşi locuinţa descoperită la numai cîţiva metri
înspre SV, în 1956, ca şi cea din 1953, tot de dimensiuni modeste, avuseseră cu siguranţă
platformă. Şi în interiorul acestei locuinţe (nr. 1/1961), şi sub dărîmăturile pereţilor s-au găsit
foarte multe cioburi, unele provenind de la vase mari, şi mai puţine oase. Pietrele din
interiorul locuinţei erau şi de data aceasta foarte puţine şi totodată nu am găsit resturile nici
unei vetre interioare. Dimpotrivă, la 2,50 m spre N N E de locuinţă se afla o vatră destul de
răvăşită, după cum tot în afara locuinţei se aflau o serie de rîşniţe de piatră. La N E de această
vatră era o grămadă destul de mare de oase, provenind de la mai multe vite, ale căror schelete,
fără să fie complete, păreau a fi totuşi in situ. Studiul specialiştilor va da mai multe detalii.
Mai ales pe laturile de V şi de N E ale resturilor locuinţei s-au găsit numeroase vase,
unele dintre ele, mai mici, fiind întregi, precum şi unelte de piatră şi de os, printre care
amintim u n topor-ciocan de piatră şlefuită, păstrat întreg (fig. 8/2).
www.cimec.ro
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Situaţia resturilor de locuinţe degajate prin Ş. X I / l 961 şi prin marile casete deschise
pe ambele laturi ale acestuia nu este tot atît de clară. Aceste resturi formează două grupe
relativ masate de dărîmături de chirpic ars, un grup spre Ν şi altul spre S, cu împrăştieri
care dau impresia că fac legătura
între aceste grupe. Ţinînd însă
seama de faptul că toate celelalte
locuinţe degajate în întregime în
această aşezare, începînd din 1956,
sînt de dimensiuni mici (ca de
altfel şi locuinţa nr. 1 /1961), ca şi
de împrejurarea că felul cum se
prezentau in situ aceste resturi nu
indica o legătură organică între
grupele de chirpic ars, ne-am oprit
la concluzia că aici se aflau resturile
a două locuinţe (nr. 2 şi 3/1961),
de dimensiuni destul de modeste
şi de formă dreptunghiulară. Nici
ele nu au avut platforme de lut ars,
resturile arheologice fiind nume
roase atît în preajmă, cît şi în
zonele care pot fi considerate ca
reprezentînd interiorul locuinţe
lor. Chiar între resturile de chirpic
ars din zona de nord a acestei
săpături, deci în cuprinsul a ceea
ce putem socoti locuinţa 2/1961,
s-a găsit o mică porţiune dintr-o
vatră, construită direct pe sol.
D i n mulţimea pieselor des
coperite între resturile acestor
locuinţe, amintim cîteva frag
mente de topoare-ciocane perfo
rate, de piatră şlefuită, precum şi
un exemplar întreg. Alături de
rîşniţe întregi sau fragmentare, s-a
găsit şi o mare piatră plată bine
netezită la partea superioară, cu o
scobitură adîncă cilindrică, un
adevărat mojar pentru sfărîmat
culorile sau alte materii. Cea mai
Fig. 8. — Traian-Dtalul Viei. I, topor-calapod de piatră şlefuită;
neaşteptată descoperire din cu
2, topor-ciocan din acelaşi material; } , toartă de capac in formă de pasăre.
prinsul acestei locuinţe a fost însă
un craniu uman : sfărîmat şi turtit, avînd pe el un ciob şi un fragment de chirpic, era evident
in situ şi zăcea cu faţa în sus şi cu creştetul spre SE. Maxilarul superior şi o bună parte din
fragmentele calotei sparte lipsesc. Cercetarea atentă a condiţiilor de zăcere în pămînt ne-a
arătat că acest craniu nu se afla în vreo groapă ulterioară, după cum de altfel nu zăcea nici
www.cimec.ro
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într-o groapă din vremea locuirii neolitice, fiind la nivelul acesteia şi contemporan cu cele
lalte resturi arheologice.
4. Rezumînd observaţiile din cursul săpăturilor, putem preciza cele ce urmează:
Majoritatea resturilor locuirii precucuteniene se află în stratul de pămînt cafeniu
închis, şi anume mai ales în jumătatea l u i superioară, în care se găsesc aproape întotdeauna
şi resturile de chirpic ars reprezentînd dărîmăturile locuinţelor şi (mai rar) platformele de
lut ars. Sub aceste resturi, care de altfel sînt uneori masate şi foarte numeroase, se mai întîlnesc resturi arheologice rare, toate avînd însă absolut aceleaşi caracteristici cu ale acelora
de la nivelul dărîmăturilor de locuinţe. Ele dovedesc însă că aceste locuinţe n-au fost ridi
cate chiar în momentul stabilirii locuitorilor acestei aşezări precucuteniene pe Dealul Viei,
ci puţin mai tîrziu. Pe de altă parte, în chip cu totul sporadic se întîlneşte pe alocuri cîte un
ciob sau cîte un os sub baza pămîntului cafeniu închis, deci în stratul de pămînt cafeniu
deschis, dar acestea au fost aduse la această adîncime prin intervenţii ulterioare—desigur pe
gangurile micilor animale — şi nu constituie în nici un caz dovada unei locuiri şi mai vechi.
Toate cele trei specii ceramice cunoscute şi mai înainte la Dealul Viei sînt bine re
prezentate şi în materialele descoperite în anii 1960—1961. Atît specia ceramică cu ornamente
excizate (tip Boian-Giuleşti), cît şi aceea cu ornamente fin incizate (în special în benzi înguste
cu liniuţe punctate în interior) şi uneori cu pliseuri fine, precum şi categoria cu aspect
mai primitiv (nedecorată sau cu decor ce aminteşte într-o oarecare măsură de ornamentele
culturii Criş) sînt la fel de frecvente, fiind prezente în aceeaşi proporţie, cu aceleaşi forme
şi decoruri, pe toată grosimea stratului de cultură: în zona superioară a pămîntului cafeniu
închis (deci oarecum deasupra resturilor locuinţelor), în zona mijlocie a acestui strat de
pămînt (deci la nivelul locuinţelor) şi în zona inferioară, sub locuinţe şi deasupra stratului
de pămînt galben. Acest fapt arată că nu poate fi vorba de două etape diferite din punct de
vedere cultural, ci numai de două niveluri de călcare, ce s-au succedat la scurtă vreme.
Chiar în interiorul locuinţelor degajate, ca şi în preajma lor, toate grupele şi sub
grupele ceramice (pe care nu le putem analiza aici) se găsesc împreună şi amestecate în aşa
fel, încît nu e nici o îndoială că aparţin unor vase folosite în acelaşi timp de locuitorii
respectivi.
Aceste constatări, precum şi studiul întregului inventar din această aşezare, arată
că singura încadrare culturală justă a culturii de la Traian — Dealul Viei este aceea făcută
mai de mult de noi, ea constituind prima fază a culturii Precucuteni; elementele de tradiţie
liniară indiscutabilă, ca şi acelea constituind reminiscenţa Criş (şi unele şi altele la data aceea
autohtonizate pe teritoriul Moldovei) se îmbină cu elementele datorate influenţelor sau
pătrunderii unor triburi ale culturii Boian-Giuleşti şi cu ale influenţelor dinspre sud-est.
Restul inventarului, mai bogat în unele privinţe în anul 1961, aduce mai ales completări
datelor cunoscute mai înainte şi puţine noutăţi, asupra cărora nu putem stărui însă aici.
Uneltele de silex şi de cuarţit sînt foarte numeroase, dar în special fragmentare, cele
de cuarţit depăşindu-le numeric pe celelalte. Silexul din care au fost lucrate uneltele este de
diferite feluri : mai rar alb şi brun deschis, mai frecvent negru şi brun închis, uneori aproape
roşcat. în majoritatea cazurilor este vorba de lame şi răzuitoare. Trebuie menţionate şi cîteva
gratoare microlitice, ca şi cîteva aşchii de obsidiană — şi unele şi altele sigure reminiscenţe
liniare. Printre uneltele de silex, cîteva au patină.
Uneltele din alte roci sînt foarte numeroase, deşi majoritatea sînt fragmentare. în
afară de cele trei topoare de tipul calapod, întregi, s-au mai găsit şi altele fragmentare, l u 
crate dintr-o piatră albicioasă şi foarte atent şlefuită (fig. 8 / l ) . Alte topoare sînt şi ele bomwww.cimec.ro
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bate pe una dintre feţe, fără a se putea spune că sînt adevărate „ c a l a p o a d e " . Foarte multe
sînt topoarele plate pe ambele feţe (cu faţa anterioară uşor arcuită) şi de formă mai ales
trapezoidală; cîteva sînt de dimensiuni apreciabile şi pot fi puse şi ele în legătură cu desco
periri similare din cuprinsul culturii liniare chiar de la Traian — Dealul Fîntînilor.
Unele topoare mici pot fi înglobate în grupa « herminetelor » şi ar putea fi atribuite
aportului cultural al triburilor Boian I I , dacă unele piese destul de asemănătoare nu s-ar

Fig. 9. — Traian-Dealul

Viii.

1, uncalti de corn dc cerb; 2, capiccl dc lut cu decor ezeizat; 3, si 4, statuete antropo
morfe de lut ars.

găsi şi în nivelul liniar de la Traian — Dealul Fîntînilor. Cîteva dălţiţe aproape perfect
dreptunghiulare, cu feţele plate şi cu tăişul aproape drept, sînt deosebit de fin lucrate. Aşa
cum am amintit mai sus, am găsit la Dealul Viei şi două topoare-ciocan perforate, întregi:
unul mai fin şi lung (fig. 8 /2) poartă semnele unui început de perforare ceva mai sus de
gaura terminată; celălalt este mai masiv, de pe una dintre laturi fiind sărită o aşchie în timpul
utilizării uneltei, care apoi a fost din nou şlefuită uşor în această porţiune.
www.cimec.ro

Fig. 10. — Traian-Dtalul Vin. 1—4, ceramici cu decor incizat; 5, capac cu decor excizat.
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în sfîrşit, in afară dc numeroa
sele trecătoare pentru rîşniţe (şi bine
înţeles şi dc rîşnitele propriu-zisc,
dintre care unele sînt dc dimensiuni
destul de mari), precum şi de nenu
mărate percutoare, unele de silex,
dar cele mai multe din alte roci, i n 
clusiv cuarţit, mai amintim un frag
ment (mai puţin dc jumătate) dintr-o
măciucă de piatră şlefuită şi alte
cîteva pietre perforate, între care
una discoidală plată.
în privinţa uneltelor dc os şi
dc corn dc cerb, în afară dc un
număr neobişnuit dc marc dc frecătoarc din tibii dc vită, s-au găsit
multe sule şi dăltiţe de os, numai
partial şlefuite, precum şi cîteva m i 
nere dc unelte din oase retezate la
un capăt şi decorate cu 3—5 linii
circulare scobite în jurul acestui
capăt, puţind servi eventual ca minere
pentru sule subţiri. Dintre uneltele
1Vraian-Oraliil
I iei.
V a s cu d e c o r exciz.it.
II.
de corn dc cerb şi de căprior, cele
mai multe fragmentare, amitim totuşi
o piesă avînd la mijloc o gaură dreptunghiulară (fig. 9/1) şi care la prima vedere ar putea
fi încadrată în rîndul aşa-numitclor săpăligi, dacă ambele capete nu ar fi fost intenţionat
retezate, aşa incit poate fi considerată mai degrabă un miner pentru alt instrument sau
eventual o unealtă neterminată.

ΙΊι*.

12.

Desfăşurare.ι

decorului

vasului

dii)

ίιμ.

11.

Plastica dc lut nu s-a arătat prea bogată în aceşti doi ani: s-au găsit fragmente dc
figurine de lut ars în general masive (unele dc altfel vor fi avut, întregi, peste 20 cm), cu
formele bine rotunjite, dar fără exagerările unei adevărate steatopigii (fig. 9/3,4).
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Dacă se vor relua săpăturile de la Traian—Dealul Viei, va trebui, pe de o parte, să se
precizeze restul traseului şanţului de apărare, iar pe de altă parte să se delimiteze şi să se
degajeze locuinţele din zonele încă necercetate din aşezare.
LE CHANTIER ARCHÉOLOGIQUE D E T R A I A N (1960-1961)
RÉSUMÉ

En 1960 les fouilles ont continué dans les stations de Traian-Dealul Fîntînilor et de TraianDealul Viei, et en 1961 seulement à la station de Dealul Viei.
I

1. A Traian-Dealul Fîntînilor les recherches ont continué dans la zone fouillée déjà en 1959,
c'est-à-dire dans la partie nord de la station, où les habitations de la phase Cucuteni A-B avaient
été construites à une étape relativement tardive.
1. Dans le secteur est (I) on a dégagé entièrement les habitations cucuténiennes n 0 8 4/1959,
5/1959, 3/1959, découvertes lors des fouilles de 1959, en mettant au jour encore six autres: n 0 8
1/1960, 2/1960, 5/1960, 5 bis/1960, 3 bis/1960 et 3/1960 (fig. 1). Comme orientation, forme et
système de construction, les habitations découvertes en 1960 ne diffèrent en rien de celles déjà
connues dans le reste de cette station. Près de l'habitation n° 4/1959 on a découvert une fosse
d'offrandes contenant des bois de cerf et un grand vase peint.
Signalons parmi les objets découverts dans ces habitations, outre la céramique, une hache
en pierre polie, à tranchant semi-circulaire, une alêne en cuivre à section carrée, un petit anneau
également en cuivre, ainsi que trois pointes de flèche triangulaires, en silex.
2. Le tracé du deuxième fossé de défense de la station, de forme semi-circulaire, qui clôtu
rait cette zone du nord, a été précisé du côté N O par le sondage n° 120 (fig. 1). Cependant, le
côté occidental de ce fossé n'a pas pu l'être, malgré plusieurs sondages; i l a dû certainement se
trouver à l'endroit même de la route actuelle, construite au début de notre siècle et a disparu
lors des travaux. Près du fossé de défense on a découvert, à l'extrémité nord de la tranchée n° 111,
les vestiges d'une petite construction qui pourrait être mise en relation avec le système de surveil
lance du fossé (fig. 1).
3. Dans le secteur ouest (II), on a mis au jour (tranchées n 0 8 125 — 127) — à 0,85 —1 m de
profondeur — des vestiges appartenant à la civilisation de la céramique rubanée. i l y avait là
une grande concavité ovale (12x6 m) à l'intérieur de laquelle se trouvaient deux autres conca
vités plus profondes, allant jusqu'à 1,30 m de profondeur, à riche contenu archéologique. À côté
de la céramique rubanée à décor varié, on y a découvert des moulins à bras, des haches en
pierre polie, plates ou en forme de bottier, des trapèzes et d'autres grattoirs microlithiques en
silex et en obsidienne (fig. 3), ainsi que de petits fragments de torchis à peine brûlés. Nous supposons
que cette concavité représente le fond d'une cabane de forme irréguliére, dont les parois étaient
faites surtout de branchages liés avec très peu d'enduit en terre glaise. Sous l'habitation cucuténienne n° 3/1960 on a découvert une grande fosse ronde, appartenant elle aussi à la culture de
la céramique rubanée.
II

Dans la station de Dealul Viei, située à environ 3 km au sud-est de celle de Dealul Fintinilor,
sur le territoire du même village de Traian, nous avons pu préciser une bonne partie du tracé
du fossé de défense (fig. 6).
A l'extrémité SO de la tranchée V/1960 on a découvert les restes de torchis calciné d'une
habitation rectangulaire (6,50 χ 5 m), aux coins légèrement arrondis, ayant une espèce de soubasse
ment de gravier sous le paroi nord. Nous avons pu observer que le terrain en pente a été nivelé
www.cimec.ro
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lors de la construction de la maison, par l'addition d'une couche de terre stérile de 10 cm d'épais
seur. Les fragments de torchis brûlé ne conservaient que les empreintes des branchages et
des roseaux. Cette habitation n'avait pas de plate-forme en terre cuite. A l'intérieur on a trouvé
un foyer bouleversé, cinq moulins à bras en pierre, des statuettes anthropomorphes, quelques vases
(fig. 10 et 11), ainsi que des outils en silex et en pierre polie.
Les autres habitations — n 0 B 1, 2 et 3/1961, découvertes à l'aide des tranchées I X , X et
XI/1961 (fig. 6) — étaient elles aussi rectangulaires, sans plate-forme, ayant de dimensions assez
modestes. Les foyers étaient situés soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des habitations. L'habi
tation 1 /1961, semble avoir appartenu à un type plus complexe, car elle était formée de deux pièces
(5 X 3 m et 2 X 3 m). A proximité d'elle, on a trouvé une quantité assez grande l'ossements d'ani
maux. Dans l'habitation 2/1961 on a découvert sur le plancher un crâne humain assez mal
conservé.
Le mobilier découvert à l'intérieur et tout autour de ces habitations était semblable à celui
découvert à l'intérieur de l'habitation 1 /1961 : de la céramique et des outils en silex, en pierre
et en os. Parmi les outils i l y avait quelques racloirs microhthiques en silex, ainsi que quelques
éclats d'obsidienne; quelques-unes des haches en pierre polie étaient en forme de bottier, ce
qui indique d'une manière évidente le rôle de la culture de la céramique rubanée dans la forma
tion de la culture de Précucuteni.
Les fouilles de 1961 ont permis de nouveau de constater que tous les trois groupes céra
miques (1, à décor incisé; 2, à décor excisé et 3, sans décor, assez rudimentaire, ou à décor carac
téristique pour la même catégorie de la céramique rubanée et de la civilisation de Criş) se retrou
vent ensemble dans toute l'épaisseur de la couche de culture, étant contemporaines. Elles ne
permettent pas de distinguer différents niveaux culturels à Dealul Viei, car i l n'y a ici qu'une
seule couche unitaire de civilisation. Cependant ou peut parler de deux niveaux successifs d'habi
tat, sans aucune différence de culture.
I l faut donc, à cette date, tenir compte pour la formation de la culture Précucuteni I , sur
le territoire de la Moldavie, à côté du fonds ru ban é autochtone, de l'apport des éléments de
la culture de Boian I I qui sont venus s'y greffer, ainsi que d'autres éléments des cultures contem
poraines.
L É G E N D E DES FIGURES
Fig. 1. — Traian-Dtalul Ftnllnilar. Plan des fouilles de 1959—1960 dans le secteur nord de la station, avec le tracé
du deuxième fossé de défense.
Fig. 2. — Traian-Dtalul Flnllmlor. L a paroi ouest de la tranchée n° 126, avec la concavité dc l'habitation à céramique
rubannée.
Fig. 3. — Traian-Dtalul Ftnllnilar. Outils microlithes en silex, appartenant a la culture de la céramique rubanée.
Fig. 4. — Traian-Dtalul Flnllmlor. Outils en pierre (1—3) et vase (4) de la culture à céramique rubanée.
Fig. 5. — Traian-Dtalul Fîntînilor. Céramique rubanée (groupe a décor en alvéoles, etc).
Fig. 6. — Traian-Dtalul Viii. Le plan général des fouilles (1951 — 1961) dans la station précucuténienne.
Fig. 7. — Traian-Dialul Viei. 1, coupe de la paroi S E de la tranchée V/1960, dans la zone o ù l'on a sectionné aussi
le fossé dc défense; 2, les coupes de la tranchée X I I a/1961, dans la zone du fossé de défense; 3, coupe de la paroi N V
de la tranchée VII/1961 et portion de la paroi S E de la même tranchée, dans la zone du fossé de défense.
Fig. 8. — Traian Dtalul-Viti. 1, hache en forme de bottier en pierre polie; 2, hache-marteau en pierre polie; 3,
anse d'un couvercle en forme d'oiseau.
Fig. 9. — Traian-Dtalul Viei. 1, outil en bois de cerf; 2, petit couvercle en terre cuite a décor excisé; 3 et 4, statuettes
anthropomorphes en terre cuite.
Fig. 10. — Traian-Dtalul Viti. 1—4, céramique à décor incisé; 5, couvercle à décor excisé.
Fig. 11. — Traian-Dtalul Viei. Vase à décor excisé.
Fig. 12. — Le décor du vase de la fig. 11.
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STUDIUL RESTURILOR DE FAUNĂ NEOLITICĂ
DESHUMATE LA ŞANTIERUL ARHEOLOGIC
TRAIAN*

O L G A N E C R A S O V şi S E R G I U H A I M O V I C I

I

C U R S U L S Ă P A T U R I L O R executate în anii 1960 şi 1961 la şantierul arheologic Traian, au
fost deshumate în cele două straturi neolitice de la Dealul Fîntînilor, precum şi în
stratul neolitic de la Dealul Viei, numeroase resturi de faună. Numărul total de
piese se ridică la circa 7 900, dintre care numai 5 988 sînt determinabile, corespunzînd la
un minim de circa 392 de indivizi, dintre care 361 de mamifere. Restul materialului este
constituit din aşchii sau fragmente mici, neprezentînd caractere semnificative, care să per
mită precizarea apartenenţei lor specifice. Caracterul foarte fragmentar al materialului atestă
că sîntem în prezenţa « resturilor menajere» ale locuitorilor neolitici din straturile respective.
Iată analiza materialului faunistic pe staţiuni şi straturi:
N

I. TRAIAN — DEALUL FÎNTÎNILOR
1. S T R A T U L D E C U L T U R A

LINIARA

Numărul total de piese determinabile provenite din acest strat se ridică la circa 170,
dintre care 165 aparţin mamiferelor şi numai 5 reprezintă valve de scoică de rîu (Unio sp.)
şi cochilii de melc ( Helix sp.) 1 .
Cele 165 de piese osoase de mamifere corespund unui număr minimal de 20 de i n 
divizi. Tabelul I prezintă lista lor, precum şi frecvenţa absolută şi procentuală (pe fragmente
şi indivizi).
Analiza cifrelor înscrise în tabelul I ne arată o oarecare predominanţă a resturilor
animalelor domestice, luate în ansamblul lor, asupra celor sălbatice (57,60% faţă de 42,40%).
De subliniat este însă faptul că această predominanţă nu este covîrşitoare, deoarece resturile
animalelor sălbatice sînt încă destul de numeroase.

* L a studierea acestui material au colaborat şi următorii
studenţi ai cercului ştiinţific dc morfologie animală al Uni
versităţii « ΑΙ. I. C u z a » din Iaşi: Bulai Maria, Bcnchca Maria,
Ciubotaru Elena, Dumitru E m i l , Macovei Maria, Taller
Laur ian, Ureche Rodica.

1
Numărul cochiliilor dc melci fi al valvelor de scoici
descoperite în aşezări este mult mai mare, dar s-au predat
pentru studiu numai exemplarele necesare precizării speciilor
respective.
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L i s t a si frecventa mamiferelor identificate la Dealul F î n t î n i l o r
in stratul liniar
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D i n t r e animalele domestice, bovinele reprezintă p r o c e n t u l cel mai r i d i c a t ; ele sînr
urmate î n d e a p r o a p e de porcine, ovicaprincle siruindu-se în u l t i m u l f i n d , reprezentare fiind
p r i n t r - u n procent destul dc scăzut. D e remarcat lipsa resturilor de ciine, care a fost dc altfel
c o n s t a t a t ă şi în materialul d i n săpăturile anului 1959.
D i n t r e animalele sălbatice, cerbul prezintă frecvenţa cea mai ridicată, resturile sale
fiind chiar ceva mai des întîlnite decît ale b o v i n e l o r . Celelalte specii s ă l b a t i c e : mistreţul,
c ă p r i o r u l şi castorul, sînt reprezentate p r i n procente extrem de m i c i . I .ipsa resturilor de aire
animale sălbatice, cum sînt ursul şi b o u r u l , ar putea să rie p u s ă în l e g ă t u r ă cu cantitatea relativ
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redusă a materialului osos provenit din acest nivel. Totuşi, faptul că ele lipsesc şi în materialul
din acelaşi strat provenit din săpăturile anului precedent ar putea constitui un indiciu că
aceste animale erau vînate cu totul sporadic. Remarcăm de asemenea şi lipsa resturilor de
cal, prezente însă în materialul din 1959.
I n concluzie, datele obţinute asupra materialului faunistic din stratul liniar, provenit
din săpăturile anului 1960, confruntate cu acelea ale anului precedent, ne permit să consta
tăm că locuitorii stratului de cultură liniară se ocupau cu creşterea vitelor, în special a cornute
lor mari şi a porcilor (mai puţin a ovicaprinelor). Vînătoarea cerbilor ocupa un loc deosebit
de important în viaţa oamenilor acestei culturi. Celelalte animale sălbatice erau vînate mai
mult sau mai puţin sporadic.
2. S T R A T U L C U C U T E N I

A—Β

Numărul total de piese determinabile provenite din acest strat se ridică la 185, dintre
care 155 aparţin mamiferelor, 30 reprezentînd resturi de scoică de rîu (Unio sp.) şi de melc
(Helix sp.). Piesele osoase aparţinînd mamiferelor corespund unui număr minimal de 20
de indivizi.
D ă m în tabelul I I lista speciilor de mamifere identificate, precum şi frecvenţa absolută
şi procentuală (pe fragmente şi indivizi).
Examinarea datelor înscrise în tabelul I I ne arată o predominare mai accentuată a
resturilor animalelor domestice asupra celor sălbatice (61,28% faţă de 38,07%), în com
paraţie cu stratul culturii liniare.
Dintre animalele domestice predomină bovinele, urmate de porcine şi ovicaprine.
în timp ce în stratul liniar procentul porcinelor era mult mai ridicat decît al ovicaprinelor,
în stratul Cucuteni A — Β el este foarte apropiat de cel al acestora din urmă. Fenomenul nu
se petrece pe seama unei creşteri a frecvenţei resturilor de ovicaprine (care rămîn aproape
staţionare), ci pe descreşterea destul de apreciabilă a frecvenţei resturilor de porcine. Cum
aceasta se constată şi în materialul provenit din săpăturile anului precedent, se poate conchide
că importanţa creşterii porcinelor era mai scăzută în perioada culturii Cucuteni A — B . Re
marcăm prezenţa resturilor de cline.
TABELUL

II

Lista şl frecvenţa mamiferelor Identificate la Dealul Fîntînilor
In stratul Cucuteni A—Β
Fragmente
nr.

„,

absolut

/ 0

2
6
13
51
2
71
9
1

...

Total

. ..

95
59

1,29
3.87
8,39
32,91
1,29
45,80
5,80
0,65
61,28·
38.07·

155

* Completam ploi la 100% cate data de procentul ce revine calului.
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Dintre animalele sălbatice, cerbul este iarăşi întîlnit cel mai des. Celelalte specii sălbatice
sînt reprezentate prin mistreţ şi bour, resturile de căprior, de urs, de castor nefiind prezente
în acest material. Absenţa lor trebuie să fie pusă în legătură cu cantitatea mică a materialului
provenit din săpăturile anului 1960, deoarece în materialele anilor precedenţi am putut
constata existenţa lor. Remarcăm prezenţa unei piese osoase aparţinînd calului, după care
nu putem însă preciza dacă individul căruia i-a aparţinut era domesticit.
I n concluzie, studiul materialului faunistic din stratul Cucuteni A — B , precum şi datele
referitoare la materialul provenit din săpăturile anilor precedenţi, ne arată că creşterea cor
nutelor mari ocupa un loc deosebit de important în viaţa locuitorilor neolitici din această
cultură, creşterea porcilor şi ovicaprinelor constituind o ocupaţie secundară. Vînătoarea
cerbului continua să joace şi ea un r o l deosebit de important în viaţa oamenilor acestei
culturi, celelalte animale sălbatice constituind doar obiectul unei vînători mai mult sau
mai puţin întâmplătoare.

II. TRAIAN — D E A L U L VIEI (FAZA PRECUCUTENI I )
Numărul total de piese determinabile provenite de aici în timpul săpăturilor din anii
1960 şi 1961 se ridică la 5 533, dintre care 5 518 aparţin mamiferelor, circa 321 de indivizi,
circa 15 reprezintă resturi de Unto şi Helix, precum şi un humerus de pasăre, aparţinînd unei
forme de talie specifică mijlocie, ce nu a putut fi determinată.
D ă m în tabelul I I I lista speciilor de mamifere identificate, precum şi frecvenţa lor
absolută şi procentuală (pe fragmente şi indivizi).
Analiza datelor înscrise în tabelul I I I ne arată o predominanţă şi mai accentuată a
resturilor mamiferelor domestice asupra celor sălbatice (84,63% şi 14,79%) decît în stratul
Cucuteni A — Β şi decît în cel liniar de la Dealul Fîntînilor.
TABELUL

111

LUta fi frccven|a mamiferelor identificate la Dealul Viei
(faza Précucuteni I) In săpaturile din 1960 fi 1961
Fragmente
S p e c i a

nr.
absolut

o/
/o

512
38
9
4 336
217
4
28

8
7
3
2
1
26
14
48
11
4
148
42
3
4

2,49
2,18
0,93
0,62
0,31
8,10
4.36
14,96
3.43
1.25
46,10
13,09
0,93
1,25

4 670
816

84,63··
14,79··

211
103

65,73·*
32,09··

%

Total....

nr.
absolut

0,40
0,38
0.11
0,07
0,02
4,06
1.74
9,28
0.69
0.16
78,58
3,93
0.07
0,51

22
21
6
4
1
224

Ovicaprine (oaia fi capra)

%

lndi vizi

5 518

321

• lUpccnoii resturile dc «aide pentru orc nu ι-a purul preciza daci aparţin porcului
Hrnrfttic i u iiiiiin (ului
· · Gocopleasc» pini la 100% cuc dat! dc procentul ce revine calului ţi grupei Smi %p.

www.cimec.ro

64

O L G A

NECRASOV

şi

SERGIU

HAIMOVICI

6

Dintre animalele domestice, bovinele ocupă locul preponderent, urmate fiind (la dis
tanţă mare) de ovicaprine şi apoi de porcine. Este interesant de subliniat că procentul acestora
din urmă este aici mai redus decît cel al precedentelor. Resturile cîinelui sînt şi ele prezente,
dar în procent relativ redus.
Dintre animalele sălbatice, cerbul este întîlnit şi aici cel mai frecvent.
în timp ce însă în nivelul culturii liniare de la Dealul Fîntînilor resturile sale sînt
tot atît de frecvente ca şi ale bovinelor, iar în nivelul culturii Cucuteni A — Β din aceeaşi
aşezare ele sînt reprezentate printr-un procent apropiat de acela al bovinelor (atît dacă
ne referim la numărul de fragmente, cît şi dacă ne referim la numărul de indivizi prezumaţi), în această aşezare ele sînt reprezentate printr-un procent mult scăzut atît în
ceea ce priveşte numărul de piese, cît şi acela al indivizilor corespunzători. Dintre celelalte
animale sălbatice, mistreţul şi căpriorul ocupă locul al doilea, urmaţi de castor şi bour,
iar apoi de urs. Resturile calului sînt foarte puţine.
Examinarea materialului faunistic din stratul Précucuteni I de la Dealul Viei
provenit din săpăturile campaniilor 1960 şi 1961, precum şi reexaminarea materialului din
1959, ne arată că creşterea cornutelor mari reprezintă o ocupaţie principală a locuitorilor.
Creşterea ovicaprinelor şi apoi a porcinelor pare să fi avut un caracter mai puţin important.
Vînătoarea, în special cea a cerbului, era practicată destul de intens, cu toate că pare să fi
prezentat mai puţină importanţă decît pentru locuitorii culturii liniare şi ai culturii
Cucuteni A — Β de la Dealul Fîntînilor.

ClTEVA CONSIDERAŢII ASUPRA ANIMALELOR DOMESTICE DIN C U L T U R I L E :
LINIARA, PRECUCUTENI I ŞI CUCUTENI A-B
1. Judecind după resturile osoase avute la dispoziţie, bovinele din cele trei culturi
au aparţinut unei forme de talie destul de mare. Numărul ridicat de piese osoase aparţinînd
unor indivizi nematuri arată că triburile neolitice din regiunea staţiunii Traian îi întrebuinţau
în largă măsură drept animale furnizoare de carne.
2. Este greu de stabilit precis raportul cantitativ dintre genul Capra şi genul Ovis
(oaie), care constituie împreună grupa ovicaprinelor, din lipsă de diagnoză diferenţială
pentru multe părţi ale scheletului lor. Totuşi, luînd în consideraţie acele piese osoase
care pot fi atribuite cu siguranţă unuia sau altuia din aceste genuri, putem observa
următoarele :
a) Capra
puţin avansat.
b) Luînd
tipului prisca.
c) N u se
prezintă nici o

era mult mai frecventă decît oaia, ceea ce arată că procesul de defrişare era
în consideraţie caracterul coarnelor de capră, se poate

preciza existenţa

poate preciza cărei forme au aparţinut oile, dat fiind că materialul nostru nu
piesă caracteristică din acest punct de vedere.

3. Studiul resturilor osoase ale porcinelor mature ne arată că sîntem în prezenţa
unei forme gracilizate. Cu toate că întîlnim aici şi unele caractere morfologice primitive,
acest fapt atestă că creşterea porcinelor era cunoscută de dată veche, chiar în ceea ce
priveşte stratul de cultură liniară. De remarcat, ca şi pentru bovine, numărul mare de
resturi aparţinînd unor indivizi nematuri.
www.cimec.ro
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4. Studiul pieselor osoase aparţinînd cîinelui ne arată că sîntem în prezenţa varietăţii
Caniş jamiliaris paliistris Riit., formă comună pentru neoliticul european, şi a unei varie
tăţi mai mari, poate Caniş jamiliaris intermedins W o l d .
5. N u putem preciza dacă calul identificat în stratul culturii Cucuteni A — Β de la
Dealul Fîntînilor, precum şi în stratul precucutenian de la Dealul Viei, era domesticit, el
fiind reprezentat printr-un material nu prea caracteristic. Faptul însă că resturile sale sînt
extrem de rare şi în materialele rezultate din săpăturile precedente, executate la şantierul
Traian (materiale ce însumează un total de peste 10 000 de piese determinabile), ar putea
să constituie un indiciu al stării sale încă sălbatice.

CONCLUZII
Locuitorii din cele două aşezări neolitice de la Traian, aparţinînd celor trei culturi mai
sus menţionate, practicau foarte intens creşterea bovinelor şi apoi pe aceea a porcinelor
sau ovicaprinelor, precum şi intens vînătoarea cerbului şi mai puţin a celorlalte animale din
pădurile vecine.
Pe lîngă aceste observaţii de ordin general, valabile pentru cele trei nivele de cultură,
se desprind şi unele particularităţi ce par specifice pentru unele din ele. Astfel, atît din ma
terialul rezultat din săpăturile din 1960 şi 1961, cît şi din săpăturile din 1959, precum şi din
cele precedente, reiese că rolul vînătorii cerbilor era mult mai puţin important în economia
triburilor precucuteniene (Dealul Viei) decît în aceea a triburilor culturii ceramicii liniare
şi a culturii Cucuteni faza A — B . în schimb, se pare că s-a practicat şi mai intens creşterea
bovinelor. De asemenea, creşterea porcinelor pare să fi fost practicată de triburile culturii
ceramicii liniare mai intens decît de triburile culturilor Précucuteni şi Cucuteni A — B . în
esenţă deci, pe baza studiului materialelor din 1960 şi 1961, precum şi pe baza reexaminării
materialelor din anii precedenţi, am putut caracteriza astfel ocupaţiile predominante ale
locuitorilor neolitici din regiunea Traian :
1. Triburile culturii liniare (Dealul Fîntînilor): predominau creşterea bovinelor şi a
porcinelor, precum şi vînătoarea de cerbi.
2. Triburile culturii Précucuteni I (Dealul Viei): predomina creşterea bovinelor,
vînătoarea de cerbi ocupînd un loc secundar.
3. Triburile culturii Cucuteni faza Λ — Β (Dealul Fîntînilor): predominau creşterea
bovinelor, precum şi vînătoarea de cerbi.
Totodată, în această ordine de idei, trebuie subliniat că cercetările noastre nu pot
preciza gradul de importanţă luat de cultivarea plantelor şi nici variabilitatea sa pe nivele
de cultură. Totuşi, considerînd că în materialul osos de ovicaprine genul Ovis este mult
mai rar identificat decît genul Capra, s-ar putea conchide că agricultura nu era deosebit de
extinsă, ştiut fiind că mărirea numărului de oi este de obicei legată şi de lărgirea acţiunii
de defrişare.
É T U D E DES

RESTES DE FAUNE NÉOLITHIQUE, D É C O U V E R T S A T R A I A N
RÉSUMÉ

Le matériel osseux, provenant des fouilles exécutées au chantier archéologique de Traian,
pendant les campagnes de 1960 et 1961 s'élève à environ 5 988 pièces déterminables. 11 se répartit
inégalement entre les deux niveaux d'habitation de Dealul Fintînilor (le niveau à culture linéaire,
www.cimec.ro
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avec 170 pièces, et le niveau à culture de Cucuteni, phase A—B, avec 185 pièces), et le niveau
d'habitadon de Dealul Viei (niveau à culture de type Précucuteni, avec 5 535 pièces).
Les tableaux I , I I et I I I présentent la liste des mammifères identifiés dans les deux habi
tations néolithiques (avec les trois niveaux culturels cités), ainsi que leurs fréquences absolues
et relatives, calculées d'après les fragments osseux, et d'après les individus.
Les conclusions générales qui se détachent à la suite de l'étude de ce matériel, indiquent
en premier lieu que l'élevage des bovins avait pris une grande ampleur durant les trois niveaux
de culture considérés, et que celui des ovicaprins y jouait au fond un rôle assez secondaire.
Elles nous indiquent également l'importance de la chasse au cerf dans l'économie primitive des
tribus néolithiques de Traian.
L'analyse des différences qui existent entre les trois niveaux de culture montre cependant
que la chasse au cerf parait avoir eu une moindre importance durant la culture de type Précucu
teni I que durant les deux autres cultures. De même l'élevage du porc avait joué un rôle presque
aussi important que celui des bovins à l'époque de la culture linéaire, tandis qu'il ne parait avoir
joué qu'un rôle secondaire au cours des autres cultures. A ce propos, i l faut souligner que ces
conclusions présentent un certain caractère de précision, puisqu'elle s'appuient également sur les
données obtenues au cours de l'étude des matériaux exhumés durant les compagnes antérieures.
En lignes générales, à côté de la culture des plantes, les occupations prédominantes des
tribus néolithiques qui avaient habité la région de Traian ont dû être les suivantes:
1. A l'époque de la culture linéaire, l'élevage des bovins et des porcins, ainsi que la chasse
au cerf.
2. A l'époque de la culture Précucuteni I : l'élevage des bovins et des porcins, ainsi que
la chasse au cerf qui avait un rôle secondaire.
3. A l'époque de la culture de Cucuteni (phase A—B) l'élevage des bovins et la chasse
au cerf.
L É G E N D E DES FIGURES
Fig. 1. — 1, Bos prÎmigtnius et Bas laurus : les cavités glénoldes des omoplates, 2, Bos laur us ; métapodales; 3, chèvre
domestique (var. prisca) : fragments dc cornes; 4, Equus taballus: fragment dc la troisième phalange.
Fig. 2. — 1, Cerwus elapbus: fragment de bois; 2, Cerrus tlapbus: métapode fragmentaire; 3, Caprtolus capreo/us: frag
ment de bois (avec la meule); 4, Castor fiber: fragment d'humérus; 5, Ursus arctos: fragment de cubitus; 6, Cams familiaris
Var. intermedins : mandibule fragmentaire.
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SĂPĂTURI ARHEOLOGICE LA VĂDASTRA
(1960-1966)
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efectuate la Vădastra, pe Dealul Cişmelei şi Măgura Fetelor, aveau ca obiectiv
principal determinarea unei stratigrafii amănunţite şi cercetarea complexelor arheo
logice.
Săpăturile din anii 1960—1961 au fost efectuate spre poalele Dealului, în continuarea
săpăturilor din 1959 1 , către limita de nord a aşezării, pe o suprafaţă cu dimensiuni de 62 χ
6,50 m. Săpăturile din 1962—1966 au fost efectuate pe Măgură şi în partea mai înaltă a
Dealului. în 1962, săpăturile au fost orientate de la Măgură spre est, dezvelindu-se în trei
campanii anuale o suprafaţă de 160,50 x 4 m, pînă în apropiere de capul Dealului. în 1965
şi 1966 săpăturile au fost îndreptate de la centrul Măgurii spre vest, tăind şi o porţiune din
săpăturile efectuate în 1926 de Vasile Christescu 2 . Prin aceste săpături s-a dezvelit o supra
faţă de 4 4 x 4 m (pl. I ) , rămînînd în 1966 nesăpată pînă la pămîntul viu porţiunea dc
teren pe care se afla o locuinţă din faza Vădastra I I .
Adîncimea straturilor de cultură e cuprinsă azi între 2,95 — 0,50 m, descrescînd treptat
de la centrul Măgurii spre extremităţile aşezării. Pentru lămurirea unor probleme strîns
legate de formarea Dealului şi Măgurii, formarea straturilor de cultură, climă ş.a., s-au
efectuat de la baza fiecărei săpături unul sau două sondaje cu suprafaţa de 2 χ 1 m şi adîncimi
pînă la 6,30 m, socotiţi de la nivelul actual al solului (pl. I I — I I I ) . Prin săpăturile de pe Măgură
şi Deal s-au obţinut două profile în direcţii perpendiculare: unul de la centrul Măgurii spre
nord şi altul de la centrul Măgurii spre est. Amîndouă ajung pînă în apropiere de limitele
aşezării.
Săpăturile au durat, în funcţie dc timp şi posibilităţi materiale, anual între 80 şi 130
de zile.
APATURII.R

Stratigrafie. Aşezarea de la Vădastra se află pe o terasă mijlocie a Dunării denumită
de geografi Băileşti, la 14 k m nord-vest de micul port Corabia. Dealul Cişmelei face parte
din această terasă şi este la 70—85 m deasupra nivelului mării, iar Măgura Fetelor se ridică
pe Deal cu circa 1,40 m faţă de terenul înconjurător. La nord, Dealul e mărginit de apa
Obîrşia ce curge de la vest la est. în punctul « la C i ş m e a » şi lingă moara ruinată, Dealul
prezintă abrupturi descoperindu-se formaţia sa geologică pe o adîncime de 7—8 m. La bază,
se află un strat de nisipuri acvifere cu pietrişuri din care sînt alimentate izvoare cu apă
bună, aflate la poalele Dealului. Deasupra nisipului acvifer se află straturi nisipoase-prăfoase
1
Cornel iu N . Matecscu, Săpături arheologia la Vădastra,
in Materiale, V I I I , 1962, p. 187 ţi pl. I.

2
Vasile Christescu, Les stations préhistoriques de
in Dacia, 111 — I V , 1927-1932, p. 169.
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în alteranţă cu prafuri mai argiloase; acestea aparţin formaţiei de terasă depuse de Dunăre
în timpul inundaţiilor.
Depozitele nisipoase-prăfoase sînt acoperite cu un strat de loess eolian, gros de 7 - - 8 m .
La bază, loessul prezintă culoarea roşie-cărămizie — stratul de loess fosil —, iar la partea
superioară s-a format, pe loess, solul ce aparţine tipului cernoziom slab levigat. Profilul acestui
sol arată un orizont A gros de circa 0,90 m, din care Carbonatul de calciu a fost levigat şi
dus în adîncime; un orizont de tranziţie gros de circa 0,30 m, mai compact şi cu structură
glomerulară, şi orizontul C, cu Carbonat de calciu. în acest orizont, Carbonaţii se prezintă
sub formă de eflorescente, apoi de concreţiuni care s-au depus pe crăpăturile verticale şi
sub forme mai mult sau mai puţin rotunde. Concreţiunile devin din ce în ce mai numeroase
şi mai mari pînă la adîncimea de 2,50 m, iar mai jos Carbonatul de calciu cimentează loessul
legînd concreţiunile între ele. Mai la adîncime, Carbonaţii scad şi pe la 4,50 — 5 m loessul
îşi recapătă culoarea şi unele însuşiri ale sale.
Pe Dealul Cişmelei vînturile au grămădit nisipuri şi înainte de depunerea loessului
au format dune din care una, pe locul Măgurii Fetelor, acoperită după consolidare de un
strat de loess gros de circa 3,50 m. La suprafaţa dunei, nisipul prezintă o culoare roşie-cărămizie; prin acţiunea rimelor a fost adus nisip roşu pe găurelele lor.
Pe panta Dealului, în sondajele din săpăturile efectuate între 1960 şi 1964, s-au întîlnit
de la adîncimea de numai 3,50 m depozitele fluvio-lacustre ale terasei cu material din inun
daţii, în care se găsesc gasteropode pulmonate de apă dulce {Stagnicola pal/istris M i i l l . , Gyra nins albuş M u l l . , Planorbis corneus L., Tropidiscus planorbis L.).
Solul aşezării nu prezintă peste tot caracterele arătate, fiindcă pe Măgură lipseşte
partea superioară (luată acum o jumătate de secol pentru construirea drumului M o r i i ) ,
iar pe Dealul Cişmelei arăturile adinei, şiroirile şi săparea diferitelor gropi au modificat
structura terenului.
Straturile de cultură s-au format în timpul depunerii loessului. Loessul de sub straturile
de cultură are culoarea gălbuie caracteristică acestei roci, cu o nuanţă slab roz şi e lipsit de
resturi arheologice. Acesta reprezintă pămîntul viu, format într-un mediu de stepă cu
umiditate mai ridicată decît în timpul formării dunei — cum indică unele specii de
gasteropode (Cepaea vindobonensis Pfeiff., \/itrea inopinata Ulicny, Caracolina corcyrensis
Partsch.).
Straturile de cultură. Deasupra pămîntului viu loessul are o culoare ceva mai închisă
(datorită poate şi unei mici cantităţi de humus), devenind galben murdar pe o grosime de
maximum 0,60 m. D u p ă materialul arheologic, acest loess aparţine stratului paleolitic. E l
se află la adîncimi cuprinse între 2,95 m pe Măgură şi 0,55 m pe terasă, subţiindu-se treptat,
pînă ce ajunge, la circa 35 m est de centrul Măgurii, la 0,05 m grosime !
Pămîntul stratului paleolitic e un loess alterat, cu vinişoare şi concreţiuni calcaroase
în amestec cu puţină cenuşă şi fragmente microscopice de cărbuni; pe tot cuprinsul e stră
bătut de numeroase gropi săpate din straturile de cultură mai noi (pl. I I ) . Conţinutul cultural
al stratului e reprezentat prin resturi de faună, unelte şi deşeuri de silex şi cuarţit.
Pentru mamifere, abia pot fi citate două mici fragmente de oase de cerb (Cervus sp.).
în schimb, sînt foarte numeroase cochiliile de gasteropqde: Helicopsis striata M i i l l . , Jaminia
tridens M i i l l . (specii de stepă); Vitrea inopinata, Caracolina corcyrensis, Cepaea vindobonensis,
Pomatias elegans M i i l l . , Cecilioides aci cula M i i l l . , Vallonia pulcbella M i i l l . (specii de silvostepă). Alături de gasteropode pot fi menţionate mai multe valve de scoici (Unio crassus
batavus Maton & Rachet).
www.cimec.ro
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Uneltele de silex (răzuitoare şi lame) sînt puţine — circa 1,5% din totalul silexu
rilor — şi s-au găsit mai totdeauna în stare fragmentară. Deşeurile sînt foarte numeroase
şi de dimensiuni diferite, ceea ce probează că piesele erau cioplite pe loc. Deşeurile de cuarţit
sînt în proporţie de numai 1 % . D u p ă caractere, uneltele descoperite aparţin aurignacianului
mijlociu-prelungit.
Silexul, în general calcedonie cenuşie sau castanie, provine din cretacicul platformei
prebalcanice, iar cuarţitul din şisturile cristaline ale munţilor Olteniei adus de rîurile mari,
Jiu sau O l t . Toate silexurile sînt patinate total sau parţial în culori cu nuanţe diferite, de
la alb lăptos pînă la albăstrui. D u p ă cercetările şi analizele spectrografice efectuate pe mai
multe silexuri de la Vădastra, patina se datoreşte reacţiilor dintre substanţele pigmentare
din silex şi cele conţinute în mustul pămîntului 3 .
în timpul paleoliticului, la Vădastra viaţa se dezvolta într-o climă cu vegetaţie de stepă
şi silvostepă cu perioade mai umede, cum rezultă şi din analizele polinice 4 . Alături de erbacee
pot fi citaţi ca arbori : A/MUS, Corylus, Ouercus, U/mus, Ti/ia, Pinus, Salix.
Depunerea loessului a continuat şi după părăsirea aşezării de către paleolitici, iar stratul
format e de culoare galbenă murdar închisă, cu grosime maximă de 0,50 m : stratul intermediar,
lipsit de resturi arheologice — în afara celor pătrunse pe gangurile rozătoarelor de stepă.
Analizele de polen şi conţinutul de gasteropode (domină Cecilioides acicula şi Jaminia tridens)
arată că în timpul formării acestui strat climatul şi vegetaţia erau tot de stepă şi silvostepă.
Stratul intermediar se subţiază treptat de la centrul Măgurii spre marginile aşezării,
ca toate straturile de cultură. Spre est, se confundă cu stratul paleolitic şi apoi dispar împreună
la circa 45 m de la capătul săpăturii din 1962.
Loessul şi-a continuat depunerea, iar gasteropodele (Pomatias elegans, Vitrea inopinata,
Cepaea vindobonensis) şi polenul indică o nouă variaţie a condiţiilor climatice: umiditate
mai accentuată. Mediul biogeografic fiind foarte favorabil dezvoltării vieţii, Măgura Fete
lor şi Dealul Cişmelei sînt locuite de o populaţie neolitică.
Stratul Vădastra I are pămînt de culoare cenuşie-gălbui deschisă şi grosime maximă
pe Măgură de 0,50 m. Partea inferioară a stratului e mai compactă şi cu slabă nuanţă spre
ruginiu, iar partea superioară e mai glomerulară. Pe toată întinderea sa, stratul e străbătut
de numeroase gropi săpate din straturile de deasupra ce au pătruns adînc pînă în pămîntul
v i u ; gropile ce aparţin stratului Vădastra 1 sînt foarte puţine. Săpăturile au tăiat în 1960 şi
1964 în partea de nord şi de est şanţul aşezării (pl. I ) . Acesta are lăţimea maximă de 4,15 m
şi adîncime mică, circa 1,15 m. Analiza probelor de s o l 5 arată că pămîntul scos din şanţ
împreună cu concreţiunile calcaroase care au cimentat subsolul au fost azvîrlite spre exterior,
în afara aşezării. Acest fapt probează că şanţul nu era de apărare, ci avea r o l analog unui
gard — aşa cum erau la Vădastra şanţurile ce înconjurau gospodăriile pînă la sfîrşitul se
colului trecut.
Stratul Vădastra I conţine numeroase resturi arheologice. D i n cercetarea materialului
rezultă că ocupaţiile principale ale neoliticilor erau creşterea vitelor (bou, oaie, capră, porc)
şi cultivarea pămîntului — cum atestă pleava şi paiele din pasta vaselor de lut, cenuşa păioaselor şi pietrele de rîşniţă. Vînătoarea şi pescuitul îşi pierduseră importanţa de altădată;
nu pot fi menţionate decît puţine oase de animale sălbatice şi de peşte.
3
E m . P r o t o p o p e s c o u - P a k e - C o r n é l i u s N.Mateescou, Deux
outils de silex paléolithiques de Vădastra, in Antbropozpikum,
8, 1958, p. 11.

* Efectuate de d-na Arlettc Lcroi-Gourhan (Paris) şi de
d-na Kristina Wasylikowa (Krakovia).
» Datorită prof. E m . Protopopescu-Pache.
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Pentru nevoi gospodăreşti se prelucra pe loc silexul, piatra, osul, lutul. Uneltele de
silex (reprezentate mai mult prin răzuitoare şi lame) sînt cioplite din calcedonic cunoscută
în dreapta Dunării. Toporaşele din piatră sînt frumos şlefuite; rocile din care s-au prelucrat
provin din munţii Banatului, Olteniei sau din dreapta Dunării. Uneltele de os, destul de nu
meroase (materia primă era din belşug şi la îndemînă), au fost îngrijit lucrate: sule şi dăltiţe
din oase de rumegătoare mari şi foarte rar mici şi ace din oase tari de cîine. La acestea
se adaugă un fragment dintr-un inel din tibie de cerb.
în comparaţie cu piatra şi osul, lutul se prelucra pe scară mare. Vasele sînt modelate
din pastă comună sau de calitate preparată din argilă marnoasă aflată în matca pîrîului
Obîrşia, amestecată cu lut scos
din gropile de pe Dealul Ciş
melei. Formele mai des întîlnite
se reduc la vase bitronconice şi
castroane adinei, vase cu picior,
vase cu gîtul înalt ş.a. Vasele
din pastă comună au ornamente
simple; cele din pastă de calitate
au, mai ales, ornamente formate
din mănunchiuri de caneluri
fine, frumos lustruite. în gene
ral, ornamentele acoperă, la
exterior, numai partea superi
oară a vasului. Foarte rar, va
sele au decor şi în interior.
l'ragmcnt din pintccul unui vas Vădastra I, cu partea inferioară a
Η » , ι.
unei figurine ( 3 /4).
în cuprinsul săpăturilor
de pe Măgură s-au găsit cîteva
fragmente de vase aparţinînd culturii Criş şi altele fazei Bolintineanu a culturii Boian. Pe
cîteva fragmente, ornamentele plisate sînt în asociere cu ornamente rezultate prin crestare,
ce vor ajunge la apogeu în faza următoare, Vădastra I I .
Plastica e reprezentată printr-un fragment de figurină aflată pe rotundul unui vas de
lut găsit în I960. Modelarea, foarte corectă, depăşeşte faza ornamentaţiei figurale, trecînd
la un început dc sculptură aproape realistă (fig. 1).
Stratul Vădastra II e format tot din depuneri de loess şi ajunge pe Măgură pînă la o
grosime de 0,80 m. Culoarea sa e din ce în ce mai închisă, datorită îmbogăţirii în humus.
Humusul colorînd loessul în nuanţe închise, nu se mai poate observa variaţia de culoare a
acestuia sub acţiunea variaţiei umidităţii. Pe Dealul Cişmelei culoarea pămîntului ce aparţine
orizontului cu humus al solului vegetal actual e închisă şi structura solului net glomerulară,
spre deosebire de stratul Vădastra I , la care structura glomerulară e incipientă. Pămîntul e
foarte afinat prin acţiunea rimelor şi rozătoarelor de stepă şi conţine concreţiuni numeroase.
Stratul Vădastra I I se află la adîncime de circa 1,70 m în centrul Măgurii şi la adîncimi
din ce în ce mai mici spre limitele aşezării. Gasteropodele ( Helix pomatia L., Caracolina cor
cyrensis, Pomatias elegans) indică o climă umedă cu vegetaţie de silvostepă cu păduri mari,
atestată prin analize polinice şi prin fragmentele de cărbuni găsiţi în aşezare (Quercns, Ulmus,
Fraxinus, Salix, Prunus avium, Tilia*).
* Determinări, ing. VI. Platon.
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Acest strat e foarte bogat în tot felul de materiale arheologice. La marginea de est a
Măgurii, locul unde stagnaseră apele a servit în timpul fazei Vădastra I I la depozitarea
gunoaielor şi resturilor menajere; la fel au servit şi gropile din care s-a scos lut
pentru oale.
Ocupaţiile principale .ale locuitorilor au rămas tot creşterea vitelor şi agricultura.
După cantitatea mare de cenuşă rezultată din arderea păioaselor şi numărul mare al oaselor
de bovine utilizate la tracţiune 7 , agricultura se practica pe scară întinsă. Cîteva gropi cu
formă foarte regulată au servit, cu multă probabilitate, ca gropi « de bucate ».
Săpăturile din 1962 au dezvelit cinci vetre, aflate în afara locuinţelor. Pe cîteva vetre
s-au găsit şi unelte de lucru. în 1966, săpăturile au dezvelit la marginea de vest a Măgurii
partea de jos a peretelui de nord al unei locuinţe. Aceasta era construită dintr-un schelet
de lemn cu pereţii din nuiele împletite, lipite cu lut amestecat cu paie şi pleavă (în care adesea
se găsesc şi boabe de grîu carbonizat).
Uneltele de producţie sînt numeroase şi îngrijit lucrate. Ca şi în timpurile mai vechi,
uneltele de silex — percutoare, răzuitoare, lame — aveau aceleaşi întrebuinţări. Cîteva frag
mente din lame de obsidiană de calitate (adusă din altă parte) au servit, poate, ca instrumente
medicale. Mai multe toporaşe din piatră şlefuită au fost tăiate din roci dure, aflate în sudul
Dunării. în săpăturile din partea de est a Dealului s-a găsit primul vîrf de săgeată din silex,
lucrat cu multă îngrijire, iar în cele de pe Măgură (1965), prima harpună de os.
Ca şi în stratul Vădastra I , ceramica e în mare cantitate şi e modelată din pastă comună
sau din pastă de calitate. Vasele au nuanţe închise, iar arderea, în tehnica reducătoare, se
făcea în gropi întîlnite şi în săpăturile din alţi ani. Faţă de formele de vase cunoscute prin
săpăturile anterioare, s-au găsit şi variante; la fel sînt şi ornamente noi, datorită combinaţii
lor de spirale şi meandre rezultate prin crestare şi încrustare cu alb. Lustrul, culoarea roşie
crudă şi încrustarea cu alb dau ceramicii din acest strat o splendoare neîntîlnită pînă atunci
în mediul neoliticului mijlociu de la Dunărea de jos (fig. 2). Ca noutate, semnalăm prezenţa
capacelor de vase.
Plastica e reprezentată printr-un număr relativ mare de fragmente din figurine an
tropomorfe de lut, ornamentate cu acelaşi fel de motive întîlnite pe ceramică.
Săpăturile efectuate între 1960 şi 1966 au documentat întrebuinţarea cuprului şi a
chihlimbarului pentru podoabe. Mai multe fragmente din carapace de broaşte ţestoase (Testudo Hermatmi Cimm.) au fost aduse din părţile Adriaticei, probabil pentru prepararea
unor leacuri.
Stratul Sălcuţa, ultimul strat neolitic documentat prin săpăturile de pînă acum, are
grosimea maximă de 0,50 m şi conţine humus într-un procent mai mare, ceea ce îi dă culoarea
negricioasă. Concreţiunile sînt mai mici, conţinutul global în Carbonat de calciu e mai slab,
intrucît Calcarul a fost în parte dizolvat de ape şi depus în concreţiunile din adîncime.
în timpul depunerii loessului stratului Sălcuţa, gasteropodele arată o schimbare a
climatului care se apropie de cel actual. Alături de forme ca Pomatias, Cepaea, Vitrta, apar
tot mai frecvent Helicopsis, Jaminia şi, pe lîngă acestea, cîteva exemplare de Pupa muscorum,
ce probează un regim mai uscat decît în timpul formării stratului Vădastra I I .
Vegetaţia ierboasă e asemănătoare celei din stratul anterior; între graminee menţionăm
polenul de secară (Secalae). Ca arbori se enumeră Corylus, Quer eus, Fraxinus, Tilia etc.
7
Basile G neţ ie — Cornélius N . Mateesco, Utilisation des
botins à la IratHon dans la phase plus réunie de la titilisation

Vădastra (néolithique moytn), in Les Attes du VII~e Congrès
International de Pré et Protobistoirt, Praha, 1966 (sub tipar).
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Materialul arheologic se află în cantitate mult mai redusă decît în celelalte straturi
neolitice şi e foarte fragmentat din cauza diferitelor gropi mai noi ce-au străbătut stratul.
Ca şi înainte, se prelucra silexul, piatra, osul, cuprul, lutul.
Ceramica e modelată din pastă amestecată de cele mai multe ori cu puţină pleavă.
Formele mai des întîlnite sînt ceaşca şi strachina. Aproape toată ceramica e ornamentată.

Fig. 2. — Picior dc vas Vădastra 11 cu ornamente rezultate prin crestarc şi incrustaru cu alb (3/4).

Vasele din pastă comună au ornamente mai simple, adesea in formă dc « p a r a n t e z e » ; cele
din pastă de calitate au ornamente pictate cu grafit.
Ocupaţiile de căpetenie ale locuitorilor erau tot creşterea vitelor şi cultivarea pă
mîntului.
Cîteva morminte descoperite în săpăturile din 1965 arată ritul funerar: înhumare în
poziţie chircită.
Pe Măgură, partea superioară a stratului Sălcuţa împreună cu straturile de cultură
aflate deasupra au fost distruse cu timpul prin scoateri de pămînt, arături şi dese nivelări,
în cuprinsul stratului s-au găsit fragmente ceramice cu ornamente caracteristice culturii
Coţofeni. Acestei culturi îi aparţin şi cîteva schelete descoperite în partea de vest a Mă
gurii.
Deasupra stratului Sălcuţa se află stratul cu resturi din secolele XII \ X\
ΊΙ-XVIII,
din care s-a păstrat pe Dealul Cişmelei partea inferioară, în care s-au găsit fragmente ceramice,
obiecte de fier, monede ş.a. Numeroase gropi de bordeie sînt datate, după monede, în secowww.cimec.ro

lele X V I I - X V I I I 8 . Micile gospodării erau înconjurate cu şanţuri, din care săpăturile au tăiat
cîteva.
în interiorul bordeielor se afla cuptorul de copt pîine, săpat într-o banchetă de pămînt.
La gura cuptorului era vatra. în groapa unui bordei de
pe Dealul Cişmelei, cuptorul era săpat în peretele bor
deiului; în alt bordei, de la sfîrşitul secolului al X V I I I - l e a ,
se afla o cujniţă (pl. I I I ) lingă care erau fragmente din
plăcuţe de metal. Toate gropile bordeielor săpate con
ţineau monede (fig. 3), resturi ceramice (fig. 4), unelte de
fier, podoabe etc.
în apropierea bordeielor se aflau gropile « d e
bucate»; acestea aveau o capacitate de înmagazinare de
3 000—4 000 kg cereale. Uneori, în apropierea bordeielor
se aflau şi cuptoare tronconice de ars oale, săpate în
pămînt. Dintr-un astfel de cuptor, descoperit pe Măgură,
s-a păstrat intactă partea inferioară cu vatra şi groapa « d e
deservire ». Fragmentele ceramice găsite datează cuptorul
în secolului al X V I I I - l e a .
Concluzii. Săpăturile efectuate între anii 1960 şi 1966,
atacînd suprafeţe mai mari, au permis înregistrarea de noi
observaţii stratigrafice, îmbogăţind, totodată, materialul
documentar pentru rezolvarea problemelor pe care săpă
turile le puneau.
Cercetarea solului pe teren şi prin analize a adus
preciziuni în ceea ce priveşte cunoaşterea formării Dea
lului Cişmelei, Măgurii Fetelor şi straturilor de cultură 9 .
Prin studiul gasteropodelor, analize polinice şi
determinări asupra cărbunilor de lemn, s-a sporit docu-

8
Intre monedele turceşti de la începutul sec. al XVII-Iea, dupi cum precizcază numismatul Alex. Bykov, una a fost bătuţi în atelierele din Tunis.
• E m . Protopopesco-Pake, Cornélius N . Mateesco et ΑΙ. V . Grossu,
Formation Jet couches de civilisation de la station de Vădastra en rapport avec It
sol, la faune malacologique et le climat, in Quartăr, 20, 1969 p. 135 — 162.
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Fig. 4. — Urcior cu exteriorul acoperit de
alb peste care sînt ca decor, în partea
girului, pete dc smalţ verde (sf. sec. X V I I I ) .
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mentaţia pentru cunoaşterea climatului în care s-au f o r m i t straturile de cultură şi s-a
dezvoltat viaţa la Vădastra, din paleolitic pînă acum 1 0 .
Lipsa faunei, lipsa unui complex paleolitic concludent îngreuiază cercetarea originilor
paleoliticului. în schimb, prin analize, s-a adus o modestă contribuţie la cunoaşterea
procesului de formare a patinei silexurilor paleolitice.
Condiţiile biogeografice favorabile au permis ca la Vădastra o populaţie neolitică
de păstori şi agricultori să se dezvolte în voie. Materialele arheologice din straturi şi gropi
sînt în cantităţi foarte mari. Cîteva fragmente ceramice aparţinînd culturii Criş-Starcevo
contribuie la lămurirea originii culturii Vădastra, iar altele, aparţinînd fazei Bolintineanu,
contribuie la lămurirea relaţiilor vădăstrenilor cu lumea învecinată.
Datorită săpăturilor efectuate s-a cunoscut, pentru prima oară, folosirea aramei şi
chihlimbarului în faza Vădastra I I şi s-a sporit materialul documentar în ceea ce priveşte u t i 
lizarea cornutelor mari la tracţiune şi practicarea agriculturii pe scară mare. Pentru neoli
ticul tîrziu, cîteva morminte aparţinînd stratului Sălcuţa sînt menite să aducă date noi
asupra tipului antropologic.
Săpăturile au adus importante precizări şi pentru materialele mai noi, provenite din
straturile de cultură distruse. Reconstituirea formei bordeielor din secolele X V I I — X V I I I ,
determinarea spaţială a gropilor « d e bucate», cercetarea cuptoarelor de ars oale şi cunoaşterea
circulaţiei monetare din această vreme sînt cîteva din rezultatele de seamă obţinute.
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE VÀDASTRA
(1960-1966)
RÉSUMÉ

Les fouilles effectuées à Vădastra sur le « Dealul Cişmelei » (la Colline de la Fontaine)
et la «Măgura Fetelor» (le tumulus des Jeunes Filles) ont eu en premier lieu pour but la déter
mination d'une stratigraphie détaillée et l'étude des complexes archéologiques.
La station se trouve sur une terrasse moyenne du Danube dont fait partie le «Dealul
Cişmelei». Sur le « Deal » avant que le lœss se déposât, les vents ont amassé du sable sous forme
de dunes, dont une sur la «Măgura Fetelor», recouverte d'une couche de lœss d'environ 3,50 m
d'épaisseur. Sur la côte du «Deal», les sondages effectués sous les couches de civilisation en 1960—
1964, ont rencontré à 3,50 m de profondeur, des dépôts fluvio-lacustres renfermant des matériaux
provenant d'inondations.
Les couches de civilisation se sont formées durant le dépôt du lœss et se distinguent
par des caractères pédologiques et par leurs matériaux archéologiques. A la base, i l y a la
couche paléolithique (aurignacien moyen-prolongé), sur laquelle se trouve la couche intermédiaire.
Au-dessus de celle-ci se trouvent les couches néolithiques Vădastra I , Vădastra I I , Sălcuţa. Dans
la couche Sălcuţa on a trouvé aussi des restes archéologiques provenant d'autres couches plus
récentes (Coţofeni puis X I V e , X V I I e — X V I I I e siècles) détruites à la longue. Sur le « Dealul
Cişmelei», la partie inférieure de la couche des X I V e , X V I I e — X V I I I e siècles s'est toutefois
conservée.
Les fouilles ont enrichi de nouvelles données la connaissance de la formadon du « Dealul
Cişmelei », de la « Măgura Fetelor », des couches de civilisation et elle a augmenté notre docu
mentation relative à la connaissance du climat depuis l'époque paléolithique. De même, elle a
1 0
Ariette Lcroi-Gourhan, Cornélius N . Mateesco, E m .
Protopopesco-Pake, Contribution à l'étude du climatde la station
de Vidastra du Paléolithique supérieur à la fin du Néolithique,

in Bulletin de l'Association
1967, 4, p. 271—279.
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développé notre documentation quant à l'origine de la civilisation Vădastra, à l'utilisation des
bovins à la traction et à l'emploi du cuivre et de l'ambre durant la phase Vădastra I I .
Les fouilles ont apporté de précieuses contributions à la topographie du village roumain
aux X V I I e — X V I I I e siècles et à la technique de construction des huttes de la plaine du BasDanube. Les nombreuses fosses « à grains » et les ossements d'animaux domestiques constituent une
indication des principales occupations des habitants, agriculteurs et éleveurs. Les pièces de monnaie
trouvées aident à dater les complexes en question, assez peu étudiés jusqu'ici et aussi à connaître
la circulation monétaire dans cette région de notre pays.
L É G E N D E DES FIGURES
Fig. 1. — Fragment de la panse d'un vase Vădastra I , avec la partie inférieure d'une figurine (3/4 gr. nat.).
Fig. 2. - Pied d'un vase Vădastra I I avec des ornements résultés par des cncochcmcnts et des incrustations avec du
blanc (3/4 gr. nat.).
Fig. 3. — 1, âpre du temps du sultan Mohamed I I I ; 2, grôschel frappe à Oppeln, en 1688 (2/1 gr. nat.).
Fig. 4. — Cruche avec l'extérieur couvert de blanc, sur lequel on trouvé comme décor dans la partie du goulot des
taches d'émail vert (fin du X V I I I · siècle).
Pl. I. — Vădastra. « L a Colline de la F o n t a i n e » et la vallée d'Obirşia. Le plan des fouilles archéologiques.
Pl. I I . — Vădastra. « Le tumulus des Jeunes F i l l e s » . Les fouilles archéologiques de 1965: 1,1c profil de la paroi du nord;
2, le plan des fouilles.
Pl. I I I . — Vădastra. « L a Colline de la Fontaine ». Les fouilles archéologiques de 1960: 1, profil de la paroi de l'est; 2,
plan de fouille.
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T O A M N A A N U L U I 1959, în partea de vest a lacului Mangalia, a fost făcut! o îndiguire pentru
organizarea unei crescătorii piscicole. Pămîntul pentru ridicarea digului a fost
luat din imediata apropiere a lacului. Ţăranii colectivişti din comunele Limanu şi
Albeşti, care au lucrat la Îndiguire, au scos din pămînt vase şi unelte din piatra, pe care le-au
donat Muzeului de istorie a Dobrogei.
în 1960 s-a efectuat o săpătura pe locul de unde se luase pămîntul pentru îndiguire.
S-a trasat un şant (şanţul Λ) aproape paralel cu malul de vest al lacului nou format (fig. 1).
Săpătura a oscilat ca adîncime lotie 2,20 m în partea dinspre est şî 1,20 m în partea dinspre
vest a şanţului, unde niveluri de culturi materiala fuseseră luate.
Terenul avea în antichitate o înclinare mult mai mare decît o are acum de la vest la
est, aşa încît pămîntul viu se găsea la o mai mare adîncime în capătul de est al şanţului. Pc
toată lungimea şanţului, s-a atins pămîntul viu, adlncit de noi pînă la 0,61—1,00 m, şi care
era în multe locuri răscolit de gropile făcute mai tirziu.
La 0,35 ra, am întîlnit marginea unei gropi rituale sau poate a unui mormînt, în care
se afla un craniu întreg de hydruntinus hydruntinus, denriţia de la alte cîteva exemplare de
acelaşi animal1, un fragment de brăţară din scoică Spondyltts (fig. 6/11), două lame de silex
(fig. 3/11) şi cîteva fragmente de ceramică apaţinînd culturii Hamangia. Restul gropii fusese
distrus în timpul lucrărilor de îndiguire.
Acestea constituie singurul indiciu al întinderii cimitirului neolitic şi în partea de vest
a terenului, care nici nu a depăşit după părerea noastră punctul sondat de noi.
Materialul ceramic aparţinînd culturii Hamangia a fost găsit in toate straturile de
deasupra pămîntului viu, dar pe baza lui nu s-a putut identifica un nivel neolitic propriu-zis.
Materialul neolitic găsit aici a fost adus probabil din imediata apropiere, unde se ana o
aşezare aparţinînd de asemenea culturii Hamangia, sau poate a fost scos din unele morminte
distruse în epoci ulterioare prin nivelări, săpări de gropi etc.
în primul nivel deasupra pămîntului viu, au fost găsite oase de bou, oaie şi porc,
Împreună cu urme ale culturii Hamangia, Ungă care au mai apărut şi cîteva mărturii din prima
epocă a fierului.
In partea centrală şi de nord a şanţului, de unde s-a luat mai puţin pămînt, au fost
găsite în urma săpăturii cîteva gropi aparţinînd primei epoci a fierului şi începutul celei
de-a doua epoci, un nivel compact de locuire romano-bizantină din secolele IV—VI e.n.,
datat şi cu monede, şi partea inferioară a nivelului feudal timpuriu.
N

1

Hum

P. Sanson }i C . l U d u l s o i , Aiupra ρηφιύιί
I» Hjdrvnbfjrmlimui
(RjgiJia)
in put funciaridi Dibngfi,
in Luiri-

riii Ituiiiianlui
Λ
p. 251 fi
urm.

www.cimec.ro

iptoiigu

* Limil

Kjisn/d»

iom.

V,

1964,

7*

D O I N A GAI.BGNU

Nivelul aparţinînd primei epoci a fierului nu este continuu; el este documentar prin
fragmente dc vase găsite împreună cu materialul Hamangia şi prin gropi care părrund în
pămîntul viu
în şanţul Λ s-au săpat două gropi în care s-a găsit numai material aparţinînd acestei
epoci. Una a fost folosită ca groapă de
aruncat resturi menajere, cealahâ
parc să fie avut o altă destinaţie.
I*'a începea dc sub podeaua locuinţei
romane, la 1,05 m, mcrgînd pînă
la 2,40 m, în care sc afla o calotă
craniană umană amestecară cu oase
dc animal. în aceeaşi groapă s-au
găsit, alături dc fragmente dc
vase, oase dc animale (cîine, bou,
oaie, cal) 4 . Oasele erau aşezare pe
fundul gropii, numai cu cîteva frag
mente ceramice printre ele, în timp
ce marca majoritate a fragmentelor
ceramice sc afla în pămîntul de um
plutură al gropii. Toată graopa fusese
umplură cu acelaşi pămînt, în acelaşi
timp. Materialul aparjinînd primei
epoci a fierului s-a găsir răvăşit şi în
celclalrc niveluri (fig. 3/12).
între nivelul roman rirziu şi
nivelul cu material ballstattian sc află
lentile subţiri dc pămînt galben steril.
Nivelul roman csrc reprezentat dc
o locuinţă cu pereţii din piatră nclegată cu mortar. All fost surprinşi
în săpătură doi pereţi, cel dc sud şi
cel dinspre nord (fig. 1).
Locuinţa avea podeaua făcută
din pămînt bine bătătorit şi lipit
apoi cu o pojghiţă foarte fină de
pămînt galben. In timpul nivelării,
pentru a face podeaua locuinţei,
Fis,
Limanu. Vedere generalii Λ şanţului A .
locuitorii dc aici au adus probabil
pămînt galben din apropiere şi l-au
aşezat peste nivelul ballstattian, formîndu-se astfel în unele locuri lentile din pămînt
galben steril.
în partea de nord-est a încăperii se găseau două do/ia făcute din lut cu foarte mult
degresant, în special mici pietricele calcaroasc. Alături de cele două doi'm s-au găsit două
monede, una care s-a distrus imediat, cealaltă, după unele indicii, a fost bătută dc Constantius I I . în interiorul locuinţei s-au găsit puţine fragmente ceramice de la amfore, vase,
J
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capace etc. şi foarte multe fragmente dc cărămizi, olane şi ţigle din secolele I V — V i c.n.
Nu sint indicii sigure dc felul cum continuau pereţii încăperii găsire — dacă era o casă cu
o singură cameră sau cu mai multe — şi nici de felul in care era acoperită.
Aşezarea feudală timpurie sc întinde pe o suprafaţă de cîteva literare şi acoperă şi
terenul pe care a lost cimitirul neolitic. Sc pare că în această parre a fosr periferia ci şi de

Fig. 2. — \JmanH. Ceramica1 clin aşezare gi cimitir.
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aceea c mult mai săracă. S-au găsit cîteva fragmente dc vase din pastă aspră, avînd ca decor
fascicule din linii incizatc orizontal pe umărul şi pîntccul vasului, linii în val mai apropiate
sau mai distanţate, benzi dc linii verticale şi linii în val eic.

1·ίμ.

.V

\.inimui. ( κ Γ ί ΐ ι ι ι κ ' ΰ ţ i nrK'Ilc din Aţu&irc şi c i m i l i r .

într-o groapă menajeră, s-a găsit un vas cilindric avînd buza răsfrîntă; este lucrat
din pastă bună şi ars cărămiziu. Imediat sub buză are o linie în zigzag, iar pc pînrec linii
în val. Vasul datează din secolele X I I I — X I V . Tot răvăşit, s-a tjăsit un fragment dintr-o
căldare cu buza lari şi perforară. Kstc arsă roşu-cărămiziu la suprafaţă şi cenuşiu-brun în
interior.
în rimpul scoarerii pămîntului pentru digul amintit mai sus, s-au găsit: 25 dc vase,
trei brăţări întregi şi un fragmenr dc brăţară din scoică Spoiidi'iiis, mărgele din scoică SpOHtiyliis
de la cîteva coliere, cîteva mărgele dintr-o rocă verde, un inel, un vas mic de marmură,
un obiect din marmură, trei dălţi şi trei dăltiţc din pîarră şlefuită, un topor şi o lamă din silex.
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Tot acest material precum şi oase umane au fost scoase din morminte aparţinînd culturii
Hamangia. Mormintele au fost de înhumaţie; nu se ştie precis poziţia in care au fost îngropaţi
morţii şi nici locul unde sc afla inventarul.
Vasele sînt lucrate din lut în care s-au pus ca degresant cioburi pisate mărunt şi pie
tricele foarte mici. Toate vasele sînt arse brun-cenuşiu, neuniform. Sim netezite In interior
şi lustruite la exterior; în general fundul este nelustruit.
Dupâ forma vasele se împart în pattu tipuri 3 : a) vase cu gîtul cilindric înalt, cîteodată tras în afară, cu corpul globular uşor bitronconic, cu proeminenţă (fig. 6/1—3);
b) vase cu buza uşor trasă în afara, cu corpul bitronconic sau in formă de pară (fig. 6 /5—6);
c) vase cu gîtul scurt şi corpul globular avînd şi proeminenţe (fig. 6/7—8); d) vas-cană
cu toartă (fig. 6/4).
Din prima categoric fac parte 11 vase, dintre care cinci au caneluri pe corp, cinci nu au
decor, iar unul are benzi în unghiuri făcute cu un vîrf ascuţit. Numai trei vase au gîtul
decorat cu carneluri (fig. 6 /3). Trecerea de la gît la pîntcc se face printr-o uşoară sugrumare.
Din cel de-al doilea tip fac parte 11 vase, dintre care trei sînt decorate pe tot corpul,
cu caneluri, patru au un rlnd de înţepături pe partea proeminentă, iar patru sînt fără decor.
Vasele cu gîtul scurt şi corpul globular sînt decorate pe toată suprafaţa cu caneluri. La
acestea, ca şi la unele din acelea cu gîtul înalt (fig. 6 / l ) , decorul este realizat în jurul proemi
nenţelor făcute prin împingerea pastei din interior, dînd vaselor — privite de sus — o
formă pătrată, cu laturile uşor arcuite. Vasul-cană cu toartă este decorat cu caneluri pe toată
suprafaţa (fig. 6/4)*.
Materialul litic scos împreună cu vasele este format din trei dălţi dintr-o rocă verde
(fig. 6/12); trei dălţi dintr-o rocă verde-cenuşie, de formă trapezoidală, ştirbite la vîrf din
vechime; un topor din piatră cenuşie, bine lustruită, fără gaură pentru coadă şi o lamă din
silex cafeniu (fig. 3/6).
Din materialele adunare în timpul îndiguirii, provenind din morminte şi care se află
acum în Muzeul de istorie a Dobrogei, face parte şi un mic văsuţ de marmură. Are forma
unei calote sferice cu pereţii mai groşi spre fund şi mai subţiri spre buză (dim. 11,5 cm,
înălţ. 3 cm). Este foarte bine lustruit pe amîndouă feţele şi este primul vas de marmură găsit
în mormintele Hamangia (fig. 5 /4) s . Un mic obiect de marmură găsit de asemenea în morminte
are o formă piramidală. Pare să fi folosit ca obiect de frecat sau pisat.
In afară de cele descrise mai sus, în morminte se mai puneau podoabe. In general,
podoabele sînt din scoică Spondytus. S-au găsit peste 700 de mărgele tubulate din scoică,
trei brăţări întregi şi un fragment din acelaşi material.
Brăţara cea mare (diam. circa 10,2 cm, înălţimea 5,7 cm) este masivă. Pare să fi fost
purtată pe partea de sus a braţului. In exterior este bine lustruită. Acum se mai păstrează
lustrul numai în cîteva locuri. In partea cea mai lată, puţin lateral, se află trei găuri: una
pe o margine, două pe cealaltă margine (la 1 cm una de alta). Găurile au fost făcute din in
terior spre extrior (fig. 5/2).
• In general, formele fi decorul v u d o r din cimitirul
neolitic de la Liman u lini asemănătoare celor descoperite in
cimitirul din aceeaşi epoca de La Mangalia: D . Berci u, Unt
πψϊίϊια/ώη
ntoltibtqm
ritémtnl
iication
Hanangus, in NoimïUi

éiaurtrlt
itndu

tn R M D W J W : la eiriJOitoïn,
1, B u c u r ^ i i ,

1955. Cclc doua v u e publicate în: D . M. Pippidi ţi D . Bcrciu,
D/rt iiioria Dobreffi, vol. 1, p. 35, fig. 4, provin din cimitirul
de La Limuiu fi nu curd ate indicat pc legenda.
* D . Bcrciu, Zarilt

ùtarui

la Carpali

fi U Daadn,

Bucureşti,

1966, pl. U / 3 , reprezinţi un va* identic ca profil, d u

ioana V decorat cu linii punctare, care poale fi un argument
in plus la srabilirea ţi sincronizarea fazelor în care au foat
folosite cimitire atît dc întinse.
* Vase dc piatra sc mai cunosc in vccinliuca culturii
Hamangia; Eugen Cârtiţa, Un tai dt piatrd dtsnprr'it pt Grddi/lta

Ulmilor

la Bou*,

in SCIV.

X,

1959,

1,

p.

135-136.

Vasul de la Limanu e amintii ţi in D. M. Pippidi, D . Berciu,
op. ti/., p. 35 si D. Berciu, Cvlfwa
Hamangia, Bucureşti,
Editura Academici, I960, p. 78.
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1—8, vase d i n c i m i t i r ; 9 — 1 0 , 1 3 , vase d i n a ş e z a r e ; 12, d a l t ă d i n c i m i t i r ; 11, fragment de b r ă ţ a r ă d i n m o r m î n t .
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Cea de-a doua brăţară, mult mai mică decît prima (diam. circa 7,5 cm, înSlţ. 4 cm),
pare să fi fost purtată pe antebraţ. Λ fost ţi ea lustruită în interior, dar lustrul a dispărut
aproape cu desăvîrsire şi nu are găuri ca cea marc (fig. 5 /l).
Cea de-a treia brăţară găsită în cimitirul neolitic de la Limanu, tot din scoică Spoudylns,
pare să fi fost purtată de un copil. Şi la aceasta lustrul de la suprafaţă sc păstrează foarte
puţin. Nu are găuri (diam. circa 6,5 cm, înălţ. 3,3 cm) (fig. 5 /3).
A patra brăţara e fragmentată. A fost aproape la fel de mare ca cea descrisă la început,
lustruită la suprafaţă, şi credem că s-a rupt în timpul scoaterii pămîntului pentru ridicarea
digului.
Mărgelele sînt de mai multe dimensiuni, însă de acelaşi tip. Cele mari sînt tubulare,
dimensiunile lor variind între 1,5—3 cm lungime şi pînă la 1 mm grosime. Cele mai mici
au formă tronconică. Foarte rar sînt liniare; marea lor majoritate sînt puţin curbe, amintind
de coarnele animalelor (fig. 7) a . Mărgelele din piatră sînt tot cilindrice, dar nu sînt lungi
ci scurte, fiind făcute dintr-o rocă verde sticloasă în spărtură. Par să fie lucrate la început
în tuburi lungi şi apoi tăiate în mai multe mărgele mici (fig. 7/1).
Tot în cadrul podoabelor putem include inelul de scoică Spondyliis, triunghiular în
secţiune (fig. 7/2).
La circa 500 m nord-est de cimitirul neolitic, pe un alt promontoriu care se ridică
în apropierea lacului Mangalia, se află o aşeza re neolitică aparţinînd de asemenea culturii
Hamangia, din care s-au recoltat materiale scoase întîmplăror în urma săpării unui şanţ.
S-au adunat fragmente de chirpici, fragmente de vase, o rîţniţă, cîteva fragmente de oase
de bou şi porc. Chirpicul provine de la o locuinţă de suprafaţă distrusă prin incendiu.
Rîşniţa are o formă ovală, mult albiată. Nu poartă urme de ardere, ceea ce denotă că
a fost găsită în afara locuinţei sau a aparţinut altui nivel.
Ceramica din aşezarea neolitică de tip Hamangia de la Limanu se poate împărţi în două
categorii: a) ceramica de uz comun; b) ceramica bună.
Ceramica din prima categorie are mult degresant şi este arsă neuniform, brun-roşcat
în exterior şi cenuşiu-negru în interior. Ca forme se întîlnesc vasele tronconice, cu fundul
plat formînd uneori un picior plin în interior, astfel încît grosimea fundului atinge 3—4 cm,
şi vasele-borcan cu pereţii groşi pînă la 2,5 cm şi puţin arcuiţi. Ele sine decorate cu barbotină pusă neorganizat.
Destul de des vasele decorate cu barborină au în jurul buzei o fîşie mai îngustă sau
mai lată, bine lustruită. Cîteodată pe buza vasului se găsesc crestături sau brîuri alveolate
(fig. 2/14, 16)7, altădată vasul este dat cu un slip roşcat şi lustruit puternic sau decorat cu
măturică. Pe fundul unor vase s-a imprimat împletitura pe care au fost puse înainte de ardere
(fig. 2/9)*.
Ceramica bună este lucrată cu mai multă grijă. Se punea în pastă puţin degresant,
cioburi pisate mărunt de tot şi nisip fin. Culoarea vaselor diferă de la brun roşcat Ia cenuşiu
închis. Vasele cu pereţi mai groşi prezintă diferenţe de culori între exteriorul şi interiorul
peretelui.
Ca forme demne de remarcat sînt paharele, străchinile adînci avînd aproape aspectul
unor castroane, cupele cu picior gol în interior, vase mai mari sau mai mici cu corp bitron
conic, vase cu corp globular şi gît cilindric etc. (fig. 2/1—11, 17—18; fig. 3/1—5, 7,8;
* P. Detev, Parmi
pribiilaliqm
miurrWts a* AlwA jVnlionat /Jrfhteltgiqm
dt ΡΙοτώψ (rezumai in 1. franceza), în
GodifiùÀ, vol, V , 1963, fig. 2.

' D . Herein, Cn/lura IUmanii*, fig. 146/2,6 arc pe buza
aceiaşi decor.
1
ibidtm, fig. H 7 a c e e a ş i ţesătura sc observa ţi pe un
fragment dc vas descoperit la Ccarniiiua dc Jos.

www.cimec.ro

ţl

AŞUZAKI'A ŞI CIMITIRUL Dl- Ι.Λ

LIMANU

8;')

fig. 6/9—10,13). Vasele din pasră bună sint lustruite în interior, spre deosebire dc cele din
aceeaşi paşti desoperite in cimitirul din apropiere şi al căror interior este numai netezit.

F i j i . 7.

· IJitmna, Inele şi miirgclc d i n

morminte.

Decorul foarte variat face să sc deosebească totuşi, pe cît este posibil pe această cale,
o etapă mai veche şi una mai nouă în evoluţia culturii Hamangia din aşezarea de la Limanu.
Aşezarea barbotinci şi unele alveole pc buza vasului, la o parte din ceramica de uz
comun, nc indică o apropiere de ceramica asemănătoare dc la Goloviţa. Acelaşi lucru sc
petrece şi cu o parte din ceramica bună. Decorul punctat cu un vîrf triunghiular, lăsînd urme
în forma cozii dc rîndunică, aşezat în semicerc (fig. 2/17), acela unghiulat făcut din cres
tături special ca să prindă mai bine vopseaua (fig. 2/12), ca şi formele acestor fragmente
•

/WM,

tig.

1S6/15;

160/1;

162/7.
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sau ale altora (rig. 2/16,18; fig. 3/5)β ne îndreaptă dc asemenea spre o etapă mai veche a
culturii Hamangia de la Limanu.
Marca parte a ornamentelor, atît în tehnica lor de lucru cît ţi în dispunerea lor pe
corpul vasului, ne indică şi o etapă mai evoluată a culturii Hamangia de la Limanu. Incizia,
destul dc des întîlnită în ceramica noastră faţă de celelalte aşezări din Dobrogea, nu poate
procura deocamdată un indiciu de cronologie. Ea este folosiră în amîndouă perioadele,
fără deosebire. Decorarea buzei cu desene realizate din puncte rotunde sau adîncite, fasci
culele de linii punctate terminate cu cîte una sau două mici linii punctate perpendicular
pe acestea (fig. 2/2), trasarea decorului sau îmbinarea inciziei superficiale cu linii punctate
(fig. 2/1 θ; fig. 3/7) 10 sînt însă dovezi plauzibile că acest tip de ceramică a fost folosit într-o
perioadă mai tirzie decît cea amintită mai sus şi, deci, sincronică cu faza Ceamurlia de Jos".
Cu tot aspectul ci diferit, ceramica din aşezarea şi cimitirul de la Limanu formează
un tot cultural în care sc poate urmări evoluţia de la o etapă mai veche la una mai nouă.
Ceramica din cimitir, atît de diferită la prima vedere de aceea din aşezare, are caractere
comune cu ca nu numai în tehnica de lucru, ci şi în forme şi ornamente.
Dacă pentru vasele folosite ca ofrandă morţilor se întrebuinţa cu predilecţie canclura,
aceasta nu lipseşte însă nici în ornamentarea ceramicii din aşezare (fig. 3/4). De asemenea,
ornamentarea specifică culturii, făcută din linii punctate aşezate în unghi sau in triunghi, se
întîlneşte şi ea pe vasele din cimitir.
Este de presupus ca în toată perioada în care au vieţuit oameni pe promontoriul de la
Limanu să sefifolosit acelaşi loc pentru cimitir.

L'ÉTABLISSEMENT

E T LA NÉCROPOLE D E LIMANU
RÉSUMÉ

A u bord du lac dc Mangalia on a d é c o u v e r t une n é c r o p o l e ct un établissement apparte
nant, tous les deux, a la civitisation dc Hamangia. L a necropole a livre des vases, des outils
ct des pièces dc parure semblables i ceux de Mangalia ct dc Cernavoda. D c ces fouilles nous
mentionnons surtout une tombe contenant des outils et un fragment de bracelet en coquillages
(Spondjlus).
O n a mis au jour é g a l e m e n t des fosses hallstattienncs ct de la haute é p o q u e f é o d a l e , ct
s e c t i o n n é une habitation roumaine.
L e matériel a r c h é o l o g i q u e dc cet é t a b l i s s e m e n t , bien que ne pouvant être d é t e r m i n é du
ioint de vue stratigraphique, appartient selon les analogies possibles, aux deux phases de la civiisation de Hamangia, phases représentées par les d é c o u v e r t e s dc G o l o v i ţ a et de Ceamurlia de Jos.
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L É G E N D E

D E S FIGURES

]'î|ţ_ I. — Umenu.
Vue d'ensemble dc la tranchée A.
Fig. 2. - Limettu. Céramique provenant dc l'établissement ct dc la nécropole.
Fig- 3. — Céramique ct outils dc rétablissement cl dc la nécropolcFig. 4. — Ccramiquc provenant dc la necropole.
Fig. 5- — 1—3, bracelets en coquillages; 4, vase en marbre (provenant dc la nécropole).
Fig. 6. — Limanu.
1—8, vases de la nécropole; 9, ID. 13, vases de l'établissement; 12, ciseau de la necropole; 11,
fragment dc bracelet provenant d'une tombe.
Fig. 7. — ÎJmanu.
Bagues CT perles découvertes dans les tombes.
<" Ibiotm,
lbidtm

11

y

lïg. 133/6; 129/3; 126/2.
p. 2ΘΙ ţi urm. pentru idcnlïtaica de cvolufîc a

culturii Hamangia dc la Ceamurlia dc Jos ţi Limanu.
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C I T E V A D E C E N I I In urma, pe teritoriul corn. Izvoarele (jud. Ilfov), a fost desco
peririi o aşezare neolitica. Datele cunoscute erau puţine şi incomplete. In vederea
lămuririi unor probleme relativ la aceasta aşezare a fost programată (în cursul
lunii iunie 1961) efectuarea unor sondaje in cuprinsul ei 1 .
Aşezarea la care ne referim se află pe versantul dc nord al văii Coşcovă, la vest
de sat, la circa 300 m distanţă de marginea lui, pe un bot de deal, pe locul numit
Fîntînele. Botul de deal este întins; are pante abrupte spre sud şi est, mai line spre vest.
La partea superioară are o platformă de circa 60 m diametru. în jurul ei, puţin mai
jos, se observă un fel de terasă mică, realizată probabil mai ales datorită muncilor agricole.
Spre nord, botul de deal avea legătură cu restul dealului (de fapt cu terasa înaltă
a Argeşului), dar încă din vechime legătura a fost tăiată printr-un şanţ de apărare, ale
cărui urme se mai observă. Pe locul acestuia este o albiere de teren cu traseu arcuit în
afară. Este posibil ca acolo să fi fost la început o vi roagă, care a fost amenajată şi adîncită de oamenii din vechime. în prezent, şanţul are la gură peste 5 m lărgime.
în cursul sondajelor de pe locul Fîntînele s-au săpat cîteva şanţuri, cu scopul de a
sc cerceta atît platforma, cît şi terasa de pe pantă. La început a fost cercetată platforma,
pe care s-a delimitat un strat de cultură foarte subţire, de circa 15 cm. în cuprinsul lui
s-au găsit, în partea dc sud, o porţiune restrînsă de arsură, iar ca materiale mai multe
oase de animale, cîteva piese de silex şi o serie de fragmente ceramice de tip Gumelniţa,
cîteva ornamentate cu «paranteze» caracteristice. Pe partea de sud s-au descoperit mai
multe resturi alunecate. Materialele s-au găsit amestecate, uncie aparţinînd fazei dc
tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa şi altele culturii Gumelniţa propriu-zise.
La rezultate mai interesante s-a ajuns prin săpăturile efectuate în partea de nord-est
a platformei şi pe panta corespunzătoare.
Pe baza observaţiilor făcute sîntem în măsură să arătăm că pînă la stabilirea oame
nilor neolitici platforma a avut alt aspect: ea cobora în pantă spre nord-est şi spre nord.
Pe partea de nord-est a platformei, datorită unei locuiri îndelungate, s-a format un
strat cu resturi arheologice, avînd o grosime maximă dc 1,60 m. Pe o anumită porţiune,
primii oameni neolitici ce au locuit pe platformă au nivelat terenul, înlăturînd stratul de
pămînt vegetal vechi, ajungînd pînă la pămînt viu, de culoare galbenă.
Depunerile arheologice de pe botul dc deal au fost împătrite în două straturi de cultură :
stratul inferior datează din fa%a ie tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa,

Mulţumim i i pe aceasta calc prof. Visinescu din Izvoarele pentru sprijinul acordat in timpul
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iar cel superior conţine materiale specifice cult urii Gmntlni{<t. Alte resturi arheologice
mai noi nu s-au descoperit în cuprinsul complexului.
Stratul inferior are grosimea maximă de 1,40 m şi a fost subîmpărţit pînă acum
în două niveluri. Stratul de pămînt corespunzător nivelului inferior arc culoare cenuşie,
din cauza cantităţii mari dc cenuşă pe care o conţine în amestec. De la baza lui au fost
săpate în vechime cîteva gropi. Unele au o formă curioasă, sînt relativ înguste şi destul
de adînci, umplute cu pămînt amestecat cu numeroase fragmente ceramice şi cu oase
de animale. în două gropi de dimensiuni relativ reduse, de formă cilindrică, în pămîntul
de umplutură s-au descoperit fragmente ceramice şi numeroase boabe dc grîu şi de
neghină, carbonizate. Malurile gropilor respective nu sînt arse; de aceea nu ştim dacă
este o legătură directă între gropi şi prezenţa boabelor de grîu, în sensul că gropile au
servit pentru păstrarea proviziilor, sau dacă boabele au ajuns acolo întîmplător. Pare
totuşi semnificativ faptul că boabele dc grîu s-au găsit în două gropi deosebire, asemănă
toare între ele în privinţa formei şi dimensiunilor.
Nivelul superior este alcătuit din pămînt de culoare cafenie deschis amestecat cu
oase dc animale şi fragmente ceramice. Acest nivel a fost deosebit pînă acum numai
în funcţie de culoarea solului, pe o porţiune restrînsă din profil.
Materialele provenite din cele două niveluri ale stratului din faza dc tranziţie nu
au fost încă studiate amănunţit pentru a se stabili precis care sînt caracteristicile fiecărui
nivel în parte; dc aceea le vom prezenta la un loc.
Din stratul corespunzător fazei de tranziţie au fost scoase la iveală, în condiţii
stratigrafice clare, numeroase oase dc animale. Ca şi în alte aşezări, predomină oasele de
bovine; urmează ovicaprinelc şi porcinele. S-au adunat, de asemenea, cîteva mandibule
dc cîini. Totodată au fost descoperite mai multe oase dc animale sălbatice. Dintre
ele remarcăm cîţiva dinţi izolaţi şi chiar o mandibulă de castor, indicaţie preţioasă cu
privire la existenţa unor păduri întinse şi dese in regiune. Dc asemenea, s-au găsit şi
fragmente de mandibule de la o vulpe sau dihor. La diferite adîncimi sc aflau şi valve dc scoici
dc apă dulce (probabil l.'/tio).
Uneltele dc silex sînt puţine; s-au adunat mai multe lame de dimensiuni reduse
şi cîteva răzuitoare.
Dintre uneltele de piatră semnalăm prezenţa unui fragment dc topor perforat, o
confirmare a celor descoperite în aşezarea de la Radovanu. în stadiul actual al cercetărilor
este sigură existenţa acestui tip de unealtă atît în cursul fazei Vidra a culturii Boian, cît
şi în faza dc tranziţie. In stratul Ia care ne referim, categoria uneltelor de os este slab
reprezentată. Nu s-a găsit nici un obiect de aramă.
Ceramica a fost modelată din pastă amestecată cu cioburi pisate. Vasele se făceau
din fîşii de lut. Printre fragmentele ceramice adunate sînt unele sparte de-a lungul liniilor
dc contact dintre fîşii.
în nivelul inferior s-au adunat multe fragmente din vase mari şi din capace, avînd
decorul alcătuit din suprafeţe «excizate» şi apoi Încrustate cu materie albă. între dungile
cruţate s-au lăsat uneori şi pătrate mari, în trepte. Prin această caracteristică, nivelul inferior
se leagă strins dc nivelul I (ultimul) din aşezarea de la Radovanu, deci se plasează în
etapa a doua a fazei dc tranziţie. Prin precizarea clementelor specifice materialelor din
cele două niveluri din aşezarea de la Izvoarele, vom ajunge la definirea conţinutului
etapei a doua a fazei dc tranziţie, etapă căreia i-am dat numele de etapa Vîtittmle.
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în nivelul următor creşte mult procentul elementelor gumelniţene, deşi se menţin
şi unele caractere dc tradiţie Boian.
Se cuvine acordată o atenţie deosebită descoperirii, sub baza depunerilor arheologice,
cam în dreptul limitei de nord-est a platformei, la 1,90 m adîncime, a unui mormînt
dc înhumaţic, pe care-l legăm, din punct dc vedere stratigrafie, cu nivelul I I din faza dc
tranziţie. Mormîntul este deosebit de interesant prin aceea că s-au putut delimita (pentru
prima oară in această parte a ţării) foarte precis forma şi dimensiunile gropii mnrmîntului.
Aceasta a avut forma ovală neregulată. Delimitarea ci a fost posibilă datorită pămîntului
de umplutură de culoare cafenie deschis, care se deosebea uşor de pămîntul galben
(viu) din jur.
Scheletul se afla în poziţie chircită moderată, pe partea stîngă, orientat cu craniul
pe direcţia nord-est, şi a aparţinut unui individ în vîrstă, cu o mare parte din dinţi căzuţi
şi cu alveolele obturate. Braţele erau îndoite din cot şi aşezate astfel: palma dreaptă sub
craniu, iar cea stîngă în dreptul obrazului. în dreptul picioarelor, malul gropii a fost
puţin cuptorit, iar genunchii i-au fost sprijiniţi de mal. în groapa mortului nu s-au găsit
obiecte de inventar sau de ofrandă.
Descoperirea mormîntului de la Izvoarele confirmă observaţiile şi concluziile la
care am ajuns, şi anume că în cursul fazei de tranziţie s-a mai menţinut obiceiul de a se
face înmormîntări izolate in cuprinsul aşezărilor.
în legătură cu stratul din faza dc tranziţie, mai amintim şi descoperirea unei figurine
feminine fragmentare, avînd forma şi decorul caracteristice fazei. Braţele figurinei erau scurte,
corpul mai larg la partea inferioară. Corpul figurinei era ornamentat prin linii incizate,
ce reprezintă decorul ţesăturilor din care era compusă îmbrăcămintea feminină.
Cel de-al doilea strat de cultură este foarte subţire, avînd maximum 15 cm, şi este
alcătuit din pămînt dc culoare cafenie închis, pigmentat peste tot cu fărîme de lipitură,
arse la roşu. La baza lui, pe întreaga întindere a aşezării sc găsesc din loc în loc, pe
suprafeţe restrînse, pete de arsură, mai ales dc formă rotundă sau ovală, cu diametrul
de circa 1,50 m. în sondajele noastre am cercetat două suprafeţe de acest fel şi resturi
dintr-o a treia, deranjată în cea mai marc parte. Suprafeţele de arsură sînt reprezentate
în secţiune printr-o fîşie subţire de pămînt ars la roşu, prăfos sau amestecat cu paie.
Suprafaţa dc arsură dc pe terasă avea în cuprinsul ei mai multe greutăţi de lut ars pentru
războiul de ţesut.
Mai interesantă s-a dovedit a fi suprafaţa de pe marginea platformei. După trecerea
pe plan a suprafeţei dc arsură şi după înlăturarea unei părţi din pămîntul ars, s-a constatat
că arsura acoperea în întregime fragmentele unui vas mare de provizii, turtit pe loc.
Nu este exclus ca suprafeţele de arsură să reprezinte resturile unor construcţii modeste
de suprafaţă.
în stratul gumclniţean s-au găsit puţine unelte (remarcăm o serie de dăltiţe de silex);
în schimb, s-au adunat numeroase fragmente ceramice caracteristice. Toată ceramica a
fost modelată din pastă amestecată cu cioburi pisate. între forme predomină strachina
cu diferite profiluri ale marginii. Unele vase mari au « etaj » şi pc ele se întîlneşte adesea
decorul trasat larg, alcătuit din ovale sau cercuri avînd în interior trasate dungi scurte,
în chip de raze. Suprafaţa cercurilor a fost vopsită cu roşu crud, iar dungile trasate erau
încrustate cu materie albă. Pc multe cioburi se întîlneşte şi decorul compus din « paranteze»
realizate prin apăsare cu o valvă de scoică.
Importanţa aşezării gumelniţene constă în aceea că ea are un singur strat,
deci corespunde unei singure etape din evoluţia culturii. Datorită faptului că pînă în
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prezent nu s-a realizat periodizarea corectă, d i n punct de vedere cronologic (pe faze şi
etape) şi tipologic, a complexelor culturii Gumelniţa, acum este greu de precizat dnd
anume se plasează ]n timp aşezarea gumelniţeană de la Izvoarele. în literatura dc speciali
tate nu am găsit analogii pentru materialele gumelniţene de la Izvoarele, dar pe baza
u n o r informaţii primite rezultă că vase dc acelaşi tip s-au descoperit î n ultimii ani In
nivelurile inferioare ale aşezării de la Cuneşti2 şi de obicei şi în cea de la Sultana3. finind seama
de aceste date, aşezarea gumelniţeană se plasează intr-una din fazele de început ale culturii
Gumelniţa propriu-zise.
Studierea şi clasificarea materialelor din aşezarea de la Izvoarele vor permite preci
zarea conţinutului şi a caracteristicilor ceramicii din faza corespunzătoare a culturii
Gumelniţa.
LES SONDAGES

D'IZVOARELE

RÉSUMÉ

Certains sondages ont été exécutés en juin 1961 dans la commune d'Jzvoaxclc ( d é p . de
l'Ilfov), ayant pour but l'exploration de l'établissement néolithique situé i Fer droit die « F i n t i n c l e » L a couche culturelle de la partie nord-est de la plate-forme est é p a i s s e d'environ 1,60 m ct elle
a été divisée en deux: la partie inférieure (à deux niveaux) datant dc la phase de transition dc
la civilisation de B o ï a n i celle de G u m e l n i ţ a , et la couche supérieure comportant des m a t é r i a u x
de type G u m e l n i ţ a (cette fois non mêlés i des é l é m e n t s de transition Boian). Mentionnons, en
rapport avec le niveau s u p é r i e u r de la phase de transition, la d é c o u v e r t e d'une tombe d'inhu
mation, au squelette recroquevillé sur la gauche avec la crâne orienté nord-est.

' Informatic dc la Nïfa Anghdocu.

* Informatic de la Barbu [onocu.
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STUDIUL RESTURILOR DE FAUNA
DIN AŞEZAREA NEOLITICA DE LA IZVOARELE

O. NECRASOV şi G. GHEORGH1U

R

de faună rezultate din săpăturile efectuate în 1961 de către Eugen Gomşa,
în aşezarea neolitică de la Izvoarele (jud. Ilfov), se ridică la 2 693 de piese.
Aproximativ o jumătate din acest material sc află însă într-o stare de extremă
fragmentare (fiind vorba de resturi menajere), încît numai la 1 333 de piese au putut
fi determinate. Se poate însă preciza că întregul material indeterminabil aparţine mamiferelor,
majoritatea sa provenind cu mare probabilitate de la bovine.
Dăm mai jos componenţa specifică a întregului material cercetat.
ESTURILE

IVlBIiLLL I
C o m p o n e n ţ a epecificil a maicridlului fauniiiie din a ş e z a r e a dc La Izvoarele
Ltamtliitrrantbiaia

Anodonla

GaitrfepoÂa

L.

Ut fix pomûim

L.

Ctpata
Piiftr

rimbbo/ttHfii

CfpriHUi
Siltrrui

CMottia

ep.

Uru'o pit tartan

carρϊo
ţjanîj

Pfcif-

L.

L-

ap.

iimys

?

Aft s

Ltpus tKTQpatHS Pali.
Cditor fiber L .
Canif Input L .
Cânii fnpwr/jarif LUr/ui oTfloi L .
Sas itrùfa frruj
L.
Crrvtu tlapbut L .
Capmfia
taprtviui
L.
BOJ primipitiui
Boj.
BOJ iaurus \..
Capra birçm L .
Of ii aritt L .
\hmo iapttru L .

Marea majoritate a materialului determinat aparţine mamiferelor (1 130 de piese),
celorlalte grupe specificate în tabela 1 revenindu-le numai 203 piese. Cea mai mare
parte a acestora din urmă aparţine moluştelor, dintre care 159 sînt resiuri de valve ale
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scoicilor de rîu,

2

rochilii ale melcilor
prin resturi de crap
şi de somn, chelonienii prin două fragmente din plastronul broaştei ţestoase LLf/tys sp.
în ceea ce priveşte păsările, ele sînt reprezentate doar prin un fragment osos, a cărui
apartenenţă specifică nu a putut fi precizată.
După cum rezultă din tabelul I , în materialul atribuit mamiferelor, am putut iden
tifica cîteva fragmente, extrem de reduse, dintr-un neurocran iu uman. Prezenţa lor aici
ridică problema antropofagiei, cel puţin ocazionale, a locuitorilor neolitici de la Izvoa
rele, dacă nu cumva sin tem în prezenţa resturilor unui mormînt deranjat.
Pentru restul mamiferelor, dăm în tabelul I I frecvenţa pieselor şi a indivizilor
suputaţi, în cifre absolute şi procentuale.
Helix pomatia L .

Unie pictorum L. şi Atiodonta sp., celelalte 25 fiind
şi Cepaea vindobonensis PfeiJ. Peştii sînt reprezentaţi

î V I f l L L l L II
Repartiţia frecventei mamiferelor (In fragmente ţi Indivizi) identificate In a ţ e zarea neolitica de la Izvoarele

Ijptu

Uniţi

Palia*

impum

arţloi

L

Crrrai
ttapbui L
C^pratus
uprwoiui L .
Bor primigmiu
Boj
Boi inarm L
Omieaprifue (Capra birtul

-(- Orii

arin)

Total.. .
Total mamifere talbadce
Total mamifere domestice

nr.
frag
mente

%
frag
mente

2
4
2
50
7
»
202
34
5
5
612
205

ο,ιβ
0,35
ο,ιβ
4,40
0,62
0,70
17,78
2,99
0,44
0,44
53,β7
1β,05

2
2
1
9
1
2
13
4
2
2
39
14

2^0
1.10
9,90
1.10
2^0
14,28
4,40
2^0
2^20
42£5
15,37

1 136

100,00

91

100,00

67

S.90

16

17.59

1069

94,10

75

82,41

nr.
indivizi

%
mdlvrzl

2JD

Citirea cifrelor înscrise în tabel indică următoarele:
1) întocmai ca în toate staţiunile neolitice din ţara noastră, la Izvoarele resturile
animalelor domestice prevalează asupra celor sălbatice.
Totodată trebuie subliniat că Izvoarele intră în categoria staţiunilor In cate această
predominanţă este din cele mai puternice (mai puternică decît In aşezarea de la Radovanu,
aparţinînd tot fazei Petru Rareş). Aceasta nu înseamnă însă că resturile animalelor sălbatice
lipsesc din fauna staţiunii. După cum vom vedea, resturile lor sînt prezente şi aparţin
unor specii variate.
2) Animalele domestice predominante sînt bovinele, urmînd apoi cu procente aproape
asemănătoare ovicaprinele şi porcinele. în legătură cu aceasta trebuie subliniat faptul
că, dacă la Radovanu cantitatea resturilor de porcine depăşeşte în mod sensibil pe aceea
a ovicaprinelor, în aşezarea de la Izvoarele resturile acestora din urmă sînt ceva mai frec
vente decît ale celor dinţii, fără însă ca diferenţa constatată aici să poată fi socotită
semnificativă. Aşa cum rezultă din examinarea resturilor aparţinînd ovicaprinelor (a căror
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apartenenţa specifica poate fi precizată), atît caprele cir şi oile sînr atestate in acest
material faunistic. Printre primele, imîlnim cu siguranţa tipul « acgaţţrus», iară însă ca

•
1. — / , lbtî taunts ! . . F r ^ m i r i i i d c [icuTocrÎiniu c u c u m ; J , Capra hirtiu 1 „ L m o m e n t
(,1c ncurtJCfaniu c u c u r i i ; it Sui sifufa étmtttUnt \„ F r a g m e n t d c ncurcjcr;iniu v i z u t pe
partea ptJSlerÙKirû, nritlind o n u l t a r n i L i i i c a r e g i u n i i f o r m i c m i l u i o c c i p i u l ; -t^Sui nro/a
fertil I . , A l i a ; St Canif familiarii L . F r a g m e n t d i n m n s i v u l L I C D I I ş i m,m<!ihuta r e s p e c t i v i
puri irul u r m e ilc f<ic.

să sc poată afirma lipsa tipului «prisca». Printre resturile porcului domestic, remarcăm
un fragment de neurocraniu. care prezintă o malformaţie a regiunii foramcnului occipital.
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3) Multe piese aparţin unor animale ncmaturc. Astfel, circa 33",, clin bovine, 50",,
din ovicaprine şi 90",, din porcine, ale căror resturi au fosi idcntifîcaic in aşezare, nu
atinseseră încă maturitatea.

HI

: H

I-'îiî. 2,
V, i W primi^titiiil li<ii. F.iluiiftii 1; * , l'riiii arrtn T . . Mctncarpirnelc I, 2 f i
3; t, Cajittr jll/tr \„ ϋαικΙΪΙηιΙϋ L'r.iţ»mcntara; 4Λ Ciiprolus tapetului I,. l-ragincill tir n r u n i cr.niiu; >, f.Vrr»/ elaplmi J . , I r.iLrmeni <lc imscil.ir, cu tlentiţi;» | I L L Î Î I I Î Î .

4) Resturile dinilor sint dcsrul dc frecvent întîlnite în materialul nostru dc studiu
(50 dc piese corespunzind la 9 indivizi). Apartenenţa majorităţii lor la rasa paiantelor
(Caniş jamiliaris palnstris RiitJ este bine atestară. liste deosebit dc interesant faptul că o
mandibulă cu un fragment din masivul facial corespunzător poartă urmede foc, ceea ce ar
putea constitui un indiciu că acest animal era întrebuinţat în alimentaţie.
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5) Vînatul cel mai frecvent întîlnit este cerbul, reprezentat prin 34 de piese putînd
apatţine unui minim de 4 indivizi, dintre care unii atingeau talii mari. Alte animale vînate,
dar mai puţin frecvent, erau bourul, iepurele, castorul, căprioara, mistreţul, lupul şi
ursul. Este interesant de semnalat faptul că dintre acestea atît cerbul cît şi ursul şi-au
resirîns astăzi arealul în ţara noastră în mod apreciabil (fiind întîlniţi aproape exclusiv
în zona pădurilor carpatine sau subcarpatine) ; castorul a dispărut complet la noi, iar
bourul face parte din categoria speciilor definitiv stinse.

CONCLUZII

Studiul resturilor de faună de la Izvoarele, care se ridică la aproape 2 700 de piese,
ne arată că creşterea vitelor reprezenta o ocupaţie foarte importantă a locuitorilor neolitici
ai acestei staţiuni. Din acest punct de vedere, primul loc îl jucau bovinele, ovicaprinelc
şi porcinele situîndu-se pe locul al doilea, cu procente foarte apropiate, ceea ce atestă
importanţa lor aproape asemănătoare în economia populaţiei respective. Cu toate că vînătoarea
avea numai o importanţă subsidiară, totuşi trebuie să subliniem faptul că speciile vînate
erau foarte variate: cerbul (care pare să ii trăit în abundenţă în pădurile vecine), urmînd
apoi căprioara, mistreţul, bourul, ursul, castorul, lupul şi iepurele. Dat fiind dispariţia
cerbului în această regiune în timpurile actuale, precum şi dispariţia ursului, a castorului
şi a bourului, rezultă clar că distribuţia geografică a unor specii dc mamifere în regiunea
respectivă era diferită în neolitic faţă de astăzi.
Resursele alimentare ale locuitorilor neolitici de la Izvoarele erau completate in
oarecare măsură prin pescuit şi prin culegerea scoicilor (mai ales Unie), fără insă ca acestea
să atingă importanţa vînâtorii şi cu atît mai puţin a creşterii vitelor.

ÉTUDES

DES RESTES D E FAUNE, D E LA STATION NÉOLITHIQUE

DE

« LA IZVOARELE»

RÉSUMÉ

L ' é t u d e des restes de faune de « L a I z v o a r e l e » , qui s'élèvent i 2 700 p i è c e s , ont
d é m o n t r é que l'élevage occupait une place importante chez les habitants néolithiques de cette
station.
Les indices statistiques très proches entre les bovins, en premier lieu, et les porcins et ovicarins, en second lieu, indiquent leur importance pratiquement é g a i e dans l ' é c o n o m i e de cette popuitinn. E n c o r e que la chasse apparaisse p l u t ô t i titre subsidiaire,la variété des e s p è c e s n'en est pas
moins remarquable: le cerf (qui devait abonder dans les forets voisines), le chevreuil, le sanglier,
l'ours, le castor, l'aurochs, le loup et le lièvre.

Ê

V u la disparition de nos jours, du cerf et de l'ours dans ces r é g i o n s , ainsi que la dispa
rition totale dans notre pays du castor et de l'aurochs, il résulte clairement qu'au néolithique
la répartition g é o g r a p h i q u e de ces e s p è c e s devait y être différente.
Les ressources alimentaires des habitants de ces lieux étaient, dans un certaine mesure, com
plétées par la p è c h e ct par la r é c o l t e des coquillages (surtout YUnio), sans atteindre l'importance
prise par la c h â s s e et encore moins par l ' é l e v a g e .
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L E G E N D E DES FIGURES
Fig. 1. - L Baj taurui L . Fragment dc neurocrâne avec une corne; 2, Capra birtul L . Fragment dc neurocrâne avec
une come; 3, Sm strofa éamtttifui L . Fragment dc ncurocranc avec une malformation de la région du foramtn magnum (vue
postérieure); -4, Sus strofa ferul L . A a i i ; 5 t Cams familiarii
L . Fragment du n u u i f facial et mandibule, avec traces dc feu.
Fig. 2. — 1, Bos primfotiMi

mandibule; 4, Capmlai

eaprtv/uj

Boj. Phalange I ; 2 Unui

orisoi

L . Métacarpien» I, 2, 3; 3, Castor

L . Fragment de heurocranc; 5, Ctrrtts tlapbks
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fibtr

L . Fragment dc mâchoire.

L . Fragment dc

SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE
DIN VARA ANULUI I960 DE LA OCNA SIBIULUI
(jud. SIBIU)*

IUL1U PAUL

P

din I960 de la locul numit « Faţa Vacilor» 1 , pe hotarul corn. Ocna
Sibiului, s-a urmărit clarificarea unor probleme dc ordin stratigrafie ridicare de
sondajul efectuat în această aşezare în septembrie 1959. în acest scop s-au executat
patru secţiuni (IV — VII), dintre care secţiunea IV, de 30 m lungime ţi 2 m lăţime, a
fost săpată la circa 20 m spre est de secţiunea I , începînd din apropierea malului de nord
al pîriului Visa, pe direcţia s ud-nord, iar secţiunile V—VII, de cite 25 m lungime ţi 1 m
lăţime, pe terasa superioara spre extremitatea nord-vestică a aşezării (fig. 1),
Observaţiile strat igrafice făcute cu prilejul săpăturilor din această campanie sînt dc
natură să contribuie la lămurirea stratigrafie! aşezării dc la «Faţa Vacilor». Astfel,
prin săparea secţiunii IV s-au făcut următoarele observaţii strarigrafice, pe care le redăm
pe scurt În cele ce urmează.
După stratul de pămînt vegetal actual, în cuprinsul căruia sc găseşte sporadic atît
ceramică de factură romană cît şi ceramică aparţinînd epocii neolitice, urmează stratul
de cultură neolitic. Grosimea medie a acestuia csrc de circa 1,75 m. Urmează apoi o
depunere de pămîn: cenuşiu închis, avînd o grosime medie dc 0,50—0,75 m, străbătură
de numeroase galerii de animale şi alveolari ale stratului de cultură, prin intermediul
RIN

SAPATURILE

* Colectivul şantierului a fost format clin L. Paul (rrtprmubil), L . Roşu ţi P. Iacoviţa (membri). In cursul acestei
ounp-jnii β-au eonii num sd pai urile, începui F in 1959, in aşe
zarea, noii ii ici dc In „Far? Vacilor". Totodată e- J U cfeciuai
sondaje la locul numii „ D e a l u l lui Jon Grea v u " . Sipiturile
in acest loc au fost conduse dc L. Roşu. Aici s-a descoperit
un vîrf tipic musterian ţi trei racloarc dc cuarţit dc tradiţie
musicrianl, cu analogii in materialul descoperii in uraturile
musteriene de la Ohaba Ponor si Nandru. Rezultatele obţi
nute prin ţipaturile dc la « D e a l u l lui Ion Grcavu* au fost
deja publicate (cf. L. Roşu, Die Aiokuttritn-l·urnit won Sai^burg
(OtΛΛ

Sibiaftu),

în 1'orjcbn/tjpn

nr. 6, 1963, p. 123-127),

ţar

Voiks-

nud Lana\tsktimdt

t

R a p ă n u l preliminar asupra ripai uri Inc cfccruatc in aşe
zarea dc la « Faţa Vacilor» a fost in LOCUI it in primăvara anului
1961. Cercetările întreprinse in anii următori lntr-o scrie dc
asc&îri aparţinînd culturilor Turdaj ţi Pctrcsti au determinat
modificarea pozi|ici autorului faţa dc unele ipoteze susţinute
uit în prezentul raport cît şi in cel privind lipiturile făcute
în aceeaşi aşezare in 15S9 (vezi Maîrruifr, VILI. 1 9 6 2 , p. 193 —
204), Intre timp, ipoicxa privind îndeosebi fazele dc dezvol
1

tare nie cu li urii Pet reţii Λ dohindit nmrcenre circulait orala,
coca ce J du» implicit la apariţia unor „ e c o u r i " (mai mult « i u
Tikiii puţin modificate in urma ftdpAluriiur efectuate 1:1 Tartar in
în vara anului 1961) in literatura dc specialitate (cf. N . Vlaua,
Probhmt ait tnr&icgiti nwîititulm
Iramiiraniti
in inmina
ţrafiti dt (a Tdrtària. în S india Vttirrrsiiaiit htibff-Boijai
t

culus 2. 1962), p . 2 3 - 3 0 - idem, Ctim&tlegj

of tht

rfra/iPasci-

NtvfabU

in Tratuiltanja,
in tbr Ugbt
of ibr 'l'drtdria Scttirmtrti'f
Straîigrapbig, in Dacia. N.5., V I I . 1963, p. 4 8 5 - 4 9 4 » p. 11).

intrucit prczcnlul raptul sc afla inc£ la Redacţie ţi urma
sa apari inca dc atunci în volumul I X al blatrrialtfor,
fost
nevoit s i revin, în lumina noilor rezultate ale cercetărilor,
cu o scrie dc prccbdri, referind u-mi imp] ic ii Ja ipotezele
cuprinse in prezentul raport si mai ales in „tabelul com
parativ" anciat acestuia (cf. L Paul, Untft pnbftmt a/r na/lilititlM

din Traruîfwania in Jt]ţd/vd

tu cultura

l'ttrtfii,

în

Rtri/Ja

λίΐφίοτ,
I I 4 4. 196S. p. 294-301).
Avînd in vedere cele de mai sus, credem nimerit il pu
blicam prezentul raport preliminar, fata modificări substan
ţiale, deoarece cl reflecta, in ultimd instanţa, stadiul cercelarilor din 1960 gi implicit părerile autorului la acc:i data.
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F i g . 2 . — F r a c ţ i u n e d i n profilul peretelui de est a l s e c ţ i u n i i I V , î n d r e p t u l b o r d e i u l u i : 1, s o l v e g e t a l ; 2, s o l c e n u ş i u
î n c h i s c u materiale n e o l i t i c e ş i r o m a n e ; 3, s o l c e n u ş i u d e s c h i s , n i v e l P c t r e ş t i - T u r d a ş ; 4, s o l c e n u ş i u deschis, n i v e l T u r d a ş P e t r e ş t i ; 5 , s o l c e n u ş i u d e s c h i s , n i v e l T u r d a ş ; 6 , s o l c e n u ş i u î n c h i s , s t e r i l ; 7, s o l g a l b e n n i s i p o s ; 8, resturi d e
locuinţă
( c h i r p i c ) ; 9 , c e n u ş ă ; 10, c ă r b u n e ; 11, oase.
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cărora o seric de materiale arhelogice din cuprinsul stratului de cultură au pătruns pînă
spre pămîntul viu galben nisipos. Spre capătul de nord al secţiunii a fost descoperit un
bordei ce străbate depunerea de pămînt cenuşiu închis, fără urme dc cultură materială,
pătrunzînd adînc în pămîntul galben nisipos. Groapa bordeiului porneşte dc la baza stra
tului de cultură şi se adînceşte pînă la 3,80 m de la suprafaţa solului actual (fig. 2). Sc
pare că bordeiul a servit ca locuinţă o scurtă perioadă de timp, la începuturile locuirii
din această aşezare, după care locuitorii au trecut la locuinţe dc suprafaţă, bordeiul fiind
folosit apoi ca groapă de resturi. Acest lucru rezultă din observaţiile stratigrafice făcute
cu prilejul secţionării bordeiului. Spre fundul acestuia, pe lingă cenuşă, cărbune şi oase
de animale, s-a mai găsit ceramică de uz gospodăresc şi ceramică ornamentată, caracteristică
pentru o cultură Turdaş. S-au găsit de asemenea şi cîteva fragmente ornamentate în tehnica
exciziei cu motivul «dinţi de lup», apropiate ca stil de ceramica ornamentată în acest
fel din cultura Boian, faza Giuleşti. în cuprinsul bordeiului, de la adîncimea de 3,30 m
în sus, avem de-a face cu o serie de depuneri succesive, marcate prin straturi subţiri de
cărbune sau cenuşă amestecată cu resturi de oase, cioburi etc. Ceramica pictată începe să
apară numai în cuprinsul acestor depuneri ulterioare ce aparţin nivelurilor superioare,
datînd din perioada cînd bordeiul a fost folosit ca groapă de resturi.
Lipsa ceramicii pictate spre fundul bordeiului şi, în general, spre baza stratului de
cultură ne îndeamnă să presupunem existenţa unui nivel Turdaş reprezentat printr-o
depunere subţire, fapt pentru care, în sondajul din anul trecut, dat fiind suprafaţa mică
săpată, precum şi numeroasele galerii de animale care au înlesnit pătrunderea unor materiale
aparţinînd nivelurilor superioare pînă spre baza stratului de cultură, nivelul Turdaş n-a
putut fi sesizat. Delimitarea acestuia este dificilă şi datorită faptului că din punct de
vedere structural şi al materialului arheologic pe care-l conţine, nivelul 1 sc leagă organic
de nivelul următor (2). Ceramica caracteristică pentru cultura Turdaş se găseşte în cantităţi
însemnate şi în cuprinsul nivelului 2. Separarea celor două niveluri s-a putut face totuşi
pe baza resturilor locuinţei de suprafaţă la adîncimea de circa 1,25 m de la suprafaţa actuală
a solului şi la 0,15 m de la baza stratului de cultură (fig. 3). De la această adîncime începe
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Fig. 3. — Fracţiune din profilul peretelui de cai al secţiunii I V : 1, sol vegetal; 2, sol cenuşiu închis cu materiale neo
litice şi romane; 3, sol cenuşiu deschis, nivel Pcircşii-Turdaş; 4, sol cenuşiu deschis, nivel Turdaş-Petreşti; 5, sol cenuşiu
deschis, njvel T u r d a ş ; 6, sol cenuşiu închis, steril; 7, sol galben nisipos; fi, resturi dc locuinţă (chirpic).
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sa apară şi ceramica pictata ce se înmulţeşte apoi treptat pe măsură ce ne apropiem
de partea superioară a stratului de cultură. Tinînd seama de această particularitate a nivelului
2, credem că nu greşim dacă-1 numim Turdaş-Petreşti. Denumirea reflectă, după noi,
conţinutul şi caracteristicile principale ale nivelului 2 şi anume faptul că nu avem de-a
face, încă, cu o nouă cultură, ci cu o fază mai tîrzie a culturii Turdaş în cuprinsul căreia
începe să apară ceramica pictată, printre care şi unele fragmente de aspect tricrom. Dacă în
nivelul 2 ceramica de tip Turdaş este încă preponderentă, în nivelul următor (3), despărţit
de nivelul 2 prin resturile locuinţei dc suprafaţă descoperite la adîncimea dc 0,90 m de la
suprafaţa solului actual, locul ceramicii ornamentate cu benzi umplute cu puncte şi al
ceramicii fine negre şi uneori canclate este luat treptat de ceramica pictată, care devine
tot mai numeroasă şi în acelaşi timp mai variată ca forme şi ornamente. împuţinarea
ceramicii de tip Turdaş este însoţită şi de o tratare mai neglijentă a ornamentului carac
teristic (banda umplută cu puncte)2. Acest nivel, judecind după elementele principale
care îl compun, ar putea fi denumit Pctreşti-Turdaş. El se caracterizează, din punct de
vedere al conţinutului, prin înmulţirea ceramicii pictate, cunoscută sub denumirea de
ceramică pictată vest-românească, central-transilvăneană, vest-dacică sau de tip Petreşti,
şi care înlocuieşte, se parc, treptat, celelalte categorii de ceramică fină din inventarul
aşezării.
Partea superioară a stratului de cultură, în preajma solului vegetal, pare a fi deranjată
de la o locuire din epoca romană, din vremea căreia au fost găsite mai multe fragmente
ceramice, ca şi o bucată de mozaic. Vestigiile arheologice din epoca romană au fost găsite,
uneori, pînă la adîncimea de circa 0,40 m dc la suprafaţa solului actual, fără a constitui
însă un strat aparte pc toată întinderea aşezării.
Spre marginea nord-vestică a aşezării, pe terasa superioară a botului de deal, s-au
trasat trei secţiuni paralele (V—VII) late de 1 m şi lungi de 25 m, departe unele de altele
cu cîte 2 m şi orientare est-vest. Terenul în zona aceasta este în pantă uşoară cu înclinarea
dinspre nord spre sud.
Stratul de pămînt vegetal ate o grosime medie de 0,20—0,30 m. Stratul de cultură
neolitic, de culoare cenuşie închisă, începe chiar la baza pămîntului vegetal şi are o grosime
medie de 0,40 m. (fig. 4). în secţiunea V, la adîncimea de 0,25 m au apărut resturile
unei locuinţe de suprafaţă sub forma unei suprafeţe de chirpic ars la roşu. Resturile
acestei locuinţe au fost surprinse şi în secţiunile VI şi VII la adîncime, de data aceasta,
mai mare, dată fiind înclinarea terenului în pantă dinspre nord spre sud. Pentru dezvelirea
completă a resturilor locuinţei s-a deschis treptat o casetă de citea 217 m 2 (fig. 5).
Chirpicul platformei este, îndeobşte, bine şi uniform ars. Aproximativ în centrul
locuinţei au fost găsite resturile răvăşite ale unei vetre de foc ce apar sub forma unei
bucăţi de chirpic de culoare gălbuie, fără pleavă în compoziţie. Vatra pare a fi fost construită
direct pc platformă.
Tot în legătură cu locuinţa şi oarecum în continuarea colţului de nord-est al acesteia,
a fost dezvelită, parţial, o suprafaţă de chirpic mai răvăşită ce provine, probabil, de la
un perete al locuinţei descrise mai sus.
La demontarea resturilor locuinţei s-a putut constata existenţa unei platforme mai
vechi, acoperite, parţial, de chirpicul locuinţei descrise mai sus.
1
O evoluţie aimilarA a ceramicii tie tip Turdaş a putui
fi constatant ţi In aţcadrilc dc la TArutria, sipaturilc din 1943
(infotmafic NI, Vlaaia), precum ţi in a ş e z a m de la Hdhau

(cf. Sdpdlariit ar brotaciiι
Apuivm,
V , 1967.
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Τη cuprinsul locuinţei s-au găsit resturi de ceramics, un vas cu picior, întregibil,
fţâsit lîngă latura de nord, două fragmente de topoare-ciocane perforate, precum şi o
seamă de unelte de silex. Sub dărîmăturile de pe latura de sud a locuinţei, a fost găsit
un capac din pastă grosolană cu mult pietriş fin în compoziţie, ornamentat pe toată
suprafaţa cu alveole făcute cu unghia ce amintesc ornamentul similar folosit des în orna
mentarea vaselor din pastă mai grosolană din cultura Criş, dar care, în cazul de faţă,
credem că poate fi atribuit unor influenţe Gumelniţa-Sălcuţa.
Trebuie să menţionăm că majoritatea resturilor ceramice găsite atît în cuprinsul
locuinţei cît şi în secţiunile săpate în această zonă aparţin ceramicii fine, bine arse, de
culoare roşie sau portocalie şi mai rat cenuşie,care, prin factura lor, aparţin fazei re deplin
dezvoltate a ceramicii pictate dc tip Petreşti. Din păcate, datorită adîncimii mici la care
se găseau în pămînt, ca şi acizilor din sol, pictura s-a păstrat doar pe cîteva fragmente.
Nu lipseşte, fireşte, nici ceramica grosolană, de uz gospodăresc, aparţinînd de regulă
unor recipiente mai mari. Au mai fost păşite şi cîteva fragmente ceramice din pastă mai
puţin îngrijită de culoare cărămizie, ornamentate cu cercuri concentrice sau spirale adine
incizate. Lipseşte ceramica ornamentată cu benzi umplute cu puncte, precum şi ceramica
neagră, lustruită, ornamentată uneori cu caneluri şi pliseuri.
Spaţiul rezervat acestui raport preliminar nu ne Îngăduie să facem o descriere mai
amănunţită a inventarului arheologic ieşit la iveală în această parte a aşezării. Dar, chiar
din descrierea sumară făcută mai sus rezultă, credem, faptul că în această zonă periferică
a aşezării de la « Faţa Vacilor» avem dc-a face cu cel de al 4-lea şi ultimul nivel de locuire
neolitic din această aşezare, nivel ce corespunde, prin caracteristicile sale, fazei pe deplin
dezvoltate şi de sine stătătoare a culturii Petreşti.

*

Existenţa celor patru nivele de locuire în aşezarea de la «Fa|a Vacilor» a putut
fi stabilită, aşa cum reiese din cele arătate mai sus, atît pe baza locuinţelor de suprafaţă
cît şi a inventarului arheologic rezultat din săpătură. Deşi asupra acestuia din urmă nu
putem stărui prea mult, studiul, chiar şi sumar, al materialului arheologic rezultat din
cele pattu niveluri ale aşezării ne îngăduie, credem, să deosebim deocamdată, patru faze
în dezvoltarea culturii materiale din cuprinsul staţiunii de la « Faţa Vacilor». Prima fază
aparţine culturii Turdaş. In cea dc-a doua ar putea fi înglobate etapele Turdaş-Pctreşti
şi Pctreşti-Turdaş, ce corespund din punct de vedere stratigrafie nivelelor 2 şi respectiv 3
(vezi tabelul). Cea de a doua fază poartă şi ca amprenta culturii Turdaş şi nu poate fi
separată dc aceasta din urmă, deşi unele indici de ordin tipologic şi stilistic ne-ar îndreptăţi
să credem că ceramica pictată din această fază nu este străină de anumite influenţe Gumelniţa-Ariuşd şi Tisa*. Λ treia fază, pe care o considerăm, pe baza ceramicii pictate, faza
pe deplin dezvoltată şi de sine stătătoare a culturii Petreşti, am denumit-o «Petreşti»,
ea fiind reprezentată in această aşezare, din punct de vedere stratigrafie, prin nivelul
(denumit convenţional 4) a cărui componenţă şi caracteristici principale au putut fi bine
precizate prin săparea secţiunilor V—VII şi a suprafeţei A. Ea constituie de fapt faza
finală, clasică, a culturii Petreşti atestată şi în alte aşezări, ca de pildă la Caşolţ4 (Poiana în
Pisc) etc.
3
Spa[iul rezervai acestui raport preliminar nu ne ingiJuic si facem o analiza* aminun;L&\ a acestor probleme. Asupra
Lor vom reveni intr-un studiu nui detaliat privitot la geneza
gi dezvoltarea culturii cu ceramics pktati dc tip Petreşti,

bazat pe cercetările Întreprinse In ultimii ani in mai multe
aşezau apar|inind acestei culturi.

• Cf. AUlrruiu, V I I , p. 117.
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Existenţa in mediul Petreşti a unor fragmente ceramice din pasta mai grosolana,
ornamentate cu incizii puţin adinei, ca şi prezenţa unor fragmente ceramice Coţofeni
la partea superioară a stratului de cultură din cîteva aşezări Petreşti ne-a făcut să credem
la un moment dat în existenţa unei faze de tranziţie Petreşti-Coţofeni. O astfel de fază
de tranziţie nu a putut fi sesizată, însă, la Ocna Sibiului. Aşezarea de aici se încheie, se
pare, cu faza tlrzie pe deplin dezvoltată a culturii Petreşti. Cele cîteva cioburi care ar putea
fi considerate ca fiind de tip Coţofeni, găsite în nivelul superior al secţiunii nr. IV, nu
ne Îndreptăţesc să vorbim de existenţa unui nivel Petreşti-Coţofeni în aşezarea de la « Faţa
Vacilor».
Coroborarea observaţiilor făcute cu prilejul acestor săpături cu datele cunoscute
din celelalte aşezări cu ceramică pictată aparţinînd culturii Petreşti, cercetate pînă In
I96011, ne-a permis să întocmim un «tabel comparativ» ce cuprinde nivelurile stabilite
In aşezările în care, pînă la acea dată, s-au făcut săpături sistematice' (fig. 6).
Menţionăm că tabelul se
bazează pe un studiu preliminar,
ΛΙΒΑ
OCNA
fade preiei/le Λ
TARTAR* UUA
ItÂHĂU
sumar, al materialelor arheologice
SIBIULUI
Lurmmui
iertlvneii
PiTRtSTI
rezultate din ultimele săpături
sistematice. Cu ajutorul său am
încercat să scoatem în evidenţă,
in primul rlnd, conţinutul cultural
<--principal, principalele elemente
PETREŞTI
?
SC?
din cuprinsul stratului de cultură
ce au putut fi atribuite unor arii de
cultura cu o denumire consacrată.
El ar putea sugera, în al doilea
l /*
rînd, procesul genezei şi al dez
1
voltării culturii Petreşti, cu con
\
diţia ca observaţiile stratigrafîce
Γ
din aşezările cuprinse In tabel să
ι
se confirme şi în alte aşezări
Turdaş şi Petreşti. Trebuie să
ţinem, însă, seama de faptul că
staţiunile săpate pînă acum sînt
puţin numeroase, iar teritoriul
M/y ?
CRIS?
cercetat este restrins. Trei din cele
CMS ?
cinci aşezări cuprinse In tabel se
Fig. 6. — T i bel smiigiafic comparativ.
Înscriu In zona bazinului central
al văii Mureşului. Aşezarea de la Caşolţ (Poiana în Pisc) apare deja ca o excepţie, aici predominlnd influenţele sud-estice.7 Numai prelucrarea exhaustivă a materialelor rezultate din
aşezările cunoscute, precum şi extinderea cercetărilor In zonele de sud-est şi nord-est ale
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arici de râspîndire a culturii Petreşti vor putea aduce date noi, de natură să contribuie
la elucidarea procesului genezei ţi evoluţiei interne a culturii cu ceramică pictată de
tip Petreşti.
în sfîrşit, înainte de a încheia, se cuvine să facem unele precizări care modifică
înirucitva uncie dintre ipotezele formulate cu prilejul sondajului din 1959.
Din observaţiile stratigrafice făcute, de data aceasta pe suprafeţe mai mari, rezultă
că de fapt primele urme de locuire se găsesc pe malul dc nord al pîrîului Visa. Aici găsim
bine reprezentate nivelului 1, 2, 3. Pe terasa imediat superioară, de pe versantul sudic
al dealului, în zona în care a fost executată secţiunea I I I , este reprezentat în întregime
nivelul 3 şi, pare-se, într-o oarecare măsură şi nivelul 4. Pe teritoriul numit « L a Roghină»,
situat la sud de Visa (fig. 1), au fost atestate nivelurile 3 şi 4, cel din urmă, deranjat la
partea superioară de locuiri sporadice din epoca romană şi feudală timpurie. Spre extre
mitatea nord-vestică a aşezări' (în zona secţiunilor V—Vil) a fost atestat exclusiv
nivelul 4.
Dacă observaţiile de mai sus corespund realităţii, atunci stratigrafia secţiunii I I I ,
săpată în 1959 e , trebuie interpretată în sensul că în acest sector al aşezării au locuit,
începînd din perioada reprezentată prin nivelul 3, colectivităţi aparţinînd culturii Petreşti.
Ele pot prezenta fie elemente desprinse din nucleul central al aşezării, fie comunităţi nou
venite. Aşa ar putea fi explicată raritatea ceramicii decorate cu benzi umplute cu puncte
din cuprinsul nivelului inferior al secţiunii I I I săpate în 1959 pe terasa superioară a
Visei* şi predominarea netă a ceramicii pictate dc tip Petreşti. In lumina acestei interpretări,
nivelul Petreşti tîrziu din zona secţiunilor V—VII ar reprezenta o a doua extindere a
locuirii Petreşti, pc terasa superioară, în faza finală a culturii şi respectiv a aşezării de la
« Ţaţa Vacilor».
Din cele dc mai sus rezultă că în cazul dc faţă avem dc-a face cu o aşezare foarte
întinsă şi de lungă durată, al cărei nucleu sc afla pc prima terasă a malului de nord al
pîrîului Visa. Din acest punct aşezarea s-a întins treptat, în funcţie de configuraţia
terenului, spre nord, nord-vest şi sud (pe malul opus al Visei).
I.l-S F O U I L L F S A R C H É O L O G I Q U E S K N T R K P R I S F S P l i N D A N T L ' É T É
Λ O C N A S I B I U L U I ( D É P . Dli

1960

SIBIU)

R1-5UMI-

I.cs fouilles entreprises pendant cette campagne dans l'établissement néolithique du lieudit
V a c i l o r » ont contribui à l'élucidation de certains p r o b l è m e s d'ordre stratigraphique, sou
par les sondages effectués dans cet établissement au mois de septembre 1959. C'est ainsi
a attesté l'existence de quatre niveaux d'habitat correspondant aux états dc d é v e l o p p e m e n t
civilisation de cet é t a b l i s s e m e n t .
K n corroborant les observations résultant de ces fouilles par les d o n n é e s antérieures concer
nant les autres é t a b l i s s e m e n t s i c é r a m i q u e peinte de type Petreşti (fouilles jusqu'en I960), on a
pu établir un « tableau c o m p a r a t i f » . Ce tableau cnmprerd les niveaux établis dans les stations
qui, j u s q u ' à cette date, ont été fouillées s y s t é m a t i q u e m e n t (fig. 7). Λ l'aide de ce tableau, on a
taché de mettre en é v i d e n c e , en premier lieu, l'appartenance culturelle principale, les plus impor
tants éléments de la couche de civilisation pouvant être attribués i certaines aires de civilisation
«Faţa
levés
qu'on
de la

• Vrai

Maltrie/r,

I.

P.uil, Xonaa/u/ araea/ogit

V I I I , [>Jù2. p.

dt Ia Otrta
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à n o m c o n s a c r é . E n second lieu> ce tableau pourrait s u g g é r e r la g e n è s e ct la d é v e l o p p e m e n t
de la civilisation de P e t r e ş t i , à condition que les observations d'ordre stratigraphique. portant
sur les É t a b l i s s e m e n t s m e n t i o n n é s dans ce tableau, soient c o n f i r m é e s aussi dans d'autres établis
sements de type T u r d a ş et de type P e t r e ş t i .

L L C EN D L DBS FIGURES
Fig. 1. — Plans des lituxdiis « F a p Vacilor* ct * La R o g h i n i » , situes aui confina dc Ja commune d'Ocru Sibiului.
Fig. 2. — Portion de la coupe de I» paroi cat. de la trancher I V . ] , sol vegetal; 2, to] prit fonce comprenant des
vestiges ncolithkjuu ci romain*; 3, toi gria clair, niveau Pcirtţti-Turdas; 4, sol grit clair, niveau Turdaţ-Pcircşii; 5, sol
gris clair, niveau T u r d a ţ ; 6, sol gria fonce, couche sterile; 7, sol pune sablonncui; S, vestiga d'habitation (bousillagc); 9,
ccndrci; 10, charbons; i l , m.
Fig. 3. — Portion de la coupe de la paroi est, de la iranchec I V , 1, toi vegetal; 2, sol gria fonce comprenant d o
vestiges néolithiques ct romains; 3. sol gris clair, niveau Petrcçii-Turdaç; 4, sol gris clair, niveau Turdaţ-Pcirctii; 5, sol
gris clair, niveau .Turdas; 6, toi gris fonce, couche stérile; 7, toi jaune aablonncui; B, vestiges d'une habitation (bouiillagc).
Fig. 4. - Coupe de la paroi nord, de la iranchéc V .
Fïg. S. — Vestiges de l'habitation dc surface a plate-forme en argile calcinée. Vue dc côte sud.
Fig. 6, — Tableau slratjgraphiquc comparatif.
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STUDIUL RESTURILOR DE FAUNĂ PROVENITE
DIN AŞEZAREA NEOLITICĂ DE LA LUNCAVITA
(jud. Tulcea)

SERGIU HAIMOVICI ţi GIANINA DARDAN

I
Λ

1959, Eugen Comşa a executat săpături arheologice într-o aşezare apar
ţinînd culturi Gumelniţa, situată pe un promontoriu, denumit «La Cetăţuic», în apropierea
satului Luncaviţa. Materialul faunistic descoperit aparţine celor 6 niveluri în care a
fost subîmpărţit stratul de cultură (nivelul I reprezentind faza culturală cea mai nouă,
iar nivelul V I cea mai veche).
Dintr-un total de 675 de resturi dc faună a putut A determinat un număr de 603
fragmente de oase ţi scoici. Caracterul extrem de fragmentar al pieselor osoase ne arată
că majoritatea lor provin dc la «resturi dc bucătărie». Am găsit însă şi cîteva fragmente
de oase ţi coarne care poartă urme de lucru.
Studiul nostru se referă atît la determinarea apartenenţei specifice a pieselor, cît
ţi la stabilirea frecvenţei diverselor grupe de animale întîlnite în cadrul materialului faunistic
determinat. Datorită caracterului prea fragmentar al restutilot nu am putut stabili cu
precizie pentru unele fragmente osoase de peşti, reptile ţi păsări apartenenţa specifică.
De asemenea, nu s-a putut realiza Întotdeauna o separare a resturilor provenind de la
genurile Ovis (oaie) şi Capra (capră), dată fiind marea asemănare morfologică a unor
porţiuni din scheletele lor. O parte a fragmentelor osoase, provenind de la suide (în cantitate
destul de mică de altfel), care nu au putut fi atribuite cu precizie nici porcului domestic şi
nici mistreţului, au fosr trecute într-o grupă aparte, care figurează în tabele cu denumirea
N CUHSUL ANULUI

de Sus serofa.

tn tabelul I dăm repartiţia resturilor şi frecvenţa pe niveluri a grupelor taxonomice
care au fost indentificate în cadrul materialului faunistic determinat.
l'ABliLVL

I

Repunifia rolurilor fi frecvenţa grupelor taxonomice identificate In malefiolul faunistic de la Lunca vila
GllIJH
taxonomică
Moluşte . . . .
Peţti
Reptile
Pitiri
Mamifere . . . .
Toul

Niv el 11

Nivel I
frag.
2
7

—
—
163

%
1.23
4,29

—
—

frag.

%

6

5,26

103

94,74

—
—

1H

—
—

Nivel 111
frag.
2
9
1
1
84

9/
/o
2,06
9.2B
1,03
1,03
86,60

Nivel I V
fng.

%

_

5

B.19

1
55

1.65
90,16

£1
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Nivel V I

Nivel V
frag.

β
1
104
113

%

_

7,08
0,88
92.04

frag.
1
4

—

50

55

T o u l niveluri

%

frag.

1,82
7,27

5
39
1
3
555

-

90,91

603

/o
0,83
6,47
0,17
0,49
92,04

108
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După cum se vede din citirea cifrelor acestui tabel, cea mai marc parte a fragmentelor
aparţine mamiferelor, o cantitate destul de mică provine de la peşti, iar moluştele, reptilele
şi păsările sînt reprezentate doar prin cîteva resturi.
Moluştelor Ic aparţin sfârîmături dc scoici de lamelibranhiate, care provin de la
genul Utiio (cu probabilitate speciile L'tiio pictorttm L. şi U/tio crass fa crasstis Retzius).
Peştii sînt reprezentaţi printr-un număr destul de mic de fragmente. Este însă
posibil ca o parte a resturilor osoase, şi anume cele ce proveneau de la indivizi de talie
mică, să Ac distruse de trecerea timpului şi astfel frecvenţa acestei grupe să A fost în
realitate mai mare. Am reuşit să determinăm speciile: Cypriims

ofanis L.
flnvitililis

carpio L. (crapul), S Hi/rus

(somnul) şi cu oarecare probabilitate pe Liiciopercei sandra L. (şalăul) şi Ptrca
L. (bibanul). Menţionăm că, în afară dc exemplare de talie mijlocie şi mare, am
pus în evidenţă 3 somni de lungimi între 1,20 şi 1,80 m (cam de la 15 la 40 kg).
Reptilelor, şi anume chelonienilor, le aparţine un fragment dintr-o placă costală
a carapacei, care provine cu mare probabilitate de la Testndo graeca ibera Pallas.
Păsările sînt reprezentate doar prin 3 fragmente osoase, dintre care două aparţin
unei specii de talie mare, din familia Anseridae sau Cygnidae, iar al treilea altei specii, probabil
tot de baltă, dat dc talie mult mai mică.
Mamiferele, aşa cum am putut constata din cifrele tabelului ] , reprezintă majoritatea
covirşitoare a resturilor faunistice descoperite la Lunca viţa. Am determinat fragmente
osoase aparţinînd unui număr de 12 specii, dintre care 5 domestice şi 7 sălbatice, şi
anume: rhs /aurus L., Capra hirciis L.,0vis aries L . , S n s scrofa domesîtctts\.., Caniş familiaris L.,

S tis scrofa Jems L., Cemtis elapbtts L., Cupreoltis
Inpns 1.., Caniş vidpes I . , , Ijcpus ciiropattis Pali.

capreolas L.,

lios piim'igenins

Boj.,

Caniş

în tabelul I I dăm pentru speciile dc mamifere determinate repartiţia şi frecvenţa
lor (în fragmente şi indivizi prezumaţi) în cadrul celor 6 niveluri.
Se poate constata din citirea acestui tabel că nu Aecarc specie dintre mamiferele
determinate este reprezentată în mod egal în materialul faunistic, unele, ca boul domestic,
ovicaprinele, cerbul, mistreţul şi chiar porcul, prezentînd un număr marc de resturi, iar
altele, cum ar A bourul şi vulpea, doar cite un singur fragment. Pe dc altă parte, sc poate
constata o variaţie de la nivel la nivel a proporţiei resturilor unor specii, cum ar A boul
domestic, dar mai ales ovicaprinele, iar dintre cele sălbatice cerbul şi mistreţul.
S-ar putea, pe dc o parte, ca această amplitudine destul de mare a variaţiei să Ac
intimplătoare şi să Ae legată îndeaproape dc cantitatea, în general scăzută, a materialului
osos descoperit în unele niveluri (de exemplu: nivelurile I I I , IV, VI).
Pe de altă parte, numătul mare al resturilor de mistreţ, dar mai ales de cerb în nivelurile
I şi I I (cronologic cele mai noi, în cadrul stratului cultural gumelniţean), precum şi cantitatea
relativ mică a ovicaprinelor în aceleaşi niveluri ar putea eventual indica faptul că spre
sfîrşitul perioadei de timp în care a înflorit aşezarea de la Luncaviţa ar A avut loc o
uşoară răcire a climei, însoţită de precipitaţii mai abundente, care ar A dus la o împădurire
mai masivă a regiunii.
Oricum, trebuie semnalat faptul că resturile mamiferelor sălbatice reprezintă, în
cadrul materialului determinat la Luncaviţa, o parte relativ ridicată în raport cu alte
staţiuni neolitice din Dobrogea şi Muntenia (Techirghiol, Bogata, Tangîru, Gumelniţa).
Ele variază de la 16,68% indivizi (în nivelul III) la 51,28% indivizi (în nivelul 1), reprezentînd
pentru totalul mamiferelor din cele 6 niveluri 37,12% din fragmente şi 34,40% din indivizi,
deci mai bine dc o treime.
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Dintre mamiferele domestice, după cum sc vede în tabelul 11, primul loc, în general,
este ocupat de bovine. Resturile lor sînr reprezentate mai ales prin fragmente dc oase
lungi şi în mică măsură prin resturi dc cranii şi maxilare cu dinţi. Sc poate constata câ
aceste vite aveau o talie mijlocie; osatura era gracîlizntă, iar coarnele mici şi subţiri.
Puţinele resturi ele maxilare cu dinţi provin de la indivizi de toate virsielc: unit ne-

I

tmf\

4

l : ijr. 1.
(Iciitur frAgim-mur dc Silitritiţlanit
:ip:irliiVînd uimi i n d i v i d d c u l i c nv.irc (1 jl); 2t d i n ţ i
fLirinţţii'ni tic Cyprînui rarfiia ( l / l ) ; / , :isir;iu:dc d c llrtf primifitriiHi
(siinuj;i), ifc/ tastus (mijliic) >i
Ctrrus rliiplms (drt\ipî:i) (1 jl); 4, n u i u l i h u l i lr;i£iucni:ir;i ιΐι' ('anii jttntitiurit
(lip dc u l i c niai
nuire d e c i l Cernii lemiliarii
palutiriij
(l;l).

maturi cu dentitic dc lapte, alţii la care abia începuse eroziunea dinţilor definitivi, dar şi
indivizi bătrîni cu dentiţie puternic erodată.
în ordinea frecvenţei urmează ovicaprinele, care prezintă, pentru totalitatea materia
lului osos, aproape tot atîtca resturi cît şi bovinele, întrecîntlu-le chiar pe acestea din
urmă în unele niveluri ( I I I , I V şi VI). Menţionăm faptul că doar in aşezarea neolitică de
la Tcchirghiol (cultura Hamangia), deci tot in Dobrogea, am mai intilmt o frecvenţă
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atît de ridicată a ovicaprinelor. In alte staţiuni neolitice din Moldova şi Muntenia studiate
de noi (Traian, Truşeşti, Tangîru, Bogata), frecvenţa lor este însâ sensibil mai joasă.
Am reuşit să diferenţiem în cadrul materialului provenit de la ovicaprine fragmente
osoase aparţinînd genului Capra şi genului Ovis (vezi tabelul II). Se poate constata că
piesele aparţinînd oii sînt în cantitate mai mare decît cele provenite de la capră, raportul
fiind cam 2:1. Nu am putut însă determina, dată fiind lipsa coarnelor în cadrul materi
alului de studiu, tipul raseologic nici pentru oaie, nici pentru capră.
Porcinele au o frecvenţă mai joasă decît bovinele şi ovicaprinele. Resturile determinate
aparţin unui porc de talie destul de mică şi gracilă. O mare parte a fragmentelor provin de
la indivizi nematuti.
Cîinele ocupă ultimul loc în cadrul mamiferelor domestice, dar frecvenţa sa este
totuşi relativ ridicată. Am putut diferenţia, pe lingă resturi osoase aparţinînd unui cîine
de talie mică, probabil Caniş Jamiliaris palnstris Rut, şi unele fragmente aparţinînd unui
tip mai robust.
Printre mamiferele sălbatice, frecvenţa cea mai ridicată o are cerbul, căruia îi aparţin
un număr mare de fragmente de oase lungi, maxilare cu dinţi, resturi de craniu şi
coarne. După cum am mai arătat, el este bine reprezentat, mai ales în nivelurile I şi I I ,
unde resturile sale sînt chiar mai abundente decît cele provenite de la bovine şi ovicaprine,
evidenţiind astfel existenţa, pentru acea perioadă, a unor puternice masive păduroase
în nordul Dobrogii.
Este interesant de semnalat faptul că cerbul lipseşte In cadrul faunei neolitice de
la Techirghiol (cultura Hamangia), dar a fosr găsit în necropola de la Cernavoda, apar
ţinînd aceleiaşi culturi.
Spre deosebire de cerb, resturile osoase aparţinînd căprioarei sînt în cantitate destul
de mică, găsindu-se mai ales fragmente de coarne.
O altă specie dintre mamiferele sălbatice, cu o frecvenţă oarecum ridicată, este
mistreţul, ale cărui fragmente osoase sînt destul dc abundente, Bind reprezentat cam prin
acelaşi număr dc resturi ca şi porcul domestic.
Bourului îi aparţine doar un singur fragment osos, şi anume un astragal descoperit
în nivelul I I . Amintim că această specie a fost găsită şi în cadrul faunei neolitice provenind
din necropola de la Cernavoda.
Carnivorele sălbatice sînt reprezentate prin vulpe şi lup, ale căror resturi apar
sporadic, şi anume în materialul faunistic din nivelurile I , I I , I I I .
Dintre rozătoare a fost identificat doar iepurele, căruia îi aparţin 4 fragmente
osoase. Lipsa castorului în materialul faunistic neolitic de la Luncaviţa trebuie să He întîmplătoare, pentru că resturile acestei specii au fost descoperite pe malul dobrogean al Dunării
nu numai în necropola de la Cernavoda (cultura Hamangia), dar şi la Dinogetia In secolele
I V — V I e. n.
Menţionăm că nu au fost de loc găsite resturi ale calului (Εφ/us eaballus L.) la Luncaviţa,
problema existenţei acestei specii în neoliticul dobrogean rămînînd deschisă.
în concluzie, studiul faunei neolitice (cultura Gumelniţa) descoperite la Luncaviţa
ne arată că pentru locuitorii acestei aşezări creşterea animalelor constituia una din ocupaţiile
de bază. Ei se îndeletniceau mai ales cu creşterea cornutelor (bovine şi ovicaprine),
iar într-o măsură mult mai mică cu aceea a porcinelor.
O altă ocupaţie, de mai mică importanţă, era pescuitul, favorizat de altfel de situarea
aşezării în imediata apropiere a Dunării.
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Culesul m o l u ş t e l o i n u prezenta d e c î t o îndeletnicire s p o r a d i c ă , d e ş i
condiţii

favorisante ca şi pentru

existau

aceleaşi

pescuit.

U n r o l î n c ă d e s t u l de i m p o r t a n t î n e c o n o m i a l o c u i t o r i l o r d i n a ş e z a r e a g u m e l n i ţ e a n ă
îl j u c a v î n ă t o a r e a , fapt atestat d e cantitatea m a r e de r e s t u r i o s o a s e p r o v e n i n d d e l a m a m i 
ferele s ă l b a t i c e , m a i c u s e a m ă d e la c e r b ş i m i s t r e ţ .

L'ÉTUDE

D E S RESTES FAUNIQUES
DE

D E LA STATION

NÉOLITHIQUE

L U N C A V I Ţ A (culture de G u m e l n i ţ a ) .
RÉSUMÉ

O n fait l ' é t u d e des restes fauniques d é c o u v e r t s dans la station n é o l i t h i q u e (culture de G u m e l 
niţa) s i t u é e p r è s d u D a n u b e a c ô t é d u village d c L u n c a v i ţ a ( d é p a r t e m e n t dc T u l c c a en D o b r o g c a ) .
O n a d é t e r m i n é 603 fragments q u i appartiennent aux groupes taxonomique cites dans le
tableau I .
L e tableau I I contient la r é p a r t i t i o n et la f r é q u e n c e des e s p è c e s de m a m m i f è r e s t r o u v é e s
dans les sis niveaux d'habitation. O n voit que les bovins el les ovicaprins ont une haute f r é q u 
e n c e ; de m ê m e les animaux sauvages r e p r é s e n t e n t plus de 1/3 des restes de m a m m i f è r e s .
O n peut constater par c o n s é q u e n t que l'une des occupations principales des habitants de
la station é t a i t l ' é l e v a g e (notamment des bovins et des ovicaprins). L a p è c h e et surtout la r é c o l t e
des mollusques n'avaient presque pas d'importance é c o n o m i q u e , mais la chasse (du cerf, d u
sanglier) avait un r â l e important.

L É G E N D E DES

FIGURES

Pig. 1. — I, fragment du dentaire dc Si/urut gianii, appartenant i un individu dc grande taille (I / l ) ; 2, dents pharingiennes dc Cyprinui
earpio (1 / l ) ; J , des astragales de BOJ primigtniui
(à gauche), Bor taftrur (au milieu) et Cm us tiapbms ( à
droite) (1 / l ) ; 4, mandibule fragmentaire dc Canir familiarii
(type dc taille plus haute que Cotât familiarii
pojiûirit)
(1 / l ) .
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SĂPĂTURILE DE LA MÎNDRIŞCA
(jud. Bacău)

GH. BICHIR

I

P E R I O A D A 20 mai — 30 iulie 1960 au fost continuate săpăturile dc la Mîndrişca, înce
pute în anul 19591. în campania din 1960 s-a săpat în întregime Titelca Morăriei şi s-au
trasat mai multe secţiuni pe terasa Morăriei, unde în 1959 nu se săpase decît şanţul
V (pl. 1). S-au efectuat de asemenea sondaje la Puţul Poştei, terasa Mîndrişcăi şi Grajdu
rile C.A.P.
Cercetările dc la Mîndrişca au avut ca scop verificarea şi completarea observaţiilor
obţinute în campania precedentă, precizarea limitelor aşezării din epoca bronzului, care
s-a întins şi pe terasa Morăriei, şi să se constate dacă aşezarea a fost fortificată. După cum
va reieşi din prezentul raport, toate aceste probleme au fost rezolvate.
Cele două straturi dc cultură aparţinînd neoliticului şi epocii bronzului, identificate
în campania anterioară, au fost documentate pe întreaga suprafaţă a Titclcăi.
Stratul de cultură precucutenian (Mîndrişca 1), gros dc circa 0,40 m, sc prezintă
sub forma unui loess degradat de culoare galbenă murdară, în care apar cioburi, chirpici
şi oase dc animale. în campania aceasta s-au dezvelit complet cele două locuinţe de suprafaţă
identificate în 19592 şi s-au descoperit altele noi. Locuinţele, distruse prin incendiu,
au avut forma dreptunghiulară şi pereţii construiţi din chirpici.
Gropile situate în apropierea locuinţelor aveau forma aproape cilindrică şi au fos;
relativ sărace în material.
în stratul de cultură precucutenian s-a găsit un interesant şi variat material arheo
logic. Uneltele păstrate sînt confecţionate din piatră şi os. Dintre cele dc piatră amintim:
topoarele plate trapézoïdale (fig. 2/8) sau mai rar rectangulare (fig. 2/9), un topor de
tip calapod (fig. 2/7) şi o dăltiţâ. S-au găsit de asemenea lame fragmentare şi aşchii de
silex şi gresie silicifiată, două nuclee de silex şi mai multe percutoare. Uneltele de os
sînt reprezentate prin: împungătoare, dăltiţe şi două fragmente de spatulă. Menţionăm,
de asemenea, o serie de oase metacarpiene lucrate (fig. 2/4) şi cîteva săpăligi de corn.
în legătură cu ceramica, amintim că în această campanie s-au descoperit şi vase
întregi sau întregibile. Ceramica cuprinde trei specii: a) vase mici, lucrate din pastă fină,
cu pereţii subţiri, ornamentate cu incizii (înguste sau mai largi), impresiuni cu pieptenele
şi caneluri (fig. 1 /l—2, 4, 8—9, 12 şi 16); b) vase de dimensiuni mai mari, cu pereţii
groşi şi ornament excizat (fig. 1/3, 13, 14); c) vase de uz comun lucrate din pastă grosolană.
N

1
G h . Bichic ; i F.ug, D n g w , Sdpiluri
arbretogin la Alinari/ta, in Maltriait, V I I I , 1962, ρ. 291
300. Şi ţipaturile din
campania aerma au b a i efectuate cu funduri puie la

dispoziţie dc Muzeul din Haciu.
' Ibiiiin, p. 292, liiţ. 2/1
2.
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F i g . 2. — Mîndrisca-Titelca
Morăriei.
1—9,
strat de c u l t u r ă p r e c u c u t e n i a n
( M î n d r i ş c a 1); 10, strat d e c u l t u r ă
M o n t e o r u I c , ( M î n d r i ş c a I I I a ) ; 1—3, figurine d c l u t ; 4, os m e t a c a r p i a n l u c r a t ; >, s c ă u n e l d c c u l t ; 6, m i n i a t u r ă
d e lut a u n u i p i c i o r d c o m ; 7—9, t o p o r a ş e d c p i a t r ă ; 10, l i n g u r ă d c l u t .

Din această specie cele mai frecvente sînt vasele lucrate în tehnica barbotinei (fig. 1 /11).
Ca elemente de ornament întîlnim: decorul executat prin apăsare cu un beţigaş, şiruri de
alveole dispuse pe umărul vasului (fig. 1 /5) şi foarte rar brîul în relief alveolat. întreaga
ceramică a fost arsă iniţial la cenuşiu şi la roşu, însă din cauza incendiului care a distrus
aşezarea, cea mai mare parte din ceramică a fost arsă secundar şi a căpătat culoarea cărămizie;
unele cioburi s-au transformat chiar în zgură.
Un Ioc important în descoperirile de la Mîndrişca îl ocupă plastica antropomorfă.
S-au găsit circa douăzeci de figurine întregi sau fragmentare (fig. 2/1—3 şi fig. 3/1—4),
multe dintre ele indicînd strînse legături cu sudul. Amintim, de asemenea, un scăunel
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Fig. 3. — Mlmdritea-TiUla

Mordrai.

4

Figurine dc lui precucuteniene (MindViţca I).

de cult (fig. 2/5) de tipul celui de la Izvoare3 ţi cîteva figurine zoomorfe, cunoscute
în aproape toate aşezările precucuteniene.
' R. Vulpe, / p o m , SdpdtrrUi

die I9S6-I94S,

B u c u f c ţ t t , 1957, p. 231, fig. 234/4.
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Ca şi in campania trecută, in aşezarea neolitică s-au descoperit relativ multe rîşniţe
care, împreună cu pleava din chirpic şi săpăligile de corn, dovedesc cultivarea primitivă
a plantelor. Numărul mare al oaselor de animale (predomină cele de bovine) scoase din
săpătură arată că locuitorii aşezării se ocupau şi cu creşterea vitelor.
Aşa cum am menţionat în raportul anterior4, aşezarea aparţine etapei tîrzii a fazei
Précucuteni I I şi durata ci nu poate depăşi perioada de tranziţie de la Précucuteni I I la
Précucuteni I I I .
Spre deosebire de campania din 19596, în 1960 s-a putut preciza stratigrafie existenţa
unui strat de cultură Mîndrişca I I , distrus în mare parte de locuirea Monteoru. Stratul
Mîndrişca Π corespunde în timp etapei tîrzii a culturii Glina-Schneckenberg şi urmează
în mod nemijlocit orizontului Folteşti I I , indentificat la Folteşti-Ruptura*.
Λ1 treilea strat de cultură de pe Ti tel ca Morăriei aparţine culturii Monteoru, faza
lc 3 , şi are două niveluri de locuire notate de noi cu lila şi Ulb. Observaţiile stratigrafice
permit să se precizeze că înainte de a se aşeza pe Ti tel ca Morăriei, purtătorii culturii
Monteoru au nivelat terenul distrugînd în mare parte stratul Mîndrişca I I şi deranjînd în
unele locuri chiar resturile de locuire Précucuteni. După cum am arătat în raportul
precedent, nivelul lila conţine mai multă cenuşă decît nivelul I l l b , care este ros în
parte de ape şi deranjat de plug 7 . Nivelul de locuire Mîndrişca l i l a a fost distrus de un
puternic incendiu.
In campania din I960 s-au constatat, în două cazuri, suprapuneri de locuinţe de supra
faţă, aparţinînd nivelurilor lila şi Ulb, şi s-au identificat bordeie dc formă pătrată cu
colţurile rotunjite, dovedindu-se astfel coexistenţa ambelor tipuri dc locuinţe în această
vreme. în capătul vestic al şanţului XV s-a dat de o vatră, deosebită de toate celelalte
vetre de foc de pe aşezare, atît ca formă, cît şi ca dimensiuni (1,75x1,70 m) a . Această
vatră suprapunea o alta de aceeaşi formă şi mărime. Intre ele se afla un strat de pietricele
de rîu, amestecate cu lut, gros de 6—7 cm".
Sub vetre era o groapă în centrul căreia s-a găsit frontalul cu coarne al unui berbec.
După părerea noastră este vorba de o vatră de cult, care aparţine nivelului Illb. Recent,
vatra a fost perforată de patru gropi de vie.
Reprezentarea capului de berbec pe unele torţi de vase şi «căţei de vatră» 1 0 ,
precum şi descoperirea amintită, arată că berbecul avea in concepţia purtătorilor culturii
Monteoru şi o semnificaţie religioasă 11 .
Pe terasa Morăriei s-au trasat secţiunile X V I I I şi X X I V pentru a delimita aşezarea
şi constata intensitatea de locuire; iar şanţurile X X — X X I I I şi X X V — X X V I pentru
a urmări traseul celor două şanţuri de apărare (pl. I). S. XIX a fost făcut la circa 80 m sudest de Ti te lea (pl. I), unde, cu ocazia unei cercetări de suprafaţă, am găsit in arătură
cîteva cioburi şi un fragment de topor-ciocan de piatră şi credeam că aici ar putea fi cimitirul
aşezării. Sondajul efectuat η-a dat la iveală nici un fel de resturi arheologice, aşa încît
materialele adunate de noi trebuie puse în legătură cu aşezarea dc pe Titelcă.
Datele obţinute prin săparea secţiunilor X V I I I şi X X I V au întărit observaţiile făcute
în S. V /1959 şi au arătat că pe terasa Morăriei nu există straturile de cultură Mîndrişca
* G h . Bichir şi Hug. Dogari, op. tit., p. 293.
* Ibidem, p. 297.
* Vezi G h . Bichir, Brilrag £ A T Kenntnis drr frâbtn
Ziil

in

SedSstlitbrn

Tramiiitanirii

uni

in tUr Moldait,

Βτοηχιin Dado,

N.S., V I , p. 110—114. Asupra fazei Mindrisca I I si a bronzului timpuriu din România, vom reveni, într-un studiu
special, aşa incit nu mai insistam asupra ci in prezentul raport.
' Vezi G h . Bichir ţi E u g . Dogan, op. cit., ρ. 293 şi fig. 3.

* Vetrele de foc obişnuite au forma rotund-ovala ţi dimensiunilc dc circa 0,60 x 0,70 m.
* Pietricelele au fost luate din albia piriului Valea S c a d
(vezi pl.

1).

" Vezi I. Nestor, Raport generat asupra săpaturilor
dt Ia
Sărata Monteoru, în Raport MNA, ρ. 28, fig. 5; idem, in Istoria
României, I, 1960, ρ 105 — 124 şi (îjţ. 24/3.
11
Cf. G h . Bichir, op. til., in Daria, N.S., V I , p. 109.
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I şi Mîndrişca I I , iar aşezarea de tip Monteoru s-a extins pe terasă abia în perioada cores
punzătoare nivelului I l l b de pe Titelcă. Spre deosebire de S. V/1959, în S. X V I I I şi

l'ig. A. - M/rtdrifra;
/ , Ttraia
Slwâriri,
S. X X V I (taWarc); 2, îilrka
MorJrici,

profilul şanţului dc apărare nr. 1, văzut in
locuinţa 1/1960 (nivel III h) cu ri;ni|a m iii».

S. X X I V s-a prins un nou nivel de locuire, Mîndrişca IIIc, aparţinînd fazei Monteoru
Ic5j. Nivelul IIIc a fost aproape complet distrus din cauza arării terenului cu tractorul;
in sitn s-au găsit numai două gropi menajere şi fundul unui bordei de formă pătrată cu
colţurile" rotunjite.
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Cele două şanţuri de apărare identificate în 1960 înconjurau aşezarea de pe terasa
Morăriei spre vest, nord şi nord-est şi ieşeau în albia înalta a pîrîului Valea Seacă.
Pe latura nord-estică, înainte de a ajunge în albia pîrîului, şanţurile de apărare
se uneau, undeva în apropiere de taluzarea noastră, notată pe plan cu S. X X V I (pl. I
şi fig. 4/1), deoarece în malul rîpei nu se mai observă absolut nimic, iar spre est nu
continuă, după cum a arătat S. XXV şi chiar orientarea şanţului de apărare nr. 2
(exterior) prins în S. X X I I (pl. I). Un al treilea şanţ de apărare η-a existat, aşa cum păTea
să indice albia unui mic torent.
Şanţul de apărare nr. 1 (interior) era mai larg şi mai adine decît cel exterior; în
S. X X I a atins adîncimea de 4,30 m şi lărgimea de 10 m (fig. 5). Din umplutura şanţului
de apărare nr. 1 s-a scos mult material arheologic, aparţinînd în special nivelului IIIc,
lunecat din aşezare datorită terenului în uşoară pantă. Distanţa dintre şanţurile de apărare,
in sectorul S.XXI şi S.XXIII, este de 32 m. Pe fundul şanţului de apărare nr.l s-au
găsit fragmente ceramice de tip Moteoru Ic 3 , fapt ce arată că fortificaţia aparţine acestei
faze. în schimb, şanţul de apărare nr. 2 pare a fi fost construit în faza Monteoru Icj (nivel
Mîndrişca IIIc), aşa cum ar indica cioburile găsite la baza lui. Nu este exclus însă ca
şanţul dc apărare nr.2 să fi existat şi la sfîrşitul fazei Monteoru Ic 3 (nivel Mîndrişca Illb).
Din săpăturile efectuate pe Titelca şi terasa Morăriei s-a scos un bogat şi interesant
material arheologic, aparţinînd culturii Monteoru. Comune celor trei niveluri de locuire
(lila, Illb şi IIIc) sînt topoatele-ciocan de piatră şi cuţitele curbe; numai într-o singură
groapă aparţinînd nivelului lila s-au găsit unsprezece cuţite curbe. Din rîndul armelor
de piatră amintim două topoare de luptă fragmentare (nivel l i l a şi IIIc) şi o măciuci
sferică tot fragmentară (nivel Illb). Descoperirea unor topoare-ciocan cu gaura pentru coadă
in curs de perforare şi a citorva «miezuri» rezultate de la perforare dovedesc că aceste
unelte erau lucrate şi în aşezare. După cum arată cîteva exemplare în curs de prelucrare,
tot în aşezare erau confecţionate şi cuţitele curbe. Numărul împungătoarelor şi pumnalelor
de os (unele ating lungimea de 27 cm) este relativ mare în toate cele trei niveluri de
locuire Monteoru. Ele sînt lucrate din oase metacarpiene şi metatarsiene. Relativ multe
sînt şi săpâligile de corn. Interesante şi unice în felul lor sînt patru patine de os (lucrate
din oase radius), găsite în umplutura şanţului de apărare nr.l (fig. 6 / l ) .
în această campanie s-au descoperit şi trei obiecte de bronz: un pumnal şi două
ace de cusut. Pumnalul (fig. 6/2) găsit în locuinţa n r . l , nivelul Illb, este prima armă de
bronz descoperită în cadrul etapelor mai vechi ale culturii Monteoru din Moldova.
în locuinţe şi gropi aparţinînd celor trei niveluri de locuire Monteoru s-au găsit,
în afară de fragmente ceramice (fig. 8 şi 9), numeroase vase întregi şi întregibile (fig. 7).
Deosebirea dintre ceramica din nivelul lila şi Illb (privită în general) este mică i a ; în
schimb, ceramica din nivelul IIIc se distinge uşor după tehnica de lucru, forme şi orna
ment, reprezentat adesea de nervuri. Sporadic au apărut, în special în partea superioară a
şanţurilor de apărare, şi unele fragmente ceramice mai tîrzii decît faza Monteoru Icj.
Oasele de animale găsite în nivelurile lila, Illb şi IIIc arată că, pe lingă agricultura
primitivă, locuitorii aşezării practicau şi cteştetea vitelor 1 3 , ocupaţie ce stimula şi dezvol
tarea ţesutului atestat prin numeroase fusaiole şi greutăţi piramidale de lut, ornamentate
1 1
Pentru descrierea ceramicei vezi raponul din
Mattrîak,
V I I I , p. 2 9 4 - 2 9 7 .
1 1
Oasele de animale dc la Mîndrişca au Icni studiate dc
Scrgiu Haimorici dc la UnivcxsiuUca din laţi. Cele 3 135 dc
fragmente de oase cercetate apajin la 309 indivizi, dintre care

263 (85.11%) sine mamifere domestice, iar 46 (14,89%) ma
mifere sălbatice- In cadrul mamiferelor domestice frecventa
pc indivizi este următoarea: bou domestic = 39,16%; porc —
30,80%; ovicaprine (predomini oile) " 23,47%; ciine ™
2,66% ei calul 1,91% (28 de fragmente dc oaie de cal).
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cu alveole pc margini. Boul era folosit din plin la tracţiune1*. Un loc important în activi
tatea locuitorilor îl ocupa şi vînatul, favorizat de pădurea din jur şi lunca Şiretului, aşa
cum arata oasele de animale sălbatice descoperite în aşezare.
Observaţia ca pe Titelca Morăriei nu s-au găsit cioburi de tip Monteoru ]ct ar îndrep
tăţi ipoteza după care locuitorii din acea vreme, cînd războaiele deveniseră mai frecvente,

Vif*, (t. — Mîndriţta. I , patine tic os, dcsc<}perilc pc T e n u Morăriei, in umplutura şanţului ilc apă
rare nr. 1; 2, pumnal dc b r o n î , descoperit pc Titelca Morăriei, locuinţa nr. 1 (nivel III li).

nu s-au mai aşezat pe Titelcă, deoarece nu era suficient de bine apărată natural (accesul dinspre
sud se făcea uşor, iar suprafaţa mică de locuit a Titclcăi nu justifica munca pe care o
cerca săparea unui şanţ de apărare) şi atunci au preferat terasa Morăriei apărată
la sud şi est de albia abruptă a pîrîului Valea Seacă, iar spre vest şi nord de
cele două şanţuri de apărare. Nu este exclusă însă nici ipoteza ca locuirea să fi
continuat pc Titelcă şi în faza Monteoru lc 2 , dar în această situaţie trebuie să admitem
că stratul de cultură respectiv a fost distrus în aşa fel încît nu a mai rămas nici un ciob.
Cert este faptul că după distrugerea nivelului Mîndrişca lila, dc un incendiu puternic,
locuitorii şi-au extins aşezarea şi pe terasa Morăriei pe care au fortificat-o.
1 1
Cf. G h . Bichir, Autour
iu proilimt
ari pJui onciliu moactes at tbarioti
dctourtrli
tn Kauman»
in Daiia,
N.S.,
VILI,

1964,

p.

t
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Fig. H, — Mintirifra-Ti/e/fa MorJrîei, Ceramică dc tip M un ι cor u
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Fig. 9. — Miiutriica-Tittlrti Muriră!. Ceramici de tip Monteoru le,.
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SONDAJELE DE LA PUŢUL POŞTEI, TERASA MÎNDRIŞCA ŞI GRAJDURILE C.A.P.
1. 1Λ Puţul Poştei s-a făcut un sondaj la circa 30 m nord-vest de fîntînă şi la 4 m

nord dc drumul ce leagă şoseaua naţională de lunca Şiretului şi s-a constatat că ne aflăm
în marginea sudică a unei aşezări de tip Monteoru.
2. Pe terasa Mîtidrişcăi, la sud de sat, s-a efectuat un sondaj pe locul unde, în 1945,
cu ocazia desfundării terenului pentru a se planta vie, s-a descoperit un depozit de
seceri de bronz, în sondaj s-au găsit două seceri dc bronz, cu cîrlig (una întreagă şi alta
fragmentară), cioburi răzleţe de tip Monteoru şi resturi de locuire aparţinînd secolului
I I I e. n . l s .
3. LJI grajdurile C.A.P.,
cu ocazia săpării unor gropi de siloz, s-au descoperit
mai multe morminte dc inhumaţie de tip Monteoru. Cimitirul aparţine aşezării de pe
«Duitori», sondată de noi în 1959.
Descoperirile arheologice făcute in 1960 la Mîndrişca completează rezultatele obţinute
în campania precedentă şi contribuie la o mai bună cunoaştere a culturilor Précucuteni,
Folteşti I I şi Monteoru. Descoperirea locuinţelor de suprafaţă de la Mîndrişca, aparţinînd
etapei tîrzii a fazei Précucuteni I I , constituie penttu noi un indiciu că acele «albieri»de
la Larga Jijia 1 8 nu pot fi considerate sigur « funduri de cabană» 1 7 .
Un alt fapt care trebuie subliniat este acela al identificării stratului de cultură
Mîndrişca I I , aparţinînd bronzului timpuriu din Moldova, şi constatarea că aşezarea de
tip Monteoru de la Mîndrişca a fost fortificată într-o perioadă mai veche decît aşezarea
eponimă de la Sărata Monteoru 18 .

LES FOUILLES DE MÎNDRIŞCA (DÉP. DE BACĂU)
RÉSUMÉ

On présente les principaux résultats des recherches de 1960 lorsaue d'amples fouilles ont
été effectuées aux licuxdits «Titelca Morăriei» ct «Terasa Morăriei» (pl. I) et des sondages à
trois endroits sur la terrasse de la rive droite du Si ret.
A «Titelca Morăriei» on a identifié trois couches de civilisation notées par l'auteur,
Mîndrişca I , Mîndrişca I I et Mîndrişca I I I . La couche Mîndrişca I appartient au néolithique,
notamment à la phase Précucuteni I I finale (fig. 1, fig. 2 et fig. 3/1—9). La couche Mîndrişca
I I est attribuée à l'étape du commencement de l'âge du bronze de Moldavie (voir Gh.
Bichir, dans Dacia N. S., V I , pp. 110—114), tandis que Mîndrişca I I I avec ses deux niveaux
d'habitat (III a et I I I b) appartient au bronze moyen, respectivement à la civilisation de Monteoru,
phase Icj Œg. 2/10, Jig. 7, fig. 8 et fig. 9).
Sur la «Terasa Morăriei», l'habitation débute plus tard, perdant l'étape correspondant au
niveau I I I b (civilisation de Monteoru, phase Icj étape tardive) et elle dure plus longtemps
que l'établissement de «Titelca Morăriei».
"
nil/a

Vezi G h . Bichir, La lirilLation
it ηΛ.)
à la lumtlrt
dit feuillu

iei
tarpn
arthrelagiquet,

N.S., X I , p. 206 ţi 218, ή κ . 24/13.
'* V e i l I. Nestor }i colaboratorii. Şantierul
in SCIV,

HI,

1952,

p.

(11'
—III'
in
Όαιϊα,

Valut

Jijiri,

Ibiiim.
" Vezi I. Nestor, in It/aria Raetâniii,
1, 1960, p. 103,
unde se a ni ta ca aşezarea eponimi de la Monteoru a fost
fortiricaul la începutul ultimei perioade.

48.
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Pendant la période de son existence correspondant â la phase Monteoru Ic, (Mîndrişca
IIIc), rétablissement de cette terrasse a été fortifié par deux fossés dc défense (pl. I , fig.4/1
et fig. 5), La profondeur de ces fossés atteignait 4,25 m et leur largeur 10 m. On a décelé aussi
des vestiges isolés d'habitat Monteoru tardif.
Dans toutes les couches de civilisation on a identifié des habitations et des fosses â provi
sions. Les observations stratigraphiques, et le nombreux et important matériel archéologique
découvert contribuent à l'élucidadon des problèmes concernant le néolithique précucuténien, le
début de l'âge du bronze en Moldavie et la civilisation de Monteoiu à l'est des Caipatcs.
LÉGENDE DES FIGURES
Pl.

I. — Mlndrifta.

Plan Rentrai fci fouilla,

Fig. 1. — Mlndrifta-*
Tittlea Mordriti*.
Céramique prccucuicntcnnc dc la enuche dc civilisation Mindrïsca 1.
Fig. 2. — Mindrifca-it Tilt/ta Moriritiw.
1—9, couche dc civilisation prccucuicnicnnc (Mîndrişca I ) ; 10, couche de civi
lisation Monteoru I C j (Mîndrişca I I I a); I — 3 , figurines en terre cuire; 4, métacarpe façonne; 5, escabeau dc culic; 6,
miniature en terre cuite représentant un pied humain; 7—9, petites hacha en pierre; 10, cuiller en terre cuite.
Fig. 3. — Mlndrifta
— tTilelta
Mardrirso.
Figurines prccucuicnicnncs en lerre cuite (Mindrïsca I).
Fig. 4. — Mlndrifta.
1, « Τ trasa Moràriri * profil du fosse dc défense no 1, dans 5. X X V I (talul); 2, « Tiuita
Mordritit, 1'hahiration no 1 /1960 (niveau I I I b), avec un moulin à brus in tiln.
Fig. 5. — Mlndrifta
— • Terasa Mardriti»,
profil du fossé dc défense dans la paroi sud de S. X X I ,
Fig. 6. — MÎndriţea. I , P a i n s en os découverts a « T e r a s a M o r ă r i e i » dans Ic rcmhlai du fossé de défense n ° 1;
2, poignard en bronze découvert a « T i t e l c a Morăriei », habitation n° 1 (niveau I I I b).
Fig. 7. — Mlndrifta
— t Tilelta Moririti*.
Céramique dc type Monteoru I Q .
Fig. β. — Mlndrifta
— « Titrtta Mordrai*.
Céramique dc type Monteoru 1 C , .
Fig. 9. — Mindriţta
— · Tilrlta Mordriri*.
Céramique de type Mcmteoru I C j .
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE LA AŞEZAREA D E
TIP OTOMANI DE LA MEDIEŞUL AURIT

T. BADER şi S. DUMITRAŞCU

P

cunoştinţelor noastre despre trecutul îndepărtat al ţinuturilor Săimarului şi pentru a salva o aşezare de tip Otomani înainte de distrugere, în vara
anului 1964 Muzeul de istorie din Satu Mare, în colaborare cu Institutul de istorie
din Cluj, a efectuat o săpătură arheologică în comuna Medieşul Aurit, jud. Satu Mare*.
Aşezarea a fost descoperită şi parţial «săpată» la începutul secolului al XX-lea
de nişte amatori de antichităţi, intrînd oarecum în literatura istorică locală a vremii
în anul 1930, pe teritoriul comunei, fără precizarea locului, a fost găsit un topor de
bronz cu disc, de tipul celui de la Apa 2 , adus la muzeu de inspectorul şcolar Dariu Pop.
în anii 1960—1962, cu ocazia săpării unei gropi de siloz, la locul numit «Ciuncaş»,
de către C. A. F. Potău, au ieşit la suprafaţă fragmente dc vase şi unelte de os, care
au ajuns la muzeul din Satu Mare. Această resemnalare a aşezării a grăbit începerea
săpăturilor, efectuate între 29 mai—15 iunie 1964.
Scopul săpăturilor a fost cercetarea sistematică a unei aşezări din epoca bronzului
în preajma oraşului Satu Mare şi descoperirea unui material muzeistic pentru îmbogăţirea
expoziţiei de bază a muzeului din Satu Mare.
Spre deosebire de aşezările cercetate pînă în prezent3, unde s-au înregistrat niveluri
corespunzătoare fazei Otomani I , cum sînt cele de la Cetăţuia-Otomani nivelul inferior4,
Socodor nivelul inferior1', Periam I — I V e , Sîntion nivelurile I I I — I V 7 şi Toszeg A B , se
pare că aşezarea de la Potău, de la locul numit «Ciuncaş», este o aşezare tipică fazei
Otomani I , in care apar doar unele elemente ale fazei Otomani I I .
RIN APROFUNDAREA

* Colectivul i fon formai d i n : Mirera R u m , respon
sabil. Sever Dumitrascu, Tibcriu Badcr şi Ivan Iurasciuc
(membri).
1

Vende

tdrmtgjt,
irtoritt

Aladar,

Sşatmdr

p. 402—411; Ştefan
fi initierait,

aspttlt

lotiolt.

edrmfgjt

nikora,

in

M i r a i s , S dl mar
Contribuţii

S^otmdr

(Vrogmenlt

Ia Intuiţi

romântit

dt la grunija dt rut). Oradea, 193U. p. 75, 11Θ, 126. In aceste
luexari, locul numit « C i u n c a s » a Γ α » publicat ca apariinind
comunei Meditau Aurit. I n timpul săpaturilor locul aparţinea
«aiului l'Dtiu S C I V . 16, 1965, 3, p. 592, iar in prezent
aparţine din nou comunei Mcdicsul Aurit. A . Vende descrie
sumai aşezarea si materialul descoperit (unelte şi arme din c o m
de cerb, grîu carbonizat) fi o datează în epoca pietrei (p. 403—
404). Vasele miniatura, împreuna cu aşezarea, le daieaza în
epoca bronzului (p. 410). Aceeaşi greşeala comite ţi Şt. M J r o i ş ,
prelulnd necride datarea dubla a lui Vende,
1

Ion Berciu, Dtpoqiiul

dt βηηχ

dt L· l&bitl,

în

Apii/un,

I , 1939-1942, p. 33.
J
Ne referim numai la săpaturile a căror rezultate au fost
publicité.
1
Κ . Horcdt, M . Rusu, I . Ordcndich, Sdpdtttrih
dt la
Otomani, in Materiale,
V I I I , 1962, p. 316; I. Ordcntlich, in
Dacia, N.S., V I I , 1963, p. 115 si urm.; idem. Sisteme dt fortifito/ii ΙΑ aft^arta tponimd a tidturii Otomani, comunicare |inuta

la Sesiunea de comunicări a muzeelor, Bucureşti, 27—29
decembrie, 1964.
* Materiale, V I I I , 1962, p. 322; D . Popescu, in Materiale,
I I , 1966, p. 46 ţ i lig. 7.
* Ibidem;

D- Popescu, Die friibe

und mittlere

Hrorrxe%eit in

SiebenbSrgen, Bucureşti, 1944, p. 54 şi urm.
' I. Ordcntlich. in Daria, N.S., V I I , 1963, p. 115 şi urm.;
A . D . Alexandrcscu, în SCIV,
V I , 1955, p. 487 si urm.
* A . Mozsolics, Die Anigrabungin
in 'ïdr^eg
în AttaArtb,
11, 1 - 3 , 1952, p. 65.
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Situată la 400 m nord de comuna Potău, aşezarea este tăiată în două de drumul
comunei Potâu-Medieşul Aurit şi sc întinde în dreapta rîului Şeinelu la locul specificat
«Ciuncaş». După tip sc încadrează în categoria aşezărilor în formă dc «insulă», aflate

foiau

I
Fig. 1. — MtJiriul

Aurit.

Planul aşezării. Sipiturile din anul

1964.

în regiunea joasă a rîului Şeinelu, avînd similitudini cu aşezarea «Cetatea de pămînt» de
la Otomani, cu cele de la Socodor şi Vărşand9.
Cele patru secţiuni şi cinci casete (fig. 1) săpate, în suprafaţă de 220 m, au adus
lămuriri asupra cronologiei aşezării, sistemului său dc fortificaţie, gradului atins de
dezvoltarea forţelor de producţie din comunitatea respectivă şi un material muzeistic
important.
In secţiunea A şi în casetele deschise în partea sudică a acesteia s-au constatat
trei niveluri de locuire (fig. 2), gropi cu resturi menajere unde predominau oasele de
animale şi scoicile de apă dulce Ut/io pictorum, bogate resturi ceramice şi un depozit de
grîu (Triticum dicoecum) carbonizat, aflat sub platforma unei locuinţe. Prelungirea secţiunii A
spre est a tăiat ondulaţia terenului care desparte «insula» de restul aşezării, deplasată
în aceeaşi direcţie. în profil, o dată cu subţierea şi apoi dispariţia stratului de cultură,
apare un gros humus antic de mlaştină care a umplut succesiv şi lent cavitatea adînciturii,
stratul respectiv fiind amestecat cu cioburi.
* Valul, « i n e l u l » consulat la cele irci aţezari de lip
Otomani lipseşte de la « C i u n c a s a p probabil datorita mărimii

reduse a insulei, care era locuita pe roata suprafaţa.
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Fig. 2. - Mtdiesul Aurit. Profilul peretelui de nord al casetei
I — I I , cu cele trei niveluri de locuire.

l'/'/'f'l''/'"'

\ Strat vegetal
^Strat de pămînt negru cu resturi de cultura
1^7773 Pămîntgălbui cu resturi de cultură
^^Pămlnt brun

ŢJJ/J^

Pămînt virgin
Platforma III
.
//

Fig. 3. - Uedieşul
secţiunii A .

Aurit.

g g g ^ Umplutură cu pămînt negru de mlaştină

MM Strat vegetat
V////A Strat de cultură
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Deschiderea şanţului este de 18 m (fig. 3) şi pune întrebarea daci este o amenajare
artificiala sau numai folosirea configuraţiei terenului, în speţă a unui braţ de scurgere
a rîului care desigur în vechime avea un debit mai bogat. Amenajări artificiale nu s-au
constatat, exceptînd o groapă — poate o capcană — în partea de est a şanţului unde
începe bombarea terenului, neexistînd deci val. Răspunsul la această întrebare nu este
sigur. Verosimilă ar fi ipoteza folosirii terenului şi nu o amenajate exclusiv artificială,
la care desigur s-au adăugat şi Îmbunătăţiri în scop de apărare, executate de membrii
comunităţii. Adîncimea şanţului faţă de nivelul actual al solului este de 1,70—1,60 m,
unde se ajunge la lutul galben nederanjat. De asemenea, a fost dezvelită parţial — extra
şanţ (secţiunea Β şi caseta aferentă) platforma de chirpici a unei locuinţe la 0,35 m
adîncime, imediat sub stratul vegetal, parţial distrusă, a cărei formă nu a putut fi precizată.
Sub Îngrămădirea de chirpici de la 0,40—0,70 m se pătrunde în solul virgin. în partea
sudică a insulei, spre panta bombării rezultată din depunerile succesive (secţiunea D),
au fost tăiate numai două niveluri de locuire, nivelul superior pierzîndu-se treptat spre
margine.
Analiza resturilor de cultură ca; unelte de piatră, os, bronz, lut ars arată gradul
de dezvoltare atins de forţele de producţie în faza de început a epocii bronzului. Legaţi
încă de tehnica prelucrării pietrei, metalul fiind rar şi scump, mai folosesc topoare de
piatră (trei piese) de forma migdaloidă (o piesă), lame din obsidiană şi vîrfuri de săgeată
(fig. 4Jl—3,4) şi rîşniţe de mînă din calcar (trei piese).
însoţitor mai vechi al pietrei, pentru confecţionarea uneltelor, osul este prezent
prin topoare din corn de cerb (5—6 buc), săpăligi pentru grădinărit, sule (fig. 4/7—9),
un dinte găurit de mistreţ, desigur de la o salbă de mărgele 1 0 , şi alte fragmente de oase
în faza de prelucrare.
Uneltele de bronz, mai rare, sînt: un vîrf de lance cu nervură pe mijloc (fig. 4/10)
şi o dăltiţă cu capul romboidal, un ac de bronz (fig. 4/11), restul fiind bucăţi de bronz
nedeterminabile. Din lut ars se confecţionau obiecte caracteristice şi epocilor anterioare,
ca prîsnele, greutăţile pentru războiul de ţesut şi cîteva roţi, probabil de la un car de
cult" (fig. 4/5,6).
Ceramica este lucrată din pastă grosolană cu nisip şi pietriş mărunt ca degresant,
de culoare neagră şi roşcată. Ceramica neagră fină şi cărămizie este mai redusă.
Ornamentele primei categorii sînt striurile (Besenstricb), amprentele textile, brîul alve
olar sau crestat şi proeminenţele conice. Sporadic apar benzi liniare, spirale, triunghiuri.
Punctele şi liniile incizate decorează mai cu seamă ceramica fină11. între categoria cu
ceramica striată şi cea incîzată cu linii şi puncte nu este vreo diferenţă de nivel, ele
găsindu-se Împreună. Interesant de semnalat sînt rămăşiţele fondului Baden-Coţofeni întîl
nite în nivelul inferior (pastile pe ceramică, topor migdaloid) sau cioburile care sugerează
contacte cu cultura Vuiedol, răspîndită şi in Cehoslovacia13. La fel striurile, In manieră
"
1 1

in tit

D . Popescu, In Materiale, I I , 1956, p. 45. fig. 4. 5. 6.

p.

I . Bona, Clay models of brandi
middù Danubt basin. In AttaArtb,

dttanterli

agi Wagons and
vbttit
12, I960, pl. L X V / 2 ,

3, 16, 18 ţ i pl. L X V I / 1 8 , 9, 10. Asemenea roţi au foit găsire
in aria de rasplndire α mai multor culcuri din epoca bron
zului: GILna lU-Schnedcenbcrg, Monteoru, Periam-Pccica,
Wittenberg. D i n cultura Otomani le cunoaştem de la : Otomani
(Cctaruia si Cetatea dc pimint), V î r ţ a n d , Socodor. D . Po
peam, In hialmaU, I I , p. 1 2 2 - 1 2 3 , fig. 7 5 / 6 - 9 si fig. 76/4 - 6 ;
M . Rosira In Dacia, I I , 1925, ρ. 402, fig. 2/2, 2a; D . Popescu,
Βιτηχιχιίι,...

p.

95,

rig.

41/1—2; Istoria
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I,

I960,
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91,
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17/6;
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1 1
I . Bona,
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roi Saint hsitnnt,
ţi pl. V / 3 .
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deosebită desigur, clemente de legătură comune cu cultura Coţofeni şi cu Wietenbcrg-ul
de început1*, sugerează parţial cel puţin o origine comună din acelaşi fond local postneolitic, cu variantele şi influenţele primite de fiecare în parte şi în maniera proprie a acestor
două culturi. 90% clin ceramica descoperită este ceramică striată — regulat sau neregulat

Fig. A. - Mtditiid

Aurit,

Obiecte iJc pbtra, cremene, tw, lue

ji l>ninx.

— executată cu un instrument asemănător cu pieptenele sau cu o măturică. Ea apare peste
tot şi la toate nivelurile, aparţinînd fazei Otomani I , împreună cu ceramica ornamentată
cu decor textil, crestături şi brîu la buzele sau sub buzele vaselor, proeminenţe şi brîuri
alveolare sau crestate (fig. 5). Fragmente ornamentate cu benzi sau linii în formă de
arcuri simple sau de ghirlandă, combinate cîteodată şi cu alte motive, triunghiuri, linii
în zigzag, spirale etc., desigur aparţinînd fazei Otomani I I , indică drumul pc care îl
urmau în dezvoltarea lor ascendentă locuitorii aşezării respective (fig. 6). Noile clemente
»

K . Jloredi, Dit Wiiitibrrgkullw,

in Da,ia,

M.S., I V , p. 135.

www.cimec.ro

Fig. 5. — Fragmente ceramice, faza Otomani I .
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F i g . 6. — F r a g m e n t e c e r a m i c e c u e l e m e n t e ale f a z e i O t o m a n i I I .
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vădesc ori o trecere organică spre noul orizont, ori un contact cu alte comunităţi aflate
intr-un stadiu mai avansat de dezvoltare in dialectica culturii In ansamblu. Ceramica
de acest tip provine atît din partea superioară (nivelul II—III) dc pe insulă, cît şi din
locuinţa dezvelită extraşanţ (secţiunea B). Amintim aici şi două fragmente ceramice canelate (fig. 6). Se remarcă şi ornamentaţia cu fîşie crestată cuprinsă între două linii, care
se găseşte şi în cultura Wietenberg (fig. 6).

Fig. 7. — Forme de vase.

Clasificarea tipologică a vaselor este destul de grea, datorită faptului că s-au găsit
puţine vase întregi sau întregibile. în general formele vaselor sînt: chiupuri mari de provizii,
străchini, castroane, ceşti în diferite forme, căni cu o singură toartă, vase-strecurătoare,
cupe, fructiere (?), vase în miniatură care imită ca formă vasele de uz casnic (fig. 7). în
general predomină fundul plat, mai rar apare inelul de margine sau cercurile concen
trice pe fund. O caracteristică comună vaselor este că nu au toarta supralnălţată, ea
începe sub sau la nivelul buzei. Remarcăm două fragmente de vase cu funduri găurite
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aparţinînd vaselor suspendate. Asemenea vase au fost găsite la Socodor şi la
Vărşand » .
Coroborînd analiza ceramicii şi uneltelor cu situaţia stratigrafică a aşezării, reiese c i
aşezarea s-a constituit la început pe insuli (nivelul I), apoi in faza a doua s-a extins
şi în exterior. Astfel, în ceramica nivelului I I apar cioburi cu elemente ce conduc spre
Otomani I I , de acelaşi tip cu cele apărute în locuinţa aflată în exteriorul şanţului. în
acelaşi fel este şi materialul ceramic din nivelul al treilea de locuire. Fiecare platformă
de pe insulă se termină cu un strat de cenuşă peste care se depune un strat de lut galben.
Cauzele acestor succesiuni sînt cele survenite în urma incendiilor întîmplătoare, cît şi,
mai probabil, în urma unor ciocniri între comunităţi. Straturile subţiri de lut galben repre
zintă platformele-podea ale locuinţelor, iar cenuşa a rezultat din incendierea acoperişurilor
făcute din stuf.
Lipsa unei analize paleontologice (materialul osteologic a fost recoltat integral) nu
ne dă putinţa de a face aprecieri asupra ocupaţiei de bază din aşezare. Marele număr de
oase de animale domestice ori sălbatice ne arată că printre ocupaţii predomina creşterea
vitelor şi vlnatul. De asemenea agricultura este dovedită prin săpăligile şi mai ales prin
griul aflat In această aşezare. La aceasta se adaugi şi pescuitul, avînd în vedere însăşi
caracterul aşezării.
Meşteşugurile casnice: torsul, ţesutul, confecţionarea ceramicii vădesc rolul pe
care îl ocupă Încă femeia în procesul de producţie. Uneltele de bronz sau armele ajută
la încadrarea cronologică, în special vîrfuri de lance care datează faza recentă a aşezării
în perioada mijlocie a epocii bronzului (Bronz B).
tn concluzie se poate spune:
1. Aşezarea de la Medieşul Aurit aparţine fazei Otomani I , atît prin ceramica sa,
cît şi prin uneltele descoperite, ce se pot data în Bronz A, eventual la începutul fazei a
doua a acestei epoci (B) l e . La o distanţă de 400—500 m de aşezare, a fost găsit vestitul
depozit de bronzuri de la Apa, recent datat de Dorin Popescu în faza Reinecke A./ 7 . Aşe
zarea de la Medieşul 'Aurit care aparţine fazei Otomani I , cu elementele sale din faza a
II-a ce duc datarea aşezării spre sfîrşitul perioadei Bronz A şi în Bronz B, se poate oare
sincroniza cu depozitul de bronzuri de la Apa, datat în faza Reinecke A^? în momentul
de faţă un răspuns sigur la această Întrebate nu se poate da, cercetările preconizate în
viitor sperăm Insă că vor aduce noi contribuţii Ia elucidarea acestei probleme.
2. Existen(a acestei aşezări completează argumentaţia făcută pe baze stratigrafice18
asupra fazelor culturii Otomani, aflate uneori în aşezări diferite (în ce priveşte Otomani
I şi II—III) şi reprezentind etape distincte ale evoluţiei culturii respective. Faza I a acesteia
s-ar putea numi, astfel, faza Medieşul Aurit-Otomani I-Nagyrév A.
3. Este o aşezare de tipul «insulă» din mlaştinile rîurilor noastre din vestul ţării,
a cărei bombare a rezultat din depunerile succesive, în cazul nostru a resturilor culturale.
4. Prin poziţia sa naturală şi prin eventualele amenajări artificiale (şanţ), aşezarea
este de tipul celor întărite, desigur în scopuri defensive, fără a avea amploarea celei de
la Otomani.
D . Popracu, în Materiale,
I I . 1956. |>. 66, fig. 26/6.
" 1. Ordendich, in Datia, N.S., VTI, 1963, p. 115 ţi urm.;
D . Popescu, Asupra
tnteputurilor
epocii bronzului
In
România,
in SCIV,
16, 1965, p. 3 3 2 - 333.
1 7
D . Popescu, Asupra
unor tezaure ds aur din epata bron
zului, in SCIV,
X I I I , 1962, 2 p. 4 0 7 - 4 1 1 ; idem, Zn
tieigtn
troitznjillicbtn
Hor if tradeπ ans "Iransi'ilranieii,
în Dacia,
N.S.

V I , 1962,
p.
Strtitâxle
mit

4 2 9 - 441;
idem,
Natktnscbtibe,
în

Vbtr
Dacia,

au
N.5.,

broe^eitlieben
VII,
1963,

p. 9 1 - 1 1 4 .
" K . HorcrJr, M . R u i u , 1. Ordcntlich, op. lit., p. 322;
la fel ceramica Otomani 1 de la Sintana-Holumh, suprapusa
pcslc o aşezare Tisa (sdpïturi inedite Sevei Dumitfascu;
materialele Sc aflA in Muzeul din Arad).
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5. Ceramica sugerează ipoteza originii acestei culturi din fondul fazei de trecere de la
neolitic la bronz (Baden-Pécel)19, cît şi o origine cvasicomună cu cultura Wietenberg,
aceste două culturi tracice din centrul şi vestul Transilvaniei, estul Ungariei şi Cehoslovaciei20
formînd o masă etnico-lingvistică comună în etapa istorică respectivă.
LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DANS L'ÉTABLISSEMENT DE TYPE
OTOMANI DE MEDIEŞUL AURIT
RÉSUMÉ

Pendant l'été 1964, le Musée d'histoire de Satu-Mare, en collaboration avec l'Institut d'his
toire de Cluj, a effectué des fouilles dans la commune de Medieşul Argintiu (dép. de Satu Mare).
L'objet des recherches était rétablissement de type Otomani, du lieudit «Quncaş» à droite
du ruisseau Seicelul, des deux côtés de la route Potău-Medieşul Aurit, route qui passe par le
milieu de l'établissement.
C'est un établissement dc type ilôt, dont la forme bombée est le résultat des dépôts succes
sifs des couches de civilisation. L'ilôt este fortifié par sa position naturelle, et éventuellement
aussi par quelques aménagements surajoutés. Dans certains endroits, on a pu constater trois et
dans d'autres, deux niveaux de civilisation.
A part la céramique, on a encore mis au jour des outils en pierre (haches, moulin a bras)
en silex (lames, une pointe de flèche), en os (haches, serfouettes, alênes), en bronze (une pointe
de lance, un petit ciseau, une aiguille), et un terre glaise (toupies, roues).
Du point de vue de l'ornement céramique, on peut distinguer la phase Otomani I , carac
térisée par des stries, des empreintes textiles, des bandes en relief alvéolées ou i encoches, des
proéminences, et sporadiquement à la phase Otomani I I d'un décor de bandes linéaires en forme
d'arcs, de triangles dc spirales, etc. Parmi les formes, mentionnons les dolia, les écuelles, les
bols, les tasses, les cruches, les vases-passoires, les coupes, les vases en miniature.
Cette céramique suggère l'hypothèse de l'origine de cette civilisation, à partir du fonds
culturel de la phase dc transition du néolithique à l'âge du bronze (Baden-Cofofcm), ainsi qu'une
origine quasi commune avec la civilisation de Wietenberg.
L'existence de cet établissement complète l'argumentation, faite d'après les données sttatigraphiques, sur les phases et l'évolution de la civilisation d'Otomani.
Cette première phase pourrait donc être nommée: Medieşul Argintiu-Otomani I Nagyrév Α.
L'établissement appartient à la phase Otomani I ct peut être daté, d'après la céramique
et les outils, du début du bronze (Bronze A).
L E G E N D E DES FIGURES
Fig. 1. — Meiiti«l
Fig.
Fig.
Fig.
FigFig.
Fig.
"

2.
3.
4.
5.
6.
7.

—
—
—
—
•
—

Auril

Plan de rétablissement. Fouilles dc

Mriir/ui
Auril Coupe de la paroi nord dc
Mtiitful
Auril Coupe de la paroi nord de
Mti'nţul
Auril
Objets en pierre, silei, os,
Tessons, phase Otomani I.
Tenons comprenant aussi des elements de
Formes de vascs-

Amalia Mozsolira, Lin

Btitrag

ţur

Cbronaiogit

tttr uega-

rhibat l-rfliÎTÎiaţfţr//, curas din lucrările publkatc de eKomission fur das Acncolîthiltum und die à k e r c B r o n z e z e » * , Niira,
19S8, p. 1 7 7 - 1 7 9 ; D . Popescu, op. til.. In SCIV,
16, 1965.

1964.

la cassette I —11, avec les trois niveaux d'habitat.
la tranchée A.
terre glaise et hronic.
la phase Otomani I I .

1 — 2, p.

129 — 148,

123—

340.

™ j . Kabat, Optrtai oiomantkt tnatfi * Bard
(Ferlifitalitu
du rillagl olomanun it Barra prù Karitt),
in AR, V I I , 6, Praha,
1955, p. 7 4 3 - 7 4 5 .

www.cimec.ro

NECROPOLA D E I N C I N E R A Ţ I ^ APARŢINÎND
CULTURII WIETENBERG—SIGHIŞOARA, DE LA
BISTRIŢA

I . H. CRIŞAN

L

care au dus la dezvelirea cimitirului de incineraţic au fost efectuate în luna
noiembrie a anului 1958 şi completate apoi în toamna anului 1962. Materialele
descoperite cu ocazia ambelor campanii de săpături se păstrează în Muzeul din
Bistriţa1. Asupra acestor descoperiri s-a publicat pînă acum doar un scurt raport preliminar2.
Cimitirul de incineratie de la Bistriţa a fost sesizat întîmplător, cu ocazia arăturilor
din toamna anului 1958, de ing. Skibniewski Wladislav. Acesta, sub o lespede de gresie
de care s-a agăţat Herul plugului, a găsit un vas de lut ce conţinea cenuşă şi oase umane
arse. Descoperirea a fost anunţată imediat Muzeului din Bistriţa, care a solicitat sprijinul
Institutului de istorie şi arheologie al Academiei Republicii Socialiste România din Cluj,
care ne-a delegat cu conducerea lucrărilor şi astfel la foarte scurt timp după descoperire,
s-a efectuat o săpătură de salvare ce a avut ca rezultat dezvelirea cimitirului ce ne preocupă.
Descrierea sdpătttriiur. Necropola este situată la nord de oraşul Bistriţa, pe versantul
dc est al dealului numit «Cetate» («Burg»).
Coasta de est al dealului « Cetate », care coboară pînă în « Valea Rusului » pe unde
trece drumul spre Dumitra, este alcătuită din terase naturale de diferite dimensiuni —
unele măsurînd cîteva hectare — care sînt plantate cu pomi fructiferi sau se folosesc pentru
agricultură.
Descoperirea primei urne s-a făcut pe prima terasă mai mare de sub punctul trigono
metric stabil care se află amplasat aproximativ la mijlocul crestei dealului. Ea este situată
chiar la marginea de sud a pădurii care acoperă vîrful şi versantul de nord-est al dealului.
Terasa ce ne interesează are o suprafaţă dc circa 2 ha şi în 1958 cea mai marc parte a ei era
cultivată cu grîu. La extremitatea de est, terasa se termină printr-o uşoară ridică tură de
formă ovală, pe care s-a făcut descoperirea primei urne. De la această ridicStură începe
panta domoală ce coboară la terasa inferioară.
La început am deschis o casetă (A) de 6 /6 m (fig. 1 şi 2) avînd ca centru locul unde
se făcuse descoperirea întîmplătoare şi cuprinzînd întreaga suprafaţă a micului promontoriu
de care vorbeam. Imediat sub arătură, la 20—30 cm adîncime, s-a dat peste un strat de
UCRĂRILE

1
D i n colectiv au facul parle: I . H . C r i ţ a n , responsabil,
Şt. Danila, directorul Muzeului din Bistriţa, ţi Eugenia Dan,
de la acelaşi muzeu.
> I. H . Crişan şi Şt. D i m i i , in Mauriali,
VII,
1961,

p. 145 —151. Asupra săpaturilor din 1962 Ş i . D i n i l l a (inut
o comunicare, Noi lipituri
arbrologiie la Biitrifo,
la prima
sesiune ştiinţifica α muzeelor din 1964.
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pămînt nisipos dc culoare galbenă, cu mult pietriş. în acest strat, la o adîncime de aproxi
mativ 35 cm, am găsit fragmente din fundul a două vase de lut aparţinînd epocii bronzului,
împreună cu oase umane incinerate, cenuşă şi cărbuni, răspindite în jurul fragmentelor
ceramice.

m

m
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Fig- 1. — Planul genera] al saplturiior. / , pădure; 2, teren a r a i \ 1 t secţiuni 195Θ;

A. 1, morminte din epoca
bronzului; 2,
ceramici
feudali.

>* 6 β

10m

drum dc ţara; 5, secţiuni

1962.

Fig. 3. — Vasfcudal (sec. X I V — X V ) descoperit
în suprara|a A .

In colţul de vest al secţiunii, împreună cu cenuşă şi cărbuni, dar fără oase, am
descoperit fragmente dintr-un vas cenuşiu, lucrat la roată din pastă relativ bună, aparţinînd
epocii feudale (fig. 3). Este vorba de o oală cu o toartă, cu buza uşor profilată şi
ornamentată cu o bandă de linii ondulate, realizată prin incizare cu un «pieptene». Orna
mentul este plasat pe linia care separă gîtul de corpul vasului. Dimensiuni: î. = 0,21 m;
d. g. = 0,164 m; d. f. = 0,105 m; g.r. — 0,005 m. Pe baza analogiilor în ceea ce priveşte
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forma ţi detaliile tehnice de confecţionare, înclinăm să datăm vasul feudal de la Bistriţa
în secolele X I V — X V 3 .
Descoperirea fundurilor de urne din epoca bronzului dovedeşte că mormintele au
fost aşezate foarte aproape dc suprafaţa actuală a solului şi că ele au fost scoase sau,în cel mai

Fig. 4. — Planul suprafeţelor B, C , D. / , morminte J i n epoca bronzului; 2, ceramici feudala; } , obiecte dc fler feudale.

Fig. 5. — Profilul

peretelui dc sud al secţiunii 11. f, humus modem, 2, strat galben cu pietriş; J, strat dc pietriş compact.

bun caz, deranjate de lucrările agricole. Singura urnă relativ bine păstrată a fost cea a
mormlntului 1, descoperită de ing. W. Skibniewski, care a fost protejată cu o lespede
de gresie.
Pentru a verifica dacă în arătuta înconjurătoare, ori pe terasele din jur, s-au mai
păstrat şi alte morminte, am trasat opt secţiuni de difetite lungimi. Secţiunea I a fost execu
tată în campania anului 1958, iar secţiunile I I I — V I I I în campania 1962 (fig. 1). în cele
opt secţiuni, care însumează în lungime 160 m, am reuşit să descoperim numai cîteva
fragmente mici de vase din epoca bronzului dovedind existenţa unor morminte cu totul
distruse din apropierea primei descoperiri, iar în rest n-am găsit nici o urmă arheologică.
Spre extremitatea de est a terasei există o porţiune destul de mică, însă nearată, care
astăzi este plantată cu pomi fructiferi. Atenţia noastră s-a îndreptat spre această parte
a terasei. Aici bănuiam că urnele s-au păstrat mai bine decît în arătura actuală, mai cu
seamă că această parte a terenului este uşor ridicată.
a

rlujtm,

Cf. G h . A r i o n , Canîribuţii
ia tunoafltrea
ftramiiîι
ftttaalt
in Studia
Unir.
Babtf-Botjoi,
series hisioria, fasc, 2,

1965, p. 2 5 — 3 1 , pl. 1 5, 13.
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Presupunerea noastră s-a dovedit cu totul întemeiată; dar şi în această parte, marea
majoritate a mormintelor au fost deranjate de lucrările agricole. A m descoperit totuşi
şi morminte bine păstrate şi unele chiar intacte.
Pentru început am trasat secţiunea I I (fig. 1), in care am descopetit un mormînt
nederanjat. I n continuare am dezvelit trei suprafeţe (13, C, D ) în care s-au descoperit
35 de morminte dc incincraţie din epoca bronzului (fig. 4), cîteva fragmente de ceramică
feudală şi cîteva obiecte dc fier aparţinînd aceleiaşi epoci.

Fig. 6, — Inventarul mormimului 5. Λ vasul-urni; / ,

i,

sirachîiiâ-c:ip»c.

D i n punct dc vedere stratigrafie situaţia este similară cu cea din suprafaţa A , şi
anume: un strat subţire de humus modern, sub care urmează un strat de pămînt nisipos,
amestecat cu pietre, gros dc 20—30 cm, şi apoi un strat compact de pietriş (fig. 5).
Urnele au fost îngropate în stratul dc pietriş sau au fost aşezate numai în stratul galben.
Ele sînt, dc obicei, înconjurate de un înveliş protector alcătuit din pietre mari.
Pentru delimitarea cimitirului, in campania anului 1962 au mai fost trasate încă
şase secţiuni în zona arătată, la extremitatea de est a terasei, pc panta care coboară la
terasa inferioară şi pe terasa apropiată (fig. 1). în nici una din aceste secţiuni n-am desco
perit vreo urmă arheologică. Bazaţi pc aceste considerente, putem spune acum că necro
pola s-a extins numai pe o parte a terasei cercetate, fără să treacă pe terasele învecinate.
Nu putem însă preciza care a fost numărul total al mormintelor, pentru că, după cum
am mai arătat, cele mai multe au fost distruse de lucrările agricole făcute pe acest teren
de-a lungul secolelor. Cu toate acestea este dc presupus că cimitirul η-a fost prea mare.
în cadrul necropolei n-am putut stabili o anumită ordine, o grupare a mormintelor.
N u există nici măcar o anumită distanţă care să fi fost cît de cît respectată. De foarte
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multe ori între două morminte distanţi este aţa de mică încît s-ar putea crede că este
vorba de un singur mormînt. N-am constatat în nici un caz o suprapunere sau o între
tăiere a mormintelor, ceea ce ne face să presupunem ci necropola η-a funcţionat o perioadă
prea lungă de timp.
In legătură cu aşezarea căreia îi corespunde cimitirul, în 1958 am formulat două
ipoteze şi anume că el a putut aparţine aşezării din epoca bronzului care se află la aproxi
mativ 1 km spre est, descoperită pe tetenul staţiunii pomicole din Bistriţa şi o a doua,
că cimitirul nostru corespunde unei aşezări mai mici, situată undeva în apropiere, ce urma
să fie descoperită4.
Săpăturile din 1962 au dovedit. întemeiată cea de-a doua ipoteză. Aşezarea căreia
i-a aparţinut cimitirul a fost indentificată cu această ocazie în poiana cunoscută de localnici
sub numele de «Poiana lui Keintzel», situată la aproximativ 400—500 m spre sud-vest
de necropolă, în pădure.
«Poiana lui Keintzel» este o terasă de dimensiuni mijlocii şi de formă ovală, pe
mijlocul căreia am trasat o secţiune. Sub stratul dc humus modern, care măsoară şi aici
20—25 cm grosime, s-a descoperit un nivel de locuire din epoca bronzului, alcătuit
din numeroase fragmente ceramice şi chirpic. Stratul care conţine urmele arheologice
este subţire, mâsurînd doar 10—15 cm grosime. Sub acesta urmează, ca şi în cimitir,
un strat compact de pietriş fără nici o urmă arheologică.
Pe baza secţiunii făcute putem presupune că locuinţele sînt de suprafaţă, deoarece
n-am descoperit nici o adîncire în stratul compact de pietriş. Aşadar este vorba de un
singur nivel de locuire din epoca bronzului, care pe baza ceramicii descoperite s-a
dovedit a fi contemporan cu necropola din apropiere.
Materialul recoltat din secţiune sc compune exclusiv din ceramică (fig. 7), care se
poate împărţi în două mari categorii şi anume: o categorie din pastă cu multe impurităţi
şi o a doua fină, din pastă de bună calitate. Ceramica fină este bogat ornamentată, mai
ales cu motive realizate prin incizie, printre care rolul predominant este deţinut de spirală
şi meandru. Sînt prezente apoi canelurile plasate în porţiuni diferite ale vasului, dar mai
cu seamă pe maxima lui dimensiune.
Ceramica, atît cea fină cît şi cea rudimentară, îşi găseşte în totalitatea ei perfecte
analogii în ceramica ce alcătuia recipientele funerare ale necropolei. Pe acest temei putem
afirma cu destulă certitudine că locuitorii aşezării din «Poiana lui Keintzel»seînmormîntau
în cimitirul situat la distanţa de aproximativ 400— 500 m. S-a adeverit astfel încă o dată
că necropolele oamenilor epocii bronzului aparţinînd culturii Wietenberg-Sighişoara6 sînt
plasate în imediata apropiere a aşezărilor. Unele morminte, cum sînt cele de la Apahida8,
sau Iernut ', aparţinînd aceleiaşi culturi, au fost descoperite chiar în cuprinsul aşezării.
DESCRIEREA MORMINTELOR
Înainte de a trece la descrierea fiecărui mormînt în parte, în care vom include şi
expertiza antropologică θ , ţinem să subliniem condiţiile deosebit de precare în care s-a păstrat
* I. H . Crisan ai Ş t . Danila, op. ăl.,

p. 148.

*

3, p.
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Popescu,
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17,

1966,

563,

* N . Vlaaaa, Ceritldri
propune

înlocuirea termenului de cultura Wietenberg cu cel dc culturi
Sighişoara, propunere ce n i ac pare judicioasa si de aceea
am adoptai-o.
* E , O n e , lu AÊ, X X V I I I , 1908, p. 179.

eonrd Maghiară

fi Cluj,
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in AimMN,

Iti rtgiumJi
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I I , 1965, p. 32, rig. 10.

• Expertiza antropologia! a foai facutt de D r . Ion Rodi,
ş e f dc lucriti ia Catedra de anatomie a I M F Cluj, c o n d u d 
torul colectivului dc antropologic.
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I : î[ţ. 7. — Fragmente ceramice Jin aţezarc.
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Fig. β

veiul-umi a. monnmtului I; 2, vuul-uml a mormtatului 4; ) , inventaiul mormlnrulul 5; 4,
inventam] monnlntului 6 ; S, fragmente din u n u monnlnhilui 7.
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cimitirul. Cele mai numeroase morminte au fost distruse de lucrările agricole, la care
se mai adaugă şi faptul că apa a pătruns cu uşurinţă in stratul de pietriş sau cel nisipos,
în care au fost îngropate urr.ele, şi le-a corodat. Aşa se face că şi atunci cînd mormintele
au fost descoperite /// situ, iar adunarea materialelor s-a făcut cu deosebiră grijă, vasele n-au
putut fi întregite. Cu toate acestea, ori de cîte ori a fost posibil, am încercat să facem
reconstituirea, în unele cazuri cu totul ipotetică, a formelor.
Ceramica ce intră în compunerea inventarelor funerare poate fi grupată în: ^cera
mică fină, modelată îngrijit din pastă de bună calitate şi b) ceramică rudimentară, modelată
neglijent din pastă cu multe impurităţi.
iWormhittd 1 (descoperit întîmplător la 28 octombrie 1958, fig. 1 şi 2) se compune
dintr-un vas-urnă (fig. 8/1) ce a conţinut oase umane arse, cenuşă şi cărbune, acoperit
cu o lespede de gresie. Vasul aparţine categoriei fine şi este de culoare brun-negricioasă
prevăzut în exterior cu un slip puternic lustruit. A avut două torţi mici plasate sub buză
şi este ornamentat pe buză cu triunghiuri adîncite aşezate faţă în faţă, care dau impresia
unei linii frinte în relief. î. = 0,17 m (?); d. g. = 0,24 m; d. f. =: 0,10 m; gr. = 0,009 m.
Mormîntul 2, descoperit in suprafaţa A (fig. 2), a fost distrus de lucrările agricole.
S-au păstrat doar cîteva fragmente dintr-un vas mare, probabil urnă, de culoare roşiatică
în exterior şi cenuşie în interior, aparţinînd categoriei rudimentare. Pe lingă fragmentele
ceramice amintite s-au mai păstrat şi cîteva resturi de oase umane arse.
Mormititul 3, descoperit tot în suprafaţa A (fig. 2), a fost şi el distrus. Se păstrează
doar fundul unui vas rudimentar de culoare cenuşie, judecind după diametrul fundului,
putem presupune că dimensiunile vasului n-au fost prea mari.
Mormititul 4, descoperit în suprafaţa Β (fig. 4), nu a fost deranjat; se compune
dintr-un vas-urnă, care conţinea resturile incinerării, avînd forma unei amfore (fig. 8 /2),
lucrată neglijent; este de culoare cenuşie-neagră, iar în exterior are un slip roşiatic. Se
păstrează urmele a două torţi. î. = 0,24 m (?); d. g. = 0,12 m; d. f.=0,12 m; gr.=0,012m.
S-au păstrat relativ multe fragmente osoase aparţinînd aproape exclusiv oaselor
lungi, destul de masive, ceea ce permite să se tragă concluzia că mormîntul a aparţinut
unui adult.
Mormîntul 5, descoperit în suprafaţa B, este unul dintre puţinele morminte relativ
bine păstrate*; se compune dintr-un vas-urnă şi o strachină folosită drept capac introdusă
cu fundul în jos în urnă. Ca urnă s-a folosit un vas mate (fig. 6 /2 şi fig. 8 /3B) de culoare
cenuşie-neagră cu slip puternic lustruit în exterior, ornamentat cu două grupuri a cîte trei
mici butoni conici şi două grupuri a cîte doi butoni. Pe suprafaţa buzei întîlnim acelaşi
ornament ca şi la urna M. 1. î. = 0,36 m; d.g = 0,245 m; d. f. = 0,14 m; gr. = 0,001 m.
Capacul este o frumoasă strachină cu patru lobi (fig. 6/1,3 şi fig. 8/3A), de culoare roşiatică
cu slip lustruit şi ornamentată cu benzi de linii realizate cu rotiţă dinţată şi cu patru spirale,
unite între ele, realizate prin linii intermitent incizate. î. = 0,20 m; d. g. = 0,19 m;
d. f. = 0,10 m; gr. = 0,01 m.
în urnă s-au păstrat relativ multe fragmente osoase de aspect masiv, care duc la
concluzia că mormîntul a aparţinut unui individ matur.
Mormititul 6, descoperit în suprafaţa B, se compune din două vase relativ mici aşezate
alături şi o ceaşcă. Unul dintre vase a avut drept capac o strachină, iar în celălalt s-a găsit
o fusaiolă de lut ars, cenuşă şi resturi de oase umane incinerate. Vasul-urnă, rudimentar.
• M o r m î n t u l a fost publicat, f i r i deacricri, in raporrul
preliminai din Maltriait, V I I , ρ. 148, fig. 6. Vezi fi I . H . C l i ţ a n ,
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este de culoare cenuşiu-gălbuie cu slip uşor lustruit şi foarte rău păstrat, ncputînd fi recon
stituit. Vasul adiacent (fig. 8/4B), aparţinînd şi el categoriei rudimentare, este acoperit
în exterior cu un slip lustruit de culoare cenuşiu-ncagră; a fost ornamentat sub buză. cu
două mici proeminenţe conice. Ï. = 0,15 m (?); d. g. -= 0,136 m ; d. f. = 0,074 m ;
gr. = 0,007 m. Ceaşca (fig. 8 /4D) face parte din categoria ceramicii fine. Ea este de culoare
gălbuie, acoperită cu un slip lustruit; a avut o toartă din care se mai păstrează punctele
de inserţie. Ca ornamente s-au folosit benzi de linii paralele realizate prin împunsături
succesive. î. = 0,075 m (?); d. g. = 0,062 m ; d. f. = 0,026 m ; gr. = 0,004 m. Capacul
(fig. 8/4C) este o strachină fini de mici dimensiuni, din care se păstrează numai fundul,
de culoare roşiatică. în exterior este ornamentat cu motive meandrice umplute cu liniuţe
realizate cu rotiţă dinţată. Fusaiola (fig. 8/4A) este de formă bitronconică lucrată din
pastă de b u n i calitate. Perforarea ei nu este completă. î. = 0,024 m ; d. g. — 0,034 m.
D u p ă cîteva fragmente foarte subţiri din calotă, sc poate conchide că mormîntul
a aparţinut unui copil.
Mormîntul 7 s-a descoperit deranjat. Se păstrează fragmentar vasul-urnă, dc dimen
siuni mijlocii, rudimentar, de culoare roşiatică. Ca ornamente s-au folosit şiruri dc alveole
mărginite în ambele părţi cu cîte o linie adincită, de la care pornesc benzi de linii paralele
incizate (fig. 8/5).
Mormîntul 8, nederanjat, s-a descoperit în suprafaţa D (fig. 4) şi se compune dintr-un
vas-urnă, un vas protector, un vas-capac şi o ceaşcă (fig. 9/1). Vasul-urnă (fig. 9/1B)
este de dimensiuni mijlocii, de culoare brună, aparţinînd categoriei rudimentare. Imediat
sub buză, vasul este ornamentat cu un brîu în relief cu alveole; a avut două torji.î. = 0,18 m ;
d. g. = 0,164 m ; d. f. --= 0,11 m ; gr. = 0,008 m . Vasul protector este roşiatic în exterior
şi cenuşiu în interior, are formă de sac (fig. 9 / I C ) şi lucrat foarte neglijent din pastă cu
extrem de multe impurităţi. Arderea este foarte neomogenâ. 1. — 0,23 m (?); d. g. = 0,29 m ;
d. f. = 0,12 m ; gr. = 0,01 m . Drept capac s-a folosit un vas roşiatic, aparţinînd categoriei
rudimentare, din care se păstrează doar fundul. Pare probabil ca vasul să fi fost spart
chiar din vechime, iar fundul s i fi fost folosit drept capac. Ceaşca (fig. 9 / I A ) , fragmentară,
η-a putut fi reconstituită; fină, acoperită cu slip lustruit de culoare brun-roşiatică şi decorată
cu două şiruri de liniuţe paralele incizate.
Oasele umane găsite în urnă sînt incomplet arse şi de aceea s-au păstrat bucăţi mai
mari, printre care fragmente de cap femural, multe fragmente de diafize, coaste şi fragmente
de craniu. După aspectul acestora s-a conchis că mormîntul a aparţinut unui adolescent.
Mormintele 9 fi 10, ambele deranjate, au fost descoperite în suprafaţa B. Ca urne
funerare s-au folosit vase de dimensiuni mici, rudimentare, de culoare cenuşie-brună,
ce n-au putut fi reconstituite. Se păstrează şi un fragment de toartă, ceea ce ne face să
presupunem că la unul dintre morminte ca urnă s-a folosit o ceaşcă.
Mormititul 11, descoperit şi el în suprafaţa B, a fost de asemenea distrus. S-au păstrat
cîteva fragmente dintr-un vas mare, rudimentar, de culoare cenuşie-roşiatică, ce nu poate
fi reconstituit. D u p ă puţinele fragmente osoase păstrate, printre care cîteva metatarsiene
şi fragmente de diafize, mormîntul a aparţinut unui adult.
Mormititul 12 s-a găsit deranjat în suprafaţa B. S-au păstrat fundurile a două vase.
Unul dintre ele, probabil urna, a fost de dimensiuni mijlocii, rudimentar, de culoare brunroşiatică. Cel de-al doilea vas, probabil capac, a fost lucrat mai îngrijit din pastă roşiatică.
Pe suprafaţa externă a fundului se văd cîteva linii intermitent incizate.
Mormititul 13 aparţine şi el suprafeţei B. în mormînt se aflau patru vase: o urnă,
U Q capac, un vas adiacent şi o ceaşcă. Vasul-urnă este dc culoare brun-cenuşie, rudimentar,
www.cimec.ro
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extrem de friabil. în exterior urna a fost acoperită cu un slip uşor lustruit, de culoare
brun-roşiatică, în cea mai marc parte distrus. Drept capac s-a folosit o strachină din categoria
fină, acoperită în exterior cu un slip brun-roşiatic puternic lustruit. Ceaşca (fig. 9 / 2 Λ )
este şi ea fină, de culoare brun-cenuşie cu un slip gălbui puternic lustruit, a avut o toartă
din care se mai păstrează doar o mică parte d i n porţiunea inferioară. Pasta din care a fost
lucrată este de bună calitate. Ca ornamente s-au folosit un şir de mici cerculeţe incizate
şi o bandă lată de caneluri oblice. Ï. = 0,085 m (?); d . g . = 0,103 m ; d. f. = 0,038 m ;
gr. = 0,005 m. Vasul adiacent (fig. 9 /2B) este cenuşiu-gălbui, cu slip uşor lustruit, lucrat
destul de îngrijit din pastă cu impurităţi; a avut două torţi. î. = 0 , 1 9 m ( ? ) ; d . g. —-0,12 m ;
d. f. = 0,10 m ; gr. = 0,006 m.
Mormîntul 14 Ά fost descoperit în extermitatea de vest a suprafeţei B. Conţinea un
vas-urnă, un vas protector şi o strachină-capac. N-am putut stabili modul în care s-a
aşezat pe urnă capacul, deoarece acesta era cu totul distrus. Fragmente din strachina-capac
s-au găsit în interiorul şi în afara urnei. Vasul protector (fig. 9 /3C) este de culoare brungălbuie cu slip uşor lustruit; a fost lucrat dintr-o pastă relativ bună. Sub gît se găseşte
o linie de alveole adîncite. î . = 0,28 m ; d . g . = 0,29 m ; d.f. — 0,125 m ; gr. — 0,01 m .
Vasul-urnă (fig. 9 / 3 Λ ) , rudimentar, este de culoare roşiatică. Imediat sub buză este
ornamentat cu un brîu în relief prevăzut cu alveole. î . = 0 , 1 3 m ; d.g. = 0,11 m ; d . f . = 0,08m;
gr. = 0,007 m . Strachina folosită drept capac (fig. 9/3B) este de culoare roşiatică, aparţine
categoriei rudimentare prevăzută cu un slip puternic lustruit. Muchia buzei este teşită
şi tăiată oblic; sub ea se găseşte un brîu în relief, alveolar. î. = 0,095 m (?); d.g. = 0,21 m ;
d. f. = 0,10 m ; gr. = 0,006 m .
Fragmentele osoase descoperite sînt destul de puţine: fragmente de calotă şi de
diafize; toate sînt foarte subţiri şi aparţin, fără Îndoială, unui copil.
Mormîntul 15 descoperit în suprafaţa Β (fig. 4) este rău conservat. E l conţinea un
vas-urnă şi o strachină-capac, ambele neîntregibile. Vasul-urnă a fost de dimensiuni mijlocii,
de culoare brună, lucrat destul de îngrijit şi acoperit cu slip lustruit. Capacul este o strachină
roşiatică, fină, acoperită cu slip lustruit. în exterior a fost ornamentată cu spirale incizate.
Mormîntul 16 aparţine şi el suprafeţei Β (fig. 4) şi conţinea un vas-urnă şi o strachinăcapac. Vasul-urnă (fig. 9 /4), rudimentar, este de culoare brun-cenuşie, acoperit cu un slip
lustruit de culoare neagră. Muchia buzei este ornamentată cu liniuţe realizate cu o rotiţi
dinţată. î . = 0,18 m (?); d.g. = 0,20 m ; d.f. = 0 , 1 2 m ; gr. = 0,01 m . Strachina-capac,
fină, este de culoare gălbuie cu slip lustruit; η-a putut fi reconstituită.
în urnă se aflau multe fragmente de oase umane incomplet arse. Se păstrează frag
mente d i n calotă, diafize şi coaste. Piesa cea mai concludentă este porţiunea mijlocie a
claviculei drepte, de mărime corespunzătoare unui adult, însă foarte subţire. Sc mai
păstrează aproape în întregime o falangă de la picior, care şi ea, la lungime, corespunde
unui adult, însă este gracilă. Apofiza coronoidă din stingă a mandibulei este foarte subţire
şi îngustă. Pe baza acestor elemente s-a conchis că mormîntul a aparţinut unui adolescent.
Mormîntul 17, descoperit în suprafaţa Β la mică adîncime, era distrus. S-au păstrat
fragmente d i n partea inferioară a trei vase. Pe baza lor putem presupune existenţa unui
vas mare, probabil urnă, de culoare cenuşie-roşiatică, şi a două vase mai mici, unul roşubrun şi al doilea cenuşiu. Este vorba, probabil, de o strachină-capac şi un vas adiacent.
Mormîntul 18, situat în apropierea mormîntului precedent, era şi el distrus. S-au
păstrat fragmente dintr-un vas mare în formă de strachină de culoare roşie, ornamentată
cu spirale realizate d i n linii intermitent incizate. Strachina a fost folosită ca urnă funerari,
după cum o dovedesc oasele umane calcinate descoperite.
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D i n inventarul aceluiaşi mormînt fac parte şi fragmente dintr-o ceaşca de culoare
cenuşiu-ioşiatică prevăzută cu o toartă, care nu poate ή reconstituită.
S-au păstrat numeroase fragmente osoase foarte mici, din calotă, pe baza cărora
mormîntul a fost atribuit unui copil. în acelaşi sens pledează şi numeroase resturi de diafize,
precum şi un fragment de coastă.
Mormîntul 19, descoperit în extremitatea vestică a suprafeţei B, este mai bine păstrat.
S-a găsit vasul-urnă acoperit cu o strachină, precum şi o ceaşcă fragmentară. Vasul-urnă
(fig. 9/5) aparţine categoriei fine şi este de culoare cenuşiu-gălbuie cu slip gălbui puternic
lustruit, ornamentat cu o bandă de caneluri oblice, late, mărginită în ambele părţi cu cîte
o linie de impresiuni patrulatere făcute cu un instrument ascuţit. î. = 0,15 m ; d. g. = 0,124 m ;
d. f. = 0,07 m ; gr. = 0,008 m. Strachina-capac a fost de dimensiuni mici (d.f. = 0,04 m)
şi de culoare roşiatică, aparţinînd categoriei fine. D u p ă cît se pate, ea a fost spartă încă
din antichitate şi folosită ca atare. Ceaşca, păstrată fragmentar, este de culoare brun-roşi
atică lucrată din pastă impură. Λ avut probabil o toartă.
Printre puţinele fragmente osoase păstrate, există un condil de mandibulă pe baza
căruia s-a stabilit că mormîntul a aparţinut unui adult.
Mormîntul 20 s-a descoperit in suprafaţa B ; conţinea un vas mijlociu folosit ca urnă
şi o strachină-capac, ambele rău conservate şi neîntregibile. Vasul-urnă este de culoare
cenuşiu-închis cu slip lustruit aproape negru, aparţinînd categoriei fine. Pe dimensiunea
maximă a avut caneluri oblice, uşor adîncite. Strachina-capac a fost şi ea îngrijit lucrată,
insă din pastă cu impurităţi. în exterior a avut un slip de culoare roşie, iar în interior,
strachina este de culoare cenuşie. N-a avut ornamente.
Se păstrează numeroase fragmente osoase, majoritatea aparţin unor - diafize.
Toate au osul compact foarte subţire. Se păstrează şi cîteva fragmente de calotă care,
după gradul de curbură şi grosime redusă, au dus la concluzia că mormîntul aparţine
unui copil.
Mormîntul 21, descoperit în suprafaţa B, era distrus. D i n inventarul lui se păstrează
fragmentele a două vase de dimensiuni mici, ambele neîntregibile; unul este de culoare
brun-gălbuie, iar cel de-al doilea roşiatic.
S-au păstrat puţine fragmente osoase, printre care cîteva fragmente de diafize cu
compacta subţire. Mai concludente sînt trei fragmente de temporal, pe baza cărora mormîntul
a fost atribuit unui adolescent.
Mormîntul 22 era rău păstrat, deşi s-a descoperit în extremitatea vestică a suprafeţei B.
D i n inventarul l u i făceau parte trei vase, dintre care numai unul a putut fi reconstituit.
Vasul-urnă este lucrat din pastă impură de culoare cenuşiu-roşiatică, în exterior prevăzut
cu slip lustruit, ornamentat în exterior cu benzi incizate în formă de meandru; a fost de
dimensiuni mari (d.f. = 0,24 m), însă din cauza extremei corodări nu poate fi reconstituit.
Vas mic, folosit probabil drept capac, rudimentar, de culoare roşiatică şi foarte rău conservat.
Vas adiacent (fig. 10/1) de dimensiuni mijlocii, fin, de culoare gălbuie, cu slip lustruit;
este ornamentat cu un brîu în relief, alveolar. î. = 0,22 m ; d. g. = 0,12 m ; d.f. = 0,09 m ;
gr. = 0,005 m .
Se păstrează numeroase fragmente osoase. Calota este relativ subţire. Pe un fragment
se recunoaşte protuberanţi occipitală internă; cea externi de pe acelaşi fragment este foarte
m i c i , ceea ce ar indica sexul feminin. în acelaşi sens pledează şi graciliratea oaselor lungi.
Mai concludent este un fragment din partea mijlocie a diafizei radius-ului păstrată în toată
grosimea ei.
Morrnîntul a aparţinut unui adult, probabil de sex féminin.
www.cimec.ro

13

NECROPOLA D E INC1NERATIE D E L A BISTRIŢA

149

Mormîntul22 era relativ bine păstrat ţi s-a descoperit în porţiunea vestică a suprafeţei B.
El conţinea o urnă deasupra căreia era aşezată o strachină-capac cu fundul în sus. Vasulurnă (fig. 10/2B) este de culoare cenuşiu-gălbuie, cu slip gălbui puternic lustruit;aparţine
categoriei fine. Ca ornament s-a folosit un şir de alveole plasat la baza girului. ! . = 0,29 m ;
d.g. = 0,18 m ; d.f. = 0,09 m ; gr. = 0,01 m.
Strachina-capac (fig. 10/2A), fină, este de culoare brun-roşiatică. în exterior
este bogat ornamentată cu motive meandrice realizate prin puncte făcute cu rotiţa dinţată
în asociere cu linii intermitent incizate şi mici cercuri incizate. O linie de cerculeţe inci
zate decorează şi suprafaţa internă a buzei. D i n vas lipseşte doar o mică parte. î . — 0,08 m
(?); d. g. = 0,24 m ; d.f. = 0,18 m ; gr. = 0,005 n i .
Se păstrează foarte multe fragmente osoase, printre care fragmente de diafize cu
grosimea corespunzătoare oaselor de adult. î n schimb, fragmentele de craniu sînt prea
subţiri pentru un craniu de adult. Cîteva fragmente de coaste sînt şi ele foarte subţiri. U n
fragment mai interesant este ori mastoidă, ori epifiza inferioară a peroneului, în ambele
ipoieze osul este mic. S-a conchis deci că mormîntul a aparţinut unui adolescent, probabil
de sex feminin.
Mormîntul 24 era bine păstrat şi s-a descoperit în suprafaţa B. Conţinea un vas-urnă
acoperit cu o strachină cu fundul i n sus (fig. 10/3). Vasul-urnă (fig. 10 /3B), aparţinînd
categoriei fine, este de culoare gălbui-cenuşie, cu slip puternic lustruit. La baza gîtului
este ornamentat cu o linie de alveole mici uşor adîncite în exterior, iar în interior este
roşiatic. î . — 0,26 m ; d.g. — 0,185 m ; d.f. = 0,11 m ; gr. — 0,01 m. Strachina-capac
face şi ea parte d i n ceramica fină şi este de culoare roşiatică, cu slip lustruit. Aproape
întreaga ei suprafaţă este ornamentată cu o bandă în formă de meandru realizată prin mici
liniuţe incizate, haşurate. Banda este mărginită în partea superioară de o linie de cerculeţe
incizate, iar în partea inferioară de o linie intermitent incizată. î. = 0,12 m ; d.g. = 0,26 m ;
d.f. = 0,06 m ; gr. - 0,005 m.
Se păstrează numeroase fragmente osoase. în general toate sînt gracile. Calota este
relativ subţire. Cîteva segmente de coastă prezintă aceleaşi caractere. S-a păstrat întreagă
a doua falangă de la mină, de dimensiuni mici, gracilă şi foarte recurbată; mormîntul
a aparţinut unui adult gracil, probabil de sex feminin.
Mormîntul 25 s-a descoperit în suprafaţa Β şi conţinea o urnă şi o strachină-capac.
Vasul-urnă, fin, a fost o cană de dimensiuni mijlocii, acoperită cu un slip gălbui bine
lustruit, decorată cu o bandă de caneluri mărginită de cîte o linie de mici triunghiuri inci
zate. Strachina-capac (fig. 10/4) este de culoare roşie cu slip lustruit în exterior, iar în
interior de culoare cenuşie; aparţine ceramicii fine şi este ornamentată In exterior cu triun
ghiuri realizate din impresiuni făcute cu rotiţa dinţată. î . = 0,11 m ; d.g. — 0,25 m ;
d.f. = 0,096 m ; gr. = 0,005 m.
Mormîntul 26 s-a descoperit distrus, spre limita estică a suprafeţei B. D i n inventarul
lui s-a păstrat partea inferioară a unuî vas rudimentar, mijlociu, de culoare b r u n i . E l
conţine resturile incinerării.
S-au păstrat puţine fragmente osoase, însă două sînt semnificative: un codii drept
de mandibulă şi partea superioară a molarului stîng. Ambele indică un adolescent.
Mormîntul 27 descoperit în suprafaţa Β a fost distrus. D i n inventarul lui se păstrează
fragmente din două vase ce n-au putut fi reconstituite: unul fin, gălbui, cu slip lustruit
şi al doilea roşiatic, rudimentar.
www.cimec.ro
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Fig. 10. — / , vas adiacent d i n m o i m l n t u l 22; 2, inventarul mormlntului 23; 3, inventarul mormîntului 2 4 ; 4,
espac a mormiatului 25.
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Mormîntul 28 a fost descoperit In aceeaşi suprafaţă şi în aceeaşi stare ca şi cel precedent.
D i n inventarul l u i se păstrează cîteva fragmente care au aparţinut unui vas rudimentar,
de dimensiuni mijlocii, de culoare roşiatica.
Mormititul 29 s-a descoperit şi el în suprafaţa B. Fără să fie distrus ca cele precedente,
şi acest mormlnt a fost deranjat. E l conţinea un vas-urnă şi o strachină-capac, ambele
nereconstituibile. Vasul-urnă a fost de dimensiuni mijlocii, aparţinînd categoriei rudimen
tare. Strachina-capac este fină, de culoare cenuşiu-gălbuie, cu slip lustruit şi ornamentată
cu motive spiralice realizate prin linii succesiv incizate.
Mormîntul 30, deşi s-a descoperit la limita vestică a suprafeţei B, a fost totuşi deranjat.
D i n inventarul l u i se păstrează fragmente din vasul-urnă şi strachina-capac, ambele nere
constituibile. Vasul-urnă a fost de culoare cenuşiu-gălbuie cu u n uşor slip lustruit. E l
este lucrat relativ îngrijit, d i n pastă de bună calitate, şi ornamentat cu o bandă de caneluri
oblice flancată de o linie de mici triunghiuri incizate. Strachina-capac este de culoare roşi
atică, cu slip lustruit în exterior şi de culoare cenuşie în interior; nedecorată.
Mormîntul 31 a fost descoperit în secţiunea I I (fig. 4 şi fig. 5). Conţinea un vas-urnă
în care se aflau resturile incinerării şi o strachină-capac. Vasul-capac a fost găsit spart,
atît în interiorul, cît şi în afara urnei, aşa că nu se mai poate şti care a fost poziţia lui exactă.
Vasul-urnă (fig. 11 / I B ) este de culoare cenuşie-brună, în exterior cu un uşor slip lustruit;
aparţine categoriei rudimentare şi a avut două torţi păstrate doar în parte. î. = 0,20 m ;
d.g. = 0,17 m ; d.f. = 0,11 m ; gr. = 0,01 m . Strachina-capac este roşiatică In exterior
şi cenuşie în interior, aparţine categoriei rudimentare şi n u are ornamente. Ï. = 0,13
m ; d.g. = 0,24 m ; d.f. = 0,09 m ; gr. = 0,005 m.
S-au păstrat destul de multe fragmente osoase. Masivitatea l o t indică un adult.
Se păstrează u n fragment din osul temporal cu apofiza mastoidă întreagă. V o l u m u l mare
al acestuia, precum şi masivitatea celorlalte fragmente de oase au dus la concluzia că
mormîntul a aparţinut unui adult de sex masculin.
Mormîntul 32 a fost descoperit în suprafaţa C (fig. 4). E l se compune dintr-un vasurnă şi un capac. Vasul-urnă (fig. 11/2), rudimentar, este de culoare brun-roşiatică şi
a fost acoperit în exterior cu u n slip uşor lustruit. Sub buză are patru butoni mici în relief,
prevăzuţi cu cîte o alveolă şi uniţi între ei cu un brîu în relief crestat. î. = 0,16 m (?);
d.g. = 0,172 m ; d.f. = 0,084 m ; gr. = 0,009 m . Vasul-capac a fost lucrat tot din pastă
impură şi foarte friabilă, motiv pentru care nu poate fi reconstituit.
Printre destul de puţinele fragmente osoase păstrate se recunosc fragmente de craniu,
de coaste şi d i n diafizele oaselor lungi. Toate sînt foarte subţiri şi aparţin cu siguranţă
unui copil.
Mormîntul 33 a fost descoperit în suprafaţa C; conţinea un vas-urnă şi o strachinăcapac. Vasul-urnă a fost de dimensiuni mari (d.f. = 0,14 m), rudimentar. I n exterior
este de culoare roşiatică şi are un slip lustruit, iar în interior este cenuşiu. N-a putut fi
reconstituit. Strachina-capac (fig. 11 /3), de culoare cenuşiu-gălbuie cu slip lustruit, face
parte din categoria vaselor fine. în exterior este ornamentată cu o bandă de linii meandrice
realizate p r i n haşuri de liniuţe incizate. în partea superioară banda este mărginită de o
linie de mici impresiuni patrulatere. Deşi se păstrează fragmentar, strachina a putut fi
totuşi reconstituită. î . = 0,098 m (?); d.g. = 0,22 m ; d.f. = 0,08 m ; gr. = 0,005 m.
S-au păstrat relativ multe fragmente osoase şi mai ales fragmente de calotă. Ele
sînt foarte groase şi s-a conchis că mormîntul a aparţinut unui adult.
Mormîntul 34 s-a descoperit spre limita estică a suprafeţei C, însă tot deranjat. Se
păstrează fragmente din trei vase ce η-au putut fi reconstituite. Unul mare, rudimentar,
www.cimec.ro
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Fig. 11. — / , inventarul mormintului 31; 2, vaaul-uma al mormlnrului 32; J, strachina -capac a umci din
mormîntul 33; 4, vaeul-urnl al mormlnrului 36; 5, inventarul mormlnrului 38.
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de culoare brun-cenuşie, a servit probabil ca urnă funerară. Λ1 doilea vas este de dimensiuni
mici şi de culoare neagră cu slip lustruit. Cel de-al treilea vas este tot mic şi a fost, probabil,
o strachină fină, roşiatică.
Printre puţinele fragmente osoase păstrate se recunosc fragmente din calotă şi diafize.
Ele sînt extrem de subţiri ; mormîntul a aparţinut, probabil, unui copil.
Mormîntul 35 este unicul mormînt descoperit în suprafaţa D (fig. 4), dar distrus.
S-a păstrat doar fundul vasului-urnă, de dimensiuni mari, rudimentar, de culoare
roşiatică.
Dintre puţinele fragmente osoase păstrate, se pot determina doar două porţiuni de
calotă, după grosimea cărora s-a putut stabili cu certitudine că mormîntul a aparţinut
unui adult.
Mormîntul 36 a fost descopetit în suprafaţa C (fig. 4). După determinarea antropolo
gică se pare că ne găsim în prezenţa unui mormînt dublu, un adult şi un copil. Mormîntul
conţinea un vas-urnă şi o strachină-capac 1 0 . Vasul-urnă (fig. 11/4), rudimentar, reconsti
tuit, este de culoare brun-cenuşie şi ornamentat cu un şir de liniuţe patrulatere incizate
plasate pe muchia buzei şi o linie de alveole, flancată de două linii incizate, situată la baza
gîtului. î. = 0,24 m ( * ) ; d.g. = 0,22 m ; d.f. = 0 , 1 6 m ; gr. = 0,012 m. Drept capac
s-a folosit o strachină de culoare cenuşiu-gălbuie cu slip lustruit. Se păstrează doar fundul
(d. f. = 0,082 m) şi se pare că vasul a fost depus spart în mormînt.
Sc păstrează numeroase fragmente osoase, mai ales din craniu. Masivitatea lor
dovedeşte un adult. Se recunosc şi două fragmente de claviculă, de asemenea masive.
Pe lingă numeroase fragmente osoase aparţinînd sigur unui adult, se mai păstrează şi un
cap de femur la care se recunoaşte foseta ligamentului rotund. Prin dimensiuni şi ţesătura fină
a spongioasei, acesta dovedeşte sigur că a aparţinut unui copil. Se vede clar că epifiza
a fost smulsă, deci η-a fost terminată sudarea cu dializa. Trei fragmente de dianză aparţin
şi ele unui copil. Pe baza celor arătate s-a conchis că avem de-a face cu un mormînt dublu:
un adult şi un copil.
Mormîntul 37, descopetit în suprafaţa C, s-a distrus. D i n inventarul lui s-au păstrat
doar cîteva fragmente dintr-un vas mare, fin, probabil urna, de culoare brun-cenuşie.
Se păstrează şi cîteva fragmente dintr-o ceaşcă de culoare brun-roşiatică, tot fină, cu slip
lustruit. Ambele vase sînt nereconstituibile.
Mormîntul 38 este cel mai vestic dintre cele descoperite în suprafaţa C. A fost găsit
nederanjat şi conţine o urnă acoperită cu o strachină aşezată cu gura în jos (fig. 11/5).
Vasul-urnă (fig. 11 /5B), rudimentar, este de culoare brună cu slip uşor lustruit. E l a
avut două torţi din care se păstrează doar porţiunile de inserţie. î. = 0,22 m ; d.g. = 0,18 m ;
d.f. = 0 , 1 1 m ; gr. = 0,008 m. Strachina-capac este fină, de culoare brun-roşiatică cu
slip puternic lustruit. Este ornamentată cu motive incizate în formă de spirală, mărginite
cu triunghiuri umplute cu liniuţe incizate făcute cu rotiţa dinţată. I . = 0,115 m ; d.g. = 0,26 m ;
d.f. = 0,08 m ; gr. = 0,008 m.
S-au păstrat destul de multe fragmente osoase, printre care şi fragmente masive de
calotă, pe baza cărora s-a conchis că mormintul a aparţinut unui adult.

" Cele doua v u e , ca fi In cazul mocminlului 5, au fost publicate In raportul preliminar din MattriaU, V I I , p. 149, fig. 7.
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CONSIDERAŢII GENERALE
Cimitirul de incineraţie de la Bistriţa este unul dintre cele mai mari cimitire apar
ţinînd culturii Wietenberg-Sighişoara 1 1 , cunoscute pînă acum din Transilvania. A u putut
fi indentificate un număr de 38 de morminte, exclusiv de incineraţie, fără să putem şti
cîte au fost de fapt. Fiind aşezate foarte aproape de suprafaţa solului, cele mai multe dintre
ele au fost distruse. Merită să amintim faptul că şi la Ocna Sibiului sau la Sibişeni mormintele
s-au găsit la foarte mică adîncime 1 2 . D i n păcate nici una dintre necropolele acestei culturi
η-a fost publicată amănunţit şi de aceea nu putem face un studiu comparativ mai analitic.
Mormintele de la Bistriţa, bine păstrate, se compun dintr-o urnă cu vas-capac, la
care se adaugă uneori 1—2 vase adiacente, şi în rare cazuri cîte un vas protector In care
se introducea urna. Numai în cazuri cu totul rare lipseşte vasul-capac. La mormîntul 1,
pentru acoperirea urnei s-a folosit o lespede de gresie.
în urne au fost depuse resturile adunate de la locul de ardere, pe care nu l-am putut
identifica, şi care constau din cenuşă, cărbuni şi fragmente de oase umane arse. O singură
urnă conţinea o fusaiolă de lut ars (mormîntul 6), în celelalte nu s-au găsit nici un fel de
obiecte. Lipsesc cu desâvîrşire piesele de metal, ori de os, spre deosebire de necropola
de la Ocna Sibiului, unde în trei urne s-au descoperit plăci de os ornamentate şi perforate.
Deoarece ceramica reprezintă totalitatea inventarului mormintelor de la Bistriţa,
este firesc ca ea să constituie elementul de bază pentru încadrarea culturală a necropolei.
Ceramica poate fi împărţită în două mari categorii şi anume: o ceramică rudimentară,
modelată din pastă cu multe impurităţi, folosind ca degresant nisip şi pietriş în cantitate
mare şi uneori cioburi pisate. Arderea acestei categorii ceramice este în general slabă, iar
culoarea cioburilor în secţiune este diferită. Cea de-a doua categorie, pe care am numit-o
fină, foloseşte aceiaşi degresanţi, însă în proporţie mult mai redusă, precumpănind lutul
curat; ea este în general bogat ornamentată.
Formele vaselor folosite ca recipiente funerare sînt destul de puţine, fără să existe
o funcţionalitate bine definită şi în general respectată a lor.
Ca urne s-au folosit vase de diferite tipuri şi dimensiuni (fig. 12/A). Cele mai nume
roase sînt urnele mari. Ele pot fi împărţite în patru tipuri principale: 1, vase înalte cu
corpul bombat şi cu gît cilindric scurt (fig. 12/A, 2, 5); 2, vase scunde, de asemenea cu
corpul bombat şi cu gît scurt cilindric, prevăzute uneori cu cîte d o u l torţi (fig. 12/A, 1,4);
3, vase în formă de amforă (fig. 12/A, 6). Uneori la acest tip de vas gura este largă (fig. 12/A,
8, 9). Tot ca urne s-au folosit vase mijlocii, tipul patru, cu corpul bombat, fără să aibă
gura profilată (fig. 12/A, 3), sau chiar vase de dimensiuni mici de aspect globular (fig. 12/A,
7). Vasele folosite ca urne sînt lucrate din pastă cu puţine impurităţi, aparţinînd categoriei
fine, dar nu lipsesc nici cele modelate neglijent din pastă cu foarte multe impurităţi. Drept
capace (fig. 12/Β) s-au folosit, în mare majoritate a cazurilor, străchini de forme şi dimen
siuni diferite. Merită să fie menţionat în mod special frumosul exemplar de strachină
lobată folosită drept capac în mormîntul 5. Se întîlnesc apoi străchini puţin adinei (fig. 12 / Β ,
3) şi străchinile obişnuite cu gura uşor profilată şi destul de adinei (fig. 1 2 / Β , 4—5). De
obicei străchinile-capac sînt foarte îngrijit lucrate şi sînt bogat ornamentate. Există Insă
11
Pc lingi necropola dc la Ocna Sibiului cunoscuţi mai
de mult ji despre care κ relatează c i ar G avut 14 umc (G. D .
Tcuutch, Kerb/., I , 1878, p. 94), I. Pau] a dezvelii, in anul
1962, un cimitir aparţinînd aceleiaţi culturi la Sibiţcni, corn.
Vinrul de Jos, jud. Alba. E l tale alcituil din 43 dc morminte.

dintre care 41 dc incineraţie cu urni, unul dc inhumatic în
poziţie ghemuiţi, iar un al doilea dc inhumatic a aparţinut
unui copil ţi a-a giiit sub un mormînt de incineraţie. Infor
maţii 1. Paul, căruia îi mulţumim ţi pc acosta calc.
" G . D. Teuoch, op. cil., p. 94; informa|ii I. Paul.
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două excepţii constituite din străchini modelate neglijent din pastă cu multe impurităţi
(fig. 1 2 / Β , 1). în legătură cu capacele urnelor trebuie menţionat că în unele cazuri s-au
folosit la acoperirea urnelor vase sparte, sau chiar numai cioburi, iar o urnă a fost acope
rită cu o lespede de piatră (mormîntul 1).
Vasele de protecţie sînt reprezentate prin două exemplare (fig. 12/C). Este vorba
de un vas în formă de sac, lucrat neglijent din pastă cu multe impurităţi, descoperit i n
mormîntul 8, şi de un vas care are aceeaşi formă ca urnele de tip t .
Ca vase adiacente s-au folosit ceşti cu o toartă, de dimensiuni mici sau mijlocii
(fig. 12/D, 1—2), o r i vase cu corpul globular prevăzute cu proeminenţe, sau cu cîte patru
torţi (fig. 12/D, 3—4). Mai sînt reprezentate apoi vasele cu gîtul lung şi gura neprofilată
(fig. 1 2 / D , 5). Şi în cazul vaselor adiacente trebuie să repetăm cele spuse în legătură cu
urnele sau capacele şi anume că se întîlnesc atît vase fine cît şi cele lucrate neglijent, mode
late din pastă cu multe impurităţi.
Formele vaselor intrate în compunerea inventarelor funerare a necropolei de la Bistriţa
sînt, în marea lor majoritate, bine cunoscute în aşezările culturii Wietenberg-Sighişoara 1 3 .
Unele dintre ele îşi găsesc analogii foarte apropiate în cadrul altor culturi ale epocii bron
zului, în special cultura Tei şi mai ales faza a I I I - a a acestei culturi.
în faza a I l I - a a culturii Tei întîlnim tipul 1 al urnelor de la Bistriţa caracterizate
prin corp bombat şi gît cilindric scurt, prevăzute cu grupuri de mici butoni c o n i c i u . T o t
aici îşi găsesc analogii urnele de tip 2, ori unele dintre străchinile folosite pentru acoperirea
urnelor în necropola de la Bistriţa 1 5 .
I n cadrul culturii Otomani, şi anume în faza a I l I - a a acestei culturi, întîlnim ceştile
scunde cu gura largă, prevăzute cu caneluri verticale situate pe circumferinţa maximă
a vasului 1 9 , prezente în necropola de la Bistriţa. Vasul în formă de sac folosit la protejarea
urnei mormîntului 8 îşi găseşte analogii în cadrul culturii Noua, unde el constituie o
formă c o m u n ă 1 7 , ca şi vasul cu corp globular şi gura largă prevăzut cu două t o r ţ i 1 β .
A m amintit doar cîteva dintre formele ale căror analogii ni se par mai semnifica
tive şi care ne ajută la precizarea etapei culturii Wietenberg-Sighişoara căreia îi aparţine
necropola de la Bistriţa, neglijînd formele tipice acestei culturi bine cunoscute, sau pe
acelea care formează oarecum un bun comun în epoca bronzului pe spaţii largi.
Ornamentarea este cea bine cunoscută şi specifică c u l t u r i i 1 9 . Ca elemente decorative
se utilizează canclurile, proeminenţele, brîuri alveolare, alveolele, liniile incizate, ştampilarea şi liniile incizate intermitent.
Canelurile sînt puţin adînci, dispuse oblic pe circumferinţa maximă a vasului. Ele
sînt simple (fig. 13/1) sau mărginite pe o latură sau pe ambele laturi cu cîte o linie alcă
tuită din mici cercuri incizate, sau din impresiuni patrulatere (fig. 13/2—3), dispuse în
şiruri, destul de frecvent Întîlnite. Ele ornamentează uneori buza vasului, sau delimitează
separarea gîtul ui de corp, fie singure (fig. 13/4), fie în asociere cu alte motive decorative.
Alveolele sînt şi ele dispuse în şiruri, uneori simple (fig. 13/7) aşezate pe gîtul vasului,
alteori mărginite de cîte două linii paralele incizate (fig. 13/8), ori în asociere cu grupuri
de linii adîncite dispuse oblic în direcţii opuse (fig. 13/9). Alveolele mai sînt întîlnite apoi

" Pentru aceasta vezi monografia lui K. ICorcdt, Dit
mttfiétrgkuliHT, în Dada, N.S., I V , 1960, p. 115 — 127, fig. 12.
" Vezi V . Lcahu. Cultura Tti, Bucureşti, rig- 25/2.
'* Wdtm, fig. 25/7.
" I. Ordcntlich, Dada, N.S., V I I , 1963, fig. 1 4 / 5 - 6 .

"
1964,
"
'»
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Cf. A . C. Florcscu, in Arbtclopa Mtitbrtt,
fig. 4 - 7 .
Ibidtm, fig. 4/5.
Κ. Horcdt, αρ. til., p. 115-118, fig. 5 - 9 .
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pe brîuri In relief (fig. 13/13). Asemenea ornamente sînt aşezate imediat sub buza vasului,
sau la baza gîtului.
Foarte frecvente sînt motivele realizate cu ajutorul unei rotiţe dinţate sau ştampile.
Cu aceasta s-au făcut benzi simple, plasate pe muchia buzei (fig. 13/5), o r i s-au umplut
motive geometrice mai complicate ca triunghiuri (fig. 13/6) sau meandre relizate uneori
din mici linii incizate haşurate (fig. 13/6).
Liniile intermitent incizate sînt şi ele frecvent întîlnite. Cu ajutorul lor se reali
zează benzi simple care decorează în special vasele de mici dimensiuni (fig. 13/10) sau
intră în compunerea ornamentelor complicate meandrice o r i spiralice (fig. 13/17—18).
Pe lingă ornamentele ştampilate amintite deja, mai trebuie menţionate două rînduri
de triunghiuri mari opuse care alcătuiesc între ele o bandă în zigzag reliefată (fig. 13/11).
Asemenea ornamente se întîlnesc pe suprafaţa buzei vaselor mari. M i c i triunghiuri ştam
pilate dispuse în şiruri apar uneori izolat (fig. 13/12) sau intră în compunerea unor decoruri
mai complicate.
Ne-au mai rămas de amintit proeminenţele şi liniuţele oblice incizate. Proeminenţele
apar numai pe ceramica rudimentară, ca butoni conici plasaţi la linia de separare a gîtului
de corpul vasului sau ca butoni aplatizaţi prevăzuţi cu cîte o alveolă. Butonii alveolaţi
sînt uniţi între ei prin şiruri de liniuţe oblice incizate (fig. 13/15), aplicate pe corpul vasului
(fig. 13/14) sau pe brîie în relief.
Ornamentele de bază ale ceramicii fine descoperite în necropolă sau în aşezare
rămîn spirala şi meandrul uneori deosebit de decorative.
încadrarea cronologică a necropolei de la Bistriţa se poate face numai pe baza cera
micii, din lipsa oricărui inventar metalic. în ultima vreme, pe baza săpăturilor de la Derşida,
K . H o r e d t 2 0 a putut stabili pentru materialul unei secţiuni trei faze ale culturii Wieten
berg-Sighişoara. Pe această bază, N . Chidioşan, conducătorul săpăturilor, a clasificat
stratigrafie şi statistic întregul material al staţiunii 2 1 . Toate consideraţiile făcute urmează
să fie verificate şi în alte aşezări, pentru a putea fi considerate criterii valabile şi definitive
pentru periodizarea culturii Wietenberg-Sighişoara, mai cu seamă că aşezarea de la Derşida
se găseşte la periferia ariei de rSspîndire a acestei c u l t u r i 2 2 .
La Derşida s-a putut stabili că abia în faza a ΙΠ-a apare tehnica de ornamentare cu
impresiuni dinţate şi motivele meandrice. T o t în faza a I I I - a se definitivează strachina
cu buza l o b a t ă 2 3 . Deoarece la Bistriţa întîlnim atît tehnica de ornamentare cu impresiuni
dinţate, cît şi motivele meandrice şi strachina cu buza lobată pe deplin constituită, putem
presupune că necropola şi aşezarea de la Bistriţa aparţin fazei tîrzii din evoluţia culturii
Wietenberg-Sighişoara 2 4 corespunzînd celei de a IÎI-a faze stabilite pînă acum pe baza
stratigrafiei de la Derşida.
Pentru o încadrare tîrzie a necropolei de la Bistriţa pledează, pe lingă cele arătate,
şi faptul că unele forme îşi găsesc analogii în faza a I I I - a a culturilor Otomani şi Tei,
precum şi folosirea cu exclusivitate a ritului de incineraţie 2 6 . Deocamdată n u se pot fixa cu

* · K . Horedt, Probkmtt* teraetidi din perioada bronzului
sjolwti în Traasiltama, in Stadii fi somimitàri, Sibiu, 1967,
p. 137-153.
1 1
N . Qiidioţan, Cronologia tulfurii Wittenberg In lumina
lipiturilor ώ ia Dtrfida, comunicare prezentaţi la c a dc a
II-a sesiune suin ţ inel a muzeelor, Bucureşti, 27 —29 decem
brie 1965. Manuicriiul comunica1 rii ne-a foal pui la dispo
ziţie de d o e autor, căruia îi mulţumim ţi pc aceasti calc.
*• K. Horedt, ap. ăi. aj N . Chidiosan, op. rit.

" Ibidem.
* * Pentru încadrarea cronologica a culturii WietcnbergSighiţoara vezi I ; N a l o r , In Istoria României, vol. I , Bucu
r a ţ i , 1960, p. 1 0 7 - 1 0 8 ; K . Horedt, în Daria, N.S.. I V , 1960,
p. 1 2 8 - 1 3 7 ; D . Popescu, In SCIV, 17,1966,3, p. 563 ti urm.
** I n raportul preliminar (Materia/t, V I I . p. 149) formu
lasem ipoteza di necropola de la Biitripi ar aparţine unei
faze dc început ι culturii Wietenberg, ipntexl cc a-a dovedit
a G neîntemeiata.
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destulă certitudine limitele cronologice ale fazei a I l I - a a culturii Wietenberg-Sighişoara.
Pentru limita superioară există indicii stabilite pe baza ceramicii de tip Otomani descoperită
la Derşida. Rămîne deschisă problema dacă culturile Wietenberg-Sighişoara şi Otomani
se termină o dată cu bronzul mijlociu, sau dacă ele continuă şi i n bronzul evoluat 2 0 . în
legătură cu această problemă, K . Horedt a formulat două ipoteze şi anume că apariţia
culturii Noua în Transilvania, la începutul bronzului evoluat, a determinat sfîrşitul culturii
Wietenberg-Sighişoara, o r i că cele două culturi coexistă pînă la începutul bronzului tîrziu,
rămînînd să se vadă în ce măsură intervin în Transilvania influenţe ale ceramicii m o r m i n 
telor tumulare 2 7 . Necropola de la Bistriţa pare să sprijine cea de-a doua ipoteză. Prezenţa
unor forme de vase tipice pentru cultura Noua în cadrul necropolei bistriţene pledează
pentru coexistenţa în timp a celor două culturi şi, deci, pare verosimilă părerea lui M . Rusu
conform căreia durata de existenţă a culturii Wietenberg-Sighişoara se prelungeşte pînă
la sfîrşitul epocii bronzului 2 8 .
în încheiere, cîteva cuvinte în legătură cu determinările antropologice. S-au putut
face determinări la un număr de 23 de morminte. Dintre acestea, 11 aparţin unor adulţi,
5 unor adolescenţi şi 7 morminte sînt de copii. Repartizarea pe vîrstă a mormintelor de
la Bistriţa ne arată că media de viaţă a oamenilor din epoca bronzului era foarte scăzută.
Numărul mormintelor de copii şi adolescenţi întrece pe cel al maturilor.
L A N É C R O P O L E D'INCINÉRATION APPARTENANT A LA CIVILISATION
DE WIETENBERG-SIGHIŞOARA D E BISTRIŢA
RÉSUMÉ

Pendant les campagnes de fouilles dc 1958 et 1962, on a découvert à Bistriţa (dep. de
Bistriţa-Năsăud) une necropole d'incinération à ume appartenant à la civilisation de WietenbergSighişoara, de l'âge du bronze.
Du fait d'avoir été enterrées à petite profondeur, la plupart des urnes, ont été détruites
par les travaux agricoles. Aussi, des 38 tombes mises au jour, seulement quelques-unes n'étaient
pas bouleversées ayant comme mobilier funéraire une urne recouverte le plus souvent d'une
écuellc-couvcrdc et un ou deux vases. Rarement, cette ume était introduite dans un autre vase,
dc protection, et l'écuelle-couvercle était alors remplacée par des tessons ou par des dalles en
pierre. Les urnes contenaient des fragments d'os humains calcinés, de la cendre et des charbons,
ct dans un seul cas, on a découvert à part les vases céramiques une fusaïole en terre cuite. Les
pieces en métal ou en os font défaut. Le lieu de crémation n'a pu être identifié.
La céramique qui composait le mobilier funéraire peut être rangée en deux grandes caté
gories, à savoir, une céramique travaillée négligemment à la main dans une pâte contenant dc
nombreuses impurités et une céramique fine, soigneusement modelée ct richement décorée.
En tant que formes, les urnes peuvent être groupées selon quatre types principaux (fig. 12/A).
Le premier type comprend des urnes de grandes dimensions, hautes, à corps bombé et à
large embouchure; le second, des vases trappus, à embouchure large et à deux anses; le troi
sième, des vases en forme d'amphores ct, finalement, le quatrième, des vases moyens, aux corps
bombés, sans avoir l'embouchure nettement profilée.
En matière de décor, les méandres et les spirales sont prédominantes; on rencontre pour
tant aussi les cannelures, les proéminences, les alvéoles, les bandes en relief alvéolés ct les motifs
estampillés.
• K . Horedt, Probltmth aramicii..I.
DatLt, N.5., V U , 1963, p. 135-138.
" K . Horedt, op. cit.

Ordcntlich, în

** M . Rusu, in Arbtahga MeUnti,
248, si n o u 36.
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Λ environ 400— 500 m on a pu identifier aussi l'établissement i cette nécropole. La céramique
provenant de cet établissement est tout à fait identique à celle de la nécropole, et les habitations
étaient de surface.
Etant donné que les objets en métal font défaut, l'encadrement chronologique de la nécro
pole et de l'établissement ne peut se faire que sur la foi de la céramique et du rite funéraire.
Certaines formes de la céramique de Bistriţa trouvent des analogies dans les phases I I I des
civilisation d'Otomani et de Tei.
Ce dernier temps on a pu établir sur la foi des données stratigraphiques et stylistiques, trois
phases de la civilisation de Wietenberg-Sighişoara. Selon toute apparence, la nécropole ct l'établis
sement de Bistriţa appartiennent à la dernière phase de celle-ci. Toutefois, le problème de la
fin de cette civilisation reste ouvert, car on ne peut encore préciser si elle s'achève en même
temps que la phase moyenne du bronze ou bien si elle continue jusqu'au début du bronze tardif.
Un indice en faveur de cette dernière hypothèse serait les formes des vases, spécifiques de la civi
lisation de Noua, déqouvcrts à Bistriţa.
L'analyse anthropologique des ossements a permis dc constater que des 23 tombes, 11 appar
tiennent a des adultes, cinq à des adolescents et sept à des enfants. Cette répartition selon 1 âge
nous indique que la moyenne de longévité de la société de l'âge du bronze était très basse, car
le nombre des tombes d'enfants et d'adolescents dépasse celui des adultes.
La nécropole de Bistriţa, est l'une des rares nécropoles appartenant à la civilisation de
Wietenberg-Sighişoara, découvertes jusqu'à présent en Transylvanie et la première à avoir été
publiée entièrement.
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Fig. 1. — Plan general d e fouilles. 1, forci; 2, terrain agricole; 3, tranchées dc 1958; 4, chemin vicinal; 5, tran
c h é e de 1962.
Fig. 2. — Plan dc la tranchée A . 1, tombes de l'âge du bronze; 2, céramique féodal t.
Fig. 3. - Vase féodal ( X 1 V « - X V C attela) découvert dans la superficie Λ .
Fig. 4. — Plan des superficies B, C , D . l , lombes de l'âge du bronze; 2, céramique féodale; 3, objets en fer dc
l'époque féodale.
Fig. 5. — Coupe dc la paroi sud dc la iranchcc ] ] ; 1, couche actuelle, humus; 2, couche jaune a gravier; 3, couche
compacte dc gravier.
Fig. 6. — Mobilier de la lombe n " S. 2, vase-urne; 1. 3, écucllcs-couvcrdcs.
Fig. 7, — Tessons provenant de l'établiflwncnt.
Fig. β. — 1, ν au-ume de la lombe n ° 1; 2, vaac-umc de la tombe n ° 4; 3, vasc-ume dc la tombe n " S; 4, mobi
lier funéraire de la tombe n ° 6; 5, fragmenta dc l'urne dc la tombe n ° 7.
Fig. 9. — 1, mobilier funéraire dc la tombe n " B; 2, vases dc la tombe n " 13; 3, mobilier funéraire dc la tombe
n " 14; 4, ume dc la tombe n " 16; 5, ume dc la tombe n ° 19.
Fig. 10. — 1, vase du mobilier dc la tombe n ° 22; 2, mobilier funéraire dc la tombe n ° 23; 3, mobilier funéraire
de la tombe n ° 24; 4, éçiiellc-cauvercle de la tombe n " 25.
Fig. 11. — I , mobilier funéraire de la tombe n" 31; 2, ume de la tombe n " 32; 3, écuelle-couverele de la tombe
n " 33; 4, ume dc la tombe n " 36; 5, mobilier funéraire dc la tombe n D 3B.
Fig. 12. — Formes des vases découverts dans la nécropole dc Biatrial. Λ, u mes; B, couvercles; C , vases dc protec
tion; D , vases du mobilier.
Fig. 13- — Répertoire des ornements dc la céramique découverte dans la nécropole dc Bistriţa.
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SONDAJELE DE LA BRAŞOV- PÀTICEL

A. D. ALEXANDRESCU şi I . POP

C

dc pe dealul Păticel— între Tîmpa ţi Gorîţa — a fost descoperită cu ani
în urmă; o scurtă descriere a ei a fost publicată împreună cu a altor cetăţi de
pămînt din Ţara Bîrsei l . La cercetarea pe teren făcută atunci nu s-au găsit urme
la suprafaţă şi s-a făcut presupunerea că ar fi o cetate slavă a . în Muzeul din Braşov se
păstrează de aici (nr. inv. 5524) un topor de piatră fragmentar (fig.l).
Cetatea se află pe culmea împădurită a
dealului la o altitudine de 930 m; are forma
relativ ovală; lungimea ei este de 30 m, iar
lăţimea de aproximativ 20 m. Spre nord era
apărată de două şanţuri ce tăiau partea mai
Îngustă a culmii în partea unde accesul era
mai uşor; în rest apărarea era asigurată dc
panta mai abruptă spre est. Platoul cetăţii este
bine conturat la nord, est şi sud; partea dinspre
vest este în uşoară pantă (fig. 2).
Şanţul de Ungă cetate, cu direcţia SV—NE,
este lat de aproximativ 7 m, iar adîncimea
lui maximă nu atinge 2 m; reprezintă pro
babil adîncirea fundului unei văiugî naturale.
Partea dintre cele două şanţuri de apărare, în 1%. i. - Rrasor-i'ann!. Topor dc rpjnrra fragmentar,
pantă spre nord, prezintă în malul şanţului
cetăţii un mic val rezultat din pămîntul scos din şanţ. Lungimea ei este dc aproximativ
30 m; marginile spre vest şi est nu pot fi clar delimitate, terenul fiind în pantă. Primul
şanţ de apărare, cu direcţia SSV—NNE, este mai îngust spre SSV şi se lărgeşte spre NNE,
lăţimea lui variază între 4 şi 12 m, iar adîncimea este sensibil mai mare decît a şanţului
de lîngă cetate, depăşind 3 m. Acesta constituia de altfel şi primul obstacol în calea ataca
torilor şi s-a realizat probabil prin amenajarea unei văiugi naturale.
Cetatea a fost secţionată pe direcţia NNV—SSE. Secţiunea I , lungă de 47,50 şi lată
de 1 m, taie şanţul cetăţii şi valul din faţa lui. Secţiunea I I , lungă de 7,60 m şi lată de
1 m, a fost trasată perpendicular pe prima, în partea de vest a cetăţii, şi are direcţia ENEVSV. Cea de-a treia secţiune (III), lungă de 20 m şi lată de 1 m, are orientarea VNV—ESE
şi traversează primul şanţ de apărare.
ETATEA

1
W. Honvath, WaUbmjfe
am dim Biirzrnlande, in MRSM,
5, 1944, p. 38 ei lig. 21, unde dealul apare cu numele dc

Rattcnbcrg.
1
ibidtm.
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Depunerea este In general subţire şi aproape pretutindeni constă dintr-un sol brungfllbui nisipos (fig. 3). Doar pe o Întindere de aproximativ 8 m în partea de sud a secţiunii
I solul se prezintă mai negricios şi conţine mai multe pietricele. In acest pămînt nu s-a
găsit nici un material. I n rest, puţinele fragmente ceramice s-au găsit « în cuiburi ». Adîn-

Pig. 2. — Brafm-Vdtiui. Plinul cetirii din prima epoci •
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fierului.

Fig. 3. — Bra/ov-Pâtice/. Profilele secţiunilor*
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4

cimea obişnuită este de 0,20— 0,40 m; numai în valul din faţa şanţului cetăţii, fragmentele
ceramice au apărut la adîncimea de 0,75 m.
Ceramica se împarte în mai multe categorii.
1. Ceramică de factură grosolană cu pereţi groşi, arsă la roşu, uneori cenuşie în
spărtură sau cu pete cenuşii ia suprafaţă; în pastă are cioburi pisate. Puţinele fragmente
descoperite nu permit reconstituiri de forme. Unele par a aparţine vaselor cu pereţi mai
mult sau mai puţin bombaţi şi buza relativ dreaptă. La această categorie apar proeminenţeapucători orizontale (fig. 4/1—4).

2. O a doua categorie conţine de asemenea cioburi pisate, uneori nisip şi pietricele,
dar este lucrată mai îngrijit. Toate fragmentele aparţin castroanelor adînci cu pereţi mai
mult sau mai puţin curbaţi şi buza adusă spre interior; suprafaţa relativ netedă are culori
ce variază de la brun-roşu la cenuşiu-negru, interiorul fiind în general cenuşiu-negru
(fig. 4/5-9).
3. Categoria cea mai importantă o constituie fragmentele ceramice din vase cu pereţi
groşi, în pastă mai fină, cu cioburi pisate sau mai rar grăunţe de calcar sau pietricele.
Cele mai multe au suprafaţa îngrijită, exteriorul negru, iar interiorul roşcat sau cenuşiubrun. Din cauza condiţiilor de zăcere, lustrul nu s-a păstrat. Unele din fragmente aparţin
vaselor cu gît relativ înalt şi uşor arcuit, cu trecerea de la gît la umăr bine marcată şi cu
umărul proeminent; parte din ele au decor de caneluri in ghirlandă mai late sau mai
Înguste, într-un caz asociate cu mici proeminenţe (fig. 5/1—2). Alte fragmente prezintă
faţete oblice şi aparţin probabil la acelaşi tip de vas, dar cu etaj, avînd zona de faţete pe
maxima bomba re a peretelui 3 . Doar două mici fragmente au un decor mai deosebit: unul
1

Λ te vedea raaul de la Reci, jud. Covasna, Z , Sxckely,
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txttulatt
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prezintă o bandă mărginită de linii in fals şnur cu grupe de linii perpendiculare; celălalt
are mai multe linii oblice de fals şnur şi cercuri concentrice (fig. 5/3—4).
Un număr extrem de redus de fragmente aparţine vaselor cu pereţi subţiri din pastă
mai densă şi fină cu cioburi pisate sau nisip şi pietricele, unele cu exteriorul cenuşiu-negru
şi interiorul brun-roşcat sau invers. Nu s-a putut reconstitui nici o formă. De menţionat
un fragment, probabil de strachină sau farfurie, cu exteriorul roşcat şi interiorul cenuşiunegru, decorat in interior cu caneluri fine, şi un fragment de toartă în bandă din pastă
foarte bună cu multe puncte de calcar, avînd suprafaţa bine netezită.
Toate fragmentele ceramice descoperite aparţin primei epoci a fierului şi anume unei
faze timpurii. Ceramica neagră-roşie, Îndeosebi vasele mari, îşi găsesc bune paralele şi în
alte puncte de pe teritoriul Braşovului, ca de pildă în cartierul Bartolomeu, la cariera de
piatră (în apropierea fabricii de azi « Răsăritul »), pe Tîmpa, pe şaua Tlmpei şi, în special,
în Valea Răcădăului *, situată la sud-est, în imediata vecinătate a dealului Păticel. Dar cum
materialele din valea amintită nu au fost descoperite în săpături sistematice, nu putem şti
dacă este vorba acolo de o aşezare sau de un cimitir.
Putem face presupunerea că materialele aparţin mai degrabă unei aşezări, iar cetatea
de pe Păticel reprezintă refugiul fortificat al locuitorilor aşezării din vale.
LES SONDAGES DE BRAŞOV-PATICEL
RÉSUMÉ

Sur la colline dite « Păticel » a proximité de la vallée du Racădau on a procédé a plusieurs
sondages dans une forteresse de la première époque du fer, qui n'a livré que relativement peu
de matériaux céramiques. La forteresse protégée des trois côtés par des pentes abruptes et du
seul côté accessible par deux fossés de défense, ne servait probablement que comme lieu de refuge
pour les habitants des alentours.
L É G E N D E DES
Fig. 1. — Brasar-i'dfitrl.
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la cité dc la première é p o q u e dc l'âge du
sections.
dc la premiere é p o q u e dc l'âge du fer.
de la première é p o q u e de l'âge du fci.
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SĂPĂTURILE DE SALVARE D E LA IERNUT
(jud. Mureş)

N. VLASSA

I

M A R T I E 1961 vastele lucrări de excavaţie necesare construirii termocentralei electrice de la
Iernut au afectat o modestă villa rustice aflată în hotarul « Qnepişti » al acestei comune, iar
In vecinătate, în hotarul «Bedee», au fost distruse mai multe morminte de incineraţie
în urnă, romane. într-o urnă salvată, ajunsă în posesia Muzeului de istorie din Cluj, s-a
găsit o monedă a Severinei, emisă la Tarraco în 275 într-o baie de nisip din apropiere
s-a aflat un craniu de zimbru, zâcînd în depunerile pleistocene.
între 10 şi 23 iunie 1961 s-au desfăşurat la Iernut restrînse săpături de salvare, ce-şi
propuneau cercetarea zonei în care apăruse urna cu moneda Severinei. Lucrările de constru
ire a termocentralei Înaintaseră Insă într-un asemenea ritm, Încît la data începerii săpăturilor
întregul teritoriu era deja ocupat de instalaţii şi clădiri, săpăturile devenind imposibile
(fig.l ; zona punctată e cea afectată de' lucrările termocentralei). Conducerea şantierului
ne-a predat o urnă cinerară hallstattiană, conţinlnd numai oase mărunte calcinate şi pămînt
cenuşos, descoperire izolată din teritoriul « Bedeelot» (tig. 4/10).
în această situaţie, am trecut la cercetarea terenurilor ce urmau să Re, într-un răstimp
de 1—2 ani, de asemenea afectate de lucrările termocentralei.
în imediata vecinătate a « Bedeelor,» în partea de hotar numită « Fundu Bedeelor»,
la marginea terasei de deasupra luncii Mureşului, s-au trasat două secţiuni {S şi Sa).
Stratigrafia ambelor secţiuni e următoarea: 0—45 cm, humus negru; 45—80 cm, pămînt
cafeniu-gălbui nisipos ce face trecerea spre lutul galben, steril. în St au apărut rare frag
mente ceramice hallstattiene (fig.5/2,4), iar din stratul cafeniu-gălbui au ieşit cîteva cioburi
neolitice (fig. 5/1). în S2 a fost interceptată o vatră de foc din epoca feudală timpurie
(sec. X I I — X I I I ) , printre pietrele căreia au fost aflate, în afară de cenuşă şi oase de animale,
multe fragmente ceramice, dintre care remarcăm fragmentele unor cazane de lut (fig. 4/4—8).
Tot în S2 s-au ivit şi cîteva cioburi hallstattiene (fig. 4/9).
Spre răsărit de «Bedee», în hotarul «Toţăghi» (fig. 1) s-a trasat o nouă secţiune
(Sa), de 12x1 m, orientată E-V. Secţiunea a tăiat o groapă din epoca feudală timpurie,
din care au ieşit buze de cazane de lut şi fragmente de greutăţi de război de ţesut (fig.
5/3,5). Imediat lîngă S3 s-a trasat S4, de 15x1 m, orientată tot E - V , avînd aspectul unei
taluzări a malului terasei unde în 1960 — în cadrul lucrărilor şantierului arheologic Iernut —
se deschisese o casetă pentru a se degaja un cuptor de pîine din epoca feudală. Săpătura
din 1960 degajase cuptorul de pîine, iar calota acestuia fusese demontată. Demontînd acum
N
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şi crusta, groasă de aproape 5 cm, a vetrei cuptorului, a apărut sub ea o îngrămădire de
cioburi hallstattiene, romane şi din epoca migraţiilor, culese şi lutuite în substrucţia cup
torului, cu scopul evident de a asigura păstrarea căldurii cît mai mult timp. în lutul ars
al crustei s-a aflat o mică monedă de argint de la Andrei I I I (1290—1301), ce asigură
datarea cuptorului dc pîine la finele secolului X I I I — începutul secolului X I V 2 . Alături
de cuptor, in S4, au fost prinse o groapă şi un bordei din care au apărut fragmente cera
mice databile, cu multă probabilitate, de asemenea la sfîrşitul secolului X I I I şi începutul
veacului următor (fig. 4/1—3).
Siliştea medievală timpurie ce se întindea in părţile de hotar « Fundu Bedeelor»,
« Bedee» şi « Toţăghi » poatefiidentificată cu aşezarea dispărută Bedotelke, atestată documen
tar ultima oară la 1400 (Bedewtelke) ca fiind posesiunea nobilului Vamos (Wamus) Petru.
Localizarea topografică documentară a aşezării dispărute corespunde întru totul rezultatelor
arheologice 3 .
Un alt punct afectat de construcţii fiind « Bideşcutul Mare», s-au executat restrînse
săpături şi în această parte de hotar a Iernutului. Prezentîndu-se sub forma unei terase
înalte, ridicată deasupra cursului unui vechi braţ al Mureşului, azi înmlăştinit, cu bogate
izvoare în imediată apropiere, «Bideşcutul Mare» prezenta excelente condiţii de locuire
(fig. 2). Un şanţ de drenaj, adîncit în cadrul lucrărilor din I960, cînd se efectuau săpături
arheologice la punctul « Hulpişti» *, scosese la iveală cîteva fragmente ceramice aparţinînd
culturii Criş (fig. 6/11—12).
S6 şi Se, fiecare de 1 6 x 2 m, orientate NNE—SSV, au fost trasate paralel cu şanţul
de drena) adîncit în 1960 (fig. 2). în ambele secţiuni au fost prinse două straturi de cultură,
cel superior de culoare negricioasă, cel inferior cafeniu-gălbui, urmînd apoi lutul galben,
steril. în stratul superior, gros în medie de 35—40 cm, au fost aflate rare fragmente
ceramice din epoca migraţiilor (fig. 5/6,10), cioburi romane (fig. 5/8-9), un vîrf de pilum
din aceeaşi epocă (fig. 5/7), cioburi hallstattiene (fig. 5/11—15) şi din epoca bronzului
(fig. 6/1—3,6), neputîndu-sc însă surprinde nici un complex arheologic închegat.
în S6 s-a observat că din primul strat coboară o groapa de mari dimensiuni
(fig. 3), în care au apărut fragmente ceramice aparţinînd culturii Noua (fig. 6/4-5, 7-10).
Stratul inferior, cafeniu-gălbui, gros în medie de 1 m, aparţine unei faze foarte tîrzii
a culturii Criş. SG a secţionat un bordei aparţinînd acestei culturi (fig. 3). Deşi păstrează
forme de vase, profile şi motive decorative specifice (fig. 7/2—6,8—9,12—14), ceramica
Criş de la « Bideşcutul Mare» a pierdut cu desăoîqire amestecul de pleavă în pastă, acest
amestec fiind fenomenul atît de caracteristic fazelor îndeobşte cunoscute ale acestei culturi.
Că avem de-a face cu o fază atît de tîrzie, ne-o dovedeşte şi faptul că în bordeiul amintit
s-a aflat fragmentul unei măciuci de piatră cu perforare conică (fig. 7/11), iar alături de
bordei s-a găsit, indiscutabil în stratul Criş (vezi fig. 3), o bucată de metal care la analiza
făcută la laboratorul de spectrografie al Institutului de chimie din Cluj s-a dovedit a fi
cupru

curat

(fig.

7/1).

în stratul Criş tîtziu au mai apărut şi cîteva lame grosolane cioplite în şist menilitic
(fig. 7/10), iar pe fundul bordeiului au fost aflate şapte rîşniţe primitive, albiate, de mari
* At. Capul încoronat al recelui, cu plete lungi, in prnfil
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dimensiuni, aşezate în semicerc în jurul verrei de foc. La demontarea acestei vetre s-a
observat că sub crusta ci, într-o adîncitură ovală anume făcută în lutul galben, zăceau
oasele piciorului unui bovideu, în poziţie anatomică normală (ofrandă?).

Fijţ. β. — 1—6, Itriutl—HGonlant,

bonkiul h.illst.iiii.in, fragmente ceramice.

Cadrul restrîns al unui raport preliminar nu ne permite discutarea tuturor problemelor
legate de identificarea faciesului Criş tîrziu de la Iernut. în orice caz, cercetarea actuală
a culturii Criş pe teritoriul Transilvaniei ne permite să sesizăm — în afară de faza (sau
fazele) ei îndeobşte cunoscute 5 — si etapa sa timpurie (ilustrată prin aşezarea de la Cluj —
• Cf.

Ν.

Vlassa, Cuilura

Cri

f

in Trami/mnia,

în ΛιΙύΜΝ,

11],

1966,

p.
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« Gura Baciului»), iar descoperirea de la Iernut — « Bideşcutul Mare» documentează dăinu
irea unei faze a culturii Criş pînă într-o epocă ce cunoaşte deja cuprul. De altfel, fenomenul
de « re ten fi une», de întîrziere cronologică a culturii Starf'evo-Criş e cunoscut în întreaga
arie a acestui complex, el explicînd tocmai supravieţuirile starcevienc în medii neolitice
aparţinînd unor culturi mai tîrzii.
Ţinem să subliniem în mod deosebit faptul că in vara anului 1961 s-a descoperit
în fostul raion Orăştie o aşezare Criş tîrzie a cărei via fă încetează, după observaţiile făcute, o
dată cu (şi, foarte probabil, din pricina) stabilirea unei extrem de puternice « colonii »
vinfiene-turdăşene în imediată vecinătate, la o distanţă de circa 500 m. Ştiind că com
plexul vin.ian (ilustrat în Transilvania prin etapele sale evolutive: Turdaş, Turdaş-Petreşti
şi Petreşti-Turdaş) ocupă bazinul mijlociu al Mureşului, putem pune pe seama înaintării
lui treptate — deci cronologic eşalonate — pe Mureş în sus fenomenul încetării vieţuirii
aşezărilor Criş. Fenomenul încetării vieţii în aşezările Cris din această zonă geografică e
paralel cu cel al apariţiei influenţelor Criş în etapa Turdaş a complexului Vinca din Tran
silvania.
Aşezările etapei Petreşti-Turdaş nu depăşesc, în general,Mureş în sus, zona saliniferă
a Uioarei, cea mai estică staţiune fiind la Cuci. în teritoriul destul de vast dintre Cuci şi
Tg. Mureş (punctul de maximă râspîndire vestică, pe Μι /reţ în jos, a culturii Ariuşd),
cultura Criş a putut să evolueze lent şi relativ netulburat, cum o dovedesc şi descoperirile
de la « Bideşcutul Mare » e .
Durata şi — într-o oarecare măsură — sensul acestei evoluţii Criş tardive sînt jalonate
deocamdată doar de cîteva puncte de reper. în primul rînd, e apariţia în această arie geografică
şi in cea imediat învecinată a Cîmpiei Transilvaniei a fenomenului neolitic a aşa-numitului
«facies transilvănean» al culturii Tisa, termen ce acoperă — pare-se — mai mult o lipsă a
cercetării materialului denumit astfel, decît o derivare genetică a lui din cultura Tisa din
şesul Tisei. în al doilea rînd, atragem atenţia asupra piciorului de vas din fig. 7 j l , formă
străină fazelor mai vechi ale culturii Criş, care — chiar dacă ei ei, în această porţiune a văii
Mureşului, rămîne un fenomen izolat şi fără urmări — seamănă totuşi în mod surprinzător
cu unele picioare-suport precucuteniene '.
După terminarea cercetărilor în punctul «Bideşcutul Marc», s-a deschis o casetă la
locul numit « Rîpasăchi » (fig. 2), de unde au rezultat cîteva cioburi neolitice atipice, probabil
răspîndiri din aşezarea dc mai sus.
în punctul «Gorotar», periclitat de lucrările şoselei, s-a golit un bordei aparţinînd
primei vîrste a fierului, din care au rezultat fragmente ceramice hallstattiene caracteristice
(fig. 8/1-6).
ANEXA
Din stratul şi bordeiul Criş tîrziu de la Iernut — «Bideşcutul Mare» a fost cules
integral materialul osos faunistic, însumlnd 157 de piese. Determinarea materialului osteologic
s-a făcut la catedra de morfologie animală a Institutului agronomic « Dr. Fetru Groza» din
Cluj, de către prof. I . Papp.
* Pentru aceste probleme, cf. Ν . Vlaoa, in AtlaMN.

I V , 1967, p. 403 «i urm.
1

CI. R. Vulpe, Proittmtlt moliticuSvi tarpato-nipmian In

lumina ilpitmiler
p. 63, fig. 6 /a.
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Categoria

Nr.de
fiag.

domestic
domestic
domestic
domestic

(boul)

Sui scrofa damts/icus (porcul)
Otitaprinat
danii familiara
(clinele) . . . .

10

%

Observ.

39

24,57

Staruri mied, foarte probabil specia

12
10
6

7,56
6,30
3,78

bracbjures;
mulţi indivizi tineri
L i p s i Sus strofa frrus (mistrcrul)
Capra

sp. ţi Orii

arits

Foarte probabU Caniş

(oaia)

familiarii

paluslrii

Hauus

taballus

î

(calul)

sălbatic
sălbatic
•alba tic
Anas ploijrbjntbo
(raţa sălbatici) sălbatic
sălbatic
Uuio pictorum (scoica dc rlu)

Talpa Empota
(ci n i μ )
Ciulim
tilellus (popiodaul) . .
CtrwMf ttapbus (cerbul)

HÊIÎX
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bor/e mis

(melcul

dc grAdinl)
Indclerminabil

sălbatic

-

5

3,15

2
1
1
2
1

1,26
0,63
0,63
1.26
0,63

3
75

1,89
48,34
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100,00

Nu sc poate p r e c i s daca e n săl
batic sau domestic
Poate fi ulterior în timp

Toul miaule dtimtwict: AÎ2\ '
b

a

T o u t Bulimic t l l t u i i f f : £^30%, dinliE « i r provenite din f u l n u ] p i i m i i i t ; 2,i2°,
Cil:

LES FOUILLES D E SAUVEGARDE D E IERNUT
HÉSUMÉ

Les fouilles de sauvegarde de Iernut ont visé les objectifs archéologiques directement péri
clitas par les travaux liés i la construction de la centrale thermoélectrique de cette localité.
Au lieudit « Bedee » on a découvert un cimetière d'incinération i urnes d'époque romaine,
qui dépasse la date de l'abandon de la Dacie. On a trouvé de même une ume d'incinération
hallstattitnne.
Aux lieuxdits « Fundu Bedeelor» et « Ţoţăghi» on a trouvé des matériaux hallstattiens et de
la haute époque féodale et i « Bideşcutul Mare » des fragments céramiques de l'époque des migrations,
de l'époque romaine, du Hallstatt ce dc l'époque du bronze. On a identifié aussi un faciès de
la culture dc Criş, et i «Gorotar» on a fouillé un fond de cabane de l'époque hallstattitnne
LÉGENDE

D E S FIGURES

F i g . 1. — ltrnnl—*Btdtt»,
itrnul —* F and H -Bedalorn,
Itrnal—tTo/igbi».
F i g . 2. — Itrnul—uBidessulul
Mort»,
Itrnul—s
Rlposdcbi.
Releve des
F i g . 3. - Itrnul—*.
Biot/tulul
Mon*.
Coupe dc là section 5.

Releve des
fouilles.

fouilla.

Fig. A. - 1-3, Itrnul-nTofdgbi».
S,, tessons de b fin du X I I I " — début du X I V · siècle; 4 - 8 , Itrnul-»
Fundu
Btdttlor*. S,, tessons des X I I e — X I I I * siècles; 9, tesson hallstarticn; 10, Itrnul—m. BuVrs. Urne d'incinération hallstatticnnc.
Fig.

5.

• 1, Itrnul—

« Fundu

Btdttlor

».

S,,

tesson n é o l i t h i q u e ; 2, A, lessons hallstauicna; 3, 5, Itrnul

— « To/dgbi*.

S,

tesson des X I I e — X I I I e siècles et poids du couche supérieure, tessons dc l'époque des migrations; 1, pointe de pilum romain;
8, 9, tessons romains; 11 — 15, tessons hallstanieru.
Fig. 6. — 1—3, 6, Itrnul—t. Bideşcutul Mort*.
S. 5 et S. 6, couche supérieure, tessons dc l'âge du bronze; 4, 5, 7—10,
S,, fosse appartenant a la civilisation dc Noua, tessons; 11,12, fossé dc drainage pratique en 1960, lessons appartenant a
la civilisation de Cris.
Fig. 7. — ltrnul—n
Bsdtftul A Mart*.
S A ct S t , couche inférieure ct hutte a matériel C r i s de la S K . 1, morceau
de cuivre; 2—9, 12—14, tessons appartenant a la civilisation dc Cris; 10, lame en schiste ménililhiquc; 11, massue en pierre
à trou d'emmanchement»
F i g . 8.— 1 — 6, Itrnul—nGottlar»,
hutte ballsattiaine, tessons.
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arheologice de la şantierul Histria, întreprinse între anii 1960—1%4, au
continuat, cu ajutorul mărturiilor de cultură materială, cercetarea istoriei acestei
colonii milesiene în principalele faze ale existenţei sale (fig. 1). Pentru a putea
urmări simultan toate problemele legate de viaţa cu o durată de un mileniu a oraşului —
sfîrşitul secolului V I I î.e.n. — secolul V I I e.n. —, s-au cercetat în continuare sectoarele
menţionate în rapoartele anterioare, publicate în seria Materiale si cercetări arheologice.
Pentru epoca arhaică şi clasică au fost efectuate săpături în următoarele sectoare:
Sectorul Τ (care reprezintă una din zonele sacre ale oraşului) în care cercetările au avut
ca obiectiv identificarea primei faze a templului A, închinat nu Afroditei aşa cum s-a
crezut îndeobşte, ci, aşa cum au dovedit fragmentele ceramice cu graffiti, lui Zeus. Sectorul
extra muros X de pe platou, la nord-vest de cetate, a adus interesante contribuţii la aşezare
pentru epoca arhaică. In sectorul Ζ 2, în mijlocul platoului, s-a urmărit traseul zidului dc
apărare din secolul al V-lea î.e.n.
Pentru epoca romană cercetările s-au continuat cu valoroase rezultate în următoarele
puncte: Sectorul Poarta Mare, în cuprinsul căruia s-au descoperit două niveluri de locuire,
datate în secolele V I şi VII e. n. Sectorul central al cetăţii, D, în care s-a lămurit dispoziţia
în plan a clădirilor, străzilor şi a reţelei de canale, din această parte a oraşului, în secolul
al VI-lea e.n. Sectorul zidului mare de incintă, unde în cadrul incintei s-au scos la lumină
porţiuni dintr-un zid mai vechi, construit, probabil, după atacul gotic din jurul primei
jumătăţi a secolului al III-lea e.n. Sectorul bazilicii extra-mums, în care au apărut complexe
de locuire din secolele I — I I e.n., precum şi resturile unui mare edificiu, construit se parc
în vremea domniei lui Septimius Severus. Sondajul din punctul Pescărie, în extremitatea de
nord-vest a platoului, care a adus contribuţii pentru cunoaşterea unui nivel roman din
secolul I I e.n., în care s-au păstrat mărturii ale unei producţii locale de figurine dc tera
cotă. Necropola tumulară, unde un tumul cercetat a permis recunoaşterea unui inventar
funerar mixt greco-indigen, datînd din prima jumătate a secolului al IV-lea î.e.n.
Tot pentru epoca greacă cercetările întreprinse în satul apropiat Istria au scos la
lumină o necropolă plană de epocă greacă, datînd între secolele V I î.e.n. — secolul I e.n.
Necropola se leagă, probabil, de o aşezare greco-indigenă, ale cărei urme au fost constatate,
încă pentru secolul al VI-lea î.e.n., la o mică distanţă spre sud.
în sfîrşit, epoca feudală timpurie a fost reprezentată prin cimitirul de la Capul Viilor,
în apropiere de satul Istria.
Rezultatele tuturor acestor săpături sînt amplu expuse in rapoartele ce urmează.
APATURILE
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Fig. 1. — Histria. Planul general si sectoarele cercetate in anii 1960 —1964.

SECTORUL Τ (I960, 1961, 1963)
în sectorul T, în campanii de săpături a anului 1960 s-au urmărit trei obiective
distincte: 1, săparea unei anumite suprafeţe situate la sud-vest de aria explorată în vara
anului 1959; 2, cercetări în jurul micilor edificii F,G,x, scoase la iveală în ultima perioadă
a campaniei precedente, cu scopul de a se preciza cronologia; 3, o cercetare în faţa
templului A, în speranţa de a-i găsi altarul (fig. 2). Cu excepţia colţului de sud al peri
metrului săpăturii, unde la sfîrşitul campaniei 1959 rămăsese încă o porţiune nedegajată
care cuprindea nu numai monumente din epoca greacă, dar şi de epocă romană, în rest,
săpătura întreprinsă în spaţiile enumerate mai sus, la nr. 1 şi 2, a pornit de la nivelul de
călcare al monumentelor sacre greceşti descoperite pînă In 1959 inclusiv. Cercetarea a fost
efectuată prin sondaje care, plecînd de la nivelul amintit, au mers pînă la stînca vie în
scopul de a se cunoaşte toate depunerile anterioare acestor monumente sau, în unele cazuri,
contemporane cu ele 1 .
1
Numeroase p i s c din materialul rezultat din săpaturile
In zona sacri T , din anii 1960 ai 1963, au fost publicate In
studii sau opere dc marc circulaţie: D . M . Pippidi, Scări

utila ţa/ιβ sacra ii

Histria,

în Dacia,

N.S.,

V I , 1959,

p. 7 2 -

idem. Din isteria Dobrogti, I , p. 168 si urm.; Histria, I I , Bucureţii, 1966, passim. Ici cursul raportului nostru, primul studiu
Ta fi ciut D . M . Fippidi, Dată,
1959.

83;
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1. Săpătura din coiful de sud al perimetrului cercetat anterior, restrînsă- la o supra
faţă mică de sub una din străzile oraşului tîrziu, romano-bizantin, marcată în planul general
din 1954 cu indicativul A*, a avut ca rezultate degajarea în întregime a edificiului C
(eliberat parţial în cursul campaniilor 1956—1957) 3 , precum şi descoperirea — la o mică
distanţă de el, spre sud, în preajma unui şir de blocuri foarte avariate, constituind teme
liile unui alt edificiu grav distrus — a unui lot de material arhaic dc cel mai mare interes
(fig. 2, locul marcat xxx).
— Edificiul C, orientat nord-est—sud-vest, construit din calcar gălbui (fig. 2), pe un
plan aproape pătrat (5,87 X 6,50 m), se prezintă cu totul lipsit de suprastructură şi redus, ca
aproape toate monumentele din zona sacră, exclusiv la krepis. Pe unele din blocurile cen
trale se văd neîndoioase urme de incendiu. Este vorba de un mare altar, ale cărui laturi
lungi, dinspre nord-vest şi sud-est, se sfîrşeau — judecind după unghiul vestic, singurul
bine conservat — cu o prelungire care păstrează un indiciu sigur al parapetului: un mic
tor. După toate probabilităţile, între aceste prelungiri era aşezată scara. Sondaje executate
în jurul altarului C ne permit să postulăm construirea lui într-o perioadă ulterioară primei
mari distrugeri a Histriei de la sfîrşitul secolului V I î.e.n. Din aceste sondaje s-a putut
constata că altarul suprapune parţial o mare groapă cu amfore fragmentare de producţie
greco-orientală (fig. 2), groapă ce constituie un depozit de descărcare a unor amfore votiv e
databile în a doua jumătate a secolului al VI-lea, printre ele, cele mai noi fiind de la
sfîrşitul secolului4 (fig. 3).
Cînd pc ruinele zonei sacre, multă vreme lăsată în părăsire, avea să sc înalţe un
cartier de locuinţe, s-a procedat la o nivelare indispensabilă: pentru a construi casa ale
cărei temelii taie unghiul de sud al altarului, spaţiul dintre cele două prelungiri de pc
latura sud-vestică a fost umplut cu blocuri mari de calcar cochilifer — şi acestea, probabil,
scoase din vreun edificiu vecin — inălţîndu-se planul de călcare în acest punct la nivelul
superior al ruinei altarului; la fel s-a procedat şi cu spaţiul ce continua spre sud-vest,
unde a fost aşternută o masă de sfărîmături de calcar şi de şist. Materialul ceramic aflat
imediat deasupra ei întăreşte afirmaţia făcută cu prilejul cercetărilor anterioare, după care
transformarea zonei sacre într-un cartier de locuinţe s-a petrecut către sfîrşitul perioadei
elenistice şi începutul celei romane 6 .
Şirul de orthostaţi fără substrucţii, dispuşi în semicerc, relevat cu alt prilej 0 pc latura
de sud-vest a altarului C, rămîne încă neexplicat; nici nu apare cu claritate dacă este sau
nu în legătură structurală cu acesta din urmă, capătul lui nesprijinindu-sc exact pc colţul
altarului. Pe de altă parte, tehnica de prelucrare a orthostaţilor, fasonaţi simplu, nu este
identică cu aceea a blocurilor cu feţele lustruite ale acestuia. S-ar putea presupune că hemi
ciclul de orthostaţi era menit să adăpostească cenuşa rezultată din comhustiunea sacrificiilor,
aşa cum apare de exemplu la Epidaur 7 , dar curioasă apare în acest caz lipsa cenuşii, a
cărbunilor şi, în general, a resturilor de sacrificii pe care ne am fi aşteptat să le găsim aici.
Numai cercetări viitoare pe o suprafaţă mai amplă vor putea aduce lumină în problema
aceasta.
— La sud de altarul C, între resturile caracteristice ale unui mare incendiu, a fost
descoperit in sil», aşa cum s-a spus mai sus, un interesant lot de material arhaic, provenind
1
SCIV, V I , 1955, p. 5 2 9 - 5 3 0 ; MaltriaU, V . 1959, p. 2BS
ţi pl. I I .
' Maleriali, V , 1959, p. 285 si pl. I I , 111, I V ; V I , 1959,
p. 269 - 2 7 0 , pl. 11.
• Groapa a apărut prima oari în cadrul scqiuruj VI/1956,
prinzindu-sc foarte clar pc profilul peretelui de lud-vest. Cf.

Alutrù/t, V , p. 284 ţ i pL I V / b .
' Vezi rapoartele şantierului Histria — sectorul T , publicate în AtuVriai, V , 1959, p. 2 8 3 - 2 8 8 ; V I , 1959, p. 2 6 5 274; V I I I , 1962, p. 383-389.
* Vezi mai sus, nota 3.
:
Cf. F . Ruben, ThfwUt,
Pairs, 1939, p. 344, fig. 15.
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din construcţia şi podoaba exterioară a unui templu (locul descoperirii marcat pe fig. 2
cu semnele xxx; vezi D . M . Pippidi, Dacia, N . S., 1959, f. 14—19). în primul rînd, una
din volutele unui capitel ionic de calcar — roşită de foc şi în plină dezagregare — cronologic
şi stilistic de pus alături de capitelul ionic descoperit în campania 1957, în spaţiul din faţa
templului A , cam la jumătatea distanţei dintre acesta şi altarul lui Zeus Polieus 8 . A p o i , o

F i g . 3. —

Histria.

A m f o r e de p r o d u c ţ i e greco-oricntala d i n groapa v o t i v ă (a d o u a j u m ă t a t e a secolului
a l V I - l e a î . e . n . ) 1, i o n i a n i ; 2, C h i o s ; 3 , L e s b o s ( ? ) .

serie destul de variată de teracote arhitectonice: ţigle, olane simple sau, într-un caz, cu
antefixa înfăţişînd o palmetă între două volute, fragmente de sima şi cornişe păstrînd urme
ale decoraţiei originale policrome: meandre alternînd cu pătrate în care e înscrisă o stearozetă cu raze roşii şi negre ( D . M . Pippidi, Dacia, 1959, fig. 14—16). Acest motiv, repetat
pe cele mai multe fragmente, e delimitat sus şi jos de o baghetă decorată uneori cu
zigzaguri paralele sau cu mici pătrate pictate, alteori cu perle şi astragali în relief, de mărimi
diferite, accentuate de o vie policromie. De neîndoioasă provenienţă locală, acest material
ceramic e lucrat dintr-o pastă impură, neobişnuit de zgrunţuroasă, acoperită cu angobă
alb-gălbuie pe care se detaşau pregnant culorile motivelor decorative. O mare cantitate
de bucăţi de plumb informe, aflată împreună cu resturile ceramice, provine, fără îndoială,
din topirea, în urma incendiului, a metalului turnat în şănţuleţele respective pentru legarea
între ele a diferitelor plăci alcătuind podoaba exterioară a monumentului. Tot aici s-au mai
» Materiali,
VI,
Chapiteau
ionique
de

1 9 5 9 , p. 2 6 8 ; D . T h e o d o r e s c u , Un
l'époque
archaïque tardive
et quelques

problèmes concernant
le style
1968, p . 2 6 1 — 3 0 4 .
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găsit fragmente de statuete ceramice reprezentînd picioarele unor figurine de cai, precum
şi un mic cuţitaş votiv de bronz cu teaca sa, Insă în foarte proastă stare de conservare.
Atît teracotele cu decorul lor pictural şi plastic, care aparţin unui tip adesea întîlnit
la sanctuarele coloniilor greceşti în general, cît şi capitelul fragmentar pot fi datate către
sfîrşitul secolului al VI-lea. Ele aparţineau probabil edificiului marcat în plan cu litera J,
care pare a fi tot un templu aproximativ de proporţiile templului A, orientat est-vest, şi
care urmează a fi cercetat în cursul anilor viitori.
2. Altarul dreptunghiular G (2,05x3,95 m), degajat spre sfîrşitul campaniei prece
dente, împreună cu baza de anathema F (3,25x2,65 m), cu mica thymele (κ) şi cu cele
lalte baze mai mici marcate &,ι,λ, e alcătuit din două rînduri de blocuri mari de
calcar cochilifer de culoare cenuşie (fig. 2). Lipsit, ca toate celelalte monumente din acest
sector, de podoaba-i arhitectonică originară, el poate fi datat, în mare, ca şi altarul C,
căci, Întocmai ca şi acesta, suprapune parţial, cu jumătatea sa de sud-vest, marea groapă
cu amfore de epocă arhaică, despre care s-a vorbit mai sus (vezi p. 177). Pe de altă parte,
capătul său de nord-est suprapune în mică măsură — dar suficient pentru a oferi o suc
cesiune cronologică — o platformă dreptunghiulară (de 3,25x5,48 m), construită din
calcar gălbui şi în cea mai mare parte distrusă, care reprezintă resturile unui altar ante
rior (marcat în fig. 2 cu litera H). Un sondaj executat de-a lungul laturii lui de sud-est
în spaţiul îngust dintre el şi templul I despre care s-a vorbit mai sus a dus la descoperirea,
în imediata lui apropiere, a unei mici gropi care cuprindea, fără îndoială, resturile unor
ofrande. Fără a fi fost amenajată în chip special, în sensul de a fi căptuşită cu plăci de
piatră sau de a avea un capac deasupra, mica groapă (adîncă de circa 0,40 m, diametrul
de aprox. 0,80 m) fusese practicată într-un teren ce conţinea deja — într-o masă de nisip
marin cu scoici—fragmente ceramice din a doua jumătate a secolului al VI-lea î.e.n., ba
chiar şi mai vechi. Mai tîrziu, partea superioară a gropii se pare că fusese deranjată de
nivelările şi lucrările succesive, iar o parte din material răspîndit pe o mică distanţă în jur.
Groapa conţinea cenuşă, cărbuni, resturi de arsură roşie, oase de pasăre şi de animale mari
semicarbonizate, coarne de vită retezare anume. împreună cu ele, o serie de fragmente
ceramice dintre care unele, mai mărunte şi mai puţin intregibile, proveneau poate şi din
pămîntul în care se adîncise groapa, dar altele, care s-au putut reconstitui în mare parte,
aparţineau grupului de ofrande. Printre ele amintim: o kylix attică cu figuri negre, din
categoria « Kleinmeisterschalen » (D. M. Pippidi, Dacia, 1959, fig. 17; S. Dimitriu, Histria,
I I , 1966, p. 53, cat. nr. 814 şi pl. 47), reconstituită aproape în întregime, avînd pe faţa
exterioară a buzei, zgîriat în două locuri opuse, între torţi, cuvîntul de consacrare Ι Ε Ρ Η " ;
fragmentele altei cupe, identice, cu acelaşi sgraffitto, şi ale uneia cu o friză reprezentînd
cocoşi şi găini 1 0 ; un cotbou corintic şi un fund de aryballos aparţinînd corintianului recent 1 1 ;
un Httguentarium fusiform a cărui pastă cenuşie, foarte asemănătoare cu aceea a amforelor
din Lesbos, ne face să-i atribuim această origine; un mic pieptene de fildeş, pe o parte cu
dinţi deşi, pe cealaltă cu dinţi rari, împodobit cu un ornament incizat « à double tresse»,
foarte delicat realizat (D. M. Pippidi, Dacia, 1959, fig. 18). Materialul cel mai important
şi care aparţine sigur acestei gropi de ofrande se situează in a doua jumătate a secolului
V I î.e.n., mai degrabă în cel de-al treilea sfert al secolului, el corespunzînd unui moment
din epoca de funcţionare a altarului H care, la rîndul său, constituie, aşa cum am văzut,
' Histria, I I , p. 122, nr. Θ14 ţi p. 479, pl. 47, d i o t i circa
530 I.e.n.
'» IbiaUm, p. 124, nr. 022 ; i p. 477, pl. 45, daiati 5 4 0 -

520 î.e.n.
l i iiidrm, p. 119, nr. 739 ti p. 496, pl. 64,
recent: 5 7 5 - 5 0 0 î.e.n.

www.cimec.ro

coriniianul

EM.

182

C O N D U R A C H I ai cnlab.

6

un terminus ante quern pentru altarul G, datat tot după sfîrşitul secolului V I î.e.n. şi de
groapa cu amfore arhaice pe care o suprapune parţial (vezi mai sus, p. 179).
în concluzie, e sigur că tot complexul format din altarele C şi G, baza de anathema
F, mica thymek κ, precum şi micile baze de stele sau piese votive, marcate în fig. 2,
aparţin perioadei clasice a zonei sacre, imediat după distrugerea de la sfîrşitul secolului
V I î.e.n.
3. Sondajul executat în faţa templului A a scos la lumină, sub nivelul de călcare al
ultimei faze de existenţă a acestuia, cîteva blocuri de piatră, aparent disparate; unele
dintre ele, puternic fixate în pămînt şi pornind de la acelaşi nivel cu al primei faze
constructive a templului (vezi mai jos), pun problema dacă nu avem de-a face cu
urmele altarului corespunzător primei epoci de funcţionare a sanctuarului. Pe de altă parte,
cercetarea din acest punct a întărit presupunerea existenţei unei faze mai vechi a templului
A, prin repunerea în lumină, la aproape un deceniu după prima ei degajare efectuată în
cursul campaniilor 1950—1951 i a , a unei prelungiri de circa 1,60 m a platformei destinate
peristilului, pe latura dc acces a clădirii. în lumina acestui nou element mai sigur decît
alte descoperiri erante, se poate preciza acum o fază mai veche în construcţia templului
care astăzi ne apare în forma pe care i-a conferit-o a doua refacere.
Tot cu prilejul curăţirii spaţiului din faţa templului, spre colţul de sud, sub nivelul
pavajului din calcar gălbui, corespunzător fazei a doua de funcţionare a monumentului,
parţial distrus, au apărut substrucţiile constituite de pietre neregulate ale unei mici clădiri
de formă aproximativ pătrată, cu un spaţiu gol la mijloc, foarte probabil o mică bază
sau, poate, tot o tixymeie (fig. 2).

în prîma parte a campaniei 1963 s-au efectuat, în continuare, mai multe sondaje
lîngă latura de vest şi In interiorul templului A, In vederea unei cercetări mai amănunţite
a substrucţiilor templului şi a determinării cronologice a celor două faze ale edificiului
(fig. 2/a—b). Sondajul a a permis identificarea substrucţiilor celor două faze, fiecare din
cîte două rlnduri de blocuri de calcar gălbui foarte degradate, sumar ecarisate, fără faţa
lucrată. Printre resturile ceramice aparţinînd primei faze — nu prea numeroase — în general
amfore sau vase de uz comun, amintim o cupă fragmentară a micilor maeştri (Kleinmeisterbandschale), databilă spre începutul producţiei acestei categorii de vase (550—540) (fig. 5),
găsită între cele două rînduri de blocuri ale substrucţiilor primei faze. Sondajul b a permis
determinarea stratului de arsură corespunzînd distrugerii prin incendiu a primei faze (peste
prima nivelare de scoici şi nisip). în sondajul d a ieşit la lumină un obiect votiv de calcar,
de formă ovală (un capac?), fragmentar, total acoperit de culoare roşie şi cu o inscripţie —
şi ea fragmentară — care se poate insera printre cele mai vechi documente epigrafice ale
oraşului.
Pe baza materialului ceramic şi a micii inscripţii votive sus-citată, prima fază a templului
A se poate fixa între 540—500 circa; a doua fază, de la primele decenii ale secolului V,
cum a fost stabilit de D.M. Pippidi (Histria I , p. 266), pînă la epoca pe care o descoperire
din aceeaşi campanie ne va permite să o fixăm cu oarecare precizie.
De fapt, în peretele de vest al secţiunii a, sub nivelul de călcare al templului, au
apărut cîteva pietre care au impus un sondaj ulterior, perpendicular krepidomei templului,
orientat est-vest (vezi fig. 2 /s), adică paralel complexului « constantinian », care s-a înălţat
»

Hhlric.

I , p. 2 5 3 - 254 ţi pl.
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în epoca romană tîrzic peste ruinele templului dc multă vreme distrus. în ordinea săpăturii,
de sus în jos — săpătura pornind aproximativ dc la nivelul de călcare al templului Λ — ,
rezultatele acestui sondaj sînt următoarele:

Fig. 4. — Histria.

Fig. 5. — Histria.

Zona sacri.

Fragmente dc cupi « a nucilor maeştri» din prima

fazi

a templului Λ.

1. în mijlocul secţiunii resturile unui complex de locuire, determinat după materialul
ceramic şi monede ca aparţinînd celei de a doua jumătăţi a secolului al IV-lca î.e.n.
2. Complexul respectiv a deranjat parţial o tasare din pietre mărunte dc şist.
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3. Sub aceasta tasare s-a determinat, în partea de est a secţiunii, la 2,50 m de latura
occidentală a templului, o vatră de lut ars, bine păstrată, dar fără material /// situ şi fără
resturi de locuire împrejur (o vatră sacră, pentru sacrificii?).
4. După demontarea tasării, tot în partea de est a secţiunii, a apărut un complex de
pietre mari, dispuse în cerc, pentru urmărirea căruia a fost necesară lărgirea secţiunii în
acest punct. Complexul respectiv s-a dovedit a aparţine unui botbros săpat în stîncă, pietrele
menţionate alcătuind gura puţului, astupată cu un strat gros de lut. Pereţii stîncii, în
porţiunile unde stînca nu ajungea la gura puţului, au fost zidite şi întărite cu blocuri de
diferite mărimi, nefasonate, din piatră de şist. Diametrul gurii botbros-ului este de 1,47 m,
adîncimea lui de 3,60 m, fundul fiind atins la cota + 68 de la nivelul actualului
lac Sinoc.
Din puţ — care trebuie considerat primul complex complet închis şi uederanjat al zonei
sacre — s-a scos o mare cantitate de material arheologic fragmentar, în majoritate ceramic,
vase sparte şi ţigle de bună calitate aparţinînd acoperişului templului; o considerabilă masă
de pietre fasonate şi nefasonate, cu puternice urme de arsură, unele provenind de la pereţii
templului distrus, altele de la părţile zidite ale puţului însuşi; numai două fragmente de
arhitectură — o mică bază triunghiulară din epoca arhaică (bază de rripod?) decorată cu
un rînd dc ove pictate şi un fragment de bază de colonetă —, amîndouă în piatră de
calcar; două hutheria fragmentare (numai bazinul), unul de marmură, altul de piatră; o
rîşniţă dintr-un fel de granit negru, bine lustruit, de un tip cunoscut la Histria şi, în
general, în toată lumea grecească (vezi, de pildă, o piesă similară, găsită în Sicilia, la
Morgantina, şi o interesantă reconstiruire în ceea ce priveşte întrebuinţarea unei asemenea
piese, in A J A , 1963, pl. 47/5).
I.a această sumară prezentare de material trebuie adăugate oase de animale — ovi
caprine, printre care două capete de berbec în perfectă stare de păstrare şi 32 fragmente
de oase de bovide n .
Materialul ceramic constă, în cea mai mare parte, din fragmente de amfore (unele
thasiene), din ceramică de uz curent, fie cenuşie cu suprafaţă negricioasă lustruită, he dc
culoare gălbuie cu un funis roşu închis, care după părerea prof. R. M. Cook pare a fi de
producţie pontică. In minoritate a apărut ceramica attică din secolul V ; din categoria
«blackwarc», patru fragmente purtînd inscripţia grafită în litere mari şi regulate A l 1 4
(fig. 6/a), unul litera Σ şi, chiar pe fundul vasului,] Σ TP; fragmente atice cu figuri roşii
au apărut in cantitate extrem de redusă. Demne dc semnalat — pentru elementele cronologice
pe care ni le oferă — sînt cîteva fragmente dintr-un vas pîntecos cu decor floral şi figurat
in alb şi brun şi o inscripţie pictată databilă spre sfîrşitul secolului IV (fig. 6 /b).
Nu s-a putut surprinde o stratificare a materialului în interiorul puţului sacru, care —
din cauza creşterii nivelului actual al apei faţă de cel din antichitate — era plin de apă şi
mil. Impresia care se desprinde din cercetare este că puţul a fost umplut dintr-o dată
pentru a nu risipi rămăşiţele templului şi ale zonei sacre distruse, neputînd fi întîmplător,
de pildă, ca piesa cea mai veche (baza cu ove pictate) să fi fost la suprafaţă, în timp ce
cele mai recente (fragmente de vas cu inscripţia pictată) erau chiar la fund.
Un prim examen al materialului ne permite, în linii mari, datarea lui între sfîrşitul
secolului al VI-lea şi sfîrşitul secolului al IV-lea î.e.n. Spre această dată a fost distrus
a doua oară şi templul Λ, nu ştim dacă definitiv sau vremelnic.
1 1

Λ.

p. 180.
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Putem adăuga că cele patru dedicaţii grafite pc fragmente de ceramică atică cu firnis
negru (Δ|) constituie dovezi hocărîtoare pentru a stabili că templul era închinat nu
Afroditei — cum s-a avansat cu multă rezervă pînă acum — ci lui Zeus (cf. D. M . Pip
pidi, Din istoria Dobrogei, I , p. 271 şi urm.).

b
Fig. 6. — Histria. a f Fragmente ceramice cu fim ia negru cu dedicaţie către Zeus (gtaffit);
b, fragment ceramic dc Ja sfîrşitul secolului I V — Începutul secolului I I I Lc4U
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în completarea cercetărilor privitoare la templul Λ, s-a golit complet puţul săpat pe
latura de sud-vest a naosului 1S , făcîndu-se dovada definitivă a săpării acestuia în epoca
romană, alunei cînd întregul τέμενος a fost transformat in cartier de locuit. în momentul
construirii clădirii cu peristyl, din epoca constantiniani , e , care se suprapunea planului
templului, puţul era deja dezafectat: el servise ca groapă dc gunoaie în care au fost
aruncate laolaltă leşuri dc cai, dc cerbi şi dc păsări 1 7 , restul unor juguri şi alte obiecte
de lemn, precum şi bîrnc carbonizate, pietre puttînd urmele unui puternic incendiu, frag
mente arhitectonice, toate provenind de la incendierea şi dărîmarea unor clădiri vecine.
G. BORDENACIIE.

V . l i l T l M I i : , S.

D1MITRIU

SECTORUL POARTA MARE
Rezultatele cercetărilor efectuate în acest sector au fost expuse în studiul Quelques
données archéologiques tonteriiant lo continuité de lu population et de la culture
romano-by^antiue
dans la Scytbie Mineure ans VI' et VU' siècles de notre ire, în Dacia, V I I , N.S.,
1963,

p. 317-353.

SĂPĂTURILE DIN 1961 ŞI 1963 EFECTUATE IN SECTORUL CENTRAL
AL CETĂŢII HISTRIA (PUNCTUL D)
în campania din vara anului 1961 (iulie-octombrie) s-au efectuat sondaje în sectorul
central al Cetăţii în continuarea săpăturilor din anii precedenţi, cu scopul de a clarifica
sau preciza unele situaţii nelămurite privind traseul şi construcţia străzilor din această
zonă. Sondajele au fost notate în chipul următor: A, B, D, F, G, Ν în strada β, C, Κ
şi L în strada oc, Ε în strada ίϊ, M în strada ε, Η în strada OL' ; la sud dc zidul edificiului
cu bazilică sondajul J la zidul de incintă. în partea de nord-vest a sectorului s-au trasat
două secţiuni reprezentînd săpătura de la stratul vegetal, aproximativ în prelungirea capătu
lui străzii principale ce vine de la Poarta Mare (20x4 m fiecare). Investigaţiile din 1963
(iulie-octombrie) au fost orientate (în suprafeţele săpate în anii precedenţi) în două direcţii :
continuarea cercetărilor în străzi pentru lămurirea reţelei de canale de scurgere din epoca
romano-bizantină aferentă marilor edificii (Dl şi complexul băii romano-bizantine) şi efec
tuarea de sondaje pe ţărm pentru interceptarea zidului de incintă la sud. Sistemul de canale
din perioada romano-bizantină reprezintă o situaţie nouă apărută pentru prima oară în
săpăturile din 1961. \.A cercetarea zidului de incintă a servit ca punct de plecare o parte
din zid, aparentă acum, scoasă la iveală în săpăturile vechi de către V. Pârvan. S-au prac
ticat 12 sondaje însumînd în total circa 200 m 1 , notate cu Β', Η', I , L', N', O, P, R, S,
Τ, V şi V (vezi planul săpăturilor la fig. 7).
Tot în 1963 s-a procedat la extinderea cercetărilor arheologice în zona nesăpată a
edificiilor D2, D2' şi D3'. Săpăturile din zona acestor clădiri au cuprins o suprafaţă de
circa 240 m 1 , la nord-est de D l , împărţită în carouri cu latura de 4 m. într-o încăpere
din D2' s-a făcut în prealabil un sondaj notat Ζ (fig. 7). în parte, suprafaţa fusese săpată
" Hulria,I,monografic
a r h e o l o g k â , B u c u r e ş t i , p.256—258.
'· ibukm, ρ. 2 6 4 - 2 7 7 .
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în anii precedenţi. în adîncime s-a mers cu săpătura circa 0,70 m, cu excepţia unei mici
porţiuni dinspre lac unde relieful antic este mai pronunţat şi depunerile nu au o grosime
prea mare. Rezultatele obţinute în cele două campanii de săpături pot fî astfel rezumate:
1. Traseul străzii vechi ($) cu dalaj şi canal din lespezi (fig. 7). în urma sondajelor
făcute în strada β, s-a constatat strada veche cu canal construită din lespezi mari de calcar
dreptunghiulare, pînă sub colţul încăperii F, din edificiul D 3 , e . în acest punct atît strada
veche (datată ca fiind construită în secolul I I I e.n.), cît şi zidurile clădirilor anterioare
construirii edificiului sus-amintit au fost dă rimate pe porţiunea cuprinsă în zona clădirilor
D3 şi D4 pentru construirea edificiilor în epoca romano-bizantină. Ca atare, traseul străzii
β (din secolul V I e.n.) se abate tot mai mult spre nord de la traseul vechii străzi.
2. Reţeaua de cana/e de scurgere din epoca rontano-bi^antinâ, descoperire nouă făcută în
1961 cu prilejul sondajelor din străzi. Parte din rezultatele acestor cercetări s-au concretizat
în clarificarea sistemului de evacuare a apei din baia romano-bizantină, printr-un canal ce
porneşte din latura de sud a zidului băii (urma unui arc de descărcare este evidentă aici),
canal ce se uneşte la intersecţia străzilor * şi β cu un altul ce coboară din clădirea D l în
strada ct, apoi reţeaua unificată într-un singur traiect coteşte spre sud în strada α', după
ce colecta în acelaşi făgaş şi apele menajete ce veneau dintr-un alt canal ce ieşea tot din
clădirea D l (din apropierea intrării) şi ajungea la intersecţia străzilor ct şi β. Canalul coboară
apoi pc sub pragul străzii α', pe mijlocul acesteia pînă la zidul dc incintă, spre sud, în
apropierea căruia face un cot spre est lîngă zidul unei clădiri; este foarte probabil că trecea
prin zidul de incintă şi se termina în partea exterioară a zidului, dc unde apele murdare
se scurgeau pe stîncă în mare. în acest punct care ar fi corespuns incidenţei canalului cu
zidul de incintă, acesta este ruinat, aflîndu-se în prezent sub nivelul patului de scurgere a
canalului. Canalele din epoca romano-bizantină sînt contemporane cu marile edificii D l ,
edificiul cu bazilică şi cu baia romano-bizantină, şi se datează deci tot in secolul al VI-lea.
Sînt construite din bolovani de şist verde cu rosturi de mortar cu sfărîmături de cărămidă
în compoziţie (fig. 8).
3. Planul oraşului. Pentru precizarea planimetriei oraşului, în 1961, în zona nesăpată,
în secţiunile I şi I I din partea de nord-vest a sectorului, au fost dezvelite locuinţe din
epoca romano-bizantină, săpăturile pornind aici de la stratul vegetal. S-au identificat două
niveluri de locuire din perioada romano-bizantină tlrzie, unul pînă în deceniul al nouălea
al veacului V I , următorul după această dată, cronologie fixată şi pe baza coroborării datelor
din celelalte sectoare ale cetăţii, publicate pînă în 1961 i e . In cealaltă săpătură efectuată tot
de la nivelul actual (dc la stratul vegetal) în zona edificiilor D2, D2' şi D3' s-a stabilit şi în
1 1
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V , 1959, p. 288 - 2 9 1 ; Victoria ETtimic,
Stttorul
Templului
Cm, in Maltrialt,
V , 1959, p. 288; lorgu Sioian
ţi E m . Popescu, Sttlorul
antral
el Citiţii,
Puntlul
P, în
Maltrialt,
V I , 1959, p. 2 7 4 - 2 B O ; H . Nubar, Monede
bizantini
de ta tnrepuful
secolului al Vll-tea
fi tfirfitul
Hti/ii
Histria,
in SCN. I I I , 1960, p. 190; lorgu Sioian. Şuierul
Ctnirai
al
Cildfii,
Punttul
D , în Materiale,
V I I , 1961, p. 2 3 4 - 2 3 6 ; E m .
Popescu, Puntttle
Di fi D6, in Maltrialt,
V I I , 1961, p. 236 —
241; D- M . Pippidi, G - Bordcnachc ţi V . E t r i m î e , Stttorul
T,
in Maltrialt,
V i i , 1961, p. 231 ţ i n o u 1 ; lorgu Sioian, Sectorul
Ctnlral
al Cttdiii
(Punttul
D), in Maltrialt,
VIII,
1962,
p. 397.
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această parte configuraţia oraşului prin evidenţierea planului de amănunt al construcţiilor
edilitare, mergîndu-se pînă la nivelul de călcare. Şi în această zonă s-au identificat cele
două niveluri din perioada romano-bizantină tîrzie, aceeaşi situaţie stratigrafică înregistrîndusc de fapt şi în străzi şi în canalele descoperite în 1961.
Acum se conturează clar planul oraşului în această parte dinspre mare, cu clădiri
mari a căror asimetrie obişnuită sc completează cu străzile orientate spre nord, perpendiculare
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* * * *

m

Prorîl din sondajul H , executat in «trăda a' (1961).

pe strada β (fig. 7). Tehnica de construcţie este cea obişnuită, ziduri din bolovani de
şisturi verzi cu legătură de pămînt negru şi podele de lut; materialul de construcţie pro
venit din acoperişurile clădirilor s-a păstrat în mare cantitate, întreg sau fragmentar (ţigle,
olane). Zona săpată (inclusiv partea cercetată în anii precedenţi) se compune din trei unităţi
— itisulae: primul edificiu, delimitat de strada β spre sud, de strada γ spre vest, de strada η
spre est, este compus dintr-o clădire cu două încăperi mari, cercetate în parte încă din
1950. între strada η la vest, β la sud şi θ- la est, un alt edificiu numit convenţional D2'
este separat dc complexul D2 printr-o stradă (η) ce se lărgeşte pe măsură ce înaintăm spre
nord, podită cu şisturi mari îndesate în lut bătătorit. Complexul D2' este format dintr-un
singur şir de clădiri dispuse nord-sud. Urmează o stradelă paralelă cu ţărmul, ce se în
gustează spre nord, şi ultimul rînd de clădiri de pe mal dezvelite în cea mai mare parte
în săpăturile anterioare.
Aceste clădiri, ce formează edificiul D3', au intrările spre vest în strada 9-. Zidurile
dinspre nord-est nu s-au păstrat din cauza ruperii malului, în decursul timpului, în urma
ruinării şi distrugerii zidului de incintă şi a unui şir det locuinţe. Aici planul oraşului
antic urmează a fi refăcut pe bază de calcul, spre a se stabili întinderea cetăţii în partea
surpată, dinspre actualul lac Sinoe (în antichitate dinspre mare).
4. Sondajele de la %jdnl de incintă (fig. 7). în scopul sus arătat, sondajele întreprinse la
zidul de incintă, la sud, au dat posibilitatea să se completeze traseul necunoscut încă pînă
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acum din punctul lăsat de cercetarea efectuată de către Vasile Pârvan, spre răsărit. în cele
patru sondaje efectuate la intercepţie pc direcţia probabilă a zidului dc incintă, acesta a
fost reperat de fiecare dată constatîndu-sc păstrarea doar a tălpii zidului. S-a dovedit că
intre zidul dc incintă şi nivelul de călcare al locuinţelor există o relaţie strînsă, acestea din
urmă ca şi în restul cetăţii rezemîndu-sc de zid şi, evident, nivelul podelelor aderînd la zid
la o anumită înălţime a acestuia. Zidul dc incintă servea, deci, ca perete sudic al locuinţelor.

Fig. 9. — Histria.
1, canalul clin epoca r o n u n o - b i z - i n t i n a , ] vedete din sondajul N , strada OL; 2, zidul dc incinta, la aud,
lingi plajă (cmplcctonul) (sondajul J ) ; 3, bloc dc pararnent in s i t u , la talpa zidului dc incinta (detaliu din sondajul J ) ; 4.
Aplici dc bronz, cu masei, din pavajul străzii β> secolul V I e.n. (sondajul U ) ; S, apucătoare dc opaiţ dc b r o n z , cruciformă, din
pavajul străzii β, secolul V I e.n. (sondajul U ) .

5. Materiale descoperite în săpături în 1961 şi 1963. Ceramica descoperită în săpăturile
din 1961 se compune din numeroase fragmente dc amfore, decorate cu incizii orizontale
în partea superioară a pansei, caracteristice pentru secolul V I şi începutul secolului V I I e.n.
în săpături s-au găsit şi obiecte dc os (mîner dc cuţit, aplică etc.) ornamentate cu incizii,
datînd din aceeaşi vreme, precum şi o greutate de cîntar. în cursul cercetărilor s-au des
coperit în situaţii stratigrafice precise o mulţime dc monede din epoca Histrici autonome
(secolele I I — I î.e.n., în sondajul C) şi din perioada imperială romană şi mai ales din cea
romano-bizantină.
în 1963 s-a găsit şi o aplică de bronz cu mască, de tip Sucidava20, caracteristică
epocii lui Iustinian şi postiustiniane, în pavajul străzii β (fig. 9/4). în nivelul ultim,
" D . Tudor, Sucidara,
I I , in Dacia,
V I I — V I I I , 1937—
1940, p. 371 si 372 şi fig. 9 a—c; idem. Sutidata,
I I I , în Dacia,

X I - X I I , 1945-1947, p. 196, fig. 41/23; Joachim Werner,

Bjntantinisclie
Gicrtelstbnallin
its 6. iind 7. Jabrbunatrls
aus
Sammhmg
Diergarit,
in Kaintr Jabrbutb
Jur Vor- uni i'rubge-

scbitble,

1, 1955, p. 39.
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toc în strada β, In sondajul [Ν, s-a descoperit o monedă de la Mauriciu Tiberiu,
bătură în anul 569, ce aparţine nivelului general de refacere. In 1963, seria descope
ririlor mărunte s-a mărit întrucîtva prin aflarea in săpătură a altor monede de bronz a .
Menţionăm că în stratul de cultură romano-bizantin tîrziu s-au descoperit cu ocazia
săpăturilor din 1961 şi 1963 şi obiecte de metal din epoci mai vechi, între care
pomenim o statuetă de bronz şi o fibulă din epoca] imperială romană. Tot în cursul
cercetărilor s-a găsit şi un relief reprezentînd călăreţul trac. Printre dărîmături s-au aflat şi
două fragmente mari dintr-o friză elenistică decorată cu bucranii, folosită ca material
de construcţie în zidurile cu rost de pămînt din vremea romano-bizantină. Menţionăm
descoperirea unei inscripţii greceşti, fragment dintr-un decret onorific, utilizat la constru
irea unei locuinţe din complexul D5.
Pentru epoca mai tîrzie semnalăm descoperirea unei monede de argint din secolul
al XIII-lea, de la hanul Toktai, strecurată In nivelul ultim romano-bizantin M .
I O R G U S TO IAN,

MIHAI

SAMPETRU

Z I D U L M A R E D E I N C I N T Ă (1960-1966)
Cu prilejul lucrărilor premergătoare consolidării incintei mari din 1960, constînd din
curăţirea mortarului antic dezagregat, în porţiunea de zid cuprinsă între bastionul F şi
turnul G, s-au făcut importante descoperiri, care au ridicat noi probleme privind crono
logia, topografia şi succesiunea fazelor de refacere ale acestui monument. Este vorba de
apariţia resturilor unui zid integrat incintei mari, constituit la rîndul său din două curtine
şi emplectonul respectiv (acest zid va Η denumit A spre a-1 deosebi de incinta mare, B).
Dată fiind situaţia lui topografică cu totul neobişnuită, adică încorporat în întregime în
zidul roman tîrziu, cercetarea acestui zid A a avut un caracter extrem de dificil şi limitat,
dictat de grija de a nu deteriora monumentul, al cărui nucleu 11 constituie de fapt. Din
această cauză cercetările din anii 1960—196613 s-au redus la efectuarea unor sondaje con
stînd din demontarea emplectonului incintei romane tîrzii fl, pentru a surprinde în cadrul
acesteia eventualele resturi păstrate din zidul incorporat A (fig. 10).
S-au efectuat sondaje în curtinele / şi £ bastioanele F şi Η şi turnul G. Totodată
în campaniile din anii 1965—1966 s-a continuat In adîneime sondajul din bastionul F,
transfermîndu-se într-o secţiune, prelungită şi în afara laturii de V a bastionului, cu orien
tarea V—E. Scopul acestei secţiuni a fost dctcnninarea nivelurilor arheologice suprapuse
şi afectate de construirea incintei romaneΒ şi implicit de zidul A .
Rezultatele obţinute sînt pe scurt următoarele:
Bastionul F. In spatele bastionului a apărut un zid format din blocuri de piatră de
dimensiuni variabile aşezate în rînduri orizontale. Blocurile sînt aşezate pe lung, rareori
fiind puse şi pe cant. S-au descoperit 8 asise cu înălţimea totală de 3,30 m. De menţionat
1 1
Monedele din epoca antici au foit identifica le de c i n e
C. Preda de la Sectorul numismatic al Institutului de arheologie.
u
Identificaţi dc cJtrc O c a v i a n Ilicscu, de la Cabinetul
numismatic al Academici. C . Preda, U n » dt tia/d la Histria
iin jiiclilt
XII—XIII,
in SCIV,
V , 1954, 3—4, p. 534 — 537,
pentru prezenţe sporadice de ceramici ţi monede din această
epocă, din cuprinsul ccti|ii Mistria,
" Cercetările dc teren din campania anului 1960 au fost

efectuate de H . Nubai ţi arh. D . TheodoreKu; În anii 1965—
1966 cercetările au fost continuate de dere H . N u bar. Rele¬
vecie respective au fost făcute dc d i r e arh. D . Thcodorocu.
Unele observaţii dc teren si o scrie dc concluzii au fost claborate Împreună dc semnalării acestui raport. Problemele dc
cronologic, topografic fi succesiune a diferitelor faze dc
refacere ale incintei vor constitui obiectul unui studiu
speciaL
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că s-a putut delimita în partea superioară a bastionului existenţa unei camere cu pereţii
păstraţi pînă la înălţimea de 1 m, construiţi din pietre mai mici legate cu mortar de var.
Ulterior s-a procedat la desfiinţarea acestei încăperi, prin umplerea sa cu emplecton de
piatră şi pămînt.
Secţiunea efectuată atît în interiorul cît şi în exteriorul bastionului a scos la lumină
complexe de ziduri cu o dărîmătură masivă şi arsură compactă. S-au putut determina două
niveluri, care conform materialului ceramic descoperit aparţin secolelor I I — I I I e.n.
Turnul G (fig. 11). în spatele acestui turn s-au dezvelit două şiruri de blocuri de
piatră, ale căror feţe de vest nu sînt în aceeaşi linie, ci formează două planuri care se
intersectează după o dreaptă imaginară închizînd un unghi diedru de 173°. S-au efectuat
două sondaje constînd din;
1) demontarea emplectonului zidului de nord al turnului în dreptul primului grup
de blocuri; 2) demontarea emplectonului zidului A , în dreptul aceluiaşi grup de blocuri.
Cele două sondaje au dus la stabilirea următoarelor situaţii:
a) în porţiunea dezvelită, paramentul exterior al zidului A este constituit din opt
rlnduri de blocuri (din care nu s-a putut observa rîndul 7 de sus în jos) pe o Înălţime
totală de 3,90 m.
Dimensiunile blocurilor sînt variabile în Înălţime şi în lungime, ca şi calitatea pietrei,
în cuprinsul paramentului se găsesc blocuri reutilizate (cornişe şi fragmente de arhitrave
cu profile martelate). Acest parament se reazimă la baza lui, ca şi emplectonul respectiv,
pe fusuri de coloană dispuse orizontal pe axul zidului.
b) Paramentul interior constituit din blocuri de dimensiuni mai mici a putut fi sur
prins pe înălţimea a 5 rînduri, totalizînd 1,30 m. El a fost de asemenea încorporat în
construcţia zidului Ά.
c) Emplectonul este constituit din pietre neregulate de şist verde cu liant de pămînt
argilos pe o înălţime de circa 2,60 m înglobînd şi fragmente de chirpic ars şi cărămizi
care mai păstrează urme din mortarul de var originar. Faţă de planul superior al ultimului
rînd de blocuri, se constată la adîncimea de 1,30 m un strat puternic de arsură de circa
4 cm care a transformat pămîntul argilos al emplectonului într-o masă compactă roşiecafenie. De la acest strat în sus, pe o înălţime ce variază între 0,60 — l m , liantului argilos
i se substituie un liant de pămînt cu grăunţe infiltrate de mortar, peste care apare mor
tarul ferm din var cu nisip marin, aparţinînd emplectonului incintei B.
Atît în curtina exterioară, cît şi în cea interioară aparţinînd incintei A , rîndurile de
blocuri ce sînt aşezate imediat deasupra stratului de arsură pătrund adine în emplecton,
cu scopul de a asigura o bază mai stabilă rîndurilor suprapuse.
Bastionul 11. Sondajul efectuat în bastionul II a scos la lumină, în spatele acestuia,
un fragment din paramentul exterior al zidului A . S-au determinat opt rînduri de blocuri
de piatră (din primul rînd de sus nu s-a păstrat decît un singur bloc) de dimensiuni vari
abile, pe o înălţime totală de 3,75 m. Ca în cazul turnului G şi aici au fost reutilizate
fragmente de arhitravă, unele din ele martelate. Zidul are la bază un şir de opt fusuri de
coloane cu diametrul între 0,40—0,50 m. Un al doilea sondaj a dus la dezvelirea unei
porţiuni din paramentul interior al fragmentului de zid A din dreptul bastionului II. Ca.
şi în cazul paramentului interior al zidului A din dreptul turnului G, s-au folosit blocuri
de piatră mai mici, aşezate neregulat.
Paramentul interior, păstrat pe o înălţime de 3,10 m, are la bază fusuri de coloane
cu un diametru de 0,50 m.
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Cu ocazia demontării emplectonului din interiorul bastionului H, s-a delimitat în
jurul celor trei laturi o masă de pietre mici neregulate, legate cu mortar dc var, dc o
lăţime de 1,50 m, făcînd impresia unui zid prăbuşit. Centrul bastionului a fost umplut pînă
la adîncimea de 1 m cu pietre şi pămînt, ca şi în cazul bastionului F.
în această zonă nu s-a procedat la desfacerea emplectonului zidului A .
Curtinele j f i g. Sondajele efectuate nu au scos la lumină resturi păstrate din zidul A.
In concluzie, cercetările efectuate la zidul mare de incintă în porţiunea cuprinsă între
bastioanele F şi II au scos la lumină resturile unui zid de apărare anterior; acesta, după
distrugerea lui, a fost înglobat într-o nouă incintă vizibilă şi astăzi. Este foarte probabil
că zidul de apărare A a constituit prima incintă a oraşului construită după dezastrul provo
cat de goţi către mijlocul secolului al III-lea e.n.
H.

SECTORUL BAZILICA

EXTRA

NUBAR

MUROS

ţi aih. D . T E O D O R E S t U

(1961-1964)

Reluarea săpăturilor 2 4 în acest sector în anul 1961 a avut drept scop cercetarea a
două obiective fundamentale:
1. Stabilirea stratigrafiei aşezării, în afara incintei romano-bizantinc, în vederea deli
mitării evoluţiei topografiei Histriei în diferite perioade ale existenţei sale.
2. Stabilirea fazelor de dezvoltare a necropolei plane romano-bizantinc, încadrarea
ei cronologică şi raportul faţă de bazilica creştină învecinată.
Din cauza complexităţii şi, mai ales, a caracterului diferit al obiectivelor propuse,
metoda folosită în cercetare a constat atît din efectuarea de secţiuni în adîncime, cît şi din
săpături de dezvelire în suprafaţă, bineînţeles în funcţie de situaţiile de teren. Astfel, în
campaniile din anii 1961—1963, s-a executat marea secţiune orientată est-vest, paralelă cu
axul longitudinal al bazilicii, pe o lungime de 75 m şi o lă[imc dc 3—3,50 m. Adîncimea
maximă atinsă a fost de 4 m, de la care începea pînza de apă. In 1963, datorită complexe
lor apărute în porţiunea dinspre est a secţiunii, se extinde săpătura în suprafaţă spre sud,
pornind în profunzime de la nivelul romano-bizantin dezvelit încă din 1955. în sfîrşit, în
1964, se trasează o secţiune de control şi verificare, orientată est-vest, pc axul longitudinal
al bazilicii creştine şi al suprafeţei descoperite în 1955—1956 (fig. 12).
Observaţiile şi consideraţiile ce vor fi prezentate au la bază însumarea şi confruntarea
tuturor datelor obţinute în întreaga săpătură, indiferent de anul sau porţiunea în care au
apărut, reprezentînd de fapt sinteza rezultatelor cercetărilor efectuate în acest sector pînă
în anul 1964. In această primă parte a raportului, vom prezenta datele care se referă la
primul obiectiv al cercetării, adică la strarigrafia stabilită în această zonă.
u
Primele ţ i p a t u r i începute in 1914 au dua la dezvelirea
parţiali a bazilicii txlra muni ( V . P ă r r a n , ACMl,
1914, Bucu
reşti, 1915, p. 118—119). Primele l i p i t u r i ample în exteriorul
intirirurilor ectiţii romano-breantine vor începe dc-abia în
1950. In perioada 1950-1953 cercetările din valul al IlI-lea
au scos la iveala rcsEurilc zidului dc apirarc al oraşului din
perioada elenistici, suprapuse dc o scrie dc niveluri romane
ţi romano-bizsotine (cf. rapoartele de sirdruri din SCIV,
1
1951, 2, p. 1 4 6 - 1 4 7 ; I I I , 1952, p. 2 4 3 - 2 4 8 ; I V . 1953. 1 - 2 ,

p. 104—113; V , 1954, 1—2, p. 7 1 - 7 9 ; V I , 1955,
3-4,
p, 520—526. In campaniile din 1955 în 1956 sipiturile 3-au
extins, spre v r i i , in suprafaţa c u p r i n ş i intre incinta elenis
tici si hazilica c r e ş t i n i : s-au descoperii o scrie dc cunstruq ii
din perioada romano-bizintini, morminte din aceenţi perioadi
si s-a dezvelii in întregime bazilica rxlra mirror (cf. rapoartele
de sapimri din Maltrialt,
I V , 1957, p. 1 6 - 2 4 ; V , 1954, p.
291-296).
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Fig. 12. — Histria. Planul săpăturilor din sectorul bazilicii extra muros 1961 — 1964.
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în urma săpăturilor s-a determinat următoarea succesiune de straturi ţi niveluri (fig. 13):
1. Nivel elenistic tîrziu.
2. Strat roman din secolele I — I I I .
3. Strat roman din secolul IV, cate corespunde de fapt cu necropola plană.
4. Strat romano-bizantin din secolele V — V I I , construcţii şi morminte.
Nivelul elenistic tîrziu a fost cercetat numai pe o porţiune redusă a secţiunii mari,
în apropierea zidului dc apărare din aceeaşi perioadă. Cercetarea a avut mai degrabă carac
terul unui sondaj, datorită pînzei de apă care a împiedicat desfăşurarea unei săpături
propriu-zise. în asemenea condiţii rezultatele nu au putut avea decît valoarea unor obser
vaţii pur informative, fără precizări privind amploarea sau caracteristicile esenţiale ale
acestui nivel.
Spre deosebire de nivelul anterior, stratul roman a fost cercetat într-un mod sistematic
pe aproape întreaga suprafaţă dezvelită în cursul celor patru campanii de săpături. în
consecinţă şi rezultatele au fost mult mai concludente, oferind cercetării un bogat material.
S-au scos la lumină, în cadrul acestui strat, complexe arheologice distincte, bine
precizate din punct de vedere cronologic, care reflectă în viaţa zonei respective două mari
etape constructive: primei etape îi aparţin urmele unor locuinţe databile în secolele I — I I
e.n. ; celei de-a doua îi pot Η atribuite vestigiile unui impunător edificiu din secolul al I I I lea e.n. în urma studierii tuturor elementelor sale constitutive (structură şi material arheo
logic) s-au desprins o serie de elemente care reflectă, în fond, caracterul locuirii în secolele
I — I I e.n. în această porţiune a oraşului. în primul rînd, ceea ce apare evident este inten
sitatea de locuire. Întreaga secţiune este brăzdată de la un capăt la altul de numeroase res
turi dc ziduri din pietre nefasonate, legate cu pămînt, orientate în general sud-nord şi estvest; alături de aceste ziduri şi în strînsă legătură cu construcţiile cărora le aparţin, s-au
descoperit podele de lut, porţiuni din curţi interioare, străzi pietruite — toate la un loc
oferind o frin tură din imaginea urbanistică a acestui cartier istrian din secolele I — I I
e.n. (fig. 14). Săpăturile neextinzindu-se în suprafaţă, pentru aceste niveluri, în afara secţiunii
mari, nu s-au putut aduna date suficiente pentru stabilirea planimetriei şi implicit a func
ţiei construcţiilor respective. în schimb, s-au putut determina mai multe faze succesive de
refacere în cadrul aceloraşi complexe; fie că s-au reparat aceleaşi ziduri, cum este cazul
edificiului din capătul de vest al secţiunii, care prezintă nu mai puţin de trei faze construc
tive, fie că s-au adăugat noi ziduri la cele existente şi refăcute, cum se întîmplă la con
strucţia din capătul de est.
Stratul roman din secolele I — I I este constituit din patru niveluri, a căror succesiune
se poate constata în tot cuprinsul suprafeţei cercetate. Distanţa dintre niveluri este mică,
neexistînd depuneri naturale între ele, fiecare nivel se ridică direct peste dărîmătura curăţată
şi nivelată a celui anterior, ceea ce duce la concluzia logică că refacerile au avut loc la
scurte intervale de timp. Prin urmare este vorba de o continuitate de locuire, care rezultă
limpede din constanta şi tenacea operă de refacere şi transformare — în mod parţial sau
integral — a uneia şi aceleiaşi construcţii, pe acelaşi loc.
Trebuie subliniat de asemenea faptul că nivelurile I I şi I I I se caracterizează, pe toată
întinderea lor, prin intense straturi de arsură. Cel puţin arsura şi dărîmătura nivelului al
III-lea denotă o distrugere radicală a cartierului. Locuirea nu va fi abandonată, ea conti
nued în forme mult mai restrînse şi modeste.
Materialul arheologic descoperit în cele patru niveluri se compune în cea mai mare
parte din ceramică care prezintă în linii generale următoarele caracteristici (fig. 15) :
1. O mare varietate de forme, decor şi pastă.
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2. Existenta unor categorii ceramice importate sau de influenţa pregnantă din centrele
de producţie greco-romanc orientale, în special microasiatiec.
3. Întregul material ceramic, pc baza analogiilor stabilite cu piese similare provenind
din săpăturile de la Antiochia, Atena, Asia Mică şi alte centre greco-romanc din bazinul
Mării Negre, sc datează în secolele I — I I e.n.

Fig. 14. — Hiilria.

Sectorul bazilicii txlra

murai.

Complcic dc ziduri romane din secolele I — I I e.n.
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4. Materialul ceramic este unitar în toate cele patru niveluri, atît în ceea ce priveşte
diferitele categorii cît şi exemplarele aparţinînd aceluiaşi grup de vase.

Fig.

15. —

Histria.

Sectorul

bazilicii

extra mieros.

Ceramică

romană

din

secolul

I—II

e.n.

5. De remarcat apariţia unui vas geto-dacic (fig. 16) cu brîu alveolar pe umăr, desco
perit alături de ceramica tipic romană din secolul al II-lea, pe podeaua unei încăperi din
capătul de est al secţiunii mari. De altfel, acest vas nu este singurul de factură indigenă:
alte fragmente, lucrate cu mîna sau la roată, au apărut în nivelurile cercetate.
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Dintre celelalte materiale arheologice descoperite, o atenţie deosebită merită să fie
acordată monedelor — emisiuni din vremea împăraţilor Vespasian, Traian, Hadrian, Anto
ninus Pius — care confirmă durata vieţuirii cartierului în secolele 1—II e.n.
După distrugerea intervenită probabil în decursul celei de-a doua jumătăţi a secolului
al II-lea, urmează o scurtă-perioadă de locuire în forme mult mai slabe decît cea ante
rioară, pentru ca apoi să intervină în viaţa acestui
cartier o a doua mare etapă constructivă, din care
s-au păstrat urmele unui impunător complex monu
mental.
încă din 1953 a s , cu prilejul săpăturilor efec
tuate în valul al III-lea, au apărut ruinele zidurilor
unui imens edificiu roman, ale cărui temelii erau
construite direct peste porţiunea dinspre sud a in
cintei elenistice. Cercetările din anii 1961—1964,
efectuate în sectorul de la vest de incinta elenistică,
au scos la lumină alte vestigii aparţinînd aceluiaşi
ansamblu constructiv monumental (fig. 17 ). Au
fost surprinse astfel fragmente de ziduri aparţinînd
acestui complex în trei puncte ale suprafeţei cerce
tate: în secţiunea mare, la capătul de est, în conti
nuarea zidului apărut în 1953; în extremitatea sudică
a săpăturii în suprafaţa din 1963; şi la capătul de vest
al secţiunii de control din 1964, sub nivelul bazilicii
creştine.
Toate zidurile descoperite au aceeaşi grosime
(1,95 m), orientare şi tehnică de construcţie şi s-au
păstrat la o înălţime egală. Ele reprezintă dc fapt
temeliile foarte puternice ale unor ziduri construite
din pietre mici alternînd cu rînduri de cărămizi,
l-"i(ţ. 16. - · Histria.
Vas Kcio-dacic descoperii in
prinse în mortar de var, după cum reiese din sectorul bazilicii extra murot in nivelul datai in
secolul 11 e.n.
dărîmătura respectivă, foarte sugestivă în această
privinţă. Complexul, o dată distrus, a fost demontat
pînă la temelii, o parte din material fiind recuperat în scopul rcfolosirii lui în alte
construcţii ale oraşului, iar restul ce nu mai putea fi reutilizat, împreună cu o masă
enormă de moloz, a fost întins pe loc pentru nivelarea terenului. Prin extinderea săpăturii
spre sud, în suprafaţa cuprinsă între laturile de nord şi de sud ale edificiului, s-au
determinat două faze constructive ale acestuia, faze care au fost surprinse de altfel
şi în stratigrafia generală a secţiunii mari. Un strat dc arsură intensă caracterizează
dărîmătura primului nivel, în care se disting în mod deosebit numeroase bucăţi dc
tencuială pictată, fragmente din placajul de marmură al pereţilor, împreună cu ţigle şi
cărămizi. Al doilea nivel reprezintă o refacere a celui anterior; acum apar şi ziduri noi,
modeste, din pietre neregulate, legate cu pămînt, situate între zidurile masive ale edi
ficiului iniţial. Pavimentul este şi el refăcut, folosindu-se parţial şi lespezi dc pietre din
podeaua anterioară. Două sînt problemele majore pe care le ridică acest complex monumen
tal: încadrarea cronologică şi caracterul funcţional. Edificiul se ridică direct peste ruinele
a

Raportul de lipituri al şantierului Histria, in SCIV,

V , 1954,

1, p. 76—77.
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Fin;. 17. — Mistria.
Sectorul bazilicii extra murot. Vesticii
aparţinînd unui rxliliciu roman d i n secolul al I H - l c a e.n.

construcţiilor din secolul al II-lea e.n., la
scurt interval de timp, după o prealabilă
operă de reamenajare a terenului prin
nivelări şi consolidări parţiale. Pe de altă
parte, în urma unei masive distrugeri,
edificiul a fost abandonat şi întreaga zonă
îşi schimbă radical caracterul său funcţio
nal. Cartierul urban este înlocuit cu o
necropolă plană, ale cărei morminte îşi
fac loc printre resturile de ziduri, dărîmâturi şi moloz ale edificiului demontat.
Mormintele cele mai timpurii aparţin
începutului secolului al IV-lea e.n. Astfel,
edificiul sc încadrează stratigrafie în limi
tele secolului al IU-lea, dat fiind că su
prapune nivelurile secolului al II-lea şi
este anterior necropolei din secolul al
IV-lca.
Ceramica şi monedele descoperite
in acest strat confirmă datarea de mai
sus. în general grupele ceramice se înca
drează, cu unele mici şi nesemnificative
nuanţări, în categoriile romane vest şi
nord pontice, cunoscute în secolele
I I — i u cn. (fig. 18).
Monedele apărute in dărîmătura
edificiului aparţin perioadei dc timp cu
prinse între Septimius Sevcrus şi anii
tetrarhici lui Diocleţian.
in ceea ce priveşte rolul funcţional
al acestui edificiu, situaţia este mai puţin
clară. Datorită faptului că, pe de o parte,
dezvelirea lui nu s-a efectuat in între
gime, iar pc dc altă parte, ceea ce a fost
scos la lumină nu reprezintă decît temelii,
nu există elemente suficiente pentru în
tocmirea unei planimetrii. In orice caz,
grosimea de aproape 2 m a temeliilor,
masivii contraforţi exteriori, proporţiile
vaste ale construcţiei indică în primul
rînd un edificiu public şi oficial.
Edificiul construit către începutul
secolului, I I I , probabil în timpul lui Sep
timius Severus, a funcţionat în formele
lui măreţe pînă la mijlocul aceluiaşi secol,
cînd suferă o masivă distrugere; refăcut
parţial, va mai supravieţui şi în deceniile
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următoare ale secolului al III-lea, pînă cînd va fi definitiv abandonat, iar întreaga zonă
pe care se întindea va deveni parte integrantă a necropolei plane a oraşului din epoca
romano-bizantină.
Abandonarea definitivă a acestui cartier, ale cărui ruine rămîn în afara incintei ora
şului, este marcat şi de alt fapt. Ruinele şi dărîmăturile cartierului din partea de est a

Fig.

18. —

Histria.

S e c t o r u l b a z i l i c i i extra miiros. F r a g m e n t e
in s t r a t u l r o m a n d i n s e c o l u l 111 e . n .

ceramice

descoperite

•

suprafeţei cercetate, în vecinătatea valului al III-lea, sînt tăiate de două şanţuri de apărare
aflate la un interval de 10 m unul de altul. Ele se adîncesc pornind de la ultimul nivel
al stratului roman din secolul I I I şi ajung în profunzime pînă la nivelul elenistic tîrziu.
Dacă data executării acestor şanţuri, anume cel mai devreme începutul secolului al IV-lea,
reiese limpede din situaţia stratigrafică, în schimb perioada umplerii lor este mai greu de
stabilit; posibil ca procesul să fi fost mixt, în sensul că după un interval de timp în care
umplerea s-a făcut normal, pe cale naturală, a urmat o acţiune de acoperire intenţionată
provocată de opera de consolidare şi nivelare a terenului pentru noi construcţii.
în orice caz, pe baza datelor de pînă acum nu se poate preciza raportul cronologic
şi funcţional dintre aceste şanţuri şi diferitele faze ale incintei mari a cetăţii.
H.
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SECTORUL Χ
Rezultatele cercetărilor efectuate în acest sector între anii 1960—1962 au fost incluse
în lucrarea Histria II, Bucureşti, 1966, p. 19—132.
SUZANA D I M I T R I U

SECTORUL Z 2 (1960, 1%1,

1963)

In prezentul raport se însumează rezultatele săpăturilor din anii 1960, 1961 şi 1963.
Obiectivul principal al cercetărilor a fost continuarea descoperirii ruinelor, reprezentate
de temelia unui zid de apărare din secolele V—IV î.e.n. 28 . In acest scop s-au efectuat opt
secţiuni transversale (nr. 5—12), pe traseul presupus al zidului şi lărgirea unei suprafeţe
mai mari, pornită din secţiunea nr. 6, unde zidul a avut o schimbare de plan. Ţinem să men
ţionăm din primul moment că din cele opt secţiuni, singură secţiunea nr. 7 nu a dat rezultatul
urmărit, în sensul că probabil în acel punct zidul îşi schimba traseul, din care cauză urmele
lui au fost surprinse (fig. 19).
tn toată suprafaţa cercetată prin secţiuni, depunerile arheologice conţin urme de
locuire ce se succedă din a doua jumătate a secolului al VI-lea î.e.n. pînă în secolul al II-lea
al e.n. După această dată, întreg cartierul de la vest de linia de apărare, actualmente repre
zentat dc un platou nu prea înalt, rezultat din depuneri arheologice, este transformat în
necropolă plană de înhumaţie, din cuprinsul căreia şi în aceste trei campanii s-au desco
perit unele morminte.
Stratul
arljaic.
în toate secţiunile efectuate, acest strat se rezumă la cîteva frag
mente ceramice, descoperite în stratul de nisip, aflat în genere sub temelia zidului, dintre
care menţionăm fragmente de guri de amfore cu buza inelară dată cu vopsea brună spre
negru; cîteva fragmente de cupe ioniene cu decor în benzi şi două fragmente de opaiţe;
toate fragmentele la care ne-am referit au fost găsite în suprafaţa lărgită din secţiunea 6 ţi
6a. Nu s-au găsit urmele vreunei locuinţe, însă materialele descoperite permit postularea
unei locuiri mai puţin dense, în secolul al VI-lea î.e.n., în această zonă a platoului, dat fiind
că în nisipul dc plajă antic, actualmente sub pînza freatică, în afară de ceramica amintită
s-au găsit pietre de calcar şi resturi de vetre disparate, urme clare de construcţii.
Secolul al V-lea î.e.n. este bogat reprezentat în toate cele opt secţiuni efectuate.
Din punctul de vedere al depunerilor de locuire din acest secol, ilustrativ este stratul
descoperit în secţiunea 7, unde s-au surprins trei niveluri, documentat prin resturi de podele
de lut nears. Din păcate aproape întreg stratul zăcea sub pînza freatică, încît nu s-a putut
recupera decît materialul ceramic. Abundente au fost fragmentele de amfore de tip Chios27.
Din categoria ceramicii fine predominantă este grupa ceramicii atice cu timiş negru şi decor
stampat, lipsind în acest sondaj ceramica pictată.
Revenind la monumentul principal, ruinele zidului de apărare s-au descoperit in toate
celelalte secţiuni : 5—6, 8—12. Demnă de semnalat este situaţia din secţiunea nr. S, în care
** Vezi rapoartele noastre privitoare la Sectorul Z , publicate in Mettrait,
IV, 1957, p. 40, fig. 24; Maltrialt, V, 1959,
p. 283- 327; Maltrialt, VI, 1959, p. 2B4 si pl. V I ; Maltrialt,
VII, 1961, p. 250 si urm., pl. UI, tig. 18.
" Aceleaşi tipuri dc amfore descoperite in săpaturile de
la Histria în complexele aparţinînd secolului al V-lea slnt

cele descoperite in zona lacra T (D. M. Pippidi, Sternul
grtc, Hiilria,
I, 1954, p. 263, fig. 109-111) ţi in
necropola tumulari (Ρ. Alenndrocu, Maltrialt,
V , 1959,
p. 306; idem, Necropola tumulari, Hirtria, I I , 1966, p. 161,
pi. B6JXI, 1 şi ρ. 168, pl. 89/XIV, 2).

Templului
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20. — Hiilria.
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pc lînjjâ resturile din temelia zidului, pc partea intru /////ros s-a descoperit un bloc de parament din piatră de calcar galbcn-nisipos, folosit şi la majoritatea monumentelor din această
epocă in zona sacră. Avînd dimensiunile 0,90x0,60x0,20 m, blocul căzut alături de zona
estică a zidului este prima mărturie fermă din cercetările dc pînă acum privind suprastruc
tura acestui zid. Dc altfel, cum vom vedea mai jos, alte
resturi dc blocuri, complet sfărîmatc, au apărut şi în secţiu
nea nr. 11 (fig. 20 şi 21).
Mai importante sînt rezultatele din secţiunea nr. 6,
lărgiţi în suprafaţa 6a, lărgire impusă dc o schimbare în
planul zidului. în fapt este vorba de o construcţie dc formă
rectangulară, dc aspectul unui turn, dispus pc partea intru
///unis
pe direcţia vest-est, laturile lungi căzînd perpendicular
pc zid. Dimensiunile: lungimea 10 m, lăţimea 1,70 m şi
lărgimea intrării 1,70 m, din care sc păstrează, făcînd parte din
fundaţie, o placă marc dc şist. în aparenţă ar fi o construcţie
de turn, deşi atît dimensiunile cit şi dispoziţia spre interior
nu justifică funcţia de apărare a zidului.
Hste mai degrabă o poartă cu două praguri şi două
ziduri dc protecţie spre interior, lungi dc cîte 10 m şi avînd
lărgimea intrării dc circa 1,70 m, cum nc permite să vedem
situaţia extrem dc prost conservată. Această funcţie a con
strucţiei in discuţie ne este sugerată dc o analogic foarte
apropiată şi anume planul zidului dc apărare al oraşului
Atena din epoca clasică, unde există trei tipuri dc porţi,
1 ÏR. 21,
illllria. Aspectul tciiitrlK'î
dintre care unul este tipul dc poartă prevăzut cu un gen dc
zidului d i apărare.
culoar dc protecţie spre interior 2 8 . I.a Mistria s-a păstrat
numai substrucţia, nimic din pavajul intrării, în afară dc un fragment diutr-o placă de
calcar dc formă rectangulară, căzut în imediata apropiere a laturii dc sud, care ar fi putut
face parle clin paviment. Rămăşiţele
zidului propriu-zis in acest punct urmează
traseul obişnuit pe direcţia nord-sud, insă
toară piatra dc construcţie, reutilizabilă, a
fost luată din antichitate, ncrămînînd pc
loc decît piatra măruntă, răscolită, ames
tecată cu o mare cantitate dc ceramică,
aruncată în urma despuierii dc piatră pentru
nivelarea şi întărirea terenului (fi». 22).
în preajma zidului şi a porţii s-au
găsii fragmente ceramice aparţinînd seco
lului al V-lea, iar in partea de est a săpăturii
resturile unei platforme dc lut ncars, care
r in. 22. — Histria.
Stihstrucţijlc porcii.
ar fi putut face parte dintr-o locuinţă, a
cărei formă η-a fost posibil s-o conturăm.
Dintre fragmentele ceramice găsite la nivelul corespunzător funcţiei zidului, men
ţionăm cîteva din grupa ceramicii atice cu figuri roşii, databilă la mijlocul şi a doua jumătate
J

:

** Georges Daux, Chronique

des fouUies, 19Stf, in UCU,

L X X X I V , i960, I I , p. 631, ί ί β . 6-
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a secolului al V-lea. Tot în suprafaţa S 6a, în profilul peretelui de sud a apărut o groapă
Σ, cu diametrul 0,70 m şi aproximativ de 0,60—70 m adîncime. în cuprinsul acestei gropi
s-a găsit, zăclnd într-un pămlt lutos, un grup de vase, în fragmente, din care s-au reconsti
tuit cîteva forme. Interesant este faptul că toate vasele şi fragmentele din cuprinsul gropii
fac parte din grupa ceramicii comune, numai 2—3 fragmente mici provin de la vase fine
cu firnis. S-au putut reconstitui ca forme: un crater, un askos, două oenochoe, un platou
— tipul fish-plate—, trei forme de cupe, toate din pastă tipică ceramicii comune de la His
tria, arsă oxidant, de culoare gălbui spre roz, acoperită, în funcţie de forma vasului, pe anu
mite porţiuni cu un strat de culoare roşie-cărămizie, compactă, care la ardere nu atinge
strălucirea timişului. Din grupa ceramicii cenuşii s-au descoperit fragmente dc ocnochoe
cu gîtul cilindric ornamentat cu caneluri orizontale, cupe, un fragment de skyphos şi frag
mente de amfpre, între care se deosebeşte un fragment de gît cu ştampilă. Această desco
perire ne ajută să restabilim gama vaselor de uz comun din secolul al V-lea şi, probabil,
prin alte analogii, un repertoriu al producţiei locale histriene (fig. 23).
în secţiunile 8—11 situaţia zidului este similară ca stare de conservare, iar urmele de
locuire nu pun probleme speciale. In secţiunea nr. 9 spre exemplu, stratul arhaic şi clasic
intră în apă, iar din zid s-au păstrat numai pietre disparate. în secţiunea nr. 11, unde s-a săpat
numai pînă la nivelul dărîmăturilor, s-au păstrat resturi din 3—4 hlocuri de calcar ale paramentului, căzute alături de zid, ajunse pînă la noi foarte măcinate din cauza umidităţii mai
accentuate a straturilor dc tasări de ceramică. în secţiunea nr. 12, situaţia se schimbă.
Urmele zidului nu s-au mai descoperit, deşi prin secţiunea nr. 9 ştim că traseul trebuia să
treacă prin acel punct. Din contra, pe locul unde ar fi trebuit să se afle ruinele zidului, s-au
găsit cîteva fragmente de blocuri mari, dintre care unul, avînd un şanţ rectangular pecentru,
foarte posibil să fie locul de încastrare al unui batant dc poartă. Astfel de blocuri s-au mai
descoperit în suprafaţa cercetată de noi în acest sector, reutilizate probabil la diferite con
strucţii din epoca elenistică. în faţa acestei situaţii se pune întrebarea dacă sc schimbă traseul
zidului sau sîntem în spaţiul unei porţi mari, dat fiind că sondajul nostru α avut o lăţime
de numai 1,25 m. Este necesară o lărgire a acestei secţiuni pentru a sc vedea care este situaţia
reală.
Secolul al lV-lea
îl găsim prin depuneri de locuire care suprapun direct pc cele din
secolul al V-lea, fără a avea aspectul unor transformări radicale în teren. în fapt este greu
de separat depunerile din secolul al V-lea şi prima jumătate a secolului al IV-lca î.e.n., mate
rialele găsindu-se în interferenţe, rareori separate prin locuinţe suprapuse. Această situaţie
s-ar explica prin faptul că din momentul construirii zidului, depunerile sc succedă normal.
Ca descoperire importantă pentru încadrarea cronologică semnalăm locuinţa reprezentată
printr-o podea de lut nears din secţiunea tir. 9, situată aproape de marginea dc nord a pla
toului, a cărui latură nord-sud trece peste o parte din ruinele zidului, iar pe suprafaţa ci s-au
descoperit numeroase monede de bronz de tipul cu roata şi de la Alexandru cel Mare. O
altă locuinţă, contemporană, s-a descoperit în secţiunea 12 (fig. 19) avînd un paviment de
ţigle mari, tipice epocii, şi resturi ale zidurilor din piatră de calcar foarte măcinate.
Aici este locul să facem cîteva observaţii asupra situaţiei generale de pe întregul sec
tor săpat pînă în prezent. Distrugerea zidului pare să fi avut loc aproximativ spre mijlocul
secolului al IV-lea î.e.n., distrugere care, după situaţia din teren, pare să fi fost de mari
proporţii, deoarece în urma ei oraşul a suferit transformări radicale în sensul că suprafaţa
apărată se reduce cu aproape două treimi prin construirea unui alt zid de apărare mutat cu
circa 300 m la est de cel abia distrus. După această masivă distrugere — reperată de altfel
în cel puţin cinci puncte cercetate —, documentînd urmele şi consecinţele ci pc Întreaga
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suprafaţă a oraşului, inclusiv în cartierele centrale din interiorul incintei, s-a scos piatra
dc construcţie dc la fostul zid dc apărare, folosind-o la refacerea oraşului. După aceea, în
terenul astfel răscolit, pc linia fostului zid s-au făcut nivelări sistematice procedîndu-se la

l;i(S. 23. — Histria.

G t c v a tipuri dc vase din groapa

întărirea terenului prin masări succesive dc resturi ceramice, predominante fiind fragmentele
de amfore printre care s-au găsit numeroase torţi ştampilate, mai frecvente cele din Thasos
şi Sinopc. Menţionăm că în aceste straturi dc tasări succesive ceramica aparţine cronologic
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celei de-a doua jumătăţi a secolului al 1 V-lea Î.e.n. Deasupra tasărilor, în mai toate secţi
unile efectuate se află un strat de pămînt de umplutură, care variază ca grosime între 0,20
şi 0,60 m, conţinlnd ceramică tot din secolul al IV-lea însă fără urme de construcţii. Abia peste
acest strat încep să se instaleze ici şi colo cîte o locuinţă, dintre care reamintim pe aceea cu podea
de lut nears pe care s-au găsit monede de la Alexandru cel Mare, descoperită în secţiunea
nr. 9 în 1960 (fig. 19). în 1961 în suprafaţa S 6a, în dreptul porţii pe partea dinspre vest,
s-a descoperit un depozit de amfore —φ — care probabil făcea parte dintr-o locuinţă,
plasată lingă marginea zidului, în exterior. în cuprinsul depozitului s-au găsit şi o scrie de
vase din grupa ceramicii comune care, după cele cunoscute la Histria, împreună cu amforele
se datează către sfîrşitul secolului al IV-lea şi începutul secolului al III-lea. Plasarea acestui
depozit lîngă zid, în gura porţii, ni se pare că exclude contemporaneitatea sa cu perioada
de funcţionare a zidului. O situaţie pe care ţinem s-o evidenţiem pentru a completa imaginea
reluării locuirii pe locul fostului zid este aceea care a apărut în secţiunea nr. 11. Aici, deasu
pra a 2—3 rînduri de tasare cu ceramică, depuse peste ruinele zidului s-au descoperit restu
rile a trei cuptoare de ceramică, foarte distruse abia observîndu-se camerele de foc. După
dezafectarea acestor cuptoare aflate în cuprinsul nivelului pe care l-am atribuit sfîrşitului
secolului al IV-lea şi începutului celui de-al III-lea, s-a reluat, în acest punct, locuirea propriu-zisă. Chiar peste cuptoarele abia menţionate s-a plasat o locuinţă din care s-au păstrat
resturi din podeaua de lut conţinînd ceramică din secolul al III-lea. De aici decurge urmă
toarea succesiune de fapte: distrugerea zidului, demantelarea şi căratul pietrei de construc
ţie, întărirea terenului prin tasări de ceramică din a doua jumătate a secolului al IV-lea,
sporadice urme de locuinţe de la sfîrşitul secolului al IV-lea şi începutul secolului al III-lea;
peste toate acestea abia încep depunerile epocii elenistice. Situaţia reiese clar din profilelc
secţiunilor nr. 5, 6. 9—11 (fig. 2 0 ) " .
Stratul elenistic, secolele
/.e.n. Situaţiile din teren din acest strat diferă de cele pres* Situaţia la care ne referim a făcut obiectul unui studiu:
M . C o j i , Zulu! tU apdrart al utilii
Histria fi imprţjurdrilt
ria alt iistruffrii
lui in straiul at H/.ita
i.t.n.. in SCIV.

iste
15.

1964, 3,p. 3 8 3 — 4 0 0 , c â r c a suscitai o scriedediacu|ii, dintre caic
u n e l e s c i m p u n a r î cirate aici. I n acel articol am coroborai ai ana
lizat ţi celelalte descoperiri susceptibile de a documenta
distrugerea constatări la zidul de ap&rarc cercetat de noi,
generalizaţi pc î o a t l suprafaţa oraşului ţi ale circi consecinţe
s-au soldat cu construirea unei noi linii dc aplrarc, inchizînd o suprafaţa sensibil mai r e d u ş i si, implicit, o n o u l şi
radicali organizare a spa|iului urban. Noua situaţie sc poate
uimiri in mod fericit pornind dc la periferic spre centru.
Pentru reducerea suprafeţei locuite a platoului, întrerupţi in
secolul al IV-lea pc linia dc sud-vest, vezi Ρ. Alcxandrescu,
Maltrialt,
V , 1959, ρ . 306; M . C o j i , Maltrialt,
V I I I , 1962,
p. 413 şi urm.; P. Alcxandrescu, Ntcrvpola

tumulari.

Histria,

I I , 1966, p. 185-188. Pentru reslringcrca suprafeţei spirale
a oraşului ţ i construirea unui nou zid vezi sintezele: V . Cana-

riche, Intinta din talul Ut al CtUfii,
Histria, I , 1954, p. 2 7 8 ¬
285; C Preda fi A . Doicescu, Zidul it apdran din
tpocatlttâititi,
Histria,
I I , 1966, cu precădere p. 317 şi fia;. 65, ce se

referi la partea cea mai veche a zidului, datat pe la afîrşituI
secolului ol IV-lea î.e.n. I n interiorul oraşului ne-am referit
atunci la sflpAruriLe din zona sacri, unde se constitue exis
tenta unui urat de arsuri pe toată suprafaţa cercetaţi, care
acoperea ruinele templului A din secolul al V-lea şi ruinele
unor altare: D . M . Pippidi ţ i V . Eftimic, Maltria/t,
V, 1959,
p. 264, pl. I I I , urmai dc un studiu al lui D . M- Pippidi, C/i
icati

utila

ţpna

sarra

ii

Histria,

stadia attisait,

în Dacia,

N.S.,

V I , 1962, p. 139—156, unde insa straiul In discuţie e n plaur
cronologic la sfîrşitul epocii elenistice, distrugerea fiind pro

v o c a ţ i dc acţiunea regelui get Burcbista. Arheologic vorbind
înai, stratul de arsuri din zona sacri, împreuna cu desco
peririle menţionate mai sus, aparţin secolului al lV-lca i.c.n.
Cil pliveşte problema dc a şii daci distrugerea s-a petrecut
sub acţiunea lui Fîlip al 11-lea, in 339, opinia noastrl din
articolul citat, sau sub aceea al lui l.ysimach in 313, cum
propune D . M . Pippidi, este poale o ehcsiiune dc nuanţe
in interpretarea i n t c l o r . Important este faptul c i ca s-a
petrecut in timpul inaintlrii violente a stalului macedonean
in expansiune şi c i descoperirile arheologice, corect inter
pretate, pol aduce contribuţii importante pentru comple
tarea tabloului istoric, în general. Aceasta fiind situaţia, şi o datl
a d m i ş i pirerca c i slratul dc arsuri din zona sacri sc raporteazi la
o distrugere din timpul lui l.ysimach ( D . M . Pippidi, Ctfi
fi ptti

la Dundrta

it jot.

In Din istoria

Dobrogti,

1966,p, 168

şi urm.), pc baza aceluiaşi strat dc arsuri, sc posiulcazl toiuşi
distrugerea în vremea lui Burcbista (idem, Contribuţii la istoria
tttbt a Româniţi, 2,1967, p. 219 - 220). D c altfel, prin descope
rirea i n e l din 1963 a unui templu elenistic dedicai Afrodiici,
aşezat pc primul mate urat dc arauri, ccrcctlrjlc in c u n vor
putea elucida condiţiile unei allé rcstsicmaliziri urbane, docu
mentai! de astl datl prin construcţii din epoca romani. Vezi:
SCIV,
15, 1964, 4, p. 560; Î C i I ^ 18, 1967, 4, p. 528 - 529;
Dacia, N.S., V I U . 1964, p. 394; Dacia,
N.S., X I ,
p. 364 — 365. Vezi şi P. Alcxandrescu, Ataias,
In Studii

1964,
tlasiti,

I X , 1967, p. 85—93. Inirucil studiul noauu α suscitat nume
roase opinii, ne rezervam dreptul ca α datl cu valorificarea
ampli a rezultatelor ccrcctlrilor noastre, s i revenim asu
pra acestei probleme într-una din publicaţiile institutului
nostru.
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cedente In sensul că depunerile de locuire, după distrugerile respective, prezint! aspecte
de nivelare, ceea ce face ca în puţine cazuri să apară materiale in situ. In al doilea rînd,
în toate secţiunile şi suprafeţele cercetate, cu rare excepţii, depunerile din acea vreme sînt
deranjate de mormintele din epoca romană. în al treilea rînd, apar două şanţuri de apărare
ale zidului roman Z, învecinat, al cărui şanţ I I , cel mai dinspre vest, urmăreşte aproape con
stant linia zidului din secolele V-IV, în aşa fel încît, pe această direcţie, urmele de locuire
elenistice sînt distruse, fundul acestui şanţ atingînd vîrful dărîmăturilor zidului clasic în
mai toate sondajele cercetate, perforînd stratul de umplutură de deasupra tasărilor.
Nivelul I elenistic este reprezentat de descopeiirea unor locuinţe, care prin materialul
pe care-1 conţin, ar acoperi, în mare, tot cursul secolului al III-lea. Este greu, dat fiind carac
teristica materialului ceramic din această vreme, de a se face o distincţie pe decenii sau chiar
pe sferturi de veac. Oricum, existînd deja un nivel anterior, care prin material se plasează
la sfîrşitul secolului al IV-lea, începutul secolului al III-lea, se poate admite că cel mai vechi
nivel elenistic propriu-zis ar începe o dată cu al doilea sfert al secolului I I I î.e.n. şi ar dura
pînă la sfîrşitul lui. Pentru această vreme putem menţiona resturile unei locuinţe, cu podea
de lut nears, cu material ceramic, amfore şi un vas indigen fragmentar, găsite în suprafaţa
S 6a pe latura de est. O altă locuinţă contemporană s-a descoperit în secţiunea 11 (vezi pl.
de situaţie,fig.19), în cuprinsul căreia s-au găsit: oenochoe fragmentară cu decor în benzi,
fragmente de amfore şi vase indigene; tot aici o altă locuinţă din care s-a păstrat o latură
din soclul de piatră al zidului, care, probabil, în partea superioară era construit din chirpic.
Ca o descoperire deosebită socotim resturile probabil ale unui bordei, tot din această
vreme, descoperit parţial în secţiunea 12, foarte distrus, totuşi de dimensiuni mari, circa 3,50
m în secţiune longitudinală, de formă cvasi rectangulară cu colţurile rotunjite. In cuprinsul
lui s-au găsit intre altele un cantharos, o oenochoe cu gîtul mic şi toartă, din pastă cenuşie, cu
cuvertă mai închisă; fragmente de cupe mici cu firnis; diferite fragmente de amfore etc. Tot
materialul ceramic nu depăşeşte secolul al III-lea î.e.n. Acesta este al doilea bordei descoperit
la Histria pînă în prezent, primul fiind un bordei din secolul al VI-lea î.e.n. descoperit în
1956, în sectorul X 3 0 .
Nivelul II elenistic, ca şi cel precedent, este atestat prin cîteva urme de locuinţe în
genere foarte distruse, încît nu li s-a putut recupera forma şi dimensiunile; situaţii întrucîtva
mai clare s-au surprins în suprafaţa .V 6a pe laturile de vest şi est, în secţiunea 11 şi în sec
ţiunea 5. După materialul ceramic şi în special după torţile dc amforă din insula Rhodos,
acest nivel se datează de la sfîrşitul secolului al III-lea şi mijlocul secolului al II-lea. Se mai
adaugă descoperirea unei gropi mari de deşeuri de la un cuptor de ceramică. în
cuprinsul ei s-au descoperit foarte mari cantităţi de ţigle şi mai ales foarte mulţi chirpici
mari, rectangulari, probabil proveniţi din dezafectarea unor cuptoare de ţigle. De alt
fel în campaniile, anterioare s-au mai descoperit resturile unui cuptor mic de ceramică,
iar într-una din locuinţele din S 6a un tipar de figurină feminină. In secţiunea 7 s-a
descoperit şi un tipar de bijuterii, aşa încît se poate presupune în acest cartier existenţa
unor ateliere meşteşugăreşti 31 .
Nivelul III elenistic, de altfel cel mai distrus, prezintă urme de locuinţe în aceeaşi
situaţie. Materialele ceramice: amfore, ceramică de uz comun, mai rar ceramică cu firnis,
cronologic se plasează spre sfîrşitul secolului al II-lea şi secolul I î.e.n.
» S. Dimittiu, \Uttriait,
Caftirrul
dt btuiit/t
din ţana
HUlria,
I I , p. 25, lîg. 3.
9 1

M . Cojfl,

Atlititalta

V , 1959, p. 29B, pl. V I ; idem,
dt rttl a ttld/ii
ta t/tata arhaitd,
mtţltţugdrtaitd

la

Histria

In

at.

Vi-l
ij.*.,
in SCIV,
ΧΠΙ,
1962, p. 31, fig. 9 / 2 - 3 ; idem,
W Artisanat
a Histria
du VI au l* tiitlt
aw.uj, in Da fia,
N . S . , V I . 1962, p. 1 2 8 - 1 2 9 , lîg. 9 / 2 - 3 fi p. 1 3 4 - 1 3 5 ,
fig. 1 2 / 1 - 3 .
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Epoca romană a fost slab documentata pe platoul din vestul cetăţii în campaniile 1949—
1956; începînd din anul 1957 a apărut prima locuinţă cu material care a permis o datare a
acestui strat de locuire în secolele I — I I 3 î . în ultimii ani s-au descoperit cîteva situaţii care
dovedesc existenţa unei zone locuite în această vreme. Sînt de semnalat următoarele locu
inţe: una în secţiunea 7 (Hg. 19) cu material ceramic şi mai ales cîteva fragmente de ten
cuială lustruită şi vopsită în roşu şi cenuşiu. In secţiunea 10 de asemenea a apărut o locuinţă
mare cu podea de lut nears, pereţii nu s-au păstrat, dar probabil că a fost o locuinţă mai
deosebită, dat fiind că printre dărîmăturile de ţigle s-a descoperit şi o mică bază dc pilastru
fragmentară, cu profil, din piatră de calcar.
Necropola plană. După toate datele de pînă acum, locuirea pc platou a încetat
definitiv într-un moment din secolul al 11-lea e.n. cînd terenul este transformat în necropolă.
Şi în aceste trei campanii s-au mai descoperit cîteva morminte, asupra cărora relatăm urmă
toarele: 9 morminte de copii în gropi simple sau cu paramente de pietre; patru morminte
simple de adulţi. Pentru prima oară au apărut morminte în sarcofage de ţigle tipic romane:
trei cu morminte de copii şi două de adulţi. Tot pentru prima oară la Histria, s-a descoperit
un mormînt de copil înhumat în amforă, probabil din secolul al IV-lea după tipul de amforă,
deşi îi lipseşte gura, pentru a se putea stabili analogia mai exactă.
în concluzie, se poate spune că în cele trei campanii de săpături, prezentate în acest
raport, s-au adus unele importante lămuriri de situaţii, totuşi au mai rămas altele care nu
se vor putea lămuri decît tn cercetările viitoare.
MARIA

COJA

SONDAJUL DIN PUNCTUL PESCĂRIE
în apropierea locului Pescăriei, la aproxi
mativ 1 km în linie dreaptă de poarta cetăţii
romane tîrzii, descoperirea întîmplătoare în
urma arăturii a unor statuete de teracotă a de
terminat efectuarea unui sondaj pentru preci
zarea stratigrafică şi datarea în context a sta
tuetelor menţionate.
S-a trasat mai întii o secţiune lungă dc
6 m pe 1 m orientată Ν—S, la care s-au
adăugat apoi trei casete paralele de 2 X 2 sau 1 m
la est, precum şi o altă casetă la vest (fig.24).
Prezentăm profilul de est al secţiunii lungi
(fig. 25) întrucît cu ajutorul lui putem face mai
bine legătura cu situaţia din casetele de la est.
Deoarece sondajul a permis identificarea
i . 24. - Hntru.
Punctul p. Pianul sondajului,
mai multor straturi, le vom trata In succesi
unea lor de sus în jos, urrnînd ca materialele ceramice, statuetele şi celelalte obiecte găsite
să fie expuse în cadrul fiecărui nivel,
F

g

STVATUL «OMAN

Descrierea. La aproximativ 0,25—0,30 m, pămîntul care a fost pînă la această adîn
cime afinat de arătura practicată in ultimii ani se schimbă făcînd loc unuia mai tare, gălbui.
•

V o i raportul Batiu

In MaUnmJt,

VL, 1959, ρ. 287, fig. 9.
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Există In plus două indicii care ne fac să credem că este vorba de un nivel de locuire fie
el şi foarte distrus, erodat etc. şi anume:
1. Gropile (fig. 25) pornesc in totalitatea lor de la acest nivel.
2. în caseta de vest o dărîmătură masivă de ţigle aflată la această adîncime indică
ruinele unui complex, care va trebui urmărit la Ν de întreaga săpătură. Distanţa in timp

Fig. 25. — Histria. Punctul P. Profilul de eit al sondajului.

Intre gropi şi dărîmătura amintită nu poate fi prea mare, dacă nu cumva sînt contemporane,
din cauza unităţii materialului.
Material.
Ceramica găsită în acest nivel aparţine în cea mai mare parte aceleia romane,
databilă în secolul I I e.n. Menţionăm prezenţa în mari cantităţi a ceramicii comune sau de
bucătărie, a amforelor, precum şi a patru fragmente de terra sigilfata. De altfel, gropile au
şi fost confirmate tocmai prin materialul ceramic roman găsit pe fundul lor, care nu depă
şeşte adîncimea de 0,90—1,00 m. De exemplu, în groapa β s-a găsit o cheie romană pre
cum şi un fragment dc amforă; acesta este singurul care are caractere mai tîrzii decît peri
oada indicată mai sus. De asemenea, există o categorie de material databilă în secolul I e.n.,
deşi raritatea lui ne împiedică să datăm mai timpuriu nivelul în discuţie.
Statuetele găsite la acest nivel au constituit, după cum am mai spus, motivul pentru
care s-a efectuat acest sondaj. Găsite împrăştiat pe toată suprafaţa săpăturii, dar în special
în gropi, numărul lor se ridică la 14 statuete întregi, iar din fragmente este posibil să se
reconstituie circa 150—200 de exemplare33.
BUNimC
Uldmul nivel eleniede (TU)
STIATUI

Descrierea. Spre deosebire de stratul roman descris*mai sus, aici s-a găsit o podea de
lut la aproximativ 0,70 m, care delimitează net acest nivel. El η-a fost deranjat decît de gro
pile β şi S care l-au străpuns ajungînd pînă la următorul nivel.
"

O

Harare amănunţiţii

a problemelor legare dc

a c e » depozit ac glastre In SCIV,
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Material. Ca de altfel In toate nivelurile elenistice, materialul ceramic este foarte
puţin semnificativ. Semnalăm ca clemente mai importante de datare o monedă histriană auto
nomă din secolul I I sau începutul secolului I î.e.n. a < , pTecum şi numeroase fragmente de
vase greceşti cu decor în relief şi statuete de aceeaşi epocă.
Datate. După cum s-a .văzut, materialul ne îndreaptă spre sfîrşitul secolului I I şi
începutul secolului I î.e.n.

Al doilea nivel elenistic (II)
Descriere. Ca şi în cazul ultimului nivel elenistic descris mai sus, am întîlnit între 0,90—
1,10 m, o podea foarte groasă — uneori 10—20 cm pe aproape toată suprafaţa săpăturii.
Ceea ce merită semnalat este prezenţa unei puternice arsuri pe toată această podea.
Materia/. Linul din elementele cele mai precise care au servit la datarea acestui nivel
sînt cîteva torţi ştampilate rodiene databile majoritatea în secolul al II-lea î.e.n., dacă nu
cumva chiar spre începutul lui. Mai menţionăm un fragment de vas megarian, databil după
ultimele publicaţii la sfîrşitul secolului al II-lea î.e.n. Semnalăm, de asemenea, prezenţa mul
tor fragmente de ceramică cu firnis, pictată, de bucătărie şi de factură indigenă. Ceea ce
merită de reţinut în mod deosebit este prezenţa unei mari cantităţi de zgură şi a unei lin
guriţe dc fier. Se impune deci ipoteza unor ateliere meşteşugăreşti, eventual dc prelucrare
a fierului. Ne sprijinim în această ipoteză şi pe prezenţa arsurii, concentrată uneori într-un
strat foarte gros (fig. 25).
Datarea. După cum s-a văzut la prezentarea materialului, nivelul s-ar data în plin
secol I I î.e.n. Cu toată informaţia precisă dată dc torţile ştampilate care ne-ar îndrepta spre
începutul acestui secol, am fi tentaţi totuşi să coborîm datarea nivelului spre mijlocul aces
tuia, avînd în vedere marca asemănare dintre materialul din acest nivel şi cel următor (pre
cedent în expunere).
Primul nivel elenistic (I)
Descriere. Aşa cum rezultă şi din profilul anexat, nu putem vorbi de o podea ca în
cazul celor două niveluri elenistice expuse pînă în prezent. Mai consistentă ea apare în
casetele de la est de secţiunea lungă. Nu este lipsit de importanţă să menţionăm, cu acest
prilej, rezultatele săpăturii la circa 50—75 m spre est 3 5 , care au dovedit existenţa unui nivel
arhaic, a altui nivel de la sfîrşitul secolului V şi a unuia elenistic tîrziu. Aceste două infor
maţii conexate sugerează o întindere treptată de locuire spre vest în această zonă.
Material. Cum era şi de aşteptat, este mai sărăcăcios. Semnalăm totuşi cîteva exem
plare capabile să contureze mai bine datarea nivelului în discuţie: un opaiţ, un picior de
peliké, cîteva fragmente de amforă, o buză de vas de bucătărie, toate databile în secolul al
III-lea î.e.n.
Ca şi la nivelul I I elenistic, menţionăm mari cantităţi de zgură, precum şi un fragment
de creuzet. Aceleaşi date sporadice impun desigur aceleaşi ipoteze ca şi la nivelul precedent
în expunerea de faţă.
Datarea. Deşi cele cîteva fragmente ceramice menţionate confirmă din plin secolul
al III-lea î.e.n., credem că încheierea cea mai potrivită, datorită asemănării materialului cu
* Mulţumim pcniru identificarea
made lui C Preda «i H . Nuhar.

materialului

numi*-

** S.
ρ . 401.

www.cimec.ro

Dimirriu

ţi

C

Radu,

Maltrialt,

VIII,

1962,

212

36

E M . C O N D U R A C H I ţi colab.

cel din nivelurile precedente, ar i i datarea nivelului la sfîrşitul secolului al III-lea î.e.n. şi
o bună parte din secolul I I . In acest fel concluzia care se degajă din prezentarea nivelurilor
elenistice este că avem atestată în mod sigur pe durata unui secol (II î.e.n.), precum şi a unei
părţi finale din secolul ΠΙ î.e.n. şi incipiente din secolul I î.e.n., o locuire foarte intensă.
AL.

SUCEVEANU

NECROPOLA TUMULARA (1963)
După terminarea primei etape a cercetărilor din necropola tumulară, ale cărei rezul
tate au fost recent publicate în volumul Histria I I , s-a început etapa a doua a cercetărilor,
în cursul căreia urmează să se examineze exhaustiv porţiunile principale ale teritoriului
tumular. În intenţia noastră lucrul va trebui să se desfăşoare în felul următor:
1. Vom alege pentru început una din zonele cele mai importante ale teritoriului
tumular, pe care se vor face săpături complete, atît în tumuli, cît şi în suprafeţele dintre
tumuli, care pot ascunde fie alţi tumuli aplatizaţi, fie morminte plane, fie, în sfîrşit, complexe
funerare de ofrandă.
2. Vom termina ridicarea topometriei completă, începută în 1958.
3. Vom întreprinde sondaje în vederea identificării cimitirului plan pornind de la
indicaţiile obţinute prin săpăturile de pînă acum.
4. Vom face unele sondaje în tumulii din afara mecropolei histriene, respectiv aceia
din preajma satului Histria, Sinoe, Vadul, Nuntaşi etc.
In cursul campaniei 1963 s-au început săpăturile potrivit punctului 1 din planul de
mai sus prin cercetarea unei porţiuni de la marginea de SE a platoului necropolei, între tu
mulul X V I (Belvedere), X X I I I şi X I I , care după indicaţiile de pînă acum pare să fie cea mai
veche în istoria acestui cimitir. In alegerea noastră ne-am condus şi de urmele unor drumuri
antice, care par a se vedea atît în teren cît şi pe fotografiile aeriene. Se pare că unele movile
se înşiră de-a lungul acestor drumuri care se bifurcă la SE de tumulul X V I , unul către
NNV, celălalt către VNV. In această zonă am săpat tumulul X L I situat la stingă drumului
care duce către NNV, la circa 100 m NV de tumulul X V I .
Săpăturile din 1963, de mică amploare (3 săptămîni), nu au epuizat tumulul cercetat.
Rezultatele obţinute sînt următoarele:
Tumulul X L I , care aparţine categoriei movilelor scunde şt lăţite, conţinea un cenotaf.
într-o groapă situată către marginea de SE a movilei au fost descoperite două vase, unul
cu gura în sus, celălalt în poziţie inversă, grupate împreună. Vasele sînt lucrate cu mina
şi sînt foarte aproape, din punct de vedere tipologic, de cele din cimitirele getice din Dobrogea secolului I V i.e.n. (Murighiol). In ofrandele din tumul au fost descoperite şi vase de
import greceşti, dintre care un lelcythos aribalic atic cu figuri roşii, datînd din prima jumă
tate a secolului al IV-lea î.e.n.
Tumulul X L I acoperea către NVunaltul mult mai vechi, din care săpăturile noastre
nu au dezvelit decît şanţul periferic. Acest tumul (XLII)' datează din secolul V I î.e.n. în
porţiunea cercetată a şanţului periferic se găseau resturile dezmembrate ale unui cal re
prezentînd jertfa funerară. Ε vorba deci de un tumul cu sacrificii de acelaşi tip cu cel
descoperit în 1957 şi 1958. Săpăturile următoare vor trebui să descopere restul tumuJu-
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lui athaic. Aceasta cu attt mai mult cu cit sondaje făcute de noi in alte puncte ale aceleiaşi
zone ne-au adus preţioase indicaţii cu privire la prezenţa în această porţiune a necropolei
tumulare a mai multor movile arhaice cu înmormîntlri cu cai a căror importanţă este de prim
ordin atît pentru istoria Histriei arhaice cît şi pentru cunoaşterea acestui ritual caracteristic
populaţiei indigene.
PETRE A L E X A N D R E S C U

PUNCTUL HISTRIA SAT
I . în lunile mai-iunie 1960 CAP « Gh. Horoznev» din comuna Histria a ridicat un
baraj de pămînt peste pîriul satului, la locul numit « Bent», pentru a obţine un debit mai
mare de apă la irigarea culturilor agricole.
Digul s-a făcut la circa 300 m SSVde Consiliul Popular al comunei, parte pe terenul
satului, parte în grădinile de zarzavat ale cooperatorilor Maria Rldudneanu şi Nicolae
Andrei. Pămîntul a fost scos din terasa dreaptă, înaltă, a rîuleţului, tăindu-se un mic pro
montoriu care Înainta spre apă. Cu acest prilej, a apărut un număr de morminte cu schelet,
care după vagile indicaţii ale sătenilor care au lucrat la această construcţie par să fi fost
vreo zece-cincisprezece. Din descrierile făcute—« unele morminte erau cu ulcele la cap, aco
perite cu un luciu negru, frumos, altele fără» — reieşea că e vorba de morminte antice, de
epocă greacă.
Sondajul de constatare a situaţiei (cîteva morminte se mai păstrau în malul tăiat) şi
de urmărire a cimitirului s-a făcut în lunile iunie 1960 şi august 1961. Cercetările au început
prin curăţirea şi îndreptarea malului tăiat al terasei de lucrările menţionate, au continuat
apoi pe o mică porţiune din acelaşi promontoriu care nu fusese distrus, ca în cele din
urmă să se extindă în adîncul terasei, pe proprietăţile Măriei Răducăneanu şt Nicolae
Andrei.
S-au descoperit în total 60 de morminte, exclusiv de înhumaţie, din care patru dis
truse parţial de lucrările digului, iar alte cinci deteriorate de gropi bizantine şi de locuiri
moderne.
în cursul lucrărilor s-a constatat că înmormîntările s-au făcut pe durată de mai multe
secole. Această observaţie se bizuia pe inventarul funerar, pe raportul stratigrafie dintre
morminte, cît şi datorită precizării unor niveluri de locuire ce pot fi datate între secolele
VI-1I î.e.n.
Centrul acestei locuiri pare să fi fost în partea de SE a satului actual. în regiunea unde
s-a constatat necropola ce ne interesează, depunerile aşezării sînt destul de subţiri (0,25—
0,40 m). Dar în timp ce în sectorul sudic al cimitirului se întîlnesc niveluri de locuire din
secolele VI—IV î.e.n., care sînt străpunse de morminte din faza ultimă a necropolei (se
colele I I I î.e.n. — I e.n.), în partea de NE a necropolei s-a constatat un nivel din secolele
I I I — I I î.e.n., care acoperă înmormîntările vechi, din secolele VI—V î.e.n.. Cu alte cuvinte,
relaţia între aşezarea şi necropola din secolele VI—IV î.e.n. era de vecinătate. în faza urmă
toare aşezarea a fost părăsită în partea sa mărginaşă cu necropola şi s-a extins pe locurile
unde anterior în necropolă se făceau înmormîntările din prima fază. Această deplasare a
aşezării a avut drept consecinţă extinderea de această dată a cimitirului spre sud, adică toc
mai în acel spaţiu părăsit al aşezării.
Cele mai vechi înmormîntări aparţin secolului al VI-lea î.e.n. şi sînt plasate în partea
de NE a necropolei. Mormintele nr. 3,17 şi 48 cu schelete întinse pe spate, dar cu orientări
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diferite, zac la adîncimi dc sub un metru, fiind suprapuse dc alte înmormîntări ( M . 2
deasupra M . 3; M . 16 deasupra M . 17) şi dc nivelul antic dc locuire.

m i m u l 4B, cu inscripţii:.

Mormîntul nr. 3, distrus parţial de lucrările digului, avea în regiunea capului o cupă
rhodo-ioniană şi o strachină indigenă cu torţi orizontale sub buză, imitînd un prototip
grecesc.
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Mormîntul nr. 17 avea In apropierea tibiei stingi un aryballos de imitaţie corintiană
faza tîrzie 3 * şi mai multe perle de sticlă, os şi bronz, în regiunea superioară a toracelui.
Mormîntul 48 are scheletul aşezat pe spate, dar uşor chircit de la bazin în jos. Lîngă umărul
drept se afla un mic lekanis şi un lekythos greco-oriental. In jurul gîtului vasului era zgîriată inscripţia: ΛΗΚΤΘΟΣ ϋΗΤΡΙΧΗΣ E l M I — urciorul aparţine lui Metrike. Alipite de
uricior sc aflau o lamă de cuţit şi o săgeată plată, ambele din fier (fig. 26 şi 27).
Dc la sfîrşitul secolului V I şi începutul secolului următor pot fi încadrate alte două
morminte cu scheletele întinse pe spate; la unul se afla un lekythos mare de tip greco-ori¬
ental (M.30), la celălalt o oenochoe trilobată, de aceeaşi factură (M 31).
Un grup deosebit de înmormîntări este reprezentat de şapte morminte de copii mici,
aşezaţi în amfore, în prealabil sparte în regiunea ρ în tecului ( M . l l , M.12, M.27, M.29, M.49,
M.50, M.51). Mormintele s-au găsit unul lîngă altul, în sectorul de mijloc al săpăturilor
noastre. Amforele funerare ale mormintelor nr. 11 (fig. 28) şi 12 erau aşezate alungit şi
adîncite în solul viu, acoperite de nivelul antic (secolele I I I — I I î.e.n.). Oasele scheletelor
in vase erau complet măcinate, încît nu ştim cum erau orientaţi copiii în amfore 37 .
Alături de amfora funerară M . l l , se afla o cană-οΐρέ, cu gura ruptă, iar pe amfora M.12,
in locul unde s-a spart pentru a încăpea copilul, s-a aşezat un fragment de pîntece dintr-un
vas cu aripioare, hallstattian.
Tipul amforelor folosite la înmormîntări M . l l , 12, 49 şi 50 se poate data la tifeşirul
secolelor VI—V î.e.n. 3 8 , vreme căreia îi corespunde şi căniţa-olpd din mormîntul 11. Am
forele fragmentare ale mormintelor nr. 27, 29 şi 51, deranjate de locuirea modernă şi de
rădăcinile unor copaci, sînt mai greu de fixat în timp. Profilul de gît şi toarta amforei
nr. 29 permit totuşi aceeaşi încadrare ca la primele30.
Mormîntul nr.18 aparţine unui schelet chircit, aşezat pe stîngă, orientat cu craniul
la ESE. Groapa funerară, sigilată de nivelul antic de locuire, era săpată în solul viu, abia la
0,50 m faţă de suprafaţa actuală a solului. în faţa capului se afla o cană bitronconică, lucrată
la roată, scundă, cenuşie, cu gura largă, de care se prinde o toartă supraînilţată (fig. 29).
Vasul este acoperit cu o «spoială» cafenie deschis. O altă cană identică s-a găsit izolat,
cam la 3 m NNV de M.18, fără însă a se identifica mormîntul de care probabil va fi aparţinut.
Forma acestor două vase şi tehnica de lucru indică o epocă veche La Tène locală.
Căni de acest tip, scunde, cu torţi supraînălţate, se cunosc la Olbia sau în mormintele timpurii
tracice din R.P. Bulgaria. Datarea lor se face acolo cam între secolele VII—V î.e.n. 4 0 . Unele
profile, probabil de căni cenuşii, greceşti, de la Histria-cetate41 ar indica originea formelor
găsite în necropola de la dig. Unele apropieri se pot face şi cu cîteva fragmente de căni de la
Alexandria48.
•

P. N , Urc, Aryballoi

and figurinei from

Rbilsona

in

Boeolia,

Cambridge, 1934, p. 26 — 27, pl. I V , morminiul 66. Autorul
ilustrează un tip apropiat dc exemplarul nostru. Datarea sa
se face in coriniianul tîrziu (550— 500 i.c.n.).
" Obiceiul dc înmorraintare în amfore e Toane rlspindit
in lumea greaca1 antici. Prezenţa acestui obicei în cimitirul
plan la HistiU-sat este deosehir de interesanţi. La Gdlatia,
in sipiturile din I960, s-au gisit doul astfel de morminte,
dar din secolul al IV-lea î.e.n. In L . R . S . S . , morminte de
acest tip sc cunosc in centrele coloniale greceşti, în care elemeniul indigen negrecizat c mai puţin pregnant, ca Paniieapcum si Fanagoria, dar si aici sînr rare. Cf. E . G . KaBtana can, rpyHmtntu ruKponoau
Eocnopcxux
topodoe,
in
AIM,
69, şi HtKponoAb
EocnopcKiu
topodoe,
p.
V. D.
Blavatakii, PatKcmuu
Htxponom
Φαιιαίορνΰ

1938—1940ii.,

285;
ο

MIA, 19, p. 216, fig. 13/3 si 14/1 (morminrul

109, sfîrşitul secolului V I — Începutul secolului V ) .
•* I . V. Zcrat, KeptuttriecKaJl trupa Fûsruypù, in M M , 83,
1960, p. 70, 133 şi pl. HI/9a. Autoarea indici un tip samiot
de la sfîrşitul secolului V I - secolului V , care arc cele mai
apropiate analogii cu formele de la Histria sat, din M . 11 şi 12.
«· Ibidtm, p. 7 9 - 8 0 , 133. pl. V , fig. 15/a şi 15/b: amfore
dc tip proiotasian dc la sfîrşitul secolului VI—secolul V
î.e.n.
" S. 1. Kaposina, in MIA. 50, 1956. p. 171, fig. 14.
Autoarea datcazl vasul In secolele V I — V l.&n. ; Milko Mirccv,
Rano

irakkkkt

netrvpo/

pri Râvno,

RartnJko,

In Arbtalogù,

I,

1961, p. 32 - 33, fig. 33. Datarea cânii este facuti in secolele
V I I - V 1 l.c.n.
" Informaţie Suzana Dimitriu.
1 1

C . Preda, Sipàturitt

Je la Alexandria,

in Ma/triaù,

VI,

19S9, p. 257 - 258, fig. 4/13 şi 6/7 şi alic fragmente inedite.
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încadrarea în timp a celor două vase şi a mormîntului nr. 18 este deocamdată nesigură
în cimitirul din sat. înclinăm să credem că aparţine mai mult secolului V î.e.n., decît unei
epoci mai timpurii, mai ales că factura lor este locală şi nu grecească.
Mai la sud la grupul mormintelor din secolul al VI-lea a fost dezvelit un interesant
mormînt cc aparţinea unui adolescent pînă în 25 de ani. Scheletul, întins pe spate, era aşe
zat într-un lamas în formă de baie, cu mar
ginile răsfrînte. Cum acesta măsura 1,20 m
lungime, membrele inferioare ale înhuma
tului depăşeau limitele lan/as u\a\ şi sc
sprijineau pe pămînt. în mormînt, lîngă
torace, se afla un vas-coroanâ şi o cupă atică
cu piciorul scund. Lîngă laba mîinii drepte
era lama unui cuţit dc her.
Vasul-coroană este de un tip mai evo
luat datînd de la sfîrşitul secolului V I — în
ceputul secolului V. Cupa, acoperită toată
cu firnis, are un graffito cu monogramă în
care pare că se desluşesc literele Β,Γ,Υ,Κ.
Atît după caracterele literelor cît şi după
forma sa, cupa este de asemenea de la sfîr
şitul secolului VI — începutul veacului ur
mător.
Cam în aceeaşi vreme pot fi datate
M.39, M.57 şi complexul funerar « X » .
Fid. 2*J. — tlislria sal. Vas cenuşiu dc caracter indigen.
Morrnintul IB.
Toate acestea conţineau cîte un vas-coroană
de acelaşi tipgreco-ionian. Scheletul din M.39
era de asemenea întins pe spate şi destul de bine păstrat; în schimb celelalte două complexe
fuseseră aproape complet răvăşite de o mare groapă menajeră bizantină din secolele
V— VI e.n.
Un grup de morminte care par să aparţină unui singur complex funerar s-a desco
perit în interiorul terasei. Mormintele nr. 6,7,8,10,22 se află la aceeaşi adîncime (0,90—0,95m)
şi sînt orientate ESE (capul), VNV (picioarele). în afarl de M.8, toate celelalte morminte
conţin schelete întinse pe spate. Mormîntul nr.8 are însă scheletul chircit pe dreapta şi
orientarea diferă (SSE-capul, NNV-picioarele). Faptul care pare însă mai convingător,
pentru a admite o înmormîntare comună, eventual a unei familii, se datoreşte îngropării
foarte apropiate, în continuare şi fără suprapuneri, a decedaţilor. Astfel, M.6 şi 7 zac într-o
groapă comună, la limita cea mai de NNV a complexului. Mormîntul nr. 8, cu schelet hoclcer,
are picioarele imediat alăturate de craniul M.7, dc care este despărţit doar de ofrandele fune
rare a M.8. Mormîntul nr.10, in continuare spre ESE, ajunge cu picioarele în apropierea
capului lui M.8; în sfîrşit M.22., orientat exact peacelaşi ax cu M.10, arc scheletul în conti
nuarea celui precedent, fiind separat unul de altul doar de 30 cm (fig. 30). Toate mormintele
sc află în solul viu şi sînt acoperite de nivelul antic de locuire.
Singurele morminte care posedă inventar funerar sînt M.22 şi M.8. Primul conţine,
la stîngă craniului, un urcior cenuşiu, cu toartă inelară, grecesc; mormîntul hocker
posedă ia picioare un mic bol timpuriu hellenistic, cu firnis negru, mat, un urcior mic,
cărămiziu, acoperit în partea de sus cu un lac roşiatic subţire, şi un opaiţ cu apucătoare
laterală.
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Atît vasul din M.22, cît şi obiectele din M.8, sînt contemporane, iar după bolul hel¬
lenistic, dar mai ales după lucernă, datarea lor poate fi făcută către sfîrşitul secolului
IV i.e.n. 4 3 .
în secolele I V — I I I î.e.n. pot fi încadrate mormintele nr. 19,1, 45 şi 44. Mormîntul
19 aparţine unei femei. Lîngă craniul acesteia sc aflau cîteva oscioare din scheletul unui
copil. Groapa mormîntului orientată est-vest, ca şi sche
letul, era săpată în solul viu, Ia adîncime dc 0,80 m şi este
sigilată de nivelul de locuire antică (sec. I I I — I I î.e.n.). în
apropiere de craniu s-a găsit o cupă cu figuri negre (Droop
cup), decor floral, piciorul înalt, din a doua jumătate a seco
lului V I î.e.n. 44 . dar pc torace, căzută printre coaste, a apărut
o monedă histriană dc bronz a cărei emisiune începe încă
din secolul IV î.e.n. şi continuă şi în secolul I I I î.e.n. I 5 .
Cupa a fost aşezată în mormînt, avînd piciorul rupt din
vechime.
Fireşte, contradicţia de epocă între cele două obiecte
care ar hotărî datarea mormîntului este învederată. Faptul
însă că vasul avea piciorul lipsă, la data cînd a fost introdus
în mormînt, indică eventualitatea unei reutilizări şi intro
ducerii cupei într-un mormînt din secolul IV e.n. în acest
chip datarea mormîntului nr. 19 nu poate fi făcută decît dc
obiectul cel mai recent, adică de moneda histriană de bronz
din secolele I V — I I I .
Mormîntul nr.l a fost găsit distrus de lucrările digu
lui. S-a putut totuşi constata poziţia chircită a scheletului,
I'ijţ. 3 0 . Mistriei
sat. M o r m i t U u l 2 2
orientarea sa (NNE-capul). Sub craniu se afla o monedă dc
cu scheletul imiiis pc spate.
4
bronz, tot histriană, dc acelaşi tip vechi de emisiune ".
Mormîntul nr. 45 se afla către centrul necropolei. Scheletul întins pe spate era orientat
cu craniul ENE. Lîngă acesta era depusă ca ofrandă o « farfurie de peşte », o simplă cupă
cu firnis roşu şi două amphoridion. Pe torace s-a găsit o monedă de bronz histriană, care
avea pe revers chipul lui Apollon.
Peste groapa M.45 s-a găsit M.44, care conţinea dc asemenea un schelet întins pc spate
orientat ENE — VSV. în apropierea umărului drept sc afla un nlabastron decorat cu re
ţele şi benzi inelare.
Inventarul mormîntului mai vechi datează de la sfîrşitul secolului IV — începutul
secolului I I I . Vasul din mormîntul mai recent, deşi tipologic aparţine secolului IV, în cazul
dc faţă trebuie datat cel puţin în primul sfert al secolului I I I î.e.n.

\1

4 3
D . R o b i n s o n , llxfovaihits
at Qhnfhus,
X I V , Baltimore,
1952, G r u p u l V I T , p l . 107 — 1 0 8 . D a t a r e a î n t r e i ţ i i g r u p e d e
o p a i ţ e e f ă c u ţ i *Jc a u t o r d e ta j u m ă t a t e a s e c o l u l u i V p i n S l a
j u m i i a t c a s e c o l u l u i I V . C o m p l e x u l n o s t r u este n i n i t i r / i u .
Î n c î t poate fi Atribuit s f i n ţ i t u l u i c e l u i d e - a l I V - l e a s e c o l .

" P . N . U r c , Droop
tups. T i p u l I I C , JOS,
1-11,
1932,
61-62.
u
Ar.
C a p u l b ă r b o s al z e u l u i fluvial 1st ros c u c o a r n e ,
v ă z u t d i n fafA. E f i g i a b ă t u t a î n d r e a p t a , R r . V u l t u r p c delfin
spec a t i n g ă - M o n e d a prost conservata. P i c k , 468. Α Π . G r c u r .
1,70 g . D i a m . H m m . C f . p t . P i c k . p . 152. P i c k le i r e c e p r i n t r e
e m i s i u n i l e cetc m a i v e c h i î n b r o n z , dar etc c o n t i n u } şi n u i
p.

t î r z i u (date aflate d e l a C i i h i i i c t u l n u m i s m a t i c al I n s t i t u t u l u i
d c arheologic, responsabil H. Mitrei).
4 1
Av. C a p u l l u i A p o l l o , c u c u n u n i d c l a u r i s p r e d r e a p t a .
HrîgÎA z e u l u i este r e d a ţ i in u ş o r r e l i e f ; se mai p o a t e u r m ă r i
b u c l a j u l p â r u l u i . R r . V u l t u r pe delfin s p r e s i î t i g a . S t a r e a
proasta - d c c o n s e r v a r e n u n c ing&duic s i p r e c i z a m p o z i | i a ţ i
n u m e l e literei c a r e s c a f l ă d c r e g u l i p c aceste m o n e d e . P i c k ,
4 5 8 , l i p g e n e r a l . M o n e d a n u A fost c o n i r a m a r c a i i , Â R . G r c u r .
3 , 20 g. D i a m . 16 m m . C f . P i c k , I . 1, p . 152, « C e l e î m i v e c h i
e m i s i u n i » ( D a l e oferite d c C a b i n e t u l n u m i s m a t i c a l I n s t i t u 
tului dc arheologic).
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Mormîntul nr.l6, anterior nivelului de locuire, nu confine nici un inventar. Încadra
rea sa sc poate face numai în funcţie de raportul stratigrafie faţl de M.17 pe care îl supra
pune; prin urmare poate fi considerat ca posterior secolului V I , dar mai timpuriu decît ni
velul de locuire din secolele I I I — I I î.e.n.
Alte morminte, fără un raport stratigrafie deosebit, nu pot fi socotite decît că sînt
mai vechi ca nivelul antic menţionat. în această situaţie sînt mormintele 13, 14, 21, 26, 28,
I : i j ţ . 3 1 . — Histria

sat. D e t a l i u d t

la m o r m î n t u l

53.

32, 40, 41, 42, 43, 46 şi 47. Toate aveau scheletele întinse pe spate, fiind aşezate în gropi
rectangulare, de cele mai multe ori cu colţurile rotunjite, adîncite în solul viu, între 0,61—
1,20 m. în afară de M.21, 26 şi 40 care au schelete orientate ESE (capul), VNV (picioarele),
celelalte sînt îndreptate către ENE (capul), VSV (picioarele).
Mai vechi decît nivelul antic de locuire din secolele I I I — I I i.e.n. este şi M. 23, cu
scheletul întins pe spate, orientat ENE (capul), VSV (picioarele), ce merită a fi menţionat,
datorită unei interesante trepanaţii făcute şi tămăduite, în regiunea stîngă parietală.
La fel, mai vechi decît stratul dc locuire din partea de nord a necropolei sînt şi
mormintele nr. 53 şi 54. Primul dintre acestea conţinea un schelet întins pe spate şi orientat
ENE (fig. 31). Lîngă clavicula dreaptă sc afla o fibulă din bronz de tip tracic evoluat,
databilă cam în prima jumătate a secolului I I I î.e.n. (fig. 32). Mormîntul nr. 53 a fost
suprapus de un altul, M.54, care conţinea un schelet aşezat în poziţie strîns chircită, orientat
de această dată ESE cu craniul. Mormîntul nu conţinea nici un inventar.
Anterior secolului I I I î.e.n. poate fi socotit şi M.35 care conţinea de asemenea un
schelet chircit, orientat ESE şi acoperit cu cioburi de amforă (fig. 33). Tot cu fragmente
de amforă era acoperit şi craniul scheletului M.36. Scheletul aflat era întins pe spate. Peste
M.36 s-a aflat alt mormînt, nr. 37, orientat de această dată SSE. Scheletul aparţinea unui
copil. Unicul inventar era o lamă de cuţit de fier, aşezată lingă mîna dreaptă. Ambele mor-
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minte s-au aflat în regiunea de sud a necropolei şi perforau straturile de locuire din seco
lele VI—IV î.e.n.
Cel mai recent mormînt (M.33) databil, aflat de asemenea în partea sudică a necro
polei şi strâpungînd straturile vechi ale aşezării, aparţine secolelor I î.e.n. — I e.n. Scheletul
era culcat pe spate şi orientat, ca şi acele din M.37, SSE. La braţul stîng s-au găsit
două mărgele albe din pastă de sticlă, un tub conic dc bronz prin care era trecut un inel
din acelaşi metal, înfăşurat de trei ori. Pe clavicula
stingă s-a găsit o fibulă de fier ce aparţine tipo
logic secolelor I i.e.n. — I e.n.
Materialele găsite în depunerea antică dc
locuire din secolele I I I — I I sînt exclusiv în stare
fragmentară şi nu aparţin nici unui complex /'//
situ. S-au adunat de pe cuprinsul întregii săpă
turi fragmente dc străchini, farfurii, amfore, pithoi,
un rest dintr-o figurină dc lut ars, reprezentînd
un torso, probabil dc Afrodiră, toate greceşti.
Caracterul lor general arată oarecare stare dc rulaj
şi corodarc.
O datare mai precisă a acestor materiale
este destul dc dificilă. I n fragment dc farfurie
plată, torso-ul de figurină ar indica totuşi o epocă
spre sfîrşitul secolului I I I şi începutul secolu
lui I I î.e.n. 1 7 . Dc altfel, obiectele de inventar dc
la un mormînt (4) ulterior nivelului dc locuire
oferă termenul post qtttm al acestei depuneri cel
mai tîrziu spre jumătatea secolului I I î.e.n.
Locuirea din partea de sud a necropolei,
aflată cu ocazia secţiunilor făcute pentru urmă
rirea mormintelor, parc mai compactă (0,50—0,70
Histria lai. Mnrminr (nr. 35) cu scheletul
IV
33.
cm). S-au întîlnit în săpătură resturi dc chirpic,
chircit.
arsură, cărbune şi multe fragmente ceramice care
pot fi datate sigur în secolul V I . Cîteva gropi ce perforează acest nivel conţin ceramică
atică dintr-o fază mai tîrzie, respectiv secolul V i.e.n.
Descoperirea cimitirului plan de înhumaţie din satul Histria constituie o noutate în
cadrul amplelor cercetări istorice şi arheologice ale coloniei greceşti Histria. Vechimea
apreciabilă a celor mai timpurii morminte în necropolă coincide cu fazele mai dc început
ale aşezării greceşti, iar constatarea mormintelor din secolele V I — I î.e.n. şi I e.n. corespunde
epocii de plină dezvoltare a cetăţii pontice.
Prezenţa cimitirului plan de epocă greacă din sat Ia mai bine dc 6 km vest dc cetate
lasă însă puţine şanse de a admite că noua necropolă ar putea aparţine oraşului. Dimpotrivă
avem aproape certitudinea că aceasta corespunde aşezării din secolele VI—V, pe care cimi
tirul a atins-o într-o epocă tîrzie, precum şi acelor depuneri din secolele I I I — I I î.e.n.,
sărace în sectorul nordic al cimitirului, dar probabil mai intense în vecinătate.
" Suzana Dimiiriu, Ctraaita
Mhmstiti,
Histria,
p. 446, fig. 367; Doris Mac Taylor, Cosa: Blatt-CIaZ'
Murrain

of sit

Amritan

Atadtmj

in

Routt,

XXV,

1,1954,
Potltry,

p. 1 7 6 - 1 7 7 , p. 193 şt pl. X L I . L51> I I ; « Type I V : Plate with
horizontal recurving r i m » .

1957,
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întrebarea este cărui grup etnic vor fi aparţinut acei înmormîntaţi aici. Dacă prezenta
ceramicii greceşti, ritul funerar de înhumaţie, înmormîntările de copii în amfore şi în Iar nas
ar indica o populaţie greacă, constatarea în morminte a unor vase de tip autentic autohton,
varietatea orientărilor la morminte, poziţia chircită a unor schelete, chiar şi folosirea ritului
de înhumaţie comun şi la tracii din grupa Duvanlij ar pleda pentru autohtoni. De fapt
pentru perioada de înainte de era noastră, aceeaşi situaţie se prezintă şi în cimitirul tumular
de peste lacul Histria. Şi aici s-a constatat aceeaşi înmănunchiere a elementelor de pur tip
grecesc, alături de rituri, obiecte specific autohtone.
Soluţionarea nu poate fi adusă acum, pe baza puţinelor movile săpate In necropola
histriană sau în urma rezultatelor cimitirului plan din sat (fără a se cerceta şi aşezarea
semnalată).
In orice caz, pare că nu este de înlăturat ipoteza că atît în necropola tumulari şi nu
mai puţin în cimitirul plan, avem de-a face cu o populaţie de mixhellenes, autohtoni şi
greci, care trăiau în tîrgurile şi satele din apropierea cetăţii greceşti
Al doilea punct
cercetat de noi a fost cimitirul feudal timpuriu de la Capul Viilor. Rezultatele cercetărilor
au fost publicate în Dacia, V I I , N.S., 1963, p. 355—4-12.
VLAD

Z1RRA

LE CHANTIER ARCHÉOLOGIQUE DE HISTRIA
RÉSUMÉ

Secteur Ί'. Les recherches effectuées en 1960 ont eu comme but de compléter et de vérifier
les données concernant les monuments découverts pendant les campagnes antérieures et, autant
que possible, de meure au jour de nouveaux vestiges appartenant i la Zone Sacrée dc l'époque
grecque.
Le dégagement d'une petite surface de la Zone Sacrée, dans le coin sud du périmètre fouillé,
a abouti à des résultats importants. On a entièrement mis au jour un grand autel de forme presque
carrée (fig. 2, C), partiellement découvert pendant les campagnes 1956—1957, ainsi qu'une partie
d'un bâtiment (temple ?, fig. 2, I) qui, selon le matériel trouvé in situ a immédiate proximité
(fig. 2/XXX) (pièces architectoniques en terre cuite polychrome, fragments de statuettes et une
volute de chapiteau ionique), paraît appartenir i la seconde moitié du V I e siècle av. n. è.
Toute une série de sondages exécutés autour de l'autel C, de l'autel G et de la petite thymelée κ, ont mis au jour un dépôt votif d'amphores de différents types, de provenance grecque
orientale, datablcs dc la fin du V I e siècle. Ce dépôt constitue un terminus ante quern certain pour
la chronologie des monuments susmetionnés, qui ne sauraient donc être datés avant la première
moitié du V e siècle av. n. è.
Le sondage pratiqué devant le temple A a permis l'identification d'un phase plus ancienne
de construction de ce temple et a mis au jour des vestiges informes d un niveau contem
porain de cette première phase.
Pendant la campagne de 1963 les sondages autour du temple A ont continué surtout du
côté ouest et i l'intérieur (fig. 2, a-e. S), en vue d'une recherche plus détaillée des soubassements
et d'une détermination chronologique de la première phase. La céramique et une inscription votive
de petites dimensions sont des éléments concordant, pour cette première phase de construction,
à une datation de la seconde moitié du V I e siècle. La seconde phase reste fixée aux premières
décennies du V e siècle, telle qu'elle a été établie par D. M . 'Pippidi (Histria, I , p. 266).
Dans la tranchée S on a découvert un botbrûs, le premier complexe fermé et intact de la
Zone Sacrée, rempli de matériaux archéologiques fragmentaires, dc la céramique surtout, datable
«

E m . Gondursçhi. Ilutru.

1. 1954, p. 2 8 - 29.
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entre La fin du V I siècle et la fin du I V e siècle. Ce complexe nous a fourni deux données
dc la plus haute importance: 1) le nom de la divinité i laquelle le temple était consacré
— Zeus — grâce i quelques dédications-graffiti (ΔΙ); 2) la date ae la destruction dc la seconde
phase de construction du temple, vers la fin du I V siècle, sans pouvoir toutefois établir si
cette destruction a été définitive ou temporaire.
Enfin, il nous faut mentionner, au sujet du temple Λ également, une autre recherche desti
née i élucider certaines fouilles antérieures. C'est ainsi qu'ayant vidé complètement le puits qui
se trouvait au coin NO de la cilla, on a établi qu'il a été creusé après la destruction de la Zone
Sacrée, car les matériaux récupérés sont exclusivement d'époque romaine et n'ont, par consé
quent, aucun rapport avec le temple.
Le secteur «La
Grande Porte ». Les résultats des recherches effectuées dans ce secteur ont
été exposés dans l'étude Quelques données archéologiques concernant la continuité dt la population et
dt la culture romano-bj^artline dans la Scytbie Mineure aux VI et VII
siècles de n. è., dans Dacia,
N. S-, V I I , pp. 317-353.
Le secteur central de h cité de Histria (point D). En 1961 et 1963 on a pratiqué des tran
chées et des sondages au point D, afin d'éclaircir la mise en plan des bâtiments et des rues de
la ville antique dans cet endroit, ainsi que pour préciser le tracé du mur d'enceinte. Les éléments
nouveaux qui ont résulté de ces fouilles sont: la découverte du réseau d'égouts de l'époque
romaine-byzantine ( V I siècle dc n. è.), contemporain des grands bâtiments, par exemple, celui
désigné par D 1, l'édifice à basilique et le groupe de bâtiments comprenant les thermes romainsbyzantins, découverts auparavant. D'autre part les situations stratigraphiques rencontrées dans
toutes les tranchées et sondages de 1961 et confirmées par ceux de 1963, attestent l'existence
de deux niveaux d'habitat dc la période romaine-byzantine tardive. Λ la base de la dernière
couche on a constaté un nivellement massif, pratiqué pendant la neuvième décennie du V I
siècle, â la suite d'une grande destruction. On a abouti i cette conclusion sur la foi des données
archéologiques, corroborées par les situations équivalentes des autres secteurs de la cité, publiées
jusqu'en 1961, et aussi d'après les sources historiques.
Le secteur «.Le gratta mur d'enceinte». Lors des travaux antérieurs à la consolidation de la
grande enceinte de 1965, on a raclé le mortier antique effrité en mettant au jour derrière la cour
G, deux rangées de blocs entiers, appartenant â un mur plus ancien.
Les recherches de 1960—1966 ont abouti à la découverte dans la zone comprise entre les
bastions F et H , de plusieurs tronçons d'un mur intégré dans la grande enceinte, ct constitué
de deux courtines et d'un emplecton. I l s'agit des mines d'un mur de défense dc la ville érigé
probablement après le pillage des Gorhs de la première moitié du I I I siècle de n. è.
Le secteur de la basilique extra muros. Les fouilles entreprises dans ce secteur pendant les
campagnes de 1961 —1964 ont mis au jour des complexes archéologiques bien distincts et bien
précisés du point de vue chronologique, reflétant deux grandes étapes de construction dans l'évoution de cette zone. La première est représentée par les vestiges d'une habitation datable des I e ' —
I I e siècles de n. è., et là seconde par les vestiges d'un important édifice du I I I siècle de n. è.
Cet édifice, érigé probablement au commencement du I I I siècle, sous Scptime Sévère, a fonc
tionné dans ses formes imposantes jusque vers le milieu du siècle, lorsqu'il subit une destrucdon
massive. Partiellement reconstruit, i l subsistera aux décennies qui suivent immédiatement le I I I
siècle jusqu'à son abandon définitif, lorsque toute la zone deviendra partie intégrante de la nécro
pole plane de la ville, à l'époque romaine-byzantine.
Le secteur X. Les résultats des recherches effectuées dans ce secteuT pendant les années
1960-1962 ont été inclus dans Histria, I I , Bucarest, 1966, pp. 19—132.
Le secteur Z
(fouilles I960, 1961, 1963). Les fouilles du secteur Z t , en 1960, 1961, 1963,
ont porté sur le tracé du mur d'enceinte, des V e — I V siècles av. n. é. On a procédé à plusi
eurs sections dans la direaion supposée du mur qui traverse le plateau du nord au sud. Les
tranchées 5, 6 ct θ—11 ont permis de surprendre des ruines fortementendommagées et démantelées
ab antique; la tranchée n° 7 laisse supposer, par l'absence dc ruines, que vers le sud le mur
change de direction par rapport au tracé connu jusqu'à présent. Dans (a tranchée n° 12 i l est
possible dc nous trouver sur la voie d'accès d'une grande porte. Dans la tranchée ct à la surface
n° 6, on a mis au jour une construction rectangulaire, située vers l'intérieur, perpendicu
lairement sur La direction du mur, ct représentant probablement une porte (voir le plan, fig. 1 et
note 3).
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Les plus anciennes couJies à vestiges d'habitat appartiennent à la seconde moitié du V e
siècle, faiblement représenté a cet endroit ct en général immergé dans la nappe fréatique.
Des vestiges d'habitat des V e — I V e siècles av. n. è. ont été surpris dans presque routes
les tranchées, et parmi ceux-ci les plus représentatifs sont: à la S. 9, une habitation susperposée
aux ruines du mur, où l'on a trouvé des monnaies d'Alexandre le Grand, ct a la S. 5, les vestiges
de deux fours de potier au niveau de la couche du I V e siècle, après la désaffectation du mur.
Mis en rapport avec les découvertes antérieures des environs, ils indiquent la concentration de
plusieurs d ateliers dans cet endroit, où il faudra d'ailleurs, a l'avenir, effectuer des recherches
plus poussées. Mais la constatation la plus importai] le des recherches de cette campagne, est la
confirmation du démantèlement du mur de défense au I V e siècle, probablement au commen
cement de la seconde moitié. Les résultats obtenus dans ce secteur, corroborés par ceux obtenus
en même temps dans les autres secteurs, attestent une destrucdon générale de la ville, ce qui a
entraîné un rétrécissement de la superficie fortifié, et la construction d'un autre mur de défense,
déjà, fouillé d'ailleurs, ct implicitement une nouvelle organisation urbanistique.
Les vestiges d'habitat des I I I e — I e r siècles ne présentent pas d'intérêt particulier. En
échange pour les I e r — I I e siècles dc n. è., deux découvertes d'habitations sont significatives
pour Ta connaissance des conditions dc vie dans cette zone.
Mentionnons encore la découverte dc plusieurs tombes appartenant à la nécropole de
l'époque romaine.
Le sondage au point dit « Pescărie». A la suite dc la découverte fortuite de quelques statuettes
en terre cuite, d'époque romaine, au point P, au NO du secteur X, on a effectué en 1963 un
sondage qui a permis de préciser que les statuettes, environ 150—200 exemplaires, probablement
une production locale, sont reliées i un niveau romain du I I e siècle de n. è., sous lequel ont
apparu trois couches hellénistiques datables des I I I e — I e r siècles av. n. è.
La nécropole fimulaire. En 1963 on y a fouillé le tumulus X L I , un cénotaphe, ayant un mobi
lier funéraire mixte gétique et grec et datable de la première moitié du I V e siècle av. n. è. Le
tumulus recouvrait 1 extrémité d'un terrre d'époque archaïque, dans le fossé périphérique duquel
on a trouvé le squelette d'un cheval.
Le point Histria-villagt. Les fouilles archéologiques exécutées dans le village d'Histria en
1960 ct 1961, ont mis au jour une nécropole plane d'époque grecque ( V I e siècle av. n. è.—
I e r siècle d. n. è).
Les soixantes tombes d'inhumation découvertes sont à mobilier grec ou autochtone et
présentent des rites différents.
Vers le sud, à une petite distance du cimetière on a découvert un établissement de la même
époque que la nécropole. Après le V e siècle le côté nord de l'établissement a été abandonné.
C'est dans cette région que les tombes les plus récentes ont été creusées, tandis qu'aux I I I e — I I e
siècles les couches d'habitac en occupaient la portion septentrionale, ancienne nécropole d'ailleurs,
aux V I e — V e siècles.
Ces données préliminaires, imposent la poursuite des fouilles dans le cimetière, ainsi que
plusieurs sondages dans l'établissement.
Il est probable que l'habitat et la nécropole appartiennent à une population mélangée grécoautochtone, qui vivait sur le territoire du village actuel d'Histria, dès le V I e siècle av. n. è.
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F i g . 1. — Histria.
Plan g é n i t a l et s c o c u r i fouille* pendant I960— 1964.
F i g . 2. — Histria. Plan de la Zone Sacrée.
Fig. 3. — Amphores dc provenance grecque-orientale, trouvées dans la fosac votive (seconde moitié du V I e aiede
av.n.c.): 1, ionienne; 2, Qtioa; 3, L o b e s (f).
F i g . 4. — Histria. Zone Saoec.
F i g . 5. - Histria. Fragmente d'une coupe dite « des Petite maîtres » • premiere phase du temple A .
Fig. 6. — Histria. A , fragments ccnunlqua à rîmia noir portant une dédicace a Zeus (graffito); B, fragment céramique
de la ή η du I V · siècle—commencement du I I I ' aiede ύν.η.ί.
Fig. T. — Histria. Plan des fouilles de 1961 et 1963, effectuée» au point D (a l'exception des sections I et I I ) .
F i g . 8. — Histria.
Profil du sondage H , execute dans la rue a' (1961).
Fig. 9. — Histria.
1, é g e u t de l ' é p o q u e romaine-byzantine, vue du sondage N ' , rue a ; 2, le mur d'enceinte, au sud,
près de la plage (l'onplccmn) (sondage J ) ; 3, bloc dc parement in situ au pied du mur d'enceinte (detail du sondage J ) ;
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4, applique en bronze, a masque, du pavage de la rue β , V I - e siècle de n.è. (sondage U ) ; 5, anse de lampe en bronze, cruci
forme, du pavage de la rue (1, V I * siècle de ILC. (sondage U ) .
Pig. 10. —• Histria. L a grande enceinte, avec les zones o ù sont apparues, intégrées, les ruines du mur dc défense
antérieur.
Pïg. 11. — Histria. La mur dc défense incorporé a la grande enceinte, dans la zone de la tour G .
Fig. 12.— Histria.
Plan des fouilles du secteur dc la basilique extra mans,
1961 — 1964.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
dc n.e.
Fig.
FigI I I · siècle
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Ftg.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

13. — Histria,

Secteur de la basilique mira

muras.

14. — Histria. Secteur de la basilique ixtra mares. Complexes de mu ri romains des l ' r — I I * siècles de n.i.
15. - Histria. Secteur de la basilique extra m uns. Céramique romaine des l w — 11e siècles dc n.e.
16. — Histria. Vase gcio-dacc.découvert dans le secteur de la basilique extra mures, au niveau date du I I - · siècle
17. — Histria. Secteur de la basilique extra mures. Vestiges appartenant a un edifice romain du 111* siècle de n.è.
19. — Histria. Secteur dc la basilique extra muras. Fragments céramiques découverts dans la couche romaine du
de n.è.
19. — Histria. Plan du secteur Z , .
20. — Histria.
Profils: A — B , section n " 5 ; C — D , section n ° 3; E — F , surface G .
21. — Histria. Aspect des fondements du mur d'enceinte.
22. — Histria. Soubassements dc la porte.
23. — Histria. Quelques types de vases de U fosse Σ .
24. — Histria, Point P, Plan du sondage.
25. — Histria.
Point P. Profil est du sondage.
26. — Histria-viUagt.
L e cythe grec-oriental de la tombe n ° 48, a inscription.
27. - Hislna-rilhgt.
Détail de la tombe n ° 48.
28. — Histria-eillatf.
Tombe en amphore n " 11.
29. — Histria^Ulam.
Vase gris de facture indigène. Tombe rï° I S .
30. — Histria-riUage.
Tombe n " 22, a squelette étendu sur le dos.
31. - Hblria+iliap.
Détail de la tombe Q° 53.
32. — Histria-tittage.
Fibule en bronze dc type drace.
33. — Hutria+iilap.
Tombe ( n » 35), a squelette en chien de fusil.
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A N U L 1955, cu prilejul unor lucrări de terasament şi de exploatare a unei cariere de
balast, in hotarul vestic al oraşului Simcria, lingi Săuleşti, pc locul numit «Coastă» a
ieşit la iveală ceramica neagră, lustruită, cu caneluri (fig. 1 — 3), printre care şi o urnă
bitronconică. Printr-o cercetare de suprafaţă a fost identificaţi o aşezare hallstattiană, răspîndită pe o marc suprafaţă a terasei situată la 20 m deasupra Mureşului, în imediata lui
vecinătate.
întrucît aşezarea era ameninţată cu distrugerea, s-au iniţiat săpături dc salvare efec
tuate între 19 septembrie şi 9 octombrie 1962. Lucrările au început prin executarea unor
secţiuni dinspre extremitate spre centrul terasei.
în cele nouă secţiuni au fost scoase la iveală cantităţi considerabile de ceramică,
chirpici, obiecte de inventar gospodăresc, arme, oase de animale, locuinţe, gropi, desco
perite în aşezarea propriu-zisă, precum şi o parte din necropola aşezării. Grosimea stratului
hallstattian este în medie de 60 cm sub stratul negru vegetal, într-un sol gălbui, aşezat pe
un strat nisipos. Cu excepţia unei mici porţiuni din panta terasei şi a unei gropi de re
ziduuri din secţiunea I , în care au fost găsite fragmente ceramice aparţinînd culturii Coţofeni
amestecate cu ceramica hallstattianâ, aşezarea conţine numai materiale hallstattiene. Predo
mină ceramica neagră lustruită şi ceramica brună cu caneluri, cu proeminenţe încercuite
de caneluri, vase cu gura evazată, urne bitronconice, străchini, ceşti cu toarta supralnălţată,
cu caneluri în ghirlandă (fig. A—6). Alături de acestea s-a descoperit şi o a doua categorie
de ceramică, din pastă mai grosolană, cu pereţii groşi, poroşi, de culoare cenuşie, orna
mentată cu brîu alveolar şi butoni crestaţi (fig. 7).
In secţiunea a 111-a a fost dezvelită o parte dintr-un bordei, restul fiind distrus dc
excavator. Pe suprafaţa lui se aflau bucăţi masive de chirpic cu amprenta materialului
lemnos, vase întregi şi greutăţi de lut ars, precum şi un pumnal de bronz în formă de
frunză lobată, zvelt, cu o puternică nervuri mediană. Minerul pumnalului este prevăzut cu
găuri pentru niturile de fixare a plăselelor. Tot aici a fost găsit şi un vîrf de săgeată
din bronz, în formă de frunză lunguiaţă, cu nervură mediană pe ambele feţe (fig. 8).
Alte două bordeie au fost dezvelite în secţiunea V I . Unul fusese răvăşit anterior, iar
altul s-a păstrat mai bine. Bordeiul intact are dimensiunile de 3 χ 3 m şi o formă aproximativ
rectangulară. Pe vatra lui făţuită s-a găsit o mare cantitate de chirpici şi ceramici neagră
şi brună. Sub stratul de chirpici, în colţul nord-vestic, s-a găsit o vatră de foc cu extre
mităţile încovoiate după forma pereţilor din colţul bordeiului. Chirpiciul poartă amprente
de pari şi blrne. Lîngă peretele nordic se aflau mai multe greutăţi de lut ars, iar în por
ţiunea de lîngă vatră un strat gros de cenuşă şi arsură ce se întindea spre centrul
bordeiului. Peste toată suprafaţa zăceau vase întregi sau fragmente de vase, iar pe
N
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latura vestică erau două lespezi de piatră servind ca prag sau sprijin pentru usciorii
de la intrare.
La periferia vestică a terasei au fost dezvelite şapte morminte, conţinînd schelete
de adulţi, cu inventar sărac, constlnd din cîteva fragmente ceramice, în special buze de
vase. Ceramica din morminte este din categoria fină, cu exteriorul negru, lucios, iar
interiorul roşietic, uneori cu pietricele şi cioburi în pastă. Scheletele zac la adîncimea

F i g . 1. — Sinurid.

Γ r n i m i n descoperiţi cu prilejul cercetaţilor de euprafarj (1955).

de 60—80 cm fiind orientate pe direcţia vest-est în poziţia Întins pe spate, cu braţele
pe bazin. Unul singur era în poziţie ghemuită pe partea stingă şi deplasat. Mormintele
s-au putut păstra destul de bine din cauză că zăceau direct pe patul nisipos, care a făcut
ca apa să se scurgă repede. Un interes mai mare îl prezintă alt mormînt, descoperit lingă
bordeiul din secţiunea V I . Acesta avea lîngă craniu un vas întreg de lut, ars incomplet,
în formă de clopot (î. 16 cm, diam. gurii 16 cm şi diam. fundului 7 cm). La exterior,
pereţii de culoare brun-gălbuie sînt lustruiţi cu stîngăcie, iar sub gură se află patru mici
proeminenţe conice aşezate la distanţe egale (fig. 4/5).
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5. — Simeria.
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Ceramica hallstattiană, ceşti cu proeminente
şi caneluri (1962).
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Materialele descoperite in aşezarea de la Simeria sînt concludente în ceea ce pri
veşte posibilitatea datării ei. Ceştile negre, lustruite, cu toarta supraînâJfata, străchinile
cu proeminenţe şi tortiţc, cît şi urnele bitronconice sînt caracteristice fazei hallstattiene
timpurii A,. Ornamentele alcătuite din caneluri în ghirlandă ori in zigzag sau înconjurînd proeminenţele vaselor încadrează de asemenea ceramica din aşezare în prima fază a

Fig. 6. — Simrrui. Ceramica' hallataiiiana decoraţi cu carteluri ti proeminenţe (1962).

epocii fierului, cultura Pecica. În aceeaşi cultură se încadrează şi pumnalul care prezintă
analogii cu depozitele de la Pecica.
Varietatea şi abundenţa ceramicii vădind elemente ce se leagă direct de sfîrşitul
epocii bronzului, în special ceramica cu butoni, butoni crestaţi sau brîu alveolar, conti
nued cu ceramica « villanoviană» şi sfîrşind cu vasele în formă de clopot şi proemi
nenţe, dovedeşte îndelungata dăinuire a aşezării. Astfel, putem sesiza, alături de preg
nantul caracter al perioadei Hallstattului timpuriu (Ha Aj), elemente care continuă pînă
în faza Ha B, reprezentate prin unele forme, ca vasul în formă de sac cu caneluri, vasul
cu butoni, în formă de clopot (fig. 4/5), sesizat şi la Stoicani şi la Birseşti, tot într-un
mormînt, şi care aparţine perioadei «prescitice» Prin aceste elemente caracteristice Hall¬
> Ma/triali,

I , p.

194,

fig,

13/5,

morrn. 6;

Maltriatt,

UI,

p.

221,

fig.
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stanului timpuriu de aspect transilvănean, aşezarea de la Simeria se leagă de celelalte aşe
zări din faza Ha Β din Transilvania. în general, se observă că mai toate se Înşiră de-a
lungul nurilor, pe primele terase, la mici înălţimi, aşa cum sînt aşezările de la BogataRanta*, Drîmbar, Mediaş 3 .
Materialul ceramic găsit în morminte, deşi sărac, nu poate Ji despărţit de ceramica
din aşezare, fiind din aceeaşi categorie. Cu toate că în această perioadă predomină ritul

incineraţiei, ţinînd seamă că tradiţiile fondului cultural mai vechi dăinuie plnă către sfîr
şitul perioadei hallstattiene timpurii şi către cea următoare, şi în această perioadă se mai
practică înhumarea.
Aşa după cum remarcă Dorin Popescu privitor la problema sciţilor în Transilvania,
« . . .mormintele de Înhumaţie din Transilvania pot fi considerate ca expresie a unui rit
cunoscut dinainte de această provincie. . . » * . Acelaşi lucru este dovedit de altfel şi de
alte morminte de înhumare « prescitice», care deşi puţine, totuşi nu lipsesc, la numărul
lor adăugîndu-se şt cele de faţă. La Simeria se constată un puternic fond tradiţional local,
tracic, o sinteză traco-iliră.
Tipul de vas în formă de clopot, aflat în mormîntul din apropierea secţiunii V I ,
îl întîlnim şi în mormintele «scitice» de la Simeria, descoperite de M . RoskaB. Analogia
*
*
tafia
'

Apulum,
\\, Ctrsttâri
fi săpături in judtftlt
Turda ţi
Alba.
I. H . C r i ţ a n , N n ttrttldri
ar biotop η L· Mtdiaf, in PiniiMieriului
raional Mtdiaf,
111, 1955—1956.
Dorin Popescu, lariji
probltma
sti/ihr
din
Transilrania,

in SCIV,
18, 1967, 2, p. 338.
* R o s k ï M i n o n , Stila
Sirok
1913.
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dovedeşte, cel puţin în ceea ce priveşte Simeria, c i tipul este comun în cultura locali de
la sfîrşitul Hallstattului timpuriu, dar se întîlneşte şi în mormintele aşa-zise «scitice» de
aici. Aceasta dovedeşte că este vorba de o influenţi culturală reciprocă.
Aşezarea hallstattiană de la Simeria a fost de lungi durată, In formă de sălaşe,
nefortincată, aparţinînd unei populaţii stabile locale, care practica îndeosebi creşterea ani
malelor, agricultura şi pescuitul. Pentru elucidarea tuturor problemelor legate de această
aşezare este necesari continuarea cercetărilor.
In cadrul şantierului Simeria-Săuleşti, la locul numit « în vie» a fost cercetat un
cimitir foarte dens, ale cărui morminte aglomerate şi la mici adîncime ne duc la con
cluzia că este vorba dc o adevărată hecatombă. Cu toate că mormintele apar aproape la
suprafaţă (terenul fiind în pantă şi spălat de api), toate mormintele au orientarea vest-est.
Necropola aparţine unei perioade greu de precizat. într-un mormînt a fost găsită o ţiglă
romani; în alt mormînt, în care zăceau două schelete unul Ungi altul, unul din schelete
avea pe degetul mare al mîinii stîngi un inel de bronz, pe care sînt încizate două figuri
umane stilizate (fig. 8/3). Alături se aflau cîteva piroane de fier. Mormintele, dupi cum
ne-ar indica vag inelul, par a fi din perioada prefeudală.
Lîngă întreprinderea «Marmura», în terasamentul căii ferate, a fost surprins pro
filul drumului roman care se îndrepta spre nord-est, trecînd prin Simeria la Uroi (Petri),
apoi pe malul drept al Mureşului, spre Germisara. în substrucţie, drumul are bucăţi de
piatră de Uroi (augit-andezit) în dimensiuni de 30—40 cm, peste care s-a aşezat un strat
de pietriş. Suprafaţa este bombată, iar lăţimea drumului este de 8,5 m.
LE CHANTIER DE SIMERIA
RÉSUMÉ

En 1955, à l'extrémité ouest de la ville de Simeria, sur une terrasse du Mureş, on a découvert
de la céramique noire et brune, lustrée et cannelée, entre autres une ume bitronconiquc. Les
recherches de surface ont découvert un grand établissement hallstattien.
En 1962 on a entrepris des fouilles de sauvetage, en exécutant 9 tranchées. On a mis au
jour des huttes mi-enfouics et des tombes. La céramique de 1 établissement — vases bitronconiqucs,
à rebords évasés, écuelles, tasses a anses surélevées à guirlande de cannelures — appartient à
la catégorie fine, noire et brune, lustrée, cannelée, où a décor de proéminences encerclées de
cannelures. Une autre catégorie est ornée de bandes alvéolaires d'alvéoles et de boutons à enco
ches. On y a trouvé également des poids en terre cuite, un poignard en bronze, une pointe de
flèche, des os d'animaux.
A la périphérie de l'établissement on a mis au jour sept tombes qui se remarquent par l'indi
gence du mobilier, i peine quelques fragments céramiques, i l'exception toutefois d'une seule
où l'on a découvert posé près de la tete un vase d'un certain intérêt, en forme de cloche, et à
décor de boutons (fig 4/5).
Selon la céramique, cet établissement peut être encadré dans le Hallstatt de la haute époque
(Al), civilisation dc Pecica, mais en même temps on a pu saisir des éléments qui continuent jusqu'à
la phase Ha B. Le matériel céramique des tombes, peu nombreuse, ne peut être séparé de celui
de l'établissement, étant de la même catégorie. Le type de vase à proémiences (fig. 4/5) se retrouve
aussi dans les tombes dites « scythîques », découvertes à Simeria par M . Roska. Ceci prouve qu'il
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était courant dans la civilisation locale du Hallstatt primitif et que sa présence dans les tombes
« scythiques », est le résultat d'une influence culturelle.
L'établissement de Simeria bien qu'à un seul niveau d'habitat, a été de longue durée. Les
problèmes qu'il soulève imposent la continuation des recherches.
Dans le cadre du chantier de Simeria on a fouillé aussi urre récropole qui, selon les vagues
indications offertes par une bague (fig. β/3), date de l'époque préféodale. Dc même on a repéré
le profil de la route romaine qui passait à l'ouest de la localité, vers Uroi (Pétris) et vers Germîsara, sur la rive droite du Mureş. Le soubassement dc cette route, large de 8,5 m ct à surface
légèrement bombée, est formé dc blocs en augite-andésite dc Uroi.
L É G E N D E DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
T.
8.

— Simeria.
— Simeria.
— Simeria.
— Simeria.
— Simeria.
— Simeria.
— Simeria.
—Simeria.

Céramique découverte à l'occasion des recherches de surface (1955).
I , ume bitronconique; 2, 3, passoires; 4 — 6, rasscs (1955).
Céramique découverte i l'occasion des recherches dc surface (1955).
Vase provenant des fouilles (1962).
Céramique hallsiaiiimne, tasses à proéminences et cannelures (1962).
Céramique haJIatatticnnc décorec dc cannelures ct dc proéminences (1962).
Céramique hajlatailicnne à alvéoles, à bande en relief ct alvéolée, cl à boutons à encoches.
1, poignard; 2, pointe dc rteche dc l'époque hallsiatlicnnc; 3, bague féodale.
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arheologice începute în anul 195° în cetatea dacică situată pe dealul
«Căţlnaş», din imediata apropiere a localităţilor Tilişca şi Galeş (jud. Sibiu),
au fost continuate fără întrerupere pînă în vara anului 1965 L în campaniile care
au avut loc în aceşti ani, s-a căutat să se precizeze caracterul fortificaţiilor acestei cetăţi
şi observaţiile legate de transformarea şi adaptarea interiorului incintei la formele impuse
de scopul şi funcţionalitatea ei, de stabilirea construcţiilor ridicate aici şi dc definirea
rostului lor.
Pentru precizarea sistemului de fortificaţii, pe lîngă observaţiile de teren au fost
executate mai multe secţiuni prin valul ce încinge şi apără versantele dc vest şi de nord
ale aşezării. Acest val constă dintr-o ridicătură dc pămînt, construită în scopul de a da
o înclinare mai abruptă pantei şi de a forma în acest fel un obstacol cît mai abrupt
pentru un atacant ce încerca forţarea din exterior a cetăţii.
Fiind situat pe pantă, corpul valului este construit din pămînt şi bucăţi informe de
stîncă trase din porţiunea imediat superioară, astfel încît între val şi interiorul incintei
lua naştere un şanţ, a cărui adîncime nu era constantă pc întreaga lui lungime, variind
în funcţie de teren şi de cantitatea de pămînt cc trebuia excavată spre a da valului o
înălţime oarecum egală. Cele patru secţiuni practicate în corpul valului exterior şi cele
trei secţiuni de pe porţiunea vestică a valului interior — cetatea fiind prevăzută cu două
cordoane de apărare— au dus la constatarea că în corpul acestora erau amplasate un soi
de paramente construite din pietre de stîncă şi de rîu, care mergeau paralel, de-a lungul
valurilor. Scopul lor era de a lc da stabilitate şi de a le feri în acest fel de alunecări.
Spaţiul dintre cele două rînduri de pietre era umplut cu pămînt bine tasat.
Atît în corpul valului exterior, cît şi în cel al valului interior, situat pe pantă la
un nivel superior celui dintîi, au fost descoperite fragmente ceramice aparţinînd primei
şi celei de a doua vîrste a fierului, fără să ofere observaţii de natură a duce la preci
zarea vreunui raport constant între clc, cu excepţia faptului că materialul hallstattian este
mai numeros. Menţionăm că centura de apărare din jurul platoului superior al aşezării
nu reprezintă altceva decît o pantă foarte abruptă, înaltă în jur de 10 m, a cărei margine
exterioară era consolidată cu pietre de rîu şi de stîncă, care intrau in peretele pantei pe
o grosime considerabilă, de la 2 pînă la 5 m. Aceste pietre nu erau dispuse într-o formă
regulată, ci răsplndite în masa pantei.
ĂPATURILE

1
C u privire ia atezarca dacici fortificaţi de la T i l iţei,
a aplrut pirul acum un ungur raport preliminar: Nicolae

L u p u , Ctlalta
p. 477— 484.
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In extremitatea estică a platoului superior, sistemul de apărare era prevăzut cu un
turn construit la bază din piatră de calcar cochilifer fasonată în formă paralelipipedică,
de mărimi diferite, care continua apoi în zid de cărămidă. Acest turn a fost puternic

Fig- 1. —Tilifca.

fragmente ceramice ipaninind primei v i n t e a fierului; 2, b t i p t a de bronz
dirt a doua epoci a fierului.

Fig. 2. — Scc|iunc prin valul « t e r i n r de aplrarc, I , sol vegetal; 2, picttc sparte din stinca, amestecate cu paminl; 3,
pâmînt galben-cafeniu ; J pamint galben nisipos; 9, pămînt galbcn-ccnusiu; 6, strat dc pdmint negru cu urme dc cultura;
7, pamint galben lutos cu urme dc nisip;
strai dc pamint cu moli pietriş; 9, ttindl cu fisuri dese, relativ uşor de dislocat;
10, limita sdpaiurii; / / , fragmente ceramice.
r
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turi de stîncă ţi din pietre dc rîu, amestecate laolaltă cu pămînt şi bine tasate. Zidul de
cărămidă era compact şi ocupa toată grosimea de 2,12 m. Menţionăm că la paramentul
interior blocurile dc piatră nu erau prevăzute cu scobituri in formă de coadă de rîndunică.
în molozul provenit din dărîmăturile laturii sudice căzute spre exterior, precum şi
in interiorul turnului au fost descoperite numeroase fragmente ceramice din pastă pri
mitivă, lustruită, sau din pastă poroasă, de culoare cenuşiu închisă, mergînd pînă spre

4. — Ti/ifid.

l-uur;t tic suil -Λ turnului nr. 1 (exterior).

negru. Alături dc acestea, din masa molozului au fost recuperate şi fragmente ceramice
dc calitate superioară, de culoare roşic-cărămizic, galbenă sau galbenă cu nuanţe verzui.
Această ceramică din pastă dc calitate nu sc mai întîlneşte nicăieri in aşezare. Tot în
masa molozului au fost descoperite cuie şi piroane de fier, ultimele dc dimensiuni
respectabile.
Accesul in incinta cetăţii este asigurat prin drumul amintit, ale cărui terasamente
sc mai pot urinări bine şi astăzi, deoarece au rămas practicabile. El venea dinspre sudvest pc coasta promontoriului cc înainta în aceeaşi direcţie. Intrarea în incintă se făcea
printr-o deschidere relativ îngustă, rezervată în valul exterior. El continua apoi spre
platoul superior pc carc-1 atingea lîngă turnul vestic, unde cordonul superior de apărare
era întrerupt tocmai în acest scop.
între cele două cordoane de apărare, teritoriul aşezării a fost amenajat în terase, care
ca suprafaţă variază între ele, în funcţie dc dispoziţia terenului. înălţimea teraselor alter
nează şi ca dc la un caz la altul, ţinînd cont de aceleaşi considerente.
Săpăturile executate pc diferitele terase ale aşezării au dus la dezvelirea a numeroase
urme dc locuire constînd din locuinţe, ateliere şi din magazii pentru depozitarea şi păs
trarea cerealelor. Astfel de construcţii se găseau amplasate atît în incinta dintre cele două
cordoane de apărare, cit şi pe platoul superior.
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Locuinţele şi atelierele erau cons
truite din pereţi dc lemn, avînd numai
la bază un rînd de pietre tic riu sau dc
stîncă, în scopul dc a proteja talpa
construcţiei dc umezeala. Asemenea
locuinţe constau din una sau două
încăperi, prevăzute cu vetre de foc
deschise, delimitate dc cele mai multe
ori dc pietre, fixate pc circumferinţa
lor. Forma construcţiilor era rectan
gulară, în apropierea mai multor
locuinţe au fost descoperite nişte cup
toare de folosinţă casnică, constînd
din cavităţi săpate în pfimînt, al căror
interior, spre a deveni consistent, cin
ars. Cuptoarele erau circulare, cu aba
teri de la forma regulată. Suprafaţa
dc copt consta dintr-un par dc pietre
dc rîu peste care era lipit un strat dc
lut, netezit apoi cu atenţie. Bolta aces
tora era ticsi ul dc joasă. Cuptoarele
acestea disparate trebuie să ii apar
ţinut diferitelor familii ce locuiau
aici, in timp cc în trei cazuri au fost
descoperite cuptoare mai mari lîngă
care existau mai multe amplasamente
de rîşnit. Iile formau complexe dc
măcinat şi dc copt şi este foarte pro
babil că funcţionarea lor trebuie pusă
pc scama cerinţelor căpeteniilor ecrăţii
şi ale apărătorilor ci.
Pc lîngă locuinţele dezvelite pc
platoul superior, în interiorul cărora —
ca şi în cazul locuinţelor dc pe tera
sele incintei inferioare — au fost des
coperite vase întregi sau înrrcgibilc şi
numeroase fragmente ceramice, a fost
identificată şi apoi evacuată dc pămînt
şi cisterna de apă. lia sc prezenta sub
forma unei gropi circulare săpate în
stîncă, situate într-un teren mai jos,
spre care convergeau pantele dealului,
astfel ca apa să poată fi captată. în
apropierea ci, şi mai ales în interio
rul său, au fost descoperite numeroase
fragmente dc vase aparţinînd celei dc
a doua vîrstc a fierului.
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în raportul preliminar anterior s-a arătat că pe teritoriul aşezării au fost desco
perite numeroase fragmente ceramice provenind din faza timpurie a primei vîrste a fierului.
Asemenea urme sînt foarte frecvente şi atestă pentru această epocă o locuire intensă. Dato
rită transformărilor pc care le-a suferit suprafaţa terenului o dată cu amenajarea aşezării
din cea de a doua epocă a fierului, cînd aceasta a devenit o cetate bine fortificată, iar
incinta dintre cele două centuri de apărare a fost prevăzută cu terase, urmele de locuire

Fi(ţ. 7. — Tilifta.

FruciicrS.

hallstattiană au fost puternic răvăşite. Ca urmare, materialele au fost dislocate şi răspîndite pe mari distanţe, rămînînd pc alocuri doar fundul unor gropi de resturi. In acestea,
materialul ceramic descoperit in sitn prezintă unitate cronologică, în timp ce în restul
aşezării ceramica hallstattiană este amestecată cu ceramica La Tène. Aceasta din urmă se
găseşte mai ales în partea superioară a stratului de cultură, cît timp cea hallstattianl se
face prezentă mai cu seamă spre baza respectivului strat. O delimitare stratigrafie! Intre
cele două niveluri nu ne-a fost cu putinţă, datorită solului dc pădure şi generaţiilor de
copaci care s-au succedat pe acest teren timp îndelungat.

*
Săpăturile Întreprinse pe terasa situată în partea de vest, aproape la poalele dealului
« Ciţănaş », au dat rezultate neaşteptate. Terasa se situează în afara incintei cetăţii. Aici
au fost descoperite două morminte dacice de incineraţie cu resturile arderii depuse direct
în pămînt, într-o groapă practicată în acest scop. în afara resturilor cremaţiei, constînd
din cenuşă, cărbuni şi oase calcinate, într-unui din morminte au fost descoperite piesele
unui tezaur din argint, ritual distruse şi trecute prin foc. Tezaurul cuprindea fibule cu
nodozităţi şi cu scut rombic, torques-uri, coliere, pandative şi spirale din slrml de argint,
în celălalt mormînt, mult mai sărac, au fost descoperite două mărgele cu «ochi de păun»
şi piese de fier.
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în marginea de est a acestei terase au fost dezvelite urmele unei platforme de
cremaţie, de formă cvasi dreptunghiulară, în jurul căreia a fost intîlnită o destul de mare
cantitate de cenuşă şi cărbune şi, sporadic, mici fragmente de oase calcinate. Existenţa
ei trebuie pusă pe seama celor două morminte.
Deşi săpăturile au fost extinse pe toată terasa, nu au mai fost descoperite şi alte
morminte.
De importanţă deosebită este şi descoperirea, în sectorul estic al aşezării, a pieselor
unui atelier monetar constînd din 14 matriţe de bronz şi trei manşoane de fier ce serveau
la fixarea matriţelor*. Negativele efigiilor monetare de pe matriţe reprezintă averse şi
reverse de denari romani republicani, a căror circulaţie se plasează cronologic la finele
secolului al II-lea şi în prima jumătate a secolului I î.e.n. Prezenţa lor în această cetate
reprezintă o dovadă certă a rolului pe care 1-a jucat această aşezare, precum şi faptul că
denarul roman, devenit monedă de largă circulaţie şi în ţările de la marginea republicii
romane, era multiplicat în Dacia de înseşi autorităţile tribale.
Materialele recoltate din săpăturile efectuate în cetatea dacică de la Tilişca sînt în
mare majoritate cele ceramice. Alături de acestea au mai fost culese o serie de obiecte
confecţionate din metal, resturi osteologice, mai ales de la fauna domestică, aparţinînd
populaţiei de tind şi conducătorilor din cele două faze de locuire ale aşezării (Hallstatt
şi La Tène), precum şi numeroase fragmente de rîşniţe din tuf vulcanic.
Ceramica de natură şi provenienţă hallsatttiană, găsită în aşezate, prezintă caracterele
tipice: lustru negru sau castaniu la suprafaţă, decoraţia în caneluri oblice sau verticale,
strat de culoare roşiatică în interiorul vasului etc. Calitatea pastei nu variază mai mult
de la un caz la altul fiind în general aspră şi amestecată cu impurităţi, în special cu
nisip întrebuinţat ca degresant, şi chiar cu pietricele mărunte. Fragmentele ceramice şi
prohlele unor piese reconstituite indică printre formele aparţinînd acestei epoci vase cu
umerii puternic exteriorizaţi, oale cu pereţii în convexitate uşoară sau bitronconice, stră
chini cu pereţii mult lărgiţi şi cu marginile simple, drepte. Majoritatea acestor vase sînt
de culoare neagră, cu lustru în exterior, multe dintre ele ornamentate cu caneluri verti
cale sau oblice. Pe lîngă ele se întîlnesc şi oale de culoare castanie, ori bătînd mai mult
spre cafeniu sau chiar spre cărămiziu.
Ceramica La Tène din aşezarea dacică de la Tilişca prezintă caracterele gene
rale ale ceramicii dacice, atît în ceea ce priveşte tehnica şi calitatea pastei, cit şi în ceea
ce priveşte forma şi ornamentele. Materialul de confecţionare prezintă următoarele
categorii :
a) pastă primitivă cu luciul negru sau cafeniu în exterior (fructiere cu baza mai puţin
dezvoltată şi cu pereţii mai puţin evazaţi, precum şi oale de diferite mărimi lucrate de
obicei cu mîna);
b) pastă poroasă, de culoare neagră sau cărămizie, amestecată cu pietricele şi nisip,
aspră la pipăit (ceştile, vasele-botcan, cănile şi unele oliţe);
c) Pastă de calitate bună, densă şi amestecată cu mult nisip, care îi dă asprime la
pipăit, arsă oxidant (chiupuri şi oale mari);
' In leglturl cu aceasta1 descoperire, vezi si Nicolae Lupu,
Dit
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d) pastă de calitate superioară, arsă pînă la rezonanţă, de culoare cenuşie-roşiatică
(oale de dimensiuni mici şi mijlocii, fructiere, căniţe, străchini etc.).
Printre celelalte particularităţi mai adăugăm că uncie din vase erau prevăzute cu
apucători în formă de semilună cu vîrfurile mergînd în jos, pierzîndu-se treptat pe supra-
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faţa vasului. Aceste apucători devin adesea numai un motiv ornamental, avînd uneori
şi cîte o proeminenţă în spaţiul pc care îl închid, între vîrfuri. Tot printre torţi se remarcă
unele exemplare confecţionate din trei suluri, de-a lungul cărora se observă clar şanţurile
de îmbinare. Toarta se leagă dc buza vasului şi de pîntecele său. Deasupra locului de
îmbinare a torţii de buză, aceasta din urmă prezintă uneori protuberante.
Elementele ornamentale se întîlnesc uneori singure, alteori combinate între ele,
variind de la un caz la altul, atît după dispoziţia în care se Întîlnesc, cît şi după supra
faţa mai mici sau mai mare pe care o ocupi pe corpul vaselor.
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Acestea sînt:
a) linia ondulată, simplă sau în bandă; ondulele sînt cînd înalte cînd scunde, avînd
duetul aproape întotdeauna neregulat; este realizată prin zgîricrc cu un obiect cu vîrful
mai mult sau mai puţin bont;
b) linia orizontală este «cel mai adesea zgîriată în pasta moale, dar apare uneori
şi sub formă de dungă în relief la unele vase mari din pastă roşie, lucrate la roată, dea
supra şi dedesubtul liniei ondulate;
c) briiil alveolar, apăsat cu degetul sau obţinut prin decupare din loc în loc; este
dispus mai ales între butoanele dc pe peretele vaselor dc tip borcan, fie orizontal (întins),
fie sub formă de ghirlandă; Există exemplare la care acest brîu nu este aplicat, ci este
cruţat din peretele vasului;
d) simple impresiuni pe spaţiul dc sub buza vasului sau între butoane;
e) decorai cu măturică, în ondule sau drept, acoperind după preferinţă o parte mai
mică sau mai mare din suprafaţa vasului;
f) crestături succesive, dispuse oblic pe cantul buzei sau al fundului vasului;
g) linii

lucioase;

h) zgirietmi neregulate, pe o marc parte din corpul vasului, realizate cu un obiect ascuţit;
i) butoanele teşite, crestate în formă dc cruce ori de X sau apăsate de trei sau patru
ori cu degetul.
Asocierea cea mai des întîlnită constă din linii drepte orizontale, altcrnînd cu linii
ondulare.
Din ceramică mai amintim greutăţile de ţesut, fusiiolele, glctuitojrele, cel mii des
întîlnite fiind fusaiolele care prezintă atît formi bitronconic! cît şi cea plată cu margi
nile rotunjite. Au mai fost descoperite şi jucării realizate din fragm;nte de vase ceramice
rotunjite şi perforate. Perforarea nefiind făcută pe centru, ele nu puteau fi întrebuinţate
ca fusaiole, fapt care ne-a determinat a Ie considera jucării.
Metalele sînt prezente prin unelte de fier şi obiecte de podoabă din bronz. Dintre
uneltele de fier amintim securi, săpiligi, tesle, seceri, cuţite, vîrfuri de lance, pinteni,
zăbale ere. şi nenumărate cuie şi piroane de mărimi diferite. Din bronz au fost descoperite
brăţări şi pandantive.
Rezultatele obţinute definesc în mare măsură caracterul acestei cetăţi şi oferă criterii
valoroase pentru determinarea fazelor de evoluţie culturală prin care a trecut populaţia
dacică din aceste locuri în prima şi în cea de a doua vîrstă a fierului. în felul acesta, ele
clarifică în bună parte obiectivele pe care ni le-am propus a Ic urmări atunci cînd am
început lucrările. Astfel, ele sînt de natură a arunca o lumină cvasicompleră asupra siste
mului de fortificaţii, asupra datării acestuia, ca şi asupra organizării interne a întregii arii
ocrotite dc cele două centuri de apărare.
Cele două paramente construite din piatră informă de stîncă şi de rîu ale valului
exterior sau interior, cu umplutura de pămînt între ele, trebuie privite deci ca o formă
de construcţie care anticipează zidul dacic executat din blocuri paralelipipedice din calcar
cochilifer, fireşte într-o formă mult mai rudimentară, dar care are ca temei acelaşi principiu.
Această formă de întărirură s-a preferat aici atît datorită dificultăţilor pe care le impunea
procurarea unui material care ar fi putut fi fasonat, cît şi datorită marii lungimi a celor
două centuri de apărare. N-ar fi exclus ca acest sistem dc val să reprezinte şi o formă
care cronologic să se înscrie înaintea zidului cu blocuri ecarisate la bază şi care ca aspect
şi ca eficienţă era vădit superior.
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De interes deosebit sînt apoi observaţiile culese In legături cu construcţiile din cea
mai apărată parte a incintei (cisterna, magaziile de provizii) şi bogatele materiale recolrate
din dezvelirea lor.
Asupra importanţei matriţelor monetare descoperite aici nu socotim necesar a mai
insista, deoarece se ştie că asemenea piese sînt rare, iar în ceea ce priveşte circulaţia mone
tară din Dacia preromană şi fondul monetar al acesteia, existenţa unui atelier într-o cetate
fortificată este deosebit de edificatoare. Prin reproducerea exactă a nominalului roman care
îşi făcuse apariţia pe pămîntul Daciei, localnicii îşi asigurau atît schimbul intern cît şi im
portul unor bunuri din afara ţării lor. Prezenţa acestui atelier este o dovadă în plus că
autorităţile tribale dacice — după ce bătuseră monedă de imitaţie grecească — au trecut şi
la emiterea unor monede de tip roman, de îndată ce în tranzacţiile comerciale denarul
ajunsese monedă preferată atît de vînzător cît şi de cumpărător.
Materialul recoltat din săpături ne oferă posibilitatea de a ne referi şi la unele consi
derente privind ocupaţiile locuitorilor aşezării. Prezenţa numeroaselor seceri constituie
dovada că populaţia dacică din aceste părţi practica din plin agricultura. In acest sens pledează
şi numeroasele fragmente de chiupuri pentru păstrat boabele de cereale (do/ia), precum şi
piesele şi fragmentele de rîşniţă.
Pe de altă parte, bogatul material osteologic descoperit în săpături serveşte ca dovadă
că o importantă ocupaţie o reprezenta creşterea vitelor. Deşi acest material nu a fost supus
încă unui examen ştiinţific, se poate totuşi constata că el provine de la vite mari (bovidee),
de la cornute mici (ovicaprine) şi în cea mai mare parte de la porcine, i n special porcul se
pare că a fost crescut cu preferinţă de locuitorii acestei aşezări.
Despre creşterea calului ne stau mărturie zăbalele şi pintenii descoperiţi în locuinţe.
El trebuie să fi fost folosit atît pentru tracţiune cit şi pentru călărit.
Nu se poate Încă preciza In ce măsură era practicat păstoritul în sensul unei ocupaţii
principale, ocupaţie care să situeze pe plan secundar agricultura. în orice caz, teritoriul
din jur a fost prielnic dezvoltării sale, iar perzenţa oaselor de ovicaprine întăreşte presu
punerea că el forma o îndeletnicire pentru unii din locuitori.
Prezenţa securilor de fier şi a teslei din locuinţa nr.3, precum şi a dălţilor descoperite
ne vorbeşte despre meşteşugul prelucrării lemnului, iar vîrfurile de lănci despre preocupările
de natură războinică ale societăţii din acest timp în general şi ale aşezării acesteia în special.
Materialul descoperit în săpătură atestă de asemenea existenţa ocupaţiilor casnice
legate de confecţionarea îmbrăcămintei (fusaiolele, greutăţile de ţesut), iar în privinţa olă
ritului, mai ales în ceea ce priveşte cea de-a doua vîrstă a fierului, ne aflăm desigur în faza
confecţionării sale de către meşteşugari specializaţi, caxe produceau pentru trebuinţele
întregii populaţii a aşezării şi poate chiar şi pentru unii locuitori din afara acesteia. Cu
toate acestea, credem că anumite vase, lucrate manual, se mai confecţionau şi în cadrul
fiecărei familii. Ţinînd însă seama de factura unora din piesele ceramice a căror evoluţie
tipologică trebuie urmărită în producţia indigenă dacică, se pot formula o serie de consi
derente şi asupra posibilităţilor tehnice la care au ajuns să se ridice aceşti meşteşugari,
după cum se pot trage şi o seamă de concluzii privitoare la creaţia de ană a acestora şi
la gustul ales al populaţiei care întrebuinţa aceste piese în viaţa de toate zilele.
Ceramica ieşită la suprafaţă în săpăturile executate, la cetatea de la Tilişca rămîne
pînă în prezent cel mai valoros criteriu de datare al întregii aşezări şi al fazelor sale de
dezvoltare. Ea dovedeşte că începuturile locuirii acestui deal trebuie căutate într-o plină
epocă de dezvoltare a Hallstattului timpuriu. Acţiunea de construire a teraselor este de fixat
foarte probabil o dată cu ridicarea liniei de apărare din jurul incintei superioare. Din ob-
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servaţiile pe care le furnizează săpăturile şi din studiul materialelor rezultate, reiese că acest
lucru a avut loc în cea de-a doua epocă a fierului. însăşi tehnica şi materialele de con
strucţie întîlnite la turnul nr. 1, integrat centurii superioare de apărare, exprimă prin ele
mentele lor un facies cultural propriu celei de-a doua faze a La Tène-ului. Prin construirea
acestor terase, anumite părţi ale fostului strat de cultură au dispărut, iar altele au fost
acoperite. în felul acesta, stratul de cultură care se afla la suprafaţă a ajuns la adîncime.
Asemănarea, ba am putea spune chiar identitatea, dintre sistemul de construcţie înrîlnit la turnul nr. 1, din zid de piatră ecarisată continuat cu zid de cărămidă, şi cel de la
cetatea dacică de la Costeşti (judeţul Hunedoara) a fost menţionată încă în raportul preli
minar încheiat la sfîrşitul săpăturilor din 1959. Faptul că la Costeşti turnurile-locuinţa sînt
mai impozante, că grosimea pereţilor este mai mare, că blocurile dc la temelia de piatră
a turnurilor sînt prevăzute cu mai multe «babe», vizibile din interior şi exterior, situează
construcţiile de la Costeşti pe un plan tehnic superior. Dacă se ţine seamă de această ob
servaţie, am putea fi tentaţi să considerăm construcţiile de piatră şi cărămidă de la Tilişca
ca ceva mai vechi decît cele din munţii de la sud de Orăştie. Aceasta dacă lăsăm la o
parte considerentele legate de teoria « periferizării » (aplicată în acest caz la aria cetăţilor
cu murus dac/CMs) care ar putea pleda pentru construcţii mai puţin pretenţioase, chiar dacă
sînt executate concomitent. Desigur că în asemenea cazuri un criteriu deosebit de important
îl constituie şi rolul militar ce i-a fost rezervat şi care este, fireşte, mai mic decît cel al
cetăţii de la Costeşti.
Gt priveşte descoperirea celor două morminte de incineraţie atît de caracteristice
populaţiei autohtone şi a căror apartenenţă este coroborată prin însuşi tezaurul de podoabă
depus ca inventar în mormîntul nr. 1, reprezintă un valoros bun cîştigat şi un important
pas făcut înainte pe drumul unei cunoaşteri mai temeinice a culturii spirituale a acestui
popor.
într-adevăr, atît prin extensiunea sa cît şi prin sistemul de fortificaţii, cetatea care
ne reţine atenţia iese cu totul în evidenţă în ansamblul descoperirilor cunoscute pe acest
teritoriu.
Săpăturile din cetatea dacică de la Tilişca au adus o serie de contribuţii noi la cunoaş
terea mai temeinică a stadiului atins de poporul dacic sub raport economic, politic şi
social-cultural, în epoca de ascensiune pe care acesta a înregistrat-o în secolul 1 î.e.n. Fără
a anticipa prea mult rezultatele ce se vor degaja din studiul amănunţit de caracter mono
grafic al materialelor ieşite în urma acestor săpături, reţinem deocamdată concluzia ce sc
degajă din observaţiile preliminare, că aşezarea dacică de pe dealul «Căţănaş» cunoaşte cea
mai înfloritoare viaţă a sa în prima jumătate a secolului I î.e.n., epocă ce coincide cu in
staurarea primului stat dacic centralizat sub conducerea puternicului rege Burebista.
LE CHANTIER ARCHÉOLOGIQUE DE TILIŞCA
RÉSUMÉ

Les fouilles archéologiques commencées en 1959 et poursuivies sans interruption de 1960
jusqu'en 1965, ont permis dé préciser toute une série d'objectifs qui définissent k caractère de
cet établissement ct son encadrement culturel, dans l'ensemble des découvertes archéologiques
concernant l'histoire des Daces.
L'établissement de Tilişca comporte deux phases d'habirat. La première appartient au commen
cement de la première époque de l'âge du fer (Hallstatt), et la deuxième peur être encadrée dans
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La Tène, au début de la période de grand essor économique ct politique des Daces, phase qui
coincide avec l'époque dc la formation de l'Etat dace centralisé, conduit par Burebista et par le
père dc ce dernier.
La cité dacique Tilişca, située sur la colline dc « Căţânaş », est protégée par deux enceintes
fortifiées, concentriques, qui défendent l'accès aux côtés ouest et nord. Elles apparaissant sous
la forme de valla en terre, et i certains endroits comme des plates-formes à pentes abruptes con
solidées par des galets et des pierres dc roche, pour empêcher leur éboulement. La ligne défen
sive supérieure a été renforcée à l'ouest et au nord par deux tours de défense. Construites en
blocs paralélépipédiques de calcaire coquillifère, elles constituaient les deux parements qui recou
vraient la partie inférieure des murs, à l'intérieur comme à l'extérieur, sur lesquels s'élevait un
mur en briques de 2,12 m d'épaisseur, clôturant une surface carrée de 6,35 m dc côté.
Sur la bande de terrain aménagée en terrasses, comprise entre les deux lignes défensives,
on a découvert toute une série d'ateliers (pour la mouture et la cuisson, pour le traitement des
métaux et pour la frappe des monnaies) ainsi que des habitations appartenant i des gens dont
l'activité devait sc rattacher à la vie de la cité. Sur le plateau supérieur de la colline on a égale
ment mis au jour une série d'habitations et dc granges, ainsi qu un réservoir creusé i même le
roc, où l'on captait l'eau des pluies, qu'on utilisait seulement en cas de siège.
Sur la terrasse inférieure de l'ouest dc la colline dite «Câţinaş», hors de l'enceinte, on a
découvert deux tombes d incinération, dont l'une contenant un trésor dc fibules, colliers, torques
et spirales en aieent.
Le matériel archéologique comprend de la céramique travaillée a la main et au tour. La
céramique hallstattienne est noire, brune ou jaunâtre, décorée dc cannelures et lustrée à l'inté
rieur, tandis que la céramique dc la seconde époque dc l'âge du fer est modelée soir dans une
pâte poreuse gris noirâtre et brun foncé, soit dans une pâte fine, grise. Comme motif de décor
il y a la Ligne ondulée, isolée ou par bandes, les bandes alvéolaires, les impressions digitales, les
boutons, ou les encoches en forme de croix ou dc X.
Parmi les objets en fer, mentionnons les haches, ciseaux, serfouettes, herrninettes, couteaux,
marteaux, enclumes, fourches, gros clous, etc., ct parmi ceux en bronze les bracelets, fibules,
pendentifs, bagues, etc.
Les fouilles ont livré aussi quelques deniers romains républicains, mis en circulation â la
première moitié du I e 1 siècle av. n. è.
Le système des fortifications et le matériel céramique nc présentent pas des formes évo
luées comme celles des découvertes similaires des cités daciques des monts d'Orâşrie. Chronologique
ment, elles doivent s'encadrer dans l'époque indiquée par les découvertes monétaires er par l'ate
lier monétaire (première moitié du I e ' siècle av. n. è.), époque où nous assistons, sous le rap
port politique, i la constitution du premier Etat dacique créé par le roi Burebista et par son père.

LÉGENDE DES

FIGURES

Fig, 1. — Tilifta.
1, 2, casons appartenant 1 U civilisation de Basarabi (Hallstatt); 3, tesson hallsunicn décoré dc
l i g n a disposées en guirlande; 4, bracelet en brome.
Fig. 2. — Coupe a travers le vallum extérieur de défense. 1, sol végétal; 2, débris de roches mélangés a la terre; 3,
sol jaune-brun; 4, sol jaune sablonneux; 5, sol jaune-gris; 6, couche de sol noir a vestiges de civilisation; 7, sol jaune
argileux α faible composition de sable; B, couche comportant un grand nombre dc caillouiis; 9, roche à nombreuses fissures,
efFritable; 10, limite des touilles; 11, lessons (échelle 1:50).
Fig. 3. — Titifa
Coupe à travers le vallum antérieur, coté nord.
Fig. 4. - Tilifra. C ô t é Sud de la tour n ° 1 a l'extérieur.
Fig. 5. — Tilifta. V u e a deux anses orné de b a n d a l u s t r é a .
Fig. 6. — Tilifta. Vase en pite poreuse a quatre boulons ct i b a n d a alvéolées.
Fig. 7. — Tilifta. Vase s. fruits.
Fig. 8. — Plan de surface de l'habitation n ° 3.

www.cimec.ro

SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE D E
LA CASTRA TRAIANA
(satul Sînbotin, com. Dăieşti, jud. Vîlcea)

D. TUDOR, H. NUBAR, P. PURCĂRESCU

S

au avut caracter de salvare, deoarece castrul va fi acoperit peste cîţiva ani
cu apele lacului de acumulare al unei hidrocentrale. Castrul se găseşte în partea
de sud a satului, pe o terasă formată din aluviunile aduse de Olt şi piriul Trantul.
El a fost construit de romani pe malul sting al Oltului, într-un important loc de trecere
a drumului roman peste rîu. Mai jos, la cîţiva kilometri, în faţa satelor Olteni şi Fedeleşoiu,
valea Oltului devine foarte îngustă prin apropierea de rîu a dealurilor argeşene şi vîlcenc.
Mult timp acest castru a fost greşit localizat la Gura Văii, pe malul opus al rîului,
unde nu există nici o urmă romană. Pentru prima dată a fost identificat precis în 19441.
în perioada 7—24 I X I960 s-au efectuat la Sînbotin săpături dc către Institutul de
arheologie al Academiei Republicii Socialiste România în colaborare cu Muzeul din Rîmnicu
Vîlcea. S-au urmărit ca obiective principale (a căror realizare completă va fi îndeplinită
în cursul campaniilor viitoare) topografia castrului şi în special orientarea lui cu delimitarea
laturii de est. în vederea acestui scop s-au efectuat o serie de secţiuni şi sondaje pe latura
de est a castrului (fig. 1).
O primă secţiune orientată Ε—V, la sud de grădina locuitorului D. Dogaru, a avut
ca scop controlul stratigrafie al terenului, urmărind să stabilească şi să delimiteze castrul
propriu-zis, înspre est (fig. 2). Rezultatul cel mai important obţinut din această secţiune a
fost stabilirea faptului că pe terenul de la răsărit de castru, aluviunile depuse de revărsările
apelor (Trantul şi Oltul), probabil încă din antichitate, au distrus orice urmă arheologică
de altfel, pe o lungime de 16 m, începînd de la est pînă lîngă latura castrului, nu a apărut
nimic.
La 1 m de zid se constată un masiv strat de balast şi nisip.
Cercetări mai ample s-au efectuat în zona de sud a casei lui Dogaru, unde, după
informaţiile primite, s-ar fi găsit urme de ziduri din piatră cu mortar, pe care locuitorii
le demolaseră pentru a folosi piatra la construcţii de case.
Dc altfel şi in grădina lui Dogaru, la o adîncime de circa 0,30 m faţă de suprafaţa
terenului, au fost identificate urmele unui zid de piatră cu mortar, gros de 1,50 m. In
zona amintită, după efectuarea unor secţiuni, s-a trecut la dezvelirea în suprafaţă. S-a ajuns
la următoarea situaţie:
AI'ATURILE

1

D. Tudor, Oltiiua

romand, o l . a 111-a, Bu cu reţii, 1968,

p. 272 l i

urm.
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Zidul de est al castrului s-a construit din blocuri de piatră legate cu mortar şi era
gros la temelie de 1,10 m (fig. 3). Blocurile w/z/vw-ului sînt aşezate pe un soclu lat de 0,20 m

Valea Trantului
F i g . 1. — Călim

Τταίβτία. Planul l i p i t u r i l o r arheologice, efectuate In

1966.

(existent numai în exteriorul zidului) şi apoi urmează temelia înaltă de 0,40 m construită
din bolovani de rlu. Zidul de deasupra se construise dintr-un emplecton de pietre nere
gulate prinse în mortar (fig. 2/Z 1). De menţionat că zidul se păstrează mai bine spre
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sud (lîngă casa lui Dogaru) şi sc pierde treptat spre nord, pînă dispare complet din cauza
distrugerilor provocate de revărsarea apelor, a aluviunilor, balastului şi nisipului depuse
cu această ocazie. La est dc acest zid, nu s-a putut surprinde şanţul de apărare (fossa)
din cauza prezenţei aceluiaşi strat gros dc balast şi nisip.

La vest dc acest zid dc apărare, în interiorul castrului, au fost surprinse o serie de
ziduri din pietre legate cu mortar, de grosimi în jurul a 0,50 m, rămase de la mai multe
clădiri, a căror funcţiune nu a putut fi încă stabilită (fig. 2fL 2 şi Ζ 3).
Toate aceste complexe dc zidărie au fost ridicate pe un strat masiv şi întins dc arsură
(strat dc arsură peste care este aşezată şi temelia zidului de est al castrului). De menţionat
că în acest strat dc arsură s-au găsit numeroase bucăţi de zgură de fier, ceea ce ar putea
constitui indiciul existenţei în apropiere a unui atelier sau cuptor dc prelucrat minereul
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de fier. De altfel s-au surprins într-un loc o serie de blocuri de piatră, aşezate in semicerc,
care ar fi putut constitui resturile unui cuptor de reducere a fierului.
Stratigrafie, după rezultatele de pînă acum, în această zonă sc pot stabili următoarele
faze succesive:
1. Urme ceramice dacice dispersate dintr-un strat deranjat.
2. Stratul de arsură este cel mai vechi, fiind anterior complexelor dc ziduri. El apare
în jurul adîncimii de 1,00 m.
3. Complexele de ziduri, unde sc delimitează două faze constructive dintre care una
este sigur contemporană cu zidul de incintă al laturii de est a castrului.
Pentru identificarea traseului laturii de est a castrului s-au efectuat o scrie dc sondaje
înspre sud (fig. 1). Traseul zidului a putut fi urmărit pe o lungime dc 69,50 m. I.a capătul
de sud, ca şi la cel de nord, zidul se pierde, fiind distrus de aluviuni şi balast. într-un
loc zidul sc păstrează pînă la o înălţime de 1,60 m. Dc menţionat că în cadrul acestor
secţiuni şi sondaje pentru urmărirea traseului zidului, au mai apărut o scrie de ziduri
din piatră cu mortar, avînd grosimea de circa 0,40—0,60 m, care sînt orientate Ε—V şi
perpendiculare pe latura de est a castrului. Ele aparţin unor construcţii din interiorul castrului.
Materiale arheologice. S-au descoperit fragmente ceramice dacice (secolul I e.n.) şi romane
din secolele I I — I I I e.n., un denar roman aparţinînd lui Caracalla (Cohen *, 689), o fibull
romană cu port-agrafă din secolul I I e.n. (fig. 3/2) şi un opaiţ.
Cu ajutorul hărţii romane, cunoscute azi sub numele de Tabula lui Petttiiigtr (alcătuită
în prima jumătate a secolului al Ul-lea e.n.), putem localiza cu certitudine, în ruinele de
la Sînbotin, castrul şi aşezarea Castra Trataţia. Documentul cartografic fixează distanţa de
12 mii paşi romani (17,820 km) între ftnridava (Stolniccni, corn. Rîu reni, Jud. Vîlcea) şi
Castra Trataţia. Aceeaşi hartă indică apoi, de la Castra Traiana pînă la Artttela (poiana
Bivolăriei, în faţa mănăstirii Cozia), un drum lung de 9 000 de paşi romani (13,365 km).
De remarcat că ambele cifre concordă perfect cu distanţele dintre aceste trei localităţi
antice şi moderne 2 .
Toponimicul Castra Trataţia (Castrul lui Traian) aminteşte numele cuceritorului
Daciei. După cum s-a afirmat în mod ipotetic de către unii învăţaţi, este probabil ca în
timpul operaţiilor de cucerire a Daciei împăratul să fi fost prezent în aceste locuri a . Cu
acel prilej a fost construit un prim castru dc apărare, probabil numai cu un val de pămînt
şi un şanţ de protecţie. Puţinele descoperiri ceramice dacice arată că în acel loc exista
o aşezare autohtonă în momentul venirii romanilor, dar al cărei nume nc rămîne necunoscut.
Acest toponim dacic nu s-a mai păstrat oficial şi a fost schimbat cu acela de la Castra
Trataţia, dat în cinstea împăratului.
Poate că săpăturile viitoare vor putea identifica urme din primul castru construit în
vremea lui Traian, peste o modestă aşezare dacică. Din această primă perioadă ne-au mai
rămas depozitele de zgură de fier, care arată activitatea unor cuptoare dc redus minereul.
Mina din care s-a extras roca cu minereu de fier urmează a fi de asemenea căutată pe văile
dintre dealurile argeşene vecine.
Zidul de răsărit al actualului castru, cu fragmentele dc zidărie de la clădirile sale
interioare (locuinţe pentru soldaţi) aparţin celei de-a doua faze a castrului roman. Ca material
de construcţie s-a folosit piatra brută (bolovani de rîu extraşi din Olt şi pîrîul Tranr) sau
lespezi de carieră, aduse din regiunea dealurilor de la Dăieşti. Cărămida s-a întrebuinţat
•
3

IHaeet, p. 57,
Cari Pal&ch, Der Kampf
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and Trajan,
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în cantitate redusă, din cauză că nu exista prin apropiere pămînt de calitate pentru fabri
carea ei.
Cit priveşte perioada cînd s-a construit cel de-al doilea castru cu zid de piatră, este
greu de stabilit în actuala fază a cercetărilor. Nu-i cunoaştem forma, elementele defensive
(porţi, turnuri etc.) şi nici date stratigrance sau cpigraficc nu au putut fi obţinute din săpă
tură. Ipotetic, ne putem gîndi la epoca lui Septimius Severus, cînd s-a reclădit cea mai
mare parte din castrele ce făceau parte din sistemul defensiv al graniţei Oltului (limes
Alutanta).

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE CASTRA TRAIANA
(village dc Sînbotin, commune de Dăeşti, département de Vîlcea)
RESUME

A l'occasion dc 1a campagne de fouilles de 1966, plusieurs tranchées ont été ouvertes au
côté est du camp romain dont les traces sont marquées dc nos jours par un mur en pierre long
de 69,50 m (fig. 1). Le camp, sous sa forme la plus récente, c'est-à-dire celle que nous lui connais
sons à présent recouvre une fortification romaine (en terre?) plus ancienne, qui se dressait à
son tour sur l'emplacement d'un établissement dacique. Les alluvions, portées par l'Oit et par
les eaux du Trant ont détruit la majeure partie du camp, dont le mur d'enceinte, à gros blocs
et dalles calcaires, atteignait 1,10 m de largeur.
Les fouilles ont dégagé également les vestiges d'un atelier pour le traitement du fer. I l y
avait des édifices de pierre a l'intérieur du camp.
On y a trouvé un denier dc Caracalla, une lampe ct une fibule. I l parait que ce camp est
une réfection datant du temps de Scptime Sévère.
LÉGENDE DES
Fig. L - Castra
Fig. 2. — Castra
Fig. 3. — Castra

Traiatia.
Trataaa.
Traiatia.

FIGURES

Relevé des fouilles archéologiques dc 1966Tranchée du côté cal du camp.
1, mur d'enceinte; 2, fibule romaine.
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RAPORT PRELIMINAR ASUPRA SĂPĂTURILOR
EFECTUATE ÎN ANII 1962-1967 ÏN CASTRUL
ROMAN D E LÎNGĂ
CÎMPULUNG-MUSCEL (JIDOVA)

EM. POPESCU şi EUG. POPESCU

D

O Î N T R E R U P E R E de mai bine de 50 dc ani au fost reluate săpăturile din castrul
de la Jidova (Jidava), aflat la circa 6 lrm sud de oraşul Cîmpulung-Muscel, in satul
Pescăreasa. începute în 1876 de către Dimitrie Butculescu 1 şi reluate în 1901, cu o
amploare şi competenţă mai mare, de către Gr. Tocilescu, prin colaboratorul său P. Polonic a ,
săpăturile de la Jidova aveau să continue abia în 1962, de data aceasta cu speranţa dea nu mai fi
abandonate pînă ce nu vor fi realizate obiectivele ştiinţifice şi muzeistice pe care ni le-am
propus: dezvelirea exhaustivă a ruinelor, recoltarea unor informaţii ştiinţifice privind
viaţa şi organizarea romană în acest castru — care să fie publicate periodic în rapoarte
preliminare şi în final într-o monografie —, în sfîrşit, transformarea întregului complex
într-un punct turistic arheologic, prin Înfiinţarea aici a unui muzeu.
Săpăturile au fost efectuate timp de şapte ani liră Întrerupere, sub egida ştiinţi
fică a Institutului de arheologie al Academiei Republicii Socialiste România şi cu spri
jinul material al muzeelor din Cîmpulung-Muscel şi Piteşti 3 .
La începerea cercetărilor starea ruinelor şi condiţiile de lucru erau precare. Cu
circa 17 ani în urmi se construiseră în interiorul castrului diverse barăci din lemn şi
clădiri din zid — în folosinţa unei întreprinderi miniere — care distruseseră zidurile sau
le străpunseseră prin şanţurile de canalizare necesare apei şi luminii.
Planul de săpături trebuia deci să ţină seama de aceste realităţi. Cu timpul s-a reuşit
să se dărîme barăcile din lemn, iar construcţiile din zid să fie preluate, de Aca
demia Republicii Socialiste România şi folosite în scopuri ştiinţifice. Molozul provenit
din dărîmăturile construcţiilor demolate a fost îndepărtat, iar ruinele pregătite în felul
acesta pentru a fi scoase la iveală. De asemenea, zidurile descoperite în săpăturile anterioare —
UPA

1
Rezultatele sipiturilor lui D . liuiculcscu sc afli consemnate in citeva caiete Distrate astizi la Muzeu] dc istoric
a oraşului Bucureşti.
1
Sipiturile au feat partial publicate de d i r e D. Tudor
in lucrarea Cattrtlt ramone de la Jiaopa lingo" Ciutpuiung-Mujeel,
extras din Bucure/ti, I I , 1936, p. B9 —117 si extras In Buletinul
Mujeului
Militar,
I V , 7 — 6, 1940 — 1941, p. 96—101; BCMl,
X X X V I I , 1944, p. 7 7 - 8 2 ; idem, Oltenia romani, cd. a l l l - a ,
Bucureşti, 1968. p. 2 9 3 - 2 9 6 , 3 6 5 - 3 6 6 .

3
Conducerea lucrărilor pc Întreaga perioada a avut-o
limilhn Popescu dc la Institutul de arheologic. Trei ani
(1962 —1964) s-a lucrat in colaborare cu Muzeul din G m p u lung-Musocl, reprezentat dc Flaminiu Mirfu, iar din 1964
ţi pini in 1967 lipiturile au fost efectuate numai cu colaboraiea Muzeului din Piteşti, reprezentat dc Eugenia Popescu.
Campaniile au durat in genere) cile o luna dc zile, cu mici
prelungiri.
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nivelate şi acoperite acum 17 ani — au reînceput să apari. Secţiunile pe care le-am trasat
în număr de 10 (vezi pe plan, fig. 1), ne-au ajutat să căpătăm o imagine destul de
clară asupra topografiei castrului. în plus, ele ne-au oferit date stratigrafice importante.
Nu toate secţiunile au aceeaşi lungime. Am fost obligaţi să ne oprim la un anumit
punct, fie din cauza unei construcţii, fie pentru a nu tăia căile de evacuare a pămîntului
din castru. Aproape toate secţiunile, Insă, au pornit din exteriorul zidului de incintă şt
s-au prelungit In interior pînă acolo unde a fost posibil. Cîteva dintre ele au fost
prelungite mult în afară pentru a cerceta fossa şi drumul antic. Multe din secţiuni au fost
trasate perpendicular pe turnuri. Pe plan secţiunile sînt numerotate cu sigle de la A la N ;
lărgimea lor e în general de 1,50 m.
Săpăturile anterioare anului 1962, deşi reduse, au avut totuşi rezultate importante;
ele ne-au dat o imagine asupra castrului de la Jidava. Dacă, de pildă, cele ale lui Butculescu se limitaseră numai la dezvelirea feţei exterioare a incintei de nord, în schimb cele
efectuate de Tocilescu-Polonic au fost concentrate asupra porţilor şi clădirilor impor
tante din interior: praetorium şi botreum. Săpăturile lui Tocilescu-Polonic au contribuit
mult la determinarea planului castrului şi la descoperirea unor materiale importante, cera
mice, monetare, inscripţii ceramice, obiecte de metal etc.4. Metoda de săpătură folosită
însă atunci, anume aceea de a urmări traseul zidurilor prin sondaje, fără o preocupare
deosebită pentru stratigrafie sau pentru dezvelirea completă a unui complex, a făcut ca
la Cîmpulung unele obiective importante să nu apară cu prilejul pomenitelor cercetări.
Aşa, de pildă, numeroasele turnuri ale zidului de incintă (în total 14 în afară de cele de
la porţi) nu au fost nici măcar bănuite. Pe de altă parte, clădiri importante în interiorul
castrului — în afară de praetorium şi botreum — nu au fost nici ele indentificate. Dacă la
acestea mai adăugăm şi datele stratigrafice, pe care le-am dobîndit în săpăturile noastre,
vom putea aprecia mai bine aportul adus de ultimele cercetări.
Stratigrafie. Observaţiile stratigrafice nu au fost în toate secţiunile la fel de clare.
Totuşi, în urma unor constatări repetate putem afirma că există 4 niveluri de locuire.
Aceste niveluri au fost mai bine observate în turnurile de la zidul de incintă şi în cadrul
unei locuinţe din lemn, aflate între borreum şi zidul de vest al castrului (fig. 1). în restul
zonei săpate nu au fost găsite toate cele patru niveluri, lucru care se poate datora fie raderii
lor din antichitate, fie distrugerii în epoca noastră prin lucrările efectuate în ultimii ani.
Pornind de jos în sus, primul nivel de locuire a fost găsit distinct numai sub agger.
El este acoperit de valul de pămînt al agger ului şi cronologic nu a durat mult. Stratul de
depuneri e foarte subţire: în afară de o pătură de arsură cu cărbune, puţine fragmente cera
mice, oase şi două vetre, nu putem menţiona altceva. O observaţie pe care ţinem s-o
relevăm în mod deosebit este următoarea: toate depunerile primului nivel suprapun
stratul de mortar căzut de la lucrările de construire ale zidului de incintă întins pe lîngă
zid pe o lăţime de circa 0,30—0,40 m. Acest fapt constituie o dovadă peremptorie pentru
stabilirea vechimii acestor depuneri: ele nu pot fi deci decît posterioare vieţii romane în
castru şi nu cumva anterioare ei.
A l doilea nivel este contemporan cu agger-u\ şi a fost găsit pe Întreaga suprafaţă a
castrului. Lui îi corespund majoritatea clădirilor atît din piatră cu mortar, cît şi cele
din lemn sau piatră cu pămînt.
1
Materialele rezultate din ţipaturi se afla la M . N . A . , iar
însemnările asupra situafici din castru sc păstrează la Biblio-

teca Academiei Republicii Socialiste R o m â n i a , Manuscrise
voi. 5133, p. 204—254: voi. 5139, p. 3—32.
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Al treilea şi cel de al patrulea nivel au fost sesizate la locuinţa dintre borreum şi zidul
de incinta şi la unele turnuri. Aceste ultime două niveluri sfîrşesc printr-un incendiu. Ele
sînt şi cele mai bogate în materiale arheologice. Succesiunea clară a celor patru niveluri
de la locuinţa din lemn sus-amintită constă din: primul nivel acoperit de agger; al doilea
contemporan agger-ulu'i; apoi nivelul trei realizat prin sacrificarea de la o anumită înălţime
a agger-u\ui pentru a se face loc locuinţelor; nivelul patru c marcat de un pavaj de cărămizi
aşezat peste locuinţa arsă şi distrusă. Sfîrşitul ultimelor două niveluri, marcate pe întreaga
suprafaţă a castrului de puternice straturi de arsură, trebuie să fi fost catastrofal ; în schimb,
primele două par să fi încetat o dată cu unele restructurări ale zonei locuite cînd, pentru
lărgirea ei, a fost nevoie de sacrificarea agger-\x\m.
Date cronologice precise pentru fiecare nivel nu avem deocamdată decît parţial. Pe
ultimul nivel (nivelul IV) am găsit o monedă de argint de la împăratul Gordian al 111-lea
(23Θ—244) care arată că în această vreme a fost distrus şi a încetat viaţa în castru. Pe
celelalte niveluri materialele descoperite sînt încă în studiu; ele nu ne dau deocamdată indi
caţii clare. Unele monede, râu conservate şi cu o indentificare aproximativă, ne duc către
secolul al II-lea e. n. şi altele către o vreme de interferenţă a secolului I I cu I I I . Sperăm
ca cercetările ulterioare să ne aducă mai multe informaţii în această privinţă.
Zidul de incintă se păstrează relativ bine. El atinge uneori înălţimea de circa 2 m,
iar grosimea de 1,80—1,90 m (fig. 2/1). Ε construit din piatră de rîu cu mortar de var
şi pe laturile de nord şi vest e păstrat mai prost din cauza demanrelării suferite în epoca
modernă. în exterior, spre est şi nord, s-a putut observa berma, lată de 2—3 m, fossa,
adîncă de circa 3 m şi lată de circa 7—13 m. Pe latura de est s-a dat de drumul roman
construit din pietriş de rîu bine bătut.
Aşa cum am mai spus-o, ceea ce constituie o noutate faţă de cunoştinţele anterioare
este că zidul e prevăzut cu turnuri: rectangulare pe laturi şi semicirculare la colţuri.
Pc latura de sud au fost numai sondate cele două turnuri rectangulare care corespund
celor de pe latura dc nord.
Laturile de est şi vest fiind mai lungi, au mai multe turnuri decît cele de nord şi
sud: cîte două între porţile principale şi colţurile de nord — din care am săpat trei ex
haustiv, iar unul numai sondat — şi probabil numai cîte unul între porţile principale şi
colţurile de sud. Pe aceste ultime porţiuni de la sud ale zidului de incintă nu am putut
depista pînă acum nici un turn, fiind împiedicaţi s-o facem din cauza unor clădiri. Distanţa
mai mică de la via principalis şi pînă la limita castrului ne face să credem că în aceste por
ţiuni sudice nu au fost construite decît cîte un singur turn patrulater. Lipsa unor turnuri
în aceste părţi o considerăm insă imposibilă, întrucît ar fi rămas zone prea mari din zid
fără o apărare eficientă, ceea ce desigur nu făcea parte din sistemul fortificaţiilor romane.
Dimensiunile turnurilor sînt în general egale; au numai mici variaţii. Ieşite în afara
zidului doar cu 0,30 m, ele au latura din exterior de 3,40 m. Lungimea laturii în interior,
măsurată de la faţa interioară a zidului, este de circa 1,25 m. Turnurile formează în interior
camere aproape pătrate (1,45x1,50 sau 1,40x1,20, sau 1,42x1,42 m). Intrarea se făcea
prin uşi de lemn largi de 1 m. Au fost găsite resturi din pragurile de lemn şi din stîlpii
verticali ai uşii (fig. 2 /2).
Spre deosebire de turnurile patrulatere, cele de la colţuri nu aveau In interior « camere»
decît de la înălţimea agger-\Am în sus şi din acestea nu au rămas urme, zidul fiind distrus.
Caracteristic pentru turnurile patrulatere este că în ele am găsit multe materiale (cera
mică, obiecte de metal, oase etc.). Cele mai bogate, din acest punct de vedere, s-au dovedit
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a fi turnurile din capetele de vest şi est ale secţiunii C. în cel de vest s-a descoperit o
rîşniţă întreagă (fig. 3) şi alte cîteva fragmente, un vas mare (doinita) cu decor în val pe
gît (fig. 4), o cană cu toartă (fig. 5), un fragment de lucernă, cuie şi cîrlige de fier, o
broască de fier cu cheie, iar în faţa lui o fibulă de bronz, un cuţit dc fier, cuie şi alte
fragmente metalice, vase fragmentare.
în turnul de est au apărut un vas cu mozaic de pietre pc fund (fig. 6), vîrfuri de
pilum, piroane de fier (unul lung de 14 cm), fragmente de ceramică etc. Tot aici s-a găsit
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F i g . 3. — Rinniri descoperiţi in tumul din capitul v a t i c
al secţiunii C .

F i g . 4. — Dolium
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un craniu de cal, în celelalte turnuri s-au descoperit obiecte asemănătoare. De remarcat,
în chip deosebit, un vas cu mozaic în turnul din secţiunea G (latura de nord).
Turnurile de la porţi au fost săpate de către Polon ic-Toci lescu, cu excepţia turnului
dc vest dc la porta decumana, pc care l-am cercetat noi şi unde am găsit un bogat material.
A m mai făcut sondaje în turnurile din dreapta ale porţilor praetoria şi principalis de.xtra.
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Cu acest prilej am descoperit pe nivelul de călcare, care nu a fost peste tot atins dc săpa
turile anterioare, unele materiale.
între cele mai importante clădiri din interior care au fost cercetate de noi este şi
praetorium. S-a constatat că aici săpăturile lui Polonic-Tocilescu nu au fost exhaustive, aşa
cum se credea, ci ele sau limitat doar la sondarea din loc în loc a zidurilor şi la unele
mici extinderi. Dimensiunile, pe planul ridicat în urma cercetărilor, corespund în general
celor măsurate de noi.
Secţiunile D şi H au traversat partea dinspre nord a praetorinm-u\m. Pentru a căpăta
o imagine mai clară asupra unor încăperi, ele au fost în unele puncte lărgire sau unite
prin săparea spaţiului dintre ele. în acest fel au fost dezvelite două încăperi din colţul de
nord-vest al clădirii, iar pe nivelul lor de călcare s-au găsit obiecte in situ. între acestea,
în primul rînd sînt de menţionat vîrfurile de săgeţi, circa 400, de cinci tipuri, şi multe
virfuri de pilim. Descoperirea acestor arme, în aceeaşi încăpere şi chiar aşezate în grupuri
compacte, nc pune problema destinaţiei încăperii în cadrul praetorium-\i\u\. Ne gîndim că
aici ar fi putut fi armamentarium. O a treia încăpere a praetorium-ului, aşezată la est, a fost
săpată parţial. în ea s-au găsit instalaţii de încălzire centrală (bypocaust).
1 iorreiim-u\ a fost cercetat în trecut numai în exterior pe laturile de nord şi est. Pe
haza observaţiilor dobîndite s-a dedus planul întregului edificiu. Celelalte laturi din interior
au rămas neccrcctatc. Săpăturile noastre au cuprins întregul edificiu şi ca urmare planul
anterior trebuie modificat: pe latura de sud, spre via principalii, nu există contraforturi, iar
pc toate laturile am găsit intrări (fig. 1 şi fig. 7 /l). în interior, o enormă cantitate de ţigle
şi olane (fig. 7 /2), unele cu inscripţii, ne arată cum era acoperişul, iar pe podea bîrnele de
lemn carbonizate, aşezate la distanţe egale în formă de dreptunghiuri, ne indică existenţa
unei schele pentru susţinerea acoperişului. Dreptunghiurile sînt astfel dispuse încît împart
interiorul clădirii în trei nave.
între borreum şi praetorium s-a descoperit o clădire cu laturile de nord In formă de
absidă. Zidurile sînt din piatră cu pămînt. Important de relevat este faptul că în interior
au fost găsite urmele unui bjpocaust. Suspensurae-lc sînt făcute din cuburi ceramice (fig. 8/1),
peste care apar cărămizi mari. Căldura era transmisă în restul încăperii cu ajutorul unor
ţigle subţiri, special construite cu cîte o ridicătură la capete şi orificii la mijloc; două ţigle
puse una peste alta constituie un bun conducător de căldură.
Lingă această clădire absidată s-au descoperit bulgări mari de minereu de fier, nepre
lucraţi, precum şi un cuţit marc de fier (fig, 9/2). Socotim că această încăpere cu bypocaust
a servit la cazarea ofiţerilor.
Prelungirea secţiunilor la est de praetorium ne-a prilejuit descoperirea unor ziduri din
clădiri importante, precum şi a unor străzi. Clădirile au bypocaust — de alte tipuri decît
cele întîlnite la praetorium sau ia locuinţele ofiţereşti menţionate mai sus —, ceea ce ne face
să credem că şi ele au folosit la cazarea ofiţerilor.
Secţiunile care au atins spaţiile de la nord şi sud de praetorium şi de borreum au dar
unele indicaţii asupra cannabaeAar necesare, cum se ştie, cazării trupei. Nu a fost dezvelită
vreo cannaba în întregime şi de aceea nu avem date amănunţite asupra sistemului lor de
construcţie şi asupra dimensiunilor. Am constatat totuşi că ele au fost construite din bîrne
de lemn, lipite cu pămînt şi acoperite cu ţigle sau şiţă. Uneori la bază a fost depus un
mic strat de pietre ca temelie, dar de cele mai multe ori se pare că ele au fost aşezate
pc pari groşi, bătuţi în pămînt sau chiar direct pe pămînt, fără aceşti pari.
Străzile. O caracteristică pentru toate este că au pe nivelul de călcare pietriş de rîu.
Cea mai bine conturată nc-a apărut via principalis care a şi fost depistată de mai multe
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ori în secţiuni. Via praetoria am întîlnit-o o singură dată în secţiunea ). I.a csr şi vesr
de praetorium am întîlnit străduţe strimte de circa 2 m lăţime.
Ceramica. Au fost descoperite numeroase fragmente ceramice, vase întregi sau înrregibile. Studiul lor va aduce o contribuţie importantă la cunoaşterea ceramicii romane pro-

Fig. 9. — Unelrc. materiale de construcţie ţi ohieerc de îmbrăcăminte din rier.

vinciale în Dacia. Pasta este în cea mat mare parte dc culoare neagră-cenuşie, cu mult nisip
şi pietriş fin în ea. Există şi vase din pastă roşie-cărămizie, în special amfore, care provin
mai ales din import. Unele au inscripţii cu vopsea roşie sau zgîriate în pasta crudă sau
arsă (ffafjiti).
A fost descoperit un mare număr de oale.de farfurii (străchini) dc diverse
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tipuri (fig. 8/2—6), capace de vase (fig. 10/4), precum şi vase-strecurătoare, amfore cu
caneluri largi, pahare de lut şi de sticla, opaiţe etc.
Cărămizile, ţiglele şi olanele sînt de tipul obişnuit In castrcle romane din secolele
II—111 e. n. (fig. 10/1—2 şi 11 /l—2). Unele cărămizi au inscripţii cursive, scrise în pasta
crudă, precum şi urme umane şi de animale.
Obiectele de metal, în majoritate din fier, cuprind unelte (dâltiţe, sfredel, cîrlige, cuţite
etc.) (fig. 9/1—2); materiale de construcţie (cuie, piroane, scoabe, balamale, broască

Fig. 12. — Arme, materiale dc construcţie ţi obiecte de îmbrăcăminte din fier.

de uşă) (fig. 9/3—4; 11 /3; 12/3); arme (virfuri de săgeţi, din fier ori din bronz, de pilum,
de lănci) (fig. 12/1—2); piese de harnaşament (pinteni (fig. 12/5), zăbală), obiecte de
îmbrăcăminte — ţinte de fier pentru încălţăminte— (fig. 9/5, 12/4), fibule de fier, dar
mai ales de bronz.
Castrul de pămînt. Cercetările anterioare acreditaseră ideea existenţei unui castru
de pămînt aflat la sud de cel de piatră şi care ar fi fost anterior acestuia din urmă. Întradevăr, la sud cu circa 300 m de castrul de care a fost vorba pînă aici, într-o ogradă de
pruni, se află un promontoriu de unde ţăranii au scos multă piatră şi cărămidă romană.
După spusele lor, aici sc pot urmări, în pămînt, ziduri lungi şi groase. În acest punct
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am tăcut cinci secţiuni de cite 1 m llţime ţi de diverse lungimi, trasate trei pe margini
şi două la centru. Cercetările, de mică amploare, nu a u dus la o concluzie sigură asupra
caracterului complexului. Se pare totuşi că nu avem de-a face c u u n castru roman, c i
cu o construcţie feudală tîrzie care a refolosir material antic.
*
Săpăturile din castrul dc lîngă Cîmpulung nu a u avut pînă acum o amploare prea
mare, c u toate că ele se înşiruie pe şase campanii. Timpul scurt de numai o lună anual
— consacrat în ultimele campanii în mare parte consolidărilor —, precum ş i greutăţile
de lucru întîmpinate în primii ani ne-au împiedicat să dăm extinderea dorită săpăturilor
propriu-zise.
Dar cercetările d e pînă acum au scos la iveală u n material variat şi ne-au ajutat
să avem o imagine mai cuprinzătoare asupra sistemului constructiv ş i asupra topografiei
în castru. Pe de altă parte, reluarea cercetărilor d e la Jidova a avut ca rezultat redarea
pentru arheologie a unui monument de seamă, care, în ciuda distrugerilor suferite în
ultimul timp, se numără printre cele mai bine păstrate vestigii de acest gen din ţara
noastră.
Dacă nc gîndim că de e l se leagă rezolvarea unor probleme majore ale istoriei Daciei,
cum a r ή d e pildă aceea a datei construirii //ww-ului transalutan, precum ş i influenţa pe
care viaţa din castru a avut-o asupra romanizării regiunilor limitrofe, atunci ne dăm
seama ce mină de informaţie o constituie monumentul de aici.
Pînă în momentul d e faţă nu posedăm date cronologice precise asupra tuturor peri
oadelor d i n istoria sa. Intre cele m a i puţin cunoscute este etapa de început a castrului:
nu ştim cine şi în ce condiţii a ridicat acest castru. Fiind aşezat pe limes-vX transalutan, de
răspunsul la această întrebare depinde ş i stabilirea vremii cînd a fost organizată această
linie de fortificaţie. Unele monede rău conservate ş i cu o indentificare nesigură ne-ar
putea eventual spune că vechea ipoteză a construirii în vremea lui Septimius Severus
trebuie d i n nou discutată. Materialele arheologice descoperite, deşi nesupuse încă unui
studiu atent, ne îndeamnă către o vreme mat veche decît începutul secolului III e. n.
C e e a ce constituie de pe acum un bun cîştigat, este data de sfîrşit a castrului şi anume
se poate susţine că viaţa romană organizată a încetat aici pe la mijlocul secolului III e. n.
Ultimele monede descoperite în săpăturile noastre sînt de la împăratul Gordian al III-lea
şi ele sc adaugă altora asemănătoare descoperite anterior.
R A P P O R T P R É L I M I N A I R E SUR L E S T O U I L L E S E I T E C T U É E S P E N D A N T L E S
1962-1967 D A N S

L E CAMP

ROMAIN

PRÈS

DE CÎMPULUNG-MUSCEL

ANNÉES

(JIDOVA)

RÉSUMÉ
E n 1962 on a repris les fouilles dans le camp romain des environs de C i m p u l u n g - M u s c c l ,
au village dc P e s c ï r e a s a , c o n n u dans la l i t t é r a t u r e de s p é c i a l i t é sous la d é n o m i n a t i o n de « camp
de Jidova (Jidava) » ; cf. D . T u d o r , Oltenia Romană, I I I e é d . , Bucarest, 1968, pp. 293 - 296,
365—366. Les d e r n i è r e s fouilles avaient été p r a t i q u é e s par G r . T o c i l c s c u ct par P i m f i l Polonic,
en 1901, mais leurs r é s u l t a t s sont restés i n é d i t s , é t a n t p u b l i é s a titre posthume ct partiellement par
D. Tudor.
M a l g r é les grandes d é t é r i o r a t i o n s survenues ces vingt d e r n i è r e s a n n é e s , le camp est en
assez bon état. L e s observations strarigraphiques ont permis d'établir quatre niveaux d'habitat,
dont seul le dernier est d a t é avec p r é c i s i o n par des monnaies de G o r d i e n I I I (238—244), les
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autres n'ayant pu être précisés au point dc vue chronologique. D c toute manière i l y a aussi
des monnaies d u I I e siècle dc notre ère.
Les recherches à l'extérieur du mur d'enceinte n'ont concerné que la fessa ct U route antique.
Le mur d'enceinte a été sondé dc tous les côtés, permettant de faire certaines observations sur le
système de construction, mais c'est la découverte des tours qui représente l'élément nouveau le
plus important. Les tours apparaissent comme une pièce carré, à l'intérieur de l'enceinte, et ne
sont saillantes que de 0,30 m, tandis que les tours d'angle, arrondies à l'extérieur, ne comportent
pas d'espace intérieur dans la parue conservée. Toutes nous o n t livré un riche matériel archéo
logique: céramique, objets en métal, en os, etc. Sur le côté nord, où il y a avait aussi la porta
âttumana, on a touillé le tour dc l'ouest, épargnée par les recherches antérieures.
L'agger, construit en terre ct en galets de rivière, longe l'enceinte, i l'intérieur, sur tous
les côtés.
Λ l'intérieur du camp on a fouillé complètement le borreum, dont le plan apparaît différent
par rapport aux recherches antérieures.
Au praetorium on a procédé à plusieurs sections et dans l'angle nord-est on a entièrement
mis au jour des pièces q u i , d'après les armes trouvées, o n t du probablement servir comme armamentarium.
A l'ouest et à l'est du praetorium on a découvert des édifices d'une exécution soignée ayant
un système dc chauffage a hypocauste. O n suppose que ces édifices ont servi à loger les officiers.
Entre le borreum ct le côté ouest du mur l'enceinte on a trouvé les restes d une habitation
en bois avec un riche matériel céramique (amphores, pots, plateaux, cruches, couvercles de vases),
des objets en métal, ainsi que d u blé carbonisé.
Les portions de route fouillées ont démontré qu'elles sont toutes pavées dc galets de rivière.
A u sud du camp de pierre (â environ 300 m) on a procédé a quelques sondages afin de
vérifier l'hypothèse, formulée auparavant, de l'existence sur ces lieux d'un camp de terre. Les recher
ches ont abouti - la conclusion qu'il ne s'agit pas d'un camp romain, mais d'une construction
féodale tardive pour laquelle on avait réutilisé des matériaux antiques.
Les recherches de ces dernières années n'ont guère abouti à des résultats concluants pour
toutes les périodes de l'histoire du camp. E n dehors de la phase finale, datée au temps de
Gordien I I I , les autres ne sont pas bien connues jusqu'à présent. Quelques monnaies, mal conser
vées ct avec une identification douteuse, pourraient, éventuellement, nous suggérer de reprendre
en discussion l'ancienne hypothèse de la construction du camp au temps de Sept i me Sévère.
Nous espérons obtenir de l'étude des matériaux découverts (céramique, objets en métal, inscrip
tions cursives sur briques et tuiles, etc.) ct des nouvelles recherches, certaines des données plus
précises sur les premières phases d'habitat; ce qui entraînerait implicitement certains éclaircisse
ments non seulement sur l'histoire d u castrum, mais aussi sur les débuts du limes transalutanus,
où se trouve d'ailleurs situé notre camp.

L É G E N D E DES FIGURES
Pjfţ.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

I,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

— L * plan du taitrum avec les fouilles récentes.
— L e c ô t e rat du mur d'enceinte avec l'tggrr sectionne; l'cniicc dans la. tout nord dc la section G .
— Moulin à bras découvert 1 l'intérieur oc la lour est dc la section C .
— Oolium découvert dans la tour dc la section C (extrémité ouest).
· Cruche à anse découverte dans la tour dc la section C (extrémité ouest).
— Plateau a mosaïque découvert a l'intérieur de la laur dc la section C (extrémité est).
— 1, perspective dc la partie nord du barrtum; 2, vestiges du toit avec les tuiles tombées au nord-oucsl du

bwrtiim.

Fig- β. - 1, l a débris du hypocauste; 2—6, vases céramiques.
Fig. 9. — Outils, matériaux de construction et pieces de parure en 1er.
Fig. 10. — Brique, tuile, lampe ct couvercle dc vase.
Fig. U . — Brique, tuile et crampon en fer.
Fig- 12. — Armes, materiaus: dc construction ci pieces dc parure en fer.

www.cimec.ro

SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA VĂLENI*
(jud.

Neamţ)

VASILE TJRSACHI

C

Văleni este situată într-o regiune de dealuri, în zona subcarpatică a
Moldovei, la o distanţă de circa 25 km sud-vest de oraşul Roman.
Cercetările de suprafaţă Întreprinse de colectivul Muzeului de istorie din
Roman în primăvara anului 1959 pc raza comunei Văleni au avut ca rezultat identifi
carea mai multor aşezări din epoca neolitică, epoca bronzului, prima epocă a fierului,
secolele I I — I I I c. n. şi epoca feudală.
înccpînd din toamna anului 1959 pînă în 1961, colectivul Muzeului din Roman a
întreprins săpături într-o aşezare din epoca corespunzătoare provinciei Dacia (secolele
I I — I I I c. n.). Staţiunea este situată în partea de ENE a satului Văleni, la 200 m de
marginea acestuia, pe dealul numit de localnici « L a Moară» sau « L a Morişcă». Aşe
zarea se află pe un platou cu înclinaţie lină spre sud, mărginit în partea de VNV de un
torent numit «Adîncata», cu o suprafaţă dc circa 10 hectare.
în cursul săpăturilor s-au identificat : o locuire din epoca bronzului (cultura Noua),
rîtcva urme izolate din prima epocă a fierului, un strat de cultură din epoca corespun
zătoare provinciei Dacia (secolele I I — I I I e. n.), precum şi o locuire sporadică din secolele
VIII—IX.
Locuirea dc tip Noua nu a fost surprinsă stratigrafie, fiind vorba de marginea
unei aşezări aparţinînd acestei epoci, iar materialul apare în amestec cu cel din secolele
Π—III c. n.
Din materialul ceramic reţinem fragmentele de vase cu torţi supraînâlţatc, cu butoni,
caracteristice acestei perioade (fig. 1 / l ) . Cantitatea mică de ceramică din această epocă,
descoperită în cele trei campanii [de săpături, nu ne permite o clasificare amănunţită a ei.
Pc Ungi alte materiale aparţinînd culturii Noua, semnalăm descoperirea unui ac de
bronz, de o mărime remarcabilă (0,21 m), cu patru protuberanţe şi cu capătul în formă
de calotă, avînd un decor de linii incizate cuprins între calotă şi cele patru protuberanţe
(fig. 1 /3). Acele sînt specifice acestei culturi, fiind găsite în cimitirele şi aşezările respec
tive 1 . Semnalăm, de asemenea, un alt ac de bronz, cu urechiuşă la capăt, caracteristic
aşezărilor de tip Noua. Printre obiectele dc os, remarcăm un ac cu urechiuşă şi cîţiva
OMUNA

* La săpaturi au participai: V . Ursachi ţi Minodora
Uisachi din partea Muzeului dc istoric din Roman; Alexandru
Vulpe din partea Institutului dc arheologic din Bucureşti.

1
Vezi haita raspindirii ţi bibliografic la K. Horedt, in
Afd/rr/d/r, 1, ρ. Θ03, rig. I l , 14.
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omoplaţi crestaţi (fig. 1 /2) a
căror întrebuinţare putea fi la
bătutul firelor ia războiul de ţesut *.
Descoperirile culturii Noua
dc la Văleni se leagă de aşezările
din zona subcarpatică (descope
ririle din jurul oraşului PiatraNeamţ) şi cele din Podişul Central
Moldovenesc, completînd astfel
aria de răspîndire a acestei
culturi.
Stratul de cultură aparţi
nînd secolelor I I — I I I e. n. are o
grosime de 0,60—1 m şi o culoare
brună-cafenie, ceva mai deschisă
la partea superioară, conţinînd un
bogat material arheologic. Mult
material ceramic se găseşte şi
în pămîntul vegetal scos de
lucrările agricole practicate pe
F i g . I. — Văltm. Obiecte din cultura Noua.
acest teren.
Au fost cercetate foarte multe gropi (66), a căror compoziţie atestă că erau folo
site mai ales pentru aruncarea resturilor menajere; unele din ele au un bogat material
ceramic. Descoperirea unor gropi cu un strat mai mult sau mai puţin compact, format
din fragmente de crustă de vatră, aşezat în special la partea superioară a gropii, pune
problema existenţei unui cult al vctrelor 3 . De altfel aceasta şi explică raritatea vetrelor
in

situ.

Săpăturile efectuate pînă acum au scos la iveală 13 locuinţe aparţinînd atît tipului
la suprafaţă, cît şi bordeielor. Locuinţele de suprafaţă sînt în număr mai mic decît cele
îngropate, deoarece au fost în mare parte distruse de lucrările agricole. De altfel însăşi
construcţia lor, cu pereţii foarte subţiri, de nuiele bătute cu un strat destul de subţire de
pămînt, nu permitea o conservare mai bună, fie că erau distruse prin foc, fie că erau
părăsite şi dărîmate, în care caz chirpicul nears se transforma mai uşor în pămint. Desco
perirea unor vetre in situ, izolate, pune problema existenţei unor locuinţe de suprafaţă
a căror urme de pereţi sau acoperiş nu s-au mai păstrat. Acoperişul locuinţelor, după cum
o arată unele impresiuni descoperite, era din stuf. Forma locuinţelor de, suprafaţă era,
în genere, dreptunghiulară, cu laturile dc 4 pînă la 7 m, avînd în interior o vatră de
formă ovală.
Locuinţele-bordei, mai multe la număr în comparaţie cu cele de suprafaţă, au formă
ovală sau rectangulară, unele mai adinei mergînd pînă la -1,60 m de la suprafaţa solului,
altele mai la suprafaţă. Nu s-a găsit nici o urmă de par sau alte construcţii în interior. Un
singur bordei a avut în interior două cuptoare, unul de încălzit dispus ia mijlocul laturii

1

M.

Pctrcscu.Dimboviţa,

Contribuţii

te

probltma

ifirii-

talia rpocii bronzului ii inapt lai tpotii jurului
tu MaUara. in
SCIV.
I V . 1953, 3—4, ρ. 455. 1. T . Dragomir crede c i ar
ή putut servi la ritm juri pentru evidenta anumitor socoteli

sau

însemnări (cf.

Maltrialt,

V],

p.

457).

Aceeaşi observaţie a fost făcuta ei in a ş e z a t e i , in parte
contemporani, de la Poienetti; cf. R. Vulpe, Sipdivilt
Jl ta
Pohmjti,
In Maltrialt,
I, p. 250 ei urm.
1
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de nord a bordeiului, din pămînt
cruţat, cu gura în interiorul locuin
ţei, ţi celălalt într-un colţ al ace
luiaşi bordei, servind la prepararea
hranei. S-a descoperit şi un bordei
cu pietrar, aparţinînd secolelor
VID—IX.
Materialul ceramic poate fi
împărţit în trei categorii: ceramică
grosolană, lucrată cu mîna; cera
mică fină, lucrată la roată, şi cera
mică romană de import.
Prima categorie are un aspect
primitiv, poros şi o culoare brunăcărămizie pe ambele feţe sau numai
la exteriorul vasului. Este negri
cioasă în spărtură, cu pietricele
şi ceramică pisată in compoziţia pas
tei. Distingem următoarele forme:

Fig. 3. — Vâitm.
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Fig. 2. — ValtM. Vase din aşezarea din secolele H — I I I e.n.

Obiecte din aşezarea din secolele 11—111 e n .

Fig. 4. - Viltm. Fragment dc amfori
de import.

a) ceştile dacice de formă conică, cu o singură toartă (fig. 2/4). Ca formă, ele nu se
deosebesc prea mult unele de altele, în schimb dimensiunile lor diferă, fiind de 0,03 m
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pînă la 0,10 m înălţime. Acest tip de vas se întîlneşte în toate aşezările din această perioadă
şi continuă pînă în secolul IV e. n . 4 ; b) borcanele cu corpul bombat, cu marginea răsfrîntă,
decorate uneori cu brîie simple sau alveolate, constituie forma cea mai răspîndită. Ele
sc întîlnesc în toate aşezările şi necropolele de tip Poieneşti din Moldova, fiind cele mai
frecvente din ceramica lucrată cu mina.
Ceramica din pastă fină, de culoare cenuşie sau roşie, de obicei lustruită, depăşeşte
din punct de vedere cantitativ pe cea grosolană. Distingem următoarele forme: a) căni cu
marginea dreaptă sau uşor răsfrîntă, cu o toartă ce porneşte de sub buza vasului şi este
prinsă pc umărul lui (fig. 2/3); b) căni cu corpul sferic, gît Înalt, cilindric, marginea
dreaptă sau răsfrîntă, fundul inelar şi toarta şânţuită longitudinal; c) vasecu corpul
bombat, gîtul scund şi marginea răsfrîntă în afară (fig. 2/1); d) patere cu umărul rotund,
marginea îngroşată şi fundul inelar; e) strecurători cu găurile rotunde sau rectangulare;
f) fructiere cu picior scurt; g) amfore cenuşii cu două torţi din bandă lată cu cîte două
şânţuiri longitudinale.
Unele din aceste vase sînt decorate cu linii în zigzag, sau în formă de ramuri de
brad, executate prin lustruire (fig. 2/2).
Ceramica romană este reprezentată prin fragmente de amfore de culoare galbencărămizie, cu mult nisip în componenţa pastei. Un fragment are o ştampilă pe gît, adînc
imprimata, din care se păstrează numai literele Π Α (fig. 4).
Remarcăm prezenţa unui mare număr de fusaiole din lut, bitronconice, de dimensiuni
diferite, precum şi cîteva lustruitoare de lut (fig. 3/1).
Dintre obiectele de metal, cele mai numeroase sînt cuţitele cu spatele drept sau
curb (fig. 3/4). La unul din aceste cuţite s-a păstrat şi minerul de os, prins de partea
metalică cu nituri de bronz (fig. 3 /3).
Elementul dc datare cel mai important îl constituie o fibulă de bronz cu portagrafa înaltă, caracteristică pentru secolele I I — I I I e. n. (fig. 3/2) s . Un exemplar asemănător
a fost găsit şi la Dărmăneşti lingă Piatra Neamţ 4 . Dat fiind că asemenea exemplare lipsesc
la Poiana7, staţiune ce sfîrşeşte la începutul secolului I I e. n., considerăm că aşezarea
dc la Văleni sc situează în a doua jumătate a secolului I I e. n. şi prima jumătate a secolului
I i l e . n. Aceeaşi datare poate fi stabilită şi pe baza amforelor romane şi a întregului material
ceramic.
Ocupaţia principală a locuitorilor din secolele I I — I I I e. n. de la Văleni era agricultura
şi creşterea vitelor. In aşezare s-a găsit un brăzdar şi un cuţit de plug, citeva fragmente
de seceri, precum şi o mare cantitate de oase de animale.
Vînătoarea era practicată în pădurile din jur, aşa cum o arată oasele şi colţii de
mistreţ găsiţi în săpături. De asemenea, era practicat şi pescuitul (într-un vas s-au găsit
solzi şi oase de peşte într-o cantitate destul de mare). Dintre celelalte ocupaţii, olăritul
şi apoi ţesutul aveau un rol important în viaţa acestor locuitori.
4
I. I I . Crij.ni, Cta/ta datiti,
in SCSC.luj,
sociale, V I , 3 - 4 , 1955, p. 127.

scria U I , stiin|c
dt

* Exemplare c u e pot ti considerate ca analoge sînt datate
dc O . Almgicn in secolul I I e.n., cf. O . Almgren, în Sluditn
ăbtr mriexropSisibt
Pibtlformtu
der triltn naibtbrisllicbtn
Jabrbarukrtr,
mii ErriltMsiibligung
der proritcrşaJ-râmistbeii
ană
sHăruitistbtn
l'ormtn,
2, Leipzig, 1923, p. 90 ţi pl. [ Χ .

" C . M a m ) , 1. Zamostcanu, M . Zamotjtcanu,
Săpilurile
la Pialra-Ntamf,
in Maltrialt,
V I I , 1%1, p. 345, fig. 6/3.

' R. si E c . Vulpe, Lis fouillis Λ Poiana, in Dacia, 1 1 1 - I V ,
1927-1932, p. 2 5 3 - 3 5 1 ; R . Vulpe si colaboratorii,
ttotufia
a/rzariior
omim/ti
la Molabra ώ Jos, In SCIV,
I , 1950; idem,
Atlieilalta
tanJitruliti
arheologii Poiana-Tetuii
I9S0,
In
SCIV,
I I . I , 1951. p. 1 7 7 - 2 1 6 .
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Locuitorii aşezării din secolele I I — I I I e. n. de la Văleni erau carpii, populaţie căreia
îi aparţin şi descoperirile din bogatele necropole8 de la Poieneşti" şi Gabăra 1 0 .
O trăsătură esenţială a aşezării din secolele I I — I I I e. n. de la Văleni o constituie
continuitatea elementului autohton a culturii geto-dacice. Formele ceramice indică o
strînsă legătură genetici cu ultimul nivel de la Poiana. Descoperirile de la Văleni repre
zintă etapa imediat următoare. In acest sens ele se leagă de descoperirile din secolele I I — I U
e. n. de la Piatra Neamţ şi Chichilău (Tg. Ocna) 1 1 .
Această etapă este în parte premergătoare cimitirelor de tip Poieneşti 12 din secolul
111 e. n.
Este posibil ca aşezarea de la Văleni să continue un timp şi alături de acestea din
urmă, după cum o arată analogiile materialului cu cel din aşezarea de la Poieneşti, lucru
pe care l-am arătat mai sus 1 3 .
C E R C E T A R I Î N ÎMPREJURIMI

1. Pe dealul «între Adîncaţi», situat în partea de nord a dealului « L a Moară»,
s-a dat peste o aşezare neolitică. Un mic sondaj a scos la iveală cîteva vase întregi, topoare,
sule de os şi idoli antropomorfi aparţinînd culturii Cucuteni A.
2. Pe dealul unde este construit căminul cultural din Văleni, în faţa lui, se ană
o altă aşezare neolitică.
Cele cîteva fragmente de idoli antropomorfi, precum şi topoarele de piatră, distruse
în cea mai mare parte de o intensă folosire, nu ne permit o încadrare precisă a acestei
aşezări. Unele fragmente ceramice ar indica forme aparţinînd culturii Cucuteni A.
3. în partea de sud a satului Văleni, pe « Dealul lui Dănilă», s-a identificat o
aşezare din epoca bronzului (cultura Costişa şi cultura Noua), în care s-au făcut cîteva
secţiuni 14 .
4. Pe «Dealul Cetăţii» ce domină dinspre sud comuna Văleni s-au descoperit urme
de aşezare din epoca neolitică (cultura Cucuteni), un cuţit curb de piatră din epoca bron
zului şi urme de fortificaţie foarte bine păstrate, constînd din două şanţuri semicirculare
cu val, datînd probabil din epoca feudală.
5. în partea de nord a satului Văleni, la 3 km de acesta, pe terasa superioară a rîului
Moldova, în punctul numit « L a Humărie», cu ocazia unor lucrări de plantaţii s-a desco
perit o aşezare neolitică.
Ceramica descoperită cu ocazia unui sondaj ne permite să încadrăm această aşezare
în perioada de sfîrşit a culturii Cucuteni A—Β şi în cultura Cucuteni B. Prezenţa unui

• I n 1964 a fost descoperiţi si necropola asczttii de la
Văleni, care plnâ in prezent este cea mai marc din aria cul
turii carp ice.
• R. Vulpe, op. cit., In Maltriait,
1, 1953, p. 250 si urm.
" I . Aotonescu, Sipitxrilt
dt U Gabàra-I'ortttli,
in
Maltriai, V I , 1959, p. 483; idem, SJpdlmrilt
arbtolofftt ai la
GaUra,
V I I , 1961, p.
449.
in Maltrialt,
1 1
A . Nifu si M . Zamoftcaiiu, Sondajul
la ietâfmn
anlicJ
ώ U Ttttfti, In Maltrialt,
V I , 1959, p. 375 t i urm. ; C M l t a i l ,

I. ZatDOJteanu ţi M . Zamoftzanu, op. til., în Maltrialt,

Vil,

I % 1 , p. 346.
11
C . Mfltasa, 1. Zamostcanu si M . Zamosreanu, op. til.,
in Maltrialt,

VU,

p.

345,

fig.

6/3.

Într-un studiu recent. Ion lonipl si Vasile Utsachi BC
refera la cele doufl necropole dc la V i l c n i (Noi aalt arbte1 1

logitt prirind

ritwilt

fan/Tart

la tarpa-dati,

In SCIV,

19,

1968,

2, p. 2 1 1 - 2 2 6 ) .
1 4
Raportul acestor săpaturi va fi prezentai i n continuarea
raportului preliminar Coalisa, de cJtrc Alexandru Vulpe.
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vas Cucuteni Β — 1 , cu pictura strîns legat! de cea din faza anterioară, demonstrează
o continuitate a acestei aşezări pînă în perioada de maximă înflorire a acestei culturi. Nu
lipsesc nici fragmente ceramice de tip C.
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES Λ VĂLENI (DEP. DE NEAMŢ)
RÉSUMÉ

A Văleni (dép. de Neamţ), on a entrepris des fouilles dans un établissement géto-dacique
du temps dc la province romaine Dada, et où, à la base, on a trouvé certains vestiges de l'âge
du bronze, civilisation dc Noua (fig. 1).
Les habitations, dans l'établissement géto-dacique, sont aussi bien de surface que des huttes
mi-enfouies.
De nombreuses fosses contiennent aussi des vestiges d'âtres, ce qui laisse supposer l'exis
tence du culte des à très, habituel dans les établissements daciques plus anciens.
Les matériaux découverts en grande quantité, peuvent être classés comme suit: céramique
grossière travaillée a la main, céramique grise ou rouge, fine, travaillée au tour, et céramique
romaine d'importation. Parmi les autres objets découverts, mentionnons une fibule en bronze à
plaque haute (fig. 3).
D'après la fibule, la céramique roumaine d'importation et les analogies concernant la céra
mique indigène, cet établissement peut être daté du I I * siècle de n.e. et de la première moitié
du siècle suivant, dans l'intervalle dc temps compris entre le dernier niveau de Poiana (début du
I I e siècle de n.è.) et l'époque des nécropoles de type Poieneşti ( I I I e siècle de n.è.), étant parti
ellement contemporain de ces dernières.
LEGENDE DES
FigFig.
Fig.
Fig.

1. • Vilnù.
2. — Viini.
3. — Vilini.
A. — VdJmi.

FIGURES

Objets appartenant â la civilisation Je Noua.
Vases <le l'établissement des lie — ][)e siècles dc n.è.
Objets dc rétablissement des I I E I I I E siècles dc n.è.
Fragment d'amphore il'imporiarion.
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA MÀTÀSARU,
JUD. DÎMBOVIŢA
(Campaniile 1962—1968)

GH. BICHIR şi EUG. POPESCU

C

Mătăsaru se afla la circa 60 km NV de Bucureşti şi 50 km ESE de Piteşti.
Teritoriul comunei este tăiat de şoseaua naţională şi calea ferată Bucureşti-Piteşti,
iar în vechime trecea pe aici „Brazda lui Novac de nord", al cărei traseu trebuie
situat între cele două artere dc circulaţie mai sus amintite.
La sud de calea ferată şi vest de satul Tetcoiu, pe malul pîrîului Tinoasa, se află
staţiunea arheologică (fig. 1 / l ) , distrusă în mare parte de două cariere de nisip şi arăturile
adinei făcute cu tractorul. In anul 1962, în una din nisipârii, a fost descoperită de un
localnic o urnă cu capac, care a fost adusă la Institutul de arheologie de colegul FI. Mogoşanu.
După o recunoaştere făcută pe teren, în toamna aceluiaşi an, au început săpăturile
arheologice, identifieîndu-se urmele unei aşezări şi a unei necropole'. în ambele obiec
tive s-au descopetit resturi arheologice din diverse epoci istorice*.
OMUNA

I. AŞEZAREA
Stratigrafia aşezării se prezintă astfel: solul humic, negru-brun, formînd stratul
vegetal în care se găsesc antrenate de plug cioburi şi oase de animale (grosimea
solului vegetal arat variază, în funcţie de adîncimea la care a pătruns fierul plugului, între
0,15 şi 0,40 m), urmează apoi o pătură de loess degradat, a cărui culoare brună-cenuşie
în partea superioară corespunde stratului de cultură de tip Chjlia-Militari, iar la bază,
de culoare galben murdară, stratului de cultură din epoca fierului. Pătura de loess continuă
şi sub stratul de cultură, unde capătă o culoare din ce în ce mai gălbuie. Spre bază, stratul
conţine tot mai mult nisip şi este din ce în ce mai sărac în calcar, pînă ce se transformă
într-un nisip fin, cu multă mica. Printre lentilele de nisip se intercalează lentile de pietriş;
este stratul pînă la care se adîncesc cele mai multe dintre bordeie şi gropi.
în ordine cronologică, situaţia descoperirilor sc prezintă astfel:
1
Colectivul şantierului a fost compus din G h . Bichir
(responsabil), E u g . Popescu si studenţii: L . Dumitrcscu,
Constantin Duminescu, C Halcescu si I. Slane iu. L a efec
tuarea sondajului din 1962, a participat circa 1Û zile ţi G h .

Diafomi, care apoi a executai săpaturi in necropola din secolul
I V de pe teritoriul corn. M o g o ţ a n i .
1
Pina in prezent s-au executat X X I secţiuni, cea mai
marc fiind dc 132 ni lungime si 2 m U ] i m c
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1. C U L T U R A G L I N A

In partea vestica a staţiunii au apărut sporadic cioburi dc tip Glina şi chiar un
mormînt de incineraţie din aceasta vreme. Cioburile provin din aşezarea de tip Glina,
care se ana la circa 150 m vest dje acest punct, pe malul drept al pîrîului Tinoasa (fig. 1 / l b),
unde cu ocazia săpării necropolei din secolul IV c. n., Gh. Diaconu şi Eug. Popescu

Fig. 3. - C e n m i o i hallararcLarul (unit Mdiâiani 1).

au descoperit şi un bordei aparţinînd culturii Glina. Aşezarea din această epocă a fost supra
pusă de necropola şi aşezarea din secolul IV şi distrusă în cea mai mare parte, atlt de aceste
complexe, d t şi de arăturile adînci făcute cu tractorul. In afară de ceramică s-a găsit şi
un topor dc piatră perforat.
Materialul descoperit permite datarea aşezării şi respectiv a mormîntului în faza
tîrzie a culturii Glina.
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2, CULTURA BASARABI

(STRATUL DE CULTURA

4
MATASARU

I)

Urmele de locuire din prima epocă a fierului au putut fi stratigrafiate în partea
nordică a săpăturii, unde s-au identificat şi cîteva gropi de provizii, sărace în material.
In una din gropi, în afară de cioburi, s-au găsit şi fragmente dintr-o vatră portativă
de foc.
Resturile hallstattiene constau în special din ceramică şi oase de animale. Ceramica
poate fi împărţită în două mari categorii; ceramică de uz comun şi ceramică fină, arsă
la roşu-cărămiziu, negru sau brun-castaniu. Cioburile aparţinînd speciei de uz comun
provin în general de la vase-borcan, ornamentate cu brîuri crestate sau alveolate, iar cele
din pastă fină sînt de la ceşti şi străchini cu marginea înclinată în interior, ornamentate
cu caneluri oblice, însoţite adesea de proeminenţe (fig. 3), sau avînd marginea faţetată,
ornament specific culturii Basarabi. In săpătură a apărut şi o figurină zoomorfă de lut
(fig. 4/4), care pare a nu-şi găsi analogii în „turma" de la Lechinţa de Mureş 3 .
Judecind după materialul descoperit, reiese că locuirea hallstattiană a fost de scurtă
durată şi nu s-a întins decît spre limita de nord şi nord-vest a aşezării de tip Militari-Chilia,
în zona actualei cariere de nisip nr. 1.
3. EPOCA GETO-DACÀ ( S T R A T U L D E CULTURA MATASARU U)

Urmele arheologice din Latène, ca şi cele din Hallstatt, sînt puţine. Ele se găsesc
grupate în special în zona sudică şi sud-estică a săpăturii, unde s-au putut identifica două
bordeie şi mai multe gropi de provizii. Bordeiele sînt de mici dimensiuni (2,30x2,40 m)
şi au forma rotund-ovală. Gropile de provizii sînt cilindrice sau tronconice. Ceramica
recoltată este putină şi fragmentară. Interesante pentru datarea aşezării sînt două fibule
de bronz; una descoperită la suprafaţa solului, în pămîntul arat, iar alta găsită în stratul
de cultură. Fibula descoperită în stratul de cultură (fig. 4/1—2) este specifică secolului
I I î. e. n., iar cea găsită în arătură (fig. 4/3) pare a indica o dată mai veche, eventual secolul
I I I î. e. n. In funcţie de aceste fibule, datăm aşezarea în secolele 111-11 î. e. n.
O altă aşezare getică, dar mai tîrzie, din secolele I I î.e.n. — I e.n., se află la circa
700 m mai spre nord-vest pe teritoriul satului Păneşti. Sondajul efectuat aici în 1964 ne-a
permis să identificăm un bordei şi o groapă de provizii, ambele conţinînd mult material
ceramic.
în stadiul actual al cercetărilor pare plauzibilă ipoteza conform căreia, la sfîrşitul
secolului I I î.e.n., aşezarea getică de Ia carierele de nisip s-a mutat mai spre nord-vest,
pe actualul platou al Păneştilor. Cauzele acestei mutări pot fi multiple şi nu putem insista
asupra lor.
A. C O M P L E X U L C U L T U R A L M I U T A R I - C M L I A ( S T R A T U L DE C U L T U R A M A T A S A R U

ID)

Aşezarea din această vreme este cea mai Întinsă şi a dat cel mai mult şi mai variat
material arheologic. Ea a constituit de altfel obiectivul principal al cercetării noastre.
• Vai

K_ Horedt, HoUilăltiicbt

Tierfigam

am LaiUafe

ώ M m / , I » Dotia. N.S., V U , 1963, p. 5 2 7 - ţ X , fig. 2/1—11

fi fig. 6 / 1 - 6 .
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Deşi stratul dc cultură a fost distrus
în parte cu ocazia desfundării tere
nului cu tractorul, totuşi, în unele
secţiuni s-au putut observa şi în
profil cele două niveluri de- locuire
(notate de noi cu Mătăsaru I I I , şi
III,) bine documentate prin nume
roase întretăieri de complexe şi
suprapuneri de vetre.
Stratul de cultură propriu-zis
este sărac în urme arheologice (fig.
2), în schimb, din locuinţe şi din
gropile de provizii s-a scos un bo
gat şi interesant material, constînd
din ceramică, unelte, arme, usten
sile casnice, accesorii pentru veş
minte şi obiecte de podoabă. S-au
identificat peste 20 de bordeie şi
locuinţe de suprafaţă şi circa 200 de
gropi de provizii.
Bordeiele mai adinei au forma
ovală sau rotund-ovală, iar cele
mai puţin adinei (semibordeiele) au
adesea forma rectangulară cu colţu
rile rotunjite.
Cu excepţia bordeiului nr. 3
(B3), toate celelalte bordeie erau
lipsite de vetre pentru foc. In mod
obişnuit vetrele de foc se găsesc în
afara construcţiilor şi au forma ro
Fig. 4. — D i vene piese arheologice.
' — ) , fibule de bronz Latine
tund-ovală, cu dimensiunile ce va (strai
Mltdsaru 11). nr. / si 2 reprezintă aceeaşi fibulA: /, asa cum s-a
riază în jur de 0,70 x 0,80 m. Majori gdsit ; i 2, dupa îndreptarea ei; 4, figurinl de Iul hallstaitiana (strai
Mfltasaru I ) ; 5. ac dc par din epoca feudala.
tatea vetrelor au fost amenajate pe
un pat de pietricele de rîu, printre
care se aflau şi cioburi din nivelurile dc locuire mai vechi. Locuinţele de suprafaţă sînt
în număr mult mai mic decît bordeiele şi au forma patrulateră. Ele au fost construite
din chirpici şi în mijlocul lor sînt nelipsite vetrele de foc (fig. 1 /3).
In apropierea bordeielor şi locuinţelor de suprafaţă s-au descoperit gropi de provizii
în formă de butelie (fig. 2), sau, mai rar, cilindrică. După deteriorare, gropile de provizii
au servit ca depozite de gunoi. S-au identificat şi unele gropi diforme, din care s-a scos
lut şi nisip pentru diverse treburi gospodăreşti.
Aşa cum am amintit, în cadrul aşezării s-au descoperit unelte, arme, obiecte de
uz casnic, podoabe şi ceramică. Din rindul uneltelor de fier amintim: fragmentele dc
seceri cu spin, un cosor, un burghiu, un topor etc. Armele sînt reprezentate de vîrfuri de săgeţi
şi pilum. Obiectele de uz casnic constau din cuţite, ace, sule, cuie, scoabe şi chei de
tip roman, toate lucrate din fier sau bronz. Amintim, de asemenea, unele ustensile medicale
şi fragmente de vase din bronz. Relativ frecvente sînt cataramele şi fibulele de bronz sau
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Observaţiile făcute pe rurcn arată că resturile de locuire feudală se înmulţesc spre
est şi nord-est, întinzîndu-sc pc o suprafaţă dc mai multe hectare, p i n i in apropiere de
biserica din Tctcoiu.
în funcţie dc materialele descoperite, aşezarea se datează în a doua jumătate a seco
lului al XVII-lca şi prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Cum planul bisericii şi unele
clemente arhitectonice indică construirea acestui locaş dc cult, în prezent monument

F i j i . 6. •- Vase : I--2. V—5, urne dc incineraţie d i n iiccmpol-J; /, 2, 4, secolele ii — III e.n.; 5,
Ι Ι;ιΙΙ$τ:κτ ;
c en ş e i dacici d i n aşezare (stratul dc cultura Mătasaru ΠΙ,).

istoric, in a doua jumătate a secolului al XVII-lca, este dc presupus că biserica a aparţinut
satului identificat dc noi. Biserica sc afla la marginea estică a satului feudal dispărut.
Reparaţiile făcute în decursul timpului au denaturat monumentul, aşa încît restaurarea
lui se impune.

I I . NECROPOLA
La circa 150 m sud de aşezare se afla necropola distrusă aproape complet de cariera
dc nisip, aşa încît noi n-am putut salva decît nouă morminte, săpînd diferiţi martori de
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pămînt, rămaşi nedistruşi în perimetrul nisipăriei (fig. 1 /2). Cele patru secţiuni săpate
au confirmat părerea că necropola nu a depăşit limitele actualei cariere de nisip.
Toate mormintele sînt de incineraţie; un mormînt aparţine primei epoci a fierului,
iar celelalte secolelor II-111 e.n. (fig. 6/1—2, 4).
Urna mormîntului hallstattian (fig. 6/5) Îşi găseşte analogii pînă la identitate,
în ceea ce priveşte forma, ornamentul şi funcţia funerară, la Ciurelu-Bucureşti *.
Tot în această zonă a fost descoperit de săteni şi un mormînt dc înhumaţie din inven
tarul căruia am putut salva o parte dintr-un vas gumelniţean (fig. 5/2). Mormîntul se afla la
circa 2 m adîncime şi oasele scheletului au fost aproape complet descompuse de acizii
humici. După informaţiile primite de la descoperitori, scheletul ar fi avut poziţia chircită
şi capul spre nord-vest. Mormîntul trebuie pus în legătură cu tell-ul gumelniţean («Movila»
cum o numesc localnicii), care se află în apropiere, pe malul drept al Tinoasei, între satele
Pădureni şi Zăvoi.
Complexele culturale descoperite la Mătăsaru contribuie la o mai bună cunoaştere a
istoriei vechi a regiunii respective. Marea importanţă a cercetărilor de la Mătăsaru constă
însă in faptul că permite coborîrea datării culturii materiale de tip Militari-Chilia de
la a doua jumătate a secolului I I I e. n., dată acceptată pînă în prezent de toţi cercetătorii,
la a doua jumătate a secolului I I e. n., documentînd astfel, pentru prima dată pe cale arheo
logică, prezenţa populaţiei autohtone dacice cu aproximativ un secol mai timpuriu decît
se ştia pînă acum. In felul acesta, teze mai vechi care susţineau că în această vreme
Muntenia era locuită numai de sarmaţi, negîndu-se prezenţa populaţiei autohtone dacice G ,
se dovedesc a fi eronate.
Dată fiind importanţa rezultatelor obţinute, săpăturile de la Mătăsaru vor continua.
Menţionăm că in timpul celor şase campanii de săpături, colectivul şantierului a făcut
şi o serie de cercetări de suprafaţă, descoperind noi aşezări preistorice şi prefeudale.
LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE MATASARU (DÉP. DE DÎMBOVIŢA)
LES CAMPAGNES DE 1962-1968
RESUME

Les six campagnes de fouilles entreprises à Mătăsaru, ont permis d'identifier des vestiges
d'habitat appartenant au néolithique (civilisation de Gumelniţa), au début de l'âge du bronze
(civilisation de Glina 111), au Hallstatt (civilisation de Basarabi), â l'époque géto-dacique (ΙΠ β —
I e r siècle av.n.è.), au complexe culturel de Militari-Chilia (IIe—111" siècle de n.è.) et k l'époque
féodale ( X V I I e - X V n i " siècles).
L'importance des recherches entreprises à Mătăsaru réside en ce qu'elles permettent de reculer
la datation de la civilisation de type Militari-Chilia, de la seconde moitié du I I I e siècle — date
acceptée jusqu'à présent par tous les chercheurs — i la seconde moitié du I I e siècle de n.è.
Elles documentent aussi pour la première fois, archéolo^iquement, la présence dc la population
autochtone dace, un siècle plus tôt qu'on le considérait jusqu'à présent. Ainsi sont infirmées,
par voie de conséquence, les thèses plus anciennes qui niaient la présence de la population autoch
tone dace, aux I I e — I I I e siècles de n.è., en Munténic.
' Vezi D i n u V . R o u i t i, Tomba
à imin/ratwn
mm l'agi
iu ftr rl ai l'dpoqut
rom aim dam la rlgian Λ
Bir art il. In
PMMB,
1935.
p. H . fig.
5.6,11: idem, Epoca
fitrntui.
In
Bmiirtftii
it odinioară' In lumina ttnţiirilor
arbralotitt,
p. 27

pl. X X I I ' 5 .
* V e z i A . A l f o l d i , Dit RoMolantn
m air
uTalaiiti,
in
Btriitt
Hbrr in
VI. ialtrnalloaaltn
Kongrtu
J«r
Anbaologit,
Berlin, 1940,
p. 528—53B.
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L É G E N D E DES FIGURES
Fig. 1. — Aspect d a fouille».
Fig. 1 - Pofils dea tranchées S. X et S. X V I ; I, Profil de la paroi eat de la tranchée S. X , entre le 46* et 6 Β · metre;
I I , Profil dc la paroi e n dc la tranchée S. X V I entre le 5 7 » e l 7B» rnetre.
Fig. 3. — Céramique hallstanicnnc (couche M à rasa ru 1).
Fig. 4. — Différente» pièces archéologiques. 1,3, fibules en bronze du L a T è n e (couche Mftasaru 11); les ne*. 1 ct
2 représentent la m ê m e fibule, 1°, telle qu'elle a été découverte et 2 ° , après sa remise en bon état; 4, figurine hallstatlienne
en terre cuite (couche Mattuanj I ) ; 5. épingle dc cheveu* de l'époque féodale.
Fig. 5. — Céramique. 1, vase feudal; 2 . fragment du vase de type Gumelniţa découvert dan* la tombe néolithique
d'inhumation.
Fig. 6. - V a s e . 1, 2, 4, S, ume* d'incinération de la nécropole. 1. 2. 4, datant de* II·—111* siècle» de n . * , ; 5, du
Hallatan; 3, tasse dacique de rétablissement (couche M l d s a r u Π Ι 1).
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S U C I D AVA V I T
CAMPANIILE DE SĂPATURI ARHEOLOGICE X I I I — X V I I I (1960—1961 şi
1963-1966) DE LA CELEI, JUD. OLT

D. TUDOR
Λ

I

acestor şase campanii dc săpături, colectivul şi-a îndreptat atenţia asupra
problemei fortificaţiilor oraşului roman şi ale ectăţuii romano-bizantine. Paralel, s-a cercetat
topografia interni a Sucidavei, iar din 1966, s-a trecut la si pa rea marii necropole plane,
situate la nordul aşezării.
Cercetările din anii 1960—1961 au făcut parte din planul de lucru al Institutului
de arheologie al Academiei Republicii Socialiste România. Din anul 1963, şantierul Sucidava a fost înscris în bugetul Muzeului din oraşul Corabia (in colaborare ştiinţifici cu
Institutul de arheologie). De la această dată, tot materialul arheologic descoperit în săpă
turi s-a înregistrat în colecţiile muzeului respectiv. O parte dintre rezultatele ştiinţifice
obţinute în aceşti ani au fost publicate
Asupra acestora vom prezenta, in acest raport,
numai unele indicaţii sumare.
N TIMPUL

1. SA PATURILE DIN ANUL 1960
Ele au avut ca sector de cercetare latura dc apărare estică a oraşului roman, azi
complet distrusă şi nivelată de casele, gospodăriile şi străzile satului Celei. S-a urmărit
precizarea exactă a traseului şi a elementelor ci defensive, parţial sesizate în secţiunea
E.I/1959 2 . Pentru lămurirea acestora au fost sipatc 14 secţiuni (fig. 1/Ε: II—XV). Din
cauza clădirilor moderne, majoritatea acestor şanţuri au fost săpate pe rigolele uliţelor
satului şi In curţile libere ale sătenilor.
Din punct de vedere stratigrafie, se constată la suprafaţa solului un strat, gros de
0,50 — l m , din pămînt amestecat cu gunoaie, cu multe gropi moderne, ceramică şi
monede romane din secolele I I — I V ; sub el un strat castaniu (gros de circa 0,50 m) cu
resturi arheologice din secolele I I — I I I ; apoi urmează lutul sănătos, deasupra căruia au
* Colectivul a fost format din: prof. univ. D . Tudor
(responsabil), Vasile Barhu ( 1 % * ) , P.ipceiatus Bujor (1961—
1964), Marcel Ghiiihcanu (1963-1966), H . Nubar (1966),
G h . Poena rrj Bord ca (1966). G h . Popilian (1966), Cristian
Vladcscu (1966) si studentul C . Pctolcscu (1963 1966). In
anul 1962 nu s-au făcut săpaturi.
1

te

D.

Dalit,

Tudur,

Setiaaea.

Itruicllcs,

( 'at

ti/i

aato-romaine

ti

bfţaafiat

acelaşi, Surioara,
Bucurcţti, 1966 (colecţia « Monumentele
patriei n o a s t r e » . Edil. Meridiane); acelaşi, Cohort I t^ingmum
te Datit,
in Hommages A. Grenirr,
Bruxelles. 1962, p. 1523
st urm.; a c e l a ş i . Comunitari
tpigrafitt
I
V, in SCIV,
Xtll,
1962, 1, p. 121; SCIV,
16, 1965, 2, p. 362 si urm.;
SCIV.
17. 1966, 3, p. 600 si urm. si SCIV.
19, 1968, 2, p. 337.

> Maitriaft,

1965 (col. i. l - H u m u s » , vol. l . X X X ) ;
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apărut, sporadic, fragmente ceramice dacice şi de amfore elenistice. Ultimele monede
sînt din epoca tetrarhiei şi constantiniană3.
Zidul de apărare, gros la temelii de 1,90—2 m, este complet demolat. Faţă de actu
alul nivel al solului temelia lui s-a adîncit pînă la —1,50 m (fig. 2). Numai în secţiunile
VII şi V I I I — I X (fig. 1) s-au mai păstrat modeste fragmente din acest murus defensiv,
lucrat în opus incertum, din multe fragmente de piatră, cărămizi, ţigle, chiar şi monu
mente epigrafice sau sculpturale sparte, totul legat cu mortar de var foarte slab. Această
situaţie indică o lucrare făcută în grabă, sub presiunea unor evenimente grave. Fragmentul
păstrat în secţiunea Ε. I X era lung de 5,80 m, înalt de 1,20 m, cu înălţimea temeliei
de 1 m şi prevăzut cu socluri late de 0,18 m (spre interior) şi de 0,40 m (spre exterior).
Lăţimea neobişnuită a soclului exterior ar constitui un indiciu că zidul de apărare fusese
întărit cu un parament de blocuri astfel cum s-a constatat şi la turnurile porţii sudice
a oraşului 4 . Fragmentele de cărămizi din dărîmăturile zidului sînt specifice ca formă şt
tehnică secolelor I I — I I I e.n.
Pe faţa interioară a zidului nu s-au putut determina urmele unui agger, total nivelat.
Faţă de frontul exterior al zidului de apărare, berma are o lăţime ce variază de la
12 la 3B m (fig. 2), ceea ce dovedeşte că şanţul se săpase într-o epocă anterioară construc
ţiei jw«r//x-ului.
Şanţul de apărare (fossa),
lat de 8 m şi adine de 3,50—5,60 m, realizează o mare
curbură în faţa centrului laturii de E. Pe fundul lui s-au descoperit fragmente de pietre,
de cărămizi, de cioburi dacice cenuşii lucrate la roată, asociate cu bucăţi de amfore elenis
tice, o brăţară din slrmă de bronz cu capetele îndoite în formă inelară, bucăţi de sticlă,
fragmente de amfore romane din secolele I I I — I V , imitaţii de terra sigillata (secolul ΙΠ),
o bucată de cărămidă cu ştampila VARINIA şi o monedă a lui Cons tans I , bătută la
Siscia (Coh. VII ·,9).
La colţul de sud-est al fortificaţiei, acest şanţ are adîncimea cea mai mare (5,60 m)
şi face un cot puternic spre şanţul de apărare al cerăţuii romano-bizantine. Se pare că
el se leagă cu cel de la nord de latura sudică a oraşului, constatat In S.V şi S.VI (vezi
mai jos p. 284). La punctul lui de cotitură s-au găsit în pămîntul de umplutură ceramică
din secolele I I — I I I e.n., un proiectil sferic din piatră etc. Puţin mai la vest s-a identi
ficat şi un bordei românesc, de formă pătrată, săpat în lutul galben, cu ceramică din seco
lul al XIV-lea şi incendiat (fig. 1 /ER, 1).
Pe latura estică, zidul de apărare poseda aceleaşi turπ uri-bastioane constatate pînă
acum şi pe cea nordică s . Pe incinta estică (lungă de 300 m) se pot înscrie două turnuri
dintre care săpăturile au precizat numai unul (fig. 1 /E.VII). în acest caz şi în acest sector
lungimea curtinelor nu depăşea 91 m. Turnul săpat era lung de 9,30 m şi ieşit în afară
faţă de frontul zidului de incintă cu 3,70 m. Camera ce închidea acest turn avea dimensi
unile 1,65x5,60 m şi se pare că fusese umplută cu pămînt şi dărlmături, în antichitate,
ca baza turnului să fie mai puternică. Clădirile moderne din jurul lui nu ne-au îngăduit
a stabili şi locul unei porţi pe această latură, apărată după acelaşi sistem ca şi cea de pe
latura nordică (vezi mai jos, p.288).
La colţurile cetăţuii civile existau turnuri de apărare circulare, identificate în cursul
săpăturilor numai după şanţul temeliilor lor (fig. 1 /E.XIII—E.XV şi E.VIII—E.X). Cel
y

' Galcriiu (Coh. V I U ' , 22), Conatmtin I I (?) gi una (Icaud
din epoci conitantiniaid.

• Maltrialt, V I I I , p. 556, hg- 2/1 ţi D . Tudor, S unim,,
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din colţul de nord-est, plasat în faţa zidului rotunjit al fortificaţiei, tăcea corp comun cu
acesta ţi s-a construit concomitent cu laturile de nord ţi est (prima fază). Avea dia
metrul de 9 cm. în camera lui interioară s-au descoperit două monede din secolul ΠΙ
e.n. β (fig.3/1). Turnul circular de la capătul sudic al laturii (ţi acesta complet scos) avea

Fig. 3. - T u m u i i l c dc apărare: 1. calcul dc N E ; 2, coltul de S E .

o formă puţin neregulată, cu diametrul mare de 12 m şi al camerei interioare de 7,5 m
(fig. 3/2). EL s-a construit mai tîrziu, o dată cu latura de sud a fortificaţiei civile (vezi
mai jos, p. 286).
In interiorul turnului s-au precizat temeliile (scoase total) ale zidului de apărare
din prima fază, la un nivel mai ridicat (0,25—0,45 m). Zidul continua In direcţia sud,
• Gordian al III-lea (Coh, V · , 269) γ

Filip Arabul (Coh. V · , 420), ambele bttutc la
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pînă în ripa de la est de cetăţuia romano-bizantină. între turnul dc SE şi şanţul amintit
mai sus, se păstrează din acest zid un fragment lung de 9,50 m, gros dc 1,90 m şi înalt
de 0,45 m (fig.1/E.VI1I; E.X). Lîngă acest zid s-a identificat un bordei românesc din
secolele X V I I — X V I I I , cu vatră din cărămizi romane.
Pe latura estică observăm ttei faze de construcţii: şanţul de apărare; zidul de apă
rare (gros de 1 m) cu turnul pătrat şi cel circular de la colţul de N V ; şi îngroşarea
zidului pînă la 1,80 m, construindu-sc concomitent şi turnul circular de la colţul de SE.
2. SĂPĂTURILE DIN A N U L 1961

Scopul lor: cunoaşterea laturii sudice de apărare a oraşului antic (lungă de 640 m)
prin 12 secţiuni (fig. 1/E.XVI—E.X V I I I ; S.VIII—S.XVI1I). Primele trei secţiuni
(E.XVI—XVIII) au precizat direcţia şanţului de apărare, care coteşte către SV de
lîngă turnul circular de SE. Şanţul apare, acum, lat de 7 m, adînc de 5,40 m şi debuşa
în marele şanţ defensiv al cetăţii romano-bizantinc, între turnurile Ε şi F (fig, 1). In
acest sector, săpăturile au dat la iveală: cioburi dacice, oale modeste, fragmente ceramice
romane din secolele I I — I I I e.n., multă ceramică romană din secolele IV—V, foarte multe
urme de locuire românească din secolele XIV—XIX (bordeie, ceramică, vetre de foc,
gropi dc bucate etc.) şi nici un fel de urme bizantine. Nu a existat o locuire romană
în secolele I I — I I I , în acest sector. Scopul săpării secţiunilor S.XI şi S.XII au fost de
a verifica elementele defensive ale laturii sudice a aşezării civile, întîlnite prima dată în
campania din anul 1958 (S. I şi S. II) S-a stabilit încă o dată existenţa zidului defensiv
(total scos), lat la temelie de 1,90 m, dar care nu arc spre sud obişnuitul şi obligatoriul
şanţ de apărare. în schimb, această jossa lată de 6 m şi adîncă de 3,50 m, cu o bermâ
lată de 8 m, apare la nord de el şi a fost săpată la finele veacului al IV-lea e.n., cînd
aria oraşului roman fusese părăsită. în ceea cc priveşte stratigrafia şi urmele dc locuire,
situaţia se prezintă exact ca în sectorul secţiunilor Ε. I—E. X V I I I .
Importante şi noi date stratigrafice s-au cules însă din secţiunea S. VIII, săpată pe
rigola sudică a uliţei « Popa Şapcă ». Săpăturile au precizat aici existenţa unei puternice
necropole romane din secolul I I e.n. anterioară extinderii fortificaţiilor aşezării civile.
Mormintele au fost răvăşite apoi de locuirile romane din secolele IV—V şi de bordeiele
româneşti (secolele XIV—XIX). Dintr-un mormînt-cavou deranjat (1,95 x 0,56 x 0,47 m),
zidit cu cărămizi ovale, luate de la un puţ roman 8 , s-au scos trei ulcioraşe şi 23 aplice
din bronz, în formă de ciupercă. A fost descoperit intact numai mormîntul-cavou al unei
fetiţe (1,23 x 0,37 x 0,31 m), zidit din cărămidă legată cu mortar, cu acoperiş de ţigle şi
cu o coamă de olane. Inventarul lui se compunea din 2 cercei din aur, un inel din aur,
mărgele din pastă sticloasă, trei urcioare, o ulcică şi o monedă romană de bronz din
secolul al II-lea (corodată).
Prin secţiunea S. X I I I s-a căutat a sc lămuri planul porţii sudice a oraşului, cu
zidăria complet demolată şi in parte acoperită de clădirea şcolii din Celei *. S-a stabilit
definitiv că poarta fusese largă de 7,50 m, apărată de două turnuri, în formă de potcoavă
(lungi de 9,75 şi late de 11 m), cu temelii groase de 2,30 m şi adînci pînă la 2,60 m.
Stratigrafia precizează în construcţia porţii două niveluri:'un pavaj (gros de 0,15 m) din
7

Mc/iră/t,

V I I , p. 491, fig. 6.

» ÎAHM, N.S.,

IV,

p.

Ml,

fiK.

• SUltrialt,
2.

www.cimec.ro

V I I I , p. 556 ţi ng.

2/1.

S U C I D A V A V I I . S Ă P A T U R I L E A R H E O L O G I C E D E L A CF.LF.I

28Γ)

secolul I I I e.n., apoi deasupra lui un al doilea (gros de 0,25 m), care aparţine secolului
IV e.n. ţi are urme de incendiu. Pavajele sînt executate din beton slab cu sfărîmăruri
de cărămida ţi pietriş. Două epoci de locuire şi urme puternice de arsură au fost preci
zate şi în camerele turnurilor.
La vest de poartă, secţiunea a identificat urme dc locuire din secolele I I — I I I e. n.
anterioare construcţiei zidului de apărare (monede, ceramică, zidării de casc etc.). Mai
tîrziu, în secolul IV, pe faţa sudică a zidului de apărare s-au alipit clădiri din cărămidă
şi lemn, care incendiate în acelaşi veac au lăsat un puternic strat dc arsură.
Pentru a cunoaşte structura şi dimensiunile drumului roman (care corespunde cu
un kardo maximus) a fost săpată la nord de poartă secţiunea S. X V I I I . La adîncimea de
3 m au apărut cioburi hallstattiene şi dacice, ceramică romană din secolele I I — I I I , olărie
şi monede din veacul al IV-lea. Strada romană din secolul I I — I I I este lată dc 6 m,
posedă un pavaj gros de 0,30 m, lucrat din acelaşi beton ca la poartă 1 0 , în care se fixa
seră blocuri mari de piatră, în unele locuri rămase in si/u. Roţile vehiculelor antice au
şănţuit-o paralel pe o lăţime de 1,50 m, care este dc fapt lungimea osiei lor. în secolul
al IV-lea şoseaua a fost înălţată cu un strat de pietriş, gros de 0,20—0,30 m.
La nivelul străzii din secolul I I — I I I au apărut multe urme de locuinţe, intre care
şi o vatră a unui atelier de turnat obiecte din bronz (deşeuri dc metal, oase înverzite,
zgură, piese ca deşeuri lăsate pe loc ş. a.). Nivelul constantinian se remarcă prin
multe monede dc bronz şi fragmente ceramice culese dintre ruinele unor construcţii
răvăşite.
La 97 m spre apus faţă de corpul turnului vestic al porţii a fost identificat un turn
de apărare de aceeaşi formă, lung de 8,20 m şi lat de 10,75 m, cu temelia zidului (scoasă)
groasă de 2,20 m. In camera sa (5,25x6 m) au apărut cioburi dacice şi romane, ţigle etc.,
totul căpăcit printr-un strat de incendiu (S. XIV).
Zidul sudic al oraşului roman a mai fost prins, cu ajutorul secţiunii XV, în rigola
uliţei ce scoboară spre biserică. Temelia zidului (nedemolată în acest loc şi lucrată în
opus incert urn)
este lată de 2, 20 m şi sc păstrează pe o înălţime de 1,80 m. Pe lingă acest
zid s-au identificat multe urme din secolele III—IV (pavaje, o locuinţă, ceramică,
monede etc.).
Pentru urmărirea şanţului de la sud de acest zid (identificat prin săpăturile din 1959
in curtea şcolii elementare") a fost săpată secţiunea S. X V I , pc aceeaşi uliţă. în acest
loc şanţul se află la 20 m spre sud dc zid, este lat dc 6 m şi adine de 5,50 m (faţă de
actualul nivel al solului). EL fusese astupat chiar din antichitate (secolele I I — I I I ) cu dârîmături, gunoaie, fragmente de ţigle şi cărămidă, cioburi etc. Din epoca constantiniană
au apărut deasupra umpluturii şanţului urme de locuire din secolul al IV-lea (ceramică,
monede, cenuşă, un frumos opaiţ de bronz etc.). Rămîne încă neclar rostul acestei fossa
(de la un castru de pămînt sau ca şanţ de apărare al zidului sudic?).
Prin secţiunea S. X V I I s-a urmărit cunoaşterea de noi elemente stratigrafice în sec
torul din grădina şcolii. S-au idendificat urme dacice anterioare venirii romanilor, dea
supra cărora s-au înfiripat locuinţe romane în secolele I I — I I I , apoi altele de la începutul
secolului IV e.n. Există, de asemenea, multe gropi dc gunoaie din perioada romană şi
locuiri româneşti (secolele XIV—XIX).
•·
"
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3. SĂPATURILE DIN ANUL 1963
Campania din acest an s-a desfăşurat în doua sectoare: în aşezarea civili-urbani
şi in cetăţuia romano-bizantină; în ambele locuri cu scopul de a se culege noi elemente
topografice şi stratigrafice.
A. Sectorul « Popa Sapeà» din aşezarea civilă a avut drept scop să verifice centura
de apărare sudică a oraşului şi să desfacă total cuptorul de olar, identificat în 1956 l i ,
plan realizat prin secţiunile S. XIX—S. X X I (fig. 1), alăturate de S. V/1958. Stratigrafia
din aceste secţiuni corespunde cu cea stabilită în 1958. In schimb, sectorul fiind mai puţin
deranjat, s-a precizat încă o dată că fossa de la nord de zid era lată de 6 m, adîncă de
3,50 m şi că aparţine sigur secolului IV e.n. Pămîntul din acest şanţ a fost aruncat înspre
zid, constituindu-se astfel o bermă lată de 8 m. Dincolo de şanţ urmele de locuire sînt
foarte modeste, în majoritate din secolul IV e.n. (monede constantinicne şi ceramică).
In cele trei secţiuni s-au descoperit multe opaiţe (secolele III—IV), vase din secolele
I I — I V , un fragment sculptural ce reprezinţi un leu (calcar de Vraţa) şi diferite obiecte
mărunte.
Cuptorul de olar prins în secţiunile S. V şi S. X I X avea cupola prăbuşită, dar fiind
îngropat sub agger-χΛ zidului sudic construit în secolul I I I s-a putut reconstitui grafic 1 3 .
Deasupra lui se vedeau răvăşite multe ţigle sparte şi olane, căzute de la şopronul ce-l
proteja, amestecate cu ceramică (şi o monedă) din secolul IV e.n. Lîngă cuptor mai exista
o groapă, în care se depozitaseră ţigle sparte, fragmente ceramice şi o oglindă de bronz
acoperită cu zinc (fragmentară). Tot cuptorul se săpase subteran, în pămîntul galben
sănătos,cu obişnuitele două compartimente: camera de foc şi de coacerea vaselor, sepa
rate cu un tavan orizontal, gros de 30 cm şi susţinut de un pilon central cilindric (diam.
de 40 cm). Căldura şi fumul treceau prin acest tavan, cu ajutorul unor orificii (diam. 8 cm.)
dispuse pe două cercuri concentrice. Camera de ardere a combustibilului era înaltă de 0,45 m
şi avea diametrul bazei de 1,70 m. In ea s-au găsit fragmente ceramice din secolele I I —
I I I , între care şi o monedă a împărătesei Tranquillina (238—244), important document
pentru datarea construcţiei zidului de sud a oraşului roman şi a părăsirii cuptorului.
Gura cuptorului avea înălţimea de 0,50 m; în faţa ei se găsea «groapa fochistului», lată
şi adîncă de 1 m, de la care pornea un gang lat de 1,10 m şi în care s-a aflat mult mate
rial arheologic-ceramic din secolele I I — I I I . Camera de coacere a vaselor, în formă de cupolă,
se păstra pe o înălţime de 1,10 m, avea pereţii groşi de 3—4 cm; prezenta la bază un
diametru de 1,25 m şi urmele unui orificiu lateral pentru reglarea alimentării cu oxigen.
S-a prelungit de asemenea secţiunea S. V I I I , cu secţiunea S. X X I I , pe rigola sudică
a uliţei «Popa Şapcă», ca să se găsească noi elemente privitoare la necropolă. S-au întîlnir
numai urme de bordeie româneşti din secolele X V I I — X V I I I (ceramică, gropi de bucate
şi slabe resturi romane: ceramică şi cărămizi). Sectorul este mult răvăşit de bordeiele
româneşti.
B. î n cetate s-au executat secţiunile X V I I şi X V I I I , alăturate unor secţiuni mai vechi
(I) 1956 şi XV (1958) 1 4 , cu scopul de a se obţine noi elemente stratigrafice şi de locuire.
tn secţiunea X V I I s-a săpat pînă la o adîncime de 5 m, la care adîncime s-au iden
tificat puternice urme de locuire dacică din perioada Laţene. O locuinţă dacică s-a găsit
la capătul nordic al secţiunii, mult deranjată. Ea fusese lucrată din bolovani mari (o vatră,
MaltriaU,
V i l , ρ . 491 (identificai gresii ca fiind pentru
copt pline).
" Vezi planul la D. Tudor, Surioara,
Bruxelles, p. 45
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cioburi, rîşniţe albiate, un cuţitaş din bronz tec). Peste nivelul^dacic se întinde cel roman
din secolele IV—V, de la care s-au mai păstrat modeste urme ale unor pavaje ("în opus
sigili num), gropi de gunoaie şi ceramică (în special amfore). Stratul bizantin prezintă şi
el fragmente ale unor podele de case şi resturi din ziduri disparate, lucrate din materiale
mai vechi. Mai importante sînt urmele unei atare locuinţe, situate deasupra celei dacice,
de la capătul nordic al secţiunii, care prezintă puternice urme de incendiu. Podele dc
lut bătut ale unor case româneşti, cu puţină ceramică şi gropi de gunoaie, databile din
secolele XIV—XV, au fost de asemenea identificate. în această secţiune s-au descoperit
foarte multe gropi de gunoaie cu materiale dacice, romane, bizantine şi româneşti. Din
ele s-a cules un bogat material arheologic, ca: piepteni din os, vase întregi, amfore bizan
tine cu inscripţii, o farfurie mare din lut roşu (diam. 36 cm) decorată cu o rozetă, un
tipar de piatră pentru turnat cruci, două fluieraşe din os u , o cărămidă cu ştampila
legiunii IV Flavia l e , multe opaiţe, monede (secolele IV—VI), săgeţi româneşti, fibule
(secolele IV—VI) etc.
Secţiunea XVIII
(alăturată secţiunii XV—1958) nu a adus noi elemente stratigra
fice şi de locuire. Se constată aceleaşi urme de locuinţe, gropi de gunoaie etc. Dintre
obiectele descoperite, mai importante de semnalat sînt: un fragment de relief în mar
mură cu inscripţia Domno. . .
multe rîşniţe şi deşeuri de la un atelier de pietrărie,
ce funcţiona în epoca bizantină, folosind monumente romane; un elegant miner cioplit
în os (lung de 19 cm) pentru o oglinda de metal; ceramică de tip Coţofeni şi o intere
santă piesă de bronz, circulară (diam. 12 cm. şi înaltă de 7 cm.) folosită probabil
la o maşină balistică (sau la o roată dc car ?), aflată pe o vatră a unei
locuinţe bizantine. Descoperirea cea mai importantă din această secţiune este însă
o necropolă romană din secolele 11—111 ce existase pe cetate şi se lega cu cea din secţi
unea S. VIII. S-au descoperit multe oase umane împrăştiate de construcţiile din secolele
IV—VI. Patru dintre morminte erau mai puţin deranjate, fiind săpate în stratul dacic
(—2m). Pe lîngă schelete s-au descoperit cuie din her de la cosciugele de lemn, ţinte
de fier de la încălţăminte, urcioare de argilă roşie (secolul al II-lea) şi o ulcică specifică
secolului I I I e.n. în campania din 1966, s-au găsit alte morminte romane de incineraţie
şi înhumaţie la colţul de SE al cetăţii (cf. mai jos, p. 292). Se dovedeşte prin această
descoperire că aşezarea dacică de pe platou a fost lichidată prin cucerirea romană şi tran
sformată în cimitir (în secolele II—111), ca numai în epoca constantiniană să se ridice
actualele fortificaţii ale cetăţuii.
A. SĂPATURILE DIN ANUL 1964
Fondurile alocate pentru această campanie de către Muzeul din Corabia au permis
colectivului să sape mai mult timp, atît în cetăţuie, ca şi pe aria oraşului roman. în
cetate s-a urmărit prin secţiunile X I X — X X I a se culege noi elemente despre necropola
romană identificată în anul precedent. In sectorul oraşului roman s-a continuat preci
zarea elementelor lui defensive, pe laturile de S, V şi N.
A. Cetatea. Cele trei secţiuni din cetate (XIX—XXI) au dat rezultate destul de
modeste, din cauza numeroaselor răscoliri în această zonă. Peste tot s-au constatat impor
tante urme de locuire dacică Latène (cu multă ceramică, greutăţi piramidale din lut, fusa' * D . T u d o i , Suadera,
Bucureşti, p. A3, lig. 18.
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iole, fragmente de amfore elenistice etc.), apoi resturi de case româneşti, cu podelele de
lut (vetre din cărămizi romane, obiecte din fier etc.). în secţiunea X I X au apărut 8
mari gropi de gunoaie (3 dacice, 1 romană din secolele IV—V, 2 bizantine şi 2 româ
neşti), din care s-a cules mult material ceramic (în parte întregibil), opaiţe, monede (Aurelian, Constans I , Graţian, Justin I I şi Sofia); piepteni de corn, o ramă de oglindă turnată
în plumb cu decor zoomorf 1 8 ; fibule din bronz, mărgele şi brăţări din sticlă etc.
S-a remarcat că în secolul IV s-au realizat unele nivelări şi pavaje (din pietriş, frag
mente dc cărămizi şi ţigle aduse din aşezarea civilă). într-un atare strat de umplutură s-a
descoperit o dedicaţie mithriacă ' · . Ca descoperiri mai importante în secţiunea XX, sînt
de notat două vetre dacice cu multă ceramică Latcne, asociată cu fragmente de amfore
elenistice; o grămadă cu 18 greutăţi piramidale din lut ars şi un mormînt roman de
înhumaţie (deranjat), cu un ulcioraş de pămînt (secolul I I I e.n,), în secţiunea X X I a
apărut multă ceramică românească (sec. XIV—XV), în gropi.
H. Grasul antic. Rezultate mai bogate ne-au dat săpaturile din sectorul oraşului
roman, unde s-au continuat cercetările pentru cunoaşterea clementelor sale defensive,
pe laturile de sud şi nord. La 90 m spre vest faţă de turnul din secţiunea S. XIV/1961,
cu ajutorul secţiunii S. X X I I I s-a purut identifica un alt turn, identic ca formă şi dimen
siuni cu cel precedent (cf. mai sus, p. 285), al cărui corp se găseşte acoperit în cea mai
mare parte de temeliile unei case moderne. Este total demolat şi din pămîntul răscolit în
interiorul lui s-a cules numai ceramică romană din secolele I I — I I I şi cu o monedă de
bronz deteriorată. Tot din cauza unei case care îl acoperă, nu s-a putut săpa nici turnul cir
cular de la colţul de SV al fortificaţiilor oraşului (secţiunea XXIV). S-a constatat, în acest colţ,
că zidul incintei era dublat în interior de un al doilea zid, lung de 17 m şi gros de 1,10 m şi
cu o temelie mai puţin adîncă (—40 cm). El se termina lîngă turnul circular de apărare.
Fără Îndoială că acest zid-anexi servea ca bază pentru construcţia unei scări duble, de
urcat (în două sensuri) la etajul turnului şi la crcnclcle zidului curtinei de la est de el.
Secţiunea a fost prelungită pe rigola uliţei, pînă ce s-a prins şi temelia zidului de apărare
de pe latura vestică a oraşului roman. Săpăturile din acest sector au precizat urme de
locuire din cultura Coţofeni, ceramică dacici Latène şi ceramică romană din secolele II—IV.
De notat c i în interior s-a mai descoperit o vatră romană, cu urme de la un alt atelier de
turnat bronzul (zgură, deşeuri, oase cu rugină de
bronz etc.), întocmai ca în secţiunea S. X V I I I
(cf. mai sus, p.285).
Cu mari eforturi şi greutăţi de săpătură
s-a reuşit ca printr-o serie de secţiuni (late de
1 m) să se identifice şi precizeze ca plan poarta
de nord a oraşului roman (Ν. I V ) . Ea se află în
mijlocul uliţei (N—S) ce duce spre şcoala elemen
tară din Celei, între un puţ şi casa locuitorului
Gh. Apolian. Deşi se situa în linie dreaptă cu cea
de sud, ea diferi total ca plan faţă de aceea, fiind
mai veche şi acum complet demolată (fig. 4).
Au rimas numai şanţurile temeliilor ei, umplute
Fin. A. - Panul porţii de nord η oraşului Sucidava. cu gunoaie şî fără urme de moioir de la Ridurile
» Identici cu cei publicat] de D . Tudor, în Daria,
I l l , p. 431. nr. 60.

N.S.,
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demolate (ca în iestul incintei de apărare a oraşului). Se observă de asemenea că zidurile
celor două turnuri de apărare ale porţii prezintă modesta grosime de 0,90 m. Aceste
două situaţii ne determină să presupunem că ea fusese construită numai din blocuri de
piatră cioplită regulat, fără legătură cu mortar, blocuri ce au fost total demolate de locu
itori. Pămîntul din interiorul turnurilor (atît cit nu-i deranjat) este de culoare galbenă
(loess) adus din afară şi bine bătut. Aceasta arată că cele două încăperi de la parter, de
dimensiuni foarte modeste (1,70x1,85), fuseseră umplute cu lut bătut. Cele două turnuri
de apărare ce flan ca u poarta sînt pătrate (4,40 x 3,65 m în exterior) şi de ele se leagă
în chip diferit curtinele de Ε şi V, care au lăţimea la temelii de 1,80^—2 m. Poarta avea
deschiderea de 4,30 m. Se constată în structura şoselei romane două epoci de construcţie a
drumului, indicate de două straturi de piatră, separate de un strat de dărâmături gros
de 0,70 m. Aceleaşi două perioade s-au precizat şi la poarta de sud (cf. mai sus p. 284).
Fundaţiile celor două turnuri erau la acelaşi nivel cu al curtinelor ce le flancau. In zidăria
acestor două curtine (refăcute în secolul al III-lea) s-a folosit mult material dc adunătură
(fragmente de olane, ţigle, piatră măruntă etc.), situaţie observată şi în alte părţi ale
zidului de apărare a oraşului. S-a mai identificat şi urma unui zid alipit de curtină (lat
de 1,10 m) ce se opreşte la marginea turnului de est al porţii (zid căruia îi găsim aceeaşi
explicaţie pentru susţinerea scării duble ce urca spre camera de sus a turnului şi la crenelele curtinelor (cf. mai sus, p. 288). S-a observat de asemenea, pe berma din faţa turnu
rilor şi de lîngă curtine, un pavaj gros de 5 cm, lat de 4 m şi lucrat din mortar şi
piatră spartă mărunt (cf. mai jos, p. 293).
La sud de gura porţii, cu ajutorul unui şanţ, a fost secţionată strada romană ce
o unea cu poarta de sud. Strada avea lăţimea (în acest punct) de 6 m şi fusese construită
numai dintr-un strat de pietriş, gros de 0,40—0,50 m. în sectorul porţii de nord s-a
găsit puţină ceramică romană (secolele II—IV), un vîrf de pilim şi o monedă de bronz
de la Constantius I I .
5. SĂPATURILE DIN ANUL 1965
Cercetările din această campanie s-au concentrat pe terenul din jurul şcolii elemen
tare a comunei, pentru lămurirea a trei obiective: structura şi direcţia şoselei romane
de la sud de poartă, traseul şi funcţia şanţului de apărare identificat în anii precedenţi
prin secţiunile S. I—S. IV şi S. X V I , apoi degajarea unui puţ roman sondat în campania din
anul anterior. în acest scop s-au executat două mari secţiuni. Secţiunea S. X X V , lungă
de 100 m (deşi s-a săpat într-o regiune mult răscolită de vechi bordeie romaneşti), a dat
unele rezultate interesante. S-a constatat pe traseul ei de est că existase în acest loc un
cimitir românesc (secolele XIV—XVI). Surpriza cea mare a fost însă absenţa şoselei
romane care ar fi trebuit să unească, în linie dreaptă, poarta de sud a oraşului cu
Dunărea şi capătul podului lui Constantin cel Mare. După cum se va arăta mai jos,
această şosea, de îndată ce debuşa în afara porţii, cotea spre apus (pe sub localul şcolii).
Pe traseul acestei secţiuni au fost însă descoperite două puţuri (patei) romane, dintre
care unul s-a restaurat şi dat în folosinţă pentru nevoile şcolii elementare din Celei î 0 .
Puţul restaurat este adine de 17 m, fiind zidit circular, cu cărămizi ovale, după un sistem
•> D . Tudor, Ιο Μαζ*χί» isterii, I , 2, 1967, p. 61 urm.
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bine cunoscut pe limes-ul german 2 1 . Grosimea zidăriei este de 16 cm, iar gura pufului
are diametrul de 0,84 m. Pe un metru Înălţime întîlnim 18 rînduri de cărămizi, iar la
un ocol complet, 13 cărămizi. Din interiorul acestei fîntîni s-a scos mult material ceramic
din secolele I I — I V ţi cîteva monede oxidate. Ceramica de la fundul puţului se datează
din secolul I I e.n., cînd se construise această fîntîni. Λ doua fîntîni (tot un putem)
s-a descoperit pe mijlocul secţiunii. Era distrusă (ca ţi prima) pînă la o adîncime de 2 m
faţă de actualul nivel al solului. Pereţii ei fuseseră căptuşiţi cu bîrne de lemn (acum putre
zite). Diametrul gurii este de 1,25 m şi a putut fi golită numai pînă la adîncimea de
10,30 m (din pricina pericolului prăbuşirii pămîntului). în pereţii ei sînt săpate, în lutul
galben, mici trepte pentru scoborire. Fusese umplută cu dărîmături: pietre, ţigle, cărămizi,
cioburi dacice (între care o farfurie de lut vînit lucrată la roată) şi romane din secolul
II—IV, şi două monede de bronz oxidate (una de la Severus Alexander şi alta constantiniană). In umplutura acestui puţ mai fusese aruncată şi o bază pentru semicoloane (ata
şate la un perete) cioplită în calcar de Vraţa. După ceramica aflată spre fundul puţului
el datează din secolul III—IV şi se găsea la 2 m est faţă de şoseaua romană.
în zona acestei secţiuni s-au identificat patru perioade importante de locuire: dacică
Latène, romană din secolele I I — I I I , romană din prima jumătate a secolului I V e.n. (mone
dele şi ceramica) şi românească (secolele XIV—XV şi XVII—XIX). S-a găsit de ase
menea un cimitir dacic de incineraţie, un cimitir roman dina doua jumătate a secolului
IV e.n. şi un cimitir românesc recent. Lîngă şoseaua romană din acest sector a existat
o mare clădire cu coloane de la care ne-au rămas patru mari baze (mutate din locul
lor, între care şi una aflată în puţul nr. 2) cioplite în calcar de Vraţa, înalte de 0,45 m,
avînd plintul de 0,64x0,22 m şi diamentrul bazei fusului coloanei de 0,50 m. Ele fuse
seră aşezate pe lespezi cioplite regulat din acelaşi calcar (0,40x64x0,64).
Din perioada dacică avem puţine fragmente ceramice răvăşite, unele lucrate la roată.
Mai importantă este o urnă cu puţine oase calcinate ale unui copil, acoperită cu un capac
simplu; are mănuşi semicirculare ţi de formă piramidală. Tot răvăşit apare şi stratul
roman din secolele I I — I I I . De reţinut faptul că în această zonă s-au descoperit (vezi
şi campania din 1966) foarte mulţi bulgări de zgură rămaşi de la un cuptor pentru redus
minereul de fier (adus probabil de peste Dunăre). Numărul neobişnuit de mare de ace,
undrele şi sule de os descoperite în vecinătatea puţului de cărămidă (într-o groapă cu
deşeuri) presupune existenţa unor ateliere de pielărie sau cojocirie în vecinitate (tot din
secolele I I — I I I ) . Din aceleaşi secole sînt de notat fragmente de terra sigi/iata, de import
(cu sau fără ornamente), şi unul cu o inscripţie î ! , vase sigilate de imitaţie locală (între
care o oali acoperită cu solzi în relief), o statuetă fragmentară din marmură a Minervei
(înalţi de 16 cm), monede din secolele I I — I I I , opaiţe diferite (unele, cu ştampile deja
cunoscute la Sucidava), ştampile pe mortar ia etc. Monedele şi ceramica ne arată că locu
irea romană din secolul IV durează în acest sector pînă la începutul celei de a doua
jumătăţi a acestui veac, cînd terenul a fost transformat în cimitir (cf. mai jos, p. 293).
Bordeiele româneşti şi-au prelungit existenţa in acest sector. în unele locuri, ele au folosit
pentru pardoseală vechi cărămizi romane aduse din cetate, unele cu ştampilele: VARINIA;
DARP; A L M şi QISCVS M . Lingă una dintre vetrele româneşti s-au descoperit: un sfeşnic
de luminare şi o farfurie (cu smalţ), precum şi un drug de fier (buzdugan?) ruginit.
23

1 1

Ut/te,
=

H . Jacoby, Die Be- «rut Lmrăltming
p. 7, fig. 5.
D . Tudor, SCIV,
17, 1M6,
p. 601,

unstrir
nr.

Limilka-

"
"

Ibidem,
Ibùkm,

2A.

www.cimec.ro

nr.
25.
p. 600, nr.

20.

11

SUCIDAVA VII. SĂPATURILE A R H E O L O G I C E D E L A

CELEI

291

Şoseaua romană a fost tăiată În ambele secţiuni din această campanie, precum ţi
în cea din anul 1966 (S.XXVI). Ea avea lăţimea de 6 m. De la poarta sudică a oraşului
cotea pe sub clădirea actualei şcoli, către apus, spre «Vw-ul roman de la Orlea. Cele trei
secţiuni săpate în acest drum i-au putut lămuri în mare parte vechimea şi diferitele stadii
de refacere. La baza şoselei se. remarcă un strat de lut negru (gros de 40—50 cm) amestecat
cu puţin pietriş, cu fragmente de cărămizi şi ceramică roşie din secolul I I e.n., totul fiind
bine bătut. In acest prim strat s-au aflat monede de la Traian şi Hadrian. Sub el nu
există urme de locuire şi gropi de gunoaie din epoca romană. Deasupra urmează un strat
de pietriş mare şi curat (gros de 10—15 cm), pus peste cel bătut. Aceasta constituie prima
fază de construcţie a şoselei realizată în primii ani ai stăpînirii romane. Urmează mai sus
un strat compus din pietriş amestecat cu pămînt (gros de 30—40 cm), peste care s-a aş
ternut un alt strat din pietriş curat (gros de 20—25 cm); împreună cu cel precedent cons
tituie a doua epocă de restaurare a drumului, probabil în vremea constantiniană. Pe laturile
şoselei, unele blocuri mari de piatră rămase in situ indică existenţa unor margines. Stratul
vegetal modern de deasupra şoselei este gros de 60—90 cm (format din pămînt negru
amestecat cu puţin pietriş). Din secţiunea X X V I (săpată la 12,30 m vest de corpul clădirii
şcolii elementare) s-au strîns importante date în legătură cu locuirea romană şi şanţul de
apărare din acest sector. Şi aici, bordeiele româneşti au deranjat mult cele două epoci dc
locuire romană (secolele I I — I I I şi IV)· Se constată că şanţul fusese săpat aici la 24 m sud
faţă de zidul de apărare (cu care nu mai păstrează paralelismul) şi că el coteşte spre sud
(în direcţia colţului interior de SV al clădirii şcolii sub care se pierde), într-un punct unde
trebuia să se întîlnească cu şoseaua romană. Faţă de nivelul de locuire antic, şanţul era
lat de 5 m şi adine de 3,50 m. Pămîntul galben scos prin săparea lui a fost nivelat pe
ambele părţi ale marginilor sale, deci nu a constituit un agger. Sub acest strat de lut galben
s-au găsit gropi căpăcite, cu ceramică romană din prima jumătate a secolului al II-lea e.n.,
element important pentru datarea şanţului (vase sigilate, două statui de teracotă reprezentînd
pe Venus pudica, înalte de 8,5 şi 16 cm. etc.). în pămîntul de umplutură al şanţului s-au
aflat numai materiale ceramice din secolele I I I — I V , intre care şi 30 de monede (Gordian
III—Constantin cel Mare), ceea ce arată îndelungata sa funcţionare ca sistem de apărare.
Problema acestui şanţ, în ceea ce priveşte traseul şi rostul său, rămîne tot neclară. El nu
este paralel cu zidul de la nord, iar in vecinătatea
porţii de sud coteşte către miazăzi. Aparţine probabil
unei epoci mai vechi, dar apare sigur că în secolul I I I
a servit în continuare pentru protecţia zidului de sud,
pînă în faţa porţii.
în această secţiune X X V I s-au întîlnit de asemenea
şi urmele unui cuptor de olar, cu un sistem de con
strucţie puţin deosebit faţă de cele cunoscute pînă
acum la Sucidava, în cetăţuie şi oraşul antic (fig. 5).
Camera lui de foc era săpată în lutul galben, iar aceea
de ardere a vaselor în stratul de deasupra, din lut
castaniu (de locuire romană); avea pereţii groşi de
0,18 cm. Fragmentele ceramice aflate în jurul lui sînt în Fig. 5. - Cuptor roman descoperii in onsui
general roşii, din secolul I I e.n. în loc de pilon central
tonan.
pentru susţinerea tavanului ce separa cele două camere
ale sale, cuptorul avusese trei pilaştri alipiţi de pereţi, lucrat fiecare din cite şase cărămizi de
chirpic. Aceste picioare laterale susţineau tavanul despărţitor în formă de cupolă mult
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boltită, lucrată ţi aceasta din plăci de chirpic şi prevăzute cu găuri (diam. 6 cm.) de cir
culaţie a căldurii, numai in vecinătatea pilaştrilor (poate una şi in centrul bolţii?). Gura
cuptorului largă de 0,46 m se găsea spre SV. Camera de ardere a combustibilului avea
diametrul de 1 m, iar al celei pentru coacerea vaselor păstrată pe o Înălţime de 0,60 cm
este mai mare, de 1,25 m. Cuptorul avusese o formă ovoidală şi ruinele lui se păstrau pe
o înălţime de 1,50 m. Ceramica fragmentară găsită în cuptor (farfurie ce imită terra sigillata,
o strachină întreagă cu diam. de 14 cm, o oală întregibilă etc.) este toată de culoare roşie,
specifică ca tehnică finelui secolului I I e.n.
6. S Ă P Ă T U R I L E D I N A N U L 1966

Fondurile de săpături de care am dispus şi un colectiv numeros ne-au îngăduit, şi
în acest an, efectuarea unor cercetări de amploare, în cetate şt în oraşul antic.
A. Cetatea. în cetate s-a hotărît degajarea completă a colţului ei de SE, în vederea
consolidării şi restaurării zidurilor de apărare. Astfel au fost lărgite şi adîncite vechile săpă
turi, atacîndu-se în acelaşi timp şi sectoare încă nesăpate. In cel mai de jos nivel de locuire,
cel dacic (— 1,70—2,70 m), s-au identificat urmele unei locuinţe dacice din chirpic şi s-au
descoperit mai multe vase (căţuie fragmentară; vas-borcan cu apucători şi brîu alveolar;
castron mare; vas bitronconic cu două torţi lucrat cu mina; cioburi dacice cu rozete im
primate etc), toate din a doua epocă a fierului. în stratul dacic s-au descoperit patru mor
minte romane: două de incineraţie cu ardere pe loc (M.l şi M.2), unul de incineraţie în
urnă (M. 3) şi unul de înhumaţie (M. 4). Cel mai bogat ca inventar (M. 2) conţinea: 2
amphoridioane, un vas de sticlă spart, o fibulă de fier fragmentară, o placă de marmură
neagră-verzuie pentru toaletă şi trei monede de bronz. Toate mormintele datează din prima
jumătate a secolului I I e.n., cînd acest platou pe care fusese aşezarea dacică a fost trans
format de romani în cimitir. Lîngă zidul bizantin s-a găsit şi un cuptor din secolul V I ,
pentru ars vase, construit cu pilon central în camera de ardere a combustibilului. Din
jurul lui s-au cules vase bizantine întregibile. Zidul bizantin, degajat complet, are talpa
fundaţiei la adîncimea de 2,70 m, iar grosimea lui variază de la 3,10 la 3,36 m.
B. Oraşul antic. Colectivul a continuat şi în acest an lucrările pentru urmărirea elemen
telor de construcţie şi traseul laturilor de Ν şi V ale fortificaţiilor oraşului roman. Pe latura
nordică s-a săpat secţiunea N.V, în care s-a întîlnit numai şanţul de apărare lat de 9 m
şi adînc de 3,20 m, pe fundul lui cu slabe urme ceramice, cărămizi şi ţigle. Zidul de apă
rare a fost identificat în secţiunea Ν. VI, unde temeliile lui sînt groase de 2 m şi aveau în
faţă o bermă lată de 33 m. Şi în acest sector (cf. N . I — I I ) i S , se pare că a existat la miază
noapte un al doilea şanţ (?) mai vechi, lat de 5 m şi adînc de 2 m.
în colţul de NV al centurii de apărare a oraşului roman (V.I), s-a identificat urma
unui alt turn de apărare circular, într-o foarte modestă stare dc conservare (în curtea locui
torului Spiridon Curcă), ca formă asemănător cu cele de la colţurile de NE şi SE (fig. 3).
El avea un diametru de 9 m. Din dărîmăturile lui s-au scos multe proiectile sferice din
piatră, folosite la maşinile balistice, şi o fibulă de bronz din secolul I I .
în curtea şi sub casa locuitorului Florea Diaconu-Ghioloşanu este singurul loc unde
zidul vestic al fortificaţiilor oraşului s-a păstrat nedemolat, pînă la suprafaţa solului, pe o
** Malviole,

V I I I , 1962.
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lungime de 15 m ţi o înălţime de 2,10 m ( V . Π). Temelii zidului este groasă de 2,25 m
şi are soclu interior lat de 0,45 m. Zidul propriu-zis prezintă lăţimea de 1,80. Pe berma
lui a apărut o platformă din beton slab, cu piatră spartă (lată de 3,75 m) sub care apar
fragmente ceramice din secolele I I — I I I . Această podea este contemporană cu zidul şi folosea
la întărirea bermei (cf. şi mai sus, p. 289). Pentru obţinerea de noi elemente asupra
dimensiunilor m/trtts-\i\m, a bermei şi a şanţului de apărare, pe latura vestică, s-a săpat în
aceeaşi uliţă secţiunea V . I I I . Zidul (demolat) era lat la temelie de 2,20 m, berma avea o
lăţime de 15,60 m, hr fossa prezintă o lărgime de 6,60 m şi o adîncime de 2,65 m (măsu
rători diferite faţă de laturile de Ν şi Ε ale incintei oraşului). Pe bermă s-au aflat slabe
urme ceramice romane şi două monede (Iulia Mamaca şi Iulia Macsa).
Pentru a se stabili prezenţa unor ziduri de apărare între turnul circular de la colţul
de SV al oraşului (S. XXIV) şi malul Dunării, s-a trasat secţiunea V.V, pe rigola nordică
a uliţei de la apus de biserica satului. Au fost identificate toate elementele defensive: zidul
gros de 1 m; berma lată de 12 m, cu o fossa lată de 8 m şi adîncă de 3 m. Această por
ţiune de apărare este mai veche şi aparţine (ca şi cea sud-estică,cf. mai sus, p. 281 şi urm.)
secolului I I e.n. Ea a fost păstrată însă şi în secolele I I I — I V . Săpăturile au identificat
urmele unui cimitir creştin recent, precum ţi temeliile unei mari clădiri romane din interior
(care după ceramică aparţine secolului I I I e.n.).
In scopul culegerii unor noi date stratigrafice, în zona arheologică din jurul şcolii
elementare, s-a deschis o nouă secţiune (S. XXVII). Bordeiele româneşti şi diferitele locuiri
moderne au răscolit mult şi în acest sector. In primul rînd, s-a precizat apariţia în acest
loc a unui cimitir roman, care după inventarul celor trei morminte de înhumaţie în casete
de cărămidă, descoperite intacte (fibule, ceramică etc.), se datează în a doua jumătate a
secolului I V e.n.; o dovadă că în acea vreme, acest sector nu mai era locuit. Sub această
necropolă apar importante depozite de zgură dc fier aruncate în gropi de la un cuptor
de redus minereul. O nouă secţiune trasată în latul şoselei romane nu ne-a dat, ca elemente
noi, decît o bază de coloană de la o mare clădire (cf. mai sus, p. 291). S-a mai aflat de
asemenea un cuptor de olar (diametrul bazei de 1,10 m) cu pilon central, distrus pînă jos,
urme de multe bordeie româneşti, gropi etc. Important este de reţinut faptul că în acest
sector apare clar, ca cel mai vechi strat de locuire romană (după monede, ceramică etc.),
acela din epoca lui Traian-Hadrian.
în acest an, pentru prima dată s-a trecut la săparea exhaustivă a marii necropole romane
a Sucidavei, situată la nord de oraş,pe marginile drumului antic. Cu ajutorul a trei secţiuni
trasate în curtea fostului local al Sfatului Popular din Celei (C. 1—3) s-au dezvelit 26 de
morminte, dintre care şase fuseseră deranjate (cele cu cavouri de cărămidă). S-au identificat
20 de morminte cu înhumaţie în groapă simplă; cinci de înhumaţie în sicrie de cărămidă
ţi unul singur de incineraţie. Mormintele au o orientare foarte variată şi sînt aşezate la o
adîncime de 0,70—2,47 m. S-a întîlnit şi un schelet în poziţie chircită, dar cu inventar
roman (vas, stilus de fier etc.). Pc lîngă unele schelete au apărut resturi de oase de animale
ale unor ospeţe funebre. în general, inventarul mormintelor este destul de modest: vase,
monede, catarame, brăţări dc bronz sau de sticlă, cuie de fier, un fragment de lance etc.
Monedele din morminte aparţin următorilor împăraţi: Iulia Domna, Constantin cel Mare
(trei) ţi unele nedescifrabile, din secolele II—III). Cimitirul datează din secolele II—IV şi
este o nouă dovadă despre continuitatea aşezării dc la Sucidava în veacurile respective.
Se pare că el reprezintă periferia unei mari necropole, in care se înhumau oameni de
condiţie materială modestă, între care şi barbari acceptaţi a locui in oraş (mormîntul
chircit).
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CONCLUZII
Faţă de ceea ce se ştia pînă în 1960 despre topografia şi istoricul oraşului cu cetatea
sa, ultimele şase campanii de săpături ne-au adus ştiri noi, care merită a fi subliniate.
Locuirea dacică se constată pe întreaga arie a oraşului roman, ea fiind însă mai puter
nică pe platoul cetăţii romano-bizantine de mai tîrziu. In multe locuri, ceramica dacică din
gropi apare asociată cu fragmente de amfore elenistice, o dovadă a legăturilor de schimb
cu lumea greacă (în secolele ΠΙ—1 î.e.n.). Este clar că o dată cu venirea stăpînirii romane
a încetat locuirea dacică dc pe platoul cetăţii, zonă transformată în necropolă de către
cuceritori (ceea ce dovedeşte că acolo era centrul militar şi politic a tribului sueci-loi).
Viaţa romană la Sucidava a început a se înfiripa şi extinde spre est din zona actualei
grădini a şcolii elementare din Celei. Acolo întîlnim cele mai vechi monede şi resturi
ceramice romane. Cît priveşte etapele fortificaţiilor oraşului roman, problema nu este încă
definitiv rezolvată. La început, oraşul s-a închis cu un simplu şanţ dc apărare de o formă
trapezoidală neregulată (ca să înglobeze în incinta lui toate clădirile periferice ce se ridi
caseră după un plan nesistematic). Se constată, de asemenea, că acest şanţ are dimensiuni
variabile pe laturile de N,V şi Ε ale oraşului (se pare că în partea nordică, el era dublu).
Săparea acestui şanţ care avea şi un agger (acum total nivelat) a avut loc, probabil, în a
doua jumătate a secolului I I e.n. Etapa următoare a constituit-o un zid de apărare, gros
de 1 m, dotat cu turnuri pătrate exterioare, iar la colţurile de NE şi NV, cu turnuri circu
lare (diam 9 m). Zidul acesta se extindea la V şi Ε pînă pe malul Dunării, în lungul căreia
exista un alt zid de apărare, azi total dispărut. Atît la porţi, cît şi la legătura cu curtinele,
încăperile de la bază a acestor turnuri, de mici dimensiuni, fuseseră umplute cu pămînt
bătut, iar zidăria lor realizată din blocuri de piatră cioplită regulat. Ca element defensiv
s-a păstrat vechiul şanţ, dar cum zidurile, din economie de materiale, trebuiau să urmeze
o linie dreaptă, berma a avut o lăţime variabilă între 12 şi 38 m. Şanţul a fost de asemenea
lărgit şi adîncit în unele sectoare. Este probabil că acest zid de apărare a fost ridicat la
începutul secolului I I I e.n. (domnia lui Septimius Severus?).
O totală reorganizare a apărării oraşului a avut loc în epoca lui Gordian I I I —Filip
Arabul. Spre sud, către Dunăre, frontul de apărare al incintei a fost dublat, prin construcţia
unui nou zid, gros la temelii de 2—2,25 m şi deasupra lor, de 1,80 m. El a fost dotat cu
turnuri puternice, mult ieşite în afară: circulare la colţurile de SE şi SV (cu diametrul de
12 m, deci mai mare decît cele de la colţurile de NE şi NV); de formă semiovală la
poarta cea mare de sud şi între curtine. Cu excepţia turnurilor zidite din blocuri în faza
anterioară, se constată că zidurile de pe laturile de N,E şi V au fost şi ele îngroşate pînă
la 1,80—2 m, folosindu-se la construcţia lor (grăbită) materiale de tot felul, prinse în
mortar de var. S-a păstrat însă şi sectorul defensiv de pe ripa Dunării, unde zidăria nu a
mai fost îngroşată. în ambele etape, turnurile au fost construite la depărtări destul de mari
unul faţă de altul (92—97 m) şi se pare că, în lungul curtinelor, nu mai exista în interior
un agger de pămînt, înlocuit probabil cu un pod de lemn şi scări din zidărie, de urcat la
crenele (lîngă turnuri şi porţi).
în epoca constantiniană aceste fortificaţii erau încă în funcţiune şi întreaga arie a
oraşului din secolul I I — I I I era locuită în prima jumătate a secolului I V e.n. în a doua
jumătate a veacului al IV-lea s-a produs însă o restringere de locuire şi apărare în aşezarea
civilă, limitată de astădată în sectorul de la sud de zidul cu turnurile semicirculare pînă în
dreptul porţii mari de sud. De aceea la nord de acest zid s-a săpat un şanţ de apărare
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(identificat în secţiunile S. V — V I şi X I X — X X I ) , iar sectorul de la SE de actuala şcoală
din Celei a fost transformat în necropolă. Este posibil ca acest sector urban limitat să
fi fost menţinut pînă în epoca distrugerilor lui Attila.
Descoperirile de morminte de pe platoul ocupat de cetăţuia romano-bizantină indică
clar că această zonă, pînă dincolo de şanţul nordic al fortificaţiei, a funcţionat ca necropolă
romană în veacurile I I — I I I . Ea nu oferă elemente de locuire civilă sau militară pînă în
veacul al IV-lea. Numai în epoca constantiniană platoul cetăţii a fost nivelat cu dărîmături
şi pietriş aduse din afară, ca si poată fi fortificat.
O surpriză o constituie şoseaua romană ce debuşa prin poarta sudică a oraşului roman,
spre satul roman de la Orlea. Ea fusese construită în prima jumătate a secolului I I e.n.,
restaurată parţial în mai multe rînduri şi total refăcută în epoca constantiniană. Pe lîngă ea
existau puţuri de apă şi clădiri impunătoare cu coloane de piatră. Rămîne încă în suspensie
datarea şi rostul marelui şanţ identificat la sud de zidul cu turnuri semicirculare, şanţ care
nu mai continua dincolo de şosea şi de poarta sudică a oraşului.
Merită a fi subliniată importanţa ce o au săpăturile din necropola plană de la nord
de oraş, unde constatăm îngropări continui din secolul I I pînă in veacul al IV-lea. Aceasta
dovedeşte categoric stăplnirea romană neîntreruptă la Sucidava, de Ia Aurelian pînă în epoca
lui Attila.
Pentru viaţa economică a Sucidavei s-au cules noi elemente. Cele două tipuri de
cuptoare pentru ars vase (cu pilon central şi cu picioare laterale de susţinere a tavanului)
arată o intensă activitate a olarilor locali în secolele I I — V I e.n., care în afară de vase
turnau şi figurine de lut. In două locuri s-au identificat urmele unor ateliere pentru turnat
modeste obiecte de bronz, în special aplice şi fibule. Este de asemenea sigură activitatea
unor cuptoare de redus minereul de fier, care funcţionau în secolele I I — I I I , Ia sud de
poarta cea mare a oraşului. Minereul de prelucrat era adus de la sud de Dunăre.
Pe cetate şi pe întreaga zonă a fostului oraş roman s-a extins, din secolele X I I I —
XIX, satul Celei, ale cărui bordeie au contribuit în mare parte la distrugerea urmelor
antice. Vatra acestui sat a fost la început pe platoul cetăţii, apoi s-a mutat spre vest de
şcoală, ca după împroprietăririle de la 1864 să alcătuiască actuala comună.
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RÉSUMÉ

Pendant les six campagnes dc fouilles archéologiques, on a recueilli de nouvelles données
historiques concernant la ville ct la cité de Sucidava (comm. de Celei, dep. de l'Oit).
Les vestiges céramiques du La Tène, découverts souvent associés aux fragments d'amphores
hellénistiques, dans une même fosse, démontrent que les Daces s'étaient établis sur tout le plateau
de la ciré et de la ville romaine de plus tard. Le premier établissement romain s'est constitué
sur l'actuel terrain de la cour de l'école communale de Celei, en s'éterdant ensuite vers l'est et
vers le nord. Mais, le plateau de la cité, y compris ses limites septentrionales, a été jusqu'au I V e
siècle de n.è. utilisé comme nécropole romaine.
A la fin du I I e siècle de n.è., la ville dc Sucidava a été fortifiée d'abord par un simple
fossé de défense, auquel on ajouta plus tard un mur en pierre, épais d'un mètre et flanqué dc
tours rectangulaires saillantes. Sous les empereurs Gordien III—Philippe l'Arabe, on a renforcé
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la protection de la ville, du côté du Danube, par un nouveau mur, muni cette fois-ci, de tours
en forme de fer a cheval. Les côtés nord, ouest et est de l'ancien mur ont été eux aussi épaissis,
en gardant cependant les anciennes tours en blocs de pierre équarris. Les tours d'angle étaient
circulaires.
Ces différentes étapes dans le système de défense de la ville, jusqu'au I V e siècle de n.è.,
expliquent la diversité des systèmes constiuctifs et, en même temps, les différences des mensu
rations dc la ceinture défensive.
Dans la seconde moitié du IV e siècle de n.è., une grande partie de la ville a été évacuée,
ct le secteur urbain ne se limitait qu'au sud du mur aux tours demicirculaires, d'où la nécessité
d'un nouveau fossé de défense au nord.
La route romaine, large de six mètres, sortait par la porte sud de la ville et tournait vers
l'ouest en direction d'Orlea. Construite dans la première moitié du I I e siècle de n.è., elle a subi
plusieurs réparations jusqu'à l'époque constantinienne, lorsqu'elle a été complètement refaite.
Dès la campagne de 1966 on a procédé i la fouille exhaustive de la nécropole plane, située
au bord de la ville, en mettant au jour 26 tombes. Sur la foi des monnaies et de la céramique des
tombes, on a constaté que la nécropole a été continuellement utilisée depuis le I I e siècle de
n.è. jusqu'au I V e siècle de n.è., tant que la domination romaine s'est maintenue constante à
Sucidava.
Les fouilles de ces sept dernières années ont mené a la découverte dc quelques fours de
potier, datables des I I e — V I e siècles de n.è. On a trouvé également les vestiges de deux ateliers
pour le coulage de menus objets en bronze ainsi que certains indices (aiguilles et alênes en os)
dc l'existence d'un atelier de pelleterie-peausserie. D'autre part, la grande quantité de scories décou
ve ne près de la route romaine atteste, au H" siècle dc n.è., l'existence sur ces lieux d'un four
pour le traitement du fer, dont le minerai provenait des régions sud-danubiennes.
L É G E N D E DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig-

1.
Z.
3.
4.
5.

— Plan des fouille* dana la ville et dana la cite dc Sucidava.
— Tranchées ( Ε . I I — I I I ) du système defensif dc la ville romaine.
— Tours dc defense, 1, du coin N - E ; 2, du coin S-E.
— Plan de la porte nord dc la ville dc Sucidava.
— Four romain découvert dans la ville romaine.
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Z. SZÉKELY
Λ

I

dintre anii 1959—1966, Muzeul din Sf. Gheorghe a executat săpaturi şi cer
cetări în următoarele localităţi:
N PERIOADA

1. BEZLD (corn. Sîngeorgiu de Pădure, jud. Mureş) 1
Cercetarea văii pîrîului Lof a fost începută în anul 1958 şi rezultatele au fost
în parte publicate2. In anii 1960 şi 1961 lucrările din acest loc au fost continuate în trei
puncte: a, pe malul drept al pîrîului, pe terenul lui Francise Raduly; b, pe locul numit
« Sare dc mătasă» şi c, pe platoul ce se întinde pe malul sting al pîrîului (fig. 1).
a) între drumul de (ară şi pîrîul Loţ, terenul a fost secţionat cu o reţea de şanţuri.
Materialul ceramic descoperit în şanţuri aparţine epocii tîrzii a bronzului, primei vîrste a
fierului şi epocii La Tène. în afară de fragmente de vase au mai fost găsite unelte de uz
casnic, printre care un celt de bronz, un cuţit de piatră (fig. 2) şi cîteva prîsnele de lut.
în şanţul nr. I X , la adîncimea de 0,50 m, au fost descoperite resturile unui bordei drept
unghiular, fără urme de pari, cu dimensiunile dc 5x3,5 m şi cu axa lungă nord-sud. în
colţul nord-estic al bordeiului se afla o vatră făcută din lespezi de piatră aşezate pe muchie,
cu o latură liberă spre interior (fig. 3). Inventarul bordeiului se compune din fragmente
de vase lucrate cu mîna şi decorate cu brîu alveolar, precum şi din fragmente de vase
lucrate la roată din pastă fină cenuşie, cu fund profilat. Bordeiul aparţine populaţiei
băştinaşe (secolul IV e.n.).
b) Locul numit « Sare dc mătasă», situat pe malul stîng al pîrîului, a fost secţionat
cu şapte şanţuri. Aici s-au descoperit sporadic fragmente de vase aparţinînd culturii Noua,
Wietenberg, epocii La Tène, romane şi prefeudale.
c) Pe malul stîng al pîrîului Loţ se ridică un bot de deal numit « Doborotvânya ».
Pe acest loc au fost descoperite resturile de bordeie cu vetre deschise şi cu pietrare. In
ventarul bordeielor constă din fragmente de vase din pasta grosolană făcute cu mîna şi la
roată. Materialul ceramic din bordeie, lucrat cu mîna, este de tipul aşa numit «Praga»,
intr-o formă mai evoluată. Pe baza materialului ceramic aşezarea se poate încadra în secolele
VII-V1II.
1
Sipiturile de la Bezld, Ghindari ţi Torba au fost c i r cutate în colaborare cu Muzeul din Singeorgiul de Pădure

ţi cu Muzeul din Cristur.
* Materiale, V I I , p. lfM —165; Maltrialt,
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2. SALAŞURI (com. Veţca, jud. Mures)'
La est de comună, într-o vale străbătută de două pîraie, cunoscută sub denumirea
de «Panta de cărămidă» (fig. 4/1), au fost descoperite în anul 1959 resturi de locuinţă şi
fragmente de vase făcute cu mîna şi la roată. In urma acestor descoperiri, în anii I960—
1961 terenul a fost cercetat, constatîndu-se pe acest loco aşezare dacică, suprapusă în epoca
prefeudală de o altă aşezare, aparţinînd secolelor V I I — V I I I . O locuinţă dacică avea forma
dreptunghiulară, fără urme de pari, cu vetre circulare sau dreptunghiulare, lutuite (fig. 4/2
—3 şi fig. 14 /4). Resturi de bordeie dacice erau răspîndite pe tot platoul. Materialul ceramic
e foarte variat şi cu forme caracteristice epocii La Tène tîrzie. Două monede de argint
imperiale de la Vespasian (Coh. 1177) şi de la Nerva (Coh. 284) descoperite pe acest loc
arată că viaţa aşezării dacice a durat pînă la sfîrşitul secolului I e.n.
în epoca prefeudală au fost făcute bordeie adîncitc* în pămînt, de formă ovală sau
dreptunghiulară, fără urme de pari. Vetrele de foc erau de două tipuri: 1, vatră făcută din
1
Cercetările la Silasuri, Porumbcnii Mici, Filias, Ciistur
ţi Simonesti au fost executate cu fondul pus la dispozi|tc dc

Inalirulul dc arheologic al Academici Republicii Socialiste
R o m â n i a fi M u c u l din Crittur.
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(1959-1966)

lespezi mari de piatră aşezate pe muchie în colţul bordeiului (fig. 4/4) cu o latură liberă
spre interior (pietrar) şi 2, vatra circulară lutuită şi înconjurată de pietre mai mici. Inven
tarul bordeielor constă din vase şi din fragmente de vase făcute cu mîna şi la roată. S-au
găsit puţine unelte de uz casnic, cîteva prîsnele de lut, străpungătoare de os şi cuţite din
fier. Vasele făcute cu mîna, cu gura largă, reprezintă tipul vasului aşa zis « Praga » într-o
formă mai evoluată (fig. 5 /2), iar vasele lucrate la roată au aspectul vaselor de la Someşeni
şi Nuşfalău. Prezenţa vaselor de tip « Praga » cu forma evoluată, precum şi vasele cu aspect
Someşeni-Nuşfalău datează aşezarea la sfîrşitul secolului V I I , începutul secolului V I I I e.n.

Fig.

5. — Ctrnatul
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3. GHINDARI (jud. Mureş)
Pe malul stîng al Tîrnavei Mari, între doua pîraie, se ridici un promontoriu numit
«Ascuţişul cetăţii», în vîrful căruia se află un mic platou. în anul 1960 platoul a fost
secţionat cu şanţuri în care au fost găsite fragmente de vase aparţinînd epocii dacice şi
feudale. în urma cercetărilor executate s-a putut constata că pe acest loc a fost mai întîi
o cetate dacică cu incintă de piatră, pietrele fiind legate cu pămînt. Peste aceasta s-a supra
pus o altă fortificaţie din epoca feudală, o incintă de formă ovală din piatră legată cu var
(fig. 6), cu dimensiunile: 38x20 m. Cetatea dacică a fost distrusă de un incendiu. Forti
ficaţia medievală aparţine secolelor X I V - -XV.

Fig. ti. - Gbinăari.

/, Planul cetirii; 2, profilul peretelui de cat al aceţiunii 11/ J , profilul pcrciclui dc aud al secţiunii V .
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4. TORBA (com. Măgherani, jud. Mureş)

A fost iïeut un sondaj In grădina fostului conac Berecki, constatîndu-se că pe acest
loc a fost o aşezare din epoca bronzului şi una din epoca feudală, secolele X V I — X V I I .
5. P O R U M B E N Û MICI (corn. Mugeni, jud. Harghita)

Săpăturile efectuate intre anii 1956—1959 pe vîrful muntelui « G a l a t h » 4 , situat în
valea Tîrnavei Mari, au fost continuate şi în anul 1960, în unele puncte. Observaţiile făcute
în cursul acestei ultime săpături nu alterează în esenţă constatările făcute în săpăturile an
terioare. Purtătorii culturii de tip Moreşti aşezîndu-sc pe acest loc au înconjurat platoul
cu un şanţ şi şi-au făcut locuinţele pe panta estică a platoului.
6. G H E O R G H I E N T (jud. Harghita) 1

La capătul estic al oraşului Gheorghieni se ridică un promontoriu numit «Panta
cetăţii », pe care se află o căpîlnă de lemn. Platoul a fost secţionat cu şanţuri, cu care prilej
s-a constatat, pe baza unor fragmente de vas, că aici se afla o aşezare prefeudală. In epoca
feudală a fost construită o cetate de formă ovală, cu un zid gros de 1,5 m făcut cu var,
cu dimensiunile 33 X16 m (fig. 7). Cetatea datează din secolele X V — X V I .
7. RACU (corn. Slculenl, jud. Harghita) *

în munţii Harghitei, la nord-vest de comuna Racu, se ridică un platou înalt format
din trahit, Înconjurat de două pîraie. Laturile platoului dinspre nord, vest şi sud sînt
piezişe. Pe marginile de nord şi de est se ridică un zid din lespezi de piatră, legat cu
mortar, înalt de 2 m. în colţul nord-estic sînt resturile unui turn, iar la capătul de sud
al zidului estic sc păstrează un contrafort. Pe marginea de sud a platoului sc află un
val de pămînt. La vest, pe marginea abruptă a platoului, valul lipseşte. La începutul
secolului nostru, A. Ferenczi7 a cercetat cetatea, considerînd-o dacică. în anul 1959
D.Kovies a făcut cercetări, reluate apoi în anul I960, pe baza cărora s-a constatat că au
existat două fortificaţii : dacică şi feudală. Fortificaţia dacică avea un zid de bolovani dc
piatră pe laturile de nord, est şi sud, gros de 2,5—3 m. Latura vestică fiind abruptă,
nu era nevoie să fie întărită. în epoca feudală pe marginile platoului, la nord şi la est,
a fost făcut un zid de piatră, gros de 1—2 m, legat cu mortar şi întărit cu un bastion
dreptunghiular. La nord şi vest zidul bastionului avea o grosime de 2 m, la est de 3 m,
iar la sud de 1,5 m. Dimensiunile interiorului: 3,5x3 m (fig. 8). Materialul ceramic din
epoca dacică, descoperit în cursul săpăturii, c lucrat cu mîna din pastă grosolană dc culoare
brună sau neagră şi la roată din pastă fină cenuşie. Tipurile de vase sînt ceşti cu toartă,
* Λία/π-ύ/f, V , 1959, p. 231; V I , 1959, p. 523 - 529; V I I I ,
1962, p. 25, 633.
* CcTcerarca a-a făcut in colaborare cu Muzeul din
Gheorghieni.

• Cercetările la Racu ai la Piuleni au foM executate in
colaborate cu Muzeul din Miercurea Ciuc.
7
A . Fcicnczi, Ct/J/i
antitt în judtţui
Ciut, în
ACMC,
1 9 3 2 - 1 9 3 » , I V , p. 2 8 3 - 2 8 8 .
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borcane decorate cu brîu alveolar şi fructiere. Dintre unelte sînt de menţionat cuţite de
Aer şi un fragment de seceră de fier. Ceramica feudală constă din fragmente de vase
lucrate la roată cu buza răsfrîntă, cu marginea tăiată drept, decorate cu linii în val sau
cu pătrăţele împunse şi aşezate în şir (fig. 5/5—9). O mistrie de fier (fig. 5/10), o cata
ramă, un vîrf de lance păstrat parţial, două vîrfuri de săgeţi, precum şi o bucată din
teaca unei săbii aparţin tot epocii feudale. Pe baza materialului ceramic construirea cetăţii
feudale poate fi plasată în secolele X I I — X I I I , iar descoperirea unui pinten arată că cetatea
a mai existat în secolele XIV—XV.
8. PAULENI (oraşul Miercurea Cîuc, jud. Harghita)
Săpăturile începute în 1956 la «Movila Cetăţii» au fost reluate, secţionîndu-se valul
ce înconjură platoul în direcţia nord-sud. S-a constatat că valul şi şanţul aparţin epocii
neolitice şi anume purtătorilor culturii Cucuteni-Ariuşd şi au fost reînnoite de două ori.
Peste aşezarea neolitică fortificată s-a suprapus în epoca bronzului o altă aşezare. Mate
rialul ceramic, în afară de fragmentele de vase de tip Cucuteni-Ariuşd, reprezintă aspectul
culturii Monteoru şi Wietenberg. Rezultatul săpăturii confirmă observaţiile făcute anterior.
9. DARAOLT (jud. Covaena)
Cercetările începute în anul 1959 e la nisipăria din hotarul comunei pe locul numit
«Pădurea Mare» au fost continuate şi în anul 1960. Au fost descoperite 11 gropi şi o
vatră din pietre, care aparţinea unui bordei dacic (fig. 9). Pe baza materialului ceramic
descoperit s-a constatat că botul de deal a fost locuit începînd din epoca bronzului pînă
în epoca dacică. Un fragment de vas lucrat la roată şi decorat cu linii paralele şi in val
arată că terenul a fost locuit şi în epoca prefeudală. Locuinţele din epoca La Tène fiind
aşezate pe partea vestică a nisipărici au fost distruse în cursul exploatării. S-au păstrat
numai gropile care aparţineau bordeielor.
10. PETE N I (corn. Zăbala, jud. Covaena)
La capătul satului, pe partea dreaptă a drumului care duce la Zăbala, terenul e
puţin ridicat. Pe acest loc, cu prilejul sădirii pomilor, au ieşit la suprafaţă fragmente de
vase şi schelete de om. In anul 1960 tetenul a fost secţionat cu trei şanţuri, descoperindu-se două vetre de foc circulare, făcute din lespezi de piatră, şi opt morminte cu
schelete. Stratigrafia este următoarea: sub pămîntul arat, la o adîncime de 0,30 m, a fost
un strat cenuşos amestecat cu fragmente de vase şi oase de animale, iar de la —0,70 m
la fundul stratului cenuşos, pe un strat negru, au fost descoperite morminte cu schelete.
Pe baza materialului ceramic s-a constatat că a fost o aşezare de tip Noua. Scheletele
erau fără sicriu şi fără inventar, cu excepţia mormîntului nr. 5 în care s-a descoperit
un inel de timpii din bronz, cu capătul in formă de S. Pe baza ritului de înmormîntare
fără sicriu, cu scheletul întins pe spate, cu mîinile Ungă corp şi cu inel de timpii în
formă de S, cimitirul se situează în secolele X I — X I I e.n.
• Mattrictt,

V , p.

236-240.
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F i g . 9. — Baraolt. Planul săpăturilor dc la Baraolt.
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11. CERNATUL DE JOS şi CERNATUL DE SUS (jud. Covaena)
în anii 1961—1965 pc teritoriul acestor două comune au fost executate cercetări
şi săpături în următoarele puncte:
a) Pe locul numit «Dealul de aur», în toamna anului 1960 muncitorii, săpînd
gropi pentru silozuri, au găsit la o adîncime de 0,80—1 m trei morminte. După spusele
prof. Paul Hasmann, dăm descrierea celor trei morminte: Mormîntul nr. 1: scheletul
în poziţie chircită aşezat cu capul spre sud, picioarele spre nord. Mormîntul nr 2: sche
letul în poziţie chircită cu capul spre sud-est, picioarele nord-vest. Mormîntul nr. 3:
scheletul uşor ghemuit, aşezat cu capul spre est, picioarele spre vest. La capul mortului
a fost aşezat un vas cu patru picioare. Vase se aflau şi în celelalte două morminte, însă
au fost sparte şi aruncate de muncitori. în urma acestei descoperiri s-a întreprins un
mic sondaj lîngă gropile de silozuri. Pe baza fragmentelor ceramice descoperite în şan
ţuri s-a constatat că aici s-au aşezat purtătorii culturii Criş. în aşezare au înmormîntat
şi morţii, în poziţie chircită. Picioarele înalte dc formă cilindrică ale vaselor arată că
aşezarea aparţine culturii Criş, faza I .
b) La nord de Cernarul de sus, la o distanţă de circa 4 km, sc ridică între două
pîraie un deal cunoscut sub denumirea de « Hărăstuş », Terenul a fost sondat şi s-a
constatat că pe acest loc a fost o aşezare de tip Cucuteni-Ariuşd. Grosimea stratului dc
cultură, de 0,30 m, arată că viaţa în aşezare a avut o scurtă durată.
c) în partea nordică a satului Cernatul dc sus, pe un bot de deal, în grădina Coope
rativei comunale s-a făcut un sondaj (fig. 10). Şanţul executat arată următoarea strati
grafie: sub humusul gros de 0,10 m se află un strat format din pămînt de culoare neagră
gros de 0,25—0,75 m, urmat de un alt strat de culoare galbenă gros de 0,50—1,5 m
(fig. 11), ambele straturi fiind pline cu chirpic şi cu fragmente de vase; sub aceste stra
turi se află lut nisipos. în straturile de cultură au fost descoperite resturi de locuinţă,
ale căror urme în secţiune se prezintă sub formă de chirpic ars la roşu. Au fost găsite
multe vase, unelte de piatră (fig. 12/1—2) şi de os, idoli antropomorfi şi zoomorfi. Pe
baza materialului ceramic s-a putut constata că aşezarea a trecut prin două faze de dez
voltare a culturii Cucuteni-Ariuşd. Stratul de jos, în care se găseşte ceramică tricromă
şi bicromă, reprezintă prima fază de dezvoltare (Cucuteni A), iar stratul superior, după
un fragment dc vas cu decor în plasă (fig. 12/3—3 a), trece şi în faza mai nouă (Cucu
teni B). în stratul de cultură Ariuşd, la adîncimea de 0,25 m a fost descoperit un mor
mînt de înhumaţie. Scheletul era orientat cu capul spre nord-est şi cu picioarele spre
sud-vest. Lîngă bazin şi în apropierea genunchiului a fost aşezată cîte o lespede de piatră.
Scheletul era răvăşit. La ridicarea lui, pe partea stîngă, lîngă bazin a fost descoperit un
fund de vas, care acoperea o fibulă de fier cu piciorul întors pe dedesubt şi o perlă dc
sticlă verzuie. în partea dreaptă a scheletului, tot în apropierea bazinului, se afla un cuţit
de fier. Pe baza inventarului şi a ritului, mormîntul se încadrează în cultura Sîntana de
Mureş, secolul al IV-lea e. n.
d) La capătul nordic al satului Cernatul de sus se ridică un bot dc deal numit
«Ascuţit», pe vîrful căruia se află un platou. Terenul a fost secţionat cu şanţuri şi au
fost dezvelite suprafeţe. S-au găsit resturi de bordeie al căror inventar constă din cera
mică, unelte de fier, prîsnele de lut şi obiecte de podoabă, printre care relevăm fibule
din bronz şi din fier. în afară de acestea au mai fost găsite două monede de argint,
imitaţii locale (Forrer, 339). Pe baza inventarului bordeielor constatăm că aici a fost o
aşezare hallstattiană, suprapusă de una din epoca La Tcnc dacică (fig. 5/1).
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Fig. 12. — Cernatul de sus, grădina cooperativei. / , Frag
ment de vas; 2, topor de piatră în formă de calapod;
3—3a
fragment de vas pictat.
%

Fig. 11. — Cernatul de sus. Profilul peretelui de vest al secţiunii L
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e) La mijlocul satului, pc panta unui
deal numit «Cruce», se ani o aşezare din
cultura Sîntana de Mureş.
f) La nord de comună, la o distanţă
de circa 8 km, pe un deal numit «Grădina
sfîntă», au fost scoase la suprafaţă resturile
unei biserici înconjurată de o incintă dc piatră.
Biserica a fost construită în stil roman (fig. 13)
şi după fragmentele ceramice descoperite se
poate data in secolele X I I — X I I I .
g) La sud de comuna Cernatul de sus,
pe locul numit « Robert tag», se află o vale
S t r ă b ă t u t ă de un pîrîu.
în anii 1962—1965,
pe acest loc au fost executate săpături. Pc
terasa sudică a pîrîului a fost descoperită o
aşezare de tip Cucuteni-Ariuşd, iar pc ver
santul celălalt o aşezare din epoca bronzului,
suprapusă d e una din epoca dacică. în cursul
săpăturii au fost descoperite bordeie de formă
ovală şi dreptunghiulară cu vetre făcute din
pietre. Inventarul bordeielor constă din ce
ramică şi U n e l t e de U Z C a s n i c . Materialul C e Fig. 13. — O v W de tm. Planul bisericii din m . X I I I .
ramie e foarte variat, iar printre unelte sînt
cuţite de fier şi prîsnele de lut. Bordeiele sc pot încadra în secolele V — V I şi aparţin
culturii Bratei.
12. E R E S T E G H I N (jud. Covaena)

Pe malul drept al pîrîului Beşineu se ridică un bot de deal cunoscut sub denumirea
de « Fintîna de linte». Terenul e arat şi la suprafaţă au fost găsite fragmente de vase.
în anul 1961 a fost sondat şi la adîncimea dc 0,30 m au fost descoperite resturile unui
bordei de formă dreptunghiulară cu dimensiunile 7 x 5 m, orientat nord-sud. Vatra lutuită
se afla la mijloc în apropierea peretelui vestic, lîngă care a fost descoperit un cuptor de
copt, cu bolta săpată în pămînt, avînd diametrele de 1x1,20 m şi înălţimea de 0,50 m.
Inventarul bordeiului constă din material ceramic şi din puţine unelte de lucru din piatră
şi din lut ars. Aşezarea aparţine purtătorilor culturii Précucuteni, faza Zăneşti.
La capătul nordic al comunei, în valea pîrîului Beşineu, se ridică u n bot de deal
denumit «Valea de dinainte». în acest loc, cu ocazia unui sondaj de verificare, a fost
atestată o aşezare dacică.
13. MOACŞA (jud. Covaena)

La nord-vest de satul Moacşa, pe malul drept al pîrîului care curge prin sat, cu
ocazia arăturilor au ieşit la iveală fragmente d e vase. în anul 1961 terenul a fost sondat,
descoperindu-se resturi de locuinţă dreptunghiulară. Inventarul locuinţelor constă din

www.cimec.ro

:l|0

SZÉKELY ZOLTÀN

tJ

ceramici şi puţine unelte de uz casnic, lame de silex ţi răzuitoare făcute din andezit.
Pc baza ceramicii descoperite s-a constatat că pe acest loc a fost o mică aşezare de tip
Cucuteni-Ariuşd cu două niveluri. Primul nivel aparţine fazei timpurii a acestei culturi,
iar nivelul al doilea fazei mai tîrzii (faza A—B).

14. PASUL O l T U Z U L U I

In anul 1961, cu ocazia construirii şoselei pe malul drept al pîrîului Oituz, au fost
descoperite vase de lut. Cercetînd locul de descoperire nu s-a putut constata nici o
urmă de locuire. Vasele reprezintă tipul de vas-borcan cunoscut din aşezările dacice dc
pe teritoriul Transilvaniei.

15. D O B O Ş E N I (corn. Brăduţ, jud. Covaena)

Cu ocazia exploatării nisipului, în anul 1961, în aşezarea neolitici (sondată în anii
1955—1956)* au fost găsite nişte gropi conţinînd fragmente de vase şi oase de animale.
Pc lîngă faza mai veche a culturii Cucuteni-Ariuşd, materialul ceramic arată şi o fază
mai nouă, faza Cucuteni B. Descoperirea de la Doboşeni aduce încă o dovadă că şi
aici cultura Cucuteni-Ariuşd a avut o durată lungă, parcurgînd aceleaşi faze ca şi în
Moldova.
16. ROTBAV (com. Fcldîoara, jud. Braşov)

La capătul sudic al comunei Rotbav, cu ocazia construirii şoselei asfaltate, munci
torii au găsit mai multe fragmente ceramice, unelte de os şi de bronz. În toamna anului
1961, a fost descoperit la mijlocul drumului un mormînt de piatră. Cercetînd terenul s-a
constatat că mormîntul era o cutie din lespezi de piatră şi conţinea un schelet de adult
aşezat în poziţie chircită, cu capul spre est şi picioarele spre vest. Lîngă schelet nu s-a
găsit nici un inventar. La spatele mortului, incepînd de la nivelul înmormîntării pînă la
marginea cutiei, a fost găsit un strat compus din cenuşă, cărbune şi oase calcinate (fig.
14/1—3). Pe baza ritului de înmormintarc mormîntul se poate încadra în cultura GlinaSchncckcnbcrg.

17. I L I E N I (jud. Covaena)

La vest de comună, pe locul numit « Oaşul rotund », in urma unei descoperiri
de fragmente de vase a fost executat un sondaj de verificare. Stratul de cultură, gros
de 0,40 m, conţinea mult material ceramic. Pe baza ceramicii s-a constatat, astfel, exis
tenţa unei aşezări din faza tîrzie a culturii Criş.
•

Maltrialt,

111,

p. 1 4 9 - 1 5 2 ; Maltrialt,

V , p. 231-

233.
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18. SF. GHEORGHE (jud. Covaena)

l.a capătul sudic al oraşului, pc malul stîng al pîrîului «Simeria» a fost descoperit
un tezaur monetar, constînd din 61 de denari republicani romani, ultimul din timpul
lui August. în urma unui sondaj s-a constatat că tezaurul a fost ascuns într-o aşezare
dacică.
19. FILIAŞ (corn. Crieturu Secuiesc, jud. Harghita)

în urma tractorului, în hotarul comunei pe locul numit «Pămîntul Pădurii Mari»,
au ieşit la iveală multe fragmente de vase. între anii 1961—1964, s-au executat aici săpă
turi sistematice, cercetîndu-se toată aşezarea situată pe terasa unui pirîu. în partea de
nord a terasei, în epoca bronzului s-au aşezat purtătorii culturii Wietenberg, avînd o aşe
zare întărită cu val şi şanţ. Pe toată terasa se găsesc resturi de cultură materială dacică
şi fragmente dc vase romane. în cursul săpăturilor au fost descoperite 40 de semibor
deie prefcudale, de formă dreptunghiulară, fără urme dc pari. Vetrele de foc din bor
deie erau dc două tipuri: 1) pietrar şi 2) vatră deschisă de formă circulară (fig. 3/5).
Inventarul bordeielor c format din: vase şi fragmente dc vase, puţine unelte dc uz casnic,
cuţite de fier, prisnelc dc lut şi străpungătoare de os. Vasele de tip « Praga», însă de

www.cimec.ro

312

S Z É K E L Y

Z O L T A N

16

formă evoluată, precum şi vasele de tipul celor descoperite in mormintele slave de inci
neraţie de la Someşeni arată prezenţa elementului slav şi totodată situarea aşezării în
secolele V I I — V I I I e.n. în afară de elementul slav, o mare parte a materialului ceramic
prezintă un evident caracter băştinaş (rig. 5/3,4). Cronologic şi cultural aşezarea de la
Filiaş este contemporană cu aşezările româno-slave de la Bezid şi Sălaşuri.
2 0 . POIAIM (jud. Covaena)
în hotarul comunei, pe locul numit «Loc de piatră», au fost găsite în anul 1963
fragmente de vase aparţinînd diferitelor epoci. în urma acestei descoperiri, in toamna
anului 1964, pe locul amintit, s-a efectuat un sondaj de verificare. Săpăturile au continuat
şi în anii 1965—1966, constatîndu-se că aici au fost la început purtătorii culturii Noua,
faza tîrzie, peste care s-a aşezat populaţia dacică. Materialul ceramic dacic descoperit
are un aspect arhaic, cu multe tradiţii hallstattiene.
Ultimii locuitori s-au aşezat în epoca prefeudală. în cursul săpăturii au fost desco
perite 18 semibordeie săpate în pămînt, de formă dreptunghiulară, cu un cuptor-pietrar
într-un colţ. Dintre bordeiele descoperite, unele, după materialul ceramic, aparţin seco
lului al VI-lea. Restul bordeielor se poate încadra în secolele V I I I — I X .
2 1 . CRISTUR (jud. Harghita)
La marginea vestică a oraşului, pc un bot de deal situat între două pîraie, loc
numit «Panta de brad» cu ocazia perieghezei făcute în anul 1964 s-au găsit fragmente
de vase neolitice. în cursul anilor 1965—1966 botul de deal a fost sondat, descoperindu-se
o aşezare din neoliticul tîrziu, aparţinînd purtătorilor culturii bodrogkeresztur, suprapusă
de o aşezare din epoca La Tène-dacicâ şi una româno-slavâ din secolele V I I — V I I I .
Au fost săpate două suprafeţe de locuinţă aparţinînd culturii Bodrogkéresztur, un
bordei şi 3 gropi dacice, precum şi 5 bordeie româno-slave cu vatrâ-pietrar, din seco
lele V I I — V I I I . Din gropi şi bordeie a ieşit un bogat material ceramic, unelte din cupru,
fier şi lut.
2 2 . SIMONEŞTI (jud. Harghita)
Lucrările agricole de toamnă din anul 1964, efectuate în hotarul comunei, la « Panta
de stejar», au scos la iveală fragmente de vase preistorice şi prefeudale. în urma acestei
descoperiri, în anii 1965—1966 terenul a fost secţionat cu mai multe şanţuri; pe baza
observaţiilor din cursul săpăturilor s-a constatat aici o aşezare a culturii Wietenberg-Noua,
suprapusă de o locuire prefeudală. în stratul de cultură din epoca bronzului, precum şi
în cel prefeudal au fost descoperite fragmente de vase, din epoca imperială romană,
amestecate cu fragmente de vase de tip Sintana de Mureş. Acestui nivel ii aparţine şi o
monedă de bronz imperială, foarte uzată (Antoninus Pius sau Marcus Aurelius).
în afară de acestea, au fost descoperite cinci bordeie cu vatră-pietrar, care aparţin
epocii prefeudale. Inventarul acestor bordeie constă din material ceramic şi unelte de uz
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casnic: cuţite de fier, străpungători de os şi prîsnele de lut. Ceramica este lucrată cu
mina şi la roată înceată şi rapidă. După aspect pare a fi o fază mai recentă i n compa
raţie cu ceramica descoperită în aşezările de la Bezid, Sălaşuri şi Filiaş.
Cronologic, aşezarea prefeudală se poate încadra în secolul al VIII-lea şi etnic
aparţine populaţiei româno-sjave.
LES FOUILLES ENTREPRISES PAR LE MUSÉE D E SF. GHEORGHE PENDANT
A N N É E S 1959-1966

LES

RÉSUMÉ

Pendant les années 1959 — 1966 le Musée de Sf. Gheorghe a entrepris des recherches ct des
fouilles aux erdroits suivants:
1. Btţid (comm. de Singeorgiu de Pădure, dép. du Mureş). On a continué les fouilles des
années précédentes, sur la rive droite du ruisseau de Lot, en mettant au jour les vestiges d'un
établissement de la première époque de l'âge du fer. Au lieudit « Sare de mătasă», on a surpris
des vestiges d'habitatat du début dc l'âge du bronze, des civilisations de Noua et Wietenberg, du
La Tène, des époques romaine et piéféodalc.
Au même endroit où, en 1960, on avait découvert trois huttes mi-enfouies, on a mis au
jour deux autres i âtres en pierres.
Les tessons découverts autour de l'âtre proviennent dc vases travaillés à la main, du type
dit «Prague» évolué et confirment ici l'existence d'un établissement roumano-slavc, datable aux
V T I e - V I I I e siècles.
2. Săhfuri (comm. de Veţca, dép. du Mureş). On a continué les fouilles au lieudit « Panta
de cărămidă» (points I et II), en découvrant des huttes daciques mi-enfouies, rectangulaires, à
riche matériel céramique, ainsi que des huttes a âtres en pierres. Sur la foi de deux monnaies
impériales romaines, de Vespasien et de Nerva, l'établissement peut être daté de la fin du I e r
siècle dc n.è.
Aux V I I e — V I I I e siècles une autre population s'est installée sur ces lieux, habitant des
huttes circulaires ou rectangulaires sans trace dc pieux. Les âtres présentent deux variantes : 1, en
grandes dalles dc pierre, dit «âtre â pierres»; 2, circulaire, à base d'enduit argileux et entourée
de pierres plus petites.
Le mobilier comprend des vases, entiers ou fragmentaires, travaillés 4 la main et repré
sentant le type évolué du vase dit de « Prague», et aussi des vases travaillés au tour, qui rappel
lent ceux de Someşeni et de Nuşfallu.
Sur la foi du matériel céramique, l'établissement de Sălaşuri à un seul niveau d'habitat,
est daté des V I I e — V I I I e siècles, et attribué à la population roumano-slave.
3. Gbiadari (dép. du Mureş). On a pratiqué des fouilles dans une cité miédiévale des X V e —
X V I e siècles, superposée â une forteresse du La Tène dacique.
4. Torba (comm. de Mâghereni, dép. du Mureş). Au milieu du village, sur la rive droite
du ruisseau, on a découvert un établissement appartenant i l'âge du bronze.
5. Porumbe/iii Mici (comm. de Murgeni, dép. de Harghita). En continuant les fouilles commen
cées en 1956, on a mis au jour un matériel céramique de type Morcşti.
6. Gheorgbitni (dép. dc Harghita). Sur une eminence très proche de la ville, au lieudit
«Cetatea lui Both* les fouilles ont abouti à la constatation que 1 enceinte en pierre de forme
ovale, datant des X V e — X V I e siècles, est superposée à un établissement de l'époque des migra
tions.
7. Rac» (comm. de Siculeni, dép. de Harghita). Au nord-ouest du village de Racu, sur un
promotoire rocheux des monts de Harghita, on a découvert un établissement fortifié dace, que
recouvrait une cité médiévale du X I I e siècle.
8. Păuleni (ville de Miercurea-Ciuc, dép. dc Harghita). La reprise des fouilles commencées
en 1956, a mis au jour les différentes phases de fortification de la civilisation de Ariuşd et de
l'âge du bronze.
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9. Baraolt (dép. de Covasna). Des fouilles de sauvetage effectuées à l'endroit fouillé déjà
en 1959, ont établi qu'il a été habité à partir de l'âge du bronze jusqu'à l'époque dacique.
10. Petetti (comm. de Zăbala, dép. de Covasna). Λ l'extrémité du village on a mis au jour
un établissement appartenant i la civilisation de Noua, recouvert par une nécropole, aux tombes
à squelette déposé directement en terre, et orienté est-ouest. Sur la foi d'une boucle de tempe,
à extrémité en forme de S, la nécropole a été datée des X I e — X I I e siècles.
11. Cernai ni dt jos, Cernatul de Sus (dép. de Covasna). Lors de certains travaux de construc
tion on a découvert trois tombes aux squelettes recroquevillés, â orientations différentes. I l s'agit
des porteurs de la civilisation de Criş qui ont été enterrés dans l'établissement même.
Au nord de la commune, sur l'avancée de la colline, on a découvert un établissement de
courte durée, appartenant à la civilisation dc Cucuteni-Ariuşd.
On a découvert également un établissement i huttes circulaires ou rectangulaires, pourvues
d'âtres ronds, entourés de pierres. D'après le matériel céramique, l'établissement appartient à la
première époque de l'âge du fer, tandis que les quelques tessons et une tasse dacique indiquent
une superposition d'habitat au La Tène.
Au lieudit «Robert tag» on a découvert un établissement appartenant à la civilisation de
Cucuteni-Ariuşd et un autre de l'âge du bronze, auxquels se sont superposés un habitat du La
Tène et un autre de l'époque préféodalc ( V e — V I e siècles).
A 8 km au nord, on a mis au jour les vestiges d'une église romane entourée d'une enceinte
en pierre ( X I I I e siècle).
12. Erestcgbin (dép. de Covasna). Au lieudit « Fîntina de lîntc» on a découvert un établis
sement appartenant â la civilisation de Précucuteni, phase Zineşti. Sur la rive dorite du Beşineu,
on a trouvé des vestiges d'une habitation ainsi que du matériel céramique du La Tène dacique.
Certains fragments de vases indiquent une superposition d'habitat au I I I e — I V e siècle.
13. Moacţa (dép. de Covasna). Au nord-ouest du village de Moacşa, on a découvert un
établissement de type Cucuteni-Ariuşd à deux niveaux. Le dernier de ceux-ci peut être daté
de la phase Cucuteni Λ—B.
14. Pasul Oifturttltii. A l'occasion de certains travaux routiers dans le défilé de l'Oiruz, sur
la rive droite de la rivière on a découvert les vestiges d'une hutte dacique.
15. Dobosetii (comm. de Brăduţ, dép. de Covasna). Dans une fosse appartenant a l'établis
sement néolithique de type Ariuşd, on a découvert du matériel céramique datant de la phase
tardive de la civilisation de Cucuteni-Ariuşd.
16. Rolbav (comm. de Feldioara, dép. de Braşov). Au milieu de la Toute nationale, au sud
de la commune de Rotbav, on a découvert une tombe à «ciste» en grandes dalles de pierre,
contenant un squelette recroquevillé, crieπ té E—O, et sans aucun mobilier. Selon le rituel funé
raire, la tombe peut être encadrée dans la civilisation de Schneckenberg.
17. Hit ni (dép. de Covasna). Au lieudit «Oraşul rotund», on a découvert un établissement
dc la phase tardive de la civilisation de Criş.
IB. Sf. Ghtorgbe (dép. de Covasna). Au sud de la ville, sur la rive droite de la Simeria, on a
découvert un trésor de monnaies romaines enfouies dans un établissement dacique.
19. Fi/ias (comm. de Cristuru-Secuicsc, dép. de Harghita). A l'occasion de certains travaux
agricoles, à proximité de la commune, on a mis au jour plusieurs fragments de' vases de l'âge
du bronze, du La Tène et de l'époque préféodale. Les fouilles ont entraîné la découverte de 40
huttes mi-enfouies, i âtres en pierres.
Suivant le matériel céramique, découvert parmi les pierres, bords de vases ct fonds épais
de type « Prague», on a constaté que cet établissement remonte au V I I I e siècle.
20. Poian (dép. de Covasna). Les fouilles ont mis au jour un établissement de l'âge du bronze
auquel ce sont superposés deux autres, et dacique de l'époque préféodalc, à deux couches, des
V I e V I I I e - I X e siècles.
21. Cristur (dép. de Harghita). Près de la ville, on a découvert un établissement appartenant
à la civilisation de Bodrogkeresztur, recouvert par deux autres: dacique ct d'époque préféodalc
des V I I e - V I I I e siècles.
22. Şimonesti (dép. de Harghita). Aux environs de la commune on a découvert un établisse
ment de l'âge du bronze, couvert par un autre, de l'époque préféodale, du V I I I e siècle.
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L E G E N D E DES FIGURES
Fig. 1. — Bt^id.

Plan des fouilles exécutées sur la rive du L o i .

Fig. 2. — Btztd. 1, 2, vases hal Isiat liens; 3, hache a douille, en bronze; 4, couteau en pierre.
Fig. 3. — Sdlafuri. 1, l'établissement; 2, 3, aires daciques; 4, âtre en pierres, prcTéodal. Viliai. 5, âtre en pierres prcfcodil.
Fig. A. — Cernatul de S'ut, * Aicu/itt.
1, vase dacique. Sfllasuri. 2, vase dacique. Salasuri. 2, vase dc type · Prague M
l i/iar. 3, A, vases prefeodaux. Rat. 5—9,. fragments dc vases féodaun; 10, truelle.
Fig. 5. —Gbindari. 1, relevé dc la cite; 2, coupe dc la paroi est de la tranchée 11; 3, coupe dc la paroi sud dc la
tranchée V .
Fig. 6. — Glmrgbieni.
Plan de la citadelle de « Both s.
Fig. 7. — Kdf. 1, relevé dc la citadelle dc Rac; 2, coupe dc la paroi ouest dc la tranchée 1.
Fig. β. • Baraolt. Plan del fouilla dc Baraolt.
Fig- 9. — Cernatul dt Sut, Relevé dc l'établissement situé dans le jardin dc la ferme agricole.
Fig. 10. — Cernai u/ dt Sus. Coupe dc la paroi oueat de la tranchée I.
Fig. U . — Cernatul dt Sut. Jardin dc la ferme agricole. 1, tesson; 2, hache en pierre en forme d'embauchoir; 3, 3a,
reason peint.
F i g . 12. - Cernatul de Sut. Relevé de l'église du XV11-" siècle.
Fig. 13. — tlotbar. 1—3, t o m b a i « c i s t e s » en pierre. Sàta/uri. 4, âtre daciiiuc.
Fig- H . — Br^id. Relevé dc l'habitation découverte dans la tranchée η" I X .
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R A P O R T
asupra săpăturilor de la Dulceanca (1963—1967)*
(jud. Teleorman)

SUZANA DOLINESCU-FERCHE

C

ca punct arheologic încă din anul 1960, datorită unei descoperiri întîmplătoare aşezarea de la Dulceanca a început si fie cercetată sistematic din anul
1963, iar săpăturile continuate în cursul a patru campanii (1963—1964; 1966—
1967) au dat la iveală importante vestigii arheologice din secolele I I I şi V I e.n. 2 .
Dulceanca este situată la o distanţă de 12 km sud-est de oraşul Roşiorii de Vede
şi la aproximativ 15 km est de urmele vechiului limes transalutan. în urma săpăturilor
efectuate pe terasa joasă înconjurată dc vechea albie a pîrîului Burdea, astăzi mult deviată
spre est, a ieşit la iveală o succesiune de niveluri de locuire dintre care cel mai vechi
aparţine epocii bronzului (cultura Tei), urmat de un nivel propriu aşezării din secolul
I I I e.n. (cultura Chilia), după care se succed depunerile din secolul V I e.n. (cultura Ipoteşti-Ciurel-Gndeşti) şi urme sporadice din secolele X şi XIV.
Vom insista în prezentul raport asupra aşezărilor din secolele I I I şi V I , foarte
bine conturate prin mai multe complexe închise, şi asupra unui complex feudal din
secolul al XIV-lea. Săpăturile au stabilit pînă acum limitele de nord, sud şi est ale aşeză
rilor, au fost făcute observaţii asupra densităţii locuirii pe marginea terasei şi în inte
riorul ei, au fost clar delimitate stratigrafie nivelurile de locuire (suprapuneri de com
plexe au dus la stabilirea sigură a limitei de plecare a bordeielor din secolul I I I e.n. şi
a locuinţelor din secolul V I e.n.), degajîndu-se 16 locuinţe, cuptoare izolate, gropi conţinînd ceramică, obiecte de os şi metal, deşeuri din bronz şi fier, monede, oase de ani
male etc. Aşezările din secolele I I I şi V I e.n. se înscriu în aceleaşi limite, cu deosebirea
că locuinţele care reprezintă nivelul Ipoteşti-Ciurel-Cindeşti au fost construite în apropi
erea pantei, în timp ce bordeiele de tip Chilia au fost construite şi mai departe de aceasta.
Aşezările nu erau fortificate, locuinţele extinzîndu-se mai mult de-a lungul terasei decît
în interiorul acesteia, unde se răspîndeau pe o distanţă de aproximativ 100 m, la limita
căreia Începea probabil pădurea. S-a putut observa că locuitorii aşezării de tipul IpoteştiCiurel-Gndeşti au respectat o ordine în orientarea şi înşiruirea construcţiilor3.
UNOSCUTA

*

* Sipiturile arheologice dc la Dulceanca au fost efectuate
cu fondurile ei panicipatea Muzeului din Roşiorii de Vede,
reprezentat de prof. Petre Vocvozcanu şi Atanaaic Ştirbu.

SCIV,

1
Vladimir Dumilrcscu, O atwf mărtttrit a prtiynfti
bunilor
Munltnia,
fragmtntul
ai diademâ dt aur dt la Dulteanea,
in

'

tn

X I I , 1961, 1, p. 55 — 56.
Suzana Dolincscu-Ferche, Aţtzarta
ii» epata
prtftuaalâ
it ta Dulttanra,
in Rtritta
MuŢtilor,
3, 1966, p. 261 — 264.
1

Ibidtm.
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Aşezarea de tip «Chilia» este reprezentată de bordeie de formă aproximativ ovală
sau rectangulari cu colţurile rotunjite, adîncite la —1,20—1,30 m faţă de nivelul antic
de călcare. Intrarea se făcea pe una sau două trepte cruţate, pe latura de nord. Dc o
parte ţi de alta a treptei de sus porneşte b «laviţă» care înconjură peretele pînă în
dreptul cuptorului, făcînd bloc comun cu acesta (fig. 1); alteori bordeiele nu au aceasti
«laviţă», peretele mergînd uşor înclinat spre fund. In podeaua bordeiului a fost săpata
cîte o groapă, conţinînd probabil
rezerve de hrană şi fiind acoperită
cu un capac.
Cuptorul, scobit într-un bloc
de pimînt păstrat în colţul de nordest, cu gura spre nord, avea baza
în formă de potcoavă (unele bordeie
nu au cuptoare). Uneori, pe vatra
puternic arsă găsim turte mici, ovale,
bine netezite, deosebite de vălătucii
obişnuiţi. Probabil că in bordeiul
nr. 3 cuptorul a avut un orificiu
pentru evacuarea fumului; numai
aşa se explică prezenţa unei bucăţi
de lipitură tubulară, găsită în spa
tele cuptorului, ale cărei margini,
rupte din acesta, erau înnegrite
de fum.
Ceea ce se remarci de la Început
la bordeiele dacice este conţinutul
Pig. 1. — Dul/tenta.
Bordei din secolul I I I e.n.
extrem de bogat. Ceramica, într-o
gamă variată de forme, cuprinde
alături de vasele lucrate cu mîna, de veche tradiţie dacică, forme evoluate din vechile
tipuri lucrate la roată, ceramici cenuşie, cu sau fără decor lustruit, ceramici ce imită
formele provincial-romane etc.
Din grupele amintite remarcăm căţuia, vasele mari cu brîu alveolar şi nervuri în
relief, vase cu pereţii foarte groşi, rezervate probabil păstrării unei cantităţi mai mari
dc alimente, străchini cu pereţii înalţi sau scunzi, căni, vase globulare etc. (fig. 2).
Ceramica descoperiţi la Dulceanca, tipul de locuinţă şi cuptorul au analogii cu
grupul descoperit la Chilia*, cu grupurile contemporane din centrul Munteniei", din
Moldova a şi Transilvania. Unele tipuri de vase pot fi urmărite şi în perioada următoare

' Sébastian Marinez, Hontù
odaux όακνύίκού
KV-tm.Vpu ι
PuMcxyvn maxy
( ornKpumuH s Kuavu
p-n
Beân
00.1.
numeuimk),
in Dacia, N . S . , V , 1961,p. 3 9 5 - 4 1 5 .
' V I . Zirra şi G h . CazJmir, Untie rrruilott
olt
lipiturilor
orbtologitt ai pe Cimpvt Boja, ii» tartirrnl Militari,
în
Certttdri
arbnlogire
in Butun/ti,
1, 1963,
p. 4 9 - 7 5 .
* G h . Bichir, Untie obstrre/ii
tu pririre la netropo/tle ele tip
Poieni/ti
din Mo/iota fi rtlafii/r ateilor necropole tu lumea sarmată, in SCIV,
X I I , 1961, 2, p. 253 - 275; idem, Lis
tarpts

à la lumitn
ies dtrnUrtt
iitourerttt
artbhlogiquei
it
Molttarii,
în Atti
del VI tontefino internaţionale
dtllt stitnşj
preistoritbt
ι proloistoritbt,'
Roma, 29 august—3 septembrie 1962,
p.
74—80; idem. Noi toxlritufii
ta tunoa/terta
culturii
materiale
a torpilor, în SCIV.
16. 1965, 4, p. 6 7 5 - 6 9 4 ; idem, Cuplaart/t
de ars ttramira ii» todrul culturii
Vtrttftai-iOienefii,
un atelier
de olărit descoperit la Butnortfli,
în SCIV,
17, 1966, 3, ρ. 4 8 4 ¬
509; Sebastian Morimz şi N . Harruchi,Sdpdlnrilr
delà
Ţi/t/li,
în Materiale. V I I I , 1962, p. 5 2 1 - 5 2 6 .
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1 — 2, libuEc cu piciorul întors pc dcctcsuta; 3, piqHcne dc
gisir. jnir-un horde, ilin secolul 111 c.n.
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în grupul denumit Sîntana, dovedind continuitatea populaţiei şi a culturii dacice de tipul
Chilia (Militari pentru centrul Munteniei) şi dupa anul 300 e.n. 7 .
In afară de ceramici au fost găsite obiecte de bronz, fibule (fig. 3/1—2), brăţări,
deşeuri de bronz şi fier, oase de animale, pieptene de os întreg şi fragmente etc. (fig.
3 /3). Nivelul din secolul I I I e.n. atesti o viaţi prosperi şi existenţa unor meşteşuguri

Ovrpiu ars
3tâ% Pari csrboniiaţi
<252r3 Fragmente ceramice

Im

Lipituri t/e vetre
Fig, 4. — Du/trama.

Planul locuinţei de auprafatj n i . 1, secolul V I c,n.

dezvoltate (prelucrarea bronzului şi a fierului, prelucrarea osului) şi creşterea vitelor.
Se remarci abundenţa oaselor dc animale domestice: ovine, bovine, caprine, rar calul
şi porcul 8 .

'

C h . Diaconu, Tirg/w,

ntmpala

din titoltli

III-JV

t.n.,

Edit. Academici, 1965, vezi pl. X X V / 3 , p. 185 şi pl. X L I I I / I ,
p. 192; Bucur M i t r a , Constantin Preda, Ntcropolt
din sttolul
al lVjia
t.». in Munit nia, Edit. Academiei, 1966, vezi fig.

254/8, 9, 11, 12 si fig. 259/4.

» Expertiza a fost făcuta dc Alexandra Bolomcv, de la
Centrul de cercetări antropologice al Academiei Republicii
Socialiste România.
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Pe baza monedelor descoperite — un exemplar Gordianus I I I (238—244) β (emisiune
din anul 242, Viminacium) ţi un exemplar Gallienus (253—268) 1 0 — aşezarea datează
în prima şi a doua jumătate a secolului I I I e.n., continuînd să fie locuită probabil pînă
în jurul anului 300. Tipul de fibulă de bronz cu piciorul întors pe dedesupt reprezintă
o variantă care poate fi încadrată spre sfîrşitul secolului I U . Prin toate caracteristicile
ei, aşezarea din secolul al III-lea e.n. de la Dulceanca se încadrează unitar în grupul
Chilia. Acest grup reprezintă o nouă formă a culturii dacice din vremea stăpînirii romane,
caracteristică regiunii din vestul Munteniei, care are strînse raporturi cu cultura provincial-romană şi cultura dacică din interiorul şi din afara graniţelor provinciei n .
Aşezarea din secolul VI e.n. Faţă de datele prezentate într-un articol anterior l 2 , care
înglobează rezultatul cercetărilor din anii 1963—1964, săpăturile ulterioare au adus la
lumină elemente noi. Dintre acestea cele mai demne de relevat ni se par a fi documentarea
pentru prima dată a bordeiului ca tip de locuinţă, în afară de construcţia de suprafaţă
care reprezenta pînă acum la Dulceanca nivelul de locuire din secolul V I e.n., şi desco
perirea unui cuptor primitiv de ars oale conţinînd 12 vase, element care atestă cu sigu
ranţă practicarea meşteşugului olăriei în interiorul aşezării.
Locuinţele de suprafaţă sînt de dimensiuni mici (2,50x3 m) (fig. 4) cu cuptoare
rotunde sau ovale de proporţii reduse, în care s-au găsit vălătuci de lut ars, în timp
ce bordeiul are cuptorul scobit într-un bloc de pămînt cruţat, cu baza în formă de pot
coavă. Conţinutul locuinţelor este bogat în ceramică lucrată cu mîna (într-o proporţie
mai mare), lucrată la roată (într-o proporţie mai mică), în timp ce obiectele de metal
lipsesc aproape cu totul (fig. 5); în locuinţe se găsesc de asemenea oase de animale domes
tice 1 3 . Nu au putut fi observate raporturi de suprapunere între cele două tipuri de locu
inţă, dar s-a stabilit stratigrafie că ele pleacă din acelaşi nivel. Din analiza materialului
ceramic nu sc observă deosebiri care să indice o diferenţiere de ordin evolutiv dc la
un material la altul, acesta fiind unitar, iar proporţia între ceramica lucrată cu mîna şi
cea executată la roată este aceeaşi.
Cercetările noi confirmă întru totul observaţia făcută în primele săpături de la Dul
ceanca, verificată şi în alte puncte cercetate în zona de vest a Munteniei 1 4 , şi anume
absenţa ceramicii cu cioburi pisate în pastă, element introdus probabil într-o fază mai
tîrzie în cultura Ipoteşti-Ciurel-Gndeşti.
Deşi aşezarea de la Dulceanca prezintă unele caractere specifice zonei de vest a
Munteniei, ea se încadrează în aria culturii Ipoteşti-Ciurel-Gndeşti, cultură ce aparţine
populaţiei locale din veacurile V I — V I I de pe teritoriul Munteniei. Caracteristicile, ori
ginea, componentele acesteia sînt probleme deja discutate într-o serie de studii apărute
pînă acum 1 E , de aceea considerăm că nu este necesar să le mai repetăm în raportul de faţă.
Complexul din epoca feudală™. Intr-una din secţiunile săpate a apărut la adîncimea
de —0,40 m, în stratul cenuşiu, o platformă aproape rectangulară (2,40x2 m), marcată

* Moneda a fost identificaţi dc Mitica Bucur.
Moneda a fosi identificaţi dc Conii. Preda.
Sebastian Morintz, op. cit.. vai Îndeosebi concluziile.
1 1
Suzana Dolincscu-Fcrchc, ap. cil.
1 1
Expertiza a foit ficutl dc Alexandra Bolomcv.
1 9
11

"

Suzana

Dolinescu-Fcrchc,

Un

tompltx

din

anini

al

VI-lra
t.n. la Sfinţiţii,
în SCIV,
18, 1967,
1, p. 1 2 7 - 1 3 3 ;
idem, Aşezarea
din epoca prefeudald
dt la Dulttanea,
p.
264.
1 1
Sebastian Morintz, Sâpitarilt
dt pe Dialed
Ciurtl,
In
Maltrialt,
V I , 1959,
p. 7 7 0 - 7 7 1 ; Maltrialt.
V I I , 1961,
p.

658 - 663; Materiale,
V I I I , 1962,
p, 7 6 1 - 7 6 7 ; Margareta
Consrantiniu şi P. I. Panait, Sipiturilt
dt la Butun/tii-Noi
din
I960, în Certttàri
arbtalogitt în Bucureşti, voi. 11, 1965;
Valcriu
Leahu, Raport
asupra lipiturilor
arbtologitt
eftetuatt
in
I960
la Cdlttu-Nou,
in Ctrttldri
arbtologitt In Bucurt/ti,
val. 1,
1963;
Victor TcodoTcscu, Dttprt
cultura
Ipoltfti-Cindtili
in
iumina
ttrtttdrilor
arbtologitt ώα
nord-est ui MunUniti
ζ regiunea
Ploit/tiJ,
in SCIV,
15, 1964,
4, p. « 5 - 503.

"

Pentru complexul din epoca feudali referi Elena Busuioc.
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de chirpic şi cărbune, masate în special în cele patru colţuri ale suprafeţei. Masa de
chirpic are direcţia de prăbuşire către interior (fig. 6). Este vorba de o locuinţă de supra
faţă cu podeaua neamenajată. în colţul de nord-est a apărut « o vatră» de formă perfect
circulară, adîncită sub nivelul podelei, în cuprinsul căreia s-a găsit multă cenuşă şi căr
bune. Pe fundul ei se afla un yas (fig. 7), singurul material de inventar al locuinţei. Acesta
aparţine tipului borcan, fără toartă, lucrat la roată dintr-o pastă aspră, ars secundar, pe
o parte, şi avînd ca ornament un brîu vălurit tras cu pieptenele, imprimat superficial
în pasta vasului.
Bazîndu-ne pe analogii cu unele exemplare de la Coconi 1 7 şi Zimnicea 1 B , atribuim
deocamdată resturile locuinţei şi ceramica secolului al XIV-lea.
RAPPORT DES FOUILLES DE DULCEANCA (1963-196η
(dép. de Teleorman)
RÉSUMÉ

Ce rapport présente succinctement le résultat des fouilles dc Dulceanca, arr. de Roşiorii de
Vede, des années 1963—1964 et 1966—1967, dans les établissements des I I I e et V I e siècles
de n.è.
L'établissement du I I I e siècle est documenté par un nombre de huttes a forme rectangu
laire, aux coins arrondis, ou presque ovales, en général munies d'un four CTeusé dans un bloc
de sol vierge, et où l'on a trouvé de la céramique travaillée à la main et au tour, des fibules
en bronze, des déchets de bronze et de fer et un peigne en os. Cet établissement date, suivant
une monnaie de Gordien I I I et une autre de Gallien, de la première et même de la seconde
moitié du I I I e siècle de n.è., et fait partie de l'aire de la civilisation de Chilia.
L'établissement du V I e siècle de n.è., est superposé à celui du I I I e siècle s'étend a peu
près dans les mêmes limites. Ils se caractérisent par des habitations de surface et par des huttes
à four intérieur, ovales, en terre glaise dans les premières et creusé en terre vierge dans les autres.
L'intériur des complexes nous a livré la céramique travaillée a la main et au tour, quelques
fragments d'objets en métal, des rouleaux en terre glaise, des queux en grès et en pierre, etc.
L'établissement est encadré dans le groupe Ipoteşti-Gurel-Cindeşri.
A la fin, le rapport présente aussi un complexe féodal du XIV e siècle, le seul vestige
d'ailleurs de cette époque, découvert jusqu'à présent dans les tranchées fouillées.
L É G E N D E D E S FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
de n.e.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. — Dulttanta.
2. — Du tança.
3. — Dalttanta.
A.
3.
6.
7.

—
—
—
—

Hutte du I I I * sitele de n.e.
V u e s du 111° siècle de n.e. 1, travaillé au tour; 2, petit vase cylindrique, travaillé a la main.
1, 2, fibules au pied replié en dessous; 3, peigne en os découvert dans une huile du I I I " siècle

Dulttanta.
Plan de l'habitation de surface n ° 1, V I * aiede dc n.e.
Dulttanta.
Vases travaillés au tour ct a la main, découverts dans les habitations dc surface fl°* 1 ct 3.
Plan de l'habitation de surface du X I V · siècle.
Dulttanta.
Vase du X I V e siècle découvert dans une habitation de surface.

1 7
N . Constantincacii, Obsirrafii
ajupra
salului
fortificat
tUn "Ţara Ro&sâatastd
tm moitié
XI Γ/— XV
(aftjarta
tut la
Coconi, r. Ollini(a),
In SCIV,
X I I I , 1, 1962, p. 6 8 - 7 6 si

fig. 1 0 £ , p. 70.

" Mulţumim Alexandrinei Alcxandrescu pentru d nc-a
pus la dispoziţie materialul ceramic dc la Zimnicea, precum
si pentru informaţiile date.
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE D E LA CORDENI
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Vaslui)
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PRIMĂVARA
anului 1961, cu ocazia lucrărilor agricole efectuate de C.A.P. Cordeni,
pe locul denumit «Popeşti», a fost descoperit un cimitir dc incineraţie, datînd
din epoca prefeudală. Terenul pe care era situat cimitirul are forma unei terase
care coboară în pantă lină spre est, către apa Crasnei.
Avînd în vedere deosebita importanţă pe care o prezenta descoperirea din acest
loc, Muzeul de istorie a Moldovei din Iaşi în colaborare cu Muzeul din Huşi au iniţiat
aici, în vara aceluiaşi an, un sondaj arheologic.
Prin lucrările agricole Întreprinse anterior sondajului, cea mai mare parte din
teren a fost afectată, distrugîndu-se astfel în întregime cimitirul care existase aici.
Cu intenţia de a mai salva eventual o parte din urne, care ar fi putut exista înspre
partea nordică, neafectată, a terasei, s-au trasat trei secţiuni longitudinale care n-au dat
însă nici un rezultat. Alte patru secţiuni şi casete au fost trasate chiar pe locul unde apă
ruseră urnele de incineraţie. Cu excepţia cîtorva funduri de urne aflate in situ la o adîn
cime de 0,60—0,70 m, în solul virgin, restul materialului recoltat a fost găsit răvăşit şi
împrăştiat pe întreaga suprafaţă a terenului. Din acest motiv, nu s-a putut reconstitui
în întregime nici o urnă.
Din cele trei funduri de urne surprinse in silii, două conţineau o parte din oasele
calcinate. în afară de fragmente ceramice nu s-a găsit nici un obiect de podoabă, unealtă
sau armă, care să ne Îngăduie o datare mai precisă.
Ceramica, lucrată cu mîna sau la roata înecată, dintr-o pastă grosolană, neuniform
arsă, provenea din vase-borcan destul de mari (0,40—0,50 m înălţime). Majoritatea frag
mentelor sînt ornamentate cu benzi de linii incizate orizontal sau vălurite (fig. 1).
Caracteristicile materialului ceramic descoperit la Cordeni permit, cu destul de multă
precizie, încadrarea acestuia în cunoscuta cultură de tip Hlincea I (sec. VIII—IX).
Tot cu sprijinul cercetărilor noastre, în partea de sud-est a aceleiaşi terase s-a reuşit
să se dezvelească două locuinţe de suprafaţă (parţial distruse de lucrările agricole) datînd
din secolul al XV-lea.
Locuinţele erau de formă dreptunghiulară cu laturile de circa 3 şi respectiv 5 m,
orientate Ε—V. De-a lungul pereţilor au fost găsite bîrne carbonizate, provenite de la
temelie. De asemenea, pe podeaua, care era bine lutuită, zăceau cîteva fragmente de
bîrnă carbonizate din tavan sau din acoperiş. In colţurile locuinţelor se aflau urme de
pari carbonizaţi de la pereţi. Vatra simplă era amenajată la ambele locuinţe pe un pat
de lut galben. într-un caz era situată în colţul dc sud-vest, şi în colţul dc nord-est in
N

t
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Fig. 3. — Unelte şi arme de fier din aşezarea feudali dc la Cordcni-Vailui: / , dom (}); 2, aageall; ) ,
Tarrd de topor; V—d, catarame şi limhâ dc cararami; 7, 9, tirlige; 3, curii.

celălalt caz. La nici o locuinţă π -a putut fi surprinsă intrarea care, probabil fiind în pantă,
a fost distrusă de lucrările agricole. în interiorul locuinţelor au fost găsite, pe podea şi
în jurul vetrelor, cîteva fragmente ceramice (fig. 2), cîteva unelte şi arme (fig. 3), iar
într-o locuinţă, lîngă vatră, o mică monedă de argint turcească, perforată.
La circa 200 m sud-vest dc aceste două locuinţe s-a descoperit şi un cimitir de
înhumaţie datînd probabil din secolele XV—XVI. Scheletele, aşezate în sicrie de lemn,
nu aveau inventar, în afară de unul singur, care avea pe piept o monedă ungurească,
prost păstrată şi bătută invers, datînd aproximativ din secolele X V — X V I . S-ar putea
ca acest cimitir să fi aparţinut aşezării din care s-au descoperit cele două locuinţe.
LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE CORDENI
(dép. de Vaslui)
RÉSUMÉ

Au printemps de l'année 1961, i l'occasion des travaux agricoles, on a découvert dans la
commune dc Cordeni (dép. de Vaslui) une nécropole d'incinération préféodale. Un sondage de
sauvetage, destiné à récupérer au moins une partie des urnes, a établi que le cimetière était
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c o m p l è t e m e n t d é t r u i t et o n n'a p u recueillir, â 0,60—0,70 m de profondeur, que
fonds d ' u m e s ta situ, ces derniers contenant une partie des os c a l c i n é s . D ' a p r è s
mique, la n é c r o p o l e appartient à la civilisation dc type H l i n c e a I ( V I I I e — I X e
Λ l'occasion de ces recherches on a d é c o u v e r t aussi deux habitations de
s i è c l e , ainsi q u ' u n c i m e t i è r e à peu p r è s de la m ê m e é p o q u e .

4
des tessons et des
le m a t é r i e l c é r a 
siècles).
surface du X V e

L É G E N D E D E S FIGURES
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
4—6, boudes

— Céramique dc type Hlincca 1, provenant de la necropole d'incinération de Cordeni-Vaslui.
— Fragmenta céramiques du X V * siècle.
— Outils et armes en fer dc l'établissement féodal dc Cordeni-Vaslui. I , alënc; 2, fleche ; 3, lame d'une hache;
et applique dc ceinture; 7, 9, crochets; ï , couteau.
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NECROPOLA FEUDALĂ TIMPURIE
DE LA IZVORUL
(Jud. Ilfov)
(Săpaturile din 1963 — 1966)

BUCUR MITREA, C. PREDA, M. CHITESCU,
GH. R A D U L E S C U , M. IONESCU

I
λ

PRIMĂVARA
anului 1963, pe teritoriul comunei Izvorul, în limp ce locuitorii
scoteau pămînt pentru confecţionarea cărămizilor, au descoperit cîteva schelete
şi o urnă cu oase incinerate. Fiind sesizat, Muzeul de istorie din Giurgiu a făcut
cercetări la faţa locului şi a strins materialul descoperit. Sub îndrumarea Institutului de
arheologie 1 a fost iniţiată o săpătură de salvare şi informare.
Noua necropolă se află situată in partea de vest a comunei, la punctul denumit
«Dealul porcilor», la circa 100 m vest de necropola din secolul IV e.n., fără a avea
vreo legătură una cu alta. Terenul acesta a fost vreme îndelungată folosit ca izlaz şi
loc de treier pentru batoze, gropile maşinilor cu vapori fiind sesizate în mai multe locuri
în cursul săpăturilor.
In urma săpăturilor efectuate în anul 1963, a reieşit că avem de-a face în acest
punct cu o nouă necropolă în care predomină net ritul înhumaţiei, dar se găsesc şi unele
rare morminte de incineraţie în urnă sau groapă simplă. Pe ba2a acestor constatări, în
campaniile dintre 1963—1966 s-a urmărit, pe de o parte, fixarea limitelor necropolei,
iar pe de altă parte, ritul şi ritualul de înmormîntarc, cu elemente de inventar care să
ne servească la fixarea ei în timp.
Prin diferite secţiuni s-au fixat limitele de sud, est şi nord. Pentru a preciza limitele
dc vest ale necropolei s-a întreprins o săpătură s. III/1963. Pe baza acestora necropola
ar avea pe direcţia nord-sud circa 50 m şi pe direcţia vest-est circa 70 m.
tn total au fost dezvelite în această perioadă de timp 142 dc morminte, dintre care
134 de morminte de înhumaţie şi 8 de incineraţie (fig. 2, planul săpăturilor).
în cele ce urmează vom referi, sintetic, despre fiecare în parte.
N

M o r m i n t e l e de î n h u m a ţ i e

Aşa cum s-a mai arătat, înmormîntările prin înhumare predomină net, reprezen
tînd 94,37% din totalul mormintelor dezvelite.
Groapa în care erau aşezaţi morţii are de regulă forma dreptunghiulară în pian,
pereţii verticali, rareori uşor Înclinaţi, şi uneori colţurile rotunjite. Dimensiunile ei sînt
1
Colectivul de lucru al lipiturilor din anii 1963—1966,
condus dc Bucur Mitica (responsabilul şantierului), a fost
format din urmii orii cercetători: la campania dc l i p i t u r i
din 1963 si 1964 au participat : Constantin Preda, G h . Radu-

lescu si Minai loncscu; in anul 1965 colectivul a fost compus
din Maria Chi|cacu ţi Mihai loncscu; in anul 1966 din Maria
Qiijcscu si G h . Rldulcscu.
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întotdeauna mai mari decît acelea ale scheletului, rămînînd o porţiune liberă atît la cap
cît şi la picioare. Adîncimea medie a gropilor este în jur de 2 m, putînd ajunge uneori
pînă aproape dc 2,50 m.
Se cunosc însă şi schelete îngropate la adîncimi mai mici, în jur de 1,50 m. Semna
lăm faptul c i în două cazuri au fost dezvelite morminte cu nişe.
Scheletul era aşezat pc spate, cu mîinile şi picioarele întinse de-a lungul corpului
(fig. 1). Craniul, dc regulă, aşezat pe spate cu maxilarele strînse şi bărbia în piept; pri
virile îndreptate spre ESE. La un număr mai
mic de schelete poziţia braţelor era diferită,
uneori braţul drept, alteori cel stîng sau am
bele erau îndoite din cot şi aşezate cu podul
palmei pe oasele bazinului, osul sacru sau
chiar în regiunea abdomenului. Tot ca excepţii
mai amintim c i au fost întîlnite uncie schelete
care aveau picioarele întinse, dar încrucişate
de la genunchi în jos.
Marea majoritate a mormintelor de în
humaţie sînt orientate în general capul la
vest, picioarele la est. De la această orientare
generală sc observi unele abateri, de regulă
V N V — E S E , care pot fi puse pe seama ano
timpului în care a fost înhumat cadavrul.
In afari de această orientare generală şi
dominantă, au mai fost întîlnite schelete cu
orientări diferite. Aşa au fost aflate cîteva care
au orientarea est-vest (capul la est şi picioarele
la vest), ca de ex. M 62 şi M 141. în sfîrşit,
o ultimă categorie o constituie scheletele
orientate nord-sud, cum sînt M 67, 69, 73,
77 şi 81. Remarcăm c i aceasti u l t i m i categorie
Fie- - / ţ r W . Mormimui dc înhumai ic îoo. in situ,
de morminte se grupează, cel puţin pînă
acum, în sectorul dc vest al necropolei.
Intentatul mormintelor. In cele mai multe morminte a fost aflat un inventar, mai mult
sau mai puţin numeros. El este format din obiecte de lut, vase şi fusaiole, obiecte de
podoabă: cercei, mărgele, brăţări şi inele, precum şi alte obiecte ca: seceri, cuţite şi tuburi
de os. Pc lîngă acestea, în morminte au fost găsite şi resturile unor ofrande de pisări,
bovine, porcine şi ovicaprine.
Ceramica. Vasele dc lut pot fi grupate în două mari categorii: ceramica roşie şi
ceramica cenuşie.
D i n prima categoric fac parte vasele în f o r m i dc oală f i r i toartă, de reguli cu
forma zveltă, baza strimtă şi gura mai largă. Vasele sînt modelate dintr-o pastă friabilă
cu mult nisip, arse la negru, lucrate la roată înecată. în exterior pereţii sînt întotdeauna
ornamentaţi fie cu incizii dese orizontale, fie cu benzi de incizii orizontale alternînd cu
benzi de incizii în val. Alteori ornamentele sînt combinate din benzi în val şi incizii
circulare (fig. 3). Vrednic de notat socotim faptul că în morminte se găseşte întotdeauna
cite un singur exemplar din aceste vase, aşezat la picioare, lîngă laba piciorului stîng sau
drept. Rareori şi în mod excepţional, vasul sc afla pe tibia piciorului stîng sau drept.
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Γ ϊ β . 3 . — Işrornl.
V a s e tic l u t tiin s p e ţ a r o ş i e , d e s c o p e r i t e i n m o r m i n t e :
in M . 5 5 ; S, in M . 1 0 ;
in M . 5 2 ; >, in M . 1 2 0 şi r i , i n M .
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Sînt şi unele morminte în care oala lipseşte. în vasele din morminte nu s-a aflat nici un
rest de ofrandă. Ceramica roşie descrisă mai sus constituie tipul dominant aproape exclu
siv, în Întregul cimitir. Mai menţionăm că vasele descoperite nu au aşa-zisa marcă de
olar, decît poate într-un caz sau două.
Λ doua grupă o constituie ceramica cenuşie. Λ fos aflată numai în două morminte:
M 3, mormînt de incineraţie, şi M 80, mormînt de înhumaţie cu nişe. Vasele din această
categoric sînt confecţionate din pastă fină, bine frămîntată şi aleasă, arsă la negru-cenuşiu.
Recipientul este de regulă de formă globulară, aplatizată, cu baza netedă şi orizontală,
iar buza este răsfrîntă oblic in afară şi rotunjită. Pereţii sînt ornamentaţi pe jumătatea
superioară prin lustruire mecanică.
în unele morminte, relativ puţine la număr, au fost întîlnite fusaiole de lut. Ele
se găsesc de regulă în dreptul mîinii drepte şi după constatările antropologilor numai
în morminte de femei.
Obiecte de podoabă. Pe lîngă categoriile de obiecte amintite, în mormintele de înhu
maţie s-au găsit şi o serie de obiecte de podoabă. în primul rînd merită a fi menţionaţi
cerceii. Cei mai mulţi cercei descoperiţi în necropolă sînt din bronz, un număr restrins
de argint, iar un singur exemplar este de argint aurit. Sînt confecţionaţi din sîrmă de
metal rotundă în secţiune, avînd un manşon la capătul de apropiere al extremităţilor,
căruia îi corespunde un al doilea manşon pe partea opusă. Drept ornament, la baza cerce
lului se află o globulă sferică sau trei globule dispuse două la bază şi una deasupra lor,
sau alt motiv format din mai multe globule suprapuse. Acest tip de cercel, cu variantele
amintite, apare în mod frecvent şi insistent, constituind tipul de bază din necropola dc
la Izvorul.
Brăţări au fost găsite într-un singur mormînt (M. 49) de femeie, cîte una la fiecare
mină. Sînt din bronz, plan convex în secţiune, avînd marginile împodobite cu un motiv
format din triunghiuri isoscele, executate cu ponsonul. Una din brăţări a avut la capete
două manşoane, probabil de argint, adăugate ulterior.
Inelele au fost găsite doar în două morminte (M 52 şi M 90), dintre care unul
are clMtton-xA în formă de scut şi este împodobit ait repoussé, cu un motiv în formă de
ciorchine, dispus în cruce.
O importanţă cu totul specială o capătă aplica de bronz rurnată, descoperită în M 7.
Ea este de tip avarie şi ne va ajuta la determinarea cronologiei.
Altă categorie de podoabe o constituie mărgelele, confecţionate din pastă de sticlă,
de diverse forme şi mărimi, uneori fiind încrustate cu pastă de sticlă în culori diferite
(fig. 4/1,2). în unele morminte, puţine la număr, mărgelele au fost găsite în coliere
ample, pe cînd în altele au fost aflate într-un număr redus de cîteva exemplare.
Cuţitul de fier este un obiect des întîlnit în mormintele de înhumaţie şi este aşezat
în podul palmei mîinii drepte, mai rar în cea stîngă. S-au putut observa uneori urme
din teaca de lemn în care se afla. Ele s-au găsit în morminte de bărbaţi, femei şi copii.
Din inventarul necropolei trebuie să mai amintim secerile de fier cu miner drept,
aflate în două morminte. Prezenţa lor aiuncă o lumină grăitoare asupra uneia dintre
ocupaţiile principale ale acestei comunităţi (fig. 4/4).
Tubul de os pentru păstrat acele s-a găsit în unele morminte aşezat de-a lungul
coloanei vertebrale. De cele mai multe ori este confecţionat din os de pasăre de baltă
şi la exterior este ornamentat cu diferite motive tăiate în os (fig. 4/3).
în mod excepţional se cuvine amintită descoperirea unei monede aflată în palma
stîngă a scheletului M. 108 şi care era învelită într-o bucată de pînză. Moneda este din epoca
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constantiniană, fiind refolosită, deci în poziţie secundară. într-un mare număr de morminte
s-au găsit oase de păsări de curte, coji de ouă, oase de bovine, porcine şi ovicaprine. Aceste
ofrande, şi avem în vedere oasele de păsări şi animale, erau depuse de regulă în regiunea
inferioară a scheletului; ele s-au găsit numai în unele morminte.

F i g . 4. — i^nrul.
I, ;irag de m i r g c l c descoperit i n M . 133; 2—3, r u b de os ; i }irag dc mărgele
descoperite i n M . 117;
secera dc Her descoperiţi i n M . 108.

în cîteva morminte, relativ puţine la număr, s-a semnalat existenţa unor seînduri dc
stejar, care acopereau doar regiunea capului şi pieptului.
Mormintele de incineraţie pot fi grupate în două categorii : morminte în urnă şi morminte
în groapă simplă.
D i n prima categorie cunoaştem pînă acum un singur mormînt ( M 3), descoperit în
marginea de sud-est a necropolei, pe cînd morminte în groapă simplă au fost descoperite
grupate mai insistent pc latura extremă dc vest a necropolei. Cîteva morminte în groapă
simpli au fost descoperite în mod izolat şi în interiorul necropolei.
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în ambele categorii de morminte de incineraţie nu se găsesc obiecte de inventar, în
afară de un caz-două în care au fost sesizate cîteva fragmente ceramice din speţa roşie,
împodobite cu incizii, şi unele resturi de fier (cuţit).

*

Una din problemele esenţiale pe care le ridică descoperirea noii necropole de la
Izvorul este aceea a fixării ei în timp.
în acest scop pot H folosite, deocamdată, următoarele obiecte descoperite în necropolă:
cerceii, secera, brăţările şi în special aplica de bronz turnat, de tip avarie. Toate acestea
converg înspre a data cimitirul de aici în secolul V I I I e.n. 2 .
Planul cu porţiunea săpată din necropolă, cu mormintele numeroase şi organizate,
reflectă existenţa în acea vreme a unei comunităţi social-economice stabile, organizate,
numeroase, cu un început de diferenţiere socială, cu o viaţă economică proprie, In care
agricultura, creşterea vitelor şi a păsărilor constituia ocupaţia lor principală. Prezenţa în
mod masiv a ceramicii din speţa roşie, împodobită cu incizii, documentează unitatea acestei
populaţii. Din aceeaşi vreme, la sud de Dunăre, în R. P. Bulgaria, se cunoaşte necropola
de la Novi Pasar. Pentru moment scoatem în evidenţă doar elementele de deosebire dintre
cele două necropole, care ni se par esenţiale: orientarea în necropola de la Novi Pasar este
Ν-S, pe cînd cea de la Izvorul este V-E. La Novi Pasar ceramica dominantă este cea bul
gară, caracterizată prin căni cu toartă şi decor specific, pe cînd cea de la Izvorul este de
speţa roşie amintită de noi mai sus. în mormintele dc la Novi Pasar se întîlnesc oase de
cal, resturi de harnaşament, precum şi săbii, toate indicînd o populaţie de călăreţi şi stăplnitoti, elemente care lipsesc complet în necropola de la Izvorul.
Toate acestea ne fac să atribuim cultura materială descoperită la Izvorul unei populaţii
locale din această îndepărtată vreme.
LA NÉCROPOLE DU H A U T MOYEN AGE D'IZVORUL, (DÉP. DE L'ILFOV).
Fouilles de 1963-1966
RÉSUMÉ

Sur le territoire de la commune d'Izvorol, située dans la plaine du Bumas, à 31 km
O—N.O. de la ville de Giurgiu et à 20 km du Danube, on a découvert une nécropole du haut
Moyen Age, où pendant les fouilles des années 1963—1966 on a mis au jour 142 tombes, dont
134 d'inhumation et 8 d'incinération (fig. 2).
Les tombes d'inhumation présentent une fosse rectangulaire, a profondeur variant entre
1,50 m et 2,50 m, parfois aux coins arrondis, et dans deux cas, avec une niche au côté sud ou
nord.
La plupart des squelettes étendus sur le dos, généralement avec les mains et les pieds
allongés, et le crâne appuyé sur la poitrine (fig. 1) sont orientés Ο— E avec quelques déviations
vers le N—O et aussi avec quelques exceptions, peu nombreuses d'ailleurs, orientées N—S
ou E - O .

* Pentru

încadrarea

în

limp a

necropolei, vai

Bucur

bufie

la studiul

Mitica, Umil probleme tu legJturd tu necropola pre feuda/d de la
Iţrorul,
r. Giurgiu,
in SCIV,
18, 1967. 3, p. 443—462, iar

România
VIU-ha

în ceea ce priveşte materialul osteologic, a sc vedea studiul
Olga N e c n s o v , D . Bote2aru si Cczarina Tcodorcscu, Coulri-

p. 3—24.

antropologic

al populafiti

ftudati

timpurii

Jiu

: seria de la ΙχητηΙ
(τ. Giurgiu)
daltnd din secolul al
e.n., va Studii fi cercetări de antropologie, 4, 1,
1967,
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Une bonne partie des tombes, ont comme mobilier, un seul pot en terre glaise, placé géné
ralement près des pieds (fig. 3).
Ces vases peuvent être groupés en : céramique rouge ornée d'incisions horizontales ou parfois
combinés avec le motif ondoyant, prédominante dans la nécropole d'Izvonil, et en céramique grise,
peu nombreuse, globulaire, applade, au bord saillant et sans anse et aux parois généralement
lustrées. Dans les tombes de fenurics on a trouvé aussi des fusaïolcs en terre glaise et des perles
(ng- 4).
Le cimetière d'Izvorul est daté du V I I I e siècle dc notre ère, d'après les boucles d'oreilles,
une faucille (fig. 5), les bracelets et surtout par une applique de bronze coulé, dc type avare.
Le plan de la nécropole, avec ses tombes nombreuses et organisées, reflète l'existence d'une
communauté socio-économique stable, ayant une vie économique propre, où prédominait l'agri
culture, comme l'atteste les faucilles découvertes (deux pour le moment) ct l'élevage.
La présence massive de la céramique rouge ornée d incisions, prouve l'unité de cette popu
lation. L orientation, le rite, le mobilier, nous permet d'attribuer la culture matérielle découverte
i Izvorul, à une population locale vivant au VIII e siècle en Valachie.
Les huit tombes d'incinéradon, peuvent être groupés en deux catégories: — à ume, un
seul cas, et a fosse simple, sept cas.
LÉGENDE DES

FIGURES

Fig. L — liront/. Tombe n " . 1001 a inhumai ion in lit».
Fig. 2. — i^worul. Plan general dea fouilles.
Fig. 3. — Ιςτοτκ/. Céramique rouge, découverte dans le* lombes. / , dans la tombe 37; 2, dans la tombe 55; }, dans
la tombe 10; 4t dans la tombe 52; i , dana la tombe 120 ct d, dans la tombe 31.
Fig. A. — l^woril. I. collier découvert dans la tombe 133; 2—3, collier ct tube en oa pour les aiguilles découverte!
dans la tombe 117; 4, faucille en fer découverte dans la tombe 108.
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Î

cu caracter agricol-economic publicată în 186Θ, Ion Ionescu [de la
Brad] reproducea, după statistica din 1859/1860, cîteva date asupra caselor şi
clădirilor din judeţul Mehedinţi, însoţindu-le de o scurtă descriere a bordeielor2.
Nu după mult timp, în 1872, Β. P. Hasdeu dădea o explicare mai largă a bordeiuluilocuinţă, aducînd mărturii din lucrările scriitorilor antici şi moderni: « Frigulû, după
Strabone; lipsa de lemne, după Vitruvifl; temerea unei urgie invasionarc, după Avril
şi Raicevich; cîte-şT t relie după noi, căci nemicû nu pote fi mai viţiosfj ca o esplicaţiunc
unilaterală şi esclusivistă a fenomenelorû istorice; écce gcnesea bvrdeiu/iilîn cămpia danubiană
cea descoperită la vigeliă şi la năvallă . . . » 3 . Şi, la toate acestea, se adaugă ceea ce nu putea
şti Hasdeu: tradiţia, pe care săpăturile arheologice o documentează de aproape cinci
decenii încoace.
După 1873, bordeiele au preocupat multă vreme pe medici'1, în vederea unor măsuri
sanitare ce se impuneau. Abia în 1911 ele încep a fi studiate ca tip de locuinţă, întîi dc
geografi sub forma unor lucrări seminariale studenţeşti6, iar mai tîrziu de arheologi* şi
etnografi7, paralel cu extinderea cercetărilor pe teren şi progresul studiilor de arheologie
la noi în ţară.
Săpăturile arheologice urmăreau în trecut, mai ales, aşezările şi straturile de cultură
din epoci mai vechi: aşezările mai noi, medievale sau moderne, s-au bucurat de prea
puţină atenţie. Astfel, bordeiele lor au rămas aproape necunoscute pînă de cu rînd.
în 1948, săpăturile efectuate la Vădastra au tăiat în diagonal, pe Dealul Cişmelei,
groapa unui bordei al cărui material, atribuit din primul moment, mai mult prin compa
raţia ceramicii şi prin deducţii, secolelor X I V — X V e , a fost datat cu mai multă precizie
în 1954 datorită unui ducat din timpul domniei lui Mircea cel Bătrin, găsit la capătul de
NTR-O LUCRARE

1
Gimunicarc prezentata la cel dc-al VI-lca Congres inter
national de ţtiinte antropologice si etnologice (Paris, 1960);
in forma dc faţi cu mici completări si cu tot materialul
ilustrativ.

'

dinli.
1

Ion

loncscu,

Bucuraţi,

Agritultura

romana

din Judttiulu

Mebe-

1868, p. 151 — 152.

B. P- Hasdeu, Istoria trliea

a Romaniloru,

1, 1, Buccuieaci,

M . D . C C C L X X l l l , p. 248.
* Cîteva lucrări mai cunoscute: D r . lătraţi, Duprt
/cranului,

in Jurnalul

Societăţii

Sciinti/or

méditait

din

locuinţa
Bucureşti,

I , 1879, nr. 19, p. 294 - 295; D r . G h . Criiniceanu, Igiena
ţiranului român, Bucuresci, 1B95, p. 39—42; D r . C h . H . L a u gier, SdnJIatea

in Dolj,

Monografii

Sanitard,

Craiova,

1910,

p. 2 3 - 2 6 .
1

Pit ru

L , Adaptarea

la clima

di tltpd

fi bordait

din Ro

mânia.
ţrafit,

N o i i | i rezumativi in Anuar
dt geografie fi
I I I , 1911 — 1912, p. 108; P l o p ţ o r , Bordtiut

anlropogroin Oltenia

- SΊbi/danlrapogwgrafitd
-, în A W R G , X L I , 1922, p. 119—132.
* Primele observaţii Ic-a ficul 1. Andricscscu in sipiturile
de pe Piscul Comisorului-Sllcup (1916, 1919 — 1920). Manu
scrisul, trimis la tipar, a fost pierdut dc un colaborator
al tiu.
* Rrronilituirta
« Biaritu/at,
ut.

latuinţti
XI-XIII,

dt la Carrdn
( Dinogttia),
ficutJ in 1958 dc Π .

punctul
B. Flo-

rescu.
* Confirmare reniti prin sipiturile dc la Zimnicea: o
pane din ceramica bordeielor, dataţi prin monede de la
Vladislav (cf. Raport sumar asupra tampaniei de idpdluri
arheo
logia dt la Zimnitta,
in SCIV,
I , 1950, 1, p. 100-101), e ase

mănătoare ceramicii dc pc Dealul
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NE al Dealului9. In 1958 săpăturile au dezvelit restul bordeiului, permiţînd reconstituirea
în linii generale — prima contribuţie la studiul bordeielor din epoca marelui domnitor.
La 14 km NV dc Corabia, în regiune de stepă, se află Vădastra. Dealul Cişmelei
e o veche terasă a Dunării ce se înalţă cu 12—14 m faţă de firul văii Obîrşia şi cu circa
61 m faţă de lunca fluviului. Pe creasta lui, în partea de vest a satului, se ridică puţin
deasupra terenului înconjurător Măgura Fetelor.
Săpăturile efectuate în 1948 continuau, la nord, săpăturile din 1946 printr-un şanţ
ce pornea de la centrul Măgurii tăind terasa pe o lungime de 60 m. Obiectivul principal
era determinarea stratigrafîei aşezării. Prin deschiderea altor suprafeţe la est, în anii urmă
tori, se căuta rezolvarea problemelor pentru care lipseau date. În suprafaţa din 1958 s-a
dezvelit numai colţul de NE al bordeiului tăiat de săpături în 1948. Spre a i se putea recon
stitui forma, s-a făcut la vest de aceste săpături o lărgire 10 .
în sectorul săpăturilor cu bordeiul, terenul coboară într-o uşoară pantă de la sud
la nord, iar straturile de cultură documentate aici (Sălcuţa, Vădastra I I , Vădastra I , Paleo
litic + Intermediar) au împreună o grosime de 0,92—0,75 m. Solul mai cenuşos şi amestecat
cu mici fragmente de cărbune, deosebit întrucîtva de solul stratului Sălcuţa, lăsa să se
întrevadă sub arătură o groapă de bordei ale cirei margini s-au detaşat, apoi, la 0,39 m
adîncime.
Groapa bordeiului are forma dreptunghiulară, orientată SSV—NNE, cu dimensiuni
de 7,60x3,10 m ; laturile mari sînt puţin arcuite în afară (fig. 1). Săpată pînă la adîncimea

Fig.

1. — Vdaastra.

Sipiturile dc pc Dealul Cişmelei şi planul bordeiului din ace, X I V .

• CorneJiu N . Matccacu, Sdpiluri
Λ
saltart
arbtologitt
la Vădastra
fi in imprtjurimi,
în SCIV,
1955, p. 450; idem, Contribuţie
la studiul montdtlor

ti ttrutiri
V I , 3~4,
lui Msrcca

ttl Bdirin:
un ducat găsit la Vdaastra, în SCN, I I I , I960, p. 279,
1 0
Corneliu N . Matccacu, SdpJturj
arbtologitt
la
Vdaastra,
in Maltrialt,
V i l , pl. 1.
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maximă dc 0,93 m dc la suprafaţa actuală a
solului, groapa a străpuns toate straturile dc
cultură întîlnite, pătrunzînd in pămîntul viu
(fi»- 2).
Fundul bordeiului c mai ridicat în partea
dc nord şi puţin albiat în cea de SV, la intrare.
Fără a fi avut o lipitură de lut, e bătătorit, iar pă
mîntul dc umplutură se desprindea fără multă
greutate. în acest pămînt de culoare cenuşie
închisă-negricioasă, amestecat cu multă cenuşă,
cărbune şi arsură roşietică dc pămînt, se pot
recunoaşte caracterele pcdologice ale straturilor
străbătute 11 de groapă. Pe fundul acesteia, s-au
găsit la un loc resturi carbonizate din scheletul
dc lemn şi resturi de vase de la sfîrşitul secolului
al XlV-lea şi mai vechi din straturile dc cul
tură tăiate. Ele sc află în toată umplutura şi
probează că pămîntul scos şi pus dc jur împre
jurul pereţilor şi pc acoperişul bordeiului a
revenit în groapă prin distrugerea acestuia.
Groapa bordeiului comunică în partea dc
SV cu altă groapă, la fel orientată, dar cu fundul
în pantă şi dimensiuni mai mici: 1,21 X 0,80 m ;
0,32 m adîncimea maximă. Ε gîrliciul « cu scoborîş», intrarea în bordei.
La mijlocul laturilor, în centrul şi la col
ţurile gropii bordeiului sînt săpate gropile fur
cilor; dimensiunile acestora sînt cuprinse intre
0,42—0,51 m diametru şi 0,95—1,06 m adîncime.
Observaţiile înregistrate în tot cursul săpă
turilor şi interpretarea elementelor de caracter
material cc s-au putut păstra dau posibilitate unei
reconstituiri destul de precise a formei bordeiului
(fig. 3/1-5).
Lucrat din lemn de stejar — gîrniţă sau
cer — adus din împrejurimi 12 , bordeiul de pe
Dealul Cişmelei, ca toate bordeiele ce se cunosc
din această epocă, nu avea un fundament propriu-zis şi cea mai mare parte a greutăţii sale
11
Dupa analiza probelor <lc pamint, dmoriti prof. E m . Protopopcscu-Pachc.
11
In trecut, pădurile de stejar (cer şi gimiti) ae întindeau in
stepi unde s-au menţinut mulţi vreme, cum araţi şi culoarea bruni
Închişi a solului. A s i i z i sc afli mai la nord, iar în stepi numai ca
mici pilcuri sau arbori izolaţi. Cf. P. Enculcscu, Zonele de regeSaţie
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Bucureşti, 1924, p. 1S6, 174 şi pl. I.
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era susţinută de furci. Acestea aveau soliditate datorită grosimii: 0,35—0,38 m diametru,
cum reiese din circumferinţa gropilor şi resturile furcilor carbonizate. în groapa furcii
de la mijlocul laturii de est a botdeiului s-au găsit Întipărite şi amprente de la furcă,
în timpul cînd s-a construit bordeiul, terenul fiind probabil mai înalt cu 10—12 cm,

Fig. 3. — Vaaastra.

Reconstituirea bordeiului dc pc Dealul Cişmclci-

furcile din şirul de la mijloc se ridicau deasupra solului cu aproximativ 1,60 m, iar
furcile de pe laturile mari cu aproximativ 0,80 m, spre a putea da înclinarea necesară
scurgerii apelor de pe acoperiş.
Pereţii bordeiului erau constituiţi din pereţii gropii căptuşiţi cu bîrne şi continuaţi
deasupra Olului. în lipsa amprentelor, existenţa bîrnelor e atestată prin marea cantitate
de cărbuni şi arsură. Şi, pe lîngă faptul că pereţii gropii nu prezentau nici o deteriorare,
nu s-a găsit în toată umplutura nici un fel de rest care să indice pereţi din alt material de
construcţie.
După direcţia fibrelor, bîrnele erau dispuse orizontal unele deasupra altora cu extre
mităţile îmbucate în furci; aşa se explică de ce furcile aveau partea dinafară în pămînt,
iar cea dinăuntru în bordei. Din examinarea resturilor găsite, reiese că deasupra pereţilor
se aflau cosoroabele care se îmbucau în capetele furcilor mici; deasupra furcilor mari era
aşezată grinda. Pereţii mici se ridicau de la cosoroabe pînă la grindă, în formă de triunghi.
Peretele de la sud avea în partea de ,vest, între cele două furci sub cosoroabă, o deschidere
dreptunghiulară în care era aşezată uşa ce se deschidea înăuntru.
Acoperişul bordeiului era format din bîrne sau din lemne rotunde, « mîrtaci», aşezaţi
la rînd şi fixaţi, probabil, de cosoroabe prin cuie de lemn, numite în limbajul actual
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«masele». Ei suportau greutatea acoperişului transmiţînd-o cosoroabelor şi furcilor.
Mîrtacii depăşeau cosoroabele cu 0,60—0,70 m ajungînd pînă la pămînt, pentru a feTÎ
pereţii bordeiului de infiltraţia apelor meteorice şi de igrasie.
Peste mîrtaci se aşternea trestie, paie sau şovar, apoi un strat mai gros de pămînt.
Acest tip de acoperiş, foarte simplu, e în « două ape ».
Groapa mică avea probabil pereţii tot din lemn şi acoperişul în două ape, datorită
grinzii ce se prelungea în afara bordeiului. Astfel, bancheta de pămînt rămasă în dreapta
gropii putea servi drept laviţă pentru vasele cu apă ca şi la bordeiele de azi, sau putea
seni pentru alte întrebuinţări în gospodărie. Groapa mică forma intrarea, «gîrliciul»
bordeiului.
Interiorul bordeiului, destul de încăpător în comparaţie cu alte bordeie mai mici
din aceeaşi vreme, săpate la Zimnicea13, sau cu bordeiele mai vechi de la Capidava 1 4 şi
Garvăn 1 6 , era împărţit printr-un primez de lemn în două încăperi: «vatra», la intrare şi
« soba», în fund. In colţul de NE al primei încăperi se afla vatra unde se gătea şi se ardea
ţestul 18 . După resturile găsite in si///, vatra consta din pămînt făţuit ce se ridica de pe
fundul bordeiului doar cu cîţiva milimetri. Deasupra, la circa 1,50 m, era coşul cam tot
atîta de înalt. Această înălţime era suficientă pentru ca seînteilc focului să nu poată aprinde
acoperişul, bordeiele fiind lipsite de pod. Arsura puternică a vetrei e un indiciu pentru
folosirea ei îndelungată. Cărbunii găsiţi pe marginile vetrei şi în apropiere sînt de salcie
(Salix sp. 1 7 ).
Partea încăperii cu vatra a fost distrusă în secolul al XVIII-lea de o groapă mare
«de bucate», săpată pînă la 2,62 m adîncime şi ascunsă într-un bordei mai mic; la rîndul
său, acest bordei a fost construit peste o bună parte a încăperii.
Cele două încăperi, « vatra şi « soba », comunicau probabil printr-o uşă de lemn.
In colţul de SE al ultimei încăperi se afla soba « oarbă », în legătură cu vatra prin gura
«cuptorului» unde se făcea focul. După dărîmăturile găsite e imposibilă o reconstituire
a formei şi dimensiunilor sobei. In colţul de NE, la 0,42 m adîncime, s-a găsit o mică
banchetă de pămînt care a servit, desigur, ca laviţă.
Din mobilierul de lemn al bordeiului nu s-a păstrat nimic. După cît se pare, patul
era aşezat de-a lungul peretelui de est al camerei cu soba, iar fereastra în peretele de
nord, datorită atît înălţimii lui, cît şi cîmpului larg de vedere ce se deschidea spre nord
şi NE.
Resturile arheologice aparţinînd bordeiului sînt puţine: un vas cu gura treflată (fig. 4)
şi mai multe fragmente ceramice (fig. 5/1—2), un vîrf de săgeată romboidală din fier
(fig. 6) şi cîteva cuie lucrate din ciocan. Fragmentele ceramice au motive decorative
formate din caneluri, înţepături şi valuri, datate, prin monede, în a doua jumătate a secolului
al XlV-lea. Un ducat de la Mircea cel Bătrîn, bătut în perioada dintre anii 1394—1396
şi găsit în săpăturile din 1954 la 180 m ESE de bordei împreună cu fragmente ceramice,
vîrfuri de săgeţi şi cuie identice cu cele din bordei, aşază întregul complex la sfîrşitul
secolului al XlV-lea. Materialul arheologic aflat în cantitate mică şi mai mult în stare
fragmentară probează că bordeiul a fost evacuat de locatari luîndu-şi aproape tot şi, după
aceasta, incendiat — poate între 1394—1396 sau nu mult după această dată.
Cf. SCIV,
I, 1. 1950, p. 97 planul.
L a Capidava, bordeiele din prima jumătate a sec. al
X l ' l c a erau mici (circa 4 /4 m), căptuşite cu lemn şi puţin
adincite (0,60—0,70 m). Informai ic Radu Florcscu.
1 1
Eugen Comsa, Dtsprt lipurilt dt totmnţt din tuprinsul
1 1

1 1

asrrjrii

din

stnlttt

IX-XII

dt

ώ

Garrdn,

in

SCIV,

X.

1959. p. 102.
•* I n sapimrilc de la Zimnicea ( I W Î ) am găsit un test
in situ pc vatra bordeiului.
1 7
Dupa determinările ing. VI. Platon dc la Institutul de
cerc?titi forestiere — Bucureşti.

1,
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Reconstituirea formei bordeiului de pe Dealul Cişmelei dă imaginea apropiată de
realitate a tipului de locuinţă din Cîmpia Dunării la sfîrşitul secolului al XlV-lea şi oferă
unele date pentru cunoaşterea vieţii locuitorilor de la Vădastra, agricultori 1 8 şi crescători
de animale.

Fig. 6. — Viri* dc aigeati
din tier (3/4),

Fig. S. — Fragmente ceramice ornamentate (3/4).
' * Cum arata gropite « d e bucate* şi oasele dc animale.
O groapi, gisiti în sipiturile din 1959, aparţinea poate
chiar bordeiului şi puica înmagazina pini la 4 000 kg g r î u ;

uita, mai m i d . s-a gieit in apropierea altui bordei con temporan, pribuşir partial in ripa de la capitul Dealului Cişmelci.
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Săpat într-un pămînt uscat, cu scurgerea rapidă a apelor de ploaie pe terasă, con
struit solid din lemn de stejar, bordeiul prezentat e tipul de locuinţă adaptat la mediu 1 ':
ferit de vedere şi de vînturi, călduros iarna, răcoros vara. Prin dimensiunile sale asigura
volumul de aer necesar, iar prin dispozitivul încăperilor, primenirea aerului.
Departe de a fi fose locuinţă confortabilă, bordeiul descoperit la Vădastra e la fel
de departe de prezentarea sumbră a bordeielor de la noi, făcută mai tîrziu de călători
străini w . Tipul acesta de locuinţă parţial îngropată, cunoscut in neolitic şi continuat de
milenii pe Dealul Cişmelei : 1 , a fost transmis pînă în secolul nostru. Reconstituirea borde
iului s-a făcut prin interpretarea strictă a resturilor arheologice, uşurată de existenţa borde
ielor recente cu structură similară 2 2 . La Vădastra, ultimul bordei rămas din satul de bordeie
în trecut a fost dărîmat în 1951.
UNE HUTTE DU TEMPS DE MIRCEA LE VIEUX DÉCOUVERTE A VADASTRA
RÉSUMÉ

La hutte, type d'habitation, a été étudiée assez tard, dès que l'extension et le progris des
études archéologiques l'ont permis dans notre pays. Les fouilles de Vădastra ont découvert, en
1948 et 195B, la fosse d'une hutte. Sa reconstitution est la première contribution à l'étude de
cette habitation datant de l'époque de Mircea le Vieux.
La fosse, ayant une orientation du S.SO au N.NE, a les dimensions suivantes: 7,60 x3,10m.
Sa profondeur maxima est dc 0,93 m. Au fond de la fosse, on a trouvé du charbon prove
nant de la charpente de bois ct des restes du mobilier de la hutte; aux coins et au milieu des
côtés, les fosses creusées pour lis montants. Au sud-ouest, la fosse communique avec une
autre, plus petite, dont l'entrée a une pente peu inclinée.
Cette hutte a été solidement bâtie en bois de chêne. Les gros montants, ainsi que
leur poutre, avaient chacun un diamètre de 0,35 à 0,38 m. Ils s'élevaient au-dessus du sol à
1,60 m pris ct ceux qui étaient plus petits, i environ 0,80 m, pour former la pente du toit.
Les murs étaient constitués par les parois de la fosse, recouvertes de poutres superposées qui
s'élevaient au-dessus du sol. Les poutres étaient horizontales; leurs extrémités pénétraient dans
les montants entaillés. La porte se trouvait du côté ouest du mur méridional. Le toit était
formé par des poutres qui descendaient jusqu'au terrain entourant la hutte. On les recouvrait
de roseaux, dc chaume et de terre.
La hutte, assez grande, si on la compare à d'autres de la même époque connues a Zim
nicea ou plus anciennes, trouvées a Capidava ct i Garvin, avait deux cases munies d'un foyer
et d'un poêle. Dans la première, il y avait le foyer où l'on faisait la cuisine; dans la seconde,
le poêle communiquant avec la foyer qui lui donnait de la chaleur. Les restes archéologiques
qu on y a trouvés sont peu nombreux: un vase d'argile et plusieurs fragments décorés dc canne
lures et de lignes ondulées, une pointe dc flèche et quelques clous en fer. Leur date est indiquée
par un ducat de Mircea le Vieux, frappé encre 1394 i 1396. En ce temps la hutte a été, proba
blement, évacuée et ensuite incendiée.
La reconstitution de la hutte de Vădastra donne le type d'habitation adapté aux nécessités
de la plaine du Bas-Danube. Elle fournit certaines données permettant de connaître la vie de
ses habitants, agriculteurs ct éleveurs.
Ce type d'habitation partiellement enfoncé en terre, connu depuis le Néolithique et continué
pendant des milliers d'années, a été transmis jusqu'à nos jours. A Vădastra, la dernière hutte a
été détruite en 1951.
"

Cf.

VII, 8-9,

Sabin

1930,

Oprcanu,

ρ. 14β.

Bordeiul,

in

Societatea

de

Maim,

•
Ph. A v r i l , Voyage tn dirers Etats a~ lite-ops et d'Asie,
mireprii pour tUmiawir
un nourtau
cbenein Λ la CUm,
A
Pari),
M . D C . X C I I I , p. 2B3; |Raiccwich], Osssrrazioi
sioriebt
naturali,
ι poliliebe in tor no la Valatbia,
t Moldaria,
Napoli, 1788, p. 228.

11
In i l p a ï u r i l c dc pc M ă g u r a Fetelor efectuate in 1946
ţi 1956, om gaait douA gtopi dc bordeie aparţinînd e m i u l u i
Vidaatra I.
H

regiunii

Cf- Gb- Focaa, HJesnentr decoraţie* la bordeiele elin
Craiura,
in Studii si lereefdri de Istoria artei, 11,

195S, p. 9 2 - 9 7 ,
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L É G E N D E D E S FIGURES
Fig. 1. — Và&ailra.

Les fouilles dc Dealul Cişmelei c l le plan de la hune du X I V " siècle.

Fig. 2. — Ponion dc la paroi dc l'ouest ( A — B ) des fouilles dc 1958. e, le profil dc la fosse dc la hune du X I V »
sitele; b—t, le profil dc la fosse de 11 hune ct dc la fosse « à g r a i n e s * du X I V * siècle.
Fig. 3. — Vàaailra.

Reconstitution de la hutte dc Dealul Cişmelei.

Fig. 4. — Vase en terre cuite (1 \ï gr. nai.).
Fig. 5. — Fragmenta dc céramique ornementée (3 \\ gr. rut.).
Fig. 6. — Pointe dc flèche en fer (3/4 gr. nat.).
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I . BARN EA
satului Stăneşti (com. Lungeşti, jud. Vîlcea), s-a executat în primăvara
anului 1960 un sondaj arheologic, în colaborare cu Muzeul din Piteşti*, cu scopul
de a preciza caracterul şi epoca unor ruine îngropate în pămînt şi ameninţate să
fie distruse cu prilejul nivelării terenului. Totodată s-a cercetat terenul din împrejurimi,
unde întîmplător se găsiseră fragmente ceramice mai vechi.
Descoperirile vor fi prezentate in ordine cronologică, înccpînd de la cele mai vechi
la cele mai noi.
1. Pe o mare suprafaţă de teren de pe platoul cunoscut sub numele de « pămîntul
şcolii», ce se întinde la sud de sat, peste apa pîrîului Mamul, se pot culege fragmente
ceramice mărunte, lucrate cu mîna dintr-o pastă poroasă amestecată cu pietricele şi arsă
insuficient. Bucăţele tot atît de mărunte şi mai rare de lipitură de vatră cu urme de arsură
arată că pe acest teren se află resturile unei aşezări rurale din perioada stăpînirii romane
în Dacia.
2. La poalele de est ale aceluiaşi platou, locuitorul Tudor Niţulescu a scos în primăvara
anului 1950, cu plugul la arat, resturile unui vas de lut cu capac, în care se aflau cîteva
oase calcinate şi un foarte mic fragment dintr-un obiect de fier, probabil un cuţit. Încă
de atunci, vasul a fost adus la Muzeul naţional de antichităţi, unde a fost reconstituit parţial
(fig. 1 /l). Este vorba de o urnă din pastă cenuşie de bună calitate, lucrată la roată şi datînd
din secolul al III-lea e. n. 1 . Urna face parte dintr-un cimitir de incineraţie ce aparţinea
aşezării de pe platou.
In 1960, executînd un sondaj pe o porţiune din terenul unde se găsise urna de incine
raţie, n-am intîlnit decît puţine fragmente ceramice mărunte, la adîncimi variind intre
0,20 şi 0,60 m. Dintre acestea numai cîteva provin din vase asemănătoare cu urna prezen
tată. Restul sînt din aceeaşi pastă de calitate inferioară şi de aceeaşi factură ca şi cele
aflate pe platoul cu urmele aşezării. Rămîne ca sondajul să fie reluat şi extins şi asupra
aşezării, pentru recuperarea a ceea ce a mai rămas nedistrus de lucrările agricole.
3. La poalele de VNV ale platoului pe care se află resturile aşezării, în punctul
« la odăi », s-au descoperit în primăvara anului 1960, cu prilejul săpării de gropi pentru
sădit pomi, fragmente din două vase romane de bună calitate, unul din pastă cărămizie şi
de forma unui castron (fig. 1 /2), iar celălalt din pastă cenuşie asemănătoare cu cea a urnei
de incineraţie amintite mai înainte, ambele datînd din secolele I I — I I I ale e. n.
Ε TERITORIUL

* D i n partea Muzeului din Piteşti a participât la l i p i t u r i
M.

Popescu.

1961, ρ. 441-448. D . Protasc, Probitma
in /amina

Isteria Româniţi,
I, Bucureşti, I960, p. 638 —239. Cf.
Sebastian Morintz, Sâpâlwitt
Jl la Chila,
in Maltrialt,
Vil,
1

arbtotogiti
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numismaticii,
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4, O deosebit! importanţi prezintă ruinele dezvelite în sat, la circa 80 m VSV de
kilometrul 4, pe malul stîng al pîrîului Mamul, în ograda locuitorului Marin P. Marin,
punct cunoscut de cei mai în vîrstă sub numele de « ceair». Ruinele s-au dovedit a fi temelia

Fig. 1- —

/ , u r n i ; 2, fragment ceramic romaru

unei biserici nemenţionate, după cît se ştie pînă acum, de vreun document scris, ci cunos
cută numai din tradiţia orală şi după mormintele descoperite cu prilejul diferitelor lucrări,
pe terenul dimprejur2. Ruinele bisericii au avut mult de suferit in decursul timpului, din
ele păstrlndu-se numai temelia — din bolovani de rîu legaţi cu mortar —, deasupra căreia,
ici şi colo, a mai rămas pe locul ei cîte o cărămidă fragmentară şi numai cîteva întregi.
Dintre cărămizile întregi, unele, cu dimensiunile de 0,41 χΌ,27χΟ,Οό5 m sau de 0,43x0,29
Marrtt ajtfionar gtografit al Româniţi, V , Bucureşti, 1902,
p. 461, 9.V., nc informcaii: « I n raionul comunei se v i d
ruinele unei vechi biserici ce se crede a fi făcuta dc fraţii
Buzesti si apoi ruinat! de turci ». N u rezult! clar insa daca
1

ştirea se referi la biserica de la Ν dc sar, in care este inmormintal Si roc Buzcscu, sau la ruinele ce formează obiectul
prezentului raport.

www.cimec.ro

3

SONDAJUL

DE LA

STANEŞTI

347

χ 0,07 m, purtînd pc faţa principală obişnuitele adîncituri uşoare, executate cu degetele
în pasta crudă, sînt de provenienţă romană, aduse din vreo construcţie încă necunoscută
din apropiere ori din ruinele castrului de la Rusidava, situat la vreo 10 km spre N E . De
deasupra ruinelor aceleiaşi biserici fusese cules cu mai mulţi ani în urmă un cap de leu
din piatră, atribuit epocii romane3.
Biserica este orientată cu altarul spre E N E şi are planul dreptunghiular mult alungit,
cu absida altarului semicirculară în interior şi cu cinci laturi la exterior (fig. 2/1). Dimensi
unile interioare sînt de 19,40x5,40 m. Lungimea naosului, împreună cu altarul, este de
10,35 m, a gropniţei de 2,60 m, iar a pronaosului de 4,50 m, la care se adaugă grosimea
celor două ziduri despărţitoare, dintre care unul de 0,97, iar celălalt de 0,98 m. Din paviment
şi din deschiderile intrărilor nu s-a păstrat nici o urmă, zidurile fiind distruse sub nivelul
acestora. Ceea ce atrage atenţia în chip special este Încăperea îngustă dintre naos şi pronaos
— o grop j/i fà într-adins construită —, în cuprinsul căreia se aflau două morminte zidite
din cărămidă (M. 1 şi M. 2), ambele profanate şi distruse în cea mai marc parte. Înă
untrul lor nu s-a găsit nici un rest de schelet omenesc sau inventar. După informaţiile
primite, mormîntul de pe latura de sud (M. 1; fig. 2/1 şi fig. 3) a fost profanat prin anii
1924—1925, înăuntrul lui aflîndu-se atunci un schelet omenesc cu resturi de veşminte
pe care erau cusuţi « fluturi de aur». O piatră cu inscripţie, găsită tot atunci printre ruinele
bisericii, s-a pierdut fără urmă. Singurul fragment dc inscripţie, aflat în timpul săpătu
rilor noastre, s-a descoperit în regiunea M. 2; după dimensiuni, el este un mormînt de copil.
Fragmentul este din piatră de calcar şi mai poartă numai cîteva litere, înalte fiecare de circa
0,07 m, dintr-o inscripţie în limba slavă veche. Judecind după locul de găsire, după verbul
( i i p H c ] T d H H c [ i ] , cel mai probabil ce se poate întregi cu ajutorul celor cîteva litere ce se
mai păstrează (fig. 4), şi după forma acestora, credem că fragmentul cu inscripţie face parte
dintr-o lespede de mormînt databilă în secolul al XVI-lea sau începutul secolului al XVII-lea.
In ajutorul unei astfel de datări a bisericii pot fi citaţi patru dinari ungureşti, bătuţi la
Kremnitz, sub Ferdinand I , în anii 1543, 1548, 1557 şi 1559, toţi găsiţi în naos, la baza
dărâmăturilor.
Problema cea mai importantă pe care o ridică planul bisericii este forma neobişnuit
de prelungă a ei şi introducerea între naos şi pronaos a gropniţei, caracteristică, după cum
se ştie, bisericilor moldoveneşti din secolele X V — X V I 4 . Un control executat pe toată
înălţimea fundaţiei, în punctul dintre gropniţă şi pronaos, a dus la constatarea că acesta
nu este înnădit, ci face corp comun cu restul clădirii, ceea ce arată că pronaosul η-a fost
adăugat mai tîrziu. în ceea ce priveşte pronaosul, dimensiunile acestuia duc mai cu rînd
la ipoteza unei încăperi Închise, decît la aceea a unei tinde sau a unui pridvor deschis, care
ar fi fost mai îngust. Parc semnificativ faptul că în Ţara Românească singura biserică cu
gropniţă cunoscută pînă acum datează aproximativ din aceeaşi vreme şi se află cu vreo
8 km mai spre nord, pe teritoriul satului Dobruşa 6 . Deşi aceea arc şi abside laterale, nu
este exclus ca ambele biserici să fie opera unuia şi aceluiaşi meşter, bun cunoscător al planului
bisericilor moldoveneşti. Ştiind că biserica de la Stăneşti nu va aparţine unei aşezări mănă
stireşti, ci comunităţii laice a satului, meşterul a adoptat pentru aceasta planul simplu
şi mai uşor de executat al unei biserici dreptunghiulare, acoperită de o boltă semicilindrică.
Ceea cc apropie în schimb cele două biserici, pe lîngă prezenţa gropniţei, sînt: tehnica de
1
Muzeul naţional de uniichÎLî|i, dos. 1939, nr. 216 bis
si Rcg. inv. nr. B7/14.V1. 1939.
* V . V i l i i i m u , litsria arlti Jtuialt
in firi/e rimăm, 1,
Bucureşti, 1959, p. 310.

* V . D r ă g u ţ , O biseritd tu grafmifâ in Olttnia — stc.
XVI.
bistriţa abilului
Debrasa, in Monumentt fi Mu^te, I , 1958,
p. 175 — 183 şi D . Balafa, Minastirta Dabrufa, in Alitra/ulia
Olliniti, X, 5 - 6 , m a i - i u n i e , 1959, p. 3 4 1 - 3 5 3 .
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V//\ Pămînt vegeta/ actus/
Băffiffi Strat de moloz c/e cu/oare închisă
frftffvl Strat é mo/oζ de cu/oare \^^\ftmînt galben-cenuşiu
O

1

2

11111111 Pămînt negru vegeta/
Pămînt galben nisipos fviuj
Pămînt ga/6en /utos — I Cărbune
fragmente ceramice

3m

F i g . 2. — / , planul bisericii; 2 , i , secţiuni prin ruinele bisericii.
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construcţie (ambele au temelia din piatra dc rîu) şi refolosirea cărămizilor romane ca material
dc construcţie.
Prezenţa gropniţei, element dc arhitectură caracteristic bisericilor din Moldova, la
biserica azi dispărută din Stăneşti sc parc
că trebuie pusă pc scama- legăturilor
existente în secolul al XVI-lca între
boierii Buzcşti, proprietarii satului oltean,
şi ţara Moldovei, unde îl găsim, în aceeaşi
perioadă de timp, pc hatmanul Balica,
originar din familia Buzcştilor, ctitorul
mănăstirii Balica, de pc locul unde sc
înalţă astăzi biserica Frumoasă din Iaşi 9 .
în apropierea colţului dc SV al
bisericii a fost descoperită temelia unei
construcţii pătrate, cu dimensiunile de
6 x 6 ni, care, judecind după locul în care
se află, după material, tehnica dc con
strucţie şi grosimea zidurilor, presupu
nem că era o clopotniţă din secolele
X V I I — X V I I I , înălţată lîngă biserica deja
existentă, fără să ţină seama de orientarea
acesteia. Grosimea mai marc a zidului de
F i g . 3. — 1 J i u r a d e s u d a b i s e r i c i i , c u M . 1.
pc latura de Ε a clopotniţei arată că în
grosimea acestuia era zidită o scară. Atît
biserica mai veche, cît şi clopotniţa de alături au căzut în ruină şi au fost după aceea dărîmatc sistematic şi treptat, pentru refolosirea materialului dc construcţie, probabil pe la sfîrşitul
secolului al XVIII-lea şi în pri
mele decenii ale secolului al
XIX-lea. Un inel de bronz găsit
întimplător într-un mormînt
din cimitirul bisericii parc să
confirme această ultimă ipoteză.
La vreo 15 m distanţă de
colţul de SV al bisericii, s-a
descoperit, tot întîmplitor, cu
cîţiva ani în urmă, o piatră dc
calcar mai veche, pur tind un rest
de inscripţie în limba greacă, pc
cît sc pare din primele secole
ale erei noastre. Piatra a fost
cioplită în formă dc cruce şi
rcfolosită ca atare în epoca feu
dală (fig. 5/1) la ofîntînâ ce se
F i g . 4. - F r a g m e n t tic i n s c r i p | i c f u n e r a r i i n l i m b a s l a v a v e c h e .
S p u n e că C X Î S t a în acel loc.
• Α Ι . I . G o n i a , Minâtiirea
rtatttî al XVl-lta
a boitriior

halită
Jia lafi
bu^ţfli
din Ţara

- o tlilorit
Romùntasrà,

din
în

Mitropolia
Moldoni
273 — 261.
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5. Cu 50—60 m spre SV, peste apa pîrîului Mamul, se descoperise mai înainte un
rezervor monolit, cioplit dintr-un bloc de piatră de calcar (fig. 5/2), aşezat, după infor
maţiile primite, la capătul unui apeduct. într-un colţ al marginii superioare a rezervorului

F i g . 5. — f, p i a t r l c u rest d c i n s c r i p ţ i e g r e a c a , c i o p l i r i i n (ormi

d c c r u c e ; 2, r e z e r v o r d e p i a t r â .

am putut descifra atunci cuvintele Cw K M ^ U I I I I , (—«Această fîntînă». . .) şi numele
«Stroe», scrise cu caractere chirilice specifice secolului al XVI-lca şi începutul celui de
al XVII-lea, fapt ce duce cu gîndul la cunoscutul Stroe Buzescu, înmormîntat în biserica
din marginea de nord a satului Stăneşti7.

LE SONDAGE DE STANEŞTI
RESUME

Au village de Stăneşti (dep. de Vilcea) on a effectué un sondage archéologique afin de
préciser le caractère et la datation de certaines ruines enfouies sous terre et menacées de destruc
tion pour des raisons d'ordre édilitaire. On a fouillé en même temps les terrains environnants,
où l'on avait découvert fortuitement des tessons céramiques.
Sur un plateau, au sud du village, on a identifié les vestiges d'un établissement rural du
temps de la domination romaine en Dacic. Au pied du plateau, à l'est, on a découvert les vestiges
d'une nécropole d'incinération attenante à l'établissement, et vers l'ouest, quelques fragments prove
nant de deux vases romains des I I e — I I I e siècles de n.è. (fig. 1).
Les ruines trouvées au village appartiennent à une église du X V I e siècle, à plan rectan
gulaire, ayant entre le pronaos et le naos une pièce spéciale pour les tombes, caractéristique des
églises des X V e — X V I e siècles de Moldavie (lîg. 2). C'est la deuxième église de ce genre décou
verte jusqu'à présent en Valachie. Et puisque ces églises se trouvent i faible distance l'une de
l'autre, ils nous faut supposer pour les deux, un seul et même constructeur, bon connaisseur
de l'architecture moldave.
7
Piatra cioplita in form! dc cruce, rupta în doua şi purtind un rest de inscripţie mai veche, rezervorul monolit si

citeva câramizi au fost depuse la Muzeul din
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Tout pris dc l'église on a trouvé deux fragments d'une croix en pieiTC, i inscription, proba
blement grecque, et datable des premiers siècles de n.è., ainsi qu'un réservoir de fontaine (fig. 5),
portant le nom du stolnic Stroe Buzescu (f 1602), qui est enterré dans une église bien connue
dc ce village.
L E G E N D E D E S FIGURES
Fïg.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
A.
S.

— 1, ume; 2, tesson romain.
— l , relevé de l'église; 2, 3 coupe i Iravcrs les ruines dc l'église.
• I.£ c ô t é sud dc l'église avec la tombe M . 1.
— Fragment d'inscription funéraire en vieux slavon.
— 1, croia en pierre à inscription grecque; 2, reservoir en pierre.
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arheologice de suprafaţă efectuate în primăvara anului 1958 în po
dişul Sucevei1 au dus la descoperirea mai multor resturi arheologice feudale pe teri
toriul comunei Baia, ridicînd o serie de probleme interesante, mai cu seamă în ceea
ce priveşte epoca de formare a statului feudal moldovenesc.
Comuna Baia, situată pe malul stîng al rîului Moldova, ocupă terasa joasă de luncă a
acestui rîu, fiind mărginită spre sud şi sud-vest de malul prundos al apei, iar în partea ei de
sud-est de o zonă inundabilă situată în dreptul şesului numit « La Ţărăncuţa ». Aceeaşi zonă
inundabilă mărgineşte teritoriul comunei şi în partea dinspre nord şi nord-vest. întreaga
regiune înconjurătoare prezintă caracterul unei depresiuni2 cuprinse între dealuri, avînd două
deschideri largi pe direcţia cursului apei Moldovei: una spre nord-vest către Bucovina
prin şesul numit al «Bâişeştilor» şi una spre sud-est în lungul rîului Moldova, spre Şiret.
Dată fiind importanţa socială, economică şi politică avută în trecut de această aşezare
feudală, devenită capitala primului stat feudal moldovenesc, cercetarea istoriei oraşului
Baia a fost o vreme în centrul atenţiei istoricilor noştri 3 . în trecut însă istoria Băii a fost
studiată aproape exclusiv pe baza izvoarelor scrise, negiijîndu-se adesea rezultatele unor
eventuale cercetări arheologice4, care ar fi putut, pe de o parte, să scoată la iveală lucruri
noi şi interesante, iar pe de altă parte să confirme sau să infirme informaţiile istorice cunoscute.
ERCETĂRILE

*

în primăvara anului 1956, în urma unor lucrări de interes obştesc efectuate în
apropierea fostei biserici catolice1, am avut posibilitatea să adunăm un bogat material
1
Cercetările au fost efectuate dc Dan G h . Teodor ţi
Neculai Zaharia de la Filiala din laţi a Academici Republicii
Socialiste România ai de către Silvia lacob dc la Muzeul din
Fălticeni.
a Informaţii conf. univ. C . Matriniuc de la Facultatea
dc ştiinţe rut unde-geografice dc la Universitatea « A l . l . C u z a »
din laai.

» A l . Llpcdatu. AnliMtafilt
dt h Baia, în BCMI,
II,
1909,
p. 53—64; idem, Ctlt dinţii capitali alt firilor români,
Argt/ul
fi Baia, in Caltndartd
iMintnan,
1910, p. 145 — 153;
idem,

Cttalta Saitrti di K. A. Romslor/tr
(cu o notitA istorici intro
ductiva), Bucureşti, 1913, p. X X — X X I ; A . D . Xenopol
Itioria românilor, 111, ed. a 111-a, p. 128, 1 9 3 - 1 9 4 ; C . Cogalniceanu, CtrrtrJri
loiali fi înlindtrta

filal.,

trititt
Maldorti

X I I I . 1912,

romanist,

1,

1922,

p.
p.

ta pririri
sub primii

la istoria românilor.
Capiροίηοχί, in Rrrisla ist. arb.-

102-112; N.

Iorga, Istoria

2 1 3 - 2 1 5 ; idem, Pittrili

poporului

dt mormînt

sofiior din Baia, în BCMI,
X X I V , 1931, p. I - F J ;
V. B r i t u lescu, Pittrdi
ii mormtnl ai la Musiul
iin FUtittni,
în
BCMI,
X X X I I , 1939;
D . Ciurca, Noi tantribufii
la istoricul
oraşului
Bau,
in SCS loji, 3 - 4 ,
V I , 1955, p. 3 1 - 5 0
etc.

* Prima cercetare arheologici de la Baia a-a fïeut inel
înainte dc primul război mondial. Rezultatele cer cetirilor au
fost publicate numai parţial, restul materialului rlmînind înca
inedit; vezi A l . Llpcdatu, Antitbildţiit
ai la Baia, in
BCMI,
1909. p. 53 - 64.
' A. D. Xenopol, op. til., p. 126, iustine d biserica cato
l i c i dc la Baia a fost construiri de Alexandru cel B u n ; Ştefan
Pascu în

lucrarea sa:

Contribuţii

doeuminlart

la istoria

româ

nilor in its. XIII-XIV,
p u b l i c a ţ i în AI1N,
Cluj-Sibiu,
1945, X , p. 190-191 şi nota 159, susţine c l biserica ar fi
fose construiri deja la 1377 de d i r e Margareta Muşata, pentru
c l l u g l t i i franciscani.

alt
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arheologic şi să facem, în acelaşi timp, o serie de observării stratigrafice preţioase în legă
tură cu materialul descoperit.
Lucrările arătate au constat doar din două şanţuri cu dimensiunile de 6,50x3,50 m,
notate convenţional cu I şi I I .

V S * > : * : * : * K

Nesăpat
2
Sol

ΠΤΠΠ

Argilăgalbeni

f - V j

Argilă
Sol

V/ZA

[ΓίΤίΙ

vegetal

galbenă

galben

Strat
Pătură

- cenuşie

de prunii^

-

^

^Sip

<—m\
sac.

XVt-XV/l

amestecat
cu

de

KfgW

-verzui

de cultură

Strat

g

jŞjgjj

[Γ-Γ-Ζ|

cultură

-

-

sec. JN

• m

Arsură
Umplutura
Sol

bordeiului

l/iu

moloz

Fig. 1. — Profilul dc nord-car aj şanţurilor 1 si I L

Din studierea profilului de nord-est al şanţului I (fig. 1) s-a putut observa că în apro
pierea fostei biserici catolice, locuirea a fost deosebit de intensă, precizîndu-se stratigrafie
mai multe pături de prundiş, în care se aflau straturi de cultură materială datînd din secolul
al XlV-lea şi pînă în secolul al XVII-lea inclusiv. De asemenea, în acest profil s-a observat
clar că de la nivelul stratului de cultură datat în secolul al XIV-lea s-a săpat un semibordei,
care aparţine aceleiaşi vremi. Deasupra stratului din secolul al XlV-lea se află o altă pătură
de prundiş amestecată de astă dată cu moloz, care ar putea fi pusă în legătură, probabil,
cu prima fază a construcţiei bisericii catolice e . Această pătură de prundiş stă la baza unui
' Daca tnlr-adc vflr pâtura dc prundiş amestecat! cu moloz
provine de la construcţia fostei biserici catolice, atunci aceasta
η-a putut fi construiţi decît de Alexandru cel Bun, In prunii

ani ai secolului al X V - l e a , deoarece i r ^ r a pflrurâ suprapune
stratul dc culturi din secolul al XlV-lea.
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strat în care s-au descoperit fragmente ceramice din secolul al XV-lea. în interiorul lui
se observi clar o dungi de arsuri, uneori întrerupta, care ar putea fi pusă în legătură cu
un eventual incendiu ce va fi avut loc pe teritoriul fostului tîrg Baia. Stratului dc cultură
din secolul al XV-lea i se suprapune un altul, datat în secolele X V I — X V I I , în cuprinsul
căruia se poate observa o pătură de prundiş de data aceasta mult mai groasă (circa 20 cm),
avînd la bază o pătură de argilă galbenă.
Pătura de prundiş care suprapune argila ar putea si provină de la un eventual drum,
ce va fi trecut în acea vreme pe aici 7 .
în ceea ce priveşte semibordeiul din secolul al XIV-lea, s-a constatat că el are o formă
aproximativ rectangulară, cu colţurile uşor rotunjite B . în colţul de sud-vest s-a putut
surprinde vatra de formă ovală (cu dimensiunile de 1 X 0,70 m), a cărei suprafaţă era uniform
acoperită cu o lipitură de lut (groasă de circa 4 cm). în raport cu fundul semibordeiului,
vatra era înălţată, fiind amenajată pe un pat de pămînt galben gros dc circa 16 cm. Fundul
semibordeiului a fost probabil luruit în întregime, deoarece pe o anumită porţiune în jurul
vetrei s-au mai păstrat resturi din podeaua lutuită B . în partea de sud-est a locuinţei s-a
putut surprinde şi urma unui par, care susţinea probabil acoperişul. Pe podeaua semi
bordeiului, ca şi pe suprafaţa vetrei, s-au găsit numeroase resturi de cărbuni, oase de animale
şi fragmente ceramice. Resturile ceramice, extrem de numeroase, provin de la vase de forme
şi mărimi diferite. Alături de acestea s-au descoperit, în apropierea vetrei semibordeiului,
şi cîteva unelte şi obiecte din fier, Întregi şi fragmentare, dintre care amintim, în mod deo
sebit, un pinten şi un lacăt.
Studierea profilului din şanţul I I (fig. 1) a permis să se constate că la bază există, de
asemenea, un strat de cultură din secolul al XIV-lea, căruia i se suprapune un altul datat
în secolul al XV-lea. Peste acesta din urmă este dispus un alt strat, datat în secolele X V I —
XVII. Deasupra stratului datat în secolul al XIV-lea s-a putut observa, în partea de nordest a şanţului, o pătură de prundiş (groasă de circa 20 cm), care poate fi pusă şi ea în legătură
tot cu construcţia vechii biserici catolice, sau poate cu un eventual drum care ducea către
aceasta. în stratul de prundiş s-au descoperit rămăşiţele unui schelet foarte deranjat. întrucît
din cutia craniană, ca şi din oasele membrelor nu s-au păstrat decît puţine fragmente, nu
s-a putut preciza poziţia şi orientarea acestui schelet lipsit complet de inventar. Condiţiile
de zăcere ale scheletului nu ne permit să determinăm cu precizie cărui strat de cultură îi
aparţine, deoarece pătura de prundiş, deşi poate fi datată în secolul al XV-lea, ar putea
totuşi să fi deranjat o depunere anterioară. De asemenea, şi în cuprinsul stratului datat
în secolele X V I — X V I I apare o pătură de prundiş, întreruptă uneori, care pare să fie conti
nuarea păturii de prundiş surprinsă în şanţul I şi datată în aceeaşi vreme. în acest caz ea
poate Ji pusă în legătură cu eventualul drum amintit mai sus.
Ceramica descoperită In cele două secţiuni aparţine în întregime perioadei feudale
şi corespunde cronologic secolelor X I V — X V I I inclusiv. Din aceste resturi ceramice, o

1
Drumul O R porneşte dc la biserica lui Petru Rares şi
merge spre Suceava, trcdrtd prin imediata apropiere α bise
ricii catolice şi a bisericii Albe (zidiţi probabil dc Ştefan cel
Mare), este denumit dc locuitori şi astăzi cCalea M a r e » sau
( Ş l e a h » . Aceasta denumire, păstrata prin tradiţie, parc sa
confirme intrucitva observaţiile noastre stratigrafice. D c
altfel, înspre şesul numit · BaJscştilors, din informările
locuitorilor l-au descoperit, mai înainte de cercetarea noastră.

urme din pavajul vechiului drum care unea Baia cu Suceava.
1
Dimensiunile, ca şi forma acestui semihordei n-au putut
fi determinate cu precizie, deoarece săpaturile nu le-au dez
velit in î n t r e g i m e
* D c obicei, podeaua unui scmiboidci este Juruita. Faptul
ca In jurul vetrei semibordeiului dc la Baia s-au mai păstrat
resturi de lipituri pe o porţiune destul dc mate nc face al
presupunem c i Întreaga podea era luruitl.
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deosebită importanţă prezintă ceramica datată in secolul al XIV-lea, mai puţin cercetată
pînă acum în Moldova 1 0 .
Fragmentele ceramice datate în secolul al XlV-lea provin din oale şi străchini lucrate
la Toată. După tehnica de lucru şi ornamentare, această ceramică se poate împărţi în două
categorii bine distincte:

Fig. 2. — Fragmente de m c

de la Baia (ace X T V ) .

1, Primei categorii, mai numeroasă, îi aparţin fragmentele din vase de factură locală.
2. Din a doua categorie fac parte fragmente din vase, mai puţine la număr, de factură
străină.
1. Ceramica locală. Fragmentele din această categorie provin din oale lucrate dintr-o
pastă densă, de culoare roşcată, variind pînă la brun-cenuşiu şi chiar roşu. In compoziţia

" Pentru prima datl, aceasti ceramici a fost descoperiri
la Suceava in punctul · Cetatea dc la Ş c h c i a » , dataţi cu
monede de la Petru Musat (1375 —1391), veri SamitruJSunata.
In SCIV, I V , 1 - 2 , 1953. p. 3 2 8 - 3 8 7 . lnir-un studiu recent,
Mircea D . Matei a-a ocupat pe larg de ceramica din secolul

al X l V - l e a descoperit! la. Suceava, unde a constatat atemtnarea cu ceramica din aceeaşi vreme de la Bala. Vezi M . D .
Matei, Urnii probUmi !» llgiluti tu inttpuluritt titţii
orâftntfti
ta S uitata, in SCIV,
X I , I , 1960, p. 1 0 7 - 1 2 1 .
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acestei paste exişti nisip şi pietriş In cantităţi variabile. în ruptură, pasta este de culoare
cenuşie sau chiar brun-roşcată şi în unele cazuri prezintă la exterior o uşoară pigmentaţie,
probabil cauzată de depunerile saline din sol. Fragmentele respective nu prezintă o ardere
secundară, observîndu-se In schimb, Ia majoritatea dintre ele, urmele întrebuinţării la foc.

Fig. 3. — 1 — 15, fragmente de vase de la Baia (sfîrşitul ace.
Î6t oala dc r e z o n a n ţ i .

XIV—XV);

După compoziţia şi densitatea pastei, această categorie de ceramică, la rîndul ei, sc
poate subîmpărţi în două variante:
a) o variantă în care pasta conţine în compoziţia ei o oarecare proporţie de nisip şi
pietriş mărunt, cu suprafaţa, atît la exterior cît şi la interior, aspră la pipăit şi de culoare
cenuşie in ruptură;
b) o altă variantă în care pasta conţine nisip fin, avînd suprafeţe netede, fiind moale
la pipăit.
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a) Fragmentele ceramice din prima variantă, provin din oale cu forme puţin variate.
Acestea au de obicei marginea uşor subţiată, evazată şi prevăzută la exterior cu o nervură
puţin reliefată. Alteori, această margine are partea exterioară îngroşată, iar nervura exte
rioară mult mai proeminentă. Buza oalelor este tăiată drept, însă în unele cazuri sub această
tăietură la exterior, ea este mărginită de o linie orizontală, incizată superficial, situată puţin
mai jos de tăietură ( fig. 2/2,5; fig. 3/3—5).
Fundurile întîlnite la fragmentele din această variantă sînt drepte sau profilate, uneori
uşor concavate la exterior şi în unele cazuri puţin îngroşate. Numai la un singur exemplar
s-a putut observa un început de suport inelar (fig. 3 /8). Două din aceste fragmente de funduri
mai poartă urmele unor ştampile 1 1 . Torţile acestor vase sînt din bandă lată şi groasă şi au
o uşoară şănţuire longitudinală; ele sînt prinse de marginea evazată a oalelor, fiind mai
late in porţiunea superioară şi mai înguste în punctul de intersecţie de pe umărul vasului.
Alteori, torţile sînt mai late şi mai subţiri, iar la partea superioară sînt aplicate imediat sub
buza vasului. Gnd sînt lucrate dintr-o pastă care conţine o cantitate mai mare de nisip şi
pietriş, torţile au în secţiune forma ovală şi sînt lipsite de şănţuirca dorsală.
In ceea ce priveşte decorul, s-a constatat că motivele ornamentale s-au aplicat mai
cu seamă pe vasele lucrate din pastă brun-cenuşie. Decorul este format din benzi de linii
late, incizate, aplicate pe umărul vasului, din linii simple vălurite formînd unul sau două
şiruri oblice aplicate bilateral pe un brîu puţin reliefat, care înconjură gîtul vasului, dînd
impresia unei crenguţe (fig. 2/5) 1 2 . în ceea ce priveşte forma, la această variantă s-au putut
surprinde, în afară de formele de oală amintite, şi cîteva profile care indică existenţa formelor
de strachină. Cîteva fragmente ceramice care amintesc aceste forme provin din vase de
dimensiuni mici şi mijlocii cu fundul plat şi pereţii scunzi, avînd buza uşor îngroşată şi
trasă în exterior într-un început de cioc. In unele cazuri, buza acestor vase pare să fie tre
flată i a . Aceleaşi margini au şi cîteva fragmente ceramice care provin de la nişte vase scunde
de forma unor străchini, de dimensiuni foarte mici, arse şi înnegrite dc fum atît în interior
cît şi pc îndoiturile de pe buze. După aspectul lor aceste vase au servit probabil drept opaiţe
(fig. 2/6; fig. 3/6,9)».
b) Fragmentele ceramice aparţinînd celei de-a doua variante provin, de asemenea,
din oale cu forme puţin variate. Acestea au buzele răsfrinte, subţiate, rotunjite, sau uneori
tăiate drept. La exterior, ele sînt prevăzute cu o uşoară nervură, care în unele cazuri începe
să fie mai reliefată. Este interesant de remarcat faptul că pe partea interioară a acestor buze
se observă un început de şănţuire (fig. 2/1,3; fig. 3/1—2) , s . De obicei, aceste vase, spre
deosebire de cele din varianta întii, au umerii proeminenţi. Relativ la fundurile acestor
oale, se poate preciza că ele sînt drepte, păstrînd întotdeauna grosimea pereţilor vasului.
Uneori, aceste funduri sînt puternic profilate, iar un singur exemplar poartă urma unei
ştampile.
în ceea ce priveşte decorul, s-a constatat că motivul ornamental cel mai frecvent
este banda formată din linii vălurite strînse şi uşor incizate. De asemenea, se mai întîlneşte

11
Exemplare clin fundul unor oale, datate in secolul al
XlV-lea, care purtau urmele unei ţtampilc (semn de olar)
au fust găsite si in sflpaturilc dc la Suceava, vezi
Saalitrul

arbtalagft Sunata,
raport prtliniear
aJUpra lipiturilor
panta anului
I9SS,
in Maltrialt,
I V , p.
213.

din tant-

1 1
Asemenea tipuri dc vase s-au descoperit si in unele
aşezări din Cchbslovacia, datate toi In secolul al X l V - l e a ,
vezi Antonin Hcjna, Ptnt9aka%ţdtd
ill na t jultjni
« Minkawna»

na zlatfm

« C r e n g u ţ a » in termen popular cate clement decorativ
cate sc mai intîlncstc si astăzi In uncie regiuni dc pc cursul
riului Moldova, inclusiv Baia, aub forma unui decor amil11

I u it.

luni

Kontprut,

in PA,

XL1X,

2, 1958,

p. 521,

fig.

19/6.

Antonin Hcjna, op. cit., p. 5 2 0 - 521, fig. 19/7, Β.
" Barbu Slaiincanu, Ctramita fruda/d romdmaitd, Bucureşti,
1958, p. 62.
1 4
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şi decorul format din benzi de linii orizontale incizate, sau decorul format dintr-o linie
vălurită ineizată, mărginită de o parte şi de alta de două linii drepte orizontale de asemenea
incizate. De obicei, aceste motive ornamentale sînt aplicate pe umerii proeminenţi ai oalelor
(fig. 2/1,3).
Fragmentele ceramice din categoria I îşi găsesc analogii cu acelea descoperite în săpă
turile efectuate la Suceava în punctele Şcheia, Şipot şi Platoul din faţa Cetăţii de Scaun l e .
De asemenea, unele din fragmentele ceramice de la Baia par să prezinte analogii cu ceramica
datată în aceeaşi vreme, din Oltenia 17 . Se pare că aceleaşi forme de vase şi aceleaşi motive
ornamentale se întîlnesc ţi în unele aşezări medievale din aceeaşi vreme de pe teritoriul
U.R.S.S.18, din Polonia" şi din Cehoslovacia20.
2. Ceramica străină^ reprezentată la Baia numai prin cîteva fragmente, se deosebeşte
de aceea de factură locală, atît prin fineţea pastei, în care predomină numai argilele
fine, cît şi prin execuţia decorului. Lipsită total de pietriş, pasta este mai densă şi
fără porozităţi. Suprafeţele fragmentelor sînt netede şi uneori se poate observa clar decorul
executat prin lustruire. în general, pasta este de culoare portocalie, brun-cenuşie sau cenuşie,
atît pe suprafeţele exterioare cît şi în ruptură, fiind uniform arsă. Marginile sînt uşor răsfrlnte
şi rotunjite, avînd pe partea exterioară o nervură proeminentă, iar în interior un început
de şănţuire (fig. 2/7).
în ceea ce priveşte decorul, acesta este executat sau cu stanţa, în forma unei benzi
haşurate cu linii oblice sau drepte, care alternează, situată pe umărul vasului, sau prin lustru
ire, aşa cum s-a amintit, acoperind întregul vas (fig. 2/4). Din această categorie nu s-a
descoperit nici un fund. Torţile au o uşoară şănţuire, sînt uniforme ca grosime pe toată
lungimea lor, fiind trase din buza vasului. S-a observat că în totalitatea lor, fragmentele
ceramice din această categorie provin din vase care n-au fost întrebuinţate la foc.
Această categorie de ceramică este destul de rar documentată pe teritoriul patriei
noastre. Plnă în prezent, ea η-a fost descoperită decît In cîteva aşezări datînd din secolul
al XlV-lea, printre care amintim în primul rînd pe aceea de la Suceava z l .
Analizlnd formele de vase, decorul, dar mai ales tehnica de prelucrare a acestora,
sîntem înclinaţi a crede că avem de-a face cu olărie de factură străină. S-ar părea că aceasta
nu este altceva decît ceramica germană, adusă desigur aici o dată cu venirea primilor colo
nişti germani. De altfel în această epocă (secolele XIII—XIV), s-au descoperit pe teritoriul
' • Vrai SCIV,
I V , 1 - 2 , 1953. p. 382 - 387, fig. 49; Santurul
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Poloniei 2 2 şi Cehoslovaciei 2 3 o serie de aşezări care conţin o ceramică asemănătoare ca
forme, pastă şi decor. în Polonia de pildă, o ceramică care are clare analogii cu aceea desco
perită la Suceava şi Baia este datată în secolele X I I I — X I V şi este atribuită tot coloniştilor
germani 2 4 .
în ceea ce priveşte ceramica din straturile superioare, avînd în vedere numărul redus
de fragmente descoperite, nu putem face o clasificare strictă, aşa cum s-a procedat mai
sus.
Din ceramica atribuită secolului al XV-lea provin doar cîteva fragmente de margini
de oale şi cîteva funduri caracteristice (fig. 3/7,11—15). Ele au analogii cu ceramica desco
perită în săpăturile efectuate în aşezările medievale din această vreme din Moldova 2 8 . între
fragmentele descoperite atribuite acestui secol amintim în mod special un fragment din
fundul unui taler, care mai păstrează un decor în tehnica « sgraffito » şi « champ-levé »,
caracteristic ceramicii sud-dunărene de la sfîrşitul secolului al XlV-lea şi începutul secolului
al XV-lea (fig. 3/IO) 2 ".
Din ceramica secolelor X V I şi X V I I s-au descoperit de asemenea cîteva fragmente
caracteristice aşezărilor din această vreme, cunoscute pe teritoriul Moldovei 2 7 .

*
în afară de ceramică, in cuprinsul semibordeiului datat în secolul al XIV-lea, ca şi
în imediata lui apropiere, s-au descoperit, aşa curt, s-a amintit, şi cîteva obiecte de fier întregi
şi fragmentare. Dintre obiectele întregi remarcăm, în primul rînd, un pinten de cavaler
şi un lacăt.
Pintenul descoperit în interiorul semibordeiului, în apropierea vetrei (fig. 4/1), este
puternic oxidat şi deformat. Braţele sînt arcuite în formă de U şi rotunjite in profil. La
cele două capete ale braţelor s-a mai păstrat o parte din cataramă şi din bucla de prindere.
La locul unde cele două braţe se unesc şi se lăţesc este prinsă tija, care se termină cu o rozetă.
Datorită oxidării, nu s-a putut preciza dacă braţele şi tija prezintă urmele unui decor. Foarte
vag, par si se observe numai pe tijă cîteva adîncituri paralele, care ar putea să provină de
la un decor incizat. Forma acestui pinten pare să-şi găsească analogii printre obiectele dc
acelaşi tip descoperite pe teritoriul Poloniei, unde sînt datate în secolele X I I I — X I V M .
ΛΙ doilea obiect de fier, mai important, este un lacăt (fig. 4/2). Tehnica în care a fost
lucrat acest lacăt este, în genere, destul de simplă. El are forma unui cilindru, pe suprafaţa
căruia sînt prinse două braţe dreptunghiulare şi rotunjite la capete. Printr-unul din braţe
este introdus zăvorul, sub forma unei vergele cilindrice care este prinsă de sistemul de
închidere printr-un alt braţ mai subţire. Sistemul de închidere este format din patru tije
unite în formă de con şi din două arcuri-aripioare, în formă de lame subţiri, prinse de aceste
"
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tije. Pentru a putea fi deschis lacătul, pe partea opusă orificiului de la capătul cilindrului
se introduce o cheie, probabil tot de formă cilindrică. Dintr-o observaţie atentă a felului
în care a fost lucrat acest lacăt, s-a constatat că atît capetele corpului cilindric al lacătului,
cît ţi marginile braţelor dreptunghiulare aveau o garnitură de aramă. Nu putem preciza

Fig- 4. — Hain. I, pinten dc fier descoperii in scmihonlciul din sec. X I V ; 2, l i c i t de fier (sec.
fragmente de lame dc curii, potcoave si veriga din banda latl, toate dc fier.

XIV);

3—7,

dacă această garnitură avea un rol decorativ sau dacă confecţionarea în genere a acestui
tip de lacăt făcea necesară prezenţa ei. Mai amintim că pe partea inferioară a corpului cilindric
al lacătului, pe unul din braţele de pe partea superioară, ca ţi la capătul zăvorului, care
răminea în afară, există cîte una sau două aripioare de formă dreptunghiulară. Pentru acest
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tip de lacăt nu se cunosc deocamdată analogii pe teritoriul patriei noastre. In schimb ne
sînt bine cunoscute exemplarele apropiate ca formă, descoperite pe teritoriul vechilor
cnezate ruseşti, unde sînt datate în secolele X I I — X I I I 2 " . Lacătul descoperit la Baia reprezintă
totuşi o formă mai evoluată, care se poate încadra desigur în secolul al XlV-lea. Un exemplar
aproape identic, datat în secolele X I I I — X I V , a fost descoperit în Polonia 30 , iar un altul
asemănător, datat cam în aceeaşi vreme (secolele XIV—XV), în regiunea Moscovei a i .
Dintre celelalte obiecte de fier, mai amintim cîteva fragmente provenite din lame
de cuţit, două fragmente de potcoavă şi o verigă din bandă lată de fier, precum şi cîteva
bucăţi de asemenea din fier, dintre care unele mai păstrează şi resturi din lemn (fig. 4/3,7).
In cuprinsul semibordeiului, ca şi în imediata lui apropiere, s-au mai descoperit şi
cîteva fragmente de aramă. Este vorba de o verigă mică, precum şi de cîteva bucăţi atipice,
lucrate din foiţă dc aramă. Este demnă de remarcat şi descoperirea în interiorul semibordeiului
a unei bentiţe de piele, pe suprafaţa căreia sînt aşezate, la distanţe egale, nituri de aramă
cu floarea lată. Nu putem preciza destinaţia acestui obiect, dar luînd în considerare fineţea
cu care sînt prinse niturile de bentiţa de piele, înclinăm a crede că aceasta provenea de la
o îmbrăcăminte, avînd probabil un rol decorativ.
în afară de cercetările efectuate în apropierea fostei biserici de la Baia, s-au mai făcut
cercetări de suprafaţă şi în diferite puncte de pe teritoriul acestei comune. Cu această ocazie
s-a constatat că locuirea a fost deosebit de intensă în apropierea « Bisericii Albe », ca şi
de-a lungul drumului denumit « Şleah » sau « Calea Marc ». Din aceste puncte s-a adunat
un bogat material ceramic caracteristic secolelor X V — X V I . Dintre aceste fragmente men
ţionăm şi descoperirea unei oale de rezonanţă (fig. 3 /16). Totodată, amintim că în aceleaşi
locuri, unde s-au descoperit fragmentele ceramice amintite mai sus se mai păstrează şi cîteva
urme de zidărie veche provenite de la anumite construcţii, ce n-au putut fi încă identificate.

*

Cercetarea arheologică efectuată pe teritoriul vechiului tîrg Baia, deşi limitată la un
spaţiu destul de restrîns, a scos totuşi la iveală resturi arheologice relativ bogate, pe baza
cărora se pot trage unele concluzii interesante, privind apariţia şi dezvoltarea tîrgului Baia.
Unele din aceste concluzii arheologice îşi găsesc pe deplin confirmarea în documentele
vremii, altele dimpotrivă par să infirme unele ipoteze în legătură cu viaţa economică, socială
şi politică a acestui tîrg.
După datele de pînă acum, cele mai vechi urme ale unei locuiri umane pe teritoriul
tîrgului Baia datează nu mai devreme de secolul al XlV-lea. Ceramica atribuită acestui
secol este, în majoritatea ei, de factură rurală, locală, care păstrează unele caracteristici
ale ceramicii de factură mat veche, proprie secolului al XIII-lea 3 î . Aceste caracteristici mai
vechi sc reflectă in ceramica datată în secolul al XIV-lea prin: persistenţa decorului (valul
strins), prezenţa ştampilelor pe fundul unor oale (fenomen totuşi extrem de rar întîlnit
în această vreme), persistenţa compoziţiei pastei, precum şi prin întrebuinţarea, în general,
a aceleiaşi tehnici de lucru.

0

Β.

Λ.

αβραΒοιπκα
p.

t

152-153,
m

Slatk*,

Marian
in

Kolcin,

WepHin

dptamû

Pycu,

fig.

ββ,

32,

u

nemojuto-

Moscova,

1955,

132.

Haîsig,

Muttrud

MtinaAAypiu»
>π MIA,

y

Wjlwory

1956,
1 1

MIA,
ilwartkît

VPcţtimirta^uot'ittxmi,

odkrytt
IV,

w Opolu

jw

*»

p.

1 7 2 - 1 7 4 , pl.

XXXIX.

I . A Golubeva, P O C I M U · BeptmcXOM
12, Moscova, 1949,
p. 138,
fig.
2/1.
M.

Warszava,

www.cimec.ro

D.

Maici, op.

rit,,

p.

112,

nora

1.

KptMJte,

In

il

NOI D A T E A R H E O L O G I C E R E F E R I T O A R E L AT l R G U L BAIA

303

Documentarea, din punct de vedere arheologic, a unui strat de culturi, extrem de
bogat, datat in secolul al XIV-lea la Baia, ne dovedeşte o intensa locuire în această vreme.
Pe baza materialului descoperit, luînd în considerare analogiile cele mai apropiate M , limităm
deocamdată această locuire la mijlocul secolului al XlV-lea şi eventual în a doua lui jumătate.
Fireşte, în stadiul actual al cercetărilor arheologice dc la Baia, nu putem încă preciza dacă
locuirea a fost tot atît de intensă şi la începutul secolului al XlV-lea. în orice caz, consta
tările de mai sus sînt confirmate şi de izvoarele scrise, care atestă existenta tîrgului Baia
în a doua jumătate a secolului al XlV-lea M .
In legătură cu dezvoltarea acestei aşezări, se cere a h în primul rînd remarcată desco
perirea unor elemente de factură orăşenească, alături de acelea, mai numeroase, de factură
rurală.
într-adevăr, descoperirea unor elemente dc factură orăşânească într-un mediu exclusiv
de factură rurală în această vreme la Baia ar putea să documenteze unul din momentele
semnificative din dezvoltarea acestei aşezări, adică începuturile urbanizării ei. Apariţia
unor meşteşuguri noi, în afară de acela al olăritului cunoscut mai dinainte, contribuie la
crearea unei noi baze social-economice în dezvoltarea aşezării de la Baia. De asemenea,
în acest sens, nu trebuie pierdută din vedere atît importanţa politică, pe care începe să o
capete în această vreme Baia, cît şi importanţa economică a acestui centru, ca unul din
punctele de legătură, prin nord, cu Transilvania şi în special cu Polonia.
Nu este lipsit de interes să arătăm şi faptul că un anumit rol economic, fireşte oarecum
limitat, l-au avut şi elementele de colonizare, legate probabil şi de extracţia minereului
care se găseşte în această regiune, elemente care au contribuit, se pare, într-o anumită măsură,
la avîntul economic pc care tîrgul Baia 1-a luat în această vreme. Existenţa unei ceramici
de factură străină la Baia, ca şi unele obiecte, probabil de import (pintenul, lacătul), care-şi
găsesc analogii în special în Polonia unde sînt atribuite tot unei populaţii colonizate de
origină germană, par să confirme constatarea noastră de mai sus.
în legătură cu existenţa aşezării de la Baia, s-au formulat în decursul vremii diverse
păreri. Unii dintre istoricii noştri înclină să creadă că tîrgul ar data din secolul al XIII-lea,
fără a avea insă dovezi documentare . Ceea ce parc insă interesant, este faptul că cercetările
arheologice de la Baia, în faza actuală, n-au documentat aici vreo aşezare din secolul al
X I I I - lea. Fireşte că problema rămîne încă deschisă, dat hind, pe de o parte, caracterul extrem
de limitat al cercetărilor noastre, iar pe de altă parte, faptul astăzi foarte greu de admis,
că în secolul al XIII-lea această regiune ar fi fost complet depopulată. La Baia trebuie să
fi existat o aşezare rurală autohtonă (pe care cercetările arheologice viitoare probabil o
vor surprinde), aşezare care s-a dezvoltat ulterior şi în care au pătruns elemente noi de
colonizare venite probabil din Polonia.
Despre existenţa elementelor străine pe teritoriul vechiului tîrg Baia în secolul al
XIV- lea, în afară de constatările referitoare in special la o anumită categorie de ceramică,
din cercetările arheologice efectuate pînă acum se pot spune destul de puţine lucruri.
Ceramica, în majoritatea ei de factură locală, vădeşte caracteristici mai vechi şi este
specifică numai pentru aceste regiuni.
ω
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In afata de stratul de culturi datat în secolul al XV-lea, celelalte niveluri de locuire
datate mai tîrziu, în secolele X V I şi X V I I , sînt mai puţin bogate în materiale şi documentează
o locuire mai puţin imenşi. In ceea ce priveşte stratul secolului al XV-lea remarcăm şi
faptul că în interiorul lui s-a observat o dungă continuă de arsură, provenită de la un puternic
incendiu. Analizlnd evenimentele sociale şi politice legate de tîrgul Baia, presupunem că
prezenţa acestor urme de incendiu ar putea fi pusă in legătură cu evenimentele politice
şi militare din a doua jumătate a secolului al XV-lea, probabil cu lupta de la Baia din anul
1467 M , cînd tîrgul a fost complet incendiat.
Pentru secolele următoare (secolele XVI—XVII), sărăcia materialului arheologic,
dispariţia treptată a elementelor de factură orăşănească duc la presupunerea că importanţa
tîrgului incepe să scadă tot mai simţitor în această vreme, situaţie de altfel confirmată de
documentele interne şi de mărturiile călătorilor străini 3 7 .
Importanţa cercetărilor arheologice efectuate în 1958 pe teritoriul vechiului tîrg
Baia constă, pe de o parte, in confirmarea unor date istorice scrise, referitoare la apariţia
şi dezvoltarea acestui tîrg, iar pe de altă parte în descoperirea unor elemente noi menite
să aducă unele clarificări într-o serie dc probleme controversate. Fireşte că cercetarea arheo
logică limitată efectuată la Baia nu poate duce la o rezolvare definitivi a unora dintre pro
blemele referitoare la existenţa şi dezvoltarea acestui tîrg. Importanţa acestei aşezări din
punct de vedere economic, social şi politic, într-o etapa încă destul de puţin cunoscută,
reclami desigur o cercetare arheologici mult mai intensi. Cercetările de pînă aum n-au
putut fi decît un început în rezolvarea, şi pe cale arheologică, a unor probleme ridicate de
constituirea primului stat feudal moldovenesc şi în special a problemei apariţiei şi dezvol
tării oraşelor moldoveneşti, între care Baia a jucat un anumit rol.
NOUVELLES

DONNÉES

ARCHÉOLOGIQUES
DE « TÎRGUL

CONCERNANT
BAIA»

L'ANCIENNE

VILLE

RÉSUMÉ

L e s fouilles a r c h é o l o g i q u e s , assez restreintes dc 1958, dans la ville de Baia, p r e m i è r e capi
tale de la Moldavie f é o d a l e , n'ont été e f f e c t u é e s , que p o u r des taisons é d i l i t a i r e s , aussi n'ontelles pu aborder de trop vastes p r o b l è m e s . Cependant, elles ont abouti à la d é c o u v e r t e de quel
ques complexes ct de m a t é r i a u x a r c h é o l o g i q u e s importants, g r â c e auxquels on peut juger certa
ines situations d'un grand i n t é r ê t , aussi bien sous le rapport chronologique qu'en ce qui concerne
le d é v e l o p p e m e n t de la civilisation de la population.
L a constatation que les plus anciennes de ces d é c o u v e r t e s remontent au d é b u t du X I V *
s i è c l e , a e n t r a î n é la conclusion, sous le r é s e r v e d'une v é r i f i c a t i o n u l t é r i e u r e , que la ville de Baia
n'est pas si ancienne comme on l'avait admis maintes fois auparavant.
P o u r ce que est de l'encadrement typoloqique des d é c o u v e r t e s de Baia, le fait d'avoir cons
t a t é deux c a t é g o r i e s bien distinctes de m a t é r i a u * : sans aucun lien g é n é t i q u e entre elles r e p r é s e n t e
le fondement scientifique dc l ' h y p o t h è s e , que la p r é s e n c e de certains é t r a n g e r s doit ê t r e admise
à Baia tout c o m m e à Suceava, au moins a la seconde m o i t i é du X I V e siècle. E t cela d'autant
plus que le m a t é r i e l a t t r i b u é aux é l é m e n t s non locaux trouve des analogies, allant souvent m ê m e
j u s q u ' à l ' i d e n t i t é , avec les d é c o u v e r t e s dc Pologne ct dc T c h é c o s l o v a q u i e , d ' o ù l ' i m p o s s i b i l i t é de
toute confusion.

• * G r . Ureche, op. cil., p. 32; Ion Chitim i l , Crom'ca lui
Su/ae η/ Mon
(versiunea germina a lut Schedel), p. 38,60, 61.
r
Antonii B o n â n i i , Rerum bunfpriioTvm itcoîki, Basibeac,

1568, p. 571 — 572; P. P. Panaitescu, Cililori
romèm. Bucureşti, 1930, p. B3.
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E n dehors de ce p r o b l è m e amplement traité dans l'article, on insiste sur certaines d é c o u 
vertes des X V e — X V I I e s i è c l e s . Ces d e r n i è r e s , c o n s i d é r é e s surtout du point dc vue dc leur
q u a l i t é et f r é q u e n c e dans les niveaux d'habitat, m è n e n t i la conclusion q u ' a la fin du X V e
s i è c l e commence une longue p é r i o d e de r é g r e s s i o n pour la ville dc Baia, s i g n a l é e d'ailleurs par
toutes les sources é c r i t e s . E n tout cas, aux X V I e — X V I I e s i è c l e s , la ville de Baia ne d é t i e n t
ilus l'important r â l e qu'elle avait eu au X I V e s i è c l e , fait d é t e r m i n é du moins en partie par
'essor de la ville de Suceava.

f

L É G E N D E DES FIGURES
Fig. 1. — Coupe nord-est de la tranchée I c l 11.
Fig. 2. - Tesson* provenant de Baia ( X I V " sitele).
Fig. 3. — 1—IS, lessons provenant de Baia (fin du X I V * — X V · liecle); 16, vase de resonnance.
Fig. 4. — Bâia. Objets en fer. 1, éperon découvert dans la hutte mi-enfouie du X I V * siècle; 2, cadenas ( X I V ·
3—7, fragments de lunes de couteau, fers a cheval a un anneau en feuille métallique.

www.cimec.ro

siècle);

CERCETĂRILE ARHEOLOGICE D E LA CETATEA
NOUĂ ŞI CETATEA CRĂCIUNA

LUCIAN CHITESCU
I . CERCETĂRILE DE LA CETATEA NOUĂ

I
A

5 iunic-31 august 1967 s-au desfăşurat lucrările celei de a patra 1 campanii
arheologice organizate de Muzeul militar central la Cetatea Nouă de lîngă Roman 2 .
In această campanie s-au urmărit, în principal, trei obiective şi anume: a) cercetarea,
prin degajarea molozului, a intrării fortului iniţial, surprinsă în ultimele zile ale campaniei
precedente; b) cercetarea, prin secţiuni şi suprafeţe adiacente, a curtinei exterioare: c) efec
tuarea cîtorva sondaje la locul numit «cînepişte», situat la circa 700 m nord-est de cetate,
pe un mic platou de la poalele dealurilor Poganului, unde bănuiam a fi existat tabăra
constructorilor cetăţii 3 . Pe această linie mergînd, s-a constatat că intrarea în fortul iniţial
era situată pe mijlocul laturii de est a acestuia şi era reprezentată de un bastion rectangular,
construit în aceeaşi manieră ca zidul de incintă şi turnurile circulare1, avînd în interior
un spaţiu gol de formă triunghiulară ce nu reprezintă altceva decît ceea ce în literatura
de specialitate se numeşte «capcană» sau «cursă de şoareci» (fig. 2).Deosebit de situaţia
de la Suceava de pildă, unde «capcana» este situată înapoia sau în interiorul zidului dc
incintă, la Cetatea Nouă întregul complex al intrării este în afara zidului cetăţii sub forma
unui bastion rectangular ce înaintează din zidul de incintă în şanţul de apărare. Este
vorba, deci, de o intrare prin turn, element tot mai bine cunoscut ca fiind caracteristic
mai ales cetăţilor de pămînt şi lemn'. întrucît tutnul intrării înainta în şanţul de apărare,
lărgimea acestuia din urmă se reduce, în faţa intrării, la numai 6 m, în aşa fel încît n-a
mai fost necesară prezenţa în şanţul de apărare a unui pilon de susţinere a podului de
peste şanţul de apărare: la fortul principal de la Cetatea Nouă a existat numai partea mobilă,
ce se sprijinea direct pe bastionul intrării şi pe zidul de contraescarpă, fără să mai fie nevoie
şi de o partefi.\âa podului, aşa cum întîlnim la Suceava şi Ia Neamţ. Materialul ceramic
recoltat din «cursa de şoareci» probează folosirea acesteia pe toată durata existenţei for
tului principal, respectiv din secolul al XV-lea pînă în secolul al XVII-lea inclusiv.
N PERIOADA
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In continuarea acestor rînduri.
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Cercetarea curtinei exterioare de la Cetatea Nouă a dovedit existenţa, la colţurile
exterioare ale acesteia, a unor turnuri circulare, iar pc mijlocul laturii de est a ei a două
turnuri semicirculare, 'finind scama dc dispunerea în plan a acestora din urmă, rezultă
că ele sînt dc fapt turnurile de flancarc a intrării în curtina exterioară. Rezultă de aici că
intrarea sc afla în spaţiul dintre cele două turnuri semicirculare, fiind situată, deci, pe
acelaşi ax cu intrarea mai veche a fortului iniţial (fig. 2).
Acestor date care au menirea de a completa cunoştinţele legate dc stabilirea planului
cetăţii şi a principalelor etape din istoria ci, li s-au adăugat altele care oferă posibilitatea
încheierii, în linii generale, a unei prime etape din cercetarea acestui complex. Este vorba
de rezultatele pc care le-au oferit două secţiuni practicate la punctul «cînepişte». Aceste
secţiuni de 40 m şi respectiv de 12,50χ1,50 m e au fost suficiente spre a convinge că pe
acest loc a funcţionat o aşezare rurală în prima jumătatea secolului al XV-lea, după care tot
aici, probabil după mutarea comunităţii săteşti, a existat tabăra constructorilor Cetăţii Noi.

Fig.

1. — C u p t o r i l c are

piatra dc var

pentru c o n s t r u c ţ i a

Cetăţii

Noi.

Dovada în acest sens o face materialul ceramic găsit în secţiunea I , atît în stratul
de cultură cît, mai ales, într-o groapă de scos lut, devenită apoi groapă de resturi menajere
pentru una din familiile acestei aşezări rurale. Materialul ceramic este în totalitate dintr-o
epocă anterioară construirii cetăţii, mai exact, din prima jumătate a secolului al XV-lea.
Din nefericire săpătura η-a putut lua amploare din motive obiective, aşa încît principalele
complexe arheologice şi în primul rînd locuinţele situate, după cum nivelul de cultură
materială o indică, foarte la suprafaţă sînt, practic, de neexplorat. La marginea platoului
însă, o nouă secţiune (S. 11=12,50 m) a interceptat un cuptor de ars piatra de var. Prin
deschiderea unei suprafeţe adiacente, cuptorul a fost dezvelit şi cercetat pînă la adîncimea
de 2,80 m de solul actual, unde golirea lui s-a oprit din cauza nivelului de apă foarte
ridicat. De formă circulară (fig. 1) şi cu diametrul gurii de 3,30 m, cuptorul are pereţii
uşor oblici, diametrul lui mărindu-se spre bază. Foarte bine ars—grosimea pereţilor arşi
Precizam ci nu s-au putut efectua mai multe sapltufi din cauza amenajărilor contemporane de pe acest
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depăşeşte 25 cm — cuptorul arc pereţii lutuiţi, fiind prevăzut cu o gură de alimentare de
formă triunghiulară cu baza de 0,97 m şi înălţimea de 1,50 m. Destinaţia cuptorului este
asigurată de imensa cantitate de var sau dc piatră de var aflată în interior; cuptorul
η-a fost golit în vechime de conţinutul său. In umplutura lui s-au găsit cîteva fragmente
ceramice specifice mijlocului .veacului al XV-lea, printre care s-a aflat şi un fragment
ceramic smălţuit, dc factură bizantină.
I I . C E R C E T Ă R I L E D E L A C E T A T E A CRÀCIUNA

O parte a aceluiaşi colectiv de la Muzeul militar central a continuat, între 26 aprilie
şi .11 mai 7 , cercetările iniţiate cu un an în urmă la cetatea Crăciuna, identificată pe teritoriul

Fi£- 3. — Pl:mul intrării Je la cetatea Crăciunul.

actualei comune Independenţa, jud. Galaţi 8 . Săpăturile din acest an, care urmăreau lucrări
de amploare în vederea cercetării cît mai multor complexe, au trebuit să fie simţitor reduse
datorită constatării că cea mai mare parte din suprafaţa cetăţii a fost distrusă dc lucrările
de amenajare aici a unei orezarii. Cu excepţia laturii de nord a cetăţii şi a patru locuinţe
de tip bordei, cetatea Crăciuna este în totalitate distrusă. Din această cauză nu vom stărui, in
cele ce urmează, decît asupra săpăturilor cc au interceptat complexe. Dintre acestea un loc
aparte îl ocupă suprafaţa 2, săpată între S I şi S I I /1%6. Se urmărea dezvelirea în suprafaţă
a unei părţi cît mai mari din latura încă păstrată a cetăţii, pentru cunoaşterea în amănunt
a elementelor de fortificaţie. In afară dc faptul că noile cercetări au verificat şi confirmat
1
I n atara subsemnatului, la sipiturile din aceasta campanic de la Crăciuna a participai şi Cristian Vladcscu de ta
Muzeul militar.

* L . Chiţescu, Cu prrprrt la tatalr^arta
SCIV,
18, 1967, 2, p. 351—359.
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pe cele anterioare cu privire la modul de realizare a palisadei", suprafaţa 2 a prilejuit desco
perirea uneia din intrările cetăţii. Este vorba dc o intrare prin turn, ce se păstrează în săpătură
sub forma unei suprafeţe pătrate, bine lutuitc, ale cărei limite sînt marcate de resturi
de bîrne-talpă carbonizate şi dc stîlpi verticali la colţuri. Turnul se încadrează în linia
stîlpilor palisadei, pe care o depăşeşte spre interior cu 1,30 m, iar spre exterior cu foarte
puţin (fig. 3). Latura dc nord a turnului este prevăzută cu două căi de acces despărţite
de un prag îngust mărginit dc doi pereţi ale căror bîrne-tălpi, carbonizate, se păstrează
la fel de bine. Es c vorba, după părerea noastră, dc două căi dc acces practicate în ace
laşi turn.
în interiorul cetăţii au fost interceptate şi cercetate patru locuinţe de tip bordei,
dintre care două sînt mai bine păstrate (133 şi B 4 ), prezenţa celorlalte două fiind dovedită
numai de gropile de stîlp de la colţuri. S-a constatat că este vorba de locuinţe-bordei de

Fig. 4. — Ceramici din a doua jumltatc a secolului at XV-lea dc la cetatea Crăciuna.

formă aproape pătrată, cu latura variind între 3,50 m şi 4 m, făcute din bîrne orizontale
suprapuse, fixate la colţuri prin stîlpi \erticali. Avînd intrarea în formă de gîrlici, locu
inţele încă păstrate din interiorul cetăţii sînt construite în aceeaşi manieră cu turnul intrării :
bîrne din lemn acoperite cu pămînt, marea cantitate de chirpic ars cu impresiuni în pastă
dovedind acest lucru.
Dintre materialele arheologice se remarcă, nu atît prin cantitate, cît mai ales
prin semnificaţia ci, ceramica descoperită atît în bordeie cît şi în turnul intrării,
în nivelul de arsură, care judecind după exemplarele mai mari (fig. 4) este carac
teristică ceramicii moldoveneşti din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Aceasta consti
tuie un argument puternic cc dovedeşte că în ultima perioadă a existenţei sale Crăciuna
a fost stăpînită de moldoveni şi că sfîrşitul existenţei acesteia nu depăşeşte veacul al XV-lea.
La rîndul lor, cele cîteva piese dc metal, între care se remarcă o zăbală, un vîrf de săgeată,
» lbidtm.
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o scară de şa şi mai multe lame de cuţit, par a sugera caracterul militar al cetăţii. întrucit
toate î cercări le de a identifica şi alte amenajeri fortificate prin apropiere n-au dat rezul
tate, considerăm că există suficiente temeiuri pentru susţinerea existenţei unei singure
cetăţi Crăciuna, acele « alia fortalicia» de care aminteşte Ştefan cel Mare 1 0 la un moment
dat, reprezentînd, se pare, săparea canalului de abatere a apei Şiretului de la fortificaţia
munteană (acum, Colacul Crăciuna) şi, foarte probabil, fortificarea valului acestui larg
canal cu palisade, ale căror urme au dispărut cu desăvîrşire datorită deselor nivelări ale
terenului.
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES DE CETATEA NOUA ET DE CRĂCIUNA
RESUME

I . Au lieudit Cetatea Noul près de la ville dc Roman, on a exécuté la quatrième campagne
consécutive de fouilles archéologiques, qui ont permis de constater que l'accès dans la forteresse
se faisait par une tour rectangulaire, et que pour entrer sur la courtine extérieure on passait entre
deux tours demi-circulaires (fig. 2). A proximité de la forteresse, à environ 700 m au nord-est,
on a identifié le campement des constructeurs où l'on a mis au jour un four à chaux.
I I . Les fouilles de la forteresse de Crăciuna, identifiée l'année précédente sur le territoire
de la commune d'Independenra (dép. de Galaţi) ont établi que l'entrée se faisait également par
une tour carrée en bois (fig. 3) et on abouti à la découverte de plusieurs huttes mi-enfouies.
Le matériel céramique (fig. 4), découvert dans la couche de brûlure atteste l'incendie et la fin
de la forteresse, à la seconde moirié du X V e siècle.
L É G E N D E DES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

>·

1.
2.
3.
4.
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FIGURES

Four à c h a u ï utilité lata de la construction de la forteresse « C e t a t e a N o u 4 » .
Relevé dc la forteresse « C e t a t e a N o m l » , à la fin de campagne dc fouilles 1967.
Relevé dc l'entrée de la forteresse dc Crăciuna.
Céramique, daranr dc la seconde moitié du X V - * siècle, découverte dans les fouilles de CrJciuna.
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC SUCEAVA

M. MATEI, AL. ANDRONIC, N. CONSTANTINESCU, DAN GH. TEODOR,
M. NICORESCU, T. MARTINOVIC1 şi GR. FOIT

I
Λ

I960 săpaturile arheologice de la Suceava au fost restrînsc la sectorul « oraş »,
deoarece lucrările de amploare cu totul deosebită, menite să facă din vechea Suceavă
un adevărat oraş socialist al patriei noastre, au determinat colectivul' de cercetători
ai şantierului arheologic să modifice întregul plan de cercetare pe anul 1960, adaptîndu-1
la nevoile curente ale acţiunii vaste de sistematizare a oraşului Suceava. In consecinţă, s-a
renunţat temporar la continuarea săpăturilor de la Cetatea de Scaun sau de pe platoul din
faţa acesteia, tot efortul fiind dirijat în sensul executării unor săpături de sondare a supra
feţelor de teren afectate viitoarelor construcţii sau de salvare a unor complexe ce sc cereau
urgent cercetate, fără ca acestea să fi prezentat o importanţă excepţională, care să determine
păstrarea lor.
în funcţie de cele de mai sus, săpăturile arheologice au început la Suceava în ianuarie
1960 şi au continuat, în condiţii extrem de grele şi cu mici întreruperi, pînă la 15 noiembrie
I960. Cercetările, cuprinzînd o suprafaţă de teren de mai multe mii de metri pătraţi, s-au
desfăşurat in următoarele puncte, situate în diferite părţi ale oraşului: lîngă parcul central
al oraşului, la « Şipot» şi la Curtea Domnească.
întru cît rezultatele obţinute prezintă importanţă în funcţie de locul ocupat de fiecare
punct pc harta oraşului şi ridici probleme precise, redactarea rapoartelor s-a făcut separat
pe puncte.
Prezentînd raportul preliminar asupra acestor săpături nc facem o plăcută datorie
aducînd cele mai calde mulţumiri organelor de partid şi de stat ale oraşului Suceava pentru
solicitudinea cu care au sprijinit şi încurajat eforturile întregului nostru colectiv, în toi
timpul activităţii sale.
N ANUL

Al. D.

MATEI

I . SFXTORUL PARC
Construirea noilor locuinţe, între biserica învierii şi str. Puşkin (fig. 1) a necesitat
cercetarea arheologici prealabili a terenului cu ajutorul mai multor secţiuni efectuate după
cum urmează.
* Din colectiv au făcut pane: prof. univ. V . Vatişianu
(responsabil), M. Matei (responsabil adjunct), A l . Andronic,

N . Consiantincscu, G r . F o i i , 1. loniti, Trifu Maninovici,
M- Niicorcscu, Dan G h . Teodor si C . Soroccanu (membri).
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Secţiunea Ρ 7 (din str. Puştin la vest de baia comunală), urmărind descoperirea even
tualelor urme care să îngăduie precizarea limitelor oraşului medieval în această parte, a dat
la iveală doar urme sporadice şi neconcludente din secolul al XVII-lea şi in consecinţă
cercetările au fost sistate, deoarece s-a ajuns la concluzia că ne aflăm în afara limitei de SE
a oraşului medieval.

Fig. 1. — Sunară.

Planul săpaturilor In sectorul H.

Secţiunea Ρ II (în curtea casei parohiale, la sud de biserica Învierii, pe un ax E-V,
pc partea în care se află casa de cultură « Ciprian Porumbescu ») a prilejuit descoperirea
unei locuinţe-bordei datînd din secolul al XV-lea, cu foarte multe resturi de ceramică din
epoca lui Ştefan cel Mare, precum şi a unui complex din secolele X V I — X V I I . Sub stratul
de cultură medieval au fost găsite cîteva urme ale culturii slave.
Secţiunea Ρ III, lungă de 34,50 m, a fost trasată la circa 100 m nord de secţiunea
Ρ I I , între biserica învierii (1551) şi casa de cultură « Ciprian Porumbescu», fiind orientată
NNV 330 β — SSE 150°.
Aici au fost urmărite eventualele urme ale presupusului fundac polonez din secolele
X V — X V I . Din nefericire, trei gropi uriaşe de var din timpul Habsburgilor, răvăşind stra
turile, au făcut imposibilă cercetarea. în schimb, în jumătatea de nord a secţiunii a fost
găsit o parte din cimitirul din jurul bisericii. Au fost cercetare 13 morminte de bărbaţi,
femei şi copii, datînd din secolele X V I şi X V I I . Mormîntul nr. 1, al unui copil, a fost
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datat cu o monedă de la Rudolf 11(1587). în M.6 s-au găsit doi cercei de aramă Împletită
datînd de la Începutul secolului al XVlI-lea. Sc pare că începînd cu secolul al XVlU-lea,
cimitirul încetează, deoarece un strat de moloz (refacere a bisericii?) acoperă gropile de
morminte.
Secţiunea Ρ IV (din apropierea secţiunii Ρ III) a dat la iveală cîteva piese ceramice
interesante din secolele XV şi X V I .
Secţiunea Ρ Κ a fost deschisă în grădina preventoriului TliC, fiind menită să ofere
date în legătură cu urmele de locuire din faţa intrării în incinta Mitropoliei (str. Ştrandului).
în capătul de vest al secţiunii, într-o groapă din secolele X V I — X V I I , cu foarte
multă ceramică, s-a descoperit şi un fragment de cahlă cu o reprezentare heraldică (?): doi
peşti Încrucişaţi, pe un scut.
în capătul de est, în malul de nord, într-o groapă cu diametrul de 0,55 m şi adîncă
de circa 1 m (de la nivelul de săpare, respectiv 1,40 m de la nivelul actual al solului),
s-a găsit un bogat depozit de piese de fier: un cuţit de plug, două sfrcdele, o cuţitoaie,
o daltă, două balamale lungi pentru uşi, un «lanţ» cu două braţe segmentate atîrnate de
o verigă, un cîrlig, un cuţit, piese pentru butoaie şi care etc. (fig. 2). în groapa respectivă
au fost antrenate numai fragmente ceramice caracteristice celei de-a doua jumătăţi a seco
lului al XV-lea. Umplutura gropii a fost căpăcuită cu un strat de pămînt galben şi negru,
plin cu deşeuri provenite de la un cuptor de prelucrare a cuprului, datat tot în a doua
jumătate a secolului al XV-lea, ceea ce asigură datarea depozitului de obiecte feroase în a
doua jumătate a secolului al XV-lea.
N.

CONSTANT1NHSCU

în 1°60 în 2ona Parcului central şi a fostului spital TBC Suceava s-au efectuat cîteva
sondaje arheologice pentru verificarea urmelor de locuire umană semnalate aici, în acelaşi
an, prin lucrările construcţiilor de locuinţe. Terenul cercetat, deşi despărţit de platforma
Şipotului prin pîrîul cu acelaşi nume, face parte din aceeaşi platformă a terasei înalte care
mărgineşte la vest rîul Suceava.
Secţiunea Ρ VI deschisă aici a dus la descoperirea unor complexe deosebit de impor
tante atît pentru studierea vieţii oamenilor din primul mileniu al erei noastre, cit şi pentru
cunoaşterea procesului de lărgire succesivă a teritoriului ocupat de oraşul feudal in epoca
sa de Înflorire, în secolele X V — X V I .
Cu ocazia cercetărilor efectuate s-a descoperit un semibordei prefeudal orientat NV—
SE, de formă rectangulară cu colţurile uşor rotunjite, deranjat aproape pe jumătate în
partea de sud-vest de un cuptor din secolele X V — X V I . Dimensiunile acestei locuinţe
sînt de aproximativ 3,30x3,70 m. în colţul de sud-est s-a păstrat parţial vatra, construită
iniţial pe un mic podium din pămînt cruţat înalt de 10—15 cm. De jur împrejurul acestui
podium de formă neregulată s-au descoperit urmele unor mici ţăruşi de formă cilindrică
sau pătrată, avînd o grosime de 2—5 cm, care proveneau de la o gardină împletită din
nuiele in jurul vetrei. De-a lungul laturilor locuinţei s-au descoperit, de asemenea, ţăruşi
cilindrici aşezaţi în două rînduri, avînd o grosime de 2—7 cm care proveneau tot de la
o gardină împletită de nuiele. Probabil, între cele două « garduri» formate din împletitura
miielelor s-a bătătorit pămînt consolindîndu-se mai bine baza pereţilor, procedeu aplicat şi
la intrarea locuinţei aflată in pantă pe latura de nord-vest. în umplutura locuinţei şi pe
podea au fost descoperite urme mici de nuiele carbonizate. La colţurile care s-au mai păs-
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trat din locuinţă au fost descoperite şi gropi de pari de 10—15 cm grosime, pe care se
sprijinea probabil acoperişul.
Sistemul de construcţie a acestei locuinţe prefeudale este deocamdată unic pe teritoriul
Moldovei în secolele V I — V I I , cunoseîndu-se doar analogii pentru o epocă mai tîrzie (seco
lele IX—X) în aşezarea dc le Prodana-Bîrlad.
Inventarul acestei locuinţe este destul dc sărăcăcios. Cîteva fragmente ceramice lucrate
cu mîna sau fasonate la o roată primitivă, avînd în compoziţie şi cioburi pisate, provin
din vase-borcan cu umeri puţin bombaţi, buza uşor răsfrîntă în afară şi fundul îngroşat
(fig. 6/1,4—5). De asemenea, s-a mai descoperit şi un vîrf de săgeată din fier cu două
aripioare şi tub de înmănuşare, iar în apropierea vetrei o aplică ovală din bronz ornamen
tată cu puncte, păstrată parţial, avînd analogii în cunoscutul tezaur de la Martinovka.
In general, materialul ceramic este identic cu cel descoperit în sectorul Şipot şi poate
fi datat tot în secolele V I — V I I .
în apropiere, pe traseul unui şanţ de canalizare, de lîngă incinta Mitropoliei din
Suceava, a fost descoperit un bordei al cărui profil stratigrafie a fost identificat în peretele
secţiunii amintite. Bordeiul prefeudal conţinea resturi ceramice de aceeaşi factură cu acelea
găsite în sectorul Şipot. Pe baza identităţii materialului ceramic şi această locuinţă a fost
datată în secolele VI—VII. Existenţa urmelor de locuire din secolele VI—VII identice cu
acelea din sectorul Şipot şi in această parte a oraşului Suceava dovedeşte că aşezarea identi
ficată iniţial la Şipot este în realitate mult mai mare.
în secţiunea Ρ V I , în apropiere de locuinţa amintită mai sus s-a descoperit şi un
important complex datînd din epoca feudală, format din două cuptoare, probabil pentru
ars ceramica, a căror construcţie este pînă în prezent unici pe teritoriul patriei noastre.
Cuptorul 1 (fig. 3) de formă rectangulară, orientat NV—SE, cu colţurile rotunjite şi cu
pereţii laterali oblici spre înăuntru, are dimensiunile de 1,5x1,75 m. Deşi pereţii nu au
fost lutuiţi la partea superioară, ei s-au păstrat foarte bine, deoarece temperatura ridicată
din timpul funcţionării cuptorului a zgurificat unele porţiuni din el. Pămîntul din jurul
pereţilor este puternic ars pe o grosime de 15—20 cm.
Cuptorul, păstrat foarte bine, a permis să se facă observaţii suficiente în legătură cu
sistemul său de construcţie. Astfel, iniţial s-a făcut o groapă de formă rectangulară cu colţu
rile uşor rotunjite, adîncă de aproximativ 1,90 m de la nivelul de la care a fost săpată.
Apoi, de-a lungul acestei gropi dreptunghiulare, pc fundul ci s-a construit din cărămizi
(printre care se găsesc şi cîteva pietre mici de rîu) un perete median înalt de 0,30 m,
delimitîndu-se astfel două canale de foc, late de 0,50 m, puţin adîncite şi cotlonite în pere
tele din fundul cuptorului. Perpendicular pe peretele median s-au construit, tot din cărămizi
cu pietre mici dc rîu, şase arcade transversale (ultimele două dinspre fundul cuptorului au
fost găsite prăbuşite), cîte trei deasupra canalelor de foc. Arcadele (dc formă semicirculară)
au o rază medie de 0,50 m, formează pereţi transversali a căror înălţime socotită de la
canalele de foc este de 0,45 m, iar lăţimea dc 0,25 m. Cărămizile din care s-au construit
peretele median şi arcadele de foc sînt prinse între ele cu lut, apoi întreaga construcţie inclusiv
canalele de foc au fost lutuite. Din cauza temperaturii ridicate cărămizile s-au vitrificat,
zgurificat şi unele s-au deformat. Cele două guri de foc, situate de o parte şi de alta a
peretelui median corespunzător celor două canale, erau boltite, avînd o rază de aproximativ
0,30 m. Aceste două guri de foc au fost distruse parţial de unul din pereţii celui de-al
doilea cuptor (2). Pe canalele de foc ale cuptorului 1, s-au găsit multe urme de cenuşă şi
cărbune provenite de la lemne de esenţă tare (stejar şi fag), iar in umplutura cuptorului
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s-au găsit resturi de ceramică datînd din a doua jumătate a secolului al XV-lea, o monedă
de aramă (?), o rozetl de bronz, precum şi cîteva obiecte de fier (cuţit, potcoavă, cuie).
Cuptorul,
ceva mai mare (fig. 3), cu dimensiunile de 2,10x1,60 m, are acelaşi sistem
de construcţie, aceeaşi formă şi aceeaşi orientare. Spre deosebire de primul cuptor, pereţii
transversali la acesta din urmă nu s-au mai păstrat în întregime. Cele patru arcade erau
Plan

Fig. 3. — Sunară.

plan

Planurile cuptoarelor 1 ţi 2 din Secţiunea Ρ (Sectorul Parc).

prăbuşite, cărămizile zăcînd direct în cenuşă pe canalele de foc. Cărămizile puternic arse
erau de asemenea zgurificate şi unele deformate. Peretele median avea în unele porţiuni o
lăţime de 0,38 m, iar pereţii transversali, după baza arcadelor care s-au mai păstrat In pereţii
laterali, o lăţime de 0,30 m. înălţimea peretelui median era de, 0,30 m, iar lăţimea canalelor
de foc de 0,o5 m. Gurile de foc, bine păstrate, erau boltite. Ele se terminau într-o groapă
(groapa fochistului), păstrată parţial, deoarece a fost deranjată de lucrările de construcţie
ale străzii care trece prin apropiere. în interiorul acestui cuptor s-au descoperit resturi
ceramice din a doua jumătate a secolului al XV-lea, precum şi cîteva obiecte din fier.
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Dispoziţia în plan a acestor cuptoare, ca şi inventarul lor, ne-a permis sa facem unele
constatări: mai întîi a fost construit cuptorul 1 care a funcţionat o anumită perioadă de
timp. După aceea, cuptorul a fost părăsit, construindu-se în continuarea lui (chiar în
groapa fochistului) cel de-al doilea cuptor de dimensiuni mai mari. Pornindu-sc de
la această constatare, s-ar pptea presupune că, probabil, construcţia celui de-al doilea
cuptor a fost cauzată de o sporire a producţiei (ultimul cuptor avînd o capacitate mai mare).
După materialul ceramic recoltat, cuptoarele aparţin aceleiaşi vremi (a doua jumătate a seco
lului al XV-lea), fireşte cu diferenţa de timp dintre ele corespunzătoare funcţionării primului
cuptor. în stadiul actual al cercetărilor nu se poate preciza ce anume fel de ceramică se
ardea în aceste cuptoare, însă ţinînd seama de modul lor de construcţie înclinăm să credem
că erau utilizate pentru arderea ceramicii obişnuite. într-adevăr, dispoziţia pereţilor trans
versali cu arcade peste peretele median forma de fapt un grătar, care putea fi folosit pentru
arderea ceramicii. Nu se poate însă preciza dacă aceste cuptoare erau destinate unei anumite
categorii de ceramică (vase, olane, teracote), deoarece nici în umplutura lor nici în groapa
fochistului dc la cel de-al doilea cuptor nu s-a găsit nici o altă categorie specială de cera
mică, în afară de obişnuitele vase de uz casnic, caracteristice acestei vremi.
DAN Gll.

TEODOR

*
Tot în anul 1960, în afara cercetărilor sistematice, în sectorul « Parc» au mai fost
descoperite numeroase complexe arheologice prilejuite de săpăturile construcţiilor edilitare
efectuate pc un spaţiu destul de Întins, situat pe latura de sud-est a parcului central al
oraşului.
Astfel, un deosebit interes îl prezintă cele 11 cuptoare pentru ars ceramica găsite în
raza blocurilor A l t B 2 , C, şi în apropierea acestora. Deosebirile observate în tehnica de
construire a cuptoarelor şi de ardere a ceramicii de uz casnic indică existenţa aici a mai
multor ateliere de olari. Descoperirea acestor cuptoare, la care se mai adaugă şi cele 5
cuptoare pentru ars ceramica, descoperite în 1958 pe str. V. Alccsandri, este importantă
pentru faptul că asemenea cuptoare, fiind situate în general la periferia oraşelor feudale, ne
oferă posibilitatea să stabilim, deocamdată ipotetic, întinderea oraşului Suceava pe laturile
de vest şi sud în secolele X V — X V I . întregul material însoţit de interpretările corespunză
toare a fost publicat (cf. Mârioara Nicorescu, Cuptoare dt ars ceramică din secolul
XIV—XV
de la Suceava, in SCIV,

16,1965, 1, p. 97—111).

MÂRIOARA

NICORESCU

I I . SECTORUL ŞIPOT
Cercetările din 1960 efectuate la Şipot au permis constatarea că întreaga suprafaţă a
platformei a fost locuită încă din epoca comunei primitive. Astfel, în secţiunile VIII şi I X
au apărut resturile unor platforme neolitice şi fragmente ceramice, care după profil şi decorul
din linii în spirale incizate prezintă analogii cu ceramica de tip Cucuteni A, mai ales cu
specia pictată şi incizată de tip Truşeşti. Pe lîngă acestea, s-au mai păstrat şi cîteva frag
mente dintr-un vas binoclu, un fragment din partea inferioară a unei figurine feminine
incizate, precum şi cîteva aşchii şi lame din silex.
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De asemenea, s-au mai găsit şi cîteva resturi sporadice hallstattiene. Dintre acestea
amintim citeva fragmente de vase, dintre care unul decorat cu caneluri şi puncte, iar altele
cu brîu alveolar în relief, precum şi cireva bucăţi dintr-un idol antropomorf decorat cu
incizii şi orificii, care pot fi atribuite eventual unui Hallstatr mijlociu.

Fig.

6. — Smiara.

Fragmente ceramice J i n

sec.

VI

VII

(-?

!,

Λ

X, J e

hi Ş i p o i ş i / , V - >, S e c t o r u l l ' a r c j .

Obiectivul principal al săpăturilor efectuate în anul 1960 in sectorul Şipot 1-a consti
tuit, în continuare, cercetarea aşezării prefeudale descoperite aici cu mai mulţi ani în urmă
şi din care pînă acum se cunoşteau două locuinţe dc tip bordei.
Astfel, în secţiunea V I I I s-au descoperit două locuinţe prefeudale de tip semibordei
parţial suprapuse (fig. 4 şi 5). Locuinţele prefeudale (numerotate 133 şi Β 4) sînt dc formă
rectangulară cu colţurile uşor rotunjite, avînd laturile dc 3x3,50 m şi respectiv 3,90 χ 3,50m.
Locuinţele se aflau la adîncimea de 0,60 m (Β 3) şi 0,80 m (Β 4).
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Din locuinţa Β 3 s-au păstrat aproximativ 2/3 din suprafaţă, fiind distrusă pe por
ţiunea laturii de sud-vest de construcţia ulterioară a locuinţei Β 4. în colţul de nord-vest
locuinţa Β 3 arc un pietrar destul de bine păstrat.
Locuinţa Β 4 a fost dezvelită pe o porţiune mai marc, dar ţi ea a fost parţial afectată
de o groapă medievală pe latura ci dc nord-\rest şi de o altă groapă, ulterioară, înspre la
tura de sud-est. Pietrarul, aşezat în colţul de est, a fost parţial dărîmat. în colţuri şi pc
marginea laturilor au fost identificate gropi de pari circulare, iar între ele urmele unor seînduri fixate de-a lungul pereţilor. în apropierea vetrei au fost identificate şi cîteva gropi de
pari dreptunghiulare, provenite probabil dc la o laviţă. Intrarea acestor locuinţe nu a putut
fi identificată, fiind în ambele cazuri afectată de intervenţiile ulterioare.
Materialul arheologic adunat din cele două locuinţe, în special ceramica, este identic,
ceea ce ne determină să apreciem că între locuinţe nu există o diferenţă cronologică prea
mare. S-ar putea să fie vorba chiar de o reamenajare a locuinţei Β 3. în ceea ce priveşte
inventarul, el este compus din cîteva fragmente ceramice lucrate cu mîna, dintr-o pastă în
compoziţia căreia s-au introdus cioburi pisate şi foarte puţin nisip. Fragmentele provin din
vase-borcan cu umerii prelinşi, buza puţin răsfrîntă în afară şi fundul îngroşat (fig. 6/2—3,
6—Θ). în locuinţa Β 4 a mai fost descoperită şi o mică mărgică din pastă de sticlă şi un
fragment de fusaiolă. Materialul ceramic descoperit în cele două locuinţe este de aceeaşi
factură cu acela identificat în locuinţele dezvelite în campaniile anterioare, puţind fi astfel
datat tot în secolele VI—VIL
Din punct de vedere cultural, descoperirile prefeudale de la Suceava (sectorul Şipot
şi Parc) se încadrează în grupa cunoscută a antichităţilor autohtono-slave de tip Botoşana-Suceava, Crucea lui Ferentz-Iaşi. Unele din materialele ceramice prezintă, după forma
şi tehnica lor de lucru, strînse analogii cu vestigiile autohtone identificate la BotoşanaSuceava, Tîrpeşti şi Costişa-Neamţ. Altele aparţin, după caracteristicile formelor, grupului
cultural slav timpuriu de tip Korccak-Jitomir. Prezenţa acestor categorii ceramice, alături
de care trebuie să amintim şi unele obiecte dc podoabă (fibula digitată descoperită în
1959 în sectorul Şipot şi aplica de tip Martinovka din sectorul Parc), constituie elemente
importante pentru încadrarea descoperirilor prefeudale de la Suceava în secolele V I — V I I .
Aceasta este desigur vremea primelor contacte mai strînse între populaţia autohtonă şi
cultura slavă arhaică de tip Korceak-Jitomir, vehiculată de triburile slave pătrunse dinspre
răsărit în aceste regiuni ale României.
DAN GH.

TEODOR

III. CURTEA D O M N E A S C Ă
în cursul anului 1960 la Curtea Domnească din Suceava s-a urmărit precizarea
limitelor acesteia şi obţinerea informaţiilor asupra organizării sale planimetrice, culegîndu-se totodată date de ordin cronologic care să permită încadrarea în timp a resturilor
descoperite. în acest scop s-a sondat terenul în direcţiile în care săpăturile din 1953—
1954 arătaseră că se întind ruinele Curţii Domneşti. Astfel, la S şi V de colţul de NE
al Curţii, care a fost dezvelit cu prilejul săpăturilor amintite, au fost săpate trei secţiuni:
secţiunea X I V , orientată N—S, şi secţiunile X V şi X V I , orientate Ε—V. Secţiunea X I V
a pornit de la zidurile descoperite în 1953—1°54 şi a fost prelungită mai întîi pînă la
marginea străzii Ştefan Ştefureac şi apoi dincolo de stradă pină la panta pîrîului Şipot.
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Cu aceasta ocazie s-a constatat că ruinele palatului Curţii Domneşti se întind pe
latura de est — acolo unde secţiunea a fost săpată — cu mult mai mult decît se presu
punea, anume încă 20 m. Aşa fiind, latura de est a palatului are lungimea de 40 m
ţinînd seama de faptul că în campaniile trecute s-au mai dezvelit 10 m din ea. Pe această
iatură secţiunea a interceptat resturile pivniţei palatului în continuarea aceleia descoperite
în anii precedenţi, o încăpere situată în colţul de SE al palatului, un coridor la subsol
în faţa acesteia şi un zid care pare că deschide spre S coridorul.
Atît cit a fost scoasă la iveală în secţiune, pivniţa se întindea în continuare pc toată
latura de est a palatului, cu excepţia unei mici porţiuni din colţul de SE, avînd un plan
dreptunghiular cu lungimea de 30 m şi lăţimea, după cum a fost determinată anterior,
de 8 m. Interiorul pivniţei este compartimentat, întrucît pe traseul secţiunii apar ziduri
despărţitoare.. Observaţii de detaliu privind compartimentarea se vor putea face după
dezvelirea în întregime a complexului.
Gt priveşte încăperea care se afla în colţul de SE al palatului, aceasta are forma
rectangulară cu laturile de 5 x 2 m; pereţii de sud şi est îi constituie înseşi zidurile exte
rioare ale palatului din părţile respective. Peretele de nord îl formează zidul care limi
tează spre sud pivniţa, iar cel de vest intră în malul săpăturii. Intrarea în încăpere nu
s-a găsit în porţiunea săpată. De altfel, starea de conservare a zidului de încăpere este
destul de rea. După locul unde este situată, ca şi după dimensiuni, încăperea aceasta con
stituie foarte probabil panerul unui mic turn de colţ al palatului, retras pe linia zidu
rilor lui exterioare.
Aşa cum s-a arătat mai înainte, de-a lungul faţadei sudice a palatului şanţul săpat
a dat peste un coridor cu orientarea Ε—-V, avînd lăţimea de 1,20 m şi adîncimea de
3,20 m faţă de nivelul solului actual. Din construcţia coridorului nu s-au păstrat decît
pereţii laterali şi aceştia în stare proastă, fiind dărimaţi pînă sub nivelul solului contem
poran datei cînd au fost zidiţi şi într-un loc chiar piră la talpa fundaţiei. Peretele de nord
îl alcătuieşte zidul de sud al palatului, iar acela de sud un zid paralel cu primul, gros
de numai 0,50 m.
Ca tehnică de construcţie toate zidurile descoperite, indiferent de epocă, sînt clădite
din piatră brută şi mortar, neglijent in fundaţie şi îngrijit deasupra solului. Totuşi, sub
raportul tehnicii de subconstrucţie sc pot face şi deosebiri între ziduri de la o perioadă
la alta, datorită unei serii întregi de elemente ca: modul de fundare, maniera de con
strucţie a zidului în elevaţie, felul cum este căutată piatra pentru parament, chipul de
folosire a tiranţilor şi constituţia mortarului. Săpătura din anul acesta a permis să se
facă observaţii clare şi suficiente asupra mortarului folosit în construcţia Curţii Domneşti.
După datele culese se poate vorbi de un raport aproape constant între var şi nisip. Aşa,
de pildă, în secolul al XV-lea cantitatea dc var în mortar este mare, ceea ce face ca
mortarul să he gros şi alburiu la culoare. în schimb, în secolul al XVII-lea cantitatea
de var din mortar scade mult, aşa încît acesta devine slab şi cenuşiu la culoare.
Pivniţa de pe latura de est în forma în care se prezintă acum aparţine secolului
al XVII-lea, după cum arată urmele materiale descoperite în interiorul ei şi în depu
nerile din preajma sa. Astfel, pe podeaua pivniţei s-au găsit fragmente ceramice, printre
care numeroase fragmente de caolin, plăci de faianţă în stare fragmentară şi obiecte de
metal, toate datînd din secolul al XVII-lea. Aceleaşi piese s-au recoltat şi din stratul de
depuneri format în timpul existenţei sale. Pivniţa aceasta reprezintă o fază de remaniere
a laturii de est a palatului, deoarece ea încorporează sau taie ziduri mai vechi, care se
datează pe baza observaţiilor stratigrafice în secolele XV şi X V I .
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Tot în secţiunea XIV c de semnalat descoperirea unei rigole, a doua conducte de
apă şi a unor ziduri. Rigola este orientată Ν—S, adică dinspre palat spre pîrîul Şipot,
şi are o ramificaţie care vine dinspre NE de la anexele palatului. Ea e construiri îngrijit
şi solid. Fundul rigolei principale e făcut din lespezi de piatră, avînd morrar în rosturi,
iar cel al ramificaţiei sale este făcut dintr-o placă de mortar. Pereţii rigolei sînt clădiţi
din cărămidă legată cu mortar. Pe ei se sprijină capacul rigolei, format din lespezi de
piatră prinse cu mortar. In secţiune, rigola e rectangulară cu dimensiunile de 0,25 χ 0,20 m.
După nivelul de instalare, care a putut fi determinat, rigola sc datează în secolul al
XVII-lca.
Una dintre conductele de apă are orientarea ENE—VSV, c făcută din olane de
lut ars, legate cu mortar amestecat cu cărămidă pisată. Stratigrafie s-a constatat că ea a
fost instalată în a doua jumătate a secolului al XV-lea. Cealaltă conductă de apă are
aproximativ aceeaşi orientare şi e construită din acelaşi material, numai că e instalată în
cutie de piatră de secţiune triunghiulară. Aparţine secolului al XVII-lea.
în cuprinsul secţiunii acesteia s-a mai constatat că la 3,50 m de palat şi pînă la
str. Ştefan Ştefureac toate straturile pînă la adîncimea de 4,50 m faţă de solul actual
au fost îndepărtate, creîndu-se aici o platformă orizontală. Pe aceasta s-a întins un pavaj
din prundiş de rîu. De pe pavaj s-au cules cioburi din a doua jumătate a secolului al
XV-lea, fapt care datează pavajul în această perioadă. Rostul acestei amenajări rămîne
să fie explicat cu prilejul cercetărilor viitoare. Ulterior, în secolul al XVI-lea, pe acelaşi
loc s-a mai făcut o amenajare cu prundiş de rîu. Aici, în secolul al XVII-lea s-a nivelat
terenul cu pămînt şi în două perioade s-a întins moloz.
Deşi în această parte a Curţii Domneşti, în secţiunea săpată nu s-a găsit zidul de
incintă, totuşi e de presupus că undeva pe marginea veche a pîrîului Şipot el va fi fost,
întrucît zidul de est al incintei, interceptat in secţiunea X V I , este exclus să nu se fi închis
cu un zid în partea de care vorbim.
Prin secţiunile mai sus arătate s-au putut fixa criteriile privind amplasarea şi a altor
secţiuni necesare determinării planimerriei Curţii Domneşti. Astfel, secţiunea XVII (pla
sată la colţul de vest al palatului), orientată Ε—V, şi secţiunea X V I I I (plasată perpendi
cular pe secţiunea XIV), orientată V—E, au dus la descoperirea zidurilor incintei
exterioare.
în secţiunea X V I I , la capătul dc est al acesteia, la o adîncime de 1—1,50 m pe o
lungime de 3,25 m au fost găsite temeliile şi o parte din zidul démantelât al incintei
exterioare a Curţii Domneşti pc latura de vest, precizîndu-se totodată că acest zid se
leagă direct cu o pivniţă, care aparţine evident aceluiaşi complex, deşi actualmente este
folosită de o locuinţă particulară. De asemenea, în secţiunea X V I I I , la capătul de est al
acesteia, la o adîncime de 1,50—2 m pe o lungime dc 1,50 m, s-au descoperit resturile
temeliei zidului incintei exterioare pe latura de est.
Totodată, cercetările au permis să se stabilească unele elemente importante atît
referitoare la viaţa Curţii Domneşti, cît şi la viaţa orăşenească de la Suceava în general.
în ceea ce priveşte această din urmă problemă, este important de subliniat faptul
că în secţiunea X V I I s-au putut surprinde urme de locinre din secolul al XlV-lea, ates
tate prin descoperirea într-un strat de pămînt cenuşos, la o adîncime de 1,20—1,30 m,
a unor fragmente ceramice de uz casnic de tip orăşenesc, asemănătoare acelora desco
perite anterior la Suceava. Din materialul ceramic descoperit atrag atenţia fragmentele de
vase cenuşii, lucrate la roată cu turaţie rapidă, avînd o buză înaltă, prevăzută la exterior
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cu o nervură, în interior cu o uşoară faţetare, iar pe umeri un decor din linii în val
(fig. 7/1-2).
Alte fragmente tot de la vase cenuşii, lucrate în aceeaşi tehnică, cu buza dreaptă,
cu nervură la exterior, dovedesc o păstrare a unor tradiţii mai vechi în mediul orăşenesc
sucevean în domeniul meşteşugului olăritului, avînd în vedere şi faptul că tocmai în
această perioadă se sfîrşeşte procesul de urbanizare al străvechii aşezări de la Suceava.
Aceste fragmente ceramice sînt foarte asemănătoare, unele mergînd pînă la identitate cu
ceramica descoperită la Baia şi datînd de la mijlocul secolului al XIV-lea (fig. 7/3),
Din acest punct de vedere cercetările de la Curtea Domnească din Suceava prezintă
o deosebită importanţă şi merită să fie continuate, deoarece au dovedit prezenţa elemen
tului orăşenesc aici anterior fondării Curţii Domneşti. Totodată, merită a fi subliniat
faptul că pe această latură a Curţii Domneşti nu se observă urme de arsură puternică,
aşa cum au fost găsite pe latura de nord, unde locuinţele au fost distruse prin incendiu
şi terenul nivelat, probabil în vederea amenajării curţii. De asemenea, în secţiunea X V I I
s-a putut observa cu destulă claritate că nivelul de locuire din secolul al XIV-lea pare
să fi fost răzuit în unele părţi, probabil în legătură cu amenajarea Curţii Domneşti.
Secţiunea respectivă a dat la iveală şi resturi de locuire, sporadice în porţiunea
cercetată, din secolul al XV-lea, atestate atît prin ceramică de uz casnic şi decorativă
cit şi prin obiecte de metal, descoperite într-un strat de pămînt negru-cenuşiu afinat,
cu urme de cenuşă, la o adîncime de 0,90—1,20 m. Dintre obiectele de metal semnalăm
un lacăt dreptunghiular, o cheie, diverse cuie de forme şi dimensiuni variate, o cataramă.
Din stratul mai sus amintit provin unele fragmente de vase din pastă roşie, bine frămîntatâ, lucrate la roată cu turaţie rapidă, arse uniform, nesmălţuite şi smălţuite (fig. 7 /4—6,
7), asociate cu ceramica cenuşie, la fel din pastă fină şi bine arsă, datînd din secolul al
XV-lea (fig. 7/Θ, 10). Dintre acestea din urmă se remarcă o cană cu toartă, probabil cu
gura trilobată, avînd pe marginea fundului un decor din alveole (fig. 7/9). La aceasta
se mai adaugă şi fragmente din cahle din pastă roşie nesmălţuite, cu decor animalier,
reprezentînd leul încoronat, cu decor arhitectural sau smălţuite cu ornament arhitectural
ajurat, datînd din secolul al XV-lea.
Trebuie să semnalăm şi descoperirea in secţiunea X V I I a unui mic cuptor, probabil
de redus minereul, deoarece în imediata sa apropiere au fost găsite bucăţi de zgură de
fier, iar în cuptor nu s-a găsit nici un fel de material ceramic. în schimb, în mijlocul
cuptorului s-au găsit mai multe pietre mijlocii cu urme de ardere puternică şi cenuşă.
Prin forma sa acest cuptor diferă şi de cuptoarele de copt pîine, descoperite anterior
la Suceava.
în secţiunea X V I I I s-au descoperit o serie de temelii de la diverse, ziduri, alcătuind
complexul interior al Curţii Domneşti, aşa cum o dovedesc şi pavajele de prundiş de
rîu, datînd din secolul al XV-lea, descoperite la o adîncime de 1,45—1,50 m faţă de
solul actual.
Astfel, descoperirile din acest sector pun într-o lumină nouă problemele referitoare
la epoca de construire a Curţii Domneşti, precum şi la fazele de refacere ale acesteia.
Dacă în urma cercetărilor anterioare s-a ajuns la concluzia că o parte din zidurile com
plexelor interioare ale Curţii Domneşti datează din secolul al XVII-lea, fiind atribuite
epocii lui Vasile Lupu, apoi in prezent se profilează cu multă claritate posibilitatea de
a data la sfîrşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea întregul complex
cercetat pînă în prezent. în viitor, pe măsura efectuării lucrărilor de sistematic re, cît
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mai ales prin dezvelirea exhaustivă a întregului monument istoric, se vor putea face şi
precizările, atît de importante, privind fazele şi etapele de construcţie ale Curţii Dom
neşti dc la Suceava.
TRIFU

MARTINOV7CI

ALEXANDRU

ANDRONIC

In afara noilor descoperiri care aduc contribuţii valoroase la cunoaşterea vieţii
locuitorilor aşezării slave de la «Şipot», cercetările din campania anului I960 efectuate
în punctul menţionat au prilejuit aflarea unor complexe şi sesizarea unor situaţii strati
grafice de reală importanţă pentru limpezirea unor serii de probleme spinoase din istoria
aşezării feudale de la Suceava.
Deschisă pentru a permite stabilirea stratigrafiei măcar a unei părţi (terminale) a
borului de deal pe care se desfăşoară de mai mulţi ani săpăturile de la « Şipot », secţiunea
V I I I a oferit din plin datele necesare unei astfel de cercetări. Fără să încercăm a urmări
detaliat situaţia stratigrafică pentru fiecare din cei 72,60 m cît a măsurat secţiunea, ceea
ce presupune măcar obligaţia de a stărui explicativ asupra diverselor deranjamente parţiale
(destul de numeroase altminter) ale straturilor, ne mulţumim a prezenta situaţia în liniile
ei generale, cu precizarea că Încheierile sînt valabile pentru toată această porţiune de
teren.
Observaţiile stratigrafice prilejuite de această secţiune, întărite de studierea chiar
dacă, deocamdată, numai parţială a materialului descoperit, duc la încheierea că locul în
discuţie a cunoscut o locuire intensă încă din epoca comunei primitive. Cum prezentarea
materialelor aparţinînd acestei vremi, ca şi a descoperirilor provenind din locuinţele slave
din faza Suceava-Şipot s-a făcut în paginile de mai înainre, vom stărui aici doar asupra
descoperirilor, mai elocvente prin număr, din veacurile evului mediu.
Pe toată lungimea şanţului baza săpăturii o constituie solul viu, reprezentat dc un
pămînt compact de culoare cafenie, numai rareori pigmentat de concreţiuni de culoare
albă, deosebit de friabile. Grosimea relativ mică a straturilor de cultură face ca solul viu
să apară la o adîncime ce nu depăşeşte de obicei 2 m, adesea aceasta fiind mult mai mică.
Solului viu îi urmează, pc toată lungimea şanţului, acolo unde intervenţii mai tîrzii
nu l-au distrus, un strat de locuire neolitică, marcat fie prin materiale ceramice (destul
de numeroase), fie prin bucăţi de chirpic a căror mărime descreşte pe măsură ce se află
mai departe de locuinţa din care provin. Chiar dacă η-a fost surprinsă decît o singură
locuinţă de acest fel, şi ea distrusă în bună parte de o groapă de lut din epoca feudală,
cantitatea de chirpic aflată în stratul contemporan acesteia lasă să se înţeleagă că locuin
ţele sînt mai nnmeroase. Stratul neolitic, reprezentat de un pămînt galben-cafeniu, este
suprapus de un altul a cărui grosime variază destul de mult, nedepăşind însă niciodată
0,80 m. Acest strat este format dintr-un pămînt de depunere destul de compact, de culoare
cenuşie deschisă. Lipsit în cea mai mare parte de materiale arheologice, cu excepţia cîtorva
fragmente neolitice şi a puţine fragmente ceramice slave găsire izolat, acest strat aparţine
perioadei dintre secolele V I I — X I I I . în completare, trebuie să facem precizarea că în acest
strat, mai exact la partea lui superioară, au fost descoperite, în condiţii încă needificatoare
cîteva fragmente ceramice care, atît prin factură cît şi prin ornamentul din care mai
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păstrează părţi, se încadrează în categoria ceramicii acribuite veacului al X-lea. Frag
mentele sînt lucrate dintr-o pastă de calitate mijlocie, în care sc găsesc si mici pietricele,
ţi sînt ornamentate prin linii incizate destul de adînc şi neregulat. Culoarea fragmen
telor este roşie.
Tot în acest strat, către limita lui superioară, au fost decoperite puţine fragmente
ceramice de factură rudimentară, lucrate cu mîna, dintr-o pastă rău frămîntată şi bogată
în impurităţi. După aspectul lor general, aceste fragmente par a fi în legătură cu cera
mica, de cea mai bună calitate, datînd din veacul al XlV-lea, şi care începe să apară
sporadic încă de la nivelul superior al stratului în discuţie. De aceea considerăm că
ceramica rudimentară aparţine mai curînd veacului precedent, al XIII-lea.
Stratul menţionat este, la rîndul său, suprapus de unul reprezentat de un pămînt
grăunţos, relativ afinat, de culoare cenuşie, dar mai închisă decît a celui precedent. în
acest strat, a cărui grosime depăşeşte adesea 20 cm, apar foarte numeroase fragmente
ceramice, cea mai marc parte lucrate la roată şi ornamentate cu linii, val sau incizii pe
buze. Deşi apar doar în proporţie de aproape 99%, restul fiind reprezentat de o ceramică
deosebită atît calitativ cît şi din punctul de vedere al ornamentului (se foloseşte orna
mentul «ramură de brad» sau linii verticale într-un singur registru), considerăm că în
perioada căreia îi aparţine acest strat ceramica ornamentată cu «brăduţ» nu era cunos
cută la Suceava, puţinele fragmente din această specie ajungînd în stratul arătat prin
alunecare din cel superior. Oricum ar fi, stratul aparţine, pe baza materialelor
din cuprinsul lui, primei jumătăţi a secolului al XlV-lea.
Dacă în straturile descrise pînă acum urmele de locuire, marcate prin chirpic sau
cărbune, sînt cu deosebire puţine şi nu pot oferi indicii cu privire la densitatea construc
ţiilor, în stratul următor astfel de urme sînt abundente. Constituit dintr-un pămînt unitar
din punctul de vedere al compoziţiei sale, acest nou strat este foarte bogat în chirpic,
cărbune şi cenuşă şi conţine numeroase materiale arheologice. Puternic deranjat pe aproape
întreaga lungime a secţiunii VIII de construcţii aparţinînd secolelor X V — X V I sau de
complexe şi gropi din aceeaşi vreme, stratul acesta nu mai apare acum decît cu o gro
sime de cel mult 0,10 m, ceea ce nu împiedică urmărirea continuităţii lui. Mai gros
înspre capătul de Ε al secţiunii, unde terenul este în pantă şi pămîntul s-a scurs, stratul
se subţiază către capătul opus al şanţului şi pe alocuri dispare.
Materialul arheologic aflat în acest strat nu mai este unitar ca factură ca în cel
precedent, ci Împărţit în două mari categorii: prima categorie, şi cea mai numeroasă,
este reprezentată de o ceramică ale cărei strînse legături cu aceea din stratul anterior
este neîndoielnică. Judecind după toate elementele, ea este de atribuit populaţiei locale.
Λ doua categorie o constituie o anumită specie ceramică, de mai bună calitate decît prima,
lucrată dintr-o pastă mai bună, de culoare cenuşie, şi ornamentată cu motivul «brăduţ»
sau cu o bentiţă îngustă de linii verticale.
S-a arătat mai sus că intervenţii mai tîrzii au distrus în parte stratul care apar
ţine sfîrşitului veacului al XlV-lea. într-adevăr, amenajarea unor locuinţe de supra
faţă din secolele X V I — X V I I , ca şi numeroasele gropi pentru scos lut sau de var au
distrus nu numai acest strat, dar şi pe cele care aparţin secolelor X V — X V I I , din care
nu se mai păstrează decît mici porţiuni, unde se surprind stratigrafie bine.
Dacă secţiunea V I I I a furnizat date stratigrafice de o valoare ştiinţifică remarca
bilă, acestea nu au fost, din păcate, îmbogăţite prin săparea secţiunii I X , dispusă per
pendicular pe cea de mai înainte. Numeroasele intervenţii, aparţinînd secolelor X V — X V I I ,
surprinse In întreaga secţiune I X au distrus straturile anterioare în aşa măsură încît a rămas
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în funcţie de profilul lor ţi de tehnica de lucru, vasele descoperite în cuptorul
de la « Şipot» se Încadrează într-o categorie bine documentată la Suceava atît prin des
coperirile de la Cetatea de Scaun cît şi de pe platoul din faţa acesteia. Această ceramică
aparţine sfîrşitului veacului al XIV-lea şi Începutului celui următor. Datarea arătată este
confirmată prin descoperirea, în cuptorul în discuţie, a uneia din puţinele monede cunos
cute pînă acum emise în timpul domniei lui Ştefan Muşat.
M. D . M A T E I Ş I M A R I O A R A

N1CORESCU

IV. SILIŞTEA ŞCHEII-SUCEAVA
(1960-1961)
Pe siliştea de la Şcheia, situată la circa 600 m spre sud-vest dc marginea satului
cu acelaşi nume, pe malul sting al pîrîului Şcheia şi în imediata apropiere de albia aces
tuia, în anii 1959—1960 s-au desfăşurat lucrări de construcţie de mari proporţii. Cu acest
prilej, pe o suprafaţă de aproximativ 5 ha au ieşit la iveală numeroase fragmente cera
mice şi alte materiale care indicau prezenţa acolo a unor aşezări omeneşti.
Dată fiind întinderea apreciabilă a suprafeţei şi mai aies faptul că aceste materiale
constituiau o noutate pentru întreaga regiune, ele ducînd la concluzia că pe această zonă
se află o aşezare a dacilor liberi din primele secole ale e.n., s-a luat hotărîrea de a se
efectua aici săpături de salvare pe porţiunile unde lucrările menţionate permiteau această
intervenţie.
Cercetările întreprinse 1 au cuprins o suprafaţă de aproape 430 m a , săpîndu-se 4
secţiuni de diferite dimensiuni precum şi 6 casete adiacente de mici dimensiuni. In funcţie
de condiţiile de care am dispus în cadrul şantierului de construcţii, cercetarea comple
xelor nu s-a putut face decît parţial, iar intervenţiile provocate de lucrările pentru scos
pămînt ne-au împiedicat de foarte multe ori să stabilim raporturi stratigrafice chiar între
complexele pe care am reuşit să le cercetăm.
Au fost determinate următoarele complexe: a) locuinţe, vetre şi b) cuptoare.
a) In caseta S. 5, la adîncimea de circa 0,50 m de la nivelul actual, se află podeaua
lutuită a unei locuinţe de suprafaţă, de la care s-a păstrat nederanjat doar colţul de sudvest pe aproape 12 m * (fig. 8). Pc această suprafaţă se păstra şi vatra locuinţei, care
avea aproximativ 1 m a şi era marcată de multe resturi de cenuşă, precum şi printr-o
ardere mai intensă decît a restului podelei. Parţial, s-au păstrat chirpicii de la pereţii de
sud şi de vest, in funcţie de care peretele de vest pare a fi avut o lungime de peste
4 m. Locuinţa a fost distrusă de un incendiu. Din ea s-au mai păstrat doar pete de
pămînt ars cenuşiu, ceea ce dovedeşte că după distrugerea ei prin foc, locuinţa a suferit
operaţiile unei nivelări care a împrăştiat toate celelalte resturi. Datorită stării rele de
conservare, nu s-au putut stabili dimensiunile construcţiei. De pe podeaua locuinţei au
fost culese fragmente de ceramică dacică, provenind de la vase din pastă poroasă, lucrate
cu mîna, şi de la vase din pastă roşie şi cenuşie, de butiă calitate, lucrate la roată.

1
Lucrările s-au desfăşurat In I960 şi 1961, Jn cadrul
şantierului arheologic Suceava. L a săpaturi au participat

Grigorc Foit, Mlrioara Nicorcscu si Tamara Coneranliniuc
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în caseta S. 4, la adîncimea de 1 m, au fost descoperite resturile unei alte locuinţe,
răspîndite pe o suprafaţă de circa 1 m s . Materialul ceramic descoperit la acelaşi nivel
era asemănător cu cel de la locuinţa din caseta S. 5. Era vorba, deci, de o locuinţă con
temporană cu prima. De la această locuinţă nu s-a păstrat nimic din podea.
Supraveghindu-se lucrările de pe şantierul arătat, s-au mai putut surprinde şi alte
urme, destul de prost păstrate, provenind de la locuinţe contemporane cu primele. în

Fig. β. — ŞrbtiaSiiiftt.

Plan dc locuinţa.

aceleaşi condiţii au fost sesizate şi urmele unei vetre, de circa 0,50 m a , de formă elipsoidală, situată la adîncimea dc peste 1 m de la nivelul actual al solului. Pe lingă o
apreciabilă cantitate de cenuşă, pe suprafaţa vetrei s-a găsit ceramică fină, roşie şi cenuşie,
ca şi din cea lucrată cu mîna. Cercetarea făcută aici nu a dus la determinarea vreunei
locuinţe si rămîncm la ipoteza că este vorba de o vatră izolată.
b) în afara complexelor de mai sus, săpăturile noastre au prilejuit descoperirea a
trei cuptoare de ars oale 3 .
Primul în ordinea descoperirii şi cu cea mai mare capacitate este numai la cîţiva
metri de locuinţa menţionată din caseta S. 4. Partea superioară a cuptorului este în cea
mai mare parte distrusă de lucrări recente, păstrîndu-sc mai bine doar partea dc nordvest a acesteia, iar în rest doar puţin din bază. Cuptorul este de tipul acelora cu grătar
şi cu camera superioară în formă de calotă sferică. Camera inferioară este despărţită în
două de un perete, care continuă pînă la gurile de alimentare cu lemne de foc
1
Intre timp G h . Bichir a publicat in SCIV, 17, 1966, 3,
p. 489 ţi urm., cele doul cuptoare de la Butnarcsti, de genul

cuptoarelor 1 fi 3 de la Şcbeia-Silrfte.
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Camera inferioara, în întregul ei, are un diametru de 2,10 m şi înălţimea de 0,60—
0,65 m. Peretele median are o grosime de 0,45—0,50 m. Latura de sud-est a camerei
inferioare este căptuşită cu două plăci groase de gresie, una de 1 m în lungime şi înaltă
de 0,60 m, înfiptă în pămînt cu circa 0,15 m, iar a doua, în continuarea celei dintîi,
este mai mică şi pătrunde în galeria ce dă spre gura cuptorului, avînd lungimea de
0,60 m. F ari îndoială că încălzindu-se, aceste pietre contribuiau la păstrarea unei tem-

Fig. 9. — Ştbtti-Silifte.
Cuptorul 1. Secţiune. t pamint galben, nepurtat — solul virgin; 2, pamint ars la r o ş u ; J ,
pamint negru amestecat cu plmlnt galben pigmentat cu boabe dc chirpic ars; 4", pdmîni negru închis g r a n u l t » , in circ s-a
găsit un fragment ceramic dc facturi dacică; f. pereţii eclot doua guri dc foc (lipituri), arşi la rirait.
t

peraturi înalte şi constante, pe lîngă că asigurau peretele dc eventualele deteriorări. Gale
riile de la gurile dc dare a focului (fig. 9) pînă la cele două compartimente ale camerei
inferioare sînt dc 1,40 m lungime, 0,40—0,50 ni înălţime şi 0,50—0,60 m lărgime, fiind
săpate orizontal. Compartimentele camerei inferioare şi canalele de la gurile de alimentare
ale acestora sînt săpate în pămîntul viu, dc culoare galbenă. Partea superioară a acestora
este alcătuită din pămînt purtat de culoare galbenă amestecat cu negru. Peretele despăr
ţitor — ars complet la partea superioară — păstrează un sîmbure nears la bază de culoare
galbenă, ceea ce denotă că cl a fost alcătuit din pămînt cruţat, cel puţin la partea
inferioară.
Grătarul, în grosime de 0,20—0,25 m, este lucrat din pămînt amestecat cu paie şi
pleavă şi a fost construit iniţial pe un schelet de nuiele. Astfel alcătuit, grătarul a fost
întărit prin ardere. Tot prin ardere au fost întărite şi galeriile de la gurile de alimentare
a celor două compartimente ale camerei de ardere, mai ales că partea lor superioară
era alcătuită din pămînt purtat. Temperatura puternică 'degajată din camerele dc ardere
a făcut ca pereţii galeriilor celor două guri de alimentare să fie arşi la roşu pe o gro
sime de 0,05-0,08 m.
Din grătarul cuptorului s-a păstrat doar o mică parte cu două dintre orificiile ce-1
străbăteau. Acestea au diametrul de 0,07 m şi sînt situate lîngă peretele despărţitor al
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camerei inferioare, urcînd oblic, spre partea centrală a grătarului. Un alt orificiu, mai
îndepărtat şi păstrat doar fragmentar, este orientat vertical. Deci meşterul a avut grijă
să asigure repartizarea cît se poate mai echilibrată a orificiilor, în vederea unei arderi
egale a vaselor. în interiorul celor două compartimente ale camerei de ardere au fost
găsite părţi suficient de mari de grătar, prăbuşite în interiorul acestora după părăsirea
cuptorului. Orificiile acestor părţi de grătar au diametrul între 0,05 şi 0,07 m, fiind ceva

omiz
0

LZZ)6

[*Ξ*]3
50

100 Lm

Fig. 10. — ŞcUîaSitiiie.
Profilul cuptorului 3. / , sol v j u ; 2, pamint negru murdar pig
mentai cu boabe de chirpic (depunere amestecul cu cioburi); 3, pamint dc umplutura
amestecat cu fragmente ceramice, umplutura celor drjuî galerii pentru dai foc;
lipitura
puternic arai, pereţii cuptorului propriu-îis şi ai camerei de foc; i , pamint galben şi negru,
ars la roşu din cauza focului; i , pamint deranjai dc cunstructori.

mai largi spre cele două extremităţi. Distanţa dintre orificii, în măsura în care a putut
fi stabilită, variază între 0,10 şi 0,15 m. Concluzia cu privire la repartizarea echilibrată a
orificiilor grătarului se confirmă deci şi prin observaţiile menţionate mai sus.
în peretele din fundul cuptorului (opus gurilor lui), la punctul de contact între
grătar şi peretele despărţitor al camerei inferioare, au putut fi determinate două canale,
cu diametrul de aproximativ 0,20 m, care pornesc oblic dinspre cele două compartimente
ale camerei inferioare şi se unesc deasupra peretelui despărţitor al acestora, după care
urcă vertical sub forma unei răsuflitori. Folosirea acestui orificiu este foarte importantă.
Pe această cale, meşterul putea practica arderea oxidantă sau neoxidantâ a oalelor, deschizînd sau închizînd de la suprafaţa solului curentul de aer din cuptor. Astfel, el putea
să dea oricînd vase de culoare roşie sau cenuşie. De altfel, cu prilejul golirii cuptorului
s-au găsit numeroase fragmente ceramice de factură superioară lucrate la roată, atît de
culoare roşie cît şi cenuşie. Pe lingă acestea, din cele două compartimente ale camerei
inferioare au fost scoase cantităţi apreciabile de cărbuni de nuiele şi de lemn de dife
rite esenţe. Pereţii camerei de ardere, precum şi ceea ce s-a păstrat din camera superioară,
prezintă o ardere puternică pînă la zgurificare la suprafaţă şi ardere la roşu în adîncime
pină la circa 0,15 m. Camera superioară, în formă de cupolă, are diametrul bazei dc
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2,20 m. Aici s-au putut distinge două rînduri de lipitură, ceea ce denotă o folosire mai
îndelungată a cuptorului.
De la al doilea cuptor — numerotat în ordinea descoperirii — nu s-a păstrat decît
gura de dare a focului, iar aceasta numai parţial. Ea coboară în pantă de 30—40° ţi se
întrerupe la un moment dat, fiind tăiată de groapa unui al treilea cuptor. Gura celui de-al
doilea cuptor este slab arsă ţi are lăţimea de circa 0,40 m. După toate probabilităţile,
acesta a fost folosit puţin timp. Din interiorul acestei guri au fost scoase fragmente cera
mice de factură superioară, cenuşii şi roşii, dar şi din cele lucrate cu mina. In faţă
exista o scobitură — redusă ca suprafaţă — puţin adîncită (circa 0,30 m) pentru fochist.
Cel de-al treilea cuptor, de acelaşi sistem cu primul, a avut o întrebuinţare mai înde
lungată, în camera superioară, se pot distinge cinci lipituri. Aceasta este, de altfel, mai
bine păstrată, ajungînd la circa 0,70 m Înălţime de la grătar. Tot bine s-a păstrat şi grătarul
cuptorului, la care s-au putut număra 25 de orificii. Acest cuptor este de o capacitate mai
redusă (fig. 10). Diametrul la bază al camerei superioare, şi ea în formă de cupolă, este
de 1,30 m. Grătarul are 0,10—0,20 m grosime. Camera inferioară, prevăzută ca şi în primul
caz cu perete despărţitor, are înălţimea de 0,60 m. Peretele median dintre camerele de
ardere este gros de 0,20—0,25 m, ceea ce dă cuptorului o mai mare capacitate de ardere
a combustibilului, de acumulare de jăratic şi, probabil, asigură şi o temperatură mai Înaltă
decît primul cuptor. Pereţii camerelor de ardere şi cei ai camerei superioare prezintă la
acest cuptor o ardere mult mai profundă decît la primul cuptor, depăşind pe alocuri 0,20
m, iar arderea peretelui median este complet vineţie. Cuptorul a fost mai adine săpat în
pămîntul viu (galben) decît primul: aproape— 0,60 m la primul,faţă de — 0,90 m la al treilea.
Şi în interiorul acestuia din urmă au fost găsite fragmente ceramice arse la roşu şi cenuşii.
Cele două guri de dare a focului sînt de circa 0,40 m lăţime şi 0,35 m înălţime, iar galeriile
ce duc dc aici la cele două compartimente ale camerei inferioare sînt mult mai scurte decît
la primul cuptor, ele nedepăşind 0,50 m in lungime. Peretele dintre ele are 0,20—0,30 m
grosime pe toată lungimea sa de circa 1,60 m. Nu a fost determinat nici un fel de sistem
de producere de curenţi de aer.
In lipitura cuptorului, a fost găsită o monedă de argint, în cea mai mare parte dis
trusă prin ardere îndelungată. Piesa face parte dintr-o emisiune a lui Antoninus Pius
(136—161) sau Marcus Aurelius (161—180) a .
Materialul arheologic recoltat provine din două surse: cel scos din săpături şi cel
cules de pe urma lucrărilor şantierului de construcţii, aproape tot acest material constlnd
din ceramică (fig. 11).
Ceramica de la Şcheia se grupează în trei categorii mari:
1. Vase poroase, din pastă grosolană, incomplet şi neuniform arse, cu amestec de
pietriş mărunt sau cu cioburi pisate, din care cauză prezintă feţe neregulate. Au culoare
in nuanţe de roşu sau cenuşiu. Sînt lucrate cu mina, iar unele sînt ornamentate cu brîu
alveolar. Se asociază cu ceramica de acelaşi gen de la Poieneşti, Vlrteşcoiu şi Pădureni.
între acestea, menţionăm ca vase de format mare pe acelea în formă de sac sau cu
corpul sferic şi ca vase de dimensiuni mai mici căţuia şi ceaşca dacică.
2. Vase din pastă fină, bine şi uniform arse, de culoare roşie sau cenuşie lucrate la
roată. O mare parte din acestea sînt date fie cu o culoare roşie mai Întunecată, fie cu,
respectiv, una cenuşie închisă.
• Lucrările de conservare ei determinare s-au efectuat la
Institutul dc arheologie din B u c u r e ş t i de e î t r c Bucur MiLrea,

C Preda ţ i C . Palade, pentru care ne r ă c a n plăcuta datorie
de a le mulfumi ţi pe aceasd calc.

www.cimec.ro

ŞANTIERUL ARHEOLOGIC SUCEAVA

2-1

:J9,")

între acestea, menţionăm fragmente din vase dc format mare cu corpul sferic şi
marginea răsfrîntă şi teşită sau cu marginea dreaptă şi cu o nervură în relief la cîţiva
centimetri sub margine şi paralel cu ea.
Dc format mijlociu, menţionăm o amforă dc culoare roşie, înaltă dc 0,31 m, cu gît
lung şi corp sferic, prevăzută cu o toartă, apoi mai multe fragmente de oale cu toană şi

Fig.

11. — Şsbeia-Silistr.

Ceramica descupcriel in aşezarea

dacica dc

Fa Ş c h e i a .

corp sferic şi o oală fără toartă, avînd sub margine şi paralel cu aceasta ca ornament o
nervură în relief, mai multe fragmente de fructiere, numeroase fragmente de patere
şi capace.
între tipurile dc vase mici, s-au găsit căniţe şi pahare, cu sau fără toartă, întregi sau
fragmentare.
Nu există o diferenţiere de tipuri de vase după culoare, fiecare tip fiind reprezentat
şi prin vase sau fragmente atît de culoare roşie, cît şi cenuşie. Această observaţie este vala
bilă la toate tipurile dc vase, mari, mijlocii sau mici *.
4
Radu V u l p e , Sdpiturilt
de la Poienejli,
p . 213 si u r m . ; S e b a s t i a n M o r i n i z si G h .
de la Pddurtni,
i n Materiale,
V I . 1959, p .

In Materiali,
I,
B i c h i r , Sipiturile
4 8 7 - 4 9 3 ; Acad.

E m . C o n d u r a c h i , Criza
ităptnirii
ill e.n., în Istoria
Romànsri,
I, p.
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Aici facem o menţiune specială asupra a două piese: a) o figurină reprezentînd un
patruped, arsă la roşu (fig. 12) şi b) un fragment de vas de ceramică cenuşie, cu reprezen
tări figurale la exterior (fig. 13), a căror descriere urmează.
a) In cuptorul al treilea, în umplutura camerei inferioare, a fost descoperită o figurină
de ceramică roşie, fină, bine arsă, lucrată cu mina. Pare a fi o reprezentare rudimentară a
unui cal, aceasta mai ales datorită arcuirii
specifice a gîtului. Capul, rupt spre gură,
nu este reliefat suficient, el apărînd sub
forma a două feţe plate. Picioarele sînt
însă disproporţionate in raport cu restul
corpului, fiind mult mai scurte, drepte şi
desfăcute puţin în lături. Coada e ruptă
aproape în întregime. Se pare că este
vorba de o jucărie făcută de meşter din
tr-un rest de pastă. Chiar şi la o aseme
nea lucrare, destul de simplă şi executată
Fig. 12. - ŞrlHia-Siliţit.
Figurini dc lut (1/1).
probabil într-un moment de destindere,
se poate remarca un spirit de observaţie
dezvoltat şi multă îndemînare. Piesa are 0,04 m înălţime şi 0,05 m lungime, distanţa de la
picioarele din faţă pînă la picioarele din spate de 0,02 m, iar picioarele au 0,015 m lungime.

Fig. 13. — Stbiia-Silifii.

Fragment ceramic cu reprezentare figurai! (I / l ) .

b) în caseta S.6, între primul şi al treilea cuptor, la 0,60 m adîncime, a fost desco
perit un fragment de vas de culoare cenuşie, lucrat cu roata. După formă s-ar putea ca
fragmentul să facă parte din regiunea inferioară a unei urne bitronconice de tipul 4 Poie-
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neşti '\ sau st fi aparţinut unei patere ori unei fructiere. Faptul însă că fragmentul amintit
este ornamentat cu figuri imprimate, folosindu-se diferite tipare, ne face să înclinăm spre
ipoteza că mai curînd poate ή vorba de o fructieră, executată şi decorată cu grijă. O cer
cetare a decorului arată că sînt folosite tipare de tip sigilat şi rotiţe dinţate.
Astfel, cu un tipar sigilar de formă circulară au fost aplicate două cercuri adîncite,
alăturate, cu diametrul de 0,019 m, păstrate fragmentar. Ele au forma unei bentiţe, lată de
0,002 m şi formată din linii oblice şi paralele, la 0,001 m distanţă una de alta. Aceste
cercuri sînt înconjurate, la interior şi la exterior, de altele, adîncite mai puţin, late de 0,005
m, formate dintr-o linie dreaptă cu zimţi paraleli, la 0,0006 m unul de altul. Mijlocul cer
curilor a rămas neornamentat (fig. 13).
Al doilea tipar sigilar, de formă rectangulară, reprezintă un cerb, deasupra căruia se
disting mai mult sau mai puţin clar şapte cercuri dispuse în linie dreaptă, în relief uşor,
avînd centrul punctat tot în relief, iar diametrul de 0,002 m. Tiparul respectiv avea pe
fiecare latură un chenar din linii oblice pronunţat adîncite la circa 0,001 m una de alta.
Fragmentul în discuţie păstrează doar partea din sigiliu care reprezintă capul şi o parte
din trupul cerbului. Unele zgîrieturi şi spărturi de pe suprafaţa fragmentului ne-au împie
dicat să facem şi alte observaţii şi, referindu-ne la tiparul nostru sigilar, nu s-au putut
distinge semnele figurale din partea inferioară a sigiliului (picioarele cerbului şi alte eventuale
imagini). S-a putut preciza că sigiliul are una din laturile mici de 0,027 m (cea anterioară),
capul cerbului este de 0,006m lungime, iar gîtul de 0,003 m grosime. Cercurile şi cerbul
apar foarte slab profilate şi numai marginile din linii oblice ale sigiliului sînt puternic
adîncite.
Ornamentarea cu rotiţa dinţată s-a făcut cu două tipuri de asemenea instrument. Prima
rotiţă avea un singur rînd de linii drepte şi paralele, iar cea de-a doua rînduri de linii
oblice dispuse în formă de V. Liniile sînt puţin adîncite şi se observă şovăire în mînuirea
instrumentului, ceea ce a avut ca urmare stîngăcii în execuţie. Ornamentarea cu primul tip
de rotiţă a căutat probabil să imite un arbore (răsturnat, însă) sau o frunză şi să despartă
anumite registre în prezentarea figurală. Cel de-al doilea tip de rotiţă a fost folosit la mar
carea marginii de sus şi de jos a reprezentărilor figurale de pe vas.
Indiferent dacă motivul ornamental folosit este o creaţie de inspiraţie proprie a meşte
rului sau o încercare de imitaţie a unei opere mai desăvîrşite din punct de vedere artistic,
este neîndoios că piesa descrisă aparţine unui meşter olar care a lucrat la Şcheia. Pasta
folosită, tehnica arderii şi toate celelalte elemente ne duc spre această concluzie. La aceasta
se adaugă şi o serie de observaţii ce au putut fi făcute asupra stîngăciei şi imperfecţiunii
în execuţia ornamentării.
3. Vase de factură provincială romană, din pastă foarte fină şi foarte bine arsă, de
culoare galben-portocalie. Dintre acestea, menţionăm mai multe fragmente de amforă cu
două torţi.
Prîn varietatea şi abundenţa sa, materialul ceramic de factură superioară de la Şcheia
impune elaborarea unui studiu special. Această ceramică prezintă puternice analogii tipo
logice şi se încadrează în timp cu ceramica de la Poieneşti, Vîrteşcoiu şi Pădureni.
Staţiunea de la Şcheia se încadrează în secolele I I — I I I e.n., ca o aşezare a dacilor
Liberi, unele dintre materialele găsite aici avînd analogii şi în secolul al IV-lea.
• Radu Vulpe, sp. til., p. 453-454.
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Prezenţa masivi a ceramicii din pastă fină de culoare roşie şi cenuşie alături de cera
mica poroasă lucrată cu mîna în diferitele complexe cercetate pe şantierul Şcheia, apro
pierea tipologici a acestei ceramici de cea descoperită pe o zonă întinsă la est de Carpaţi,
precum şi descoperirea la Şcheia a unor cuptoare în care se producea ceramică, sînt de
mare însemnătate pentru cunoaşterea nivelului de pregătire tehnici şi de vieţuire a popula
ţiei autohtone, ca şi a puternicii influenţe a culturii romane ce s-a imprimat adînc asupra
produselor culturii materiale a acesteia. Capacitatea mare de producţie a cuptoarelor dove
deşte că ceramica de aici avea o largă răspîndire.
FOIT

G H I G O R E

L E C H A N T I E R A R C H É O L O G I Q U E D E SUCEAVA
RÉSUMÉ

Les fouilles archéologiques de I960 i Suceava, ou aux environs de la ville, ont été effec
tuées premièrement à la suite de certains travaux édilîtaires ou routiers. Les plus importantes
ont été exécutées dans les secteurs «Parc», «Curtea domnească» et « Ş i p o t » , ct à l'extérieur de
la ville surtout dans le secteur « Scheia-Selişte».
Le secteur «Parc» s'étend entre le parc actuel de la ville et l'église métropolitaine, élevée
au début du X V I siècle. O n y a découvert plusieurs complexes très importants pour la connais
millénaire de notre ère,
sance du développement historique de l'établissement de Suceava au I
et de son étendue au Moyen Age.
C'est ainsi qu'une hutte mi-enfouie, des V I I * — V I I I siècles, à âtre aménagé sur une sorte
de plate-forme en terre vierge (épaisse d'environ 10—15 c m ) , et où l'on a trouvé des tessons,
une pointe de flèche en fer à deux ailerons ct emmanchure tubulaire, et une applique en bronze,
siècles au-delà du
prouve que l'établissement préféodal de Suceava s'étendait aux V I — V I I
secteur « Şipot».
Sans attribuer à cet établissement un caractère compact, car il paraît avoir été plutôt un
assemblage de petits groupes d'habitations, nous pensons que les analogies établies entre les
découvertes du secteur «Parc» et celles du secteur « Ş i p o t » assurent non seulement une data
tion sûre des premières, mais aussi elles contribuent à enrichir le répertoire des matériaux spéci
fiques à ces établissements, où l'auteur des fouilles, Dan G h . Teodor, y voit l'expression cultu
relle de la cohabitadon slavo-autochtone en Moldavie aux V I — V I I siècles.
A proximité de 1a hutte mi-enfouie, on a découvert quelques complexes particulièrement
intéressants pour l'étude d'une autre étape importante dc l'évolution de Suceava, celle d u X V
siècle.
I l est incontestable que les deux fours céramiques d u X V siècle représentent les décou
vertes les plus importantes. A u point de vue technique les fours, remarquables par leur forme
rectangulaire, comportent deux pièces superposées, la chambre de cuisson et le foyer (divisé en
deux par une paroi médiane longitudinale). Six arcades viennent s'appuyer, trois de chaque côté,
sur la paroi médiane en formant une véritable grille, sur laquelle on entassait la céramique à
cuire dans la chambre supérieure des fours. Ajoutons que les deux fours s'entrecoupaient, le second
étant le plus grand.
Le fait d'avoir trouvé aussi d'autres fours céramiques, également du X V siècle, dans le
secteur «Parc» démontre q u ' i l s'agit ici d'un quartier, des potiers, encore qu'il ne soit pas le
seul qui soit connu à Suceava.
Dans le secteur « Ş i p o t » , les fouilles ont mis au jour, dans l'établissement des V I — V 1 I
siècles, de nouvelles habitations de forme rectangulaire, aux dimensions approximatives dc 4 χ
3,50 m ou 3 x 3 , 5 0 , ayant toutes à Γ intérieur un âtre i pierres (pietrar), généralement en mauvais
état.
e
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Les deux habitations découvertes (n° 3 et n° 4), en se superposant partiellement, indiquent
une pluralité dc phases d'habitat dans cet établissement préféodal, ce que semble d'ailleurs confir
mer les légères différences de la céramique trouvée dans les habitations.
Les fouilles ont eu également comme objectif de fournir des données supplémentaires pour
établir la stratigraphie aussi complète que possible de ces lieux, surtout à la seconde moitié du
X I V e siècle.
Le troisième secteur dc fouilles de la ville a été celui de «Curtea Domnească», où l'on a
pu établir avec certitude l'existence d'un palais rectangulaire, ayant environ 40 m de côté, ainsi
que quelques constructions annexes et une muraille d'enceinte mise à découvert sur les côtés
est et ouest.
Tout en permettant d'établir une succession précise des constructions du X I V e au X V I I *
siècles, les recherches de Curtea Domneasca ont contribué a la connaissance du niveau de civili
sation urbaine de Suceava, correspondant au moment de la construction dc la partie la plus anci
enne de la résidence voïévodale.
Les travaux de construction du chantier de Siliştea-Schci ont mis au jour un habitat dacique
des I I " — I I I e siècles de n.è. Les conditio os de travail dans ce chantier n'ayant permis que des
observations partielles on n'a pu déterminer que deux habitations de surface ec les restes dc plusi
eurs autres, à âtre isolé dc forme ellipsoïdale, ainsi que trois fours céramiques, dont deux, mieux
conservés, du type à grille, a chambre supérieure en forme de calotte sphérique et à chambre
inférieure divisée en deux parties par une paroi. Du troisième four i l ne s'est conservé que la
bouche d'allumage, le reste ayant été détruit lors des travaux pour la construction de l'un des
deux autres.
La céramique découverte dans l'habitat se groupe en trois catégories.
1. Pots en argile modelés à la main, de facture locale.
2. Pots en argile en pâte fine, à bonne cuisson uniforme, dc couleur rouge ct grise, façonnés
au tour. Un fragment dé pot d'argile présente un ornement de type sigilaire ou exécuté à la
molette (fig. 5). Mentionnons encore une petite figurine en terre cuite représentant un quadrupède,
probablement un cheval (fig. 4).
3. Pots en argile de facture provinciale romaine représentés par quelques fragments d'am
phores à deux anses, de couleur rouge-orange.
L'habitat est daté des I I e — I I I e siècles de n.è. et i l a été attribué à La population dace libre.
On remarque une forte influence romaine sur la céramique exécutée au tour par la population
locale. La céramique produite ici (a la main ou au tour) et qui avait connu une large diffusion,
peut être encadrée dans la même époque que la céramique de Poiexieşti, Vîrteşcoi et Padurcnj.
LÉGENDE DES

FIGURES

F i g . 1. — Situer*. Relevé des fouilles d u u le secteur B.
Fig. 2. — S M (tara. D é p ô t dc pieces en fer ( X V - e siècle).
F i g . 3. — Sunară.
Relevé des fours π™ 1 cr 2 dc la tranchée P (secteur « Parc » ) .
Fig. 4. — Syaara-Sipoi.
Plan d o habitations B3 ct B4, se superposant partiellement ( V I — V U * siècles).
Fig, 5. — Suoata-Şipoi.
Les hunes préféodal es B3 el B4, du c ô t e sud-esL
Fig. 6. • Sutura.
Tessons des V I · — V U " siècles (2, 3. 6 - f l . de Ş i p o t ; 1, 4, S, du secteur « Parcs).
Fig. 7. — Saaara aCttrtta aommtafcJi.
1—3, tessons gris du X I V · siècle, de type Baia; β—10, tessons gris du X V e
siècle; 4—7, tessons rouges du X V * siècle (4, α émail).
Fig. Θ. — Stbtia-SJiftt.
Relevé d'une habitation. 1, vestiges dc l'atrc; 2, plancher enduit ct b r û l e ; 3, bousillage; sol
noir b r û l é ; S, sol noir brûlé a trace de scorie.
F i g . 9. — Stbtut-SUitlt.
L e four n ° 1. Coupe. 1, couche jaune, sol vierge; 2, sol brûlé, rouge; 3, sol noir mélangé
de sol jaune a pairs morceaux de bouaillage b r û l e ; 4, sol noir foncé g n n u l e u i , couche dans laquelle on a trouve un tesson
dc facture dacique; S, parais des deux bouches de feu (enduit) brûlées, violacées.
Fig. 10. — Stûtia-Siliflt.
Coupe du four rfi 3.1, sol vierge; 2, sol noir mélange à de petits fragments dc bouaillage
(couche comprenant des tessons); 3, terre dc remplissage comprenant des tessons, remblais des dcua galeries du fourneau ;
4, enduit fort calciné, parois du four proprement dit et de l'atrc; 5, sol jaune cr noir, calciné en rouge à la suite dc la cuisson;
6, couche e n d o m m a g é e par les constructeurs.
Fig. 11. - Stbàa-Sdiflt.
Céramique découverte dans l'établissement dacique de Scheia.
F i g . 12. — Sibtta-SiUfli. Figurine en terre cuite (1/1)F i g , 13, — Sfbua-Siliftt.
Tesson céramique a décor anthropomorphe (1 / I ) .
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ŞANŢUL DE APĂRARE AL ORAŞULUI SUCEAVA
DIN SECOLUL AL XV-LEA
(Raport definitiv)

ELENA BUSUIOC

C

pe cale arheologici a şanţului de apărare al oraşului Suceava, ale cărui
urme, în anumite zone, sînt încă vizibile în teren 1 , a început în anul 1962 şi a conti
nuat pînă în anul 1966. în acest scop au fost efectuate nouă secţiuni 2 perpendiculare
pe traseul alveolarii, în puncte impuse de posibilităţile oferite de situaţia de teren, dar urmă
rind în acelaşi timp, prin plasarea lor la anumite distanţe, să obţinem o verificare a unei
cît mai întinse părţi a traseului înscrie de întăritură.
Toate secţiunile practicate pe şanţ au oferit In general situaţii stratigrafice similare.
S-a constatat că limita superioară a şanţului este peste tot redusă în urma prăbuşirilor cu
ocazia distrugerii prin ardere puternică şi apoi de-a lungul vremii; pe de altă parte, fiindcă
mai totdeauna unul din maluri mărginea, începînd cu timpurile moderne, fie hotarul
unei grădini, fie o stradă, intervenţiile datorate implantării gardurilor sau tăierii
străzilor au rupt adesea legătura ce s-ar fi putut face pentru stabilirea raporturilor strati
grafice cu straturi arheologice anterioare. De altfel, notăm că în anumite zone ale
traseului străbătut de fortificaţie, mai ales pe latura nordică şi vestică, profile le secţiunilor
noastre au înregistrat lipsa ca atare a oricăror alte obiective arheologice, fie ele anterioare
sau posterioare întări tu rii cercetare. De asemenea, posibilitatea stabilirii unor raporturi
stratigrafice a fost la fel îngreunată şi prin acţiunea constructorilor înşişi de a fi procedat
la nivelarea terenului afectat săpării şanţului, pînă la pămîntul castaniu nederanjat3. S-a
E R C E T A R E A

1
Urmărind cursul unei alveolari care străbate anumite
zone ale oraşului actual, M. D. Mitei a schiţai limitele Sucevei
în veacul al XV-lca marcate dc întiritura dc care nc ocupam
ţi notam e i ele coincid cu traseul obţinut dc pc urma secţio
nărilor practicate in chip sistematic, C C M. D . Matei, Contri

buţii

arheologia

la istoria

oraşului

Sunata,

Buc,

1963,

p.

25.

Aducem pe aceastj calc mulţumiri colegiale lui C Soroceanu
dc la Muzeul judeţean Suceava, împreuna cu care am î l cur
deseori periegheze pentru stabilirea traseului intaritutii, dove
dind, o data în plus, pasiunea sa pentru trecutul arheologic
ţi istoric al Sucevei.
1
Astfel, prima secţiune (1) a fost trasaţi în zona sudvestici a oraşului, fiind orientară paralel cu sir. M i r a ţ i i si
perpendiculari pe sir. Veronica Miele; urmirind traseul
spre sud, S. II ţi S. I U au fosi plasalc in spatele clădirii Insti
tutului pedagogic, lot pc laluia sudici Jîind practicaţi si
S. V I I . Spre lud-cst iraa:ul intlriiurii a fost prins prin S. V I ,
situat! in imediata apropiere a Teatrului dc vara; latura spre
esc a fost stabiliţi ptin S. I V , trasaţi în gtidina Mitropoliei

Sf. loan, si prin S.V, plasaţi în spatele scolii dc meserii. In
continuare, un segment al intarilurii stribatc, î n direcţia
nord-sud, platou] de la · Ş i p o t » . Pornind de la S.I. pe panta
opusa, adicd spre vest, curaUl şanţului a fost stabilit cu aju¬
torul secţiunii V I I I . Pe latura de nord s-a obţinui, prin S.1X,
un segment al aceleiaşi întdrituri ; un alt punct pc aceeaşi
latura s-a observat în profilul unui mal (loc situat puţin mai
spre nord dc internatul Liceului dc fete) rezultat In urma
unor prtbuţiri frecvente in zona nordica > otaţului. Ultimul
segment a apinit într-o secţiune, practicaţi in alt scop, in
apropierea bisericii Mirauţi.
3
D a t o r i ţ i unei atare împrejuriri, si în cazul altor con
strucţii de gen asemănător, ca dc exemplu şanţul de apărare
al oraşului Roman, datînd din secolul al X l V - l e a , sc con
staţi aceeaşi lipsfl dc Icgituri stratigrafică cu straturi arheo
logice mai vechi. Cf. M. D . Maici si L Chiţescu, Problèmes
historiques toncirnanl la forttresst du trmps dis Moţat il Vilabiisstnttnt urbain dt Roman, in Datia, N.S., X , 1966, p. 2 % , 298
ţi 318—319. Tot aţa s-a dovedit ca la Cetatea de Scaun a
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observat de pildă că în S. V, humusul medieval a fost îndepărtat pînă la castaniul nepurtat,
pe o porţiune de circa şase metri de la malul exterior al şanţului; el se păstrează mai
departe sub forma unui strat de depunere, în cuprinsul căruia s-au găsit materiale ceramice
şi monede de la Alexandru cel Bun şi Ştefan al II-lea, avînd ca ani de emisie 1410—1432
şi respectiv 1433—1435. Stratul de depunere de deasupra acestuia, separat printr-un strat
subţire de 6 cm dc lut galben murdar, cuprinde resturi ceramice şi mai multe monede
din secolul al XVI-lea şi una din secolul al XVII-lea. Legătura ce s-ar fi putut stabili
între aceste straturi şi şanţ este întreruptă în porţiunea amintită de amenajarea unui cuptor
de pîine probabil. Nicăieri nu s-a putut observa un cît de cît strat de depunere în
imediata apropiere, deoparte ori de alta a malurilor şanţului, depuneri care se vor fi
format în chip firesc în perioada lui de funcţionare, cu excepţia unor fragmente ceramice
din secolul al XVII-lea, apărute în chip cu totul sporadic; este probabil că depunerile
despre care este vorba au fost îndepărtate cu ocazia umplerii şanţului petrecută în acest
secol.
Secţiunile efectuate în complexul de care ne ocupăm au oferit următoarele date cu
privire la tehnica de construcţie. Săpat în pămîntul viu, şanţul are cele două maluri încli
nate oblic spre afară, malul dinspre oraş păstrîndu-se peste tot mai înalt decît cel opus.
Adîncimea lui, aşa cît se păstrează acum în săpătură, diferă de la o secţiune la alta, după gradul
de prăbuşire; în S. V malul dinspre oraş mai păstra încă înălţimea de 2,80 m. Lărgimea
maximă diferă şi ea de la o secţiune la alta, măsurînd între 9 şi 10 m ; la bază, şanţul avea
o lărgime aproape constantă de 4,50 m. In interior, de-a lungul ambelor maluri, construc
torii au săpat cîte un mic şanţ lat de 0,35—0,40 m şi depăşind baza şanţului propriu-zis
cu circa 0,65 m; în aceste şănţuleţe au fost îngropaţi parii care căptuşeau ambele maluri,
urmînd înclinaţia oblică, spre afară, a acestora (fig. 1). Pretutindeni parii au fost găsiţi
carbonizaţi complet in situ, înfundaţi în pămîntul puternic înroşit de pe urma focului.
Ei au fost de grosimi mari, trunchiuri masive de copaci, dacă aşa carbonizaţi măsoară în
diametru aproximativ 15—20 cm (fig. 2). In toate secţiunile s-a aflat pe fundul şanţului
un strat compact de cărbune şi arsură avînd sensul de scurgere dinspre malul interior
(cel dinspre aşezare) undo are grosimea mai marc, aceasta subţiindu-se treptat către mijlocul
şanţului. Considerăm că acest strat de cărbune şi arsură provine în bună parte de la o
continuare de deasupra solului a întăritutii din lemn, cu atît mai mult cu cit in majoritatea
secţiunilor parii carbonizaţi adosaţi malului interior au fost găsiţi in sita. In schimb, parii
adosaţi malului exterior al şanţului se păstrează pretutindeni cu mult mai prost (rar găsindu-se
fragmente din ei arşi iu situ). Această observaţie poate sugera că malul exterior al şanţului
nu avea o altă amenajare decît parii care-1 căptuşeau pe întreaga lui înălţime sau numai
depăşindu-1 uşor.
Intrucît în anumite porţiuni păstrate mai bine s-au găsit şapte şi opt pari pe lăţimea
de 1,50 m a taluzului dezvelit prin secţiune şi dacă aceştia carbonizaţi măsurau În grosime
circa 20 cm, considerăm că ei au fost Implantaţi unul lingă altul. Pe baza aceloraşi observaţii
se poate obţine o relaţie, bineînţeles aproximativă, asupra cantităţii de lemn folosită la
căptuşirea malurilor şanţului.
Dată fiind starea completă de prăbuşire a părţii superioare a întăriturii, nicăieri nu
s-au putut obţine date cu privire la felul în care va fi fost alcătuită palisada care se
înălţa deasupra solului. De aceea putem numai sugera că ea a fost durată în chip destul
Sucevei, constructorii primului şan| de apărare auindeparrat
uralul dc depunere dc pc îngusta porţiune a curtinei rezerva ti intre zidi rit ţi malul lanţului, CT. Şantierul
arbmlogit

Suaara-Cttatta
Neamţului
(rapoarte de sipAajri), In
V ] , 1955, 3—4, p. 756 —757, fig. 3.
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SCIV,

F i g . 2 . — S u e t a t a , Şanţul dc apărare din secolul al X V - l c a . Do a i imagini o b ţ i n u t e
in S. V ale malului interior (dinspre oraj), cu parii c a r b o n i z a ţ i aflaţi in si/u.
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de asemănător cu palisada care însoţeşte şanţul cetăţii de pămînt de la Bîrlad l . Se poate
considera că adîncimea şanţului împreună cu palisada înălţată deasupra solului trebuie
să fi realizat o înălţime cel puţin egală cu lărgimea de 4,50 m a bazei şanţului.
Săpăturile n-au oferit încă nici cel mai slab indiciu despre felul în care erau rezol
vate de către constructori căile de acces ale întărituriis.
Depunerile din cuprinsul şanţului prezintă caracteristici similare în toate secţiunile.
Pc fundul şanţului, sub pămîntul înroşit scurs la baza malurilor şi amestecat cu cărbuni,
s-au găsit fragmente de ceramică cenuşie, din pastă aspră şi consistentă, aparţinînd formei
de borcan cu buza îngroşată şi rotunjită, precum şi formei de capac cu buton circular de
apucat, caracteristice primei jumătăţi a secolului al XV-lea. în cuprinsul depunerii de rămint
roşcat, afînat, amestecat cu cărbune provenit de pc urma distrugerii prin foc a părţii lemnoase
a întăriturii, s-au găsit puţine materiale ceramice datînd din a doua jumătate a secolului
al XV-lea; un fragment provenind de la o strachină smălţuită, datînd din aceeaşi vreme,
a fost găsit puternic ars secundar în cuprinsul depunerii acesteia în S. V I I . Peste această
depunere urmează un strat lentilat—urmînd alveolarea şanţului — de pămînt amestecat avînd
predominant nuanţa de castaniu deschis, strat format după arderea întăriturii. în cuprinsul
acestuia s-au găsit resturi ceramice şi monede datînd din secolul al XVI-lea. Descoperirile
monetare din cuprinsul acestei umpleri sînt cele mai numeroase şi s-au găsit in mai toate
secţiunile; în şirul lor se remarcă frecvenţa monedelor străine, cele moldoveneşti fiind
rare. Ele au ani de apariţie care se înscriu în întregul curs al secolului al XVI-lea 6 : aspru
turcesc de la Baiazid I I (1484—1512), gros de la Ştefăniţă (1517—1527), şilingi şi groşi
pentru Lituania (1559, 1566 şi 1588—1607), gros pentru Prusia (?) (secolul al XVI-lea).
Stratului cu materiale arheologice din secolul al XVI-lea îi urmează umplerea cea mai
masivă, constatată pretutindeni sub forma unui strat gros de circa 0,90—1 m de pămînt
amestecat, de nuanţă mai închisă decît cel precedent şi vrăstat de lentile de pămînt galben
murdar. în cuprinsul acestui strat sînt frecvente resturi ceramice din secolul al XVII-lea,
precum şi o mare cantitate de oase de animale domestice: boi, porci, ca şi de animale
sălbatice: porc mistreţ, cerb, urs. în continuare urmează straturi formate în vremurile
moderne avînd grosimi ce variază de la o secţiune la alta.
Ţinînd seama dc componenţa materialelor arheologice aflate în interiorul şanţului,
construirea Întăriturii de pămînt şi lemn a Sucevei se situează în prima jumătate a secolului
al XV-lea; această datare se sprijină pe prezenţa pe fundul şanţului a unor resturi ceramice
din această vreme, ca şi pe caracteristicile de ordin tehnic ale construcţiei.
Referindu-ne la modul de alcătuire a întăriturii se dovedeşte că şanţul constituia
— ca de altfel la toate construcţiile de acest gen, — accesoriul cel mai important, iar acope
rirea malurilor lui cu trunchiuri de copac situează această întăritură a Sucevei în rîndul
iz/ciutelor fortificate
evoluate ale genului de întărituri defensive durate din pămînt sau din
pămînt şi lemn pe teritoriul Moldovei medievale. Construirea unei atare întărituri a însemnat
un efort deosebit, dacă ţinem seama doar de dimensiunile şi amploarea amenajării şanţului,
ca şi de lungimea traseului pe care i l străbate. Orientarea adeseori schimbată intenţionat,
prin cotituri destul de bruşte, a urmărit să dea o formă alungită întăriturii, în scopul unei
* Cf. M . D , Matei, Datt mi ta ttgături tu ttiatta ai pimtni
ώ ia BlrLui, in SCIV,
X , 1, 1959, p. 118—120.
1
Aceasta s-ar datora pc de o pane neşansei ca in porliunile unde au putut fi amplasate secţiunile noasirc, acest
soi dc amenajări nu s-au IntîmpUi. Pc dc alti pane, scmnalim
ca pc latura dc sud — acolo unde presupunem mai probabili
existenta lor — nu s-au putut face săpaturi în drjui porţiuni

stribirutc de două striai largi actuale; ne-am putea gindi o}
aceatca ar putea ti indice cai dc aceea « p i c otaa croite pc
aici din vechime (unul este drumul dinspre Fălticeni) si poate
uimind făgaşul unor puncte de inirlri in aşezarea întăriţi,
a
ldcntihcirilc au fose l ï c u t c dc Octavian Ilicscu, cflniia
ii aducem pc aceasta calc mulţumirile noastre,
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Fig. 3. — Fragmente ceramice aflate in interiorul &an|uJuî de aparate: / — 3 , ceramica clătind din prima jumătate
a «ceaiului al XV-lea; 4—7, ceramici din a doua jumătate a aceluiaşi secol; S—12, ceramici din secolul al X V I - l e a .

mai bune posibilităţi de apărate 7 . Totodată, constructorii au urmărit realizarea unei împrej
muiri continue 8 a aşezării, dacă ţinem seamă că pe anumite porţiuni de pe laturile de sud
şi nord întăritura era însoţită la numai cîţiva metri de ripe naturale, mult mai greu accesibile
decît construcţia ca atare.
Cită vreme a durat folosirea acestei întărituri şi cu care prilej a avut Ioc distrugerea
ei printr-un puternic incendiu este de asemenea dificil de stabilit. Oricum, puţinătatea mate' Radu Reacţii, Istoria artei miiilart
a românit or. Buc.,
1947, p. 410.
* « E r a il reslo di Suzawa con fosai et palanche circon-

d a t a » ; Dotiado da Lezzc,
B u c , 1910. p. 91.
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rialelor arheologice datînd din secolul al XV-lea se explică prin grija permanentă de între
ţinere şi curăţire a şanţului în etapa de folosire a întăriturii.
O serie de ştiri bine cunoscute relatează despre numeroasele atacuri şi distrugeri de pe
urma cărora oraşul a căzut de fiecare dată pradă flăcărilor, începînd cu ultimul sfert al seco
lului al XV-lea* şi în cursul celui următor, prilejuri cu care întărirura va ϋ avut prima de
suferit. întrucît în pămîntul înroşit, scurs la baza malurilor şanţului, s-a găsit ceramică
din a doua jumătate a secolului al XV-lea, socotim că atacurile pe care le suferă oraşul Su
ceava în ultimul sfert al acestui veac au provocat distrugerea completă a palisadei întări
turii. Prezenţa materialelor arheologice datînd din secolul al XVI-lea, găsite în stratul
format deasupra celui care cuprinde resturile arse ale părţii lemnoase a întăriturii, arată
că în cursul acestui secol numai şanţul propriu-zis a mai dăinuit. In secolul următor, şanţul
va fi şi el abandonat definitiv, aşa cum o dovedeşte umplerea lui masivă constatată pretu
tindeni sub forma unui strat gros de 0,90—1 m. O astfel de înţelegere concordă apoi şi
cu lipsa menţionării vreunei întărituri aferente oraşului din relatările călătorilor străini 1 0
ajunşi în veacurile X V I şi X V I I pe meleagurile moldovene in număr tot mai sporit.
LE FOSSÉ DE DÉFENSE DU XV e SIÈCLE DE LA VILLE DE SUCEAVA
RÉSUMÉ

Les tranchées pratiquées dans ce complexe nous ont permis de constater que le fossé>
creusé en terre vierge, avait les talus inégaux, inclinés vers l'extérieur, celui du côté de la ville
étant invariablement plus haut que l'autre et atteignant, au S.V., 2,80 m de hauteur. La profon
deur du fossé, évidemment dans la mesure où l'on a pu l'établir, varie d'une tranchée a l'autre,
selon le degré d'éboulement. La largeur du fossé, presque constante de 4,50 m au fond, mesure
environ 9—10 m au bord. A l'intérieur du fossé il y a, de part et d'autre, une rigole large dc
30—40 cm élargissant ainsi la base d'environ 65 cm et où l'on avaient enfoncé obliquement les
pieux qui revêtaient les talus. Partout les pieux ont été découverts carbonisés in situ, tout comme
d'ailleurs le sol fortement calciné par l'incerdie.
La couche de charbon et les traces de brûlure se dirigent du bord intérieur vers le fond
du fossé, ce qui nous laisse supposer qu'elle devait provenir d'un prolongement de la palissade
au-dessus du fossé, d'autant plus qu'à l'intérieur du fossé, les pieux ont été trouvés in situ.
Vu l'éboulcment de la partie supérieure du rempart, on ne peut rien avancer sur la construc
tion de la palissade qui s'élevait au-dessus du sol, toutefois nous supposons qu'elle devait ressem
bler à celle du fossé dc la forteresse en terre de Bîrlad.
Sur la foi des matériaux archéologiques découverts i l'intérieur du fossé, ainsi que d'après
les caractéristiques d'ordre technique, Ta construction du rempart en terre et bois de Suceava,
peut-être daté dc la première moitié du XV e siècle. Les attaques contre la ville de Suceava,
au dernier quart du XV e siècle, ont abouti à la destruction complète de la palissade. La pré
sence des matériaux archéologiques datés du XVI e siècle, découverts dans la couche qui recouvre
les restes carbonisés de la partie ligneuse, démontre que le fossé proprement dit qui existait à ce
moment ne sera définitivement abandonné qu'au siècle suivant, étant comblé avec une couche
massive de remblai, épaisse de 0,90 — 1 m.
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Fig. 1. — Sattawa. Fossé dc defense du X V
siècle. Tranchée S.T. Coupe dc la paroi ouest.
Fig. 2, — Satfara. F o s s é dc defense du XV= siècle. Deux images du talus intérieur (cote ville), dans la section S.V.
O n remarque les pieux carbonisés in sittt.
Fig. 3. — Suctara. Tessons découverts dans le fosse dc defense. 1 — 3, céramique datant de la premiere moitié du X V e
siècle; 4—7, céramique dc la seconde moitié du X V « siècle; 9 - 1 2 , céramique du X V I * siècle.
e

• în legătura cu atacurile pc care le suferi oraşul Suceava
in cursul secolului al X V - l c a , cf, G h . Diaconu, Obsereafii tu

1 0
Bandini, la 1646, afirmi c i « o d i n i o a r ă » oraşul Suceava
« e r a intirir printr-un v a l » si ν o intariruri». Cf. Constantin

pritirt
la urmele rttbiului
lire al Smerri
in rremea marilor
otomane fi polone din reacul al XV-lea,
în SMIAÏ, vol. I I ,

C.

p. 269 - 275.

auiii
1956,

Giurcscu, Ύ ir guri

1967, p. 279.

www.cimec.ro

iau

ora/e

fi

atăfi

motoare ne,

Bucureşti,

SĂPĂTURILE DE SALVARE DE LA TOMEŞTI

ALEXANDRU ANDRONIC
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PRIMĂVARA
anului 1961, cu prilejul unor lucrări pentru desfundarea viei locuito
rului Constantin V. Baran din comuna Tomeşti, înglobată în raza oraşului Iaşi, a
fost descoperit un cuptor de ars ceramică. Lucrările de sapă distruseseră gura cuptorului,
parţial peretele nordic al acestuia (fig. 1 / l ) , precum şi o porţiune din vatra gurii cuptorului
(fig. 3/7).
Cercetarea iniţială efectuată de N. Zaharia a dus la constatarea că descoperirea pre
zintă importanţă ştiinţifică şi muzeistică, ceea ce a determinat şi începerea săpăturilor de
salvare *, cu scopul de a cerceta în întregime cuptorul descoperit şi de a salva şi transporta
la Muzeul de istorie a Moldovei cuptorul respectiv, dacă s-ar fi dovedit că acesta prezintă
importanţă din punct de vedere tipologic şi cronologic.
Săpăturile de la Tomeşti au început prin trasarea unei casete dreptunghiulare de
3,80 χ 3,50 m care, în funcţie de orientarea gropii olarului, a fost apoi lărgită pînă la
7 χ 4,50 m (fig. 2). Forma rotund-prelungă a cuptorului a apărut la adîncimea de 0,40 m
faţă de solul actual (fig. 1 /l—4). Cu acest prilej s-a constatat distrugerea din vechime a
părţii superioare a cuptorului, adică a pereţilor camerei de ardere a ceramicii şi a bolţii cup
torului, produsă, după toate probabilităţile, din cauza deselor arături şi lucrări de sapă pe
locul cercetat.
Groapa cuptorului, de formă circulară, avea un prag special pentru susţinerea bra
ţelor laterale, care porneau dintr-un pilon central (fig. 1 /l—4). La adîncimea 0,55—0,65 m
au apărut şi fragmentele braţelor laterale ale grătarului cuptorului, frînte şi prăbuşite în
focar. Pilonul de formă dreptunghiulară prelungă, cu capetele rotunjite, lung de 1,10 m,
mai păstra întreg doar un singur braţ, de fapt cel mai scurt, aşezat în dreptul gurii cupto
rului (fig. 1 /4; 2/7 ; 3 /2). S-au observat cu deosebită claritate lăcaşurile de unde proveneau
braţele respective, stabilindu-se cu certitudine că acest cuptor avusese patrusprezece braţe
laterale, dintre care două fixate imediat la gura cuptorului, iar restul cîte şase braţe de fie
care latură a pilonului (fig. 1 /4; 3 /4). Braţele laterale ale grătarului, păstrînd în miez nuiele
carbonizate cu ajutorul cărora s-a construit grătarul cuptorului, sînt tronconice şi alungite,
fiind puţin curbate (fig. 3/C—D), probabil în scopul de a rezista la presiunea exercitată
de vasele aşezate pe ele pentru ardere.
După degajarea completă a pilonului s-a constatat că acest cuptor fusese săpat direct
în pămînt, cruţindu-se la mijlocul focarului un pilon dreptunghiular-alungit (fig. 1 /4).
Pilonul astfel cruţat η-a despărţit focarul în două compartimente complet izolate, deoarece
N

1
Săpaturile de salvare de la Tomcati a-au efectuat intre
20 manie ţi 7 aprilie 1961 dc cane A l . Andronic, D . G h .

Teodor, Eugenia Ncamru ai C . Scorpan.
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la capitul opus gurii cuptorului, pilonul nu face corp comun cu peretele acestuia, menţinîndu-sc un spaţiu între perete şi pilon, suficient ca flăcările şi aerul fierbinte să cuprindă
lateral şi vertical ceramica aşezată pe pilon şi pe braţele grătarului (fig. 3).
Construirea grătarului cuptorului prin cele patrusprezece braţe a dus la împărţirea
cuptorului în două camere suprapuse: focarul şi camera dc ardere a ceramicii.

H g . t . — Tomfffi-lafi.

Vederea cuptorului dc ars ceramica n e a g r i - c e n u ş i e : / , cuptorul cu peretele nordic şi gura
distruse; 2 şi 3, pilonul şi hraţclc totemic prShuşitc; •/. cuptorul degajat.

în felul acesta cuptorul dc ars ceramică descoperit la Tomeşti se încadrează din punct
de vedere tipologic în categoria foarte larg răspîndită în ţările romane a cuptoarelor feudale
cu două camere suprapuse.
Avînd în vedere insă sistemul dc amenajare al pilonului şi al grătarului, acest cuptor
prezintă clemente caracteristice proprii care-1 aşază printre descoperirile fără analogii directe,
în consecinţă, îl considerăm varianta Tomeşti, intilnită pentru prima dată în Moldova,
a tipului dc cuptor cu două camere suprapuse, o variantă foarte apropiată de tipul cuptoa
relor cu pilon central circular şi cu grătar din braţe radiare, îotîlnit foarte des în ţările române
în epoca feudală înccpînd cu secolul al XV-lca.
Din acest punct de vedere, semnalăm că la cuptorul de la Tomeşti apare pentru prima
dată un pilon drcptungliiular-alungit, care, deşi are rol de perete despărţitor al focarului,
nu-l desparte totuşi complet în două camere izolate, lăsind Ioc pentru circulaţia flăcării
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şi a aerului fierbinte şi la partea opusă gurii cuptorului (fig. 3/A—B). De asemenea, tot
pentru prima dată se întîlneşte un grătar construit din patrusprezece braţe laterale, dispuse
împerechiat pe ambele laturi ale pilonului, înlocuind astfel placa perforată, care de obicei
desparte focarul dc camera de ardere a ceramicii (fig. 3 /C—D).
Avînd în vedere forma circulară, ca şi dimensiunile cuptorului, putem doar presupune
că o a doua cameră, adică aceea de ardere a ceramicii, fusese boltită, lipsindu-ne elemente
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Fig. 2 . — Tome/li-Iafi.
Planul sipaiurilor de salvare. I, lui galben (solul viu); 2, groapa in lutul galben; .), Iul brun-roşcat
(podzol dc pădure); 4, ardere la roşu in situ;
5 , pragul pentru susţinerea braţelor laterale; rf, vatra cuptorului; 7 , peretele
cuptorului, pitonul şi unui din brafelc laterale; ί, groapa olarului.

certe în această privinţă, deoarece de la partea superioară a cuptorului nu s-a păstrat nici
un fragment, atît din perete cit şi din boltă.
Imediat lîngă gura cuptorului, de formă rotundă, se afla groapa olarului, prezentind
o uşoară înclinare în pantă dinspre vest spre est, Întocmai ca şi întregul cuptor. Pe
fundul acestei gropi, de formă aproape rectangulară (fig. 2/8 3/6), s-a găsit foarte
multă cenuşă, precum şi numeroase fragmente ceramice identice cu cele descoperite
în cuptor.
întregul cuptor prezenta în interior o ardere la negru-cenuşiu pe o grosime de
5—6 cm (fig. 3 /2) şi numai la gura cuptorului pe fundul gropii olarului o ardere la roşu pe
o grosime de 3—4 cm (fig. 3 /E—F). De asemenea, în jurul peretelui cuptorului ars la negrucenuşiu s-a putut observa o ardere la roşu in si/n pe o grosime de 4—5 cm a lutului galben,
adică a solului viu (fig. 3/1).
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Atît pilonul, braţele grătarului, cît şi pereţii cuptorului prezentau urme de fâţuire
repetată, ceea ce dovedeşte o folosire mai îndelungată a cuptorului, dacă nu chiar o reamenajare.
Cuptorul de la Tomeşti a fost folosit pentru arderea unei ceramici de uz casnic de
culoare neagră-cenuşie, cu luciu negru la suprafaţă, cauzat prin depunerea carbonului în
urma arderii inoxidante.

Fig. 3. — Tomtfti-laii.
Planul cuptorului. ' , ardere la roşu in ti/n; 2, peretele şi pilonul cuptorului şi unu din braţele
laterale ane la negru-cenuşiu; 3, pragul dc susţinere al braţelor laterale; 4, braţele laterale ale cuptorului (reconstituire);
5, vatra cuptorului ; ά, porţiune din groapa olarului; 7, porţiunea distrusa din vatra gurii cuptorului.

Din punct de vedere al tehnicii confecţionării vaselor descoperite la Tomeşti, dis
tingem două categorii: a) vase lucrate dintr-o pastă fină, arsă omogen, netedă la pipăit şi
b) vase lucrate dintr-o pastă poroasă, amestecată cu scoici pisate, arsă neuniform, zgrunţuroasă la pipăit.
Ceramica descoperită aparţine diferitelor categorii de vase ca oale mari cu două torţi
(fig. 4/3—4), oale mici cu toartă (fig. 4/1, 5—7, 9—10), borcane, ulcioare (fig. 4/8), stră
chini şi farfurii (fig. 4/2). Astfel, din prima categorie a ceramicii fine fac parte oale mari
şi mici, borcane, ulcioare, străchini şi farfurii, iar din a doua categorie a ceramicii zgrunţuroase fac parte oalele mici cu o toartă.
In acelaşi timp, din punct de vedere al formelor vaselor, din categoria întii semnalăm
existenţa a două variante a oalelor mici cu o toartă; a) oale simple cu o toartă, cu gîtul înalt
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f, ceramici zgrunţuroasa şi ? — 1 0 , ceramici fini, din secolul al X V I I - l c a {!, -6,
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şi b) oale simple cu o coană cu gîtul scurt. La ambele variante se observă că buza vasului
este dreaptă, avînd sub buză o caneluri mai mult sau mai puţin adîncită în pasta vasului.
Din punct de vedere al ornamentului distingem decorul lustruit, cel cu rotiţa dinţată,
liniile paralele sau vălurite incizate in pasta vasului, sau decorul pictat cu humă albă şi neagră,
reprezentînd linii paralele sau vălurite.
Astfel, fragmentele de oale mari sînt ornamentate la exterior cu linii lustruite în reţea,
din linii perpendiculare şi oblice, cu linii vălurite incizate, încadrate în linii executate cu
rotiţa dinţată avînd totodată şi brîuri alveolate, lipite de
corpul vasului (fig. 4/3—4).
Fragmentele de oale mici cu o toartă din categoria cera
micii fine, aparţinînd celor două variante din punct de vedere
al formei, prezintă variante sub raportul ornamentului. Astfel,
ele sînt ornamentate: a) cu linii vălurite incizate, încadrate în
două şiruri paralele de decor executat cu rotiţa dinţată şi b) cu
linii vălurite incizate avînd numai în partea de jos un decor
executat cu rotiţa dinţată.
Primul ornament se întîlneşte atît la oalele cu gîtul înalt
(fig. 4/6) cît şi la oalele cu gîtul scurt (fig. 4/5,7). La fel şi al doilea
ornament se găseşte pe ambele categorii de oale (fig. 4/9—10).
Atrage în mod deosebit atenţia o oală Întregită, cu o
toartă, cu gîtul scurt şi buza dreaptă, cu o canelură sub buză
Fig. 5. - Tsmr/ii-iaii. Cana dc micia
din secolul al xvii-ica.
^ c u ( ΐ Κ Γ d j n i j n j j vălurite incizate, încadrate între două linii
paralele executate cu rotiţa dinţată, imediat sub gît şi pe
umerii vasului (fig. 4/7). Din aceeaşi categorie a ceramicii fine fac parte şi străchinile şi
farfuriile, dintre care unele prezintă în interior un ornament din linii vălurite incizate
(fig. 4/2).
In fine, decorul pictat cu humă albă şi neagră, din linii paralele drepte şi în valuri
sau în ochiuri, se întîlneşte numai pe vasele care fac parte din categoria a doua a cera
micii descoperită la Tomeşti şi anume pe oalele mici cu o toartă, confecţionate din
pastă poroasă, cu scoici în compoziţia pastei, arsă neuniform şi zgrunţuroasă la pipăit
(fig. 4/1).
In cuptor s-a mai găsit şi o cană de sticlă cu o toartă (fig. 5).
Atît ceramica cît şi cana de sticlă descoperite în cuptor, precum şi sistemul de con
strucţie al cuptorului de la Tomeşti, permit o datare a acestuia în secolul al XVII-lea, cu
posibilitatea dc a-1 considera chiar datînd la limita intre secolele X V I I şi X V I I I .
Acest cuptor, descoperit în mediul rural era folosit la arderea unei. ceramici foarte
larg răspîndite în mediul sătesc şi orăşenesc. Datarea în secolul al XVII-lea este argumentată
atît de folosirea în această vreme a picturii cu humă, cît şi a ornamentului cu rotiţa dinţată,
părăsit în secolul al XVI-lea dar refolosit în secolul următor.
Descoperirea cuptorului de la Tomeşti prezintă o deosebită importanţă în ceea ce pri
veşte cunoaşterea mai amănunţită a problemei schimbului existent între sat şi oraş la sfîrşitul
secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea.
Avînd în vedere faptul că încă din secolul al XVII-lea satul Tomeşti, fost sat domnesc,
făcea parte din ocolul tîrgului Iaşi, putem presupune că Încă din acea vreme satul furniza
pe piaţa locală a tîrgului Iaşi, pe lîngă produsele specifice economiei rurale, şi o parte din
produsele sale ceramice, în speţă ceramica neagră-cenuşie, atît de căutată de gospodăriile
din acea vreme de la sat şi oraş.
Ο
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LES FOUILLES DE SAUVETAGE DE TOMEŞTI
RÉSUMÉ

Au printemps dc l'année 1961 on a effectué des fouilles de sauvetage dans la commune de
Tomeşti (attenante a la ville de' Iassy), en mettant au jour un four de potier, daté du X V I I
siècle, qui appartient, du point de vue typologique, à la catégorie à deux chambres superposées,
largement répandue au Moyen Age dans les Principautés Roumaines. Comme technique de cons
truction, le four de Tomeşti, d'après certaines particularités propres, à savoir un pilier rectangu
laire allongé et 14 tiges latérales remplaçant la grillie ordinairement perforée, peut être considéré
comme une variante du type habituel de four k deux chambres superposeés (fig. 1—3).
Cc four servait à la cuisson d'une céramique noir grisâtre, comprenant deux catégories:
a) céramique âne; b) céramique rugueuse. La première catégorie comporte un décor lustré
de lignes incisées, parallèles ou ondulées ou bien un décor exécuté i la molette (fig. 4/2—10),
tandis que l'autre présente des lignes parallèles on ondulées, peintes k l'argile blanche ou noire,
et parfois aussi un décor k yeux (fig. 4/1). On a trouvé également une cruche en verre, à anse,
datant du X V I I * siècle (fig. 5).
Le four de potier de Tomeşti présente une importance toute particulière pour le problème
des échanges de marchandises, entre le village ct là ville, au Moyen Age.
E

LÉGENDE DES

FIGURES

Fig. 1. — Temtjti-Iairr.
Le four dc potier ï cuire de la céramique noir grisâtre. 1. vue du four ayant la paroi nord
ct l'embouchure détruites; 2, 3, pilon cr tiges latérales affaissées; 4, le four aprb avoir été d é g a g e .
F i g . 2. — Tomiiti'lwij.
Relevé des feuilles dc sauvetage. 1, argile jaune (sol vierge); 2, fosse creusée dans l'argile
jaune; 3, argile brun rougeâtre (podzol de forêt); 4, couche touge de brûlure in situ; 5, gradin soutenant les liges latéral es;
6, âtre du fout; 7, paroi du four, pilon cl l'une des liges latérales; 8, fosse dc potier.
Fig. 3. — Tomr/fi'Iûssf.
Relevé du four. 1, couche rouge dc brûlure irr situ; 2, paroi, pilon du four cl Pune des
liges latérales noir grisâtre a cause dc la b r û l u r e ; 4, restitutions des tiges latérales du four; 5, aire du four; 6, une partie
dc la fosse dc potier; 7, portion détruire de la hase dc l'irrc du faur.
Fig. 4. — Tantisli-Iassf.
1, céramique rugueuse; 2 — 10, céramique line du X V H ' siècle (1, 4 — 6,
10 — environ 1/2;
2—7 = environ 1 / 3 ; 3 = environ 1 /S).
Fig. 5. — Tamtsli-Iassj.
Cruche en verre du X V I I « t i è d e .
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Muzeului din Dorohoi a efectuat o serie de recunoaşteri de teren în pri
măvara anului 1965, pentru identificarea unor aşezări străvechi şi a tuturor urmelor
de viaţi antici în vederea întocmirii unei monografii arheologice a zonei respective.
Aşezările omeneşti semnalate au fost condiţionate de modul de viaţă şi de topografie;
ele se află pe boturi de deal în apropierea apelor şi a izvoarelor. Descriem mai jos cîteva din
aceste aşezări:
1. Strachina-Dorohoi. La 500 m de or. Dorohoi, în direcţia sud-vest, pe un pinten
al dealului Polonic, s-a descoperit o aşezare arheologică aparţinînd culturii tardenoasiene.
De aici s-au cules un vîrf La Gravette, trei lame microlitice retuşate abrupt, cinci lame
neretuşate din care una întreagă, nuclee fragmentare fusiforme şi numeroase aşchii tipice
şi atipice (fig. 1).
Materialul litic descoperit aici are multe asemănări cu cel găsit în locuirile tarde
noasiene de la Ripiceni şi Erbiceni 1 care fac parte din zona culturală tardenoasiană din stepa
nord-pontică *.
2. Broscâitfi. In partea de sud-vest a satului, la circa 1 km de şcoală, pe dealul Anistoroaiei s-a descoperit o aşezare neolitică aparţinînd culturii Cucuteni A—B, de unde s-au
cules fragmente ceramice pictate şi o rişniţă de mină.
In ceea ce priveşte decorul ceramicii se poate afirma că predomină culoarea neagră
pe fond alb. Banda decorativă este compusă din linii paralele sau benzi spiralice care-şi
menţin preponderenţa (fig. 12—3).
Rîşniţa de mînă din piatră de rîu este compusă din două piese, una principală (cu dimen
siunile 20,5 χ 16 χ 5 cm) şi una mică de rîşnit (5,5 X 6,5 X 5,4 cm) (fig. 2/1).
Ceramica din aşezarea neolitică Cucuteni A—Β de la Broscăuţi prezintă analogii cu
ceramica cucuteniană A—Β de la Corlăteni 3 şi Ezer, jud. Botoşani 4 .
3. Şendrtieni—Horldceni. între satele Cobîla şi Horlăceni, la locul numit «La steag»,
s-a semnalat o aşezare arheologică bogată în materiale stil Cucuteni B. La suprafaţa solului
se observă numeroase bucăţi de lipitură de la locuinţele cucuteniene şi fragmente ceramice
stil Cucuteni Β cu şi fără decor. De aici s-a cules, printre altele, o figurină antropomorfă,
o strachină nepictată, trei vase mici din care unul fragmentar, un fragment de vas-binoclu,
O L E C T I V U L
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Fig. 1. — Slrathina-Demboi.
Dealul Polonic, t~S, lame Întregi
ţi fragmentare nerctuţate; 6, lama micxoliiica cu o latura retuşaţi
abrupt; 7, vîrf L a Gravcnc (execuţia: Magdalcna I o n i ţ l , Muzeul
din Dorohoi).

Fig. 2. — BrojFdttf:, Dealul Anietoraaic. / , rîţniţi de m i n i ;
2—3, fragmente ceramice atil Cucuteni A — Β (execuţia: Magda
lcna Ionic], Muzeul din Dorohoi).

Fig. 3. — Hortdftai-DoTOaoi.
ί, fîgurini antropomorfi; 2, topor;
3, s t r ă c h i n i ; 4 , val mic; 5—6, greutăţi pentru războiul de ţesut
(Cucuteni B) (execuţia: Magdalcna I o n i ţ i , Muzeul din Dorohoi).
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fragmente ceramice pictate cu culoare neagră; dintre unele amintim două topoare cu formă
trapczoidală (fig. 3). Această aşezare se Întinde pe circa 3 ha.
Descoperirile făcute cu prilejul cercetărilor de suprafaţă de la Strachina, Broscăuţi şi
Horlăceni contribuie la îmbogăţirea hărţii arheologice a judeţului şi ne îndeamnă la noi cer
cetări pentru cunoaşterea amănunţită a istoriei comunităţilor omeneşti de aici.
NOUVEAUX POINTS ARCHÉOLOGIQUES SUR LA CARTE DU DÉPARTEMENT DE
BOTOŞANI
RÉSUMÉ

Lors des fouilles de 1965, l'équipe de recherches archéologiques du Musée de Dorohoi a
identifié, les établissements suivants:
1. A Strachina-Doroboi, un établissement tardenoisien;
2. A Broscăuţi, un établissement néolithique appartenant i la civilisation de Cucuteni A—B;
3. A Şendrictni-HorJăceni, un établissement néolithique de type Cucuteni B.
LÉGENDE DES

FIGURES

Fig. 1. — Stracbina-DûToboi.
Colline « Poloniei. 1—5, lames entières et fragmenraircs non retouchées; 6, lame microlithique à retoucha abruptes d'un cote; 7, pointe de type « L a G i a v c c t c » .
Fig. 2. — SmscÔMji. Colline « Aniatoroaic». 1, moulin i bras; 2, 3, fragments céramiques de type Cucuteni A — B .
Fig. 3. — HitrUam-DOrvbai.
1, Figurine anthropomorphe; 2, hache; 3, ccucllc; 4, petit vase; 5, 6. poids dc metier
a tisser (Cucuteni B).
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arheologice din partea de apus a Munteniei au fost începute încă din
secolul trecut de specialişti şi de amatori. Prin munca lor au fost descoperite nume
roase obiective arheologice din diferite epoci, îmbogăţindu-se cu date noi istoria
frămihtată a regiunii.
Diverşi arheologi şi amatori s-au interesat de obiectivele legate de valul roman numit
limes transaltttantts. Alţii au descoperit obiecte din vremuri mai vechi. La astfel de materiale
ne vom referi şi noi în cele ce urmează.
Cercetările noastre s-au efectuat pe teritoriul comunei Drăcşani, ce se află la nord
de oraşul Roşiori de Vede 1 . Teritoriul comunei este străbătut de valea largă şi adîncă a
pîrîului Burdea, în care se deschid cîteva văi seci. De-a lungul acestor văi laterale, în locuri
mai ferite am descoperit mai multe măguri de dimensiuni diferite. Oamenii din partea locului
nu ştiu de cînd datează măgurile şi spun că le-au pomenit aşa din moşi-strămoşi. Pe unele
dintre măguri şi pe terasele din preajma lor, plugul scoate la iveală în fiecare an bulgări
de lipitură arsă, unelte de piatră, oase de animale şi numeroase fragmente ceramice. Acestea
se găsesc fără îndoială pe locurile unde în vechime au fost aşezări omeneşti. Prezentăm
măgurile în ordine topografică:
1. Una dintre măguri se numeşte Măgura Morarului (circumferinţa de aprox. 200 m
şi Înălţimea de circa 5 m), care se află pe locul numit «în coturi», la punctul de întîlnire a două
văi seci cu valea pîrîului Drăcşănel. Măgura este un tell caracteristic pentru regiunea din
nord-vestul Munteniei. Astăzi măgura constituie hotarul dintre comuna Drăcşani şi comunele
Beuca şi Dideşti.
Cu prilejul muncilor agricole a fost răscolită o parte din stratul de cultură. La supra
faţa solului sînt bulgări de lipitură arsă. Izolat s-a găsit un topor fragmentar de piatră şi
cîteva aşchii şi unelte de silex. Plugul a scos la suprafaţă numeroase fragmente ceramice
ce provin din vase modelate grosolan cu mîna. Cioburile sînt de culoare cărămizie deschisă
şi cafenie. între fragmente sînt de menţionat mănuşi de oale, fragmente de vase lustruite
înăuntru, unele ornamentate cu brîuri alveolare în relief sau cu beţişorul. în funcţie de
caracteristicile fragmentelor ceramice adunate de pe Măgura Morarului, socotim că aşe
zarea de pe ea a aparţinut purtătorilor culturii Gumelniţa (fig. 1).
ERCETĂRILE
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Pentru rezultatele cercetărilor arheologice dc suprafati
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2. în imediata apropiere a Măgurii Morarului, pe panta lină a terasei vecine dinspre
sud, se află resturile unei alte aşezări cu o suprafaţă de circa 0,25 ha. Cu prilejul cercetărilor
din anul 1958, am găsit urme de bordeie, mulţi bulgări colţuroşi de lipitură arsă la roşu
şi resturi de vetre. Materialele arheologice sînt reprezentate printr-un topor de piatră şle-

Fig.

1. — F r a g m e n t e c e r a m i c e d c

tip

Gumelniţa

descoperite pc

tell-ul M ă g u r a

Morarului.

fuită, spart la muchie, şi prin cioburi mari de vase cu pereţii groşi, pentru păstrarea cerea
lelor. Cioburile sînt din pastă amestecată cu mult nisip.
Dintre fragmentele ceramice, amintim unul ornamentat cu brîu alveolar şi altul cu
o proeminenţă, ambele caracteristice vaselor folosite de geto-daci în secolul I î.e.n. Prin
urmare, aşezarea neîntărită datează din a doua epocă a fierului şi poate fi atribuită populaţiei
locale geto-dacice.
3. Lîngă drumul care traversează islazul satului Drăcşănei, la circa 100 m est de
pîrîul Burdea, în lunca inundabilă a acestuia, se află Măgura din Livezi, martor de terasă
de formă circulară (circumferinţa de circa 300 m şi înălţimea de circa 7 m). De jur împrejurul
măgurii sînt smîrcuri cu papură, iar măgura este înţelenită. Cu prilejui cercetărilor făcute
pe măgură, am găsit o greutate de silex, două vîrfuri de săgeţi, un colţ de mistreţ şi frag
mente ceramice mici, corodate, de culoare cenuşie sau neagră lucitoare, din vase modelate
cu mîna. Se cuvine să amintim mai multe fragmente din. buze de vase modelate cu grijă
şi lustruite, o mănuşă de vas frumos ornamentată cu beţişorul. Fragmentele datează cu pro
babilitate din prima epocă a fierului.
4. O altă măgură, cea mai mică (circumferinţa de 16 m şi înălţimea circa 3 m) de pe
teritoriul satului Drăcşănei, se afla pe un loc dosnic numit «Crăcan», lîngă firul pîrîului Zîm-
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breasca, la hotarul dinspre comuna Beuca. Măgura este Inţelenită şi mai teşită din cauza
revărsărilor pîrîului Zîmbreasca. Pe suprafaţa măgurii se observă urme de gropi destul
de mari. Cercetarea arheologică a dus la descoperirea, atît pe măgură, cît şi în preajma ei,
spre sud, a unor cioburi de culoare cenuşie sau neagră, corodate, de vase neolitice, unele
asemănătoare cu cele de pe -Măgura Morarului.
5. Pe cîmp, între satele Drăcşănei şi Drăcşani, la marginea pîrîului Burdea, se află
Măgura de pe Drăcşanca. Aceasta este cea mai mare măgură dintre cele aflătoare pc teri
toriul comunei. în prezent suprafaţa măgurii (circumferinţa de circa 300 m şi înălţimea
6—7 m) este arată. Pe măgură s-au găsit destul de puţine pietre cioplite şi cioburi, măcinate
de vreme şi de arătură.
ό. Măgura din vii (circumferinţa de circa 150 m şi circa 4 m înălţime), se află în viile
locuitorilor din Drăcşani, lîngă islazul satului.
7—8. Pe teritoriul satului Odobeasca, între trupurile de pădure Derniţa şi Lunca
Odobeasca, sînt de asemenea două măguri, numite de localnici Măgura lui Petrescu şi
Măgura de la Păduri. Ele au circa 400 m circumferinţă şi circa 15 m înălţime. Amîndouă
măgurile au suprafaţa arată.
9—10. Pe raza satului Muţi, în partea de sud a comunei se găsesc ultimele două
măguri: una, între satul Muţi şi pădurea Butculeasca, numită Măgura Merii (cu circumfe
rinţa de circa 200 m şi înălţimea de circa 7 m) şi a doua, în marginea pîrîului Burdea, în
partea de est a pădurii Butculeasca (are circa 100 m circumferinţă şi înălţimea de 4 m).
Pe măgurile de la punctele 5—10 s-au adunat puţine resturi arheologice, dar asemă
nătoare cu obiectivele descoperite pe şi în vecinătatea celorlalte măguri.
Judecind în funcţie de uneltele şi mai ales de fragmentele ceramice adunate, se poate
spune că ele provin din aşezările unor comunităţi ce au aparţinut probabil culturii Gumel
niţa, din epoca neolitică. Membrii acestor comunităţi se ocupau cu cultivarea primitivă
a plantelor şi cu pescuitul.
Aşezările neolitice de la Drăcşani nu sînt izolate. Pe teritoriul comunelor vecine:
Beuca, Drăgăneşti de Pădure şi Butculeşti sînt de asemenea o serie de măguri. Astfel, lîngă
Drăgăneşti se află măgurile numite Măgura cu lilieci şi Măgura din Lacul Pletii.
11. într-un punct situat la circa 400 m spre sud de Măgura din Livezi, terasa înaltă
coboară în pantă lină spre lunca pîrîului Burdea. Pe această pantă, pe o suprafaţă de aproxi
mativ 2 ha, pe locul numit « în comună»sînt răspîndite diverse resturi arheologi cescoase la
iveală de fierul plugului. Pe teren se observă din loc în loc pietre, bucăţi de vetre şi oase
de animale. Printre resturile unei locuinţe am găsit un amnar şi un topor de fier rupt şi ruginit.
Ceramica este reprezentată prin numeroase fragmente.
Categoria ceramică a oalelor (cu fundul îngroşat caracteristic) lucrate la roată din
pastă amestecată cu mult nisip, de culoare cenuşie, este bine documentată. Din a doua cate
gorie fac parte fragmentele din vase modelate cu roata, din pastă fină, de culoare cenuşie,
cu suprafaţa lustruită (fig. 2). în funcţie de caracteristicile materialului, aşezarea datează
din secolele I I I — I V e.n. (cultura Sîntana-Cerneahov).
Prin cercetările noastre de suprafaţă efectuate pe teritoriul comunei Drăcşani, harta
arheologică a jud. Teleorman (fig. 3) se îmbogăţeşte cu cîteva aşezări din epoca neolitică
(cultura Gumelniţa), din prima şi a doua epocă a fierului şi din secolele I I I — I V e.n.
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Fig. 2. —Fragmente ceramice din ucolelc III — I V
ddcDpciiic pc locul « I n C o m u n i i » ,

BAROANA
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Fig. 3. — Harra descoperirilor arheologice din împrejurimile
utului D r i r ş a n i .

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES AU NORD DU DÉPARTEMENT
DE TELEORMAN
RESUME

Les recherches archéologiques effectuées le long du ruisseau de Burdea, pris du village
de Drăcşani (dep. dc Teleorman), ont mis au jour plusieurs établissements néolithiques, de type
« tell », comprenant des vestiges de la civilisation de Gumelniţa.
Pour d'autres périodes plus récentes, on mentionne les vestiges de quelques établissements
de la première ct dc la secende époque de l'âge du fer et surtout un établissement des I I I e —
IV e siècles dc n.è. (civilisation de Sintana-Tcheméakhov), situé au lieudit « în comuni».
L É G E N D E DES
Fig. 1.
F i K . 2.
Fig. 3.

FIGURES

- Fragments céramique* dc lypc Gumelniţa découverts su lieudit « Migura M o r a r u l u i » .
- Fragments céramiques des I I I e — I V e siècles découverts au lieudit « I n c o m u n i » .
- Carre des découvertes archéologiques près du village dc Driaaani.
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O AŞEZARE DIN EPOCA BRONZULUI
DESCOPERITĂ LA LIVEZILE
(jud. Bistriţa-Năsăud)

ŞT.

DANILA

I
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A U G U S T
1960, colectivul Muzeului din Bistriţa a efectuat o cercetare de suprafaţa pe
teritoriul localităţilor Unirea şi Livezile unde, in pămîntul scos în urma unor săpături
pentru scurgerea unui pîrîu, au fost aflate mai multe fragmente de vase aparţinînd
epocii bronzului.
Locul descoperirii se află la aproximativ 2 km est de suburbia Unirea, la 2- 3 km sud
de rîul Bistriţa, în apropierea pîrîului Răcişlog, care forma vechiul hotar dintre Unirea
(Aldorf) şi Livezile (Iad) (fig. 1)*. Fiind informaţi că G.A.S. din comuna Livezile va întreN

Fig. 1. — Lir<zî/r.

Schi|a regiunii cu locul descoperirilor.

prinde o serie de lucrări de drenaje şi de corectare a scurgerii pîrîului Răcişlog, în cursul
lunii octombrie 1961 ne-am deplasat la faţa locului spre a lua uncie măsuri dc salvare a
materialului arheologic sesizat. S-a trasat un şanţ în dreapta pîrîului respectiv, care curge
* Aducem mulţumiri prof. I. Siliftcanu si M . Rcbrişorcanu peniru schiţa ţi desenele din
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Δ
Strat ie culture'-epoca
bronzului
F i g . 2. — Urezi/e.

Fig. 3. — Lietţjte,

Fragmente
I Pămînt

ceramice

Q

neumblat

Scqiunca 1, profilul peretelui dc sud.

Hicijlog. Ceramici aparţinînd culturii Wietenberg.
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de la sud la nord, perpendicular şi la 10 m de acesta, pe direcţia est-vest, executlndu-se
astfel prima secţiune (fig. 2).
Stratigrafie situaţia se prezintă astfel: deasupra se afla un strat de humus modern,
gros de 0,20—0,25 m, urmat de un singur strat de cultură continuu în grosime de 0,15—
0,20 m, aproape uniform, în care au apărut numeroase fragmente ceramice aparţinînd
perioadei bronzului, cultura Wietenberg (fig. 3). Sub acest strat urmează pămîntul viu
neumblat. Pc lîngă ceramică, au apărut şi cîteva fragmente de chirpici ars.
Ceramica o putem împărţi în general în două grupe bine distincte, prima fiind reprezen
tată de ceramica grosolană, din pastă amestecată cu pietricele, însă bine arsă. Culoarea
în marc parte este roşie cu nuanţe spre castaniu închis. Vase întregi sau întregibile nu
amaflat. Totuşi ca forme se pot distinge oale simple de mărimi diferite, cu buza dreaptă sau
aproape dreaptă, cu alveole, iar sub buză cu obişnuitul brîu alveolar şi, foarte frecvent,
brîul alveolar cu proeminenţe bine distincte1 (fig. 3 /4). Apar vase cu torţi şi fără ornamente.
Din a doua grupă fac parte vasele lucrate din pastă mai fină, bine arsă şi bogat orna
mentate. Haşura simplă sau încrucişată pentru umplerea benzilor este ornamentul de bază
(fig. 3/1). Sînt vase ornamentate cu linii incizate formînd benzi de două sau trei linii, cu buza
uşor arcuită spre exterior (fig. 3 /3). Un alr ornament care apare destul de des este format
din împunsături mici rotunde, formînd de obicei o linie pe gîtul vaselor, urmată fiind de
caneluri piezişe şi puţin vizibile (fig. 3 /2), cu deosebire pe vasele mici. Deosebit de frec
vent şi poate cel mai frecvent ornament pare să fie punctarea suprafeţelor, a benzilor sau
a triunghiurilor, cu un instrumentfindinţat 1 (fig. 3 /6, 8). Am aflat vase cu ornamente com
binate, partea exterioară a buzei ornamentată cu instrumentul dinţat, urmat mai jos de o
bandă formată din trei linii orizontale incizate căreia îi urmează alte două linii de asemenea
incizate, ce încadrează o linie formată din împunsături mici rotunde (fig. 3 /°). Apare tot
ca ornament principal spirala formată din benzi a cîte trei linii incizate (fig. 3/10). De ase
menea, ornamentul format din triunghiuri succesive pe buza vaselor apare destul de frecvent
(fig. 3 /5). Am aflat şi cîteva fragmente ceramice cu butoni alungiţi, ornament propriu cu
deosebire primei epoci a fierului (fig. 3/11).
Ornamentaţia, forma, cît şi tehnica vaselor nu sînt deosebite de cele cunoscute din
alte aşezări corespunzătoare acestei epoci 3 . Totuşi pare semnificativ faptul că în majori
tatea aşezărilor descoperite în cuprinsul judeţului Bistriţa-Năsăud *, se pot urmări unele
elemente de formă şi în special de ornamentaţie, care ar putea să constituie trecerea spre
faza tîrzie a bronzuluis .
Cercetîndu-se prin sondaje locul din împrejurimile punctului săpat, am aflat fragmente
ceramice răzleţe pe o Întindere de teren nu prea mare, care de asemenea aparţin epocii bron
zului, fapt care ne îndreptăţeşte să credem că aşezarea din epoca bronzului de la Livezile
pare a nu fi de lungă durată. Această aşezare, prin cantitatea relativ puţină a ceramicii
poroase, apariţia mai frecventă a decorului format din caneluri şi proeminenţe, cît şi ca rac1
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1944, p.

*

Lcchinra, Qiimctnic, Ş i c u - O d o r h c i , Viile Tecii,Vermes,

Bislrira-Cighir, Archiud, Tonciu, Ş i c u - M a g h c r u s , Satu
etc.

Nou

(descoperiri ce urmcazsl a fi publicate).
• Ş t . D i n i l l , op. cil., nota 2, p. 1 5 1 - 1 6 8 ; ibidem,

p. 4 7 - 4 9 .
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teristica unor torţi care ies deasupra buzei vasului, avînd forma de creastă triunghiulară"
în secţiune, presupune o fază tîrzie a bronzului.
Săpăturile de salvare de la Livezile, avînd caracterul unui sondaj arheologic, nu pot
duce la lămurirea unor probleme în legătură cu forma locuinţelor, rit de înmormîntare,
limitele aşezării pe teren şi cu deosebire în timp, dar care în parte pot fi presupuse pe baza
materialului obţinut, cît şi pe baza unor aspecte asemănătoare cunoscute din alte aşezări de
tip Wietenberg. Totuşi, aşezarea din epoca bronzului de la Livezile Răcişlog, deşi în general
nu aduce probleme noi, specifice acestei culturi, se alătură numeroaselor descoperiri de
acest fel cunoscute pînă în prezent, în cuprinsul Transilvaniei,

*
O cercetare de suprafaţă efectuată tot în vatra comunei Livezile de către colectivul
muzeului, la 10 martie 1960, a scos la iveală pe Poderei, loc situat la nord de comună şi
în imediata ei apropiere, pe o terasă înaltă, lingă cimitirul evanghelic, ceramică primitivă
de culoare neagră şi roşie lucrată cu mîna care ar putea fi datată în perioada bronzului, dar
mult mai probabil în epoca fierului (fig. 4 / l ) . De asemenea, am aflat fragmente de ţigle
şi vase romane de culoare neagră, cenuşie şi roşie (fig. 4/2—4). Este caracteristic fragmentul
unui vas de culoare cenuşie, care face parte din categoria vaselor ştampilate 7 avînd ca
ornament o rozetâ imprimată alternînd cu o frunză (fig. 4/4). Ceramica este râspînditâ pe

Fig.

4. — Lirtzţft,

Podcrci. Ce η m i r i romani (2—J);

1,

ceramici epo

a

fierului.

suprafaţa unui interesant platou orientat spre SSV; datorită Înălţimii la care este situat,
domină întreaga vale a Bistriţei, atît înspre apus pînă în împrejurimile oraşului Bistriţa,
cît şi spre răsărit întreaga vale a Bîrgăului pînă spre munţii cu acelaşi nume.
* Z . Szcbcly, Certeldri
arbtologitt Ια Sf. Gbeorgbe,
riait, V , p. 719 — 720.
7
D . Popescu, Cercetări arbtologitt în Transitpania

in Mate(UI),

în

Maltrialt,
I I , p. 175; V. Chrisicscu, Viaţa etanomitâ a Daeiti
romane, 1929,
ρ. 5β fi urm. C . Daicoviciu, La
Transjltanie
dans Vantiquité,
Bucureşti, 1941, ρ. 136.
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Dat fiind descoperirea materialului arheologic roman, material sesizat pentru prima
dată în valea Bistriţei, cît şi poziţia strategică excepţională pe care o oferă acest platou,
executarea unor săpături sistematice s-a impus de la sine 8 .
UN ÉTABLISSEMENT* DE L'AGE D U BRONZE DÉCOUVERT A LIVEZILE
(dep. de Bistrita-Năsaud)
RÉSUMÉ

A la suite de recherches dc terrain entreprises par l'équipe archéologique du Musée de
Bistriţa, sur le territoire des localités Unirea ct Livezile (dép. dc Bistriţa-NâsSud), on a découvert
un établissement dc l'âge du bronze.
L'auteur suppose que cet établissement n'a pas dû avoir une longue existence, à en juger
d'après la petite quantité dc céramique découverte, dont certains traits caractéristiques permet
tent de le dater d une phase tardive de l'âge du bronze.
On a également découvert à Livezile des tessons dc l'âge du fer (fig. 4/1) des fragments
de tuiles ainsi que des vases romains noirs, gris ct rouges (fig. 4/2—4), parmi lesquels on distin
gue un vase fragmentaire orné d'une rosette imprimée, alternant avec un dessin en forme de
feuille (fig. 4/4).
LÉGENDE DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.

- Lirrrilt.
— Linzitt.
— Lirrri/t,
— Liwţr/f,

Releve de la région avec l'emplacement des lieu κ des découvertes.
Tranchée 1, coupe de la paroi sud.
lieudir « R a c i f l o g » . Céramique appartenant a la civilisation dc Wietenberg.
lieudit « Podereii. Céramique romaine (2—4) 1, c é r a m i q u e de Page du fer.

1
In luna octombrie 1961, am efectuat slpaiuri de salvare
pc Podcrci, deoarece urma al sc efectueze o seric dc plantarii
dc vifi de vie si pomi fructiferi. Sflparurilc au scos la iveai!

existenţa pc platoul respectiv a unui castru roman din pamint
de mărime mijlocie (rezultatul săpaturilor acestui castru in
cuts dc publicare).
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C E L E C E U R M E A Z Ă încercăm sl aducem o modestă contribuţie cu privite la identificarea
ţi cunoaşterea unor vechi aşezări din cuprinsul judeţului Bistriţa-Năsăud, cît şi pentru
a deschide o mai largă perspectivă viitoarelor cercetări arheologice (fig. 1). De asemenea,
înclinăm să credem că rezultatele acestor periegheze vor suscita atenţia cercetătorilor din
acest domeniu în vederea elucidării unor pro
bleme importante din trecutul patriei noastre
cu privire la acest colţ de ţară L
1. Bis/r/fa (oraş) 2 . La nord de oraşul
Bistriţa, la o depărrare de aproximativ 2 km,
se află a doua terasă a văii Bistriţei, care se
întinde atît la est cît şi la vest de oraş cu circa
2—3 km.
In toamna anului 1956, în urma unor
periegheze efectuate pe această terasă în partea
de nord-est a oraşului, la sud de staţiunea
I.C.H.V. (fost I.C.A.R.), în urma unor arături
şi plantaţii de pomi, am descoperit o seric
de fragmente ceramice aparţinînd în special
epocii bronzului (fig. 2). Unelte şi arme nu am
aflat. Din cercetările mai vechi este cunoscută
o spadă de bronz, interesant ornamentată,
«din împrejurimile Bistriţei», fără precizarea
locului. Nu excludem posibilitatea ca spada —
azi în muzeul de la Viena — să fi provenit de
pe această terasă.
N

1
Profitam de ocazie pentru a aduce mulţumiri acad. prof.
Daicoviciu, K. Hoicdt, I. I. Russu, D . Prolate, N . Vlassa,
M . Rusu, H , Daicoviciu si I. Crişan, care nc-au dar un sub
stanţial ajutor, atît in privinţa organizirii săpaturilor ţi cerce
tărilor arheologice, cir ţi cu ocazia unor viîîtc cu caracter
siiinţilic, efectuate pc teren in judeţul Biacriia-Na'sa'ud.
1

Şl.

Dinill,

Sdpititrilr

arbrvlogite

din

I9&2

dt

la

Bùlri/a,

comunicare ţinuta la prima Sesiune sriinţirîca a muzeelor,
Bucureşti, decembrie 1964; Ş l . D i n i l l , Urmi dt afrţdri
ttebi
fi

din

grafit.

epeta feuaald

timpurit

Cluj, p. 4 6 - 5 1 .

la

Bistriţa,

în

Probltmt

dt

ma^ev-

Fig, 1, — Schiţa cu localităţile unde au avut Joc
descoperiri arheologice.
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între fragmentele ceramice semnalate, remarcăm cîteva care aparţin culturii Wie
tenberg şi altele de tip hallstattian.
Executîndu-se un mic sondaj de verificare în botul pantei s-a constatat că, incepînd
de la —0,25 m, solului vegetal îi urmează un strat de cultură, răvăşit în partea superioară
din cauza arăturilor adînci.

Fig. 2. — Bii/ri/a.

Fragmcnic ceramice din epoca bronzului.

Cu ocazia unor cercetări dc suprafaţă tot pe această terasă, denumită Poderei, spre
vest de primele sesizări, în partea nordică a oraşului unde este actualul cimitir, s-au aflat
o serie de fragmente ceramice, în majoritate aparţinînd epocii flerului.
Din împrejurimile oraşului — fără precizarea locului — sînt cunoscute două fibule
din argint, La Tène I I (azi în Muzeul naţional din Budapesta), precum şi alte obiecte din
a doua epocă a fierului 3 . S-ar putea ca aceste obiecte să fi provenit de pe această terasă.
Urmlnd cu observaţiile şi la vest de oraş, în continuarea acestei terase, s-au găsit la suprafaţa
terenului arat fragmente ceramice care au aceleaşi caracteristici ca şi ceramica din «cimitir».
în literatura de specialitate este semnalat un fragment de chiup lucrat la roată care
ar putea să aparţină epocii dacice 4 . Nu este precizat locul de descoperire din « împrejuri
mile oraşului». De aceea este probabil ca acesta săfiprovenit de pe această terasă. De ase
menea, se mai semnalează existenţa unui tumul — tot fără precizarea locului — care ar
putea indica un eventual cimitir dacic s .
în partea de nord-vest a oraşului şi în continuarea terasei respective, la extremitatea
de vest a acestuia, am cules o serie de fragmente ceramice de la suprafaţa terenului, care par
să aducă unele indicii în sprijinul existenţei unor tumuli funerari.
1
M . Roska. Rfptrlorium,
38, nr. 93; idem, in Καχ /cmtnyd,
1944, 14, 54, n i . 13; 1. Nestor, Drr Statui Jtr Vargeicbiiblc-

Jortcbung

iu KumieUn,

in 22 BtrRCK,

p. 168;

D . Popescu, in

Dacia, V I I - V I I I , 1937-1940, p. 1 9 2 - 1 9 7 ; O . GohI, In
NK, V I I , 1908, p. 1 2 1 - 1 2 2 ; C Moiail, in BSNR,
X V , 1920,

p. 79. Menţionam o l materialul t c afla in p o s a ia foitului
gimnaziu din Bistriţa si s-a pierdui in 1944.
· Β . V . Richthofcn, In AÊ,

1931. p.

· C . Daicoviciu, La Traniflfamt
reţii, 1945, p. 121.
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Descoperiri izolate. Pe malul drept al rîului Bistriţa, la 800 m vest de podul Budacului,
pe terasa albiei, la o adîncime de aproximativ 1 m , s-a descoperit o monedă imperială din
bronz — sestertius. A v . I M P CAES N E R V A T R A I A N ( A U G G E R M PP.). Capul împă
ratului cu lauri spre dreapta. Rev. — TR POT COS I I I I PP; în exergă, S/C. Iustitia (sau
Pax) pe tron, spre stîngă, ţine o ramură şi un sceptru. D 35 mm şi greutatea 25,13 g (Cohen
11 /84 /636). Starea de conservare bună (fig. 3 jl).

F i g . 3. — / , t e t r a d r a h m ă d i n argint, Alexandru cel M a r c ;
2, m o n e d ă r o m a n ă , s e s t e r t i u s d i n b r o n z , T r a i a n .

F i g . 4. — T o p o r d i n p i a t r ă .

Pe terenul arabil situat la est de oraşul Bistriţa şi la nord de şoseaua principală, pe
teritoriul actualei Fabrici de lactate, cu ocazia unor lucrări agricole din anul 1945, a fost
găsită o tetradrahmă din argint. A v . Capul lui Hercule cu pielea de leu. Rev. — Λ Ε Ξ Α Ν ΔΡΟΤ [Β Α Σ Ι ] Λ Ε Ω | Σ ] ; sub scaun, N O . Zeus pe tron, spre stîngă, se sprijină pe un sceptru
şi ţine în mînă un vultur. în faţă un palladium. D 25 mm şi greutatea 17,06 g. Starea de
conservare bună (fig. 3 / l ) . D i n împrejurimile oraşului sînt cunoscute cîteva tetradrahme
Filip al II-lea şi imitaţii după drahmele lui Alexandru cel Mare (azi în Muzeul de istorie
Cluj).
Monedele macedonene sînt mai puţin răspîndite în nordul Moldovei şi Transilvaniei e ,
în special cele de la Alexandru cel Mare.
D i n cele treizeci de localităţi pe care le citează C. Preda, doar în aproximativ trei din
ele sînt semnalate tetradrahme de la Alexandru Macedon şi anume : Becicherecu Mic, Chişineu-Criş şi Mărăşeşti ' . Ulterior au mai fost publicate asemenea monede provenind de la
Lueta (jud. Harghita) 8 , unde, pe lîngă tetradrahme de la Filip al II-lea, thasiene şi Filip
al III-iea, s*nt semnalate de asemenea şi două tetradrahme de la Alexandru, precum
şi una provenind din tezaurul de la Bicaz. 9
•
'

C . P r e d a , i n SCIV,
V I , 1956, 3 - 4 , p. 281.
C . P r e d a , op. cit., p . 2 7 5 - 2 7 7 ; L B e r k e s z i , De/magyar-

orszdg
iremletei.
T i m i ş o a r a , 1907, p. 1 0 ; cf. I . W i n k l e r , I n
SCSCluj,
1 9 5 5 , V I , 2 , p . 64 - 6 5 ; C . M o i s i l , i n BSNR,
1914,
X I , p. 2 5 - 2 6 .

» L W i n k l e r , Descoperiri
i n SCN, I I , p . 4 0 3 .
* I . Ţ i g a r a , Un mic tezaur
I I , p. 468.
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în partea de vest a oraşului, cu ocazia unor lucrări edilitare, s-a găsit la o adîncime
de 1,80 m un topor din piatră, cu gaură de înmănuşare. Toporul are lungimea de 12 cm,
lăţimea de 4,50 cm, iar diametrul găurii de înmănuşare de 22 mm (fig. 4).
Se mai cunosc, de asemenea, cîteva exemplare de topoare din piatră ca provenind de
pe teritoriul oraşului, însă fără precizarea locului de descoperire 1 0 .
2. Archiud™. Spre vest de comuna Teaca, la o distanţă de aproximativ 5 km, se află
comuna Archiud. în urma unor sesizări, colectivul muzeului a făcut o recunoaştere la faţa
locului, în anul 1957.
Cercetîndu-se partea de hotar denumită La Izvoare, situată cu aproximativ 1—2 km
la SE de comună, în urma executării arăturilor de toamnă am cules de la suprafaţa tere
nului o serie de fragmente ceramice, aparţinînd sfîrşitului neoliticului şi probabil începutului
epocii bronzului. Ceramica este poroasă, slab arsă şi în cea mai mare parte de culoare roşie.
Nu am găsit fragmente ornamentate.
La vest de comună şi In imediata apropiere a acesteia, cercetîndu-se terenul arat, am
găsit de asemenea fragmente ceramice, care se încadrează la sfîrşitul epocii bronzului.
Paralel cu aceste cercetări, am fost informaţi că La Dîlme, punct situat ceva mai
la sud de Izvoare, unde sînt o serie de movile naturale, relativ înalte, în toamna anului
1948, cu ocazia executării unor rigole pentru vie, pe una din aceste « dîlme» a fost descoperită
o ceaşcă mică, ornamentată, de culoare neagră, aparţinînd culturii Coţofeni (fig. 5/1).

Fig. 5, — Archiud.
1, vas cultura C o ţ o f o i i ; 2, fragment dc ciocan
cneolilic din arama; i—4, inele din bronz aproximativ sec. X V — X V I ;
5, veriga din bronz (Halistati B ) .
>· M . Hoska, in Khzleminyet,
toriul
Rniita

arheologic
arhivelor,

al României,
V , 1, 1942,

l , 1941. 51; D . Berciu, Reper
11, Dttcoperiri
ρ. 2β.

intimplătoart,

in

1 1
In anul 1961 au fent începute primele săpaturi arheo
logice în comuna Archiud la punctul denumit Fundaturi,
ţ i p a t u r i ce au continuat si în anii urmitori scoţind la îvcald

o întinşi aşezare cc sc extinde pc mai multe epoci,
din neolitic si pini in feudalism. Rezultatul acestor
in cuts dc publicare (Muzeul de istoric din Bistriţa
tutul dc istoric Cluj); Şl. Daniti, Doué morminte Je
aato-gtlice,

deleoperitr

la Archiud,

inccpînd
săpaturi
si Insti
intinera/ie

comunicare | i n u l i la a

Sesiune stiinjirtca a muzeelor. Bucureşti, decembrie
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Tot din partea aceasta de hotar mai provine ţi un topor eneolitic din aramă cu două
tăişuri, descoperit cu ocazia unor lucrări agricole cu cîţiva ani în urmă. În posesia muzeului
a ajuns doar un fragment, respectiv o jumătate (fig. 5/2).
în fosta colecţie a gimnaziului din Bistriţa figura un topor eneolitic din aramă, ase
mănător, provenit de la Herina, jud. Bistriţa-Năsăud
Locul precis al descoperirii nu este
menţionat. în prezent piesa nu sc mai află în colecţie, fiind pierdută 1 3 .
Tot de la Dîlme şi din împrejurimi mai provin două inele de bronz descoperite prin
anul 1952. Primul are veriga lipită pe dosul plăcii, în apropierea căreia sînt incizate 4 linii
perpendiculare pe placă, iar la capătul opus al acestora urmează alte patru linii în formă de
brăduleţ. Pe placă se disting, pornind de la margine spre centru, patru cercuri concentrice,
în mijloc o rozetă cu şase petale, încadrînd în spaţiile dintre petale cîte un mic cerculeţ
punctat, în total şase. Diametrul 20 mm, grosimea 1 mm; veriga: diametrul 20 mm, lăţimea
5 mm, greutatea 5 g. Se datează în secolul al XV-lea (fig. 5/3).
Al doilea inel de bronz are veriga bătută o dată cu placa, îngroşîndu-se treptat la
împreunare cu aceasta, unde axe incizat In ambele părţi cîte un X, iar între braţele acestuia
şase linii de asemenea incizate. La marginea octogonală a plăcii se disting de asemenea două
linii paralele incizate. Pe direcţia verigii, octogonul este împărţit în două sectoare printr-o
linie incizată, bifurcată la capete şi închizînd în deschizătura respectivă latura hexagonului
unde veriga se leagă cu placa. De o parte şi de alta a liniei despărţitoare apare cîte un motiv
decorativ stilizat. Diametrul 23 mm, grosimea 2 mm, lăţimea verigii spre capete 5 mm;
greutatea 4 g. Se datează aproximativ în secolele X V — X V I (fig. 5 /4) u .
în anul 1955, în partea de est a comunei, în apropierea şoselei ce duce spre Teaca,
pe locul zis Dealul fragilor, la o adîncime de 0,60 m, s-a descoperit un depozit de bronz.
Cu această ocazie au fost găsite obiecte de harnaşament: fragmente dintr-o şa, zăbale etc.,
recum şi cîteva vîrfuri de lance, suliţe, săbii, pinteni şi aproximativ 16 verigi din bronz,
ntreg materialul a fost răvăşit şi distrus. Din relatările descoperitorului, reiese că nu a
observat cenuşă, ceramică sau oase. Cercetarea noastră întreprinsă la faţa locului a con
firmat acest lucru. în urma unor investigaţii ne-au parvenit două din acele verigi (probabil
bucşe de la roţile de car). Ele au diametrul de 12,50 cm, lăţimea de 3,50 cm, iar grosimea
de 0,3 mm. Pe suprafaţa exterioară a celor două verigi şi pe ambele margini, de jur
împrejur, se observă o uşoară linie adîncită; alte ornamente nu au (fig. 5/5). Materialul
este în general bine conservat datorită stratului de patină uniform răspîndit pe întreaga
suprafaţă a obiectelor. Ca datare cronologică se încadrează în epoca hallstattiană, faza Β 1 B .
3. Ocn/fa. Comuna Ocniţa se află la 7 km sud de Teaca, în dreapta şoselei ce duce
spre Reghin. în iulie 1955 colectivul muzeului a făcut o cercetare1β la vest de comună,
pe locul numit Pe Dric, cu ocazia unor săpături de nivelare. La o adîncime de aproximativ
1,20 m s-a dat peste un mormînt de înhumaţie.
Din informaţiile culese la faţa locului, reiese că scheletul nu fusese deranjat pînă
la acea dată, avînd orientarea EV. în apropierea pieptului, pe partea stîngă a scheletului,
au fost găsite patru vîrfuri de săgeţi din fier (fig. 6/1—4), două în trei muchii şi alte
două în formă de frunză cu tuburi exterioare de înmănuşare. Dintre acestea din urmă
unul a fost rupt şi pierdut. Din pămîntul aruncat am cules şi cîteva fragmente ceramice,

Ç

M. Roslu, tXtpertâriiuH,
p. 104, fi(ţ. 12.
Cu ocazia evenimentelor din 1944, întreaga colecţie
arheologica a fostului gimnaziu din Bistriţa a fost evacuată
u n distrus! dc urmatele fasciste in retragere,
" A l . Bircacili, Memoir, podoabr dc mila! ji fragmialc icramia dl la Itmtli
Dridutti,
. . , in AlalrriaJi,
V , p. 779,
fig.
1 1

1 1

2/6 ti 2/10.
" Dupa o consultare cu M . Ruau — Cluj.
u
A u panicipat la accasri cercetare, din partea Filialei
din Cluj a Academici, K. Horedt si 1. I. Russu, cu care ocazie
au fost vizitate mai mulrc localităţi cu urme arheologice din
cuprinsul judeţului Bistriţa.
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dintre care semnalăm unul de
culoare neagră cu lustru (fig. 6 /5),
care se datează aproximativ în
secolul al IV-lea e.n. Restul inven
tarului se datează din secolele V—
V I 1 7 . Inventarul mormîntului îşi
găseşte analogii la Căpuşul Mare,
Lechinţa de Mureş, Moreşti şi
Cipău.
La Ν de mormîntul descris
mai sus, cu aproximativ 100 m,
a mai fost descoperit un schelet
uman în poziţie chircită, împreună
cu o serie de fragmente de vase,
peste care s-a aşezat fundaţia
unei case.
Cu prilejul unei recunoa
şteri ulterioare tot în această parte
de hotar, în punctele Vii şi La
Dîlme, am aflat un interesant ma
terial arheologic, aparţinînd epocii
bronzului şi a fierului (fig. 7/l—5).
Pasta fragmentelor ceramice este
dură şi amestecată cu piatră pisată
virfuri de aîgcţi ( i
Fig. 6. — Ocxi/a. 1—4,
dc vai face. I V — V e.n.).
şi nisip, slab arsă şi lucrată cu
mîna. Predomină culoarea roşie şi
brun-roşcat. La vasele mari, su
prafaţa este zgrunţuroasă şi dură.
Remarcăm o serie de fragmente
ceramice cu butoni şi cunoscutul
brîu alveolar, de asemenea şi un
mic fragment dintr-un vas-strecurStoare.
La sud de punctul Pe Dric
cu aproximativ 1 km, în urma
unor săpături executate de către
cetăţenii din comună pentru a
scoate lut necesar lipitului caselor,
Fig- 7. — Otnlţa. Ceramici primitivi: 1, 2, 5, epoca bronzului; 3 — 4,
am observat un strat de arsură şi
epoca Acrului.
cărbuni. De asemenea au apărut
mai multe fragmente ceramice in
forme, f i r i posibilitate de datare precisă. Cu această ocazie am descoperit şi două
fusaioledin lut ars de formă bitronconică, de mărimi diferite (fig. 8/1).
Tot în această parte de hotar s-au găsit, cu ocazia lucrărilor agricole, două lame
de silex.
1 1

K.

Horedi, Şaruitrul

Mort/li,

in SCIV,

VI,

195S,

3-4,

p.

660.
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Cu ocazia construcţiei unei
clădiri in vatra satului s-au găsit
mai multe vîrfuri de săgeţi din
bronz. In posesia noastră a ajuns
doar unul, restul fiind pierdute.
Vîrful de săgeată prezentat este în
trei muchii, de tip obişnuit, ce se înca
drează în aspectul culturii materiale
scitice din Transilvania (fig. θ / 2 ) u .
în partea de hotar denumită
Ostcze şi în împrejurimi, precum şi
La Dîlme au fost găsite multe frag
mente de vase romane provinciale,
în majoritate de culoare roşie, dar
nu sînt excluse nici cele cenuşii
(fig. 8 /3—5). De asemenea, tot La
Dîlme (fig. 9) am aflat şi un frag
ment de rlşniţă romană. Menţionăm
că aşezarea romană suprapune, în
bună parte, aşezările mai vechi.
4. Teaca. Comuna Teaca e Fig. β. — Οιπί/β. I, fusaioll din lut; 2, vîrf de sagcacl; i — S, ceramic]
romani.
situată pe şoseaua Bistriţa-Reghin,
la o distanţă de aproximativ 20 km
de Bistriţa. La est dc şoseaua amintită, pe o pantă domoală, orientată spre vest, G.A.S. —
Teaca a executat o serie de construcţii. Cu ocazia săpăturilor de fundaţii şi nivelări de teren
au ieşit la iveală urmele unei vechi aşezări. Din pămîntul aruncat, precum şi din lucrările
ce se mai executau încă, am cules o serie de fragmente de vase interesante, lucrate cu
mîna, din pastă relativ bună şi bine arsă. Culoarea alternează de la brun-roşcat spre

Fig. 9. — L a Dilmc.
>· Cf. MaliriùJi, I, p. 420; Ε . Sprockhoff, in UHT/RL,
».v. Ρ/αΙιμίςη,
p. 106; cf. Dată,
1 1 1 - I V , 1927-1932,

p. 334; V . Parvan, Ο / κ » ,
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negru. Se remarci o serie de fragmente provenite de la unele vase mari, cu diametrul
de peste 30 cm, cu buza uşor răsfrîntă în exterior, urmată de un brîu în relief ce continuă
pe sub ea la aproximativ 4 cm distanţă de muchia buzei (fig. 10/1). Au fost identificate
şi vase cu torţi canelate (fig. 10/6). Cu ocazia acestei cercetări, am observat de asemenea
multe fragmente de chirpic ars şi resturi de oase de animale. Din observaţiile sumare care
s-au putut culege la faţa locului se constată existenţa mai multor niveluri de locuire,
variind între 30 şt 70 cm grosime. La o adîncime de aproximativ 60 cm s-a observat un
strat de cărbune şi cenuşă în care zăceau cîteva fragmente de vase feudale tîrzii. Aici se
pare că straturile de cultură au fost deranjate anterior lucrărilor actuale.

•L.J
Fig. 10.

—

Tuta.

f—9,

ceramici halba mani;

10,

ac din bronz.

Tot din pămîntul aruncat provine şi un ac de bronz (fig. 10 /10), care, după informa
ţiile culese la faţa locului, s-ar fi anat la o adîncime de aproximativ 50 cm. Din informaţiile
culese de la muncitori, cît şi din cele ce au putut fi observate la faţa locului, reiese că
au fost şi vase întregi, sau aproape întregi, conţinînd oase şi cenuşă, ceea ce ar indica
urme de morminte.
Din materialul arheologic adunat cu ocazia acestor cercetări, deşi puţin, se poate
stabili totuşi existenţa unei aşezări primitive ce sc încadrează la începutul epocii halls ta t
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ticne. Apariţia cîtorva fragmente de vase care sînt caracteristice culturii Noua (fig. 10/4)
confirmă în mod veridic acest lucru 1 *.
5. Şiea-M4gaeruţ . La nord de comună, pe dealul Hederiş *, se ridică un promon
toriu înalt, cunoscut sub numele dc Cetate21. în partea locului se mai întrebuinţează şi
denumirea de Cetatea Sfîntului Ladislau 22 . Pe vîrful dealului, la o altitudine de 580 m,
se află incinta unei cetăţi de pămînt, de formă ovală, puţin alungită în partea de vest.
De jur împrejurul platoului se observă foarte bine urmele unui şanţ precedat de un
val, ambele bine păstrate pe aproape întreg traseul. în partea de vest şanţul este dublat,
pe o porţiune relativ scurtă. Platoul are lungimea est-vest de 90 m, iar lăţimea sud-nord
m

0
Fig.

Fig,

11. — S c h i ţ a d e

10

20

30

Ί0

plan a « c e t ă ţ i i »

dc

12. — « Cetatea)> d e l a Ş i c u - M ă g h c r u ş ,

Mm
ta Ş i c t i - M ă g h c r u ş ,

Ilcdcriş.

I l c d c r i ş . Vedere dinspre

sud.

de 38 m, închizind o suprafaţă de 0,30 ha. Pantele platoului sînt abrupte, cu excepţia celei
de vest, care coboară printr-o şa în prelungire, pe coama căreia sc conturează vizibil
drumul de acces în cetate în direcţia şanţului dublat (fig. 11 şi 12) (foarte slab s-a observat
şi un al treilea şanţ).
Suprafaţa platoului nu este perfect plană, ci accidentată, avînd o înclinare apreci
abilă spre est. Dc asemenea, se observă urmele unor gropi mari, care provin probabil
de la săpăturile făcute dc către căutătorii dc comori. Pe latura de V a platoului şi în
1 1

lotit

M. Macrca,
Casolf-Calbor,

E . Dohroiu
i n Maltrialt,

şi N .
V , p.

L u p u , Şantierul
412.

arbeo-

-1

l u l i u M a r ţ i a n . Urme din rdşpoairle romanilor
ea dacii, p . 2 7 .
I . K ă d ă r , Szolnok-Oobokardrmtgye,
Momgrafidra
(Mono
grama j u d . S o l n o c - D o b î c a ) , p . 2 6 .
K

•
N . V l a s s a , Ş t . D ă n i l ă , Sipiturile
arluologice
din I960
dt
ia Sita - Xtdgberuţ.
I n l u n a mai a a n u l u i I 9 6 0 , M u z e u l d i n
B i s t r i ţ a şi I n s t i t u t u l d c i s t o r i c C l u j a o r g a n i z a t s ă p ă t u r i siste
m a t i c e p c H e d e r i ş . R e z u l t a t u l a c e s t o r a a s c v e d e a î n Apidam,
VI.

* « l i n i e r i i » î n s e a m n ă deal m a r c cu p ă d u r e . G r . R u s u ,
.Steme de Ioturi
din nord estul Transilvaniei,
i n Studii
s i mate
riale de onomostită.
E d i l . A c a d . , 1969, p .
165.
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interior, in imediata apropiere a şanţului principal, sc observă o ridică tură de pămînt
relativ înaltă, probabil urmele unui turn de apărare, care a fost situat în direcţia drumului
de intrare în cetate. Notăm că platoul are în acest punct cea mai mare altitudine. Nu s-au
putut identifica urme de ziduri.
Suprafaţa platoului este acoperită de un strat de humus gros de aproximativ 15—20 cm.
La baza acestui strat de pămînt am găsit numeroase fragmente de ceramică primitivă,
lucrată cu mîna, de tip Wietenberg şi din epoca fierului, din pastă dură, amestecată cu
nisip şi piatră pisată (fig. 13/1—4). Sînt carac
teristice fragmentele cu buza dreaptă şi uneori
răsfrîntă în exterior, iar în alte cazuri cu buza
şi brîul de sub ea crestate. Au apărut cîteva
fragmente dc vase-borcan, cu proeminenţe şi
lucrate dintr-o pastă mai fină23. Două frag
mente atrag atenţia: unul dintr-un vas mare
cu butoni circulari adînciţi în interior şî cu
obişnuitul brîu alveolar (fig. 13/4), iar altul
ornamentat în brăduleţ. Ambele fragmente
par să trădeze unele caracteristici ale ceramicii
dacice, fapt ce se confirmă şi prin apariţia
unui singur fragment de vas lucrat cu roata,
însă extrem de corodat.
Fig.
13. - S./ra-t\tdgbrria.
î — 2, ceramici din epoca
bronzului; J—I,
ceramici din a doua epoca a fierului.
In apropierea presupusului turn de apă
rate, executîndu se un sondaj de suprafaţă,
la aproximativ — 35—40 cm, au apărut numeroase fragmente de vase feudale tîrzii, apar
ţinînd probabil secolului al XlV-lea (fig. 14/7,8). Concomitent cu apariţia acestor
fragmente, am găsit şi două vîrfuri de suliţă din fier (fig. 14/9, 10) şi probabil fragmentul
unei coarde de arbaletă. De asemenea, au apărut şi mai multe cuie de fier.
Materialul arheologic sesizat pe Hederiş, cit şi prezenţa unor fortificaţii de pămînt
confirmă existenţa unei cetăţi ce a funcţionat foarte probabil în epoca feudală (sec. XIV).
Prezenţa ceramicii de tip Wietenberg, cît şi cea din prima şi probabil din a doua epocă
a fierului sînt probleme cc vor putea fi rezolvate cu ocazia altor cercetări.
Aşezarea contemporană a cetăţii de pe Hederiş se află la 1 km de comuna ŞieuMăghcruş, în imediata apropiere a şoselei ce duce spre Crainimăt-Bistriţa şi la sud de
aceasta. Aici se întinde o terasă, relativ joasă şi destul de mare. In urma arăturilor execu
tate de către C. A. P. Şieu-Măgheruş pe această terasă, s-a făcut o cercetare cu care ocazie
s-au găsit foarte multe fragmente de vase, aparţinînd mai multor perioade, între care
semnalăm cîteva databile în epoca bronzului — cultura Wietenberg (fig, 14/1—3). Sînt
interesante fragmentele aparţinînd epocii hallstattiene (fig. 14/5). Nu sînt excluse nici
fragmentele unor vase cenuşii lucrate la roată, din pastă fină şi bine arsă, între care semna
lăm fragmentul unui fund de vas din a doua epocă a fierului (fig. 14 /4).
Din cele observate la faţa locului s-a constatat că stratul de cultură începe de la
aproximativ 25—30 cm, fapt care a determinat răvăşirea lui în cea mai mare parte, de
fierul plugului. între fragmentele ceramice a apărut şi jumătatea unei rotiţe din lut ars,
fără să i se poată indica întrebuinţarea21.
° K.
Maltrialt,

Horcdi, Λ inerta
11, p. 19.

dt la S/. Cbnrgbt-Biaibiza,

in

« D.
Maltrialt,
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in concluzie, trebuie să spunem că faţă de numărul mare de fragmente ceramice
răsplndite pe o suprafaţă relativ întinsă, putem presupune la Şieu-Măghcruş existenţa
unei mari aşezări primitive cu o dezvoltare accentuată în epoca hallstattiană, fără să
excludem faza tîrzie a bronzului şi probabil a doua epocă a fierului.
6. Henna, comuna Galaţii Bistriţei. Satul Herina se află aşezat pc şoseaua BistriţaSărăţel-Teaca, la 5 km sud de Sărăţel şi aparţine din punct de vedere administrativ comunei
Galaţii Bistriţei. în continuarea şoselei, spre sud dc Herina, sc află o încrucişare de drumuri
in trei direcţii: spre sud Galaţii Bistriţei, spre sud-vest Tonciu, iar spre vest Lechinţa. în
apropierea acestei şosele, la o depărtare de aproximativ 2 km de încrucişarea amintită
spre vest şi la nord de drumul ce duce spre Lechinţa, se află o terasă întinsă, nu prea
înaltă şi orientată spre sud, denumită Dealul M o r i i 1 5 . In general platoul are o suprafaţă
plană, cu excepţia părţii de nord-vest unde se află o ridicătură relativ înaltă. Aproximativ
la mijlocul platoului, s-a trasat un sondaj lung de 1,50 m şi lat de 1 m. La o adîncime de
* * I n epoca feudali, pc acest platou, pc locul cel mai înalt, a fost instalaţi o moara dc vini, dc unde ii vine ţi numele
dc Dealul Morii.
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25 cm au Început să apară mici fragmente de vase. Continuîndu-se sondajul, prin dezvelirea
unei suprafeţe de 3/3 m, la adîncimea de 35—60 cm, s-a înmulţit cantitatea fragmentelor
ceramice. Concomitent cu aceste materiale, a apărut mult chirpic, arsură ţi cenuţă. De
asemenea în mod compact, pe o suprafaţă de aproximativ 1 m 1 , au apărut aproximativ
16 greutăţi din lut, de formă conică (fig. 15/1). Numărul precis nu s-a putut stabili, din
cauză că unele greutăţi au fost foarte fragmentate. La distanţa de 1 m, în direcţia sud-vest
de acestea, între fragmentele unor vase relativ mari, a mai apărut încă o greutate de aceeaşi
formă dar de dimensiuni mai mici (fig. 15/2). Primele greutăţi au înălţimea de 17 cm
şi diamentrul bazei de 10,50 cm, iar a doua are înălţimea de 0 cm, iar diamcntrul bazei 8 cm.

Fig.

15. — Herina.

de

Greutăţi
ţesut.

pentru

războiul

Fig. 16. -

Vitrina.

I—

ceramici hallstattiană;
6 — 7, ceramici celtica.

fragment dc chirpici;

Menţionăm că fragmentele ceramice rezultate din această cercetare aparţin unor
tipuri de vase mari, cu buza răsfrîntă în exterior avînd sub ea butoni plaţi, fără alte ornamente
(fig. 16/2, 3). Unele vase au fundul adîncit în interior-umbo convex (fig. 16/1)*·. Pasta
în general este dură şi amestecată, mai slab la vasele mari, mai fină şi mai bine arsă la
cele mici, din care s-au aflat puţine fragmente. în general predomină culoarea roşie.
Fragmentele abundente de chirpic ars, apărute cu ocazia executării sondajului,
proveneau din pereţii locuinţelor, avînd întipărite pe ele urmele nuielelor (fig. 16 /5).
Stratigrafia este următoarea: pînă la 25 cm stratul de humus, după care urmează
un singur strat de cultură, gros de aproximativ 40 cm. La baza acestuia se observă un lut
galben amestecat cu pămînt negru, probabil lipitura bordeiului, după care urmează
pămîntul viu.
Făcîndu-se observaţii şi în alte puncte, la aproximativ 880 m nord-est de punctul
săpat, la o adîncime de 35 cm, pe lîngă ceramica obişnuită lucrată cu mîna am aflat şi ceramică
din pastă fină lucrată la roată, de factură celtică. Culoarea în general este roşie: au apărut
însă şi fragmente de culoare neagră (fig. 16/6, 7).
•

M. M a c r a , E . Dobroiu ai N . Lupu, op. (il., ρ,

411.
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Din constatările de mai sus rezultă că această aşezare a fost locuită într-o perioadă
hallstattiană tîrzie şi că apariţia fragmentelor ceramice celtice presupune o perioadă de
locuire şi în La T è n e 2 7 .
Nu excludem posibilitatea ca aşezarea de pe Dealul Morii să fi fost locuită şi într-o
fază timpurie hallstattiană, probabil aparţinătoare culturii Noua, apariţia cîtorva fragmente
ale unei ceşti fiind un indiciu în acest sens.
Concluziile generale ce se pot desprinde din succinta prezentare a cîtorva aşezări
şi descoperiri arheologice din judeţul Bistriţa-Năsăud denotă cu destulă certitudine că
în jurul oraşului Bistriţa, cît şi în localităţile Învecinate, sînt multe puncte de interes istoric.
Cercetarea acestora poate oferi arheologilor un bogat şi variat material de studiu şi documen
tare.
ÉTABLISSEMENTS ANCIENS DÉCOUVERTS DANS LE DÉPARTEMENT DE
BISTRIŢA-NĂSĂUD
RÉSUMÉ

On présente les résultats de quelques sondages de petite ampleur, des recherches de surface
ou des découvertes fortuites dans le département de Bistriţa-Nisiud.
Bistriţa. Sur le territoire de la ville, on a découvert i différents endroits des vestiges d'un
établissement de l'âge du bronze, des tessons qui, dans leur majeure partie, datent de l'âge du
fer, une pièce de monnaie romaine impériale en bronze, un tétradrachme en argent d'Alexandre
le Grand et une hache en pierre.
Arcbiud. Au lieudit « La Izvoare », on a recueilli des tessons dc la fin du néolithique et,
probablement, du début de l'âge du bronze. Au lieudit « La D'il me », où se trouve toute une
série dc petites collines, on a découvert une tasse appartenant à la civilisation dc Coţofeni et deux
bagues en bronze, de l'époque féodale. Sur la colline dite «Dealul Fragilor» on a mis au jour
un dépôt d'objets en bronze, formé de pièces d'harnachement ct d'armes, mais dont on n'a pu
récupérer que deux anneaux. Mentionnons également, dans cette zone, la découverte d'une hache
en cuivre.
Ocai/a. Au lieu dit « P c Dric», on a découvert une combe d'inhumation qui, d'après le
mobilier, peutêtre datée des V e — V I e siècles. Dans la terre dc remplissage on a trouvé un
fragment céramique qui peut être daté avec approximation du I V - e siècle. Aux lieuxdits « Vii »
et « La Dîlme » on a découvert des matériaux archéologiques de l'âge du bronze et dc l'âge du
fer. Au sud du lieudit « P c Dric» on a trouvé quelques fragments céramiques, deux fusaïoles
et deux lames en silex. Sur le territoire du village on a trouvé aussi plusieurs pointes de flèche
en bronze dont on n'a pu récupérer qu'une seule. Aux lieuxdits « L a Ostepe» et « La Dîlma»,
on signale la découvert de tessons romains provinciaux.
Teaca. Tout près dc cette commune on a mis au jour les vestiges d'un établissement du
début du Hallstatt, à plusieurs niveaux d'habitat. Notons la découverte d'une épingle en bronze.
Sieu-Măgheriij. Au lieudit «Cetate», on a surpris l'enceinte d'une cité, probablement en terre,
où l'on a découvert des tessons provenant de vases primitifs travaillés a la main, des tessons
dc vases de l'époque féodale, approximativement des X I I I e — X V e siècles et deux pointes de
lance en fer. A l'est de cette commune on a découvert sur un terrasse, un établissement de l'âge
du bronze — civilisation de Wietenberg — , du Hallstatt et de la deuxième époque de l'âge du fer.
HMna. Sur la terrasse dite « Dealul Morii » on a trouvé, épars parmi les vestiges d'un
établissement, des poids coniques en terre cuite, des tessons et un bon nombre de fragments dc
bousillagc calciné. Tout près dc cet établissement, on a découvert de la céramique travaillée à
la main et au tour.
1 1
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LÉGENDE DES FIGURES
Fig. I . — Relevé de> local ilea aux d é c o u v e r t e archéologiques.
Fig. 2. — Bùfri/a. Tessons dc l'âge du bronze.
Fig. 3. — 1, tetradrachme en argent d'Alexandre le G r a n d ; 2, sesterce romain en bronze dc Trajan.
Fig. 4. — Bùlri/a. Hache en pierre.
Fig. S. • 1, vase dc la civilisation dc Coţofeni; 2, fragment d'un marteau encolirhiquc en cuivre; 3, 4, bagues en
bronze datées avec approximation des X V 1 — X V I e siècles; 5, anneau en bronze, Hallstatt B .
Fig. 6. — Ocnifa, 1—4, pointes de flèche ( V · siècle dc n . * . ) ; 5, fragment de vase ( I V e — V " siècles de n.fc.).
Fig. 7. — Ocm'fa. Céramique primitive. 1, 2, S, â g e du bronze; 3, 4, â g e du fer.
Fig. i, — Qcmta. 1, fuaalolc en terre cuite; 2, pointe dc flèche; 3—S, céramique romaine
Fig. 9. — « La Dilmt*. Fragment d'un moulin à bras romain.
Fig. 10. - 1—9, céramique hallarattienae; 10, épingle en bronze.
Fig. U . — Relevé dc la forteresse de Ş i e u - M i g h c r u a - * H c d e r i j » .
Fig. 12. — L a forteresse de Şieu-Magherus-a Hcderij · , vue du sud.
Fig. 13. — Situ-Migitraf.
1—2, céramique dc l'âge du bronze; 3, 4, céramique dc la deuxième é p o q u e de l'âge du fer.
Fig. 14. — Sittf-MagixTUf. 1—3, céramique de l'âge du bronze, culture de Wietenberg; 4, 6, céramique de la premiere
é p o q u e dc l'âge du fer; 4, céramique dc la deuxième é p o q u e dc l'âge du fer; 7, β, céramique féodale, X I V e aiede; 9, 10,
pointes dc lance c l de javelot; 11—13, clous en fer.
Fig. 15. — Hrriru. Poids pour métier à tisser.
Fig. 16. • Hirina, 1 — 4, oframique hallsratticnnc; 5, fragment dc bouaillage; 6, 7, céramique celtique.
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CERCETĂRI ŞI SĂPĂTURI ARHEOLOGICE
ÎN JUDEŢUL ARAD

EGON DORNER
Λ

I

1960—1966, Muzeul din Arad, pe lingă acţiunile comune întreprinse
în colaborare cu Institutul de arheologie al Academiei Republicii Socialiste România 1 ,
a efectuat o serie de sondaje şi cercetări de suprafaţă în hotarul diferitelor localităţi
din jud. Arad. în cele ce urmează prezentăm pe scurt rezultatele celor mai importante cerce
tări (sau chiar descoperiri izolate), grupate pe localităţi şi în cadrul acestora, cînd este cazul,
pe locuri de descoperire şi epoci (fig. 1).
N CURSUL ANILOR

Fig.

1. — Localităţi cu descoperiţi arheologice din jud.

Arad.

I . ARAD (oraş)
1. Cartierul Grădişte. La aproximativ 800 m NNE de capătul oraşului Arad (cartierul
Grădişte), la dreapta şoselei naţionale Arad-Oradea, a fost săpată în 1963 o groapă de fundaţie
1
Săpaturi l i Arad-Ccala ( l % 2 ) , Pecica, talaţul Donat
(1965) st C o v i a i n ţ (1966) tub conducerea ţi îndrumarea Irutilutuluî dc arheologie al Academiei, Filiala Cluj. Participare

la lipiturile dc pc teritoriul arldcan întreprinse dc Institutul
de arheologie la Pecica (1960, 1961, 1962, 1964), SîntanaArad (1963), Cicir, Temcscsti si Clpilnas (1965).
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pentru o clădire, avînd mărimea de 12x12 m, adîncă de 2,50 m, pe terenul neted aparţinînd
Complexului de sere. Abia după terminarea lucrărilor, Muzeul din Arad a fost anunţat
că în locul săpat au ieşit la iveală mai multe fragmente ceramice şi oase. Dintre fragmentele
ceramice (fig. 2), unele sînt lucrate la roată, de culoare gri deschis, mate la suprafaţă, sau
gri închis, lucioase, avînd drept ornament o linie ondulată realizată prin lustruire. Altele
sînt modelate cu mîna, prost arse, din pastă grosolană, impură, în exterior de culoare brună

1
Fig.

2.

Arad-Grddi/le.

1, f r a g m e n t e c e r a m i c e d i n sec.

I V ; 2, pieptene d i n

os.

cu pete negre de arsură. Uneori sînt ornamentate cu benzi în valuri. Printre fragmentele
ceramice cenuşii, bine arse şi lucrate la roată, menţionăm cele provenite dintr-un vas mare
de provizii, avînd buza lată, ieşită în afară şi ornamentată cu şiruri de puncte incizate.
î n profilul pereţilor săpăturii s-au putut constata urmele a cinci gropi, din care două
mai distinct păstrate în secţiunea peretelui sudic (fig. 3). Una din aceste gropi (nr. 1) avea
forma unei oale, alta era asemănătoare unui clopot.
Cu ocazia unui sondaj făcut pe o porţiune mică de-a lungul peretelui sudic au mai
ieşit din groapa nr. 1 alte fragmente ceramice cenuşii, oase mici arse lîngă părţi dintr-un
vas lucrat cu mîna şi un pieptene din os. Pieptenele, ornamentat cu şiruri de puncte incizate,
are un mîner semicircular, prins cu două nituri din fier (fig. 2 /2). D i n groapa nr. 2 au fost
scoase de asemenea fragmente ceramice cenuşii, lucrate la roată, şi diferite oase de animal
(cal, bovideu).
Materialul ceramic găsit la Arad-Grădişte, pe locul Complexului de sere, prezintă
analogii cu produse asemănătoare descoperite în săpăturile de la Arad-Ceala din 1962,
datate în secolul I V e. η 2 . Această încadrare cronologică e sprijinită şi de prezenţa piepte
nului din os, frecvent mai ales în mediul purtătorilor culturii Sîntana de M u r e ş 3 . La Bălteni,
jud. Buzău, un pieptene de tip asemănător şi fragmente ceramice de aceeaşi formă şi factură
au apărut într-o aşezare dacică tîrzie, secolele I I I — I V e. n. 4 .
* I . H . C r i ş a n - E . D o r n c r , Aşezarea dacică din sec. IV
e.n.
de la Arad-Ceala,
c o m u n i c a r e l a a 11-a s e s i u n e ş t i i n ţ i f i c i a
m u z e e l o r , B u c u r e ş t i , 1 9 6 5 . V e z i ş i SCIV,
X I V , 2,
1963,
p. 4 6 0 - 4 6 1 .

211,

» DolgCluj,
449.
• Materiale,
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1912,

p.

V I I I , p.

263-326;
14 ş i

fig.

Materiale,
3/4-5.

VII,

p.

188,
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2. Cartierul
Aradul
Nou. în anul 1962, cu ocazia săpării unei gropi pentru un mormînt
în cimitirul din cartierul Aradul Nou (la sud de Mureş), au apărut de la o adîncime de aproxi
mativ 1,50 m cîteva fragmente ceramice
lucrate la roată, unele cenuşii, altele
roşii-cărămizii şi bucăţi de cărămidă.
Elevul Romulus Muller de la Liceul nr.
4 Arad, colaborator al Muzeului din
Arad, a putut salva un fragment cera
mic şi o parte mai mare dintr-o cără
llllilu/tf/w/ff vegetal
\PSmîntgalben
lipicios
midă. La faţa locului s-a constatat că 17771 fiSmrnt negru
I ' » 1 Fragmente
ceramice
nu se pot face sondaje de verificare sau
\~e7~[ Qase "
'
*
\ \ \ \ \ Pămînt galbnt-brun
salvare, deoarece teritoriul în cauză este
Fig. 3. — Profilul peretelui dc aud cu urmele celor douJ gropi.
presărat cu morminte recente.
Fragmentul de cărămidă este de
culoare cărămizie, are o lungime de 18,5 cm, lăţimea de 11,5 cm şi grosimea de 3,0 cm.
Pe un spaţiu adîncit de 2 cm se văd următoarele semne în Telief : L E G I U I F (F). Sub
ştampilă se află o adîncitură în formă de laţ, de grosimea unui deget (fig. 6 jl). Fragmentul
ceramic reprezintă buza unui vas, de culoare
brun-cărămizie, lucrat la roată, cu marginea
lată ieşită în afară. La gît e ornamentat cu două
brîuri paralele în relief, care încadrează un
ornament în formă de val făcut prin lustruire
(fig. 6/4).
încă în anul 1869, cu ocazia construirii
căii ferate Timişoara-Arad s-au găsit lîngă
Mureş la Aradul Nou cărămizi romane cu
CeprMφα Fier
ştampila legiunii a V-a Macedonica *. Cărămida
cu ştampila legiunii a IV-a Flavia Felix de la
Aradul Nou îmbogăţeşte lista descoperirilor
•s Schelet urnea
privind această legiune (atestată în multe locuri
din Banat) cu o nouă localitate.
1

3. Teritoriul

Oase Acel

Scăriţe

din'fier

Fig. 4. — Arad

•

• CAS. CtaJa. Poziţii scheletului din
sec X c n .

G.A.S.-Ceala.

în vara anului

1964 muncitori ai G.A.S.-Ceala, din apropie
rea oraşului Arad, au găsit, la scoaterea de
nisip şi prundiş dintr-o groapă, mai multe
obiecte de metal lîngă un schelet uman, a cărui
parte superioară a fost distrusă cu ocazia lucră
rilor. La sesizarea conducerii G.A.S.-Ceala,
Muzeul din Arad a efectuat un sondaj de
salvare pe locul descoperirii ce se află la circa
8 km vest de centrul oraşului Arad, la l V 2 K m
nord de drumul Arad-Pecica, pe un teren
complet neted.
* C . Goos, StaJie»

jaiâsebee
Apidum,

Daciens.

zar Geograpbie

Sighisoan,

I , 1942, p. 104.
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and Grsibiebte

des

Tra-

1873/74, p. 74; C Dakoviciu,

Fig.

5. — Arad—CAS.

Ceata. P i e s e d i n i n v e n t a r u l m o r m î n t u l u i .

5
Fig.

6 . — Aradul Nou. 1, c ă r ă m i d ă ş t a m p i l a t ă r o m a n ă ; 4, f r a g m e n t c e r a m i c . Arad-G.AS.
Ceala. 2 , v a s e
de f a c t u r ă c e l t i c ă ; 3, b r ă ţ ă r i d i n b r o n z ; 5, vase d i n perioada de c o n v i e ţ u i r e d a c o - s a r m a t i c i .
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Săpîndu-se o casetă s-au dezvelit membrele inferioare ale unui schelet uman orientat
ESE-VNV, la -1,41 m. în prelungirea piciorului sting la -1,20 m se afla, situat mai sus,
craniul unui cal cu cîteva oase alături (fig. 4). Inventarul arheologic a constat din: două
scăriţe, o zăbală şi o cataramă, toate din fier, apoi o placă lunguiaţă concavă din os, un cui
(?) şi un cuţit (?) din fier, precum şi un inel din bronz. Părţi dintr-o sabie din fier
se aflau lîngă femurul stîng. Obiectele de metal descoperite anterior, ajunse şi ele în posesia
Muzeului din Arad, sînt următoarele: partea superioară a unei săbii din fier, cu o gardă
masivă din bronz, o placă de bronz ornamentală aparţinînd de minerul săbiei, două brăţări
plate din bronz, neornamentate, din care una fragmentară, şi o placă semicilindrică din
bronz ornamentată (fig. 5). Sabia din fier şi piesele din bronz ornamentate indică o origine
răsăriteană a . Cronologic mormîntul poate fi încadrat în secolul al X-lea e. n.
Din aceeaşi groapă de nisip au putut fi salvate prin achiziţie dc la muncitori mai multe
obiecte arheologice, găsite intîmplător, din epoci diferite, fără posibilitatea unor informaţii
mai precise.
Trei vase, lucrate la roată, cenuşii sau brune-cafenii (fig. 6 /2) şi cinci brăţări din bronz
(fig. 6/3) sînt de factură celtică şi au aparţinut probabil unor inventare de morminte 7 .
Vasul mare, înalt de 35 cm, a fost găsit împreună cu farfuria (diam. 17,5 cm) în care se aflau
oscioare de pasăre. Partea superioară, în formă de pllnie, a unui alt vas mare are înălţimea
de 22 cm.
Două căniţe din lut, lucrate la roată, de culoare gri, şi un mic vas-borcan lucrat cu
mîna, de culoare negricioasă, d<n pastă impură, ornamentat de-a lungul buzei cu adin
ei tu ri (fig. 6/5), o fibulă provincial-romană din bronz (fig. 7) şi patru monede romane
imperiale din argint (Titus, Antoninus Pius, Faustina senior
şi Faustina junior) 8 aparţin perioadei de convieţuire dacosarmatică.
4. Bulevardul

Republicii.

în septembrie 1964,

s-a

săpat

pe B-dul Republicii din Arad (pe porţiunea încadrată de
străzile Xenopol şi Tîrnavelor) un şanţ de 2,50 m adîncime
pentru lucrări edilitare. Cu această ocazie, au ieşit la iveală de
la -0,80 m, dintr-un strat de cultură gros de 0,45 m, nume
roase fragmente ceramice lucrate cu mîna (fig. 8/1), brunecafenii sau negre, unele ornamentate cu caneluri paralele,
precum şi resturi de chirpic. Qteva părţi de vase ca şi o
valvă de tipar din gresie pentru turnarea unui celt (fig. 8 /2)
din bronz au ajuns în colecţia Gh. Miloi din Arad. Aceste
materiale arheologice se încadrează în perioada de început a
primei epoci a fierului.
Pe teritoriul actualului oraş Arad s-au găsit în ultimii
15 ani şi alte urme de locuire contemporane cu descoperirile
Fig. 7. — Arai—
G.AS.
Ctala.
Fibulă dc bronz.
de pe B-dul Republicii. Fragmente canelate hallstattiene au
fost găsite împreună cu greutăţi conice din lut pe locul numit
« Silvaş » din cartierul Bujac. Alte materiale asemănătoare au fost găsite cu ocazia săpării
< Analogii In descoperiri pe teritoriul U . R . S . S . la: N . Fcttich, A

bonfogţaui

monoridg

murirsjtt,

in Ars

Hungpita,

11,

Budapesta, 1935, fig. 2 9 / 1 - 4 si fig. 30/1. Privind teritoriul
ţarii noastre, vezi descoperirea dc la Cluj, cf. Ii tor Li
Româniţi,
I , Bucureşti, I960, p. 771, fig. 190.
7
Pentru unele analogii: I. H . Crisan, în AMIS,
I, p. 95,

fig.

4/4

ţi 4/1

(vase de l i Derm ir); idem, Maltrialt

din nttrepala
fi aşezarea ai la Ciumtfti
fi probltma
dintre daţi fi ttlfi In Tramlrania,
Baia Marc, 1966,

daciti

raporturilor
p. 52,
fig.

22/2 (vas de la A rad-Gai) ; i p. 54, fig. 24/1 (brttari, tor dc
la Arad-Gai).
• Pentru monede, vezi SCIV,
17, 1966, 2, p. 420.
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unei gropi în curtea Spitalului Unificat, de pe str. 6 Martie. Fragmente ceramice identice,
greutăţi de lut, oase de animale şi o figurină de animal din lut au fost salvate dintr-o
groapă a unui şantier din faţa Palatului Cultural, înspre parcul Eminescu 9 .

F i g . 8. — Arad-B-dul
d i n l u t . Arad-Gai.
4,

Republicii.
vase din

1,
fragmente ceramice; 2, tipar
lut. Arad-lnsula
Mureşului
ş i Arad-Gara

p e n t r u t u r n a r e a u n u i c e i t . Araâ-Micălaca.
Podgoria.
5 a — b , v a s e l u c r a t e la r o a t ă s e c .

3, c ă n i ţ ă
III—IV.

5. Cartierul Micălaca. în luna iulie 1963, cu ocazia facerii unei gropi de fundaţie pe
porţiunea de teren dintre Uzina electrică şi strada Moş Ajun, muncitorii au dat de un schelet
uman, întins pe spate, pe care l-au distrus în cursul lucrărilor. Locul se află la sud de drumul
naţional ce duce de la Arad la Deva, în apropierea noului turn de apă al staţiunii de termoficare. în colecţia Gh. Miloi din Arad 1 0 a ajuns de aici b căniţă cenuşie, lucrată la roată
(fig. 8/3), care după spusele muncitorilor s-ar fi găsit lîngă craniul scheletului. Alte infor" Materiale inedite i n M u z e u l din A r a d .
1 0
P e n t r u p e r m i s i u n e a de a p u b l i c a p i e s e l e aflate î n c o l e c ţ i a

sa a d u c e m m u l ţ u m i r i
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lui G h .

Miloi.
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maţii despre eventuale obiecte de inventat ale mormîntului care aparţinea perioadei dintre
secolele I I — I V e. n. nu avem.
6. Cartierul Gai. In 1965, cu ocazia unor lucrări de extragere a prundişului dintr-o
mare groapă situată la extremitatea de NV a oraşului Arad (la capătul străzii Poetului, pe
dreapta drumului ce duce la comuna Variaş), muncitorul Cornea Teodor a găsit două vase
mici cenuşii (fig. β/4) lucrate la roată, care au ajuns în cele din urmă în posesia Muzeului
din Arad 1 1 . Vasele, de tradiţie provincial-romanâ, provin probabil din inventarele unor
morminte sarmarice
7. Arad — Podgoria. Cu ocazia unor lucrări edilitare, lîngă gaia electrică Arad-Podgoria, muncitorii au salvat un vas intact pe care l-au adus la Muzeul din Arad. Vasul, înalt
de 0,30 m, din pastă cenuşie deschisă, mată, neornamentat, arc buza lată, fundul plat şi
prezintă o gaură în jumătatea superioară (fig. 8 /5b). Cronologic el se încadrează în secolele
III—IV e. n., trădînd o evidentă tradiţie Latène.
8. Arad—

Insula Mureşului. Din peretele înalt format de malul Mureşului în imediata

apropiere de Insula a III-a, la vest de oraşul Arad, locuitorul Claici Cornel din Arad a salvat
un vas pe care 1-a donat muzeului. Cana mare, de culoare gri închisă, cu suprafaţa lustruită
dar neornamentată (fig. 8/5a), are înălţimea de 0,28 m şi se încadrează cronologic tot în
secolele I I I — I V e. n . 1 S .
II. S t N P E T R U G E R M A N

1. Hotarul Fîntîna vacilor. Prin intermediul locuitorului Anton Hamerak din corn.
Sînpetru German, Muzeul din Arad a intrat în cursul anilor 1959—19621η posesia mai multor
vase din lut (unele lucrate cu mîna, altele la roată), găsite de diferiţi locuitori la exploatarea
de nisip dintr-o groapă mare de lîngă «Findna vacilor», la circa 1 km est de centrul comunei
(fig. 9/1).
In vara anului 1963, Muzeul din Arad a întreprins un sondaj de salvare pe locul amintit
(fig. 9 /2), situat pe un teren complet neted 1 1 . La 70 m Ν V de fîntînă s-a trasat pentru început
un şanţ; la adîncimea de 0,50—0,70 m au apărut cîteva aşchii mici de silex, iar la capătul
de nord al şanţului un vas din lut cu patru gurguie, tip « ghiveci de flori », avînd alături
un fragment de topor din piatră. Săpătura a fost apoi extinsă spre nord, urmată de deschi
derea unei casete pînă la marginea gropii de nisip. Cu această ocazie s-a dezvelit un grup
de vase (fig. 10/1), alături de care s-au găsit urme de oase puternic descompuse. Din acest
grup făceau parte: un vas înalt cu picior găurit (fig. 10/2), care a fost acoperit cu un vas
mic în formă de pîlnie (fig. 10/3f), apoi două vase « ghiveci de flori » (fig. 10/3e,i) şi un
vas-castron. Toate piesele ceramice descoperite aparţin epocii neolitice tîrzii, prezentind
un aspect local al culturii numită Bodrogkeresztur în Ungaria1 S .
La 1 m nord dc capătul casetei A s-a găsit in groapa de nisip un fragment de la o
rîşniţă primitivă din piatră, iar în dărîmăturile de pămînt din apropiere, tot în groapă, alte
11
Piesele au fost salvele pe seama Muzeului din Acad
de colegul Nicolae Chidiosan dc la Muzeul din Oradea, căruia
ii mulţumim si pe aceasta calc.
1· Vasul mic cu picior îsi are analogia perfecţi intt-o
descoperite din Împrejurimea localităţii Csongrad-Ungaria.

d.

Parducz

Mihdly,

Dinkmălrr

cur Sarmalnairil

Ungarul,

I I I , Budapesta, 1950, pl. C X X 1 V / 3 0 .
" Analogii la Poicnesti, cf. Radu Vulpe In Maltriati,
I,
1953, p. 450, fig. 357 j l ; Piatra N e a m ţ , In Maltriali, V I , p. 369,

fig. B/4. Pentru carul Ungariei, la Gyula, cf. M . Parducz,
op. til., I I I , pl. C X X X I / 2 4 .
1 4
L a sondajul din 1963 a luat pane fi Liviu Mdrghitan,
coautor al acestei părţi din raport,
1 4
Vezi analogii cu allé materiale ale aceleiaşi culturi in
articolul lui rA.W*Aia.,Contribujii

la cunoaftirta

culiurii

Badrog-

kirînrtnr
In TramriJrania, in SCIV,
X I , 1964, 3, p. 3 5 1 - 3 6 7 ,
cu o vasta bibliografic pentru descoperirile dc pc teritoriul
Ungariei.
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Fig.

9. — Sleptlra

German.

Fintina Vacilor. I , plan dc tiiuafic; 2, planul sondajului din anul 1963 (caseta A ) ;
3, planul sondajului din 1965 (caseta B).
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Fig.

10. — Sinpetru

vase

din cultura Bodrogkcresztur;

German.

F î n t î n a V a c i l o r . 1, g r u p u l d c v a s e d i n caseta A ; 2, v a s u l p r i n c i p a l d i n
4,

l a m e d c c u ţ i t d i n s i l e x ; 5, f r a g m e n t e

www.cimec.ro

caseta

ceramice, cultura Baden,

Λ ; 3 a-j,

d i n caseta

Β.
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F i g . 11. — Sînpetrti
German.
F i m î n a Vacilor, t , obiecte din inventarul m o r m î n t u l u i sarmatic n r . I ; 2 a - c , vase din
m o r m i n t e s a r m a t i c e (caseta B ) ; 3, m ă r g e l e d i n m o r m î n t u l s a r m a t i c n r . I I ; 6 a — f, v a s e d i n s e c . I I I — IX", g ă s i t e i z o l a t .
H o t a r u l R e c h . 4, o b i e c t e d i n t r - u n m o r m î n t s a r m a t i c ; 5, t o p o r d i n a r a m ă c u b r a ţ e l e î n c r u c e .

www.cimec.ro

11

C E R C E T Ă R I ŞI S Ă P A T U R I A R H E O L O G I C E I N J U D E Ţ U L A R A D

4i)Ô

vase lucrate cu mîna (fig. 10/3a,j) şi un ulcior mic cenuşiu, lucrat la roată (fig. 11/6 c). La
marginea gropii de nisip s-a mai găsit un schelet uman răvăşit, fără inventar, iar în partea
de sud alte două vase mici de tip sarmatic (fig. 11 /6b,e) şi fragmente ceramice din secolele
X I — X I I I , între care şi o buză de « căldare din lut ».
Sondajul de salvare de la- Fîntîna vacilor a fost continuat şi în anul 1965, de data aceasta
deschizîndu-se o casetă de 6 χ 4 m, orientată SV-NE (caseta B) la circa 26 m NNV de supra
faţa dezvelită în anul 1963 (fig. 9 /3). S-a săpat pînă la stratul de nisip, apărut la -1,25—1,30 m.
Pe o suprafaţă de 4 m pătraţi, socotiţi dc la marginea de SV a terenului săpat spre
NE, s-au găsit pînă la adîncimea de 0,80—1,00 m variate fragmente ceramice aparţinînd
culturii amintite Bodrogkeresztur. S-au putut însă observa şi unele fragmente de vase
decorate pe partea exterioară cu şiruri de puncte incizate sau altele cu linii încrucişate (fig.
10/5), aparţinînd culturii Baden-Pécel, din perioada de tranziţie spre epoca bronzului.
Fragmentele de vase aparţinînd ambelor culturi (Bodrogkeresztur şi Baden) au fost găsite
în acelaşi strat de pămînt negru, adînc de 0,90—1,00 m sub care se afla un strat steril de
pămînt galben (pînă la -1,30 m), urmat de stratul de nisip.
Pe o suprafaţă aproape pătrată de circa 2 m, s-au găsit la -0,60 m alte vase lucrate
cu mîna aparţinînd toate culturii Bodrogkeresztur (fig. 9/3.A-H). Sînt reprezentate diferite
tipuri: oală de lapte, ghiveci de flori, vas-castron, pahar-borcan (fig. 10/3c,d,h,i). în capătul
sudic al casetei Β s-a găsit un vas-pahar, lucrat la roată (fig. 11 /2b).
La 1,20—1,25 m adîncime au fost descoperite două morminte de înhumaţie. Morţii
au fost depuşi în gropi dreptunghiulare direct pe pămînt, stratul negru de umplutură
observindu-se pînă la nivelul stratului de nisip. Mormîntul nr.l (vezi fig. 9 /3.M.I) avea
scheletul culcat pe spate cu braţele întinse de-a lungul corpului, orientat S-N, cu privirea
spre nord. La gît avea mai multe mărgele (1), de formă şi material diferit (calciu, cornalină
faţetată, pastă sticloasă). Deasupra claviculei stingi era plasată o mică piesă din fier, iar
în cerul gurii un cercel din sîrmâ de argint (3). în dreptul sternului se afla o fibulă din bronz
(4), pe antebraţul drept fragmente din fier (brăţară?), iar în partea şoldului drept o fusaiolă
bitronconică din lut (7). în zona gleznelor erau înşirate numeroase mărgele din pastă, sticlă
şi coral (8), iar la capătul piciorului stîng era plasară o ulcică din lut (9) lucrată la roată (fig.
11/2 c) de culoare gri (vezi şi inventarul mormîntului I).
Mormîntul nr. II (fig. 9 /3 M.ll) cuprindea doar resturi ale unui schelet culcat pe spate,
orientat NNE-SSV, cu braţele întinse pe lîngă corp. în jurul gleznelor erau răsfirate un
număr mare de mărgele (fig. 11 /3) şi acestea din coral, sticlă şi pastă. La capătul piciorului
stîng era pusă o căniţă din lut, lucrată la roată (fig. 11/2 a).
Pe baza inventarului ambele morminte pot fi atribuite sarmaţilor şi datate în secolele
111—IV e. n. Descoperirea lot la Sînpetru German, pe locul Fîntîna vacilor, întregeşte
observaţiile privind ritul de înmormîntare al acestei populaţii nomade, cunoscute arheologic
în mai multe localităţi din Banat, dar şi în spaţiul Crişanei mai ales prin descoperirile de
la Vărşand 1 β , Şimand 1 7 şi alte localităţi din nordul Mureşului ca Dorobanţi, Şeitin şi Arad 1 β .
2. Hotarul « Kecb ». în toamna anului 1960 învăţătorul-pensionar Anton Hamerak
a adus Muzeului din Arad cîteva obiecte găsite cu ocazia arăturii cu tractorul în hotarul
estic al comunei, pe locul numit Rech. Aceste obiecte s-au aflat lîngă un schelet uman (după
spusele descoperitorului) şi se compun din două fibule şi două coliere, toate din bronz,
precum şi un colier din mărgele de forme şi culori diferite (fig. 11 /4). Fibulele aparţin tipului
ι · M . Roslia. In Folia Artb.,
I 1 I - 1 V , 1941, p. 51.
N. Chidiosan, Co/ttribufii
ia eieaaafterea eimitirtdai
iarmafie ae Ia Şimaad, comunicare la prima sesiune siiin|ifica a
17

muzeelor, Bucuroşii, 1964; v a i ţ i J C J f , X I I I , 1962,1, p. 208.
l e
Vezi date în legituti cu oceste localităţi in corpul
acestui raport.
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cu piciorul întors pc dedesubt. Colierele semicirculare diferă în privinţa execuţiei: unul
are secţiunea rotundă iar capetele aplatizate, formînd cele două ochiuri, ce au formă aproape
pătrată; al doilea colier are secţiune romboidală, iar capetele se termină în două ochiuri
în formă de laţuri torsionate. Colierul e alcătuit din mărgele din pastă sticloasă de culoare
albă, roşie, verde, avînd forme de butoi, cilindrice, hexagonale, faţetate. Cîteva mărgele
sînt de chihlimbar, faţetate. Obiectele amintite mai sus provin din inventarul unuia sau
al mai multor morminte sarmatice şi pot fi datate în secolele I I I — I V e. n.
Tot din partea de hotar Rech provine şi un topor din aramă cu braţele dispuse « in
cruce » (fig. 11 /5) ajuns in Muzeul din Arad tot prin intermediul lui A. Hamerak. Neputîndu-se clarifica ulterior locul exact al descoperirii toporului, acesta trebuie privit ca un
obiect izolat. Dimensiunile toporului sînt: lungimea totală 0,232 m, lungimea braţului
orizontal 0,104 m, lungimea braţului vertical 0,098 m, diametrul găurii de înmănuşare
0,030 m, lăţimea tăişului vertical 0,042 m, iar lăţimea tăişului orizontal 0,054 m. Pe partea
inferioară, lîngă manşonul găurii de înmănuşare, se găseşte pe ambele părţi cîte o adîncitură
diformă cu « semne » greu precizabile (de atelier?). Culoarea toporului este de un roşu
închis, pe toată suprafaţa se observă urme multe de patină verde. Nervura de mijloc ce
folosea pentru împreunarea celor două braţe e bine vizibilă.
Toporul de la Sînpetru German aparţine seriei de topoare de aramă cu braţele « în
cruce » de tip Jâszladâny ' 9 . O analogie perfectă îl prezintă toporul descoperit întîmplător
la Decea Mureşului ! 0 . Cum tot în hotarul comunei Sînpetru German, la Fîntîna vacilor
s-au descoperit urme din epoca neolitică tîrzie (aspect local al culturii Bodrogkeresztur),
opiniem încadrarea cronologică şi culturală a toporului de la Rech acestui complex arheologic.
3. Hotarul « Goliat ». în vara anului 1960, ţăranul E. Borsos din Sînpetru German,
scoţînd pămînt în partea de hotar numită Goliat, a găsit următoarele piese din fier: două
scăriţe, o zăbală şi un vîrf de lance (fig. 13/1). La faţa locului am fost informaţi că toate
obiectele au fost găsite împreună într-un strat de nisip la 1,25 m adîncime. Sondajul de
informare efectuat pe locul indicat nu a dat dc nici o urmă, nici de obiecte arheologice,
nici de vreun mormînt sau de resturi de aşezare. Cele două scăriţe sînt deformate şi aparţin
unor tipuri diferite: una are urechea pentru curea de formă parrulateră, cealaltă in formă
de ochi. Zăbala din fier e compusă din două bare legate între ele prin belciuge, avînd cape
tele exterioare terminate în formă de inel. Vîrful de lance are capătul subţire, cu secţiune
romboidală, egal de lung cu tocul, care e puţin deteriorat la gură.
Toate cele patru piese îşi găsesc analogii perfecte în descoperirile din epoca avară
timpurie (568—679), cunoscute atît în vestul ţării noastre*1, cît şi pe teritoriile altor ţări
învecinate ! ! . Analogia cea mai apropiată a acestor piese o găsim însă la obiectele de harnaşament şi la fragmentul de lance aparţinînd unui mormînt descoperit tot la Sînpetru German,
în partea de hotar numită Magazin*3.
Faptul că cele patru piese din fier n-au fost găsite lîngă un schelet, ci izolat, nu consti
tuie un caz încă neobservat. Din secolele V I — V I I I sînt cunoscute astfel de piese din fier
îngropate aparte (la Dcmcnyujfalu în Ungaria, la Tujahta in Uniunea Sovietică etc.). Unii
cercetători explică acest fenomen legat de o înmormîntare simbolică a calului* 1 .
' · A l . Vulpe, in SCIV,
X V , 1964, 4, p. 460-461 ţi fig. 3.
» D. Berciu, Apulurn,
I , 1942, p. 49; M. R o d a ,
All,
1928, p. 5 0 - 5 1 , fie;. 14/1.
" Pcrcgul Marc, jud. Arad: z l b a l i si dogi scarirc cu
urechea dc formă patrulater?, cf. 1. Hampcl, AXÎ,
1900,
p. 114, fig. 1 / 1 - 3

Csolmk
(Ungaria): scările dc ambele tipuri şi vîrfuri
de lance, cf. I. Kovrig, AÈ, 1955, p. 34 şi pl. I X , 1 - 5 ; Stkif
(Iugoslavia): sciri|e de ambele tipuri, zăbala şi virf dc lance;
cf. AÛ, 1903, p. 2 7 2 - 275 şi fig. 2 / 1 - 4 .
"SCIV,
11, I960, 2, p. 425 şi fig. 3 / 3 - 5 .
" I. Kovrig, op. til., p. 38—42.
91
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4. Teritoriul G.A.S. în vara anului 1962, lucrători ai G.A.S. din Sînpetru German,
săpînd peretele estic al unui bazin pentru depozitarea motorinei, au tăiat la adîncimea de
1,20 m un schelet uman în dreptul gîtului, scoţînd un craniu şi cîteva piese de metal. Datorită
unei sesizări prompte a lui Λ. Hamerak, Muzeul din Arad a putut lua imediat măsurile cuve
nite de salvare.
Locul descoperirii se află pe un teren neted la circa 2 km SSE de centrul comunei
pe teritoriul G.A.S.-ului din localitate. Săpîndu-se o casetă de 1,50x1m, s-a putut dezveli
Întreg scheletul aflat în bună stare, întins pe spate cu
mîinile lîngă corp, orientarea vest-est, cu privirea
capului spre răsărit (fig. 12). întreg inventarul salvat
constă din: o zăbală din fier (fig. 12/1), două scăriţe
din fier (fig.-12/2) şi o cataramă, tot din fier (fig. 12/3).
Cele în total 38 de aplici din bronz au fost găsite astfel :
patru aplici rotunde şi una dreptunghiulară deasupra
umărului drept, două aplici dreptunghiulare pe clavi
cula dreaptă, două aplici rotunde deasupra umărului
stîng (fig. 12/4—6). O aplică rotundă mare şi 15 aplici
rotunde mici erau presărate de-a lungul braţului drept
(fig. 12/7), alte 13 aplici mici rotunde se aflau pe
piept, la încheietura braţului stîng şi la picioarele
scheletului (fig. 12/8—11). Pe piept, dispuse în linie
orizontală, erau două agrafe (?) din bronz, legate între
ele printr-un fir textil, pe care erau înşirate trei globuleţe din argint impur (fig. 12/13), iar în linie verticală
sc aflau înşiraţi trei butoni din bronz (fig. 12/12).
Tot pe piept se aflau două mărgele.una din pastă
verde, alta din sticlă gălbuie, apoi o placă subţire din
Fig. 12. — Sînptlm Gmaee'C.A.S. Poli|ia
bronz şi mai multe fîşii de metal alb subţire (fig. scheletului si a obiectelor dc inventar (sec. X ) .
12/14—15).

în cursul anului 1963, urmînd o dispoziţie a Institutului de arheologie al Academiei
s-au trasat în imediata apropiere a descoperirii două secţiuni de 8x1 m, adinei de 2 m,
dispuse perpendicular, f i r i a se putea însă intercepta vreun alt mormînt sau orice fel de
material arheologic.
Unele piese din mormîntul de la Sînpetru German prezintă analogii cu descoperirile
de la Şiclău, jud. A r a d 2 5 , datate în secolul X e. n.
5. Hotarul Magazin. Această parte de hotar, situată la capătul de nord al comunei,
este cunoscută în literatura arheologică prin descoperirea unui mormînt de epocă avară a e .
Cercetări de suprafaţă în anul 1966 în groapa de nisip de la Magazin au dus la găsirea de
obiecte de interes arheologic provenind şi din alte epoci diferite: a) perioada hallstattiană
— fragmente ceramice lucrate cu mîna, de culoare neagră sau cafenie, cu lustru la suprafaţă;
b) secolele X I — X I I I — părţi din buze de la căldări din lut şi fragmente de vase lucrate cu
mîna, bine arse, ornamentate cu linii sau benzi în formă de valuri; c) secolele X I V — X V I —
fragmente de torţi de la vase bine arse, lucrate la roată, de culoare galbenă. Torţile sînt
ornate cu dungi paralele de culoare neagră sau portocalie (.") (fig. 13/2).
«· hUlerkit,

V I I I , 1962, p. 706, fig. 2/1.

** V a i nota 21.
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H o t a r u l G o l i a t . 1, o b i e c t e d i n fier, d e e p o c i a v a r ă ; H o t a r u l M a g a z i n . 2 , f r a g m e n t e c e r a m i c e
d i n diferite e p o c i .

LU. Ş E I T I N
în vara anului 1960, învăţătorul Bozean Ştefan din comuna Şeitin—situată la circa
30 k m vest de Arad, pe malul nordic al Mureşului — a adus Muzeului din Arad trei vase
cenuşii, lucrate la roată, o fibulă de argint şi fragmentele unui pahar din sticlă, care a putut
fi ulterior restaurat. Obiectele au fost găsite de ţărani cooperatori, care au distrus cîteva
schelete umane lucrînd la facerea de gropi pentru silozuri în partea de hotar Imaş, la nord
de comună.
D i n informaţiile primite, reiese că vasele provin din cîte un mormînt de înhumaţie,
toate scheletele fiind întinse pe spate, avînd poziţia vest-est, cu privirea spre răsărit. întrunui din morminte s-ar fi găsit şi mărgele albe, care însă au fost împrăştiate şi s-au pierdut.
Despre alte obiecte care probabil s-au găsit, ori despre poziţia exactă a celor salvate în
mormintele distruse, nu s-au putut primi informaţii satisfăcătoare.
în unul din morminte se afla o cupă, de formă bitronconică, cu picior scund (fig.
14/lc). Vasul, de culoare cenuşie deschisă, e acoperit cu lustru şi ornamentat pe umăr cu
o bandă în formă de val, făcută prin lustruire. în acelaşi mormînt s-a găsit şi fibula de argint,
cu piciorul îndoit pe dedesubt (fig. 14 /2) şi un pahar transparent, cu nuanţe verzui deschise.
Pe suprafaţa exterioară e prevăzut cu patru rînduri concentrice de alveole puţin adîncite,
iar sub gură cu două benzi orizontale, mate, dispuse paralel (fig. 14/3). D i n alte două mor
minte provin: un castronaş cu gura lată, buza ovală şi picior îngust (fig. 14/la) şi o cană,
deteriorată în partea superioară (fig. 14 / l b ) , ambele din pastă cenuşie mată.
Cupa din primul mormînt are analogii cu unele descoperiri de la Sîntana de Mureş 2 1 ,
Izvoare 2 8 şi Tîrgşor 2 9 . Forme apropiate se cunosc însă şi în descoperirile din epoca sarmatică
de pe teritoriul Ungariei 3 0 . Paharul de sticlă îşi are analogia perfectă în descoperirile similare
* ' I . K o v â c s , DolgCluj,
1912, p. 265,
77/5.
* » R a d u V u l p e , Izvoare,
Bucureşti,
298/1.

fig.

16/3,

5 ; p. 306,

1957,

p.

283,

G h . D i a c o n u , Tlrg/or,
Necropola
din sec. III-IV,
Bucur e ş t i , 1965, p. 268, pl. C X V 1 1 I / 1 .
3 0
M . P a r d u c z , op. cit., I I I , p l . X I X / 8 ( S z e n t e s - S ă r g a p a r t ) ,
C X X I ( G y u l a c ă r ă m i d ă r i e ) etc.
n

fig.

fig.
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s a r m a t i c e ; 2 , f i b u l ă d i n a r g i n t ; 3 , p a h a r d i n s t i c l ă . Pecica.
b r o n z u r i ; 5, fragmente ceramice d i n e p o c i diferite.

între vii

din unele necropole din secolul al IV-lea din Muntenia 3 1 . Fibula de argint aparţine tipului
des întîlnit în secolele I I I - I V pe o arie largă, cuprinzînd atît teritoriul ţării noastre cît şi
cel al unor ţări vecine 3 2 . Strachina-castronaş de la Şeitin apare mai ales în mormintele
populaţiei dacice şi daco-romane de pe teritoriul ţării noastre 3 3 , dar ea e reprezentată şi
în mormintele de înhumaţie sarmatice dintre Dunărea mijlocie şi Tisa 3 4 . în fine, cana,
de tradiţie La Tène, o întîlnim în părţile arădene mai ales în morminte sarmatice 3 .
δ

* ' B u c u r M i t r c a — C o n s t a n t i n P r e d a , Necropole
din secolul
al IV-lea
în Muntenia,
B u c u r e ş t i , 1966, E d i t . A c a d e m i c i ,
p . 2 1 5 , fig. 2 0 ( S p a n ţ o v ) ş i p . 3 6 9 , fig. 2 3 8 / 7 ( c o m u n a A l e x .
Odobescu).
3 2
V e z i G h . D i a c o n u , op. cit., p l . C X V I I I / 2 , 3 ( T i r g ş o r ) ,
i n a c e l a ş i m o r m î n t î n c a r e s-a g ă s i t ş i c u p a , c a ş i l a Ş e i t i n .
P c t e r i t o r i u l U n g a r i e i aceste fibule a p a r f r e c v e n t î n m e d i u
s a r m a t i c , cf. M . P à r d u c z , op. cit.. I l l , p l . X X I I I / l ( S z e n t e s Sârgapart), X X X I / l (Kiszombor).

3 3
D c e x e m p l u la S î n t a n a - A r a d , cf. Omagiu
lui C.
Daicoviciu,
B u c u r e ş t i , 1960, E d i t . A c a d e m i e i , p. 157,
fig.
1/1;
C i p ă u - G i r l e , cf. Ν . V l a s s a , SCIV,
X V I , 1965, 3, p. 507,
fig. 7 / 1 , 7.
3 1
M . P ă r d u c z , op. cil., I l l , p l . X X X I V / 2 2 ( K i s z o m b o r ) ,
C X X I I I / 9 (Szcgcd).
3 5
M . R o s k a , FoliaArcb,
I I I - I V , 1940, p. 53
şi material inedit d i n m o r m i n t e l e sarmatice d c la
iud. A r a d , in M u z e u l din A r a d .
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Luate în ansamblu, piesele salvate de la Şeitin pot fi încadrate în secolele I I I — I V e. n.
ţi atribuite populaţiei sarmatice.
IV. PECICA. « Î N T R E V U »

Pe drumul naţional ce duce la Nădlac, la circa 1,5 km vest de capitul comunei
Pecica, o pantă duce pe un platou mult ridicat faţă de terenul pe care este aşezată
comuna amintită. Un mal înalt (fostă terasă a Mureşului) venind dinspre nord taie şoseaua
Arad-Nădlac continuînd pe porţiunea sudică pînă departe în hotarul comunelor Semlac
şi Şeitin. Imediat la începutul platoului ridicat, la stîngă drumului amintit, pe teritoriul
C.A.P. «Avîntul» din Pecica, la locul numit Intre vii, s-au putut culege de pe supra
faţă, în anul 1966, multe fragmente ceramice din perioada hallsttatianâ, La Tène şi feu
dală timpurie (fig. 14/5). în acelaşi an Muzeul din Arad a achiziţionat de la săteni unele
piese de bronz provenite tot din locul amintit, care par a fi resturile unui depozit de
bronzuri: două celturi întregi şi unul fragmentar, precum şi o seceră, de tipul cu limbă
la mîner (fig. 14/4).

V. PÂULIŞ

în hotarul comunei Păulişul Vechi, pe stîngă drumului naţional Arad-Deva, se
află pe un platou înalt o porţiune de teren înconjurată din trei părţi de pante abrupte.
Locul este cunoscut de mai mult timp ca punct arheologic sub denumirea de Via
lui Karossy3*. în ultimele două decenii a făcut aici cercetări Muzeul naţional de
antichităţi din Bucureşti 3 T , iar în 1961 Muzeul din Lipova prin Horia Medeleanu a
întreprins sondaje, a căror rezultate şi materiale au ajuns la Muzeul Banatului din
Timişoara.
în 1962 tractoriştii de la 5.M.T. Neudorf au arat întreg terenul de pe platou,
înştiinţat de ing. A. Bunica, Muzeul din Arad a putut salva o seamă de fragmente cera
mice, părţi din greutăţi din lut şi chirpici ieşite la suprafaţă cu ocazia lucrărilor. Frag
mentele ceramice aparţin în mare majoritate epocii bronzului şi primei vîrste a fierului
(fig. 15/1—4).

VI. T U R N U

în 1962, cu ocazia facerii unei gropi de siloz în hotarul comunei, s-au găsit mai
multe vase de lut din care două au fost salvate de preşedintele C.A.P.-ului din localitate.
Prin intermediul profesorului Weiss Iosif din Turnu aceste vase au ajuns în 1964 în
posesia Muzeului din Arad (fig. 15/5). Vase asemânătoarp sînt cunoscute»în mormintele
sarmatice din secolele I I I — I V e.n.
»

AÉ,

IX,

1875,

p.

187;

Tôrl.

ii

rtg.

Erltlili,

II, Timi-

»'

D.

•oara, 1876, p. 91—94, 172.
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15. — Pàulif.
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1, f r a g m e n t e c e r a m i c e d i n e p o c a b r o n z u l u i ş i p r i m a e p o c ă a

î n c r u s t a t e ; 3, v a s - j u c ă r i e d i n l u t ; 4, p a r t e d i n t r - u n v a s c u o r n a m e n t

fierului;

s p i r a l i c . Turttu.
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2, fragment ceramic c u
5, v a s e d i n m o r m i n t e

motive

sarmatice.

VIL DOROBANŢI
în anul 1961 ţărani cooperatori de la C.A.P. Dorobanţi au săpat o groapă pentru
siloz la est de drumul ce trece prin incinta gospodăriei. La jumătatea căii dintre poarta
principală şi cea din dos, s-au găsit la circa 0,70 m adîncime schelete umane. Medicul
veterinar al C.A.P., Anton Kasa, a reuşit să salveze următoarele piese din inventarele
celor trei morminte 3 8 :
Mormîntul I. Fibulă mică din bronz, de tipul cu piciorul întors pe dedesubt; cercel
din bronz; fragmente dintr-un cuţit de fier; mărgele din material, formă şi culoare variate
3 8

Piesele g ă s i t e se a f l ă î n c o l e c ţ i a A . K a s a , e x p u s e i n t r - o

c a m e r ă d i n s e d i u l C . A . P . D o r o b a n ţ i î m p r e u n ă c u alte v e s t i g i i

a r h e o l o g i c e a d u n a t e d e acest m e d i c v e t e r i n a r î n d e c u r s u l

ani-

lor, d i n hotarul c o m u n e i D o r o b a n ţ i şi al l o c a l i t ă ţ i l o r î n v e c i n a t e .
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(din pastă, cilindrice, de culoare albastră şi cărămizie; din sticlă, bitronconice, galbenverzui; din chihlimbar, faţetate şi din sticlă, pastilate, negre) (fig. 16/1).

Mormîntul
II. Bucăţi din fier; o monedă din bronz, foarte coclită, ruptă în două,
neidentificabilă (fig. 16/2).
Mormîntul
III. Ulcică cenuşie, lucrată la roată (fig.* 17) şi o fibulă din bronz cu
piciorul întors pe dedesubt (fig. 16/2).
Despre poziţia obiectelor şi orientarea scheletelor nu avem alte informaţii. Conform
inventarului mormintele aparţin unei populaţii sarmatice şi se datează în seco
lele I I I — I V e.n.
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VIII. IRATOŞUL M A R E

In colecţia medicului veterinar Anton Kasa din Dorobanţi se află două vase mari
lucrate la roată, găsite pe teritoriul comunei Iratoşul Mare. Ambele vase datează din
perioada stăpînirii hunice (secolele IV—V e.n.). Urciorul cu torţile supraînâlţate (fig.
16/3), dc culoare cenuşiu-cafenie, înalt de 17 cm, a fost găsit în grădina unui locuitor.
El îşi are corespondentul cel mai apropiat în descoperirea de la Kiskorôs-Raczut, dar
forme asemănătoare s-au găsit şi în alte localităţi din estul Ungariei 3 *. Cana (fig. 16/4),
din pastă cenuşie, înaltă de 19,5 cm, are analogii atît în nordul Crişanei, la Oradea, cît
şi pe teritoriul învecinat al Ungariei 40 .
IX. PERIAM

Din colecţia particulară Alexandru Rusu din Timişoara au ajuns în posesia Muzeului
din Arad două vase cenuşii, lucrate la roată (fig. 16/5), găsite în hotarul comunei Periam
(jud. Timiş). Locul exact de descoperire nu este cunoscut. Vasul cu două torţi îşi are
analogii în descoperirile de la Szabadka şi Nagykamarâs 4 1 , iar ulciorul de formă bitronconică cu gît lung şi toartă supraînălţată în unghi drept arc corespondente apropiate
în descoperirile de la Oradca-Salca " şi de la Csongrad şi Tiszalôk în estul Ungariei 4 î .
Vasele datează din epoca « hunică » (secolele IV—V e.n.).
RECHERCHES ET FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE DÉPARTEMENT
D'ARAD
RÉSUMÉ

A la suite des recherches de surface et des fouilles effectuées dans différentes localités du
département d'Arad en 1960—1966, l'équipe de recherche du Musée d'Aïad a abouti aux résul
tats suivants:
1. Ville d'Arad. 1. Le quartier «Grădişte». On a découvert des vases travaillés au tour,
gris clair, mats, ou gris foncé, lustrés et à décor de lignes ondulées, ainsi que de la céramique travail
lée a la main et insuffisamment cuite. Un peigre en os découvert ici (fig. 2/2), et la céramique
d'Arad-Ceala, permet de les dater du I V e siècle de n.è.
2. Le quartier Aradul
Non.
On a découvert un fragment de brique à l'inscription LEG
I11I F(F), ayant donc appartenu â la quatrième légion Flavia Felix.
3. Le territoire de la ferme agricole de Ceala. On a découvert quelques pièces en fer (deux
étriers, un mors, etc.) et une bague en bronze, faisant partie du mobilier d'une tombe orientée
ENE—ΟΝΟ, et qui, par certaines analogies orientales, date du X e siècle de n.è. Quelques vases
(fig. 6/2,3) ct une fibule provinciale romaine (fig. 7), tout comme quelques pièces de monnaie
romaines impériales en argent, appartienrent à la période de le cohabitation daco-sarmatique.
»

Gjala,

cf. M . Parducz, op. tit.,

U I , pl. C X X X I / 3 ;

Uj/Sukai,
cf. M. Parducz, Artbattlopttbt
Btitrâgt ţ e r Ctttbicbte
Jrr Hannertreit
in Ungarn (prescurtat Hnnntnztil),
AAASH,

Budapesta, 1959, p. X X MB.
« OradtaSolra,
cf. Dotia, N.S., I X , 1965, p. 404, fig. 1 / 9 ;
CtangraJ, cf. M . PJrducz, Hnnnenztit, pl. X V I /-3 fi Gjnta,
cf. M . Parducz, i armattrrrţil, I I I , pl. C X X X I / 1 H . Corcsp: n-

dalta urciorului

cu doul

toqi la

Sarmattnztil,
I, pl. VI11/323.
1 1
M. Parducz,
Strmaltmrfil,

K i i k o r o s , cf. Parducz,

III,

pl.

CXVlll/9

ţi

C X X V I /28.
" Daria, N.S., I X , 1965, p. 404, fig. 1/6 si referinp de
la p. 405.
" M . Parducz, Huttmnttil, pl. X X I I / S si X X V / 3 .
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4. Boulevard de la Blpttblique. Les découvertes de cet endroit, des tessons de vases travail
lées a la main (fig. 6/1), et une valve dc moule en grès pour haches à douille (fig. 8/2), peuvent
être encadrées au début de la premiere époque dc l'âge du fer.
5. Le quartier Micàlaea. Le mobilier d'une tombe, surtout une petite tasse grise travaillée
au tour (fig. 8/3), permet de dater le complexe (qui a été détruit) des I I e — I V e siècle de n.è.
6. Le quartier Gai. Les deux petits vases gris, travaillés au tour (fig. 8/4), de tradition
provinciale romaine, proviennent probablement du mobilier de quelques tombes sarmatiques.
7. Arad-Podgoria. Un vase en pâte gris clair, non orné (fig. 8 /5 b), témoignant d'une évi
dente tradition La Tène, peut être daté des I I I e — I V e siècles de n.è.
8. Arad-lnsula Mitrefidui. Une grande cruche de couleur gris foncé, lustrée, sans décor (fig.
8/5), qui date des I I I e - I V e siècles de n.è.
I L Sînpetru German. A. Au lieudit « Fintina Vacilor» on a découvert quelques vases, genre
«pot de fleurs» (fig. 10/3 e, i,), un vase-bol i pied creux (fig. 10/2), qui représente un aspect
local de la civilisation de Bodrogkeresztur, des fragments de céramique datant des X I e — X I I I e
siècles et des vases décorés de points incisés et de lignes entrecoupées (fig. 10/5), qui appartien
nent a la civilisation de Baden-Pécel, ainsi que deux tombes d'inhumation à mobilier caractéristique,
de fibules en bronze, bracelets en fer, fusaloles, perles (fig. 9 et 11). Sur la foi dc ce mobilier,
tout comme dc l'orientation des squelettes (S—N et NNE—SSO), les tombes datent des I I I e —
I V e siècles de n.è. et peuvent être attribuées aux Sarmates.
B. Au lieudit «Red»
on a trouvé des pièces caractéristiques pour le mobilier des tombes
sarmatiques, des I I I e — I V * siècles de n.è., c'est-à-dire, des fibules, des colliers demi-circulaires
en bronze, des perles (fig. 11/4). On signale encore une hache i tranchants perpendiculaires (fig.
11/5), appartenant au type Jaszladany.
C. Au lieudit «Goliat», quatre pièces en fer, deux étriers, un mors et une pointe de lance
(fig. 13/1), trouvent des analogies parfaites dans les découvertes de l'époque avare (586—679).
Des découvertes isolées de ce genre trouvent des analogies, aux V I e — V I I I e siècles,! DcményUjfalu en Hongrie et i Tujahta en Union Soviétique. I l s'agit peut-être de l'enterrement symbo
lique d'un cheval.
D. L / territoire de la ferme agricole. Plusieurs objets en fer, un mors, deux étriers, une boucle
de ceinture (fig. 12) et 38 appliques en bronze, ont été découverts auprès d'un squelette humain.
On a pu établir des analogies avec les découvertes de Şiclâu (dép. d'Arad), datées du X e siècle
de n.è.
E. Le lieudit « Magasin*». Cet endroit avait livré auparavant une tombe de l'époque avare.
Cette fois-ci on a découvert des vestiges hallstattiens et d'autres vestiges des X I e — X I I I e et
X I V e - X V I B siècles (fig. 13/2).
ΠΙ. Şeitin. Les découvertes dc cet endroit comprennent trois vases gris, travaillés au tour,
une fibule en argent et des fragments d'un verre, provenant de plusieurs tombes d'inhumation.
Sur la foi dc ce matériel archéologique, tout comme des analogies avec les découvcnes de Sintana de Murcş-Tirgşor-Izvoare et, en général, des nécropoles du I V e siècles dc Munténic. Ces
tombes peuvent Être datées des I I I e — I V e siècles de n.è. et attribuées à la population sarmacique.
IV. Pecica-* între vil». Fragments céramiques du Hallstatt, du La Tène et de la haute
époque féodale, et quelques objets en bronze, acquis ultérieurement.
V. Păuliş. Vestiges dc l'âge du bronze ct de k première époque de l'âge du fer (poids
en terre cuite fragmentaires ct bousillagc).
V I . Turnu. Oo a découvert plusieurs vases semblable; i ceux des tombes sarmadques des
ΓΠ«— TV* siècles de n.è.
V U . Dorobanţi. On a pu sauvegarder de nombreuses pièces, représentant le mobilier de
trois tombes. Tome M . I : une petite fibule en bronze, une boude d'oreille en bronze, des perles
confectionnées dans différentes madères premières. Tombe M . l l : fragments d'une monnaie en
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bronze, etc. Tombe ϋ. III: une petite cruche en pâte travaillée au tour et une fibule en
bronze du type au pied replié en-dessous. Sur la foi des analogies avec les tombes sarmatiques,
on peut dater cette découverte des I I I e — I V e siècles de n.è.
VIO. Iratoeul Mare. Deux grands vases travaillés au tour datant dc la période des Huns,
( I V e - V · siècles).
I X . Periam. Deux vases gris travaillés au tour, dont l'un â deux anses ayant des analo
gies avec les découvertes dc Szabadka ct Nagykamaiis. L'autre, ur.c cruche bitronconique à long
col et â une anse surélevée formant un angle droit, a des analogies avec les découvertes de
Oradea-Salca et celles dc Csongrad et Tiszalok (dars l'est dc l'Hongrie). Les deux datent dc
l'époque des Huns (IV e —V* siècles de n.è.).

L É G E N D E DES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
celtique; 3,
Fig.

FIGURES

1. — Les localités a découvertes a rchcologiqucs d u département d ' A r a d .
2. — Arad-Grdatfle,
1, tessons d u I V e siècle; 2, peigne en os.
3. — Coupe de la paroi sud; o n remarque le pourtour des deux fosses.
4. — Arad-Fermt
agricole · C r u / a » . Le squelette d u X e siècle.
5. — Arad. Ferm
agrişele tCeaJa*.
Pièces d u mobilier funéraire dc la tombe.
6. — Aradul
Nou. 1 , brique a estampille romaine; 4, tesson. Arad-Firmi
agricole aCtala*.
bracelets en bronze; 5, vases dc la période dc cohabitation daco-sarmatique.
T. — Arad.

Ferme

agricole « Ceata*.

Fibule en

2, vases dc facture

bronze.

F i g . B. — Arad. Boalerard de la République.
1, ressorts; 2, moule pour haches à douille. Arad-MiidJata.
3, petite tasse
en terre cuite; Arad-Gai.
A. vases en terre cuite; Arad'lnsula
Murtfului
et Arad-Gara
Podgoria. S a, h , vases travaillés au
t o u r des H l ' - l V siècles.
F i g . 9. — Sînpetru
German-a Fintina maţilor*. 1, Relevé général des lieux; 2, Relevé d u sondage de 1963 (cassette A )
et 3, d u sondage de 1965 (cassene B ) .
F i g . 10.—Sînpetru German — nVÎntina taţilor*.
1, vases de la cassette A ; 2, rase p r i n c i p a l de la casse;ie A ; 3a j ,
vases dc la civilisation de Bodrogkeresztur; A, lames dc c o u i c a u i en s i l c i ; 5, tessons dc la civilisation dc Badcn, provenant
dc la cassette B.
Fig. 11. — Stnpttra German-* Fintina taţilor*.
1, pieces d u mobilier funéraire de la tombe sarmalique n ° I ; 2 a—c,
vases des mobiliers
des tombes sarmatiques (cassette B ) ; 3, perles d e l à tombe sarmalique n ° I I ; 6 a—f, vases des I I I e —
I V ' siècles d é c o u v e r t s isolement. Le lieudil « Reeb*. 4, objets provenant d'une tombe sarmarique; S, hache en cuivre α
tranchants perpendiculaires.
Fig- 12- — Sînpetru Germon. Ferme agricole. Squelette ct objets composant le mobilier funéraire ( X * siècle),
Fig.

13. — Sinprlru

German.

Le lieudil n Goliat t.

1, objets en fer dc l ' é p o q u e avare. Le lieudit

* Magasin*.

2, tessons dc

différentes époques.
F i g . 14. — Stitin. 1 a—c, vases des lombes sarmatiques; 2, fibule en argent; 3, verre ; Petite. Le lieudil • Itlrt
ni».
4, pièces d'un d é p ô t de bronzes; 5, tessons dc différentes é p o q u e s .
Fig. 15. — Pdulit. 1, tessons de Pige d u bronze et dc la premiere é p o q u e dc Page d u fer; 2. tesson α décor incrusté;
3, vasC'jouci en terre cuite; 4, fragment de vase a d é c o r spiralé, Turnu. 5, vases des tombes sarmaliqucs.
F i g . 16. — Dorobanţi. 1, pieces d u mobilier dc la tombe I ; 2, pieces des mobiliers des lombes i l cr I U ; Iratopd
Mare.
3, vase dc l'époque des H u n s ; 4, cruche dc l ' é p o q u e des H u n s ; Periam. S, vases de l ' é p o q u e des Huns.
F i g . 17. — Dorobanţi. Petite tasse en terre cuite dc la tombe tf I I I .
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D

arheologice făcute în ultimii ani în nord-estul Olteniei prezintă o im
portanţă din ce în ce mai mare pentru cunoaşterea istoriei vechi a acestei regiuni.
Aşezări şi urme arheologice din prima şi a doua epocă a flerului au fost identificate
în ultimul timp în numeroase puncte din depresiunea subcarpatică şi zona intra-montană,
cum sînt: Muntele Arnota, poalele munţilor Lotru şi Cozia, precum şi pe dealurile şi terasele
nurilor. Relatarea de fa ţi îşi propune să facă cunoscut materialul arheologic provenit
din descoperiri inedite pe cursul rîului Olt şi al afluenţilor lui.
1. hreţoi. La circa 300 m sud-est, după ce pîrîul din Valea lui Stan se uneşte cu rîul
Lotru, la poalele muntelui, pe stingă şoselei Brezoi-Malaia, se găseşte un dimb din care
locuitorii scot pămînt pentru făcut cărămidă. Punctul se numeşte La Zăvoiaş şi este pro
prietatea locuitoarei Zamfira Vîlcu. în vara anului 1963 am observat în profilul malului, la
o adîncime de circa 1—2 m, urme de arsură, chirpic, cărbune, oase şi fragmente ceramice
specifice primei epoci a fierului. Este vorba de o locuinţă distrusă mai mult de jumătate
cu ocazia săpării pămîntului. în restul locuinţei am găsit mai multe fragmente ceramice şi
o fusaiolă.
Din materialul ceramic cules cu această ocazie, notăm: fragment dintr-un castron cu
buza răsfrîntă înspre interior, avînd pe umăr o mică proeminenţă (fig. 1/1). Pasta, conţinînd
multe paiete de mică, e de culoare cărămizie. Un alt fragment provine dintr-un vas mare cu
toarta prinsă pe diametrul maxim (fig. 1 /2). Pasta în amestec cu nisip şi pietricele e de
culoare cenuşie închis. Alt fragment provine de la buza unui vas şi este ornamentat cu
brîu alveolar în relief (fig. 1 /3). Pasta în amestec cu nisip, pietricele şi mica este de culoare
cărămizie, zgrunţuroasă şi aspră la pipăit. Mai notăm o fusaiolă tronconică (fig. 1 /4) din
pastă de culoare închisă In amestec cu nisip şi mica.
Se dovedeşte astfel că La Zăvoiaş a fost o aşezare din prima epocă a fierului, iar
locuitorii ei se ocupau cu păstoritul, creşterea vitelor, torsul şi ţesutul.
2. Co^ia Veche. Pe drumul naţional Rm. Vîlcea-Sibiu, la km 198, pe malul drept al
Oltului, în punctul Poiana Cozia Veche unde se mai văd ruinele unei biserici, cu ocazia
plantării unor conifere am descoperit în primăvara anului 1965 o aşezare dacică 1 . Aşezarea
se află în unghiul format de pîrîul Valea Poştei cu Oltul, la poalele muntelui Basarab, fiind
tăiată de drumul naţional amintit. De pe ambele părţi ale drumului şi în special din dreapta
şoselei am cules fragmente ceramice, bucăţi de chirpic şi oase de animale.
ESCOPERIRILE

1

T o i C U a c e r a i ocazie, am culca l i fragmente ceramice decorate cu gaurl-butoni, specifice culturii Glina 111,
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Fig. 1. — Βηςαί.

Valea lui Stan,

I.

2

PETRE-GOVORA

ti
f — ) , fragmente ceramice hallsiatlicnc; 4. fusaiolă. Coşia

Vecie,

S—12, ceramici La Tcne.

Materialul ceramic se împarte în două grupe: ceramica lucrată cu mîna ţi ceramica
lucrată la roată. Predomină ceramica lucrată cu mîna din pastă nisipoasă, avînd în compo
ziţie paiete de mica. Forma frecventă este aceea a vasului-borcan cu buza dreaptă (fig. 1 /6)
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sau uşor evazată (fig. 1 /5, 7, 8). S-au găsit şi cîteva fragmente dc ceaşcă dacică fără orna
ment. Majoritatea fragmentelor ceramice sînt ornamentate cu brîuri crestate sau alveolare
(fig. 1 /6, 7, 9), întrerupte uneori de proeminenţe cilindrice uşor reliefate.
Pe unele fragmente se observă un ornament mai bogat, constînd din benzi de linii
orizontale sau în val, incizate pc umărul vasului (fig. 1 /8). N u lipseşte nici valul simplu

Fig- 2. — Caria

Vtibt.

t —3

t

«nimici

I.a

Tcnc. Ocns/t

Mari.

4, vas

halkiaiiian.

(fig. 1 /7). Mai rar întîlnit este decorul făcut cu « măturică» (fig. 1 /IO) şi obiceiul de a se
cresta buza vaselor (fig. 1 /5). D i n această categorie ceramici s-a întregit chiar un vas
(fig. 2/1). Ceramica lucrată la roată este mai puţină şi e arsă aproape exclusiv la cenuşiu,
cu excepţia cîtorva fragmente arse la roşu (fig. 2/2,3). Pasta este fină şi conţine adesea
paiete de mica. Fragmentele ceramice găsite provin dc la vase cu fundul inelar (fig. 1 /12
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şi 2 /3). Un fragment de la buza unui vas mare ars la roşu este ornamentat cu o bandă de
linii în val, încadrat de alte două benzi orizontale (fig. 2 / l ) , toate incizate. U n alt fragment
este ornamentat cu şiruri de impresiuni în genul decorului făcut cu rotiţa (fig. 1 / I I ) .
Ceramica de la Cozia Veche prin tehnica de lucru, formă şi ornament îşi găseşte ana
logii pînă la identitate în aşezarea dacică dc pe Stogul lui Coţofan dc la Cuciulata (jud.
Braşov), cercetată dc Gh. Bichir şi datată în secolul I î.e.n.—I e.n. 2 .

Fig.

3. — Otnt/i

Mari.

Vase hallstattiene.

Rezultă deci că la Cozia Veche a fost o aşezare dacică cu perioadă maximă de înflorire
în secolul 1 e.n. şi a cărei existenţă a încetat în timpul războaielor dintre daci şi romani
de la începutul secolului al II-lea e.n. După distrugerea aşezării de aici, romanii au construit
in apropiere, pc celălalt mal al Oltului, castrul de la Bivolari * .

* Vezi G h . Bichir, Săpăturilt
Maltrialt.
in Stuiii

i t saltan

V I I , p. 3 5 1 - 3 5 4 ; idem, Aftriri
fi comunicări.
Sibiu, 1968.
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p. 266 - 270.
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3. Bujorerii. Pe vatra satului Bujoreni, în punctul numit La Culă, am cules fragmente
ceramice din a doua epocă a fierului.
4. OcneU Mari, în punctul Bogdan din satul Ţeica, oraşul Ocnele Mari, pe perimetrul
sondelor de sare, trasîndu-se un drum de acces, s-a secţionat o groapă semiovală (parţial
distrusă), cu multă arsură şi -vase Întregi sau Intregibile, din prima epocă a fierului. Pe
partea opusă a drumului, precum şi la circa 50 m est, s-au găsit multe fragmente ceramice
aparţinînd culturii Glina I I I .
Vasele s-au găsit toate culcate pe o parte, în afară de unul (fig. 2/4) care s-a găsit
în poziţie verticală. Două din vase au fost găsite întregi, dar fragmentate la scoatere; ele
conţineau pămînt ars, fără cenuşă sau oase calcinate.
Componenţa pastei şi culoarea diferă de la vas la vas, necesitînd o descriere sumară
a fiecăruia: 1, vas lucrat din pastă poroasă cu nisip şi pietricele mărunte, ardere incompletă,
de culoare cărămizie, pe alocuri cărămiziu închis, cu profil sferoidal, gîtul scurt, arcuit
spre interior, buza dreaptă, picior înalt, fără slip, iar pe umărul vasului sînt 4 proeminenţe
(gurguie) organice (fig. 2/4); 2, vas din pastă cu nisip şi pietricele de culoare cărămizie,
cu multe pete închise, mai păstrează urme de slip, de formă tronconică, gitul înalt şi buza
arcuită spre exterior, fără ornament (fig. 3/1); 3, vas mare lucrat din pastă în amestec cu
nisip şi multe pietricele, unele de mărimea bobului de orez, cu slip pe ambele feţe, de
culoare cărămizie, cu pete cenuşiu-negricioase, de formă bitronconică, gîtul înalt, cilindric,
buza dreaptă, avînd 4 mănuşi tubulare ce leagă linia de maximă rotunjime cu gîtul vasului
(fig. 3/2); 4, vas lucrat din pastă nisipoasă cu pietricele mărunte în compoziţie, de culoare
cărămizie-cenuşie, cu slip negru în exterior şi cenuşiu-negricios în interior, cu profil bi
tronconic, gîtul înalt, buza răsfrîntă spre exterior, avînd pc linia de maximă rotunjime patru
apucători lăsate in jos (fig. 3/3); 5, vas lucrat din lut în amestec cu nisip fin, rar pietricele,
de culoare neagră-cenuşie, cu strat cărămiziu în exterior, formă bitronconică, gîtul înalt,
buza dreaptă, avînd pe linia de maximă rotunjime patru proeminenţe organice uşor alungite
(fig. 3 /4). Vasele descoperite în groapa din Ocnele Mari au asemănări cu vasele din necro
pola de la Teiuş, amintite mai jos şi cu ceramica din necropola de la Tigveni 4 .
a) Valea Răii—Copăcel (Ocnele Mari). Pe partea dreaptă a şoselei Rimnicu Vîlcea—
Ocnele Mari, din grădina locuitorului D. Gogiu şi a vecinilor, am adunat fragmente cera
mice din a doua epoci a fierului. In malul drumului din apropiere s-au observat şi urmele
stratului de cultură. Din constatările făcute pe teren reiese că aici a fost o aşezare getodacici. Materialul recoltat a ajuns la Muzeul judeţean Vîlcea.
b) Valea Sărată. Pe partea dreaptă a pîrîului Sărat din satul Slătioarele (or. Ocnele
Mari), în grădina locuitoarei Maria Pîrcioagâ, s-a dezvelit un mormînt din prima epoci a
fierului şi piatra a fost întrebuinţată la temelia casei. Urna şi alte vase au fost sparte şi
împrăştiate. S-au cules cîteva fragmente ceramice specifice primei epoci a fierului.
5. Călineşti (Rîmnicu Vîlcea). Pe teritoriul satului sub poalele dealului Căzănescu, la
circa 400 m est de biserică, săpîndu-se o groapă pentru depozitat borhot de prune, s-a dat
de fragmente ceramice din a doua epocă a fierului. Notăm: un fragment dintr-un vascastron cu marginea răsfrîntă în afară (fig. 4/11), lucrat din pastă nisipoasă de culoare bruncenuşie în exterior şi negru în interior; un alt fragment provenit de la o buză de vas
lucrat din pastă nisipoasă cu pietricele în amestec; vasul a fost ars la cărămiziu şi are o
proeminenţă crestată sub buză.

* Informai ii dc la Ales. Vulpe.
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6. Stolnicetii (Rîmnicu Vîlcea). în punctul Borăneasca s-au cules fragmente ceramice
caracteristice Latène-ului geto-dacic6 .
7. Buleta (corn. Mihâeşti). La 3 km nord-est de gara Govora, în unghiul format de
şoseaua Gara Govora—Băile Govora cu drumul naţional Rîmnicu Vîlcea Horezu, pe un
dîmb în punctul numit La Plută, în primăvara anului 1961 desfundîndu-se terenul pentru
a se amenaja o pepinieră pomicolă, s-a dat de arsură, cenuşă, numeroase Fragmente ceramice
vase, unelte, rîşniţe etc. S-au putut identifica urmele a circa 200 dc complexe (gropi de
provizii şi bordeie).
Ceramica descoperită este specifică epocii geto-dacice şi poatefiîmpărţită în : ceramică
lucrată cu mîna şi la roată. Din prima categorie amintim vasul-borcan şi ceaşca dacică,
lucrate din pastă nisipoasă cu paiete de mica în compoziţie, precum şi două vase cu buza
înclinată în afară şi fundul uşor evazat. Unul este ornamentat cu un brîu în relief alveolar,
dispus pe diametrul maxim (fig. 4 /l), iar al doilea cu un brîu în relief crestat, dispus pc
umărul vasului, iar deasupra brîului se află o proeminenţă cilindrică avînd incizat pe supra
faţa plană un X (fig. 4/2). Relativ numeroase sînt şi căţuile dacice din care notăm un fragment
(fig. 4/6). Tot pe vasele lucrate cu mîna amintim şi decorul ştampilat (fig. 4/5). Ştampila
este în formă de romb şi are în interior alte romburi mai mici. Din ceramica fină, cenuşie
lucrată la roată şi foarte bine arsă, notăm fragmentele de străchini şi fructiere (fig. 4 /3—4),
precum şi un fragment din corpul unui vas cu pereţii groşi ornamentat cu «pieptenul»
în valuri elegante, iar deasupra cu o bandă crestată vertical (fig. 4/12).
în aşezare s-au găsit şi părţile inferioare a două rîşniţe (fig. 4/10) şi altele fragmentare.
De asemenea, s-a găsit şi un depozit de unelte de fier*, compus din: 1, fragment de sapă
cu muchia lipsă, iar colţul tăişului şi partea laterală ştirbite; starea de conservare bună;
2, topor cu tăişul drept, corpul puţin curbat şi muchia dreptunghiulară (o parte ruptă);
starea de conservare bună; 3, teslă cu urechi, lipsă parte din tăiş, cu muchia dreptunghiulară
corpul puţin curbat, gaura de fixare a cozii rotundă, avînd pe ambele părţi două urechi de
apărare; starea de conservare bună; 4, fragment de seceră curbă; starea de conservare relativ
bună; 5, fragment de seceră (?) de o formă lunguiaţă; 6,două fragmente de lanţ lucrat în
inele cu cioc, păstrîndu-se inelul de siguranţă şi o parte din corpul lanţului; starea de
conservare mediocră.
Depozitul dc unelte găsit în aşezarea din cimpia Buleta aduce noi date în legătură
cu agricultura şi meşteşugurile practicate de populaţia geto-dacă în secolele I I î.e.n. — I e.n.
El întregeşte pe cele descoperite pe muntele Strîmbul T , Grădiştea Muncelului e , Piatra
Roşie 9 , Poiana 1 0 şi altele. Sapa, toporul, tesla şi secerile îşi găsesc analogii în depozitele de
pe muntele Strîmbul 1 1 şi celelalte descoperiri de unelte. în aşezare s-au recoltat şi fragmente
ceramice romane, lucrate la roată, de culoare cărămizie, specifice secolelor I — I I e.n. Cera
mica dacică şî importurile romane datează aşezarea de la Buleta începînd din secolul I î.e.n.
pînă la începutul secolului I I e.n. Distrugerea aşezării trebuie pusă în legătură cu războaiele
dintre daci şi romani din vremea lui Traian.
8. Valsa Băietei (satul Buleta, corn. Mihăieşti). La circa 300 m vest de biserica satului,
am identificat o aşezare geto-dacică. Din malul unui pîrîiaş am adunat mai multe fragmente
• D . Tudor, op. ci/., p. 220.
1
Depozitul de unelte l-im depui la Muzeul
Rm. Vilcra.
' I o n Berciu si Alex. Popa, Dipoţitul
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ceramice, chirpic şi oase de animale. Ceramica este lucrată din pastă în amestec cu pietricele
şi arc culoarea cărămizie brună. Ca ornament amintim alveole aplicate sub apucătoarei semi
circulară (fig. 4/9) şi apucătoarea aproape circulară avînd în mijloc o gaură neperforată
(fig. 4/7). între formele ceramice amintim un fragment de castron cu buza răsfrîntă spre
interior, iar pe partea superioară a buzei cu uşoare caneluri oblice (fig. 4 /Θ). Pe baza ele
mentelor ceramice aşezarea se datează cu aproximaţie spre începutul celei de a doua epoci
a fierului.
9. Bîrsesti (corn. Mihâieşti). La circa 150 m de biserica satului, prin alunecarea unui
mal, s-a dezvelit o vatră de locuinţă cu multă arsură şi fragmente ceramice specifice primei
epoci a fierului.
După tehnica în care a fost executată, ceramica poatefiÎmpărţită în ceramică grosolană
cu pietricele in amestec, cu slip pe ambele feţe, de culoare cărămizie sau cărămiziu închis,
arsă incomplet şi ceramică fină cu nisip în amestec, de culoare castanie închisă şi bine arsă.
In prima categorie au fost executate vase cu pereţii groşi, buza dreaptă, avînd o
apucătoare plasată pe corpul vasului şi uşor lăsată (fig. 5 /2). Alte fragmente ceramice sînt
de la vase cu pereţii mai puţin groşi, gîtul înalt, buza dreaptă, avînd ca ornament un brîu
alveolar (fig. 5 /4), sau de la altele cu buza uşor arcuită spre interior, iar sub buză un brîu
alveolar sub care e plasată o mică proeminenţă (fig. 5 jl). Pe unele fragmente ceramice
remarcăm adincituri în formă de linii arcuite şi repetate, plasate pe umărul vasului (fig.5 /3).
Din ceramica fină amintim un fragment de castron lucrat din pastă de culoare
castanie, neuniformă, cu pete spre negru sau spre cărămiziu, cu slip la suprafaţă şi bine
lustruită. Are marginea arcuită spre interior, iar pe umăr, în exterior, sînt executate
caneluri (faţete) oblice şi o proeminenţă lăţită şi uşor înălţată (fig. 5/1 a). Ca decor, sub
umăr are trei linii uşor adîncite, paralele, dispuse în ghirlandă atît în exterior (fig. 5 / l a)
cît şi în interior (fig. 5/1 b). Tehnica de executare, forma şi decorul sînt specifice HalIstatt-ului timpuriu.
10. Mibdiesti. Pe latura de sud-vest a curţii bisericii satului, cu ocazia terasării unui
drum de acces spre Sanatoriul T.B.C. am descoperit fragmente ceramice, oase şi căr
bune dintr-o aşezare dacică. Asemenea fragmente ceramice mai apar şi în cimitirul din
curtea bisericii.
In materialul arheologic cules predomină ceramica lucrată cu mîna, din pastă în
amestec cu nisip şi cioburi pisate, de culoare cărămizie sau cărămiziu-cenuşie, pereţii
avînd un slip foarte subţire în exterior. De asemenea, apar şi fragmente ceramice de
culoare neagră în exterior şi negru-castaniu în interior, slipuite şi bine lustruite pe ambele
feţe. Ceramica lucrată la roată este de categorie fină, din pastă în amestec cu nisip şi
paiete de mica, de culoare cenuşie.
în prima categorie ceramică deosebim ca tipuri vasul-borcan cu apucători şi decorat
cu brîul alveolar şi ceaşca tronconică in formă de căuc cu toarta supraînălţată (fig. 5 /5).
Din a doua grupă menţionăm un fragment de vas cu buza îngroşată şi lăţită spre
exterior, dungată de o adîncitură circulară, cu mănuşa ruptă ce unea gîtul cu corpul
vasului (fig. 5/6). în ceea ce priveşte datarea acestei aşezări, trebuie să ţinem seama de
prezenţa ceştii cu toartă supraînălţată, care apare încă din prima fază a epocii fierului,
continuînd pe cele cu mult mai vechi din epoca bronzului, şi care este încadrată ca
formă principală a ceramicii geto-dace din faza I a secolelor V—IV î.e.n. 1 2 . Prezenţa
1 1
Ion Berciu si Alex. Popa, op. cil., p. 152. 154 ei 155,
fig. 1/4, 7 - 8 ţi fig. 2/1, 10.

1 1
Vezi Ion H . Critan, Ctramita
dime, Bucureşti, 1969, p. 18.
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ceramicii lucrate la roată se pare că ar indica şi o locuire din secolul al IV-lea î.e.n. cînd
autohtonii au adoptat roata o l a r u l u i 1 3 . Săpături sistematice vor putea lămuri periodizarea
aşezării geto-dacice.
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11. Govora Sat (com. Mihăieşti). Valea satului Govora, mărginită de dealuri, este
brăzdată de rîul cu acelaşi nume şi de rîul Hinţa. Pe terasele înguste ale celor două rîuri
am identificat mai multe aşezări din prima şi a doua epocă a fierului. Aceste aşezări înain
tează pe cursul rîului Govora, spre corn. Buneşti, şi satul Teiuşul.

a) Aşezarea Poieni. Pe terasa rîului Hinţa şi pe dreapta şoselei Gara Govora-Băile
Govora, se află o aşezare din prima şi a doua epocă a fierului. Primele fragmente ceramice
culese în anul 1960 au fost depuse la Muzeul judeţean Vîlcea. Cu ocazia lucrărilor de
amenajare a sondei au fost recuperate, în afară de cioburi, mai multe vase întregi şi
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fragmentare. în cadrul aşezării dacice s-au putut delimita şi cîteva bordeie marcate prin
pete de arsură, cenuşă şi numeroase cioburi.
Din materialul arheologic cules de pe teren notăm: un vas scund în formă de
sac, cu patru apucători in cruce, puţin mai jos de buză. Vasul a fost găsit într-un bordei
împreună cu alte fragmente ceramice, cărbune şi cenuşă. Este lucrat din lut cu pietricele,
aspru la pipăit, are pereţii groşi şi buza dreaptă. Pe corp se observă urme de ardere
secundară (fig. 6/1). Un alt vas în formă de sac dar cu profil mai zvelt a fost găsit tot
într-un bordei împreună cu alte resturi ceramice. Vasul, lucrat din pastă nisipoasă de
culoare cărămizie, are pereţii uşor deformaţi. Buza este îngustă şi înclinată în interior
(fig. 6/2). Fundul lui se detaşează puţin în afară de corpul vasului şi prezintă, din dis
tanţă în distanţă, apăsări făcute cu degetul. Sub buză are patru apucători cilindrice şi
rotunde. între ele (una ruptă recent) se găsesc tăieturi late, paralele şi oblice, care consti
tuie singurul decor.
Alt vas întreg (fig. 6/3) a fost găsit la 0,80 m adîncime în peretele şanţului săpat
pentru o conductă. Este în formă de urnă bitronconică, avînd gura trompetiformă. Sub
linia de maximă rotunjime a corpului se găsesc patru apucători mici, aplicate ulterior
pe corpul vasului. Arc un profil elegant, lut negru-cenuşiu lustruit puternic. în pastă
se află pietricele şi impurităţi care răzbat şi prin slipul din exterior. Un vas de o formă
originală (fig. 6 /5) a fost găsit împreună cu o străchinuţă-capac (fig. 6 /4). Este lucrat
din lut negru cu foarte slabe nuanţe cenuşii, avînd în pastă nisip fin şi foarte mici pie
tricele ca degresant. Frămîntarea pastei nu a fost perfectă. în exterior, slip negru, lus
truit puternic. Vasul are corpul bombat, gîtul cilindric, buza uşor răsfrîntă în afară,
avînd două torţi în bandă lată aplicate şi dispuse vertical. în spaţiul dintre cele două
torţi, exact la mijloc, au fost aplicate două gurguie, care nu sînt perfect ascuţite. Cele
două torţi leagă gîtul vasului cu umărul acestuia. Pe toată suprafaţa rotunjimii vasului
se află caneluri (faţete) oblice şi paralele, în genul pliseurilor, care pleacă de pe umărul
vasului. Vasul are analogii cu ceramica descoperită în necropola de la Ferigile 1 4 .
în pămîntul excavat s-a găsit şi o ceaşcă din lut în amestec cu pietricele, de culoare
cărămizie, pe alocuri cărămiziu închis, avînd toarta supraînălţată şi ruptă recent (fig. 7 /9).
Din partea nordică a aşezării, distrusă aproape în Întregime dc excavator, afară de
ceramica descrisă (fig. 6/1, 2 şi fig. 7/9), s-a mai recoltat un fragment dintr-o mărgea
dc sticlă (spartă recent) cu ochi şi chip omenesc în culori (fig. 7/2): fruntea şi partea
laterală a feţii albastru închis, faţa, nasul şi urechea în alb, iar ochiul un punct albastru
în alb. Este perforată vertical şi presupunem că pe revers avea aceeaşi figură. Această
sticli colorată este caracteristică pentru epoca Latène I I I 1 5 . Tot aici s-au găsit şase frag
mente de amforă elenistică, din rîndul cărora amintim un fragment de buză de amforă
îngroşată spre exterior (fig. 7/3). Tehnica de lucru şi lutul amintesc de amforele rodiene
în care se importa vin sau untdelemn.
Din materialul arheologic descoperit în Poieni face parte şi o statuetă antropomorfă
fragmentară (fig. 7/6) avînd o perforaţie longitudinală. Pe aria aşezării s-a găsit o greu
tate de la războiul de ţesut, precum şi o rîşniţl din rocă dură.
în partea de vest a aşezării, săpîndu-se un bazin s-a găsit la adîncimea de 1 metru
o vatră de locuire cu fragmente ceramice şi arsură. Dintre acestea notăm: un fragment
" Vai Alea. Vulpe, Nieropo/a balhtaMană
dV Ia FtrigUr,
E d i l . Acad-, Bucuroşii, 1967, pl. X X V I I I , fig. 1.

'» V . Pârvan, Daria, ed. α l V - a , urad. R. Vulpe, Edit.
itiinţinca. Bucureşti, 1%7, p. 119.
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de vas din lut negru-cenuşiu cu mult nisip fin şi pietricele mărunte (fig. 7/5), cu decor
în val, cuprins între benzi făcute cu « aşchia. » Peste ornament este aplicată o proemi
nenţă. Amintim, de asemenea, un fragment dintr-o oală lucrată din aceeaşi pastă, cu

9
F i g . T. —Poieni.
1, 9, II,
fragmente c e r a m i c e ; 2, m ă r g i c ă ;
a n t r o p o m o r f ă ; 4, 5, f r a g m e n t e c e r a m i c e L a T è n e . Sub Cbilimii.

3, f r a g m e n t d e a m f o r ă e l e n i s t i c ă ; 6, f r a g m e n t d e s t a t u e t ă
7, 8, f r a g m e n t e c e r a m i c e L a T c n c . L a Stejar. 10, f r a g m e n t

de fund de a m f o r ă

elenistică.
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buza uşor răsfrîntă în afară (fig. 7/4). Ca decor, sub buza vasului, are imprimate semne
de forma literei ω. Un fragment dintr-un vas mare, care nu s-a putut reconstitui ţi se
află la Muzeul din Rm, Vîlcea, lucrat la roată, din pastă în amestec cu nisip fin de culoare
cărămizie-gălbuie, avînd ca decor rozete ştampilate (fig. 7/11), încheie parte din materia
lul arheologic descoperit la . Poieni. Aşezarea se încadrează în faza grupului BîrseştiFerigile , e continuînd a se dezvolta şi în Latene-ul geto-dacic
b) Sub Chilimii. Pe partea stîngă a rîului Govora, la circa 500 m nord de aşezarea
Poieni, la poalele dealului «Sub Chilimii», în anul 1961 s-a săpat o fîntînă în curtea
locuitorului Florea Murătuş şi cu această ocazie la 1 m s-a dat peste oase, cărbuni şi frag
mente ceramice aparţinînd epocii Latène dacice.
Ceramica este lucrată cu mîna în tehnica specific dacică. S-au găsit şi două văsuţe
întregi: o ceaşcă dacică (fig. 6/7) şi un văsuţ tronconic (fig. 8/4). Două fragmente
ceramice provenind de la vase-borcan au ca decor: unul un ornament adîncit, trasat
neregulat pe corpul vasului, peste care s-a aplicat un buton apăsat cu degetul (fig. 7 /7),
iar celălalt un decor incizat (se pare vîrful unei frunze), deasupra decorului avînd o apli
caţie în relief (fig. 7 /8).
c) La Stejar. Pe partea dreaptă a rîului Govora, în unghiul format de şoseaua
Govora Gară-Băile Govora cu rîul, am descoperit o aşezare din secolul al III-lea e.n. 1 β .
în aşezare s-au găsit şi fragmente ceramice din a doua epocă a fierului, precum şi un
fund de amforă elenistică (fig. 7/10). Este probabil că aceste fragmente să fie rulate din
aşezarea Poieni care se găseşte la circa 300 m vest.
d) Mănăstirea Govora. în faţa porţii mănăstirii şi în curtea locuitorului Alecu Sava,
săplndu-se o groapă pentru scos pămînt de făcut cărămidă, am scos de la o adîncime
de 0,80 m fragmente ceramice şi o urnă din prima epocă a fierului, din epoca geto-dacă
precum şi din epoca bronzului, cultura Verbicioara. Vasul-urnă a fost găsit în poziţie
oblică, spart de forţa tasării pămîntului, iar în el nu s-a găsit cenuşă sau urme de inci
nerare. Urna este lucrată din lut negru-cenuşiu cu slip pc ambele părţi. Sub linia de
maximă rotunjime se găsesc patru apucători (fig. 8/1).
Aşezarea din a doua epocă a fierului se întinde şi la nord de mănăstire, unde în
vara anului 1967 locuitorul Gheorghe Mihai săpînd tot o groapă pentru scos lut de
cărămidă, a descoperit, pe lîngă fragmente ceramice, un vas întreg şi altul întregibil,
ambele aparţinînd categoriei ceramice poroase, precum şi fragmente ceramice din epoca
bronzului, cultura Verbicioara.
Vasul întreg are buza răsfrîntă în afară şi fundul uşor profilat. Partea superioară
a vasului este bogat ornamentată cu segmente de brîie în relief, alveolare şi dispuse în
semicerc, legînd cele patru proeminenţe de pe umărul vasului de bază (fig. 8/2). Celă
lalt are gîtul mai strimt, iar pe umărul distinct a avut patru proeminenţe (fig. 8/6). Alte
fragmente ceramice sînt decorate cu brîu în relief, alveolar, întrerupt din loc în loc de
proeminenţe (fig. 8/9).
Observaţiile făcute pe teren arată că aici a fost o bogată aşezare geto-dacică şi o
aşezare din epoca bronzului, cultura Verbicioara.
l
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e) Runcuri. De la poarta mănăstirii, urcînd pe drumul forestier circa 1 k m , încep
pădurile de fag şi stejar, iar în mijlocul pădurii un teren arabil numit Runcuri. Atît pe
marginea drumului forestier la intrarea în pădure, cît şi pe dreapta drumului, în punctul
numit « Ciobea», apar fragmente ceramice de tip Glina I I I şi din a doua epocă a fierului,
în Poiana Runcuri apar fragmente ceramice numai din a doua epocă a fierului. Cu ocazia

Fig.

8. —

Mănăstirea

Govora.

1, v a s h a l l s t a t t i a n ; 2. 6, 9, c e r a m i c i L a T è n e ;
d a c i c i ; Runcuri:
3, 5, 8, c e r a m i c i L a T è n e .
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amenajării drumului forestier, în această zonă au apărut numeroase fragmente ceramice
lucrate cu mîna, din pastă în amestec cu nisip şi pietricele, de culoare cărămizie. Pereţii
vaselor sînt groşi şi arderea neuniformă.
Ca elemente de ornament amintim brîiele în relief, crestate (fig. 8 /3) şi proemi
nenţele cilindrice (fig. 8 /5) ,sau cele în formă de apucători mici alveolare (fig. 8 /8).
Tot pe teritoriul satului Govora s-au mai descoperit resturi arheologice din a doua
epocă a fierului pe valea Gurişoara, în grădina locuitoarei Sofia Ciobanu şi în vecină-

Fig.

9. — Gdlejitli.

I,

văscior

h a l l s t a t t i a n ; Teiuf.
2, f r a g m e n t h a l l s t a t t i a n . Arnola.
3, f r a g m e n t
4, v i r f d e s u l i ţ a ; Bislri/a.
5, f r a g m e n t c e r a m i c h a l l s t a t t i a n .

ceramic

hallstattian;

tate, iar pe stîngă rîului Govora, pe panta dealului Săpunarul, au apărut materiale arheo
logice din epoca bronzului, cultura Verbicioara şi Hallstatt. Aceste materiale au ajuns
la Muzeul judeţean Vîlcea 1 β .
12. Gătejesti (or. Băile Govora). în unghiul format de drumul naţional Rm. VîlceaHorezu cu drumul de sat Gătejeşti-Băile Govora, pe terasa de pe partea stîngă a rîului
Govora, în curtea locuitorului Nicolae Tiţirigă, cu ocazia săpării unui mic heleşteu în
primăvara anului 1965 s-a dat la o adîncime de 1 metru de bolovani de rîu, aşezaţi în
strat de 0,20 m grosime. între bolovani s-a găsit un vas întreg şi mai multe fragmente

a

Aceste materiale au

a j u n s la

Muzeul

judeţean

Vîlcea.
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ceramice, printre care un fragment de strachină cu buza arcuită spre interior, din prima
epocă a fierului. Vasul, lucrat din pastă nisipoasă de culoare negricioasă-cenuşie, a avut
două torţi supraînălţate, iar pe corp este decorat cu pliseuri, între care se interpun două
proeminenţe «ciupite» din corpul vasului (fig. 9/1). Fragmente ceramice s-au adunat
de pe o suprafaţă mai mare în jurul punctului unde s-a găsit vasul, precum ţi de pe
partea dreaptă a rîului Govora, în punctul numit Izlaz.
13. Teins (corn. liunesti). în punctul Coasta Mare situat la circa 1 km nord de punc
tul Gătejeţti, pe o înălţime de deal, s-au găsit în primăvara anului 1965, la 0,70 m adîn
cime, două urne şi alte fragmente ceramice din prima epocă a fierului. Una din urne,
lucrată din pastă în amestec cu nisip fin, de culoare cărămizie, a fost spartă, rămînînd
numai partea dinspre fund, cu cenuşă şi oase calcinate. Fundul urnei era perforat ulte
rior arderii vasului, gaura avînd un diametru de 2 cm şi fiind executată din exterior
spre interior. Cealaltă urnă, care s-a putut recupera aproape în întregime (fig. 9/2), este
un vas piriform de culoare neagră-cenuşie, cu nisip fin în amestec, avînd buza ruptă
recent. Pe umăr se găsesc patru proeminenţe.
14. Arnota. Pe panta de sud a muntelui Arnota şi pe locul unde se împuşcă roca
de calcar pentru fabrica Govora apar fragmente ceramice şi arme de luptă hallstattiene.
Pe o poiană din apropierea mănăstirii s-au găsit în vara anului 1965 şi două vîrfuri de
suliţă, dintre care unul este în formă de frunză de salcie şi are o nervură mediană bine
pronunţată pe ambele părţi (fig. 9/4 a—b), păstrindu-şi în parte gaura de înmănuşare
cu brăţara de strîns. Are asemănări cu cele descoperite la Ferigile 2 0 .
a) Pestera Haiducilor. Pc panta dc vest a muntelui Arnota şi deasupra defileului
Bistriţei se găseşte Peştera Haiducilor. Aici am găsit oase de ursus speJaens, fragmente
de cioburi din epoca bronzului şi din prima epocă a fierului. Notăm un fragment din
pastă în amestec cu nisip fin şi mica, rar pietricele mărunte, de culoare cărămizie, pe
alocuri cărămiziu-negricios. Fragmentul este dintr-un vas mare pîntecos, cu gîtul înalt,
buza dreaptă şi uşor îngroşată în exterior, avînd o mănuşă lată care a legat gîtul de
corpul vasului (fig. 9/3).
b) Mănăstirea Bistriţa. în curtea mănăstirii Bistriţa, pe partea stîngă a drumului
de acces, se întinde o terasă. De aici şi de lingă vila mănăstirii am adunat mai multe
fragmente ceramice. Amintim un fragment din partea superioară a unui vas mare de
culoare cărămizie, din pastă în amestec cu nisip şi pietricele. Pereţii groşi ai vasului poartă
o proeminenţă triunghiulară pe gît, din care pleacă în părţi un brîu alveolar (fig. 9/5).
Din observaţiile făcute în zona muntelui Arnota şi a mănăstirii Bistriţa reiese că aici a
fost o aşezare hallstattiană din ultima fază Ferigile.
15. Otesaui. La circa 10 km sud de oraşul Horezu, la intrarea în .satul Oteşani, în
unghiul format de rîul Luncavăţ cu pîrîul Gresarea, pe ambele părţi ale şoselei, sc găseşte
o mare necropolă tumulară din prima epocă a fierului, distrusă în mare patte de locui
torii care au întrebuinţat bolovanii de rîu la construcţia caselor. Cu ocazia cercetării
acestei necropole 2 1 , am găsit fragmente ceramice şi o mare urnă spartă, scoasă dintr-un
tumul dc către înv. D. Teleche, cu ocazia săpâni temeliei casei sale.
Urna de culoare cărămizie a fost lucrată din pastă nisipoasă cu rare pietricele. Vasul
a avut o formă bitronconică, gîtul înalt, buza uşor curbată spre exterior, cu apucători
•» A l e * . Vulpe, ap. til., p. 64 ţi pl. X X .
Pcricghcza a-a făcut împreuna cu S. Holtei, muzeo-

grjf de la Muzeul din Maklirciti.
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masive pc partea dc maximă rotunjime şi mănuşi tubularc late. Pereţii vasului au gro
simea dc 1 cm. Urna conţinea cenuşă şi oase calcinate. Redăm aici un fragment din ca
şi anume cel cu mănuşa (fig. 10/2). Mai amintim un fragment dintr-un vas pîntecos din
lut de culoare cărămizic-brună, cu
gîtul înalt, cilindric, avînd pe corpul
lui caneluri oblice şi paralele (fig.

10/1).

16. Slătionra. Pc teritoriul co
munei s-a descoperit un depozit de
bronzuri, aflat la Muzeul din Măld ă r e ş t i 2 2 . Recent s-au mai găsit
cîte\-a obiecte dc bronz în acelaşi
loc 2 3 şi anume: un vîrf dc lance în
formă de frunză alungită, avînd pe
ambele părţi o nervură mediană
puternic reliefată, încadrată între
alte două nervuri paralele, mai puţin
reliefate. Tubul de formă tronconică, aproape cilindrică, arc două
orificii în scopul fixării în coadă
(fig. 10/4); o brăţară rotundă în
secţiune, cu capetele subţiate, arc
0 frumoasă patină verde (în parte
ştearsă), ornamentată cu linii para
lele incizate, întrerupte în trei locuri
de cîte două X X tot incizate (fig.
13/2); un colier făcut din sîrmă
mai groasă la mijloc şi mai subţire
spre extremităţi, unde este îndoită
sub formă dc mic cerc. Desigur, F i g . 10. — O/r fat î, 1—2, f r a g m e n t e c e r a m i c e hallstattiene. Slàlioara.
f r a g m e n t d c c e h ; 4, v i r f d c s u l i ţ a .
ca toate colierele cunoscute dc acest
tip, a avut la început forma aproxi
mativ scmiovală, în prezent fiind aproape ovală datorită unei îndoiri. Colierul arc o patină
verde lucioasă, păstrată pc cea mai marc parte a piesei. Este ornamentat cu linii inci
zate paralele, dispuse în grupe de cîte trei, în formă de V, la o distanţă dc aproximativ
1 cm (fig. 13/1). Partea inferioară a unui celt încheie şirul obiectelor din depozit. Pentru
datarea acestor piese găsim analogii în depozitele dc bronzuri cunoscute în Transilvania
şi Moldova. Atît colierul cît şi brăţara îşi găsesc asemănări cu obiectele dc podoabă
descoperite la Bălcni 2 J , iar vîrful de lance arc perfecte asemănări cu piesa analogă din
depozitul dc bronzuri de la Suseni, tipul I I , avînd golul dc înmănuşare mai lung î S , şi
cu vîrful dc lance dc la Spălnaca 2 e , precum şi cu piesele din depozitul dc la Zlatna 2 7 .

" D e p o z i t u l tic b r o n z u r i s c g ă s e ş t e i n s t u d i u l l u i I . N a n i n .
• 2 O b i e c t e l e n e - a u fost i n c r c d i n t n t c d c S. H o l t e i , c i r u i a
îi a d u c e m m u l ţ u m i r i şi p c a c e a s t ă c a l c .
î l
I o n T . D r a g u m i r , Vn depozit
de obirttc de ArVflţ, desiopertte Ia Eàlt ni in sudul Moldovei,
i n Danubius,
l . G a l a ţ i , 1967,
p . 9 2 ş i fig. 3 / 4 , 7 ; p , 9 9 . %
4 - β , p . 100, fig. 5 / 4 , 8.

z l
A u r e l F i l i m o n , la: dépôt en bronze de Suseni > î n
Daria
1924, p . 3 4 4 , Iii*. 2.
• * ί loTtcnsia D u m î t r c s c u , Objet f inediis du dtţbt en bronze
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i n Daria,
V-VI,
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Aceste depozite sînt datate în general la sfîrşitul epocii bronzului şi mai ales la înce
putul Hallstattului 2 8 .
Considerăm că aceste piese din depozitul de la Stroieşti sînt de provenienţă tran
silvăneană şi se datează la începutul Hallstattului (Ha A ) .
17. Băbeni. în spatele gării Băbeni şi a fabricii de cherestea, pe terasa dealului
Rumînilor, am descoperit la suprafaţa solului, în arătură, fragmente ceramice din epoca
Latène geto-dacică. Ceramica este lucrată cu mîna şi la roată în tehnică specific dacică.
Cea lucrată cu mîna este de culoare cărămizie, iar cea lucrată cu roata de culoare cenuşie.

Fig.

12. — băbeni.

1—5,

fragmente

ceramice L a

Tène;

Bude/li-Barz".

6—8,

vas

şi

fragmente

ceramice

hallstattiene.

D i n ceramica lucrată cu mîna, amintim un fragment din marginea unui vas-borcan cu buza
dreaptă (fig. 12 / l ) , precum şi un fragment de strachină cu buza teşită în afară (fig. 12 /2).
S-au găsit şi cîteva proeminenţe cilindrice (fig. 12/3) prelungi sau semiovale (fig. 12/4, 5).
Pe dealul Rumînilor a fost o aşezare dacică a cărei existenţă se termină în timpul
războaielor daco-romane.
18. Ionestii Govorei. într-o anchetă arheologică făcută 2 9 în anul 1963, împreună cu
prof. D . Tudor, în castrul roman Pons A l u t i am găsit fragmente ceramice dacice lucrate
cu mîna şi ceramică din secolul I I I — I V e.n.
19. Orlesti. La circa 300 m vest de halta Orleşti, pe terasa de pe partea stîngă a
pîrîului Nisipoasa, desfundîndu-se terenul pentru a se planta vie (la —0,60 m), s-au dis
trus cîteva locuinţe din epoca geto-dacică. Fragmente ceramice apar şi pe arătură. De
aici am adunat în primăvara anului 1964 numeroase fragmente ceramice. Ceramica lucrată
»
»

Ibidem, p. 80.
D . T u d o r , op.

cit.,

p.

291.
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cu mîna este cea mai numeroasă şi este de culoare cărămizie, iar cea lucrată la roată
este de culoare cenuşie.
Asemenea fragmente ceramice s-au mai găsit şi în punctul Valea Bisericii la circa
200 m vest de cimitirul satului, în şanţul săpat pentru plasarea unei conducte de apă
la 0,70 m adîncime.
Din punctul Orleşti haiti, amintim un fragment dintr-un castronaş (fig. 11 /9) lucrat
cu mîna şi avînd buza arcuiţi spre interior, iar pe diametrul maxim se găsesc doul mici
gurguie aplicate (vasul a avut probabil
patru). Menţionăm, de asemenea, un
fragment de strachină lucrat la roată
din pastă cenuşie fină (fig. 11/12).
Din punctul Valea Bisericii notăm două
fragmente cu proeminenţe, ambele
lucrate din paşti poroasă de culoare
cărămizie: unul are o proeminenţă
aplicată (fig. 11/11) iar celălalt o proeminenţă-apucătoare cu alveole pe mar¬
gini (fig. 11/10).
a) Valea Silei.

Pe ambele terase

ale pîrîului Sîlca, care a săpat o matei
adîncă, pe alocuri măsurînd 7,50 m,
în malul săpat, se observă clar straturi
culturale din epoca neolitică (cultura
Sălcuţa I V ) 3 a , din epoca bronzului
şi epoca fierului; fragmente ceramice
din epoca bronzului şi epoca getodacică se observă şi pe latura de nord
a bisericii satului.
In vara anului 1966, am cules
mult material ceramic din prima şi a
doua epocă a fierului, mai ales din
malul drept al pîrîului. Ceramica este
bine lucrată, pasta conţinînd ca degre
sant nisip, pietricele mlrunte şi cio
buri pisate. Este de culoare cărămizie
sau cărămiziu-cenuşie ,în exterior şi
neagră în interior, sau de culoare neagră
Fig. 13. — i/J/iiura. I, o l i c r de bronz; 2, hrirari dc hrunz.
pe ambele feţe. Suprafaţa este acoperită
cu un slip fin şi adesea lustruită.
Ca forme caracteristice amintim vasul-borcan cu buza dreaptă avînd ca decor brîul
alveolar (fig. 11 /2) şi strachina cu pereţii subţiri spre bazi şi buza mult îngroşată şi
canclati paralel (fig. 11/5), sau îngroşată şi teşită drept avînd sub buză un ornament
format din cîte două linii incizate în unghi (fig. 11/6). .
Sînt frecvente şi castronaşele cu buza arcuită spre interior avînd pe corp apucă
tori organice (fig. 11 /8). Un fragment de strachină este decorat în interior cu caneluri
*
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îngrijite, dispuse oblic şi perpendiculare (fig. 11/1). S-au găsit mai multe fragmente de
mănuşi în bandă lată (lipsă butonul) decorate cu caneluri verticale (fig. 11 /7). Aceste
mănuşi provin de la ceşti cu toarta supraînălţată şi buton discoidal.

Fig. 14. — Schip) cu Ι ο α ϋ ϋ μ Ι ·

idcnrificiie din jud.

Vilcea.

Atît ceaşca tronconicî cu buton discoidal 31 , cît şi strachina evazată şi cu decor
canelat în interior 3 2 îşi găsesc analogii în faza hallstattiană Ferigile.
1 1

A l a . Vulpe, op. tir., p. 44 ţi pl. V .
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La circa 50 m sud de unde s-a gflsit acest material am cules cîteva fragmente lucrate
la roată, din pasta cu nisip fin sau cu nisip, mica şi rar pietricele de mărimea bobului
de orez. Este vorba de vasul cu fundul inelar (fig. 11 /4) şi altele cu buza arcuită şi teşită
spre exterior (fig. 11 /3). Aceste fragmente sînt caracteristice Latène-ului geto-dacic. Aşadar
în punctul Sîlea s-au identificat o aşezare din grupul Ferigile şi o locuire geto-dacică
tîrzie.
20. Bndesti (comuna Bercioiu). Pe stîngă rîului Olt şi a drumului naţional Rm.
Vîlcea-Piteşti, la km 5, în unghiul format de pîrîul Simniccl cu drumul, se află un dîmb,
iar sub el s-a săpat în vara anului 1965 un mare bazin pentru a depozita borhot de prune.
Din săpătură şi din mal s-au cules mai multe fragmente ceramice specifice celei de a
doua epoci a fierului, oase şi chirpic. Notăm trei fragmente din acelaşi vas mare cu buza
groasă răsfrîntă în afară (fig. 11 /16), un fragment din corpul vasului, care are o nervură
în relief în formă de potcoavă (fig. 11/13) şi un alt fragment care are o apucătoare
(fig. 11/15) şi este lipsit de ornament.
Pasta nisipoasă este dc culoare cărămizie cu slip pe ambele părţi. Mai amintim un
fragment din partea superioară a unui vas mare în formă de « s a c » (fig. 11/14), cu baza
uşor arcuită în interior avînd ca decor imediat sub bază un brîu în relief, alveolar. Pere
tele vasului este de culoare cărămizie în exterior şi cărămizie închisă in interior, aspru
la pipăit, cu foarte multe pietricele în amestec.
a) fludesti-Barţa. La circa 2 km sud de punctul descris mai sus, săpîndu-se o fîn
tîni în curtea grajdurilor C.A.P., s-a dat peste o groapă din care s-au scos cîteva res
turi de vase în stare fragmentară. Informaţiile luate la faţa locului, după ce fîntîna fusese
astupată, n-au putut clarifica dacă este vorba de o groapă rituală sau o locuinţă. În
pămîntul scos, am observat o dungă de pămînt negru cu mult cărbune.
Vasele au fost găsite la o adîncime de 5 m în două grupe. în prima grupă a fost
găsit un castron distrus total in care se găsea un vas din care am mai găsit numai fundul
şi un fragment de buză (fig. 12/6) şi încă un văscior din care se păstrează parte din corp,
în care se afla un mic femur şi cîteva coaste mici. Vasele au fost găsite unul în altul.
După o desfundare de hîrleţ (20 cm) s-a dat peste un castron cu gura în jos care s-a
putut reconstitui. Ceramica este lucrată din pastă în amestec cu nisip, rar pietricele, avînd
un slip superficial pe partea exterioară, dc culoare cărămizie în exterior şi cărămizie cu
pete negre în interior. Ceramica lucrată cu nisip fin şi mica este de culoare cenuşie cu
pete negre sau cenuşiu-cărâmizie în exterior şi cenuşiu-neagră în interior.
Ca forme am putut distinge vasul-borcan cu buza dreaptă (fig. 12/6), văscioare
tronconice (fig. 12/7) şi castronul (fig. 12/8). Castronul are buza uşor arcuită spre inte
rior, iar pe umăr a avut patru proeminenţe în cruce care au cîte o gaură neperforată
pe partea superioară. Materialul arheologic este specific începutului epocii La tène getodaciec.
Cercetările efectuate dc noi vin să confirme că zona subcarpatică a Vîlcei a fost
intens locuită începînd din cele mai vechi timpuri. S-au descoperit aşezări neolitice, din
epoca bronzului, precum şi din prima şi a doua epocă a fierului. în mod deosebit se
evidenţiază o locuire masivă în epoca geto-dacică.
Efectuarea unor săpături sistematice în punctele identificate de noi va duce la o
mai bună cunoaştere a istoriei vechi şi străvechi a patriei noastre în general şi a regiunii
Vîlcea în special.
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DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES DE L'AGE DU FER DANS LE DÉPARTEMENT
DE VÎLCEA
RÉSUMÉ

L'identification de nombreux établissements ct vestiges archéologiques de la première et de
la seconde époque de l'âge du fer, découverts ces dernières années au nord-est de l'Olténie, pré
sente une importance toujours plus grande pour la connaissance de l'histoire ancienne de certe
région. Des habitations et des nécropoles appartenant i cette époque sont répandues autant dans
la région montagneuse étant fréquemment situées à l'entrée des cols (par exemple, i Cozia-Vcche),
que sur les collines et sur les terrasses des rivières.
Du Hallstatt, on a identifié des établissements et des nécropoles dans les localités suivantes:
Brezoi, Ocnele Mari, Câzâneşti, Bîrseşti, Mihâileşti, Govora-Sat, Gltejeşti, Teiuţî, Arnota, Bistriţa,
Oteţani, Slătioara ct Orlcşci (fig. 14).
Quant a l'époque du La Tène géto-dace, elle est attestée à: Cozia-Veche, Ocnele Mari,
Buleta, Govora-Sat, Băbeni, Ioneştii Govorei, Orlesti et Budcţti.
Un intérêt tout particulier du point de vue archéologique présentent les établissements dc
Govora-Sat, au lieudit « Poieni» et celui de Orleşd où on a constaté urc continuité de civili
sation du Hallstatt ct du La Tène géto-dacc.
Les découvertes archéologiques de jusqu'à présent mènent à la conclusion d'un habitat massif
de cette zone (l'actuel département de Vilcea) pendant la première ct k seconde époque de l'âge
du fer.
L E G E N D E DES FIGURES
Fig. 1. — Brtroi. « Valea lui Slant,
1—3, tessons hallitatiiens; A, fusalolc. Cofia-Vetbt,
5—12, céramique L a T è n e .
Fig. 2. — Cooja-Veebe.
1—3, céramique L a T è n e . Ocnele Mari. 3, vase halltiartjcn.
Fig. 3. — Ocnele Mari. Vases halliraiticng.
Fig. 4. — Buleta. « YlulA*. 1—6, 12, vases ct tessons; 10, fragment d'un moulin à bras; 7 — 9, lessons provenant dc
la vallée de la Buleta; 11, tesson hallstatticn provenant dc Cazânesti.
Fig. 5. — Btrnili,
l a , b — A, 7, tessons dc la première é p o q u e de l'âge du fer. Mibiieili,
5, tasse; 6, tesson.
Fig. 6. — Poitni, Vises hallstatticns.
Fig. 7. — Poieni, 1, 9, 11, lessons, 2, petite perle; 3, fragment d'amphore hellénistique; 6, fragment dc statuette
anthropomorphe; A, 5, tessons L a T è n e . tSub Cbilimii»,
7—6, tessons L a Tène. «La Stejar»,
10, fragment dc la base d'une
amphore hcllcnistiqucFig. B. — Monailire de Govora. 1, vase hallstarticn; 2, 6, 9, céramique L a T è n e . *SuB Cbilimii*,
A, 7, céramique dace.
< Runcuri»,
3, 5, ί, céramique La T è n e .
Fig. 9. — Gilejefti.
Petit vase hallttartioi. Teiu/i. 2, tesson hallatanicn. Arnota.
3, tesson hallttanien; A, pointe de
lance. Bùtrifa. 5, tesson hallstarticn.
Fig. K). — Olefani, 1, 2 tessons hallitanicns. Sldiiaara, 3, fragment de hache a douille; 4, pointe dc lance.
Fig. 11. — Orle/li, 1, 2, 5 — 9, tessons hallstatticns; 3, 4, 10 — 12, tessons L a T è n e . Bueb/ti, 13—16, tessons hallsraiticna.
Fig. 12. — Bdbeni. 1—5, lessons L a T è n e . Bude/li. ·Βύΐχο*.
6—8, vase et tessons haNstattiens.
Fig. 13. —SleUioare, 1, collier en bronze; 2, bracelet en bronze.
Fig. 14. — Esquisse comprenant les localités identifiées dans le d é p a n e m e m dc Vilcea.
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C E U R M E A Z A v o m prezenta unele descoperiri
arheologice şi numismatice mai
vechi, inedite, precum şi rezultatele unor investigaţii arheologice de teren efectuate
recent de noi.

N CELE

I . Viisoara Mică, corn. Tesluiul,jud. Dolj. î n colecţia şcolii generale din comuna Tesluiul se află nouă monede, donate de pr. Marin Constantinescu din aceeaşi comună, care au
fost descoperite izolat pe raza satului Viişoara Mică. Cronologic, monedele se înşiră astfel :
1. Tetradrahmă
de la Alexandru cel Mare (fig. 1).
A v . Capul lui Herakles, coafat cu blana de leu.

Fig. 1. — Tetradrahmă de la Alexandru cel Mare.

Rv. Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ . Zeus şade spre stîngă, ţinînd în mîna dreaptă o pasăre,
iar în stîngă un sceptru; în cîmp, în stîngă, Α Σ şiΔ.
A R ; 16,69 g ; diam. 26,8 mm. Conservarea bună. Muller, pl. X V I I , 1198.
2. Denar roman republican
M . Aurelius Scaurus.
A R ; 3,595 g ; diam. 20,9 mm. Conservarea mediocră. Babelon, I , p.243, nr. 20,
a. 92 î.e.n.

Monede romane imperiale
3. Traianus (98—117)
A v . . . T R A I A N . . . . în afară de numele împăratului nu se mai poate citi nimic.
A E , mare; 24,175 g ; diam. 33,5 mm. Starea de conservare proastă.
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AR; 3,195 g; diam. 17,5 mm. Conservarea mediocra.
Cohen», I I , 269.

AR; 3,100 g; diam. 19,2 mm. Conservarea mediocra.
Cohen1, I I , 435.
6. Hadrianus (117—138)
AR; 3,195 g; diam. 17,4 mm. Conservarea mediocră.
Cohen*, I I , 802.
7. Antoninus Phis (138—161)
AR; 3,055 g; diam. 17,8 mm. Conservarea mediocră.
Cohen», I I , 226.
β. Aurelianus

(270—275)

Av. IMP. AVRELIANVS AVG. Bustul împăratului radiat şi cuirasat spre dreapta.
Rv. VIRTVS MILITVM. Aurelian în haine militare, în picioare spre dreapta
ţinînd un glob şi o hastă şi primind o Victoria pe care i-o prezintă un soldat care
pine o hastă transversală. In exergă T.
A E ; 2,395 g; diam. 21,5 mm. Conservarea mediocră.
Cohen*, V I , 285, var.

9. Monedă medievală emisă de statul

bulgar

AR; 1,050 g; diam. 19,5 mm. Starea de conservare proastă.
Monedele prezentate mai sus sînt amintite de D. Tudor, fără însă a fi menţionate
datele tehnice şi fără trimiterile la cataloagele de specialitate. Moneda de la nr. 9 este pre
zentată de D. Tudor drept monedă bizantină1.
I I . Desa, jud. Dolj. In apropierea aşezării rurale romane identificate de noi în punctul
Castra viţa, unde Tocilescu şi Polonic localizau castrul de la Desa1, care însă se află în zona
km 767—768, în prezent fiind acoperit parţial de apele Dunării 3 , a fost descoperită o monedă
care se află în colecţia şcolii generale din corn. Desa. Moneda a fost emisă în vremea lui Con
stantin cel Mare (306—337) în monetăria de la Siscia.
A E ; 2,795 g; diam 18,5 mm. Conservarea foarte bună. în exergă Γ SIS.
Cohen*, V I I , 454.
I I I . Greceşti, jud. Dolj. în punctul Ochioiu, situat între satele Greceşti şi Bărboiu, la
nord-est de şosea, în anul 1965, cu ocazia efectuării unor terasări au fost descoperite circa
15 schelete umane. Osemintele în parte au fost împrăştiate, iar restul au fost îngropate din
nou. Informaţiile primite la faţa locului n-au fost de natură să precizeze alte detalii în legă
tură cu aceste morminte.
Din zona unde au fost efectuate terasările amintite şi de pe lîngă gropile săpate de-a
lungul şoselei pentru plantarea unor pomi, am cules fragmente ceramice de factură dacică,
provenind din vase lucrate cu mîna şi la roată, fragmente de ceramică romană de culoare
roşie-cărămizie, roşie şi cenuşie, datînd din secolele I I - I I I , şi cîteva fragmente de ceramică
care datează din perioada posterioară abandonării oficiale a Daciei de către romani. Din
Tăblia
Imperii
reali, 1965» p- 24.
1

Ramam.

' D . Tudor, Oltenia

Drobe/a-Romata-Syridaoa,

romani,

Bucu-

ed. a Tll-a, B u c u r e ş t i , 1968,

p. 227.
* O . Toropii, Castrul

7053, n o r . 1967, p. 2.

www.cimec.ro

ramam

ai la Dtra,

în

înainlt.

nr.

3

493

D E S C O P E R I R I A R H E O L O G I C E ŞI N U M I S M A T I C E D I N O L T E N I A

această ulrimă categorie amintim fragmente din buza şi pîntecele unei oale lucrate la roată
dintr-o pastă cenuşie cu aspect zgrunţuros (fig. 2/1), decorate pe un umăr cu caneluri para
lele, ale cărei analogii se întîlnesc în ceramica descoperită în cimitirul de la Bratei *, care este
datată acolo în secolul al IV-lea şi la începutul secolului al V-lea, şi un fragment ceramic,

Fig.

2. — Ceramici lucraţi la

rati,

din

secolele I V — V ,

I, Greee/li;

2—4,

Vointara.

rulat, dintr-o amforă de import decorată cu striuri dese şi paralele (fig. 6/3); acest tip de
vas este frecvent întîlnit la Sucidava în nivelurile de locuire care datează din secolele V-VI.
IV. Voimasa jiid. Olt. Cu ocazia unei periegheze efectuate pc raza comunei Voineasa,
am cules din punctul Cornet mai multe fragmente ceramice lucrate la roată, care pot fi gru
pate în două categorii.
— Ceramică cenuşie cu pastă zgrunţuroasă aparţinînd unor oale cu buza răsfrîntă în
afară, oblic sau drept, decorată cu caneluri paralele, grupate în zona de început a umerilor
t

1

L.

Bitzu,

tarda ta ifir/iiitl

Continuitatea

lealului

IV

populaţiei

bdflinaft

fi loiepulul

tenlului

tn

Tramil-

V, pt bara

Jtieoptririior

ek la Uratei,

in Analele

Uninrjitdfii

Bucurefii,

ştiinţe sociale,istorie, anul X V , Bucureşti, 1964,p. 38,fig.
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(fig. 2/2—3). Această ceramică îşi găseşte bune analogii în ceramica descoperită la Bratei 5
şi datează din secolul al IV-lea şi începutul secolului al V-lca.
— Ceramică fină, arsă uniform, de culoare cenuşie-negricioasă, provenind din oale
cu buza răsfrîntă în afară, oblic, decorate cu linii incizate, paralele, în zona de început a
umerilor (fig. 2 /4), ceramică care se întîlneşte în complexele datînd din secolul al IV-lea e .
V. Bttml>esfi\jud. Gorj. în colecţia Muzeului din Tg. Jiu,ca provenind de la Bumbeşti7,
sc află un opaiţ din lut roşiatic, piriform, cu ciocul parţial rupt. Discul este mărginit deo
linie ovală, în relief, ale cărei capete se desfac în dreptul
ciocului formînd un canal pe care se află o cruce în
relief. Discul este ornamentat cu granule şi volute, iar
bordura opaiţului cu striuri radiare aşezate neregulat.
Toarta este lamelară, fără orificiu, iar fundul inelar este
flancat de linii în relief încrucişate în forma literei X,
grupate două cîte două (fig. 3). Dimensiunile: lungimea
9 cm, lăţimea 6 cm şi înălţimea 3,5 cm. Avînd în vedere
analogiile8, opaiţul în discuţie poate fi datat în secolul
al VI-lea.
V I . Viifoara

Mare,

com. Drâgoteşti, jud. Dolj.

Cu

ocazia unei periegheze efectuare în anul I960 pe valea
Tesluiului, am fost informaţi că în punctul numit Părul
lui Drăguceanu, pe malul de nord al rîului Teslui, în
vara anului 1964, pe cînd se treiera, a fost descoperit
intîmplător un tezaur compus din monede de argint.
Tezaurul s-a împrăştiat în momentul descoperirii, fiind
împărţit între cetăţenii ce se aflau la aria de treier. Cu
sprijinul autorităţilor locale au mai fost recuperate zece
piese de la diverşi locuitori ai comunei. încercările de
a recupera şi restul monedelor au rămas deocamdată
Fig. 3. - O p a i ţ creştin din secolul al VI-lea
flră rezultat.
(bumbr/ii).
Judecind după piesele recuperate, tezaurul în dis
cuţie era compus din monede imperiale romane de
argint, din care fac parte următoarele monede:
1. Vitellim

(69—70)

AR; 3,0480 g ; diam. 19,5 mm. Conservarea mediocră.
Cohen *, I , 72.
2. Dom/fia/i (81—96)
AR; 3,1999 g ; diam. 19,0 mm. Conservarea bună.
Cohen*, I , 282, a. 93.
• Ibidtm,
• D.
arbtotoffti
7

p. 38, fig. 3/14 ţi 4/1.

Protasc, Problema
tontiniiitJ/ii
in Dacia
in lumina
ţi numitmatitii,
B u c u r e ş t i , 1966, p. 123, fig. 40/3.

Inventar nr. 413.

• V . Pârvan, Cetatea Vlmtlum,in

tomul X X X V I

X X X I , fig. 1/24; R, Nctzhammcr, Die tbrittliibtn

Alltr-

idem,
Miner,

în R / R , vol. X I V , lase. I I , 1944.p. 176-177,fig. 7; idem,
L'inttndit

AARMSI,

(1913-1914), Bucureşti, 1914, p. J l l . p l . X X X , fig. 1/4 ţi
pl.

lămer eter Dobruiteba,
Bucureşti, 1918, p. 38, fig. 6;
Aut Rumănien.
p. 106 ;1. Bamca, Opaiţe ertjtinedinSeytbia
ai ta tite' dt Dinogttia

au Vl-t tiitlt,

in Datia,

N.S.,

X , 1966, p. 243, fig. S/2, p. 244, fig. 5/3 ; i p. 254, fig.14/6;
C.

lconomu, Opaiţt

140, nr. 7 2 3 - 734,
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δ

3. Traianus

490

(98—117)

AR; 3,3174 g; diam. 19,5 mm. Conservarea mediocră.
Cohen*, I I , 275, a.114.
4. Hadrianns (117—138)
AR; 3,3831 g; diam. 19,0 mm. Conservarea bună.
Cohen*, I I , 630.
5. Antoninus Pius (138—161)
AR; 3,0360 g; diam. 18,5 mm. Conservarea bună.
Cohen*, I I , 199.
6. Aceiaşi

împărat

AR; 3,5524 g; diam. 18,5 mm. Conservarea bună.
Cohen*, I I , 696.

7. Faustina

I

AR; 3,2686 g; diam. 18,5 mm. Conservarea mediocră.
Cohen*, I I , 234.

8. Marcus

Aurelius

9. Acelaşi

împărat

10. Lucius

Vtrnns

(161—180)

AR; 3,5636 g; diam. 17,0 mm. Conservarea bună.
Cohen*, I U , 721.
AR; 3,3350 g; diam. 18,5 nm. Conservarea bună.
Cohen*, I I I , 762.
(161 — 16°)

AR; 3,3701 g; diam. 17,5 mm. Conservarea bună.
Cohen*, I I I , 181, var.
Monedele au intrat în colecţia Centrului de ştiinţe sociale din Craiova al Academiei
de ştiinţe sociale şi politice.
Nu este locul a discuta aici pe marginea acestei descoperiri, însă este necesar a reţine
faptul ci tezaurul conţine şi piese datînd din perioada anterioară cuceririi Daciei de către
romani
Mergînd la faţa locului pentru a identifica cu precizie locul descoperirii tezaurului,
am constatat că pe o suprafaţă relativ întinsă de teren, pe malul stîng al Tesluiului, se află
numeroase fragmente de ceramică scoase la suprafaţă de plugurile tractoarelor care araseră
acolo. O mare parte din aşezările vechi din această zonă au fost distruse de arătură şi de
gropile săpate recent pentru cărămidă. Am cules de la suprafaţă multe fragmente de ceramică
romană datînd din secolele I I - I I I şi un fragment de buză dintr-un pahar, sau dintr-o cupă,
de terra nigra (fig. 4 / l ) , ceramică care se întîlneşte şi în complexele datînd din secolele I I I —
I V 1 0 . Pe arătura care mărgineşte o cultură de lucernă am descoperit o parte fragmentară
din umărul unui vas de deasupra căruia pornea o toartă, acum ruptă. Partea opusă torţii
lipseşte, astfel că nu putem preciza dacă iniţial vasul a avut două sau numai o toartă. Din
acest vas s-a păstrat şi un fragment aparţinînd părţii inferioare a recipientului. Fragmentele
păstrate ne conduc spre încheierea că acestea fac parte dintr-o amforă, cu corp cilindric,
avînd gîtul şi partea inferioară în formă conică, ambele făcînd cu corpul vasului cîte un
* D i i c u p i asupra tcuurclor dc
op. ei/.,
"> R.

1957,

p.

p.

acei

fel

la

D.

Protase,

84-102.

Vulpe, Ιτιοατι.

2 9 3 - 2 9 6 , fig.

/*

/unind

SCIV,
SjpMuri/t

tin

316/1; G h .

I9JÎ-I94S,

Bucnrcsii,

Diaconu, Dtsprt

laijo/i

Unset.

pl.

tertitarilor

4,

15,
III-IV

XX/2.
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unghi. Vasul a fost lucrat la roată dintr-o pastă fină, arsă uniform, avînd o culoare cenuşie
în interior şi în spărtură şi o culoare negricioasă in exterior. Decoraţia constă din linii uşor
incizate care merg de jur împrejurul vasului, fiind aşezate paralel, fără o anumită regulă

Fig. 4. — Viipara

Mart.

t, ceramici lucrata1 la roata din secolele III — I V ; 2—5,

culturii Dridu, decorat] cu linii incizate paralele ţi in val.

ceramica aparţinînd

şi fără a forma «registre ». Credem că vasul în discuţie este o imitaţie locală a unui tip de
amforetă romană datînd din secolul al IV-lea 1 1 .
La marginea unei gropi de cărămidă, care secţionase un bordei, am descoperit nume
roase fragmente de ceramică aparţinînd culturii Dridu. Acestea reprezintă părţi din buze
de vase, din pîntece, funduri întregi ori fragmentare, precum şi tuburi fragmentare de con
ductă. Precizăm de la început ci nu am descoperit ceramică lucrată cu mîna şi nici funduri
ştampilate.
Ceramica aparţinînd culturii Dridu, descoperită la Viişoara Mare, poate fi împărţită
în două categorii.
Cele mai numeroase fragmente aparţin grupei A după clasificarea Eugeniei Zahar i a i a . Ceramica din această categorie este în general de culoare cărămizie ori castanie. Gteva
1 1

I.

Ioni|i,

Murtf-Ctrntabop

Contribuţii
pt

I V , 1966, p. 232,

Itritoriut

fig.

tu

pririrt

K.Î.R.,

la
in

tu/tura
Arbtologia

Stnlana

ttt

Mottkmi,

1 1

p.

E.

Za har ta,

79-85.

16/5.
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fragmente sînt de culoare roşie. Ornamentaţia constă din incizii orizontale sau « în val »
realizate cu ajutorul pieptenului. Ornamentaţia « în val » se întîlneşte pe umărul vaselor
(fig. 4 /2—5), iar inciziile paralele se întîlnesc fie pe umărul vaselor (fig.5 j\—4), fie pe pîntece (fig. 6/1—2).

Fig.
/, 2,
turii
mică
tînd

www.cimec.ro

6. — Vii/oara
Mare.
ceramica a p a r ţ i n î n d cul
D r i d u ; 3 Greceşti. C e r a 
romano-bizantină
da
din secolele V - V I .

OCT.

498

T O R O P U si O N O R I U S T O I C A

8

în amestec cu aceasta ceramică am găsit şi fragmente de ceramică aparţinînd aceleiaşi
culturi, care se înscriu in grupa Β după clasificarea Eugeniei Zaharia i a . Această ceramică
este mai puţin frecventă, situaţie constatată şi in celelalte staţiuni aparţinînd acestei culturi.
După tehnica de lucru şi compoziţia pastei ceramica din grupa Β cunoaşte două variante:

Fig. 7. —• Vittoara

Mar*.

Ceramici

aparţinînd culrurii

Dridu, categoria neagrfl-cenua ic, decorata cu Jinii luitruite.

a) Ceramici cu pereţii mai groşi (circa l l m m ), de culoare neagră pe ambele straturi super
ficiale şi de culoare castanie in spărtură. Pasta este pigmentată neuniform cu bucăţele de
ocru roşu. Decoraţia constă dintr-o reţea de linii lustruite (fig. 7 /5—6). b) A doua variantă
conţine ceramici fină, arsă uniform, de culoare cenuşie, cenuşie deschisă (albicioasă) ori
cărămizie deschisă, decorată de asemenea cu o reţea de linii lustruite. Grosimea pereţilor
vaselor variază de la 6 la θ mm (fig. 7/1—4). La această ceramică se întîlnesc tradiţii locale
foarte îndepărtate, situaţie observată şi în alte Împrejurări u .
Tuburile de conductă din ceramică îşi găsesc bune analogii în descopeirile de la Căs
cioarele, unde sînt datate în secolele I X - X 1 6 .
Ibiarm, p. 85—88.
1. Nestor fi E . Zaharia, Sondajth
dt la Dridu,
in Maltriait, V , 1959, p. 552; I. Barnca, Ceramiia
din cariera dt cretă
dt la batarabi,
in SCIV,
X I I I , 1962, 2, p. 361.
"

1 4

" fi. Mitrea, Dani
laturi
iintr-o condktlà do apd din epoca
feudală timpurii
ittaptriti
la Cdiiioanli,
in SCIV,
X I , 1960,
2, p. 4 3 5 - 4 3 8 .
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VII. Craiova, jud. DoJj. In punctul Făcăi-Branişte, la nord dc cimitirul de acolo şi
la vest de calea ferată, a fost săpată o mare suprafaţă de unde a fost transportat pămînt pentru
diverse lucrări cu caracter edilitar. Săpăturile de acolo au distrus cel puţin două niveluri
de aşezări suprapuse, a căror existenţă o dovedesc resturile de vetre bine precizate în pro
filul gropii, precum şi o necropolă de Înhumaţie, al cărei raport stratigrafie cu sus- amintitele
aşezări este greu de precizat.
Din groapa care a rezultat în urma săpăturilor făcute acolo, am cules fragmente de
ceramică lucrate cu mîna şi la roată, de factură dacică, un fund de vas din pastă zgrunţuroasă
de culoare cenuşie-cărămizie lucrat la roată, datînd din secolul al VI-lea, şi alte fragmente
aparţinînd evului mediu.
Mormintele apărute în săpătură au fost distruse. Un singur mormînt s-a păstrat parţial
şi examinarea acestuia a putut duce la cîteva concluzii care au desigur un caracter cu totul
ipotetic. Scheletul avea orientarea vest-est şi nu era însoţit de inventar. In pămîntul de umplu
tură al gropii am descoperit fragmente dc ceramică lucrate la roată, de culoare cărămizie,
decorate cu incizii orizontale realizate cu ajutorul pieptenului, care aparţin culturii Dridu.
Aceste fragmente, ca şi poziţia scheletului ar putea sugera datarea necropolei într-o perioadă
posterioară secolului al XI-lea, deşi această presupunere, repetăm, este cu totul ipotetică,
ea urmînd a fi verificată prin viitoare cercetări.
V I I I . Obîrsia Noud, corn. Obirsia, jud. Olt. Din punctul Izvoare sau Coada Bălţii au
fost culese de la suprafaţă numeroase fragmente de ceramică dacică, cărămizi şi ceramică
romană datînd din secolele I I - I I I , fragmente de amfore decorate cu « coaste » care se întîlnesc
la Sucidava în nivelurile de locuire din secolele IV-V, precum şi numeroase fragmente de
ceramică aparţinînd culturii Dridu. în parte, această ceramică se ană la Muzeul din Corabia.

*
în anul 193°, Muzeul naţional de antichităţi a intrat în posesia unui tezaur descoperit
la Viişoara Mare, format din 60θ piese de bronz argintat, a căror emisiune merge de la Gallienus pînă la Aurel ian inclusiv 1 *. îngroparea tezaurului în această vreme dovedeşte că
posesorul acestuia nu a părăsit Dacia la 271, situaţie în care şi-ar fi dus mica comoară în
sudul Dunării. Ceramica de factură provincial-romană datînd din veacul al IV-lea des
coperită la Viişoara Mare confirmă această presupunere, în sensul că populaţia daco-romană
continuă a locui în aceste părţi şi după abandonarea oficială a Daciei. Credem că nu trebuie
neglijată din discuţie nici moneda de bronz emisă în vremea lui Aurelian, care a fost des
coperită la Viişoara Mică.
Moneda emisă in vremea lui Constantin cel Marc, descoperită la Desa, se adaugă
la celelalte descoperiri arheologice şi numismatice făcute acolo şi care datează din secolele
11I-V 17 , dovedind că viaţa a dăinuit la Desa şi după anul 271, probabil pînă pe la anul 442,
cînd năvala h un ici a pus capăt fortificaţiei de la Desa, ca şi celei de la Ratiaria de dincolo
de Dunăre 1 8 .
nr.

' * D . T u d o r , Mnmtilt
im Oltenia,
in AO, X X I I ,
1 2 5 - 1 3 0 , p. S3; idem, Oltenia romand, p. 129.

1943,

" Idem, Podul it Ia Ctlri
al lui Contanţi*
al Mart,
in
AO,
X I I I , 1934, nr. 7 1 - 7 3 . p. 110; idem. Citiră
atsaptriri
din
Detia
in/triaari,
in. AISC.H
(I9H' « f j . C l u j , 1936, p.
187—168; idem, SUptnirta
romani in tuiul Dititi
ii ta
Aure.
Han la Comlaalie
itl Mart, in R / R , X (1940), B u c u r e ş t i , 1941.
c î l T . p. 5 ; idem, Conilantin
ai Mari fi rttuttrirta
Datiti Ί rasant,
în J U R , X I - X I I , B u c u r e ş t i , 1941-1942, p. 140; idem.

Asezona
fi tttalta romani ar la Desa, in R T N K , X X X V I I I
X L I , nr. 92 - 95, 1944-1947, p. 4 6 - 4 8 ; idem. Oltenia
romand,
p. 102, 230 (i 277; idem, Conlribufii
prititoare
la armata
Datiri
Rifunsu,
în SCIV.
X I , 1960, 2, p. 35 - 36; idem,
Tabula
imperii Romani,
p. 15.
1 1
Priscus, Hseitrpta dt legationibus, cd. G . Popa-Lisscanu,
in I^toarr/i
istoriei românilor, vol. V I U , Bucureşti, 1936, p. 117
si uim.
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Prezenţa ceramicii de tradiţie provincial-romana, datînd din secolele IV-V, pe raza
comunei Voineasa (ca şi la Lazu, Mărgăriteşti, Cornu, Galiciuica şi Bratovoeşti) a fost
semnalată încă din anul 1965 şi a fost atribuită populaţiei daco-romanele. Avînd în vedere
faptul că ceramica descoperiră la Greceşti, Viişoara Mare, Voineasa şi eventual Craiova,
datînd din aceeaşi vreme, a fost descoperită în acelaşi loc cu ceramica romană datînd din
perioada anterioară abandonării oficiale a Daciei şi că în general această ceramică a fost
atribuită populaţiei autohtone daco-romanei0, credem că la Greceşti, Viişoara Mare,
Voineasa şi Craiova populaţia autohtonă continuă a locui şi după anul 271, în condiţii care
urmează a fi precizate pe viitor.
Opaiţul creştin descoperit la Bumbeşti este posibil să fi fost folosit de o populaţie
romanică deja creştinată, care locuia în veacul al VI-lea în Oltenia, deoarece gepizii, avarii
şi slavii, care erau prezenţi în această vreme în nordul Dunării şi care ar fi putut eventual
să-l folosească, fie că nu au locuit niciodată în Oltenia* 1 , fie că în acea vreme încă nu adopta
seră creştinismul î ! .
Fragmentele de amforă descoperite la Greceşti şi Obîrşia, ca şi opaiţul de Bumbeşti,
care slnt produse de import din sudul Dunării, dovedesc că legăturile de schimb cu imperiul
nu au încetat în secolele I V - V I .
în legătură cu datarea şi atribuirea etnică a ceramicii aparţinînd culturii Dridu 1 3 ,
descoperită la Viişoara Mare, Craiova şi Obîrşia, dat fiind împrejurările descoperirii, deocam
dată nu pot fi făcute precizări în acest sens.
Considerăm că este necesar a face menţiunea că ceramica aparţinînd culturii Dridu,
în afară de localităţile sus-amintite, a mai fost descoperită la Celei, Grna, Plopşor, Ver
bicioara, Verbiţa, Balta Verde 2 4 , Cornu, I.eu, Salcia şi GaliciuicaaB.

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES ET NUMISMATIQUES E N O L T É N l E
RÉSUMÉ

Les auteurs communiquent quelques découvertes numisnutiques isolées effectuées dans les
communes de Tesluiul-Dolj (village de Viişoara Mică): (1 tétradrachme d'Alexandre le Grand;
1 AR du magistrat M . Aurelius Scaurus, de l'an 92 av.n.e.; 1 AR et 2 AR de Trajan; 1 AR de
Hadrien; 1 ÀR d'Antoninus Pius; 1 AE d'Aurélicn, et une pièce médiévale frappée par l'Etat
bulgare et de Dcsa-Dolj, au point dit « Castravitza » : 1 A E de Constantin le Grand); et
un trésor, partiellement récupéré, découvert au point nommé « Părul lui Draguceanu » du vil
lage de Viişoara Mare, appartenant à la commune de Drăgoteşti-Dolj, et composé de pièces impé
riales en argent (Vitellius — 1 ; Domicien — 1 ; Tiajan — 1 ; Hadrien —1 ; Antoninus Pius —2; Faus
tina I — 1 ; Marcus Aurelius —2 et Lucius Verus —1).
Sur le territoire des communes Greceşti-Dolj, Voineasa-Olt, Drăgoteşu-Dolj et CraiovaDolj, on a découvert à coté d'une poterie plus ancienne, une autre de tradition provinciale
romaine, datant des I V — V I e siècles.

1 1

Gh.

Popilian, Popula/îa

autohtoni

In Oltenia

tn set. 111—

VI ii VU—XIII,
Comunicare la Sesiunea ştiinţifica a mu
zeelor, Bucureşti, 1965.
** D . Prorasc, op. til.; .
136—138 ţi netele.
«ι Istoria KomànUi, I . Bucureşti, 1960, p. 711 ei 7 1 9 - 7 2 2
( K . Horedt); I. Nestor, L i s ionnat
arcbiologiijms
il li proUitat

ai

Ia /ormal iaη

iu

ptupli

roumain,

în

Rtrta

roumaine

d'histoire, 3, Bucureşti, 1964, p. 395 si urni. (pentru gepizi
si avari).
™ Istoria României, I , p. 7 5 1 - 7 5 3 ( M . Comsa); p. 761—
762 ( I . B â r n a ) (pentru slavi).
" E . Zaharia, op. til., p. 135—165 si notele.
" Ibidem, p l . K X X :
• * G h . Popiltan, op. til.
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A Greceşti et a Obîişia-Dolj on a découvert une poterie romano-byzantîne datant des IV —
V I e siècles, ct à Dragoteşti, à Ctaiova ct à Obîrşia une poterie appartenant a la culture de Dridu.
Une lampe chrétienne, en terre cuite, datant du V I e siècle a été découverte i BumbeştiGorj. La poterie, la lampe et les monnaies, datant d'après l'an 271, sont considérées par les
auteurs comme ayant un rapport précis avec le problème dc la continuité dc l'élément autoch
tone d'Olténie, après l'abandon officiel dc la Dacîe.
L É G E N D E DES

FIGURES

Fig. 1. — Tciiadiachmc d'Alexandre le Grand.
Fig. 2. — Poterie travaillée au tour des I V — V e siècles, 1, G r e c e ş t i , ; 2—4, Voineasa.
Fig. 3. - Lampe chrétienne du V I * siècle (Bumbcsti).
Fig. 4. — Viiţoara
Mart. 1, poterie travaillée au tour des HI — I V * siècles; 2 —5, poterie appartenant à la culture dc
Dridu, décorée dx lignes incisées, ondulées ct parallèles.
Fig. S. — Viitoara Mart. Poterie appartenant a la culture dc Dridu, décorées dc lignes incisées panllèlcs.
Fig. 6. — Viifoara Mort, 1 — 2, poterie appartenant a la culture dc D r i d u ; 3, Grtttsli.
Poterie romano-byaantine des
V ' - V 1 « siècles.
Fig. 7. — Viişoara Mart, Poterie appartenanr a la culture dc Dridu, dc la catégorie noir gris, d é c o i ê c dc lignes lustrées.
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE LA ROGOJENI,
PE VALEA HORINCII
(jud. Galaţi)

ION T. DRAGOMIR

I
A

U L T I M U L
timp colecţiile Muzeului de istorie Galaţi s-au îmbogăţit cu noi piese
arheologice, care au o deosebită valoare, atît din punct de vedere ştiinţific, cît şi
muzeistic. Obiectele provin din cercetări dc suprafaţă, descoperiri întîmplătoare
şi donaţii.
In anii 1960 şi 1965, in urma unor sesizări venite din partea locuitorului Costin Aurel,
am întreprins cercetări de suprafaţă pe teritoriul comunei Rogojeni 1 , identificînd urme
materiale arheologice din diverse epoci istorice.
1. a) In grădina locuitorului Stratulat V. Anton, situată in partea de sud a comunei,
s-au descoperit patru piese neolitice întregi: o cute şi trei topoare de piatră lustruită, bine
conservate, iar pe vatra vechiului sat Rogojeni, la sud, într-un loc viran din faţa casei gos
podinei Ghisman Ruxandra, s-a găsit un frumos topor-ciocan de piatră, cu gaură, specific
epocii bronzului.
b) Pe terasa inferioară a Prutului, tot în raza comunei, s-au descoperit două morminte
de înhumaţie. Pe baza informaţiilor primite de la Costin Aurel, reiese că scheletele erau
orientate cu capul la nord-vest şi picioarele la sud-est, fiind în poziţie întinsă, culcate pc
partea dreaptă. în morminte s-au găsit oase de cal şi multă cenuşă, de unde deducem exis
tenţa unui anumit rit de înhumaţie. Scheletele s-au descoperit la —0,20 m de la suprafaţa
solului actual, terenul fiind în pantă.
Datorită faptului că mormintele au fost complet distruse, iar din inventarul lor nu
ni s-a păstrat nimic concludent, nu putem face aprecieri categorice din punct de vedere
cronologic sau etnic. Totuşi, dacă luăm în consideraţie cele relatate dc către descoperitor,
înclinăm să credem că ele ar putea aparţine sarmaţilor.
2. Pe terenul din preajma comunei Rogojeni, la punctul terminus al văii « Horincii »,
aproximativ la 1 km vest faţă de comună, cu prilejul plantării viţei de vie pc Dealul Mic
şi Dealul Mare, de către C.A.P. «Vasile Roaită », în anii 1959—1960, s-a descoperit un
bogat şi variat material arheologic ce aparţine epocii bronzului şi perioadei de început a
migraţiei popoarelor, secolele III-IV e.n. Dealurile sînt încadrate de apa Oarbei la vest şi
de şoseua Galaţi-Oancea-Găneşti la est. Pe baza informaţiilor primite şi a observaţiilor
N

1
Pcricghczdc au Icrei întreprinse dc cai re ]. T . D n g o m i r
si N . Grigoriu dc la Muzeul dc istoric din Galaţi. Aceea din
anul 1960 a avut ca obiectiv cercetarea Împrejurimilor comunei

Rogojeni, iar în 1965 a avut drept scop sa verifice punctele
unor descoperiri din cuprinsul acclciaţi comune,
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Fig.

1. — Rogojeni.

Unelte neolitice de piatri: ί, cute; 2 — 4, topoare; 5, topor de piatri cu
gaura din epoca bronzului; 6, rişrţiţă primitiva dc mini.

făcute la faţa locului, s-a putut stabili parţial provenienţa acestor materiale. Dintre obiectele
descoperite aici amintim 2 :
' In timpul cercetărilor, de un real folos nc-a fost
pr. Costin Aurel, care nc-a donat si piesele colectate dc dinsul.

Obiectele au intrai in patrimoniul Muzeului de istoric Galaţi,
(inventar 5928-5935; 6848—6855).
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Obiecte neolitice dc piatra.

a) O cute neolitici pentru ascuţit, dintr-o gresie silicioasâ, fină, de culoare gălbuie,
care are trei feţe alveolate ţi lustruite, cu evidente urme de întrebuinţare; a patra faţă fund
diformă, nu a putut fi folosită. Pe una dintre feţe, se află o gaură ovală, neperforată, cu
concavităţi interioare, reprezentînd un joc al naturii (fig. 1 / l şi fig. 2/1).
b-c) Două topoare neolitice, ovale în secţiune transversală şi biconvexe în secţiune
longitudinală, şlefuite: unul (b) de dimensiuni mari (fig. 1 /3 şi fig. 3/1) şi altul (t) de pro
porţii mijlocii (fig. 1 /2 şi fig. 2/2),dintr-o rocă eruptivă din grupa granite-bazaltc3 , de culoare
verde-gri, cu tăişul arcuit şi muchia îngustă. Ambele topoare sînt puternic corodate la partea
' Rocile conţin Ioane multe demente negre (homblcndi,
piroicni, amfiboli ţi dorii). Detcnnirdrilc pctrograficc au

fost efectuate dc efierc Chtoriacu loan, geolog de la Oficiul
judeţean de control geologic minier Gala)i.
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superioară. Toporul al doilea prezintă o recenta aşchiere in partea superioară. Astfel de
topoare sînt caracteristice perioadei mijlocii a epocii neolitice, fiind întîlnite pînă în peri
oada finală a acestei epoci.
d) Un topor plat, de formă rectangular-trapezoidală, a fost descoperit in acelaşi loc
cu piesele sus-amintite (fig. 1/4 şi fig. 3/2). Lucrat dintr-o marnă alb-gălbuie caolinoasă *,

Fig. 3. — Rogrjeni. Topoare neolitice de piatrd.

arc tăişul drept şi muchia lată, uşor arcuită. La partea sa superioară, toporul are cîteva divări
din vechime.
e) Ultimul exemplar din seria acestor unelte de piatră reprezintă un topor-ciocan,
cu gaură, lustruit, bine conservat, confecţionat dintr-o rocă eruptivă, din grupa granîte' Idcin.
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bazalte, de culoare verde închis 6 . Are două braţe: un braţ tăiş, lung de 0,060 m, şi un braţ
ciocan, lung de 0,048 m, cu muchia plat-ovală, în diametru de 0,030 m, avînd gaură pentru
coadă cu un diametru de 0,019 m (fig. 1 /5 şifig.4/1). în profil, toporul are o uşoară arcuire
na vifor mă. Din punct de vedere tipologic, piesa aparţine epocii bronzului, fiind bine
documentată in majoritatea aşezărilor ca
racteristice acestei epoci.
Dintre piesele descoperite în punc
tele Dealul Mic şi Dealul Mare, fac parte
următoarele :
f) O ceaşcă de lut ars, lucrată cu
mîna, de culoare gălbui-roşcată, avînd pe
suprafaţa exterioară pete mari cenuşii
(0,050 m înălţime; 0,080 m diametrul gurii
şi 0,020 m diametrul fundului). Partea
inferioară este semisferică, cu un mic
fund concav, plasat excentric, gura este
larg deschisă, buza uşor evazată, iar
toarta supraînălţată, trasă din buza va
sului. Este ornamentată cu două linii
paralele, incizate orizontal pe umărul va
sului, iar sub acestea se află o îmbinare
de linii drepte, dispuse în zigzag, formînd
unghiuri ascuţite în mod continuu. în
interiorul acestora, decorul este completat
cu alte unghiuri din cite două linii, plasate
alternativ din două în două (fig. 5/2).
Atît sub aspectul tipologic şi al prelu
crării tehnice, cît şi ca decor, vasul este
caracteristic epocii bronzului. Are ana
logii cu unele fragmente ceramice de
Fig. 4. — Rogojini. I, tupor din epoci bronzului; 2, pieptene
factură Monteoru tîrzie, provenind din
din ptacu|c de os, specific culturii Siniana de Mureş.
aşezările de tip cenuşar de la Cavadineşti e şi Gîrbovăţ 7 , precum şi cu anumite ceşti aparţinînd culturii Monteoru, din cimi
tirul dc la Balinteşti-CioinagiH. De asemenea, acest tip de ceaşcă este bine documentat in
multe aşezări specifice epocii bronzului tîrziu din nordul Moldovei ·.
g) O atenţie deosebită merită prezenţa unui pumnal foliform, de bronz, cu peduncul
şi nervură mediană, frumos patinat, de culoare verde închis, descoperit în punctul Dealul
Mare (fig. 5/3; 0,145 m lungime, respectiv: 0,105 m lungimea lamei; 0,040 m partea ter
minală care se introduce în miner şi 0,024 m lăţimea maximă a lamei). Pumnalul îşi găseşte
perfecte analogii în unele exemplare din inventarul marelui depozit de obiecte de bronz
' Idem.
4

(r.

[. T . Dragomir, Sdpdlttrilt
arbtohgitt
ar ia
Bujor, rrg. Gaia/i),
in Malrria'r,
V I I , 1961, p.

* Eugenia Zaharia, Dos Grobtrftld
Caradint/ti
154-15S

;i H B . 3/7.
7

Noua,

Adrian C . Florcacu, Con/rivalii
ia tuaoafltrta
tu/turii
in Arhtohgia
Moloomi,
I I - I I I , 1964, p. 168, fig. 16/4.

uni

tinigt

S'ragtn

dtr Bron^r^rit

won

in dtr Mo/dau,

Bolinttfti-Cisiiiagi
in Datia,

N.S.,

V I I , 1963, p. 149, fig. 6/10; p. 153, fig. 7/10. Pentru decor
vezi p. 147, fig. 5/6.
• Adrian C . Florcscu, op. til., p. 168-170, fig. 17/9,
14-15.
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descoperit la B ă l e n i 1 0 , datat în perioada de sfîrşit a epocii bronzului, specific culturii « Noua ».
în lumina cercetărilor de pînă astăzi se ştie că tipul pumnalului foliform este bine cunoscut
pe teritoriul Moldovei şi îndeosebi în spaţiul est-european, fiind în strînsă legătură cu cen
trele metalurgice caucaziene 11 .

F i g . 5 . — D i f e r i t e o b i e c t e d e s c o p e r i t e la R o g o j e n i : 1 — 3, a p a r ţ i n e p o c i i b r o n z u l u i ; 4—8, p i e s e c a r a c t e r i s t i c e s e c o l e l o r I I I — I V
1 0
I . T . D r a g o m i r , Un nou depozit de obiecte de bronz descoperil
la Bdleni
in sudul
Moldovei,
comunicare prezentată în
c a d r u l c e l u i d e - a l V I I - l c a C o n g r e s i n t e r n a ţ i o n a l de p r e - ş i
protoistorie de la Praga, d i n 16—30 august 1966 şi p u b l i -

e.n.

c a t ă i n r e v i s t a Danubius,
I , 1967, p . 8 9 — 1 0 5 .
1 1
I n f o r m a ţ i i p r i m i t e de la M . P e t r e s c u - D î m b o v i ţ a ş i
A d r i a n C . F l o r c s c u d c la I n s t i t u t u l d c i s t o r i e ş i a r h e o l o g i e
„ A . D . X e n o p o l " din laşi.
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b-i) în cadrul aceluiaşi complex s-a găsit o rîşniţă primitivă de mină, de formă ovală,
din gresie silicioasă, poroasă, de culoare gălbuie, alveolară la partea sa superioară din cauza
utilizării (0,540 mX0,32 mX0,100 m; fig. 1 /6), precum şi un frecâtor de rîşniţă de mină,
lustruit, dintr-o rocă dură, eruptivă, de culoare neagră (0,080 m diametru şi 0,040 m grosime;
fig. 5/1).
Ambele piese aparţin epocii bronzului, deoarece au fost descoperite în asociere cu
piesele sus-amintite.
Astfel de obiecte de piatră caracteristice epocii bronzului s-au găsit şi în anul 1937
pe malul Prutului, la punctul denumit Corul Loitrei", ceea ce confirmă că pe teritoriul
comunei Rogojeni se află urmele unei aşezări din această vreme.
j ) De asemenea, în punctul Dealul Mic s-au descoperit şi unele materiale aparţinînd
secolelor I I I — IV e.n. Dintre acestea amintim două pietre de rîşniţă din calcar, circulare,
prevăzute cu găuri centrale. Ambele aparţin aceleiaşi piese. Una dintre pietre constituie
partea inferioară a rîşniţei (diametrul 0,310 m; al găurii centrale 0,030 ni, grosimea variind
între 0,070 şi 0,100 m; fig. 5/5), cealaltă reprezintă partea superioară a rîşniţei. Este ovală
(diametrul 0,300— 0,330 m, orificiul central cu diametrul de 0,045 m) şi are aceeaşi grosime
ca şi prima, fiind de forma unei calote sferice (fig. 5 /6).
k) Zăbăluţă Întreagă, de fier, alcătuită din două bare (lungi de 0,065—0,075 m),
avîndfiecarela un capăt cîte o verigă, înlănţuire între ele, iar la capetele celelalte cite un inel
(diametrul 0,065 m; fig. 5/4). Este identică cu o piesă de la Poieneşti
datată în secolul
al III-lea e.n.
I) Urnă funerară cu capac, lucrată la roată din pastă fină cenuşie (fig. 5 /6). De formă
sferoidalâ, cu buza evazată şi fundul profilat (0,300 m înălţime, 0,240 ni diametrul de maximă
rotunjime, 0,145 m diametrul gurii şi 0,090 m diametrul fundului), a fost acoperită cu o
strachină, lucrată la roată, din aceeaşi pastă. Păstrată în stare fragmentară, strachina-capac
are umărul uşor carenat, buza profilată şi fundul mic reliefat (fig. 5/7; 0.0B0 m înălţime,
0,205 m diametrul gurii şi 0,070 m diametrul fundului).
Urna conţine numeroase oase de om calcinate, un cuţitaş care nu s-a păstrat, precum
şi un pieptene de os, cu minerul arcuit, în stare fragmentară, făcut din plăci de os prinse cu
nituri de bronz şi avînd in jurul lor mici pere verzi datorită oxidării metalului (fig. 4/2).
Este ornamentat cu cercuri concentrice, găsindu-şi analogii la Alexandria u într-o aşezare
din secolul al IV-lea e.n., în necropolele de la Izvorul 1 1 1 şi Tg. Mureş 1 ', la Tîrgşor 1 7 lîngă
Ploieşti, precum şi în alte necropole şi aşezări aparţinînd marii arii a culturii Sîntana dc Mureş,
secolul al IV-lea e.n., documentată pe aproape întreg teritoriul patriei noastre.
Judecind după tehnica prelucrării vasului, după caracterele tipologice şi silueta sa
zveltă, urna de incineraţie cu capac de la Rogojeni are puternice afinităţi cu vasele carac
teristice secolului al III-lea e.n., aparţinînd culturii carpice din Moldova. Totuşi, dacă avem
în vedere faptul că din inventarul ei face parte şi un pieptene din plăcuţe de os, specific
culturii Sîntana de Mureş, considerăm că e necesar să datăm urna la sfîrşitul secolului al
III-lea şi începutul secolului al IV-lea e.n.
1 1

logici

Mirera P a r e s c u - D î m b o v i ţ a , Cdlilorit
ie cernim
arbtoIR juitţul
Coturlui,
extras din Orivpnluri,
] ] | , 5 — 9,

Galaţi, 1941, p. 16 vezi si pl. I , 13 A—13 B.
1 1

Radu Vulpe, Sipiturile

1953, p. 3 0 3 - 304, fig. 90/2.
1 4

rial,,
1 1

ie la Poiene/li,

in Maltrialt,

I,

Constantin Preda, Săpăturile
ae la Alexandria,
V I I . 1961. p. 215 si fig. 2/2.

în

Male-

Bucur Mitica şi Constantin Preda, Necropole

iin

atolul

al

IV-lea

fig 210/2.

t.n. in Munttnia,

Edit.

Acad.,

Bucureşti, 1966,

" Ion l o n i ţ a , Contribuţii
tu pririrt
la tuliura
Sinlatut ăi
Mureţ-Cerneabor
pe teritoriul
Republicii
Sotialisl*
România,
in
Arheologia
Moliorei,
I V , 1966, p. 214, fig. 19/4.
1 7
G h . Diaconu, Tirgpir, necropola iin tttoltît
111—IV
t.n..

Edit. Acad., Bucurqii, 1965, p. 240, pl. X C / 3 a ;
pi. C X V I / 1 1 etc.
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Pe lingă obiectele sus-menţionate, descoperite in partea de sud a Dealului Mic, printre
rindurile de vie se găsesc la suprafaţă numeroase bucăţi de chiipic, fragmente ceramice,
specifice perioadei de început a migraţiei popoarelor, secolele III-IV e.n., precum şi fragmente
de amfore romane de import, ornamentate cu caneluri orizontale, atribuite secolului al
IV-lea e.n. Toate materialele descoperite în acest loc dovedesc existenţa unei aşezări omeneşti
din secolele III-IV e.n.
Din cercetările efectuate pe teren şi din analiza pieselor descoperite, reiese c ă pe teri
toriul comunei Rogojeni a u fost : o aşezare neolitică din perioada mijlocie sau tîrzie, situată
pe vatra actuală a satului, două aşezări din epoca bronzului, una pe vechea vatră a satului
şi alta p e Dealul Mare, precum şi o aşezare şi o necropolă din secolele I I I - I V e.n. pe Dealul
Mic. Efectuarea unor săpături sistematice în aceste puncte v a putea aduce contribuţii precise
pentru cunoaşterea aşezărilor sus-amintite.
LES

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES

D E ROGOJENI, DANS L A V A L L É E

HORINCA (DÉP. D E

D E LA

GALAŢI)

RESUME

Ce dernier temps, les collections du M u s é e d'histoire dc G a l a ţ i se sont enrichies de n o u v e l 
les pieces a r c h é o l o g i q u e s d'une grande valeur scientifique et m u s é o l o g i q u e . Ces p i è c e s p r o v i e n 
nent des recherches dc surface, des d é c o u v e r t e s fortuites ou des donations.
A la suite dc certaines d é c o u v e r t e s fortuites, on a entrepris en 1960 et en 1965 des recher
ches de surface sur le territoire de la commune dc Rogojeni.
A cette occasion, on a mis au jour des vestiges a r c h é o l o g i q u e s de d i f f é r e n t e s é p o q u e s histo
riques, dont quatre p i è c e s n é o l i t h i q u e s en pierre (un queux et trois haches l u s t r é e s ) , cinq p i è c e s
de l ' â g e d u bronze (une hache en pierre l u s t r é e à trou d'emmanchement, un moulin à bras avec
son p i l o n , une tasse en terre cuite t r a v a i l l é e à la m a i n , et un poignard en bronze, à lame en
forme dc feuille, i p é d o n c u l e et nervure m é d i a n e , s p é c i f i q u e p o u r la civilisation de N o u a ) .
L e s I I I e — I V e s i è c l e s de n . è . , c ' e s t - à - d i r e le commencement de l ' é p o q u e des migrations,
sont r e p r é s e n t é s par les d é c o u v e r t e s suivantes: deux meules circulaires en calcaire, un riche m a t é 
riel c é r a m i q u e , deux tombes d'inhumation, probablement sarmatiques ct une u m e d ' i n c i n é r a 
tion à couvercle. Cette d e r n i è r e contient des ossements humains c a l c i n é s , un peigne en plaques
d'os a t t a c h é e s avec des rivets en bronze, s p é c i f i q u e pour la civilisation de S î n t a n a de M u r e ş ,
ainsi q u ' u n petit couteau, qui a é t é é g a r é .
Selon les recherches de surface et sur la foi de l'analyse des p i è c e s d é c o u v c n e s , il r é s u l t e
clairement que le territoire de la commune de R o g o j e n i , du sud de la M o l d a v i e , a é t é h a b i t é d è s
le n é o l i t h i q u e , surtout i la p é r i o d e moyenne ou tardive ( é t a b l i s s e m e n t s i t u é à l'endroit m ê m e
du village actuel), pendant l ' â g e d u bronze (habitation d o c u m e n t é e par deux é t a b l i s s e m e n t s , dont
l'un s i t u é à l'endroit de l'ancien village et l'autre au lieudit/ « D e a l u l M a r e » ) , ct pendant les I I I e I V e s i è c l e s de n . è . ( d o c u m e n t é par un é t a b l i s s e m e n t et une n é c r o p o l e s i t u é s au m ê m e endroit).
Des fouilles s y s t é m a t i q u e s , seront effectuées ici en raison de l'importance de ces d é c o u v e r t e s .

LÉGENDE DES FIGURES
Fig. 1. — Rogr/eni. Outils néolithiques en pierre. 1, queux; 2 — 4, haches; 5, hache en pierre à trou d'emmanchemcni ( â g e du bronze); 6, moulin s bras.
Fig. 2, — Rogojini. Objets néolithiques en pierre,
Fig. 3. — Rogojini. Haches néolithiques en pierre.
Fig. 4. — Rngytni.
1, hache de l'âge du bronze; 2, peigne en plaques d'os, spécifique pour la civilisation dc Sintana
dc Mures.
Fig, 5- — Différents objets découverts à Rogojeni. 1 — 3, de l'âge du bronze; 4 —B, pièces caractéristiques dc I I I e
siècles dc n.e.
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CERCETĂRI PERIEGHETICE ÎN SUDUL
MOLDOVEI
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perieghetice făcute în ultimii ani au cuprins patru zone, care, din
punct de vedere geografic, au fiecare un specific aparte (fig. 1).
Zona A. Una din aceste zone este latura dreaptă a văii Prutului inferior, mai
precis porţiunea dintre Oancea şi Galaţi. Din punct de vedere geomorfologic ne găsim — între
Galaţi şi Folteşti — într-un vechi estuar al Prutului *, un golf din faza paleoeuxină, a
ERCETĂRILE

Fig. 1. — Harta cu localitirile in o r e a-au i î c u t cercetări
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
V.

Vînltori
Tulucesii
Tirarca
Siviţa
Oancea
C Negri
Goutcni-Brlhlşcsti
Brthlacati
Mlndrcţti

Tufcacu, Conflmnjlll

fi /armâna

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
lumilor

SmloJui

Certcsii
Ircaica-Gohor
Gmpuri
Muncclu-Sirioani
Rcpcdca-Stiaoani
Minartioara-Frlionesii
Poiana-VrtncLcnia
Aldejli
Obtrţeni
fi

Prutului,

In Rnirta
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
ar grof rafii,

Gineaţi
Comanesii
Cavadineşti
Roţcani
Slscni
Firtinesii
Rideţu
Brirulcsii
Pochidia
I I I , 1946,

faxe. I, I I , I I I , p.

95.
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cuaternarului Mirii Negre 2 . După retragerea apelor, Prutul a sculptat mai departe albia
viii, rlmînînd pe latura dreapta o terasă din vechiul fund, care a fost acoperită cu depo
zite de loess, groase uneori de peste 10 m. Această terasă prezintă cea mai mare importanţă
în cercetarea Întreprinsă de noi, ţi ea poate fi urmărită de la Galaţi la Folteşti, iar de aici
se poate observa numai pe valea Chinejii, nu întotdeauna în mod continuu, pînă la Moscu.
De la Folteşti la Oancea, Prutul a mai lăsat în dreapta sa cîţiva umeri din vechea albie,
însă aceştia n-au întrunit întotdeauna calităţi suficiente pentru a oferi oamenilor în vremu
rile preistorice loc prielnic de aşezare. In schimb, între Galaţi şi Folteşti condiţiile naturale
sînt cu mult mai bune, lucru cunoscut atît din cercetările arheologice anterioare, cît şi
din densitatea aşezărilor omeneşti actuale. Din punct de vedere geografic, aici ne găsim
la încrucişarea unor drumuri din diferite direcţii. Astfel, legăturile cu Gmpia Română
se făceau pe valea Dunării şi Gmpia de jos a Covurluiului; cu ţinuturile nord-pontice
tot pe valea Dunării şi Gmpia Bugeacului; cu Podişul Moldovenesc pe valea Prutului; cu
colinele Tutovei pe valea Chinejii şi a Covurluiului. Brateşul împreună cu bălţile sale,
răsfirate altădată de la Tuluceşti la Folteşti, asigurau oamenilor nu numai consumul de
apă, dar şi o parte din hrană — peştele. De aceea, comparînd Gmpia Covurluiului, lipsită
de surse de apă, cu această latură estică a ei, ne convingem că elementul preponderent
al factorului biogeografic de aici — apa — a fost decisiv. Tot balta a compensat, în timpul
iernilor, frigul din pustietăţile Prutului, prin stuful abundent folosit pentru foc.
Zona Β. A doua zonă pe care am cercetat-o este limita dintre zona de cîmpie şi cea
de dealuri 3 , din judeţul Galaţi. Cercetările anterioare au dovedit că în Gmpia Covurluiului
sursele de apă sînt puţine şi chiar astăzi densitatea aşezărilor este mică. De aceea aşezările
vechi omeneşti le găsim suprapuse pe acelaşi loc, unde existau condiţii naturale prielnice,
în primul rînd apa. Este interesant cum, aici natura locului şi-a selecţionat locuitorii:
cei care duceau o viaţă războinică şi preferau promontoriile înalte sînt absenţi, iar cei
care prin caracterul paşnic al traiului lor preferau aşezările deschise s-au suprapus pe acelaşi
loc (Mîndreşti).
Drumurile de acces la aceste aşezări erau de două feluri: de-a lungul văilor, orientate
în general nord-sud, care conflueazl în valea Şiretului şi a Bîrladului; sau transversale
pe direcţia dealurilor şi văilor. Aceste din urmă cli de legături sînt dovedite astăzi de
«rupturile» în dealuri care se găsesc în preajma unor astfel de aşezări. De exemplu, la
Băneasa, pe valea Chinejii sînt patru asemenea rupturi, care legau vatra aşezărilor de aici
cu aşezările vecine contemporane. La fel şi pe valea Covurluiului, la punctul Buzenchi —
Lunca, se observă acest lucru provocat de aceleaşi cauze. Ele au rezultat din simplele
drumuri bătute de oameni şi turme, drumuri care ulterior au fost adîncite de torenţi. Aceştia,
ajungînd în straturile nisipoase ale levantinului, au provocat ruptura dealului.
Zona C. Tot în sudul Moldovei am cercetat parţial zona subcarpatică şi montană
din judeţul Vrancea. Epocile bogat documentate aici sînt: neoliticul tîrziu, prin cultura
Cucuteni; bronzul, prin cultura Monteoru, şi epoca dacică. Aşezările din epoca neolitică
şi a bronzului se găsesc situate pe promontorii, « cetăţui », care străjuiesc perspectivele
largi ale văilor în avale şi în amonte.
Zona Ό. A patra zonă cercetată se situează în bazinul văii Horincei, sculptată în
depozite aparţinînd dacianului şi levantinului 4 . Versantul vestic este o cuestă cu puternice
izvoare care alimentează permanent pîrîul Horincei, ceea ce a făcut ca zona să fie populată
1
I . G h . P a n s e u , Otita Dunării, în Natura, scria geologicgeografic, X V I I , 1965, 3, p. 30.
1
V . Mihailcscu, Dtalurilt
fi timpiilt Româniţi,
1966, fig.

28, p. 250.
« Monografia geografitd β R.P.R.,
vol. I , geografie
ancia V I fi V . Mihailcscu, op. tit., p. 206.
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începînd din gravetianul final 6 ţi pînă in prezent. Aceasta vale, care confluează cu bazinul
inferior al Prutului, făcea legătura prin bazinul Jiravăţului şi al Bîrladului cu Podişul
Central Moldovenesc.
Din punct de vedere arheologic, prima şi a patra zonă au fost cercetate în cadrul
unor itinerarii mai lungi în- fostul judeţ Covurlui, de către prof. Petrescu-Dîmboviţa*,
începînd din 1939, iar în 1949—1951 d-sa a efectuat cercetări în două aşezări: Stoicani
şi Folteşti.
La numărul aşezărilor descoperite anterior s-au adăugat altele identificate în timpul
săpăturilor din 1949. Unele cercetări au fost făcute şi de I . T. Dragomir 7 . După o cerce
tare pas cu pas a terenului, am reuşit să descoperim în aceleaşi zone alte cîteva aşezări,
care vor contribui la cunoaşterea densităţii locuirilor omeneşti în diferite epoci.
La condiţiile generale de ordin geografic, mai trebuie să adăugăm pe cele locale,
de ordin topografic, care însă, fiind specifice fiecărei aşezări, le vom expune cu prile
jul prezentării lor.
Zona A
1. Vindtori (jud. Galaţi). Pe terenul comunei Vinători, la locul numit La Jolică,
se găsesc mai multe aşezări omeneşti străvechi, situate pe podul terasei inferioare din apro
pierea Brateşului. Terasa este fragmentată în opt porţiuni de torenţi cu direcţia vest-est,
porţiuni care au devenit în diferite epoci vetre ale mai multor aşezări preistorice. Frag
mentul de terasă dinspre nord, avînd o poziţie mai înaintată spre est şi fiind bine izolat,
a avut rolul de cetăţuie. In general aceste aşezări sînt bine conservate, cu excepţia celor
de la vest de cetăţuie, care sînt măcinate de torenţi chiar în prezent. Avînd în vedere
calităţile ospitaliere ale acestui loc, apărat de vînt dinspre nord, bună expunere la soare,
în imediata apropiere a lacului Brateş, cu bune calităţi de apărare, ne putem explica această
locuire Îndelungată începînd cu epoca bronzului timpuriu şi pînă în secolul al X-lea c. n.
Cele mai vechi dovezi arheologice de pe cetăţuie aparţin începutului epocii bronzului—
Folteşti I I 8 (fig. 2/1—5).
în cinci din acele «incinte» create de torenţi în terasa inferioară, situate la vest
şi sud de cetăţuie, am cules fragmente ceramice dc la sfîrşitul epocii bronzului. Materialul
ceramic are decor incizat alcătuit din linii paralele şi puncte (fig. 3/1—9). Peste aşezările
din epoca bronzului, după materialul ceramic, s-a constatat că a fost o intensă locuire
în Hallstatt-ul mijlociu (cultura Basarabi) (fig.4/5—11 şifig.6/5—12). Locuirea hallstattiană
a ocupat şi cetăţuia. Pe dealul Admeraru, situat la nord de marele complex de aşezări
din epoca bronzului, se găsesc fragmente ceramice aparţinînd culturii Dridu.
Pe hotarul dintre Vînători şi Tuluceşti se găsesc în mod sporadic fragmente specifice
culturii Dridu (fig. 7/1—3; 6—8).
2. Tuluceşti (jud. Galaţi). în vatra satului, pe terasa inferioară, la vest de gară se
găsesc fragmente ceramice hallstattiene (fig. 4/1 şi fig. 8/12—16).
* Cercetări făcute dc autor În 1968.
' M . Pcirocu-Drmbovi|a, Arbăalojfttbt
Foritbungirtiit
im
BtxirĂ Coturlui,
in Dane, V U V I I I , 1 9 3 7 - 1 9 4 0 , p. 4 2 7 ¬
446; idem, Cititorii
ii trrtriare arhtalrrgiiâ in jsiii/ul
Caturi vi,
cxmA din revista Orizonturi,
U I , 1941; idem, Ctlifuia
ie la
ttoitani,
in Maltrialt,
1.

' I . T . Dragomir, Sipituri
Danubiut,
I . 1967, p. 48 - 50.
* M.
bronzului,
8-10.
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Fig. 2. -

Vînători.

1-5, Cetăţuie.

Fig.
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3. — Vînători.

1—9, fragmente ceramice de la sfîrşitul epocii bronzului.
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La sud de comună, pe locul situat pe terasa inferioară, mărginită Ia nord de rîpa
Bălaia, se găsesc fragmente ceramice romane ţi dacice aparţinînd probabil secolului al
III-lea e. n. Terenul este in prezent împădurit cu salcîmi.
Tot pe terasa de la rîpa Bălaia se găseşte o aşezare din secolul al X-lea. tn malul
deschis s-a găsit un bordei din care am cules fragmente ceramice specifice culturii Dridu.

Fig.

6. -

HilUan.

t-J;

5-12,

Vlnilari;

4,

li,

Mtndrtfli.

3. Tâtarca, com. Tuluceşti (jud. Galaţi). în cimitirul satului Tătarca este o aşezare
Hallstatt timpuriu aparţinînd culturii Babadag.
La punctul lutărie situat la sud de cimitirul satului, am găsit o groapă de provizii cu
material ceramic aparţinînd culturii Dridu.
4. Siviţa, com. Tuluceşti (jud Galaţi). în cimitirul satului şi în curţile gospodăriilor
apropiate situate pe terasa inferioară sc găseşte o aşezare hallstattiană tîrzie B .
M.

Brudiu, 0

iuteptrirt

balhlatliaxâ

ta 1*4*1

Mtdaatti,

in Rjjiitu

micrfller,
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5. Otiticea (jud. Galaţi). Pe valea pîrîului Oancei, la vest de comună, la locul num it
Bîrca, sc găsesc fragmente ceramice lucrate la mîna ţi la roată, specifice secolului al
ΙΠ-lea c. n.
6. C Nepji (jud. Galaţi). Pe valea Gologanului, la nord de sat în via lui Petrache
Baltă, se găsesc fragmente ceramice specifice secolului al IV-lea c. n. Terenul este puţin
in pantă de la vest la est.

Pijţ. 9. — Ψίΐλ

Pnno-Dridu.

1—6, 9, Gebar

Irtusm;

7, 8,

Cetiţtni.

Zona Β
7. Cosi/tui, eoni. Brăhâşcţti (jud. Galaţi). în partea de nord a satului Cosiţeni am
identificat urme dc locuire din mai multe epoci. în apropierea acestui loc sînt puternice
izvoare. Pe panta puţin înclinată — un rest dintr-un con de dejecţie mai vechi — am
aflat fragmente ceramice caracteristice, prin pasta cu pleavă, neoliticului timpuriu.
Pe pantă, la nord-vest de prima aşezare, se găsesc fragmente ceramice de culoare
cenuţie de la vase cu buza evazată specifice secolului al III-lea e. n. (fig. 10/4—7, 9—13).
în partea de nord a satului am găsit fragmente ceramice lucrate la roată, avînd pe
ca decorul vălurit sau alveolat, specific secolului al lX-lea e. n. Am găsit de asemenea
şi fragmente ceramice cu striaţiuni paralele, care atestă o aşezare din secolul al X-lea
e. n. (fig. 7/4, 5).
8. iirâbâşeşti (jud Galaţi). în partea de sud a comunei se formează din mai multe
izvoare, pe versantul vestic, pîrîul Hanului. La sud de acesta am găsit fragmente ceramice
aparţinînd neoliticului timpuriu, bronzului, Hallstatt-ului, epocii dacice şi secolului al
X-lca e. n. (fig. 7/10 şi fig. 8/8,10).
în partea de nord a satului, la gura văii Boului (200 m sud de şcoala generală),
se găsesc fragmente ceramice hallstattiene (fii;. 8/9, l î ) . Pe şoseaua care duce la
primăria din Brâhăşeşti, în malul şanţului, la Petru Ignat şi Gh. Popa, se observă
urmele unor bordeie din care apar fragmente ceramice geto-dace, lucrate la mină şi la
roată. După slipul închis al acestora din urmă, ele aparţin secolelor I I I — I I î. e. n.
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Tot pe locul aşezării hallstattiene de la sud de şcoală, se găseşte suprapusă o aşezare din
secolul al IV-lea e. n.
Lîngă cetatea de la Brăhăşeşti 1 0 , situată pe dealul de la confluenţa pîraielor Zeletin
şi Berheci la piciorul pantei de est se găsesc fragmente ceramice din secolul al IV-lea e. n.
SI. Mittdresti (jud. Galaţi). La nord de această comună, la confluenţa dintre valea
Geruşiţei cu valea Gerului, pe locul unde au fost instalate coşarele C. Λ. P.-ului, se găsesc

Fig.

10.-Secolele I I I - I V

to.

Brdbdstfli;

1-3,

i , sMunalu;

14— IS,

4-7,

9-1},

Cosi/tni-

Gtrbord/.

numeroase fragmente ceramice, aparţinînd unor epoci diferite. Cele mai vechi dovezi
arheologice aparţin culturii Noua şi provin de la borcane cu brîu continuu dispus
imediat sub marginea buzei (fig. 14 /2, 5). Tot pe locul unde se găseşte aşezarea Noua, se
întîlnesc şi fragmente ceramice hallstattiene. După structura pastei ele aparţin probabil
perioadei mijlocii a Hallstatt-ului (fig. 6/4, 13). Tot în aşezarea de aici au mai apărut
fragmente ceramice care pot fi atribuite epocii daco-romane. Se mai întîlnesc de asemenea
şi fragmente ceramice specifice culturii Dridu. Ele slnt de culoare cenuşie sau roşie, avînd
striaţiuni continui sau grupate în fascicule. Ultima locuire omenească datează din timpul
feudalismului dezvoltat.
10. Cerfeţ/i (jud. Galaţi). La locul numit Poieni, situat pe creştetul dealului de la est
de sat, este o mare aşezare La tène. Materialul ceramic este lucrat la mină, întîlnindu-sc nume
roase torţi formate din proeminenţe.
Pe valea Bîrzotei, la vest de locul unde aceasta coteşte de la est la nord, lîngă pădure,
se găsesc în mod sporadic fragmente ceramice din pastă cimentoasă, specifice secolului
al IV-lea e. n.
1 1

din

M.

sudul

Brudiu ţi

Mûldorei.

P.

Paltlnea, Contribuţii

ta istoria

î n m u i e r i i depua pentru Arbtologia
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Mol-
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11. Jreasea, com. Golior (jud. Galaţi). în partea de nord a satului, la vest de punctul
Izvoare, se găsesc fragmente ceramice specifice culturii Sîntana de Mureş. în partea de
sud-est a aceluiaşi punct se găsesc materiale ceramice specifice secolului al IX-lea e. n.
aparţinînd fazei Proto-Dridu 1 1 . Acestea au ca ingredient cioburi pisate şi provin de la
borcane cu buza evazată şi alvcolată, uneori cu decor vălurit pe ea (fig. 9/1—6, 9).
Zona C
12. Cîmpnri (jud. Vrancea). în partea de nord a comunei, pe valea Babei, la punctul
numit Formozeşti, am găsit o aşezare neolitică cucuteniană. Materialul ceramic fiind foarte
corodat şi puţin semnificativ ca forme, nu putem preciza cărei faze îi aparţine. Tot acolo
se găseşte o mare cantitate de aşchii de gresie.

Fig.

I I . — Neolitic. a, b. Muniţia

Slraoaai-Ctti/uit.

La sud de comună, la locul numit « l a şantier», am găsit o aşezare de tip Sîntana
de Mureş, situată pe terasa inferioară a Suşiţei.
13. Străoani (jud. Vrancea). în partea de nord-est a satului Muncclu, se găsesc urme
arheologice, aparţinînd unei aşezări neolitice cucuteniene faza Β (fig. 11 /a, b). Locul se
numeşte Cetăţuie şi este apărat dc jur împrejur natural. Tot aici se mai găsesc fragmente
ceramice aparţinînd culturii Monteoru faza 1C3 şi faza ICg (fig. 12/1, 4—9).
în grădina lui Petrea loan se găsesc fragmente ceramice de tip Poieneşti (fig.
10/1—3, Θ).
·
1 1
I. Nestor, L M donates artbeelogiaurr
el It problème it la
formation
du peuple
roumain,
in Revue
roumaine
d'histoire,
3,
1964, o. 404; Dsn G h . Teodor, Conlribu/ii
la
iiinoafierea

tulturîi
Driiu
pt Itriloriul
p. 228 si urm.
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14. Repedea, corn. Strâoani (jud. Vrancea). Pe dreapta Suşiţei, pe drumul care
duce de la Repedea la Şerbăneşti, se găseşte o cetăţuie de tip Monteoru, bine apărată natural.
Promontoriul respectiv este în prezent împădurit. Dimensiunile cetăţuiei nu sînt prea
mari, în schimb, aşezarea se extinde spre vest dincolo de şanţul de apărare, care a devenit

Fig. 12. - Bronz

• Moniconi. 1, 4 - 9 ,

Mana/u

Strâoani;

2, 3, 1 0 - 1 3 ,

RtpcJta.

în zilele noastre drum de acces pe terasa superioară care desparte Suşiţa de Putna. După
materialul ceramic cetăţuia poate fi atribuită culturii Monteoru fazele ICj şi I Q (fig.
12/2, 3, 10 — 13 şi fig. 13/1 — 5).
In viile lui M. Bogatu şi N. Robu am găsit puţine fragmente ceramice aparţinînd
secolelor I V — I I I î. e. n.
15. Mîttdstioara, corn. Fitioneşti (jud. Vrancea). In partea de sud a satului, pe dealul
La viile domneşti, se găsesc fragmente ceramice din epoca bronzului şi numeroase aşchii
de silex şi gresie glauconitică (fig. 13/6).
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16. Poiana, com. Vrîncioaia (jud. Vrancea). In satul Poiana pe valea Putnei, la
sud de podul dintre acest sat ţi corn. Birseţti, am descoperit o aşezate de tip Poicncţti.

Fig. 13. — Bronz — Monteoru. I — 5, RtptJta-Siràoa/H;

Fig. 14. — Topor dc piatra neolitic, f, Muntelu RtptJta;
Hallstatt. 3, T ilar ta ; Cultura Dtidu. 4,

É,

Mlndittaar*.

Noua. 2, S,
M/nJrtfli.

Mlmertiti;

Materialul ceramic este de culoare cenuşie şi formele sînt specifice acestei culturi. Se găsesc
şi puţine fragmente de amfore romane.
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Zona D
17. Aldesti, com. Bcreşti— Meria (jud. Galaţi). La sud de sat, la locul numit Intre
pîrîic, în viile lui Lazăr Ion şi Nazarie Costică, se găseşte o aşezare dc tip Cucuteni Λ. In
partea dc sud aşezarea a avut un şanţ de apărare.
în vatra satului, pe drumul care urcă spre şcoală, în curtea lui Ion Ilie sc găsesc
fragmente ceramice specifice secolului al IV-lea î. e. n. Tot la Aldeşti, la sud de sat,
peste aşezarea neolitică se găseşte şi o aşezare din secolul al IV-lea e. n.
18. Obîrşeni, corn. Vinderei (jud. Vaslui). La vest de satul Obîrşeni, la aproximativ
3 km este locul numit Cetăţuie, după forma unui promontoriu situat într-o poziţie
de unde se vede spre sud o bună parte din bazinul Jiravăţului. Cetăţuia are o formă
pătrată, bine delimitată prin versanţi puternici, şi un adînc şanţ de apărare. Fragmentele
ceramice, unele cu pictură, o atribuie culturii Cucuteni, faza Λ. Este cea mai puternică
cetăţuie cucuteniană din sudul Moldovei cunoscută pînă acum.
La vest de satul Obîrşeni, la locul numit Izvorul rece, sc găsesc fragmente ceramice
de tip Poieneşti. Aşezarea este parţial distrusă de cîţiva torenţi.
19. Gâneşti, corn. Cavadineşti (jud. Galaţi). în vatra satului Găneşti, la locul numit
La rîpa stejarului, între doi torenţi, se găseşte un promontoriu care a fost locuit în
epoca neolitică (cultura Cucuteni, faza A).
20. C.omdtieşti, corn. Cavadineşti (jud. Galaţi). La nord de satul Comâneşti, pc
drumul care duce la Prodăncşti, pc dreapta se găseşte un cenuşar de tip Noua. Cea mai
apropiată gospodărie este a lui C. Bogatu, situată la sud circa 100 m.
21. Cavadineşti (jud Galaţi). La confluenţa dintre pîraiele Lişcov şi Horincea, la sud
dc instalaţiile zootehnice ale C. A. P.-ului, sc găsesc, cinci cenuşare de tip Noua. La
grajdurile C. A. P., situate pe o limbă de deal pc partea stîngă a văii Horincei, se
află o aşezare din secolul al IV-lea e. n.
22. Roşcaţii, corn. Bănea sa (jud. Galaţi). La şcoala din acest sat se găseşte un vîrf
dc lance din bronz. Nu se cunoaşte locul exact unde a fost găsit. Piesa are formă foliacée,
prezintă un peduncul şi o nervură mediană.
23. Sdseni, corn. Bercşti — Mcria (jud. Galaţi). Pe dealul Căuşan, în dreptul satului
Săscni, spre vest, pe drumul care vine de la Bcreşti, sc găsesc fragmente ceramice şi urme
de bordeie din secolele I V — I I I i . e. n. Tot la vest de acest sat, în apropierea şoselei
Bereşti — Puricani, la locul numit Rîpa fagului sc găseşte de asemenea o aşezare din
secolele I V — I I I î. e. n.
24. Viile, corn. Fîrţâneşti (jud. Galaţi). La est de gara Băleni, pe terasa văii Chinejii,
la marginea livezii I . A. S. Viile, este o aşezare de tip Sîntana de Mureş.
25. Rddeşfi, corn. Bălăbăneşti (jud. Galaţi). La locul numit La Brăieşti, în apropierea
unui puternic izvor, se află o mare aşezare din secolul al IV-lea c. n.
Cercetările perieghetice din ultimul timp, făcute în sudul Moldovei, ne-au dat
posibilitatea să aducem unele date noi cu privire la caracterul etnic al populaţiei secolului
al IV-lea e. n. din această parte a ţării. Cercetările noastre vin să întregească unele enunţări
făcute anterior 11 , să consolideze şi se lărgească concluziile cercetătorilor care s-au ocupat
in ultimul timp de această problemă 1 3 . Unele descoperiri similare anterioare aparţin Cîmpiei
Româniţi,

1, ρ. 687 — 688.
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Române, majoritatea situindu-se in sudul sau
estul Munteniei u , pe cînd în sudul Moldovei
se cunosc pînă acum numai aşezările de la
Cavadineşti şi Bereşti 1 6 . Vom prezenta mai
departe patru noi aşezări din secolul al IV-lea
e. n. în care amprenta elementului româneşte
dominantă.
La Siviţa, corn. Tuluceşti (jud. Galaţi),
în grădina locuitorului Petrea Ion, a apărut
o mare cantitate dc fragmente ceramice.
Acestea provin de la vase mari de provizie —
chiupuri — precum şi de la vase-borcan de
dimensiuni mai mici, amfore şi străchini.
Din tot acest material a putut fi reconstituit
un chiup (fig. 15). Vasul are buza orizon
tală, cu marginea inferioară puţin teşită iar
cea exterioară profilată cu o canelură spre
exterior. Pasta are culoarea roşie cu nuanţe
de la cărămiziu-verzui la roşu închis, iar
fundul este de culoare neagră cu pete galbe
ne. Din punct de vedere ornamental întîlnim
două zone, una pe umăr alcătuită din patru
grupe, două formate din linii vălurite şi două
formate din linii paralele, şi a doua pe su
prafaţa cilindrică, formată dintr-un singur
grup de linii paralele.
Din punct de vedere al tehnicii de realizare, credem că vasul a fost lucrat din trei
părţi care se disting bine în tectonica sa. Presupunerea noastră se întemeiază pe cîteva
fragmente ceramice arse, care provin tocmai de la o astfel de secţiune (fig. 16/3). Astfel,
marginea care trebuia să se asambleze cu secţiunea următoare are o canelură pregătită
pentru îmbucare. Alte fragmente ceramice apărute în acelaşi loc au culoarea cenuşie
şi provin de la acelaşi tip de vase. Mai adăugăm şi cîteva funduri de strachină din pastă
fină de culoare cenuşie (fig. 17/5) şi unele din pastă cenuşie nisipoasă (fig. 17/6).
Tot împreună cu acest material ceramic a mai apărut şi un fragment de fier de
plug ce tradiţie romană. Această piesă reprezintă vîrful fierului de plug şi se prezintă
sub forma unui lame lenticulare în secţiune, cu partea activă rotundă (fig. 17/4).
O altă aşezare tot din secolul al IV-lea e. n. a fost descoperită la Vînători (vezi nr. 1).
Materialul conducător care nc face să ne oprim asupra aşezării de aici este cel cu caracter
dominant roman. Mai întii este vorba de oale şi borcane cu gîtul bine profilat, cu buza
îngroşată spre exterior, teşită orizontal sau puţin canelată deasupra, care au în pastă
caolin şi nisip (fig. 18/2, 3; fig. 19/4). O altă categorie^ o formează vasele-chiup găsite

1 4
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sub forma fragmentară, care sînt de
culoare cenuşie cu mult nisip în pastă
(fig. 18/1). Se mai găseşte ceramică
din pastă fină de culoare cenuşie,
provenind de la vase-borcan sau
străchini cu buza dreaptă uşor eva
zată, însă întotdeauna rotunjită.
26. A treia aşezare cu un carac
ter similar a fost găsită în comuna
/3////ţ/, satul Brătuleşti (jud. Galaţi).
Ceramica din această aşezare se poate
clasifica astfel: 1) roşie fină cu lus
tru; 2) cenuşie fină; 3) neagră sau
cenuşie, zgrunţuroasă. Din această
ultimă categorie face parte şi un
fragment de chiup cu buza orizontală
şi masivă. Categoria vaselor-chiupuri
este destul de numeroasă.
27. O altă aşezare aparţinînd tot
acestui secol, care conţine un mare
număr de fragmente dc chiupuri, se
află la sud de Pochidia, jud. Vaslui,
la locul numit Rîpa lui Vasile Popa
(fig. 20 /l—6). Aşezarea a fost de
gradată dc terasările C. A . P.-ului.
Materialul ceramic este format din
vase cu pastă fină de culoare cenuşie.
Fig. IB. — Vlnitori.
1 — 12, marcmlc ceramice din secolul al IV-lea e.n.
Alte categorii de vase conţin nisip
în pastă. în afară de aceste categorii de pastă, mai întîlnim numeroase fragmente ceramice
de factură romană provenind de la amfore.
Cercetările de pînă acum privind secolul al IV-lea e. n. au pus în evidenţă un
aspect important pentru procesul de formare a poporului român. Este vorba de discer
nerea elementelor specifice autohtonilor daco-romani din complexul Sîntana dc Mureş
care se caracterizează printr-o pluralitate dc etnii.
Cercetările mai vechi ale lui Vasile Pârvan , a , apoi mai recente ale lui Gr. Florescu1'
au arătat că părţi din Gmpia Română şi sudul Moldovei au fost Încorporare de către romani
Moesiei inferioare, nu numai din necesităţi strategice, dar şi în virtutea unor legături anteri
oare. Totodată aceste zone bogate constituiau şi hinterlandul 18 pentru numeroasa armară
romană din Dobrogea.
Cercetările arheologice recente vin să lămurească mai bine această situaţie. Dacă
cercetările de pînă acum au evidenţiat aportul băştinaşilor daci la cultura Sîntana de Mureş i g ,
altele mai recente vin să arunce lumină asupra unei alte coordonate, anume aportul clemen
tului roman la constituirea acestei culturi 1 0 .
"
1 7

loriul

V . Pàrvan, Citita,
p. 626.
G r . Florescu, Un nan iocumtnt
tpigrafit
rtftrilor
la ttriai la auriul
Dunirii
mot sin, in SCIV,
U, 1951, 2, p. 129.
loiitm,
p. 134.

' · I . Nestor, ap. til., p. 388 —389.
* M . Comaa, op. tit. { B. Milrea şi C . Dcculcscu, op. fit.,•
C . Preda, op. tit.; I. loni|J, Cultura
Sîntana
ii Marts pc uriloriul Româniţi,
in Arheologia
Meiaorii,
I V , p. 239.
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Deşi această regiune nu a fost
provincie romană, totuşi realităţile
arheologice nu neagă un astfel de
caracter al ei* 1 . Dacă avem în vedere
aşezări ca cea de la Mugenî din
Transilvania, unde caracterul pro
vincial roman al ceramicii era do
minant **, din care nu lipsesc chiupu
rile, a căror origine se găseşte în
epoca dacică, dar păstrate şi în epoca
romană î a , nu ne vine greu să admi
tem aceeaşi' realitate în Qmpia Ro
mână şi în sudul Moldovei, unde
avem de-a face în secolul al IV-lea
e. n., sub Constantin cel Mare, cu
un reviriment al romanităţii 24 .
Credem că este importantă pen
tru zona de care ne ocupăm identi
ficarea la Vînători a unor materiale
ce caracterizează cele două niveluri
de la Smîrdan-Gălăţui", nivelul mai

Fig.

Fig. 20. — Profile specifice secolului al IV-lea e.n.;
7-15,

"

MN,

Procasc, Problema
tonlimnitifii
fi numismalitii,
p. 120.

O . F l o t » fi M . Valea, Villa

rostita

11, 1%5, p. 1B1,fig.17/3.

K . tioredr, Untlt problems
pririni
Sîntana
ai Murtf
In Romania,
i n SCIV,
M

Potbiiia;

Brilultflî.

G r . Florescu, op. ti/., p. 134.

** D.
arheologiei
"

/ — 6,

19. — Sirifa.

In Dat ia

In

lumina
in

risptniirta
18, 1967, 4,

Atta
tuitării
neagă

1 — 6, fragmente (Ie ceramică romană.

vechi cu bordeie şi nivelul mai
nou cu locuinţe de suprafaţă.
Considerăm că nivelului mai nou,
în care la Smîrdan s-au găsit frag
mente de chiupuri, îi aparţine şi
aşezarea dc la Siviţa, unde am
găsit aceleaşi materiale şi frag
mentul de fier de plug de tip ro
man. Un fier de plug asemănător
s-a găsit într-o locuinţă puţin mai
tîrzie de la Garvăn-Dinogeţia**.
După cercetări mat recente*7, fierul
de plug dacic îşi încetează exis
tenţa în secolul al III-lea e. n.
Folosirea mai departe a plugului
de tip roman este o dovadă că pe
cetea Romei a lăsat o urmă adîncă
în ocupaţia principală a populaţiei
dace.jjjar prezenţa exemplarului

atribuirea Brazdei lui Novac secolului al IV-lca e.n.
» M . Comaa, op. tit., p. 397.
»

it la Cintif,

MOLDOVEI

Şantierul G a r v l n - D i n o g c l î a , ki SCIV,

p. 259.
" I . Glodariu si M . Cimpcanu, DtptTilul
it

la Dtirai,
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de la Sivi ţa reprezintă o verigă între secolul al III-lea (Dedrad, Hobiţa etc), şi Dinogetia
(secolele V—VI), Bratei.
Tipul de vas « Krausengefăss» are o mare răspîndire şi el apare deja la Chilia",
însă este un element dominant în secolul al IV-lea, după cum a fost datat la Alexandria1*
cu monedă de la Licinius în prima jumătate a secolului al IV-lea. Majoritatea acestor
chiupuri sînt de provenienţă locală, mai ales cele cu pasta cenuşie, iar reţeta pastei cu ingre
dient nisipos ar putea proveni din ceramica romană, unde se foloseşte spre exemplu
la vasele cu caolin, amfore etc.
Credem că cercetînd prin săpături sistematice aceste aşezări s-ar putea aduce contri
buţii importante la cunoaşterea aportului celor trei etnii care participă la formarea culturii
Sîntana de Mureş.
RECHERCHES D E SURFACE AU SUD D E LA MOLDAVIE
RÉSUMÉ

L'auteur présente les résultats de certaines recherches de surface effectuées au sud de la
Moldavie, entre le bassin inférieur du Prut et la zone intra-montagneusc de Vrancea.
Les établissements découverts datent d'époques différentes, depuis le début du néolithique,
jusqu'à la haute époque féodale, mais la plupart d entre eux appartiennent au I V e siècle de n.è.,
ct quelques-uns se réfèrent à un problème très important. En effet i l s'agit dc l'influence romaine
manifestée au sud de la Moldavie.
Les recherches dc surface ont contribué aussi à une meilleure connaissance de la densité
des établissements dans cette zone.
L É G E N D E D E S FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. —
2. —
3. —
4. —
S. -

Carte comprenant lea localités invesliguees.
Vindtori.
I —S, Ceti plie.
Vliuftori.
1—9, tessons dc la fin dc l'âge du bronze.
Hallsiati. I , Tuluttf/i;
2—4, 6 — 11, Vindtori ; 5, objet en marbre.
Hallstatt. 1—4, Vindtori.

Fig.

6. -

Hallitan. 1 - 3 ,

Fig.

9. — Phase Prolo-Dridu, 1—6, 9, Cobor

5-11,

Vindtori;

4,

MinJnfli.

Fig. 7. - Civilisation dc Dridu. 1 - 3 , 6 - B , Vindtori,- 10, Brdba/t/ti,
Piriul Hanului; 7 - 8 , Cin f ni.
Fig. 8. - Hallstatt. 1 - 7 , Vinitiri;
8, 10, Brdbdftfti,
Piriul Hanului; 9, 11, htdbdststi, au sud d c l'école; 14,
dans le village même.
7, Θ,

trusa;

Fig. 10. - l U ' - I V e siècles d c n.e.: 1 - 3 , 8, Mnnitlti;
4—7. 9 - 1 3 , Cosi/tni-Brdbdftfti
Fig. U . — Néolithique a, b, Munttlu Slrdoani — Cetini ie.
Fig.
Fig.

Fig.
Civilisation
Fig.
Fig.
Fig.
dc charrue.
Fig.
Fig.
Fig.
•

12. — Bronxc-Montconi.
13. — Bronzc-Montcoru,

1, 5 — 9, Muncita
Strdoani;
1, 3 — 5, Reptdta-Slrdoani;

TnlttttfU,

Cosifttu'.

2, 3, 10, 11, 13,
6,
Mlndsliaaro.

; 14-15,

Glrborif.

Rtptdta.

14. — Hache en pierre néolithique: 1, Mnnctln Riptdta;
civilisation de Noua: 2, 5, Mindrt/li;
Hallstatt. 3, Tdtaria;
dc Dridu. 4,
Minnrtfti.
5. — Sitifa. 1, grand vase.
16. — Sifi/a. 1, grand vase; 2, détail d'un grand vase; 3, fragment d'un grand vase pendant sa confection.
17. — Siri/a. 1—3, 5—6, matériaux découverts dans rétablissement du I V * siècle de n é . . ; 4, fragment d'un soc
18. — Vindtori.
1 — 12, matériaux céramiques du I V e aiede dc n. t.
19. — Strifa. 1 — 6, tessons romains.
20. — Profila caractéristiques du I V e siècle de n.e. 1—6, Pccbidio. 7—15,

S. Morintz, Sdpdtnrilt

dt la Cbilia,

r. Vtdta,

in Maltrialt,

•

BrdlaJtfli.

C. Preda, ofi. til., p. 2 1 3 - 2 1 4 , fig. 7.

V I I I , p. 517.
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D

ÎNCREDINŢAREA
direcţiunii Institutului de istoric vcclic şi arheologic din Cluj,
autorul a supravegheat în primăvara anului 1961 lucrările de fundaţie ale unui
mare bloc de locuinţe, ce s-a construit în str. 30 Decembrie,
în afara unor materiale ceramice medievale şi moderne, dc mai redusă importanţă
arheologică, în locurile unde săpăturile dc fundaţii au coborî t la adîncimi mai mari au ieşit
IN

la iveală şase morminte de înhumaţie (fig. 1), a căror prezentare formează subiectul artir
colului de faţă.
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Mormîntul 1 (fig. 2 /2), orientat V-E, a fost aflat la 4,20 m adîncime (socotit de la nivelul
străzii). Scheletul, în bună stare de conservare, zăcea culcat pe spate, cu mîinile întinse
în lungul corpului. Ν-a putut h degajat decît pînă la bazin, picioarele i tir rînd u-ί sub taluzul

Fi)ţ. 3. — 1—6, inventarul de la M . 1.

unui şanţ de fundaţie unde nu s-a putut săpa. Mormîntul, a cărui groapă nu s-a putut observa,
fusese adîncit într-un strat de nisip gălbui, cu totul steril din punct de vedere arheologic.
Deasupra stratului în care s-a găsit scheletul apar fundurile unor gropi şi pivniţe, conţinînd
materiale ceramice din secolele XVIII-XX. Inventar: la 25 cm distanţă de umărul drept al
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scheletului au apărut fragmentele unui vas de lut (fig. 3/6) cu pereţii subţiri, dc culoare
castanie-negricioasă. Umărul vasului e ornamentat cu caneluri regulate, executate prin
învîrtirea roţii olarului. Prin pastă, ardere, execuţie, vasul prezintă încă evidente legături
cu epoca romană. Sub coloana vertebrală, în apropierea oaselor bazinului, s-au găsit: un
cuţit de fier foarte oxidat (fig. 3 /5), un pieptene de os cu un singur şir de dinţi, prins cu
nituri de fier şi decorat cu şiruri de mărunte triunghiuri scobite (fig. 3/1), o cataramă de
fier complet oxidată (fig. 3 /3) şi o cataramă mică de bronz (fig. 3β). Pe osul sacrum s-a
aflat o altă cataramă de fier, puternic oxidată (fig. 3 /4). Se pare că mormîntul trebuie datat
în perioada posttomană, cu multă probabilitate în primele decenii ale secolului I V , epocă
spre care ne îndreaptă şi analogiile cataramei de bronz, prezente în cimitirele de tip Sîntana
de Mureş. Menţionăm şi faptul că locul de descoperire al mormîntului se află la cel mult 200 m
distanţă de punctul unde în 1959, cu ocazia unor lucrări edilitare din Piaţa Păcii, au apărut
două sarcofage romane. N-ar fi exclus, deci, ca mormîntul să se afle la periferia nord-vestică
a cimitirului roman al Napocei.
Mormîntul 2 a fost răvăşit
de muncitori, neputîndu-se face
observaţii asupra lui; cert e doar
faptul că zăcea în acelaşi strat în
care a apărut şi M . l . După spusele
muncitorilor, capul îi fusese orien
tat spre nord 1 . Inventar se pare că
η-a avut.
Mormîntul 3 (fig. 2 /3) a fost
găsit în poziţie se^îndă, orientat cu
capul spre vest, privirea şi picioa
rele fiind îndreptate spre răsărit.
Adîncimea : capul la 4 m, picioarele
la 4,50 m. Oasele, subţiri şi fragile,
indică un copil. Poziţia coloanei
Fig. 4. — Mormîntul 4.
vertebrale arată că mortul fusese
rezemat cu spatele de peretele
gropii mormîntului. Inventar η-a
avut, însă caracteristica poziţie
şezîndă şi orientarea V-E ar putea
constitui un indiciu de datare în
ultimele decenii ale secolului al
IV-lea *.
Mormîntul 4 (fig. 4), orientat
NV-SE, a fost găsit la 7 m adîn
cime, sub stratul de nisip steril
(probabil aluvionar, depus de un
străvechi braţ al Someşului), întrFig. 5. — Vas aparţinînd culturii C r i ; , aflat în M . 4.
un strat de lut cenuşiu-gălbui.
1
Craniul fi citeva oase lungi ale acestui schelet au fosl
aduse la muzeu de colegul 1. Mi troian.
* Cf. M. Parducz, Arebăolagistbi
Bri/ragr ţwr CeJebieb/e
aer Hunnenşrit in Ungarn, in Ac/aArcb,
X I , 1959, p. 351,
fig. 10/2, p. 381, 3 9 0 - 3 9 1 . tn Ungaria schelete cu orientate

identici, şezinde, sc cunosc dc la Bodrogmonostorszcg,
Bajmok, Szoreg, Bckcscsaba, Hics-Bcndekpuszta. E l e slnt
datare inttc 375 —380 şj atribuite unei seminţii sarmatice
caucaziene pătrunsa 1 in bazinul carpatic împreuna cu hunii,
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Craniul s-a distrus ţi pierdut, restul scheletului — în poziţie chircită — s-a păstrat
în condiţii mulţumitoare. în lutul cenuşiu -gălbui s-au detaşat clar şi dimensiunile
gropii mormîntului: 1,05 x 0,50 m. Groapa conţinea un pămînt negricios. Remarcăm in
mod deosebit poziţia oarecum nefireasca* a scheletului chircit: coloana vertebrală puternic
sucită, poziţia de decubitus ventral, deci întreg bazinul întors în/os, astfel că — contrar primei
aparenţe — piciorul drept este, dc fapt, vîrît pe sub cel stîng ! Mîna dreaptă e întinsă de-a
lungul corpului, pc cînd stîngă, îndoită din cot, avea probabil palma în dreptul obrazului.
Inventar: lîngă umărul stîng ai scheletului s-a aflat partea dinspre fund a unui vas mare, de
autentică factură Criş (fig. 5), din pastă grosolană, slab arsă, cu pleavă în compoziţie. Fundul
gropii mormîntului fusese căptuşit cu un strat subţire de pietricele mărunte dc rîu, bine
tasate, iar pc oasele bazinului şi ale picioarelor s-au observat urme de ocru roşu. Vasul de
tip Criş asigură datarea în neoliticul timpuriu, iar folosirea ocrului roşu este un fenomen
cunoscut în mormintele Criş din Ungaria. O specială menţiune merită faptul că în mormînt s-a
aflat un vas, deoarece inventarul ceramic c extrem de rar în mormintele acestei culturi.
Mormînt ni 5 (fig. 2/4), orientat NV-SIi, a fost aflat la 3,60 m adîncime, pc fundul
unei gropi dc mari dimensiuni, plină cu fragmente ceramice din secolele XVIII-X1X, cioburi
de farfurii dc porţelan, zgură, cenuşă, cărbune şi resturi organice descompuse. Scheletul era
in poziţie întinsă, miinile dc-a lungul corpului. Craniul prezintă o interesantă anomalie de
asimetrie. Inventar η-a avut, însă pe baza stratului în care zăcea poate fi datat în secolele
XVIII-XIX.
Mormîntul 6 (fig. 2/1) s-a găsit în imediata apropiere a mormîntului 5, în acelaşi strat.
Craniul, întors cu faţa în jos, şi oasele lungi ale membrelor au apărut în totală dezordine
şi nepotrivire anatomică (craniul c lîngă femure!), totul pledînd pentru faptul că individul
fusese azvîrlit ciopîrţit în groapă. Craniul prezintă evidente caractere cretinoide, malformaţii
congenitale, iar o tibie arată o fractură osificată.
Menţionăm faptul că şanţul din faţa zidului medieval al Clujului trecea la cel mult
10—15 m spre răsărit dc locul unde au apărut aceste două morminte, astfel că nu c cu totul
exclusă ipoteza că avem dc-a face cu scheletele a doi condamnaţi, executaţi în secolul al
XVIII-lea sau al XlX-lea şi îngropaţi în afara oraşului.

DECOUVERTS

ARCHEOLOGIQUES

A

CLUJ

RÉSUMÉ

Lors de certains travaux édilitaires à Cluj on a découvert six tombes d'inhumation. Les
tombes n™ 1, 2 et 3 appartiennent à l'époque des migrations, le n" 4 au néolithique ancien
(culture de Criş), ct les n™ 5 et 6 du Moyen Age tardif.
L E G E N D E DUS

FIGURLS

Pig. 1. — Releve des tombes.
Fin.

2. -

1, M.

6 ; 2.

M . 1;

3,

M.

3;

4, M.

5.

Fig. 3 . — 1—6. mobilier funéraire dc la tombe M . 1.
Fig. 4. — \Ά lombe 4.
Fig. 5 . — V . I S L appartenant il l.i civilisation dc Cris découvert d:tns la nimbe -4.
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