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RAPOARTE DE SĂPĂTURI
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE INTREPRINSE LA BĂLTENI
(r. Fiurei, reg. Galaţi)

regional de istorie Galaţi a continuat anul acesta, intre 11 iunie şi 11
iulie, sllp~turile arheologice de salvare de la B~lteni, in aşezarea dacid. din
perioada de inceput a migraţiunii popoarelor, unde s-au descoperit numeroase
elemente specifice culturii de tip Sintana de Mureş-Cerneahov, sec. IV e.n.
Staţiunea arheologid. se intinde pe o distant~ de 700-800 m, fiind situatll pe
malul girlei Strimbu, in partea de sud-est a comunei. Aşezarea este puternic degradatll
in trei puncte (A, B, C), din cauza nenumllratelor gropi de scos lut.
Obiectivul de cercetare s-a hotllrît a fi sectorul A, unde s-a ~cut primul sondaj
din anul 1957 1 • Sllp~turile
s-au incheiat cu trasarea unui
şanţ pe izlazul comunal, in sectorul C al aşezllrii. Sectoarele
lEGENDA
A şi C sint doull puncte diametral opuse ale aceleiaşi sta- @ @Gf'tlpitl' !funat: 1d/'nci
ţi uni arheologice.
int,.. t.t~-.I.+J ",
A. Pentru a diminua degradarea staţiunii in sectorul A,
s-a procedat la încadrarea gro- o.._......~==--10*---"""'s"'
pilor de scos lut prin trasarea
citorva şanţuri, orientate in
funcţie de malurile lutllriei.
Au fost sllpate 20 de
şanţuri, orientate est-vest şi
nord-sud, numerotate de la 2
----------,
~--~-- ---~·i
la 21 (vezi planul s~p~turii,
fig. 1). Şanţurile sint lungi u
intre 3 m şi 22,25 m, late
de 1,20-2 m, adînci intre
0,80-1,20 m, fiind sllpate pin~
la stratul de pllmint galben.
In partea de vest a seco
torului A, unde au fost trasate

M

UZEUL

t

1 1. T. Dragomir, Stiptil~~rile tzrfNologirt tit
la Ltzrg11 (r. Fili"'o" Slrlm, rtg. C.laJi), in
Maleri41t, VI, p. 503 la punctul IV, rezultatul sondajului de la Bllteni din 1957.
Raponul de fală nu prezintA decit anumite
materiale arheologice nni descoperite în

~c:eastl aşezare.

,

Fig. 1. - Planul slplturilor arheologice de la Blheni 1958.
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l:!

.,

şanţurile

nr. 7 şi 8, 13-17 şi 19-21, s-a văzut d aproape in intregime stratul de
vegetal fusese săpat şi transportat, fapt care a ingreinat mult observaţiile
stratigrafice.
Bordeie. Săpăturile au dat la iveală gropile a şase bordeie dacice de formă ovală
(bordeiele V şi VII), sau dreptunghiulare, cu colţurile, rotunjite şi pereţii oblici
(bordeiele 11-IV, şi VI), orientate in general nord-est, sud-vest.
Bordeiele II şi V, fiind situate la periferia lutăriei, sint distruse parţial (fig. 1).
Din punct de vedere stratigrafic, gropile lor sint săpate aproximativ de la baza
stratului de pămînt negru-măzăros. Pămîntul de umplutură este cenuşos, de culoare
ciocolatie, conţinînd foarte multă cenuşă, drbuni de lemnărie, pămînt ars, sporadic
mici bucăţi de chirpic, pietre de riu, uneori pietre calcaroase cu cochilii de scoici,
numeroase fragmente ceramice, printre care şi fragmente de afumători dacice şi de
amfore elenistice şi romane, oase de animale domestice, diferite obiecte casnice şi de
podoabă. Pămîntul de umplutură al bordeielor IV şi VII se deosebeşte mult de
celălalt prin aceea d este mai compact, de culoare neagră-cafenie şi conţine mai
pămînt

puţină cenuşă.

ln interiorul bordeielor IV şi V, s-a putut constata că laturile lungi, pe o anumită porţiune, sint prevăzute cu prispe sau laviţc;., obţinute prin cruţare la săpat, iar
la alte două (Il şi III) s-a observat prezenţa unor porţiuni de pămînt, situate central

pe una din laturile mici, care desigur, indică locul treptelor sau uşa bordeiului.
Dimensiunile bordeielor sint diferite ca mărimi. 1\lăsoară intre 4-4,80 m lungime,
2,25-3 m lăţime, iar cinci dintre ele depăşesc un metru adincime.
În nici unul din bordeie nu am găsit vetre i11 si/11, ci numai mici fragmente
răzleţe. Demnă de menţionat este descoperirea a două cuptoare, dintre care unul
pentru ars oale.
Cuptoare. Primul era făcut din lut simplu, frămîntat, ars la roşu-drămiziu, de
formă semicirculară, avind două vetre suprapuse (fusese probabil refllcut pe locul
aceleiaşi vetre). Baza pereţilor cuptorului, care se păstrau pînă la înălţimea de O, 10-0,15 m
deasupra ultimei vetre, era uşor arcuită dtre interior, ceea ce indică faptul că cuptorul
a fost boltit. Cuptorul s-a descoperit in şanţul 11, in imediata apropiere a bordeiului V,
la 0,80 m de la nivelul actual al solului (vezi planul săpăturii, fig. 1).
1ntre cele două vetre este un strat de pămînt galben gros de 0,08-0,16 m
amestecat cu cioburi de factură locală şi ceramică de import.
Astfel de cuptoare s-au descoperit recent la Cavadineşti 1 , precum ~i in alte
aşezări contemporane cu cea de la Bălteni.
C11ptoml de oale. În şanţul 15, precum şi în intervalul dintre şanţurile 14 şi 15
din apropierea bordeiului VI, s-a descoperit un cuptor de oale la 0,30-0,40 m de la
suprafaţa solului actual. Cuptorul este, in plan, de formă circulară, prevăzut cu două
camere de foc, boltite in pămînt viu şi separate printr-un perete despărţitor, obţinut
prin cruţare (fig. 2); peretele despărţitor serveşte indeosebi la susţinerea grătarului
cu găuri. Atit pereţii camerei de ardere a vaselor, cit şi placa perforată a cuptorului,
sint făcute dintr-un pămînt argilos, amestecat cu pleavă şi paie, iar pereţii şi vetrele
camerelor de foc, pentru a li se da o rezistenţă mai mare in timpul arderii, au fost
acoperiţi cu un strat apreciabil de 0,03-0,05 m din acelaşi pămînt, însă fără paie. Vatra
cuptorului se află la 0,80 m faţă de nivelul actual al solului: Sub dărîmăturile cuptorului
s-au găsit citeva fragmente ceramice similare cu acelea descoperite in bordeiele şi-n
gropile de gunoi ale acestei aşezări.
1. T. Dragomir, Sdptiturilt arhtolo!,irt Je la CaPflliiM(Ii (r. Btrt(li, rtp.. Galafi), in .\talerialt. \'11, p. 15/l.
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Cuptoare de oale cu două camere de foc s-au descoperit şt tn alte puncte pc
teritoriul patriei noastre, ca de pildă la Cringaşi lîngă Bucureşti 1 , pc Cu ha la Truşcşti 2 ,
şi altul recent descoperit la Botoşani :1.
Prezenţa cuptorului de oale de la Rălteni ne argumentează in mod evident c:i
ceramica era lucrată de meşteri olari chiar la faţa locului.
Gropi de ,!!,tllloi. În preajma bordcielor s-au descoperit de ascm~nca 24 gropt de
gunoi (indicate pc planul de săpături cu litere mici de la a- v (vezi planul săpăturii,

Fi~.

2.

Rămăşiţele

cuptorului dacic de ar>

ual~

de la lti.hcni.

fig. 1). Dintre acestea numai două gropi (i şi k) sint moderne, restul fiind contemporane cu hordeiele. Parte din ele au fost săpate pc marginea unor bordeie anterioare
şi invers, fapt care de multe ori ne-a derutat la delimitarea conturului hordcielor (\-ezi
hordcielc 1\' şi \'1).
Aproape toate gropile sint in formă de clopot sau oală, strîmte la gură, cu fundul
uneori orizontal, alteori alvcolar sau conic. Gropile au un inventar foarte bogat ~i
nriat identic cu acela al bordeielor. Ultimele patru gropi (t-- v), fiind descoperite
la inchcier'a lucrărilor n-au fost cercetate decit paqial. ,\dincimca lor nriază intre
1,15-2,45 m.
Acest număr apreciabil de gropi de gunoi descoperit aici pc o suprafaţă de teren
relati\' mică, ne argumentează o \'ieţuirc intensă şi îndelungată.
r ·11elte fi fJbircle diferite. Aşezarea de la Băltcni deşi arc un inYCntar ccramic şi
osteologie bogat, numărul uneltelor şi al obiectelor de podoabă este relativ redus.
,\cestea sint reprezentate prin: două fragmente de rişniţă primitivă de mină, de piatră;
patru cutc de diferite dimensiuni, in patru muchii, a\'Înd fiecare cite două suprafqe
conca\'c din cauza unei utilizări intense. Sint făcute dintr-o gresie silicioasă, de culoare
t \'Iad Zirra şi Margareta Tudor, }a11litrul ariNolo.~i··
Hucurtjli H (b), Crirt.(aji, in .\!udii 1i rt/trtllt pril'illd i.r!nrit1
R.o111iniri, l, l'J54, p. 312 315, lig. 2 5.
~ .\01 ·• \'1, 1-2, llJ55, 1'· 174, li)(. 6.

3
Lmilia Zaharia de la :\luzcul de Istoric al :\loldovci
din la~i a efectuat in llJ5t! s;ip;ituri arheologice la Huto~an1,
unde a descoperit un cuptor de ars oale de tipul c11 do11;i
t":llllt·rc tic foc, ,lat ind din an.·t.:a~i t·pocl.
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-----------------------------------------------------------------------

vîn!lt!l sau cenuşiu-g!llbuie, netede la pipăit. Un fragment de sulă de os (vîrf) lustruit
(fig. 3 jl); două fusaiole de lut, lucrate la roată, de culoare cenuşie, dintre care una tronconică, cu suprafaţa bazei mari concavă şi alta bitronconică, cu ambele feţe concave,
specifice secolului III-IV e.n. şi des întîlnite in mormintele sarmatice din aceeaşi epocă
(fig. 3 ,12); cîteva fragmente de greutăţi pentru război de ţesut, făcute din lut, arse cără
miziu sau gălbui-roşcat, asem!lnătoare
unor trunchiuri de piramidă cu patru
suprafeţe laterale prev!lzute cu găuri
transversale, uneori au şi cite o adîncitură la partea superioară (fig. 7 jl);
numeroşi colaci sau discuri de lut ars,
de formă oval!l sau dreptunghiulară,
folosiţi probabil ca suporţi, sînt
făcuţi dintr-o pastă grosolană amestecată cu cioburi pisate de dimensiuni mari şi prevăzuţi cu găuri
centrale (fig. 7 /2). Obişnuit au şi
2
cîte patru adîncituri dispuse simetric
pe ambele feţe. Aproape în fiecare
bordci şi groapă de gunoi s-au găsit
cîte două-trei fragmente de acestea,
avînd urme puternice de ardere sau
afumare. Prezenţa lor într-un număr
aşa de mare ne dovedeşte că erau
absolut indispensabile bordeielor,
fiind de utilitate probabil zilnică in
gospod!lrie. Astfel de suporţi sînt
1
destul de frecvenţi şi la Cava1
1

·-·

•

,··

- - - - - - - - - - - - - - _j_

dineşti 1 •

Obiectele metalice sînt rare.
S-a descoperit numai unul de fier
T
puternic oxidat, nedefinit ca între1
buinţare,
asemănător
literei X
1
(fig. 3 /3).
Printre obiectele de .podoabă
amintim o amuletă de piatră, cenuşiu-verzuie, lustruită, prevăzută cu
un orificiu pentru atirnat (fig. 3 /6),
1
6
_______________ j_
precum şi doi piepteni de os, aproape
întregi. Unul are spinarea semicirFig. 3. - Diferite unelte şi obiecte de podoabă, de piatri, os, lut
culară (fig. 3 /4), iar a celuilalt este
ars şi fier, descoperite in a?C7.arn dacică tirzie (5eC. III--IV c.n.)
de la BAhcni.
arcuită, avînd aripi scurte, dispuse
lateral (fig. 3 /5). Sînt lucraţi din
pl!lcuţe de os, prinse în nituri de aram!l, fără ornamente.
Pieptenii de tipul acesta sînt caracteristici pentru perioada de început a migraţiunii
popoarelor, secolul IV e.n., avînd o mare arie de r!lspîndire, atit în ţara noastră,
cît şi pe teritoriul Uniunii Sovietice, unde este documentată cultura de tip Sîntana de
Mureş-Cerneahov.
l

1. T. Dragomir, Jdptilurilt 11TINologit1 M !tJ

Ctn'tlliitt~tli

(f'tl. BnY11i, f'tl· G.ltJfi), in ,\ltJttritJ!t, VI, fl· 464.
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Astfel de piepteni s-au descoperit într-o aşezare de pe teritoriul comunei loneşti,
la Ţintirim 1 , în 15 morminte la Sîntana de Mureş 2 , într-un mormînt din comuna Vlad

~

c::o

c:i·

,·

1
1
1

--.:.--L-- - - - -

\\.1..:>:,;.;~\"

~

<S

_______ _._
1

Fig. 4. - Toane de vase daeiee epoca La Ti:ne (nr. 3-4) şi ceramică
c:.n. (nr. 2 este specific culturii Cernc:ahov).

Ţepeş

specifică

sc:c. III

a, la Izvoare c în mormintele V şi VIII, in mai multe morminte de la
iar in U.R.S.S. destul de mulţi, în aria culturii cimpurilor de urne 8 •
1

JC/1', VI, 1-2, 1955, p. 179, fig. 9.
Dr. Kov:lcs lstv:in, A mtmJIItttllafiMi ";p.tinJorldsA:ori lh•tlo, in Do/_cCiuj, III, 1912, p. 263, fig. 12. M. 14; p. 272,
rig.26, M.26; 280, fig.37, M.30; p.282,fig.40, M.31; p. 284,
fig. 42, M. 32; p. 290, fig. 52/5, M. 40; p. 293, fig. 56/3,
M. 43; p. 295, fig. 59/5,M.45; p. 300,fig.67/1,M.50(1);
p. 315, fig. 88/1, M. 64; p. 317, fig. 92/1, M. 66; p. 321,
1

IV

Spanţov 5 ,

fig. 100/1, M. 74; p. 325, tig. 105/6; p. 326, fig. 107/1 a.
1 .\"C/V, VI, 1-2, 1953, p. 323- 324, fig. 11/8.
• Radu Vulpe:, ltroart (sdpdllfrilt Ji11 19Jfi- 1948),
1957, 1"'· 299, fig. 318/2-3.
• .\"CII·, IV, 1-2, 1953, p. 229, fig. 12,'5.
• A. A. Spitin, lloAII r101pe6a.n11wx yp11, in .1".·1,
X, 1948, p. 59-60, fig. 4.
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Ceramica. În ceea ce priveşte ceramica, nu prezentăm decît anumite forme de vase
noi întîlnite, spre deosebire de cele descrise în raportul săpăturilor întreprinse la
Bălteni în 1957 1 . Ceramica descoperită se găseşte exclusiv în stare fragmentară. Există
însă şi numeroase vase care pot fi reconstituite şi întregite în fiecare categorie ceramică,
lucrată la roată sau cu mîna.
Din repertoriul ceramicii fine (a 1), de la Bălteni, face parte şi aceea de culoare
neagră lucioasă, ornamentată de obicei cu rotiţa dinţată bineînţeles, fără să mai vorbim
de cea deja cunoscută. Printre formele de vase noi descoperite apare ulciorul cu gîtul
înalt şi subţire cu două torţi (fig. 7 .'3), diferite străchini (fig. 5 ;'1-··3), printre care se întîlneşte şi aceea cu buza înclinată către interior, formă ce imită fidel strachina romană
tîrzie (sec. III-IV e.n.). Amintim de asemenea vasele mari şi mijlocii, castroanele cu gura
larg deschisă şi buza plat-orizontală în profil de forma literei T cu marginile uşor îngroşate. Sînt prevăzute cu trei torţi late, prinse de buza şi umărul vasului uneori canelurate (fig. 4'1 ). Decorul ceramicii fine este bogat şi variat. In să păturile din 1958 am întîlnit şi unele decoruri noi, e vorba de brîul alveolar în suprafeţe concav-lenticulare,
aplicat pe umerii străchinilor şi castroanelor, din pastă de culoare neagră şi gălbuie
(fig. 4 /2). După părerea arheologului sovietic G. B. Fedorov, decorul acesta este specific culturii Cerneahov 2 • De altfel există o întreagă gamă de decoruri realizate cu ajutorul unor dungi prin apăsare ce au reflexe "plumburii. De pildă, cunoaştem benzi
orizontale în grupuri de cîte cinci liniuţe haşurate oblic, în sens invers, încadrate de
două nervuri uşor reliefate sau benzi de triunghiuri, tot din cîte cinci liniuţe oblice,
de dimensiuni invers proporţionale cu înălţimea triunghiului, dispuse penat-nervurat.
O altă variantă este banda în triunghiuri isoscele (fig. 7 ;4), obţinută prin cruţare
la lustrui rea vasului, ornament caracteristic culturii Sîntana de ~lureş-Cerneahov.
La ~Ulăieşti, r. Rîşcani, pe teritoriul R. S. S. Moldoveneşti, într-un cimitir de tip
Sîntana de 1\lureş-Cerneahov, figurează şi decorul prezentat 3 • În treacăt mai
amintim şi brîul în zigzag, reţeaua de linii întretăiate ce delimitează suprafeţe
patrulatere ş.a.
Un fapt demn de menţionat este prezenţa găurilor făcute după spargerea vaselor,
întîlnite în număr apreciabil pe vasele plate (farfurii, străchini, castroane). Acestea sînt
situate aproape exclusiv la marginea cioburilor în regiunea buzei, a fundului şi mai
rar pe pîntecul vasului. Desigur, găurile trebuie să fi fost făcute cu un anumit scop,
fie pentru a servi la repararea vaselor sparte, fie pentru atîrnarea cioburilor în scopuri
practice sau poate chiar pentru suspendarea vaselor ca simple decoruri ale locuinţelor,
mai ales că este vorba de o ceramică de bună calitate.
"'
În ceea ce priveşte repertoriul vaselor specifice ceramicii zgrunţuroase cu pietricele şi nisip (a 2) săpăturile au dat la iveală numeroase cioburi de chiupuri, cu pereţii
groşi între 1-3 cm, folosite la p1strarea alimentelor. Acestea au buza plan orizontală,
uneori uşor convexă, în profil de forma literei T (fig. 7 /9). Amintim de asemenea capacele pentru acoperit vasele, cu butonul circular, plat ş.a.
De obicei, decorul se făcea numai prin incizii de linii fasciculate, drepte, în valuri
sau împletite (fig. 7 ~5-8), toate aplicate în benzi orizontale pe umărul, pîntecul sau
chiar pe buza anumitor chiupuri (fig. 7 /9). Frecvent se întîlnesc vase care au două şi trei
ornamentaţii felurite, dispuse în registre alternative (fig. 7 j7). De asemenea se întîlneşte şi decorul alcătuit din două linii adînc incizate ce sînt aplicate pe umărul oalelor,
la fel ca la Sîntana de ~lureş 4 •
·
1 \'.

n01a nr. 1 de la p. Il.
aceasta a fnst exprimat:!. de G. O. Fedorov
cu prilejul vizir:lrii in 19511 a muzeului de i~rnric din
G3bti.
~ Păn:rca

• G. 8. Fcdnrnv, DutofNririlt or!Holoţ!.ift din R. J. J.Molpr;";nJ miltniu/1 of t.n., in JC\. laşi, VIII, fasc. 1,
1957, fig. 3.
4 Dr. Knv:ics lstvan, op. rit., p. 2113, liJC. 41.

dowfltottd
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Ceramica descrisă (a 1 şi 2) are o mare arie de răspîndire, extinzindu-se atit pe
teritoriul patriei noastre, cit şi în afara hotarelor ei, fiind tipică pentru secolele IIIIV e.n.
Din ultima categorie de ceramică (b), lucrată cu mîna, au apărut sporadic citeva
cioburi ce aparţin unor vase lustruite, dintr-o pastă relativ bună, spre deosebire de
ceramica obişnuită. După profilul cioburilor se pot deduce farfuriile cu buza îngroşată,
plat-orizontală, vase tronconice cu buza retezată, cratiţele şi castroanele prevăzute cu
torţi semiovale, perforate vertical şi ornamentate cu crestături pe margine (fig. 4 /3),
sau cu nervuri aplicate pe ambele suprafeţe ale torţii (fig. 4 /4). Vasele sînt lucrate cu o
deosebită îndemînare, fiind specifice culturii dacice timpurii, La Tene, epocă de înflorire şi prosperitate a populaţiei locale. Din aceeaşi epocă menţionăm de asemenea două
' fragmente ceramice din pastă poroasă, unul aparţine unei căni sau oale a cărei buză este
prevăzută cu o proeminenţă alveolată, pentru turnat (fig. 6/1) şi altul de borcan
(fig. 6/2). Ornamentul de pe cioburi este redat prin brîul alveolar, dispus în valuri şi
intreruP' din loc în loc de gurguie, pe cană, sau aplicat orizontal şi întrerupt de
aripioare pe borcan.
Concomitent cu ceramica aceasta de factură locală, s-au descoperit şi numeroase
fragmente ceramice de amfore elenistice, secolele III-II î.e.n. (fig. 7 /10-11), de
amfore romane şi foarte rar sticlă, venite aici pe calea schimburilor comerciale.
Printre cioburile vaselor de import elenistice, figurează un fragment de toartă de
· amforă, cu ştampilă oval-lunguiaţă, a cărei inscripţie este scrisă pe două rînduri. Din
primul rînd nu se pot distinge decit două litere (ll), iar din rîndul al doilea se poate
citi ... NOMOl'NTOS, adică (Al:T 1) NOMOl'NTOS (fig. 6/4). Prin urmare în
inscripţie nu se poate descifra numele astinomului (funcţionarului însărcinat cu supravegherea producţiei şi a comerţului amforelor), în schimb, se păstrează aproape complet
funcţia acestuia.
Astfel de amfore au avut o mare circulaţie la Istria, ele fiind importate din Chersonesos 1 . Fragmentele de amfore des întîlnite la Bălteni aparţin tipurilor cu fundul
ascuţit, identice celor descoperite la Jurilovca în 1954, care se ştie că sînt de provenienţă thasiană 2.

Spre deosebire de alte aşezări din epoca de început a migraţiunii popoarelor
(secolul III-IV e.n.), la Bălteni, :lfumătorile sau opaiţele, vase caracteristice culturii
dacice, sînt în număr impresionant. ln fiecare bordei inclusiv gropile de gunoi, s-au descoperit uneori două, trei şi chiar mai multe exemplare, în stare fragmentară, dar întregibile. Dintre acestea putem defini patru tipuri bine distincte: e vorba de ceaşca daci că
prevăzută cu toartă (fig. 5/4), precum şi alte tipuri fără torţi, care de fapt primează
numeric. Unele au pereţii subţiri, gura larg deschisă, buza evazată, fundul plat şi profilat (fig. 5/5); altele au pereţii groşi, ornamentaţi cu decor alveolar, obţinut prin apă
sarea degetului. Ornamentul acesta este exclusiv aplicat în partea inferioară a vasului
(fig. 5/6).
Astfel de afumători cu decor alveolar au fost descoperite şi în unele bordeie dacice
la Sf. Gheorghe, lîngă gară, în Regiunea Braşov, datate cu monedă de la Constantius
în secolul IV e.n., şi altele recent descoperite la Tîrgşor, lîngă Ploieşti 3 •
Afumătorile sau opaiţele descrise sînt în linii mari tronconice. Ultimul tip se
deosebeşte de celelalte prin aceea că are gura aproape pătrată, avînd colţurile proeminente
(fig. 6 /3). Toate au urme evidente de afumare în interiorul şi exteriorul lor, fapt ce ne
dovedeşte că au fost utilizate în gospodărie ca opaiţe la iluminat, sau probabil, în anumite
ceremonii rituale.
1
V. Canarache, J",j»r/11/ -Jorrlor ll""'piltlll /11 lslritJ,
1957, p. 204-214.

1
1

IbiJ.",, p. 10, fig. 6 şi p. 3S, fig. 17.
InformaJii de la Diaconu Gheorghe.
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Fig. 5. - Srr:ichini şi opairc sau afumiirori din
painada dacică rîrzic (sec.
III - 1\" c.n.).

Toartă de amforă clcnisrică cu
şrampilă, sec. lll-11 i.e.n. (nr. 4) şi eeramică dacică (nr. 1-2 epoca La Tcnc, iar

Fig. 6. -

nr. 3 sec. 111-JV c.n.).
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In afară de afumători, amintim nenumăratele oale caracterizate prin pereţi aproape
verticali sau uşor arcuiţi (fig. 7 /12), cu buza răsfrîntă în afară, capacele pentru vase,

.

Fig. 7. - Obiecte de lut ars (nr. 1-2), funduri de amfore elenistice sec. III-Il î.e.n. (nr. 10-11)
ş.i fragmente ceramicc specifice sec. III-IV e.n. (nr. 12-14 apartin culturii dacice).

dintre care unul este plat, prevăzut cu buton perforat orizontal (fig. 7 j13), un borcan
cu brîu interior pentru fixat capacul ş.a.
Decorul este simplu şi rudimentar executat. Frecvent se întîlneşte brîul alveolar,
aplicat sub buză sau pe u.rnărul oalelor. Alteori brîul este întîlnit şi pe pîntecul vasului,
2"
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oblic sau vertical (fig. 7 /12). Ornamentul este specific epocii La Tene, desigur, moştenit
tradiţional şi în epoca dacică tîrzie. Printre ornamente figurează de asemenea incizia
în zigzag, crestăturile oblice sau verticale la vasele cu buza îngroşată (fig. 7 /14),
împunsăturile de pe pîntecul vaselor şi altele.
Pe baza relatărilor ficute asupra materialelor arheologice, descoperite la Bălteni
în 1958, se pot trage deocamdată urmltoarele concluzii: prezenţa unor fragmente
ceramice descoperite într-un procent relativ redus, din epoca La Tene, precum şi prezenţa fragmentelor de amfore elenistice de import, din secolul III-II î.e.n. indică
o locuire autohtonă vremelnică, aparţinînd culturii dacice timpurii (epoca La Tene).
Aşezarea de aici devine intens locuită spre sfîrşitul secolului III şi în mai mare măsură în
secolul IV e.n., avînd unele trăsături specifice culturii Sîntana de Mureş-Cerneahov,
care sînt puternic grefate pe elementul autohton dacic tîrziu.
Aspectul locuinţelor şi complexitatea materialelor arheologice, cu vădite urme
de factură locală, indică destul de clar că aşezarea a aparţinut unei populaţii autohtone
dacice sedentare, fiind vorba de o aşezare-sălaş, cu bordeie sărăcăcioase, ai cărei locuitori
se ocupau îndeosebi cu agricultura şi creşterea vitelor.
Agricultura este argumentată prin două fragmente de rîşniţă, prin impresiunile
de păioase existente în rămlşiţele cuptorului dacic de oale sus-amintit, prin chirpici cu
aceleaşi impresiuni, dar mai ales prin nenumlratele fragmente de chiupuri de mari proporţii care serveau la păstrarea cerealelor ş.a.
Bogatul inventar osteologie de bovine, ovine, porcine, cabaline, dovedeşte de asemenea creşterea vitelor. Pe lîngă acestea se poate vorbi şi de alte îndeletniciri, ca de pildă:
pescuitul, olăritul, ţesutul, prelucrarea osului etc.
Ţinînd seama de proporţiile aşezării de la Bălteni, precum şi de bogatul şi de valorosul material arheologic rezultat, atît din bordeie, cît şi din gropile de gunoi, sîntem
obligaţi să presupunem că avem de-a face cu una din cele mai întinse aşezări dacice
tîrzii, descoperită pe teritoriul patriei noastre, într-o regiune de şes şi indeosebi, pe
teritoriul Daciei libere.
Dacă ne referim la elementele caracteristice ale culturii Cerneahov, prezente in
aşezarea dacică de la Bălteni, această probleml se poate explica în mod logic şi credem
că punctul de vedere al lui G. B. Fedorov poate fi însuşit. Arheologul sovietic afirmă
că: « în regiunea dintre Nistru şi Prut trecerea de la cultura Lipiţa la cultura Cerneahov
a avut loc prin transformarea lentă, in cuprinsul aceloraşi aşezări» 1 • ln continuare,
acelaşi autor arată de asemenea că, cultura Lipiţa are vădite caractere moştenite din
cultura daci că (carpato-dunăreană), prin urmare se vede destul de clar că originea culturii
Cerneahov îşi are rădăcinile adînc infipte in cultura dacică. ln acest caz ea nu s-a dezvoltat de la exterior către centru cum încearcă să schiţeze M. A. Tihanova in lucrarea sa: << Despre variantele locale ale culturii Cerneahov », ci in sens invers, adică,
din regiunea sa genetică Prut-Nistru unde se află nucleul culturii Cerneahov, către periferia ariei de răspîndire, fiind marcată, atit pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti, şi al
Republicii Populare Romîne, cît şi mai la nord, in bazinul. mijlociu al Niprului,
prin importante monumente arheologice, cunoscute in literatura de specialitate ca
monumente de tip Cerneahov.
ln sprijinul celor relatate, e bine să arătăm că, atit cultura Cerneahov cît şi cultura dacică tîrzie se dezvoltă organic, in acelaşi timp şi in locuri diferite, formind variante
locale, influenţate mai mult sau mai puţin de valul primelor popoare migratoare, ele
dispărînd definitiv ca culturi, la sfîrşitul secolului al IV -lea sau începutul secolului al
V -lea e.n., fapt care de asemenea dă naştere la formularea altor ipoteze.
1

G. 8. Fedorov, op. tit., p. 159-162.
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ln ceea ce priveşte descoperirea unor importante urme materiale străine de
cultura dacid tirzie, spre exemplu: fragmentele de amfore de import elenistice şi romane,
acestea, evident, argumenteazi din plin existenţa relaţiilor economico-culturale dintre
populaţia biştinaşi exponenţii civilizaţiei greco-romane, inclusiv acţiunea propagatorie a popoarelor migratoare din aceasti epoci, care au o deosebiti importanţi din
·
punct de vedere istoric.

*
C. Sectorul C al aşezirii dacice se afli pe aceeaşi terasl a girlei Strimbu, in partea
de sud a comunei, peste drum de casa locuitorului Coman Dumitru. Spre vest, in apropiere se afli actualul cimitir al satului. Aici s-a trasat un singur şanţ cu doui casete laterale. Şanţul este lung de 20 m, lat de 2 m, adincimea variazi intre 1,20-1,40 m,
- orientat nord-sud.
Sondajul a fost făcut cu dublu scop: in primul rind pentru a ne edifica asupra întinderii aşezirii, şi in al doilea rind pentru a depista cimitirul acestei aşeziri despre care
fus:sedm sesizaţi de cîţiva locuitori, care au gisit aici oseminte omeneşti. Sipăturile
au dat la iveală un singur bordei de formă dreptunghiulară, avind inventarul similar
cu acela al bordeielor descoperite în sectorul A.

*

ln altă ordine de idei, trebuie menţionat faptul d spre capătul de nord al şan
·ţului 1 din sectorul C, la 1-1,20 m, de la nivelul actual al solului, la baza plmîntului
cafeniu închis s-au descoperit numeroase cioburi masa te pe o suprafaţă de circa 1 m2 ,
ce aparţin unor vase de diferite forme, lucrate cu mina. După aspectul unor cioburi
(privite din punct de vedere al pastei, tehnicii şi decorului), acestea aparţin epocii bronzului. Printre cioburi, există unul identic ca pastă şi decor cu askosurile descoperite
la Brăiliţa 1 şi Cirna 2 etc.
Acest material ceramic poate fi asociat cu prezenţa unui schelet omenesc, chircit,
cu ocru, fără inventar, descoperit în sectorul A.

*

Cu prilejul sipăturilor întreprinse la Bilteni, în vara anului 1958, s-au făcut unele
periegheze pe raza comunei Luciu, raionul Buzău, regiunea Ploieşti, pe cursul superior
al apei Călmăţuiului, mai sus de comuna Largu. Pe teritoriul comunei se afli citeva popine
destul de mari şi semnificative, situate în lunea Călmăţuiului. Cea mai mare este orientată nord-nord-est, sud-sud-vest. Are forma unei uriaşe limbi de pămînt, care odinioară
se lega de terasa inferioară a Călmăţuiului, unde actualmente se află comuna Luciu.
Popina este bine conservată. Pe suprafaţa ei s-au găsit trei cioburi neolitice şi o mică
aşchie de silex.
ln partea de nord-vest a comunei, pe terasa inferioară din partea dreaptă a aceleiaşi ape, se găsesc cioburi specifice perioadei de început a migraţiunii popoarelor
(secolele III-IV e.n.).
In partea de est a comunei, de asemenea se află o altă popinl dominant!, denumită
de localnici « Chiscul >>. Ea este situată la extremitatea estică a bălţii Luciu. Popina este
bine conservati şi avem informaţii că pe ea se găsesc numeroase fragmente ceramice vechi.
l. T. DRAGOMIR

•b.ofot.m

1M

1 N. Harţuchi şi 1. T. Dragomir, StJJNIIIIrik
It~ Brtlilift~, io Mt~l"-itJie, 111, 1957, p. 140, 6g.

11/2.

1
Gh. 1. Bichir, U11 """"''"'
IX, 1, 1958, p. 102, 6g. 1.
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APXEOJIOrHl.JECI<HE PACKOJII<H B IJ3JITEHH
PE310ME
r8JI~CI<HM OOJ18CTHblM HCTOpH'IecKIIM My:JeeM B 19 58 r. C5&IJ1H DPOAOJDKCHbl Oxp81111Te.111tHble
apxeonomqeCKHe paCKOIIKH B C. S3JITetDI (palton <J>:lypen, r8JI~CI<OD OOJ18CTH) H8 A8JQIACKOM noceJICHHH uaqaJia nepeceneHHJI HapoAOB.
PaCKoiiKH npoH3BOAHJIHCL ua yqaCTJ<ax A H C - AHaMeTpaJILHo nponmonono>KH&IX nyui<TllX
apxeonorHtJeCKH nccneAfeMOR nnoLQQAH. Ha yqaCTKe A 6&IJJO paCKonauo 6 3CMJIRHOK, 2 ne'IH (oAH&
H3 HHX rouqapH8R C ABYMR TODKaMH) H 24 MycopHbJC JIMbl. Ha yqaCTKe C 6&JJ18 BCI<pl:dT8 JDDIIh
OAH8 3eMJIRHK8.
KaK B 3eMJIRHK8X, T8K H B MycopHbJX JIM8X C5hiJJ numen 6oran.rll apxeonomqecKJdt M8TepHaJI, COCTORLQHA H3 KCpaMHKH, KOCTdt AOM8UltDIX >KHBOTHbJX, p&J6LHX KOCTdt, p8KOBHH YJDITOK,
croopoK paKoBHH MOJIJIIOCKOB, a T8K>Ke pll3JJH'IH&IX opyAUR H fKpaweHHR.
C TO'IKH 3pCHHR BbJAeJIKH H K8'1eCTB8 KepaMHJ<Y MO>KHO DOAPil3AeJIHTh H8 3 rpynllld: 1) TOHK8R KCpaMHKa, 2 a) 3CpHHCT8R, HH3KOKalJeCTBCHHaR KCpaMID<a CO LQe6HeM H DeCKOM, BbJAenaHHaR
ua Kpyry, oTnocRLQaRCR K III H IV oo. H.3. (KYJihTYPa C&JHT8Ha AC Mypew - l.JepHRXoBo) H 26)
rpy6aR, nopHCTaR KCpaMHKa MeCTHOro npoH3BOACTB8 pyquon pa6on.J, X8paKTepH8R AJ1R ASJ<HRCKOD KfJihTfpbl. CpeAH <flparMeHTOB cocyAOB MeCTHoro H3AeJIHR H300HJIYIOT H <flparMeHTbJ cocyAOB,
H:JBCCTHbJX noA Hll3BaHHeM KYPHJihHHJl. CBeTHJihHID<OB HJIH Alli<HACKHX '18UleK. llo'ITH ne cyLQecroyer 3eMJIRHOK HJIH Mycopu&JX RM. 11 t<OTOpblX ne naxoAHJIOCh 6&1 DOAOOH&IX OCKOJIKOB, THIIIIlJHidX
A-'lR ,llaKHDCI<OH KYJihTYPbJ.
'
B ux opuaMCHT81.\HH OTMelJaJOTCH neKoTop&re :)JieMeHTbl, yuacnCAOBaHHbJe H3 TP~ paune,naKHRCKoR KYJihTYPbl.
lloceneuue npHHa,wte>t<aJIO aoroXTOHHOMY ,nllKHACKoMy nacenenHIO. Pe'IL HACT o noceneHHH H3
3eMJIRHOK, CO CJICAaMH HHTCHCHBHOI"O OOHT8HHR. :>I<HTeJIH B paBHOD Mepe 38HHM8JIHCI> 3CMJICACJIHCM
u cKorooo,ncrooM. Mo>KHo ynoMJmyTL H o ,npyrux 38HJITIUDC, uanpHMep, pb16oJIOBCTBe, rouqapnoM
npoH3oo,ncroe, TK~OM peMecne, o6pa6oTKe KocreA H AP·
Ha ocnoBaHHH CBeAeHHR o naAAennoM B S3JITeHH o 1958 r. apxeonom'ICCKOM MaTepHaJie
MO>KHO rooopHTL O BpeMeHHOM 8BTOXTOHHOM OOHTaHHH, OTHOCRLQCMCR K pauHeA8JQIACKOD KfJihTfpe
(nareu). llocenenne 6&vto 6oJJee uureucuouo o6HTaeMo K KOHI.cy' III BeKa H oco6eHHo B IV B. H.3.,
npH'IeM na6JIJO,naJOTCR xapaKTepH&Ie AJIR KfJihTfp&I C&IHT8Ha ,ne Mypew-l.lepHRXoB qepn.J, OKil38Bwue CHJihHOC BJJHRHHe Ha D03AUe,llllKHACI<H:Î 8BTOXTOHHbdi 3JICMCHT.
l.Jro KacaercR uaxoAKH 3HalJHTCJihH&IX cneAOB MarepuaJILnoR KfJihTYP&I, qy>KAoR KyJihTfpe
MeCTHOI"O ,llaKHACI<OI"O DOCeJieHHJI, HanpHMep, OCI<OJIKOB 3JIJJHHHCTH'ICCI<HX H pHMCI<HX aM<flop, a
T8K>Ke OCI<OJIKOB pHMCI<OI"O CTCKJ18, TO 3TO CBHAeTCJlhCTBYCT O C)'l.QeCTBOBaiDDI KfJihTYPHo-3KoHOMH'IeCKHX CHOWeHHA Me>t<Af aBTOXTOHHbiM naceneHHeM H npCACT8BHTCJIJIMH rpeKo-pHMCI<OD
QHBHJIH38J.tHH.

Oli'L.RCHEHJ1E PJ1CYHKOB
Pnc. 1.- D311TeHh. nJJan apxeoJJOrH'ICCJ<HX p8CJ<ODOK B li:JJJTeHh B 19,8 r.
Pnc. 2.- 0CTaTKH MKHAcKoA roH'IllpHoA ne'IH B li:JJJTeHH.
Pnc. 3.- Pa:JJJH'IHble opyAHH H yKpaweHHH H3 KaMHH, KOCTH, o6onoKeiUioA rJJHHhl H H<ene31, IUl~eHHhle B
D03AHCAaKHAcKoM noceneHHH (III H IV BB. H.3.) B li:JJJTeHH.
Pnc. 4.- 3-4, py'IKH MKHAcKHX cocyAoB naTeHCJ<oro nepHoM H xapaKTepllllH AJIH III-IV BB. H.3.
KepaMHKB (2 THDH'IHO AJIJI 'ICpHHXOBCKOA KyJihyYpbl).
Pnc. ' · - MnCJ<H H caemm.HHKH HJJH KypH11hHHQbl no3AHCMKHAcKoro nepHoM (III-IV BB. H.3.).
PHc. 6.- 4, py'IKA 3JIJ1HHHCTH'IeCJ<oA ucllopbl c K11eAMoM 111-11 BB. .AO H.3.; 1-2, .ARKHACK&H
KepaMHKB JJaTeHCKoro nepHo,Aa; 3, III-IV BB. H.3.
PHc. 7.- 1-2, npeAMeTbl H3 o6oH<H<CHHoA rJJHHbl, 10--11, .AOJU.R 3JIJ1HHHCTH'ICCKHX u4K>p III-Il BB.
,Ao H.3. H 4JparMeHTbJ KepaMHKH, xapaKTepHoA AJJH III-IV BB. H.3. (12-14 npHHaAJJC>KIIT K .ARKHACJ<oA K)'JihyYpe).

LES FOUILLES ARCH:aOLOGIQUES DE BĂLTENI
R:f:SUM:f:

Le Musee Regional d'Histoire de Galatz a continue en 1958 les fouilles archeologiques
de sauvegarde entreprises
Blllteni (district de Fllurei), dans la station dacique qui date de la
periode initiale des migrations.

a
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Les fouilles ont ete executees dans les secteurs A et C, points diametralement opposes
de cette station archeologique. Dans le secteur A, on a trouve six fonds de cabanes, deux fours,
dont un four de potier a deux foyers, et vingt-quatre fosses a detritus. Dans le secteur C, on a
decouvert un seul fond de cabane.
Les fonds de cabanes ainsi que les fosses a dctritus renfermaient un abondant inventaire
archcologique composc de ceramique, d'ossements d'animaux domestiques, aretes de poissons,
coquilles d'escargot, coquillages, ainsi que de divers outils et objets de parure.
Au point de vue confection et qualite, la ceramique peut etre groupee en trois categories:
1, ceramique hne, 2 ccramique de qualite inferieurc, grumeleuse, contenant de petites pierres
et du sabie, faite au tour et datant des 111•-IV·· siecles de notre ere (civilisation de Sintana
de Mureş- Tcherniakhov), 3, ceramique de facture locale, poreuse, d'execution grossiere, a
la main, et caracteristique de la civilisation dace. Parmi les tessons de vases de facture locale
abondent aussi ceux connus sous les noms de cassolette, de lampe ou de tasse dacique. Il n'y
a presque pas de fond de cabane ou de fosse a detritus, qui ne contiennent des tessons de ce
'genre, specifiques de la civilisation dace.
Le decor de ccs vases comprend des clements herites par tradition, de la premiere periodc
de la civilisation dace.
J.a stat ion est cellc d'une population dace autochtone. Il s'agit d'un etablissement a cabancs
tres pauvr.es, d'un campement d'habitation intense. Les habitants s'adonnaient, en egale mesure,
a l'agriculture et a l'elevage, mais on peut mentionner d'autres occupations encore, comme, par
exemple, la pechc, la poterie, le tissage, le travail des os, etc.
En raison des relations faites sur le materiei decouvert a Bălteni en 1958, l'auteur estimc
qu'il s'agit la d'un habitat autochtone temporaire, appartenant a la premiere periode de la civilisation dace (La Tene). La station a du etre plus intensement habitee vers la fin du III• siecle et,
encore plus, au IV• siecle de notre ere. Elle presente des caracteres specifiques de la civilisation
de Sintana de Mureş-Tcherniakhov, fortement greffes sur l'element autochtone dacique de la
derniere periode.
En ce qui concerne la decouverte d'importants vestiges de materiei etranger a la civilisation de cette station dacique, tels, par exemple, des fragments d'amphores hellenistiques et
romaines, ainsi que quelques debris de verre, romain encore, tout indique l'existence de relations
cconomiques et culturelles entretenues par la population autochtone avec les representants de
la civilisation greco-romaine.
EXPI.ICt\TION DES FIGURI'.S

l'ij!. 1. - Haheni. Plan des fnuilles archeulogi<Jucs de 1'J51S.
Fij!. 2. - Restes du fnur de potier daci4ue.
Fig. 3. - Diff~rents outils et objets de parure en picrre, en os, en terre euite et en fer, provenant de la station
daei4uc, de basse ~poq•1e (111•-Jv• sii:clcs de no~e i:re).
Fij!. 4. - 3-4, anses de vases daci<Jucs de l'~poque la Ti:ne; 1-2, dramique s~cifique des llle-Iv• sii:cles de
notrc i:re (le n• 2 est caract~ristique pnur la civilisation de Tcherniakhov).
Fig. 5. - Ecuelles et lampcs ou cassolettes datant de la demii:re periode de l'epoque dace (lll•~n • sii:cles
de notre i:re).
Fig. 6. - 4, poignec d'amphorc hell~nisti4ue a cstampillc (111•-n• sieclcs avant notre i:re); 1-2, ceramÎ<JUe
daci4u~ (ep<'lJUe La Ti:ne); 3, dramique daci4ue des 111•-l'•e sii:cles de notre i:re.
Fig. 7. - 1-2, objets en terre cuite, 10-11, fonds d'amphorcs hell~nistiques dea III•-ne sii:cles avam notre
cre; 3-9, 1-:! -14, fragments dramiques caractcristiqucs des 111• -1\-e sii:cles de notre i:re (n08 12-14, propres a la
civilisation dace).
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SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA PORUMBENII MICI*
(r. Odorhei, reg.

Mureş-Autonoml Maghiară)

de la Porumbenii Mici au fost continuate pe tot teritoriul «Cetăţii)),
extinzîndu-se şi în partea de sud a aşezării la «Precetate )), nesondată în anul
precedent. Aşezarea are o întindere foarte mare şi pe acest teren vast sînt împrăş
tiate resturile diferitelor culturi. Pentru stabilirea ordinii cronologice a acestora sînt necesare multe şi temeinice cercetări, întrucît din cauza spaţiului vast, purtătorii culturilor
succesive şi-au aşezat locuinţele lor în diferitele părţi ale dealului. Nefiind o suprapunere a straturilor de cultură, colectivul arheologic a fost nevoit să execute lucră
rile pe o suprafaţă mai mare, spre a culege material suficient în vederea unor juste concluzii istorice. Rezultatele obţinute cu ocazia săpăturilor efectuate în anul 1957 au determinat în linii mari perioadele reprezentate de aşezarea prefeudală şi au fixat problemele
de urmărit în campania anului 1958. Acestea au fost:
1, stabilirea răspîndirii diferitelor culturi pe platoul aşezării~ 2, raportul lor
cronologic, precum şi stabilirea întăriturilor, care înconjoară sau întretaie aşezarea.
Lucrările au durat de la 1 la 29 august.
Pentru rezolvarea problemelor de mai sus, s-au trasat pe platoul aşezării două
şanţuri de sondare principale, în cruce, care taie în două puncte circumvalaţia exterioară şi valul precum şi şanţul din mijlocul aşezării (fig. 8). Printr-o serie de secţiuni
s-a sondat partea de sud a aşezării (Precetatea), secţionîndu-se şi şanţurile de apărare,
care se aflau pe gîtul dealului, ce se leagă printr-o şa de masivul central (fig. 1).
In cele ce urmează vom expune rezultatele noi obţinute în cursul săpă
turilor.
Vîrful platoului, pornind de la cota 764, a fost secţionat în direcţia nord-sud, tăind
valul şi şanţul din mijlocul aşezării, cu un şanţ lung de 155 m şi lat de 2 m (S.5). Şanţul
(v. fig. 2) era steril între 0-0,35 m~ sub humus la o adîncime de 0,30-0,40 m, se
afla lutul galben. Intre metrii 85 şi 95, straturile de cultură au avut aproximativ o
grosime de 1 m, cel de sus, de la O, 15 m pînă la 0,50 m, de culoare neagră, conţinea
fragmente de vase prefeudale făcute cu mîna şi la roată (fig. 11 /9). Sub acest strat se
afla un strat brun, gros de 0,40-0,50 m, care conţinea fragmente de vase din epoca
bronzului, de tip Wietenberg. Intre metrii 90 şi 93, la o adîncime de 0,50 m, a fost
descoperit un complex de locuire cu o suprafaţă făcută din pietre de rîu şi cu mult
chirpic (fig. 10). Pe lîngă o piatră a fost găsită o monedă de bronz mare de la împăratul
Commodus. Spre răsărit de locul de găsire a monedei, a fost deschid o suprafaţă de
5 X 5 m, în care au fost descoperite printre fragmente de vase de culoare cenuşie,
făcute la roată şi fragmente de vase de culoare roşie, de caracter provincial roman.
Uneltele de producţie sînt reprezentate prin două cuţite de fier şi cîteva prîsnele de lut.

S

ĂPĂTURILE

* Colectivul arheologic a fost compus din K. Horcdt
responsabil), Z. Szekcly şi St. Molnar. In lcpturi cu

planul sipiturilor din 1958 şi cu interpretarea scc1iunilor
au avut loc conaultlri cu 1. Ncstor.

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

26

sztKELY zoLTAN

2

Tot în stratul de cultură de
culoare neagră a fost descoperită o zăbală de fier, făcută
din două verigi laterale şi dintr-o bară compusă din două
bucăţi.

Stratigrafia valului şi a
adînc aproape de 5 rn,
a confirmat constatările făcute
în anul precedent. În partea
nordică a şanţului, la adîncimea de 1,12 m între metrii
108 şi 110, au fost descoperite
resturile unui cuptor lat de
1,40 m şi înalt de 0,70 m,
săpat în malul şanţului (fig. 6).
Fundul cuptorului era acoperit
cu pietre de rîu şi cu lutuiala
arsă, pe el fiind descoperit un
fragment de vas de culoare
cenuşie, făcut la roată. ln
continuare la nivelul cuptorului în mijlocul şanţului, tot
la adîncime de 1 rn, în stratul
de cultură de culoare neagră,
au fost găsite multe oase de
animale şi bucăţi de cărbune.
Acestea sînt resturi alunecate
din panta şanţului unde se·
găseşte cuptorul şi care aparţin
aceloraşi
locuiri prefeudale.
ln direcţia nordică, secţiunea a fost prelungită (S.8)
cu un şanţ lung de 80 m şi
lat de 2 m, tăind şi circurnvalaţia înconjurătoare. ln acest
şanţ, sub humusul vegetal, în
stratul de culoare . brună, gros
de 0,30-0,40 m au fost descoperite fragmente de vase de
tip Wietenberg. ln caseta deschisă, cu dimensiunile 5 X 6 m,
s-au găsit resturile unui complex de locuinţă dreptunghiulară din epoca bronzului (Wietenberg).
Platoul şi circumvalaţia
înconjurătoare au fost secţio
nate în întregime în direcţia
est-vest perpendicular pe S.S
şanţului,
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cu două şanţuri (S.6- 7). În aceste sondaje (fig. 3-4) au fost descoperite sub humus
la o adîncime de 0,30-0,50 m, fragmente de vase din epoca bronzului; iar pe marginea platoului, o suprafaţă formată din pietre de rîu, cu dimensiunile 9 X 5 m;
pe această platformă de pietre
,. au fost găsite fragmente de vase
prefeudale (fig. 9). Pietrele provin
din stratul de conglomerat (breccie), format din pietre de mări
mea pumnului prinse într-un
strat de nisip, formaţiune diluvială, în care e săpat şanţul
înconjurător. Drept val servesc
pietrele scoase şi aruncate în
partea din afară a şanţului.
Întreg teritoriul sudic al
Fig. 5.- 1, profilul şanţului 15. Peretele N-S; 2, profilul \IIIOţului 16,
peretele N- S.
aşezării a fost secţionat pe mijloc
în direcţia nord-sud cu un şanţ
lung de 200 m (S.9), alternînd porţiuni de cîte 5 ,m săpate cu porţiuni de cîte 10 m,
nesăpate. În humus au fost descoperite cîteva obiecte prefeudale, humusul fiind urmat
la o adîncime de 0,30-0,40 m, de un strat de lut steril, fără nici o urmă de cultură.
Perpendicular pe S.5 în direcţia vest a
fost executat un şanţ lung de 30 m (S.10),
p 11"
care a fost prelungit în direcţia sud (S.11 ).
_.!'= -.---~---....:.:r--La capătul şanţului 11 la adîncimea de 0,30 m,
a fost descoperit un complex de locuinţă
lCtUIIQA
dreptunghiulad, cu chirpic ars şi cu fragmente de vase prefeudale. Axul lung al locuinţei este în direcţia nord-sud. Dimensiunile
locuinţei sînt de 2,50 m X 1,60 m. La o
distanţă de 2 m nord, în apropierea locuinţei,
s-a descoperit la adîncimea de 0,25 m o suprafaţă de pietre lată de 4 m, pe care au fost
vase prefeudale.
Şanţul 13 s-a trasat perpendicular pe
şanţul 9 în direcţia vest; la o adîncime de
0,50 m au fost descoperite resturile unei locuinţe dreptunghiulare cu axul lung est-vest
şi dimensiunile de 2,50 x 3,10 m (fig. 7). În
interior s-a găsit (fig. 11) un cuţit de fier,
două mărgele de lut bitronconice, fragmente
1 lfui1HIJ
de vase de culoare cenuşie, făcute la roată,
.7
tN Cultllrt'
" Strlt Mrlt'!IICit CII CJf/JU~,, Cu n..,_",, ""cîteva pietre mari, printre care şi un fragment
4
tit
S.
iÎ11111i Fu'NIUI Jl'"l~!~ &upflll"'llut dm 1~1 ~r.$
de piatră de măcinat.
Pe marginea vestid a platoului au fost
Fig. 6. -.Cuptor prcfeudal S. 5, plan fi profil.
trase două şanţuri perpendiculare pe şanţul
9 în direcţia est-vest (S. 12 şi 14), care au
fost continuate în direcţia sudid. În amîndouă şanţurile, la o adîncime de 0,30 m s-a
descoperit cîte o suprafaţă pavată cu pietre ca şi cele aflate în şanţurile de pe marginea
estid a platoului. Pe pietre au fost descoperite cîteva fragmente de vase de culoare
cenuşie făcute la roată.
Vmplutur~
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Platoul întreg, afară de circumvalaţia care-I înconjoară, mai e întărit la sud, pe
gîtul care-I leagă cu dealul vecin, şi cu două şanţuri late de 7 m şi adînci de 1 m.
Acestea au fost săpate pînă la stratul de breccie diluvială, compus din pietre şi mstp
(fig. 5). În aceste două secţiuni nu s-au găsit
obiecte importante pentru datare.
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Concluziile ce se pot trage din observaţiile
'
;
făcute în cursul săpăturii precum şi din mate------·---C)
rialul descoperit, nu sînt suficiente ca să ne
pronunţăm în mod definitiv în toate problemele,
o
o
o O
pe care le-a ridicat aşezarea de la Galath.
Intinderea ei e foarte vastă şi diferitele culturi,
care s-au succedat, se află răspîndite şi pînă
acum o-au fost găsite suprapuse. Materialul
Fig. 7.
8ordeiul prefeudal. S. 13, plan.
descoperit în parte aparţine unei perioade puţin
cercetate şi cunoscute. Totuşi în privinţa perioadelor de cultură şi delimitarea lor în spaţiu şi in timp avem destule date, care ne
permit să le putem fixa în linii generale.
Ipoteza existenţei unei faze neolitice trebuie abandonată, deoarece în cadrul săpă
. turilor din anul 1958, cu mult mai cuprinzătoare, nu s-au constatat asemenea urme, astfel

·---------------

-

Fig. 8. - Valul cu

şant

din mijlocul

aşezării.

încît şi gropiţa sau grămada de fragmente ceramice constatate la baza valului de mijloc
în anul 1957 aparţin probabil tot epocii de bronz. Acest fapt este confirmat şi de cîteva
fragmente de vase găsite în spatele valului; aceste fragmente, care au fost socotite
iniţial pictate, s-au dovedit a fi fost interpretate astfel numai datorită pastei din care
au fost lucrate.
Cea mai veche perioadă de locuire a aşezării aparţine epocii bronzului, cultura
Wietenberg. Purtătorii acestei culturi s-au aşezat pe platoul central, pînă la valul de
mijloc. Stratul de cultură de tip Wietenberg, destul de subţire, se află pe marginile
platoului, cu locuinţe mai numeroase pe partea lui estică. Traiul difl n~ijloc (fig. 8) ar fi
pu1111 aparţine acestei perioade satt rmei faze precede!lle, ale edrei ttrnu Îttsd deocan~datd 1111 sifll
ttleslale. În şanţ n-au fost găsite urme din epoca bronzului, prin urmare nu avem date
sigure pentru confirmarea acestei presupuneri. Aşezări din epoca bronzului cu val
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Fig. 9. -

Suprafaţa

de

piatră

din

şanţul

7.

Fig. 10. -Resturi de locuinţă
din spatele valului.
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atît de înalt şi cu şanţ adînc de 5 m, nu sînt încă cunoscute la noi; lipsa unor dovezi
care să se sprijine pe materiale din umplutura şanţului, ne-a îndemnat să-1 aşezăm contemporan cu cel din aşezarea de la Moreşti, unde săpăturile executate au atestat şanţuri
adînci şi cu pereţii puternic înclinaţi ca şi la Porumbenii Mici.
În perioada romană teritoriul aşezării probabil este din nou locuit pe aceeaşi lntlndere pc care s-a aşezat cultura \Vietenberg, pînă la valul de mijloc, fără să cuprindă
şi platoul din faţa lui. Alte faze de locuire
Între cultura Wietenberg şi perioada
romană nu s-au constatat. Material de
origine romană a fost descoperit în spatele
valului şi constă din fragmente de vase
de culoare cenuşie-neagră, între care sînt
şi fragmente de vase . din pastă fină de
culoare roşie cu fund profilat. Acestei
faze i se pot atribui urmele de locuire
cu chi!J'iC constatate anul trecut sub un
pavaj, buze de vase de provizii (Krausengcfasse), fragmente de vase de frecat,
avind în interior pietricele prinse în
pastă etc. Tot acestei faze îi aparţine complexul de locuinţă cu chirpic, cu moneda
. de bronz de la Commodus, descoperit în
S.5, în spatele valului. Valul oferea un
adăpost în spatele căruia locuitorii şi-au
construit locuinţe, iar şanţul era atunci
probabil deja umplut. Nu există indicii
pentru ipoteza datării valului în această
perioadă, ipoteză care din punct de vedere
11. - Inventarul bordeiului prefeudal: 1-6, eera·
teoretic ar fi posibilă. Această fază de Fig.
mica; 7-8, mărgele de lut; 10, CU{it de fier; 9, frag.
locuire poate fi datată în sec. III e.n.,
ment de vas din S. S.
fără a avea posibilitatea de a preciza
in ce măsură se prelungeşte şi în sec. IV.
ln perioada prefeudală întregul teritoriu al platoului şi cel din faţa valului de mijloc,
au fost cuprinse într-o circumvalaţie care înconjoară muntele « Galath >> pe o lungime
de 1 250 m. Cu ocazia săpării şanţului, s-a tăiat în pantă şi un strat de pietriş diluvial
cu pietre rotunde de mărime mijlocie, din care sînt construite apoi acele pavaje de pietre
care se eşalonează de-a lungul marginii întregului platou, întîlnindu-se şi în afara valului
de mijloc. Pe ele şi în umplutura şanţului s-au găsit fragmente ceramice cenuşii prefeudale.
În felul acesta s-a putut dovedi contemporaneitatea pavajelor cu circumvalaţia şi datarea
ambelor construcţii în perioada prefeudală. Pavajele ar trebui să reprezinte urme de
locuinţe sau să fie oarecum legate de ele, dar n-a fost posibil să se reconstituie pe baza
lor planul unei locuinţe. Ele se întîlnesc de-a lungul marginii platoului. Partea centrală
a acestuia n-a fost locuită. Deasupra şanţului de mijloc, deja pe deplin umplut, s-au
constatat resturi de vetre şi cuptoare datind probabil din această fază de locuire a aşe
zării. Dacă au fost mai multe faze sau una singură, deocamdată nu s-a putut preciza.
Urmează să se dezvelească încă o suprafaţă mai mare pentru recoltarea unui material
ceramic mai abundent care să permită compararea lui amănunţită cu ceramica găsită
în spatele valului. Faptul că dincolo de şanţul de mijloc nu s-au descoperit urme de
locuire din faza romană, pledează pentru datarea prefeudală a urmelor şi a ceramicii
găsite deasupra şanţului de mijloc.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Pentru datarea acestei faze, folosirea exclusivll a ceramicii cenuşii şi analogiile ei
cu Moreşti şi Band fixeazll aşezarea fortificatll aproximativ in sec. VI- VII, fllrll ca sll
fie deocamdatll posibilll delimitarea mai precisll a acestui interval de timp.
SZEKEI.Y ZOI.TAN

APXEOJIOrHl.JECKHE PACKOUKH B UOPYMBEHH MHl.JH
PE310ME

Ueru.ro apxeonom'lecKHX paCKonoK 1958 r. o llopyM6eHH MH'IH 6bVIO ycrauoBHTb apea.11
pacnpocrpaHeHHJJ p83JIH'IHbiX K}'JihT)"p Ha nJJaTO OOCeJJeiiHR, OOpe,lleJJHTb HX XpoHOJIOrH'IecJ<YIO CBR3b
H yro'IHHTb OKpy>KBIO~e H nepeceKBIO~e noceJJeHHe YKperuleHHR.
Cne,llbl HeonHTH'IecKoA: 3DOXH ue o6uapy>KeHbl; ,llpeoHeuwuR nepHO.Il o6HTaHHR Ha
noceJJeHHH npHHa.llJle>KHT KYJihT)"Pe BmeH6epr, HOCHTeJJH KoropoR 3aHHMaJJH QeHTpaJJbHoe Maro.
Bo3MO>KHO, 'ITO Cpe,llHHfi BaJJ BOCXOJlHT K 3TOMY nepHO.IlY. <J>parMeHTbl KepaMHKH CBH.IleTeJJbCTBYIOT o aepoRTHOM cylQecTBOBaHHH 4»a:Jbl OOHTBHHR a pHMCKYIO 3noxy (III a. H.3.). 8 .ll~
.llaJJbHbiR nepHOJl cpe,llHHR BaJJ 6b1Jl 3aOOJ1HeH 3eMJJeR, H, B HaCbiiDf OOHapy>KeHbl OCTBTKH >KHJIHIQ
H ne'lb. Ha TeppHTOpHH noceJJeHHR HMeiOTCR CJJe.llbl .ll~.llaJJbHOro nepHOJla. YcrauoaneHo, 'ITO
Ol<py>KBIO~R OOCeJJeHHe KpeDOCTHOfi BaJJ H HaA:JleHHble Ha OKpBHHe OJlaTO OOBepXHOCTH, OOKpbiTble
KBMHeM, OTHOCRTCR K .ll~.llaJJbHOMY nepHOJlY. 0HH npHHB.IlJle>KaT K KYJihT)"Pe MopeWTH-Iiaim
(VI-VII aa. H.3.); He Y.llaJJOCb elQe ycrauoaHTb nOCJJe,lloaaTeJILHOCTH 4»a:J.
,Ilaru.HeRWHe HCCJle,llOBaHHR }'CTaHOBRT XpoHOJIOrHIO cpe,llHero BaJJa H 4»a:Jbl .ll~.llaJJbHOro
nepuo)lll.
OG"LRCHEHHE PIICYHKOB
PHc. 1.- nJUlH pacKODOK B nopyM6eHH MH'·IH.
PHc. 2. - npocllHm. TpllHWCH
Ceaepo-IOH<HBR Cftllll.
PHC. 3.- npociJHm. TpllHWCH 6. Ceaepo-BOCTO'IHBR-IOro-:JaDBJtHBR CTCilll.
PHC. 4. - npociJHm. TpaHWeH 7. BocToKo-:JallllJJ.HBR Cftllll.
PHc.
1, npociJHm. TpaHWeH 1S. Ceaepo-IOH<HBR cn:1111; 2, npociJHm. TpaHweH 16, ceaepo-IOH<HaR cn:1111.
PHc. 6.- .IloclleoAIIJihllliR ne'llo H3 TpaHWeH S, DJUlH H npociJHm..
PHc. 7.- .IloclleoAIIJihllliR XMJUIHKil. TpaaweR 13, DJUlH.
PHc. 8. - Poa H B&J1 nocpeJlH noceneHHR.
PHc. 9.- KaMeHHliR DJIOJUII.AIIll a TpaHWee 7.
PHC. 10.- OcTaTKH .~toclleoAIIJihHOI"O >KHJlHIUB 38 B&J'IOM.
PHc. I l . - HHaeHTapJ. .~toclleoAIIJihHoA XMJUIHKH: 1-6, KepaMHHll; 7-8, I"JIHHRHble fiyCbl; 10, H<ene3Hblii
HoH<; 9, cllparMeHT cocy;:ta nma "Krausengcfăss" H3 TpaJIIIICH S.
..

s.

s. -

LES FOUILLES ARCH:i!OLOGIQUES DE PORUMBENII MICI
RESUME

Les fouilles executees en 1958 a Porumbenii Mici ont {X>rte sur l'extension des differentes
civilisations sur le plateau de la station, le rapport chronolog1que, ainsi que les fortifications qui
entourent et entrecoupent la station.
La phase neolithique n'y est pas attestee. La plus ancienne phase d'habitat appartient a
la civilisation de Wietenberg, dont les representants occupaient le plateau central. Le vallum central pourrait appartenir a cette periode. Les fragments ceramiques trouves indiquent l'existence
probable d'une phase d'habitation a l'epoque romaine (Ilie si«le de n. e.). A la periode prefeodale le fosse du vallum a ete comble. Sur cette nouvelle surface on a trouve des vestiges d'habitations et un four. Il existe des traces prefeodales sur toute l'etendue de la station. On a constate
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que la circonvallation entourant la station, ainsi que les surfaces de pierres trouvees a l'extremite
du plateau appartiennent a la periode prefeodale. Elles appartiennent a la civilisation de Moreşti
Band (VIe- VIIle si«les), mais on n'a pas pu en determiner les phases successives.
Les futures fouilles devront etablir la chronologie du vallum ainsi que les phases de la
periode prefeodale.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. -Plan des fouilles de Porumbenii Mici.
2. - Pro61 de la tranch« 5. Paroi Nord-Sud.
3. - Pro61 de la tranch" 6. Paroi Nord-Est - Sud-Ouest.
4. - Pro61 de la trancb" 7. Paroi Eat- Oucst.
S. - 1, pro61 de la tranchu 15. La paroi Nord - Sud; 2, pro61 de la tranchu 16, la paroi Nord-Sud.
6. - Four plif~l S. 5. Plan et proli.L
7. - Fond de cabane prH~I. S. 13, plan.
8. - Le foue et le vallum aitu61 au milieu de la atation.
9. - Surface en pierre de la tranchu 7.
10. - Rcatcl d'habitation pref~le, trouves detriCre le vallwn.
11.- lnventaire du fond de cabane prH~e: 1-6, c:Cnunique; 7-8, perlca en terre cuite; 10, fragment
de « Krausengefăss» dkouven dans S. 5.; 9, coureau en fer.
".
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1958 s-a executat un al treilea sondaj în aşezarea prefeudaHl de la Spinoasa
(sec. VIII-XI). S-au explorat complexele de locuire secţionate prin şanţurile
de anul trecut la poalele dealului Sîrca şi s-au urmărit prin şanţuri noi complexe
de locuiPe din porţiunea centrală necercetată atît în sectorul dealuhH Sîrca, cît şi în sectorul dealului Catargul.
Parcelarea « Podişului Nucuşorului », de la capătul de V al comunei Erbiceni,
pentru locuinţe şi plantaţii, ca şi trasarea unui drum de acces pe marginea podişului,
în sectorul sondajelor din anii precedenţi, au necesitat o intervenţie de salvare a mormintelor întinsei necropole din perioada timpurie a epocii migraţiilor (sec. III-IV).

I

N

*

În aşezarea de la Spi110t1Stl (fig. 1), şanţurile trasate în sectorul dealului Catargul
X-XII) n-au secţionat nici un complex de locuinţă, ci au întîlnit numai
ale primului nivel de locuire (sec. VIII-IX) în solul brun corespunzător.
In schimb, la mijlocul şanţului IX s-au stabilit limitele unei gropi conţinînd, în partea
inferioară a umpluturii, ceramică lucrată cu mîna (sec. VIII-IX), iar în partea superioară numeroase fragmente de ceramică lucratli cu roata evoluată, caracteristice celui
de-al doilea nivel de locuire (sec. X-XI). Tot în partea superioară a gropii, lîngă
perete, s-a găsit o verigă simplă de bronz, cu capetele deschise, cu tija lucrată din
două fire sudate prin batere (fig. 2 /1 ).
La caplitul de NV al şanţului IX s-a descoperit o urnă hallstattiană în formă de
ceaşcă mare, cu corpul sferic şi buza lată răsfrîntă oblic, acoperită cu un capac în formă
de strachină larg deschisă. Lîngă urnă se afla un fragment de ceaşcă neagră, cu toarta
supraînlilţatli, ruptli. ln umplutura urnei nu s-a găsit nimic.
ln sectorul dealului Sîrca, şanţurile VI-VII au determinat o nouă locuinţă
(locuinţa 7). La caplitul de SV al şanţului VI s-a descoperit izolat o fibulă de
fier cu arcul plat şi piciorul liber (fig. 2 /2), derivată evident din tipul cu piciorul
înfăşurat, din secolul III-IV. La mijlocul şanţului VII s-a găsit singurul fragment
de cazan cu buza îngroşată şi perforatli, aparţinînd ceramicii din secolul X-:Xl _
(fig. 3 /5) 1•
.
.
--S-au dezvelit, prin casete, complexele de locuire 5 şi 6, secţionate anul trecut
prin şanţurile IV-V. Locuinţele 5-7 de la poalele dealului Sîrca sînt construite la
suprafaţa solului, ca şi locuinţele 1-4 descoperite sub dealul Catargul 2 • In cele trei
locuinţe s-a putut determina tipul simplu al vetrelor, construite la suprafaţa solului,
deşi acestea erau distruse. În sectorul dealului Catargul complexele locuinţelor erau

(secţiunile
răspîndiri

1 Fragmente aimilare descoperite în nivelul corcspunzitor de la Hlincca (M. PctrCICU-Dîmbovip, in SCIV,
1-2, 1953, p. 318, fig. 6/5-6).

1 Bordciul 1 de la capitul şanţului IV din acest sector,
dc:ecris în raportul precedent, rlmîne pîni în prezent o
ac:eptie în qczarca de la Spinoasa.
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delimitate prin suprafeţe mai mult sau mai puţin regulate, acoperite cu numeroase fragmente de chirpic. In spaţiul locuinţelor din sectorul dealului Sîrca, fragmentele de chirpic
sînt foarte puţine. Complexele corespunzătoare locuinţelor sînt risipite şi apar determinate prin amplasamentul vetrei în jurul căreia sînt grupate obiecte şi fragmente ceramice.
ln spaţiul liber dintre locuinţe, pe şanţurile 1-III săpate în anul 1957, au apărut
fragmente ceramice din secolul X-XI, dspîndite în nivelul corespunzător secolului

s

i

,.

LEGENDA

=

StipJturt 195& -1957
1958

~ Sapătur1

~ Porţ1une distrusă

va_

""""""" Perimetrul şantierului
de constructie
O Gropi
·
~ Locumte
O Bordei~l "'
o

10

1n Jn •o

~o
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Fig. 1. - Planul alplturilor in qczarca prcfeudall de la Spinoasa (sec.. Vlli-Xl).

VIII-IX. Aceleaşi fragmente s-au glsit şi în complexele locuinţelor dezvelite anul
acesta şi pot fi eventual considerate ca infiltrări sau chiar depuneri risipite ale nivelului
al doilea, succedat imediat în timp (fig. 3 /4).
Cele trei locuinţe (5-7) aparţin, prin cantitatea ceramicii lucrate cu mîna şi cu
roata înceată, ca şi prin tipurile de unelte-fusaiole, împungătoare de os, cuţitaşe de fier,
margini de vatră portativă 1 aşezări din secolul VIII-IX. O contribuţie importantă
a sondajului de anul acesta este descoperirea fragmentelor de (erami(J (enu[ie fi negriâoasd /u(ratd (11 roata, în complexele locuinţelor 5-6.
1 Fragmentele de gardini glsite anul acesta in locuinta
5 apartin ac.cluiqi tip de « vatrl portativi 111 d:scopcrid.

anul trecut pc flllltul V in
in raportul prcc.cdent.
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Ceramica descoperit~ in locuinţa 6 aparţine categoriei lucrate cu mina din past~ grosied caracteristică,
din care menţionăm: un borcan tipic găsit între pietrele
arse ale vetrei distruse (fig. 3/8), decorat cu o linie mai
largă pe git, o bandă de linii orizuntale mai subţiri pe
umăr şi o bandă de linii in val pe corp, o tipsie
t
mică, cu marginea alveolată, avind pe faţa interioară
două şanţuri puţin adinci, trase in cruce cu un beţişor lat (fig. 3 jl); CÎteva fragmente de borcan decora te Fig. 2. - Spinoasa. 1, verigi\ de bronz;
pe corp cu grupe de linii vălurite şi purtînd pe faţa
2, fibuli\ de fier.
interioară urmele verticale ale netezirii cu degetele sau cu
un beţişor. mai lat (fig. 3/3,6). Destul de numeroase sint şi fragmentele aparţinînd ceramicii lucrate cu roata înceată, în special borcane cu buza răsfrîntă şi
teşită, decorare la exterior cu zone de linii dense orizontale şi vălurite (fig. 3/2).

o

f

Fig. 3. - Spinoasa. 1-3, 6, 8, ccramicl lucrati\ cu mina şi cu roata primitivi\ din primul nivel
de locuire (sec. VIII-IX); 7, 9-10, ceramid cenuşie supcrioari\ din primul nivel de locuire;
4-5, ceramid lucrati\ cu roata evoluati\ din nivelul al doilea de locui re (sec. X- XI).

Fragmentele de
pasta

densă şi lucrată

ceramică cenuşie
la roata evoluată,

sau negricioasă sînt de factură superioară, cu
continuînd tradiţia ceramicii provinciale romane
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de la începutul epocii migraţiilor. În sp~rtură, pasta este cenuşie sau cărămizie, iar pe
faţa exterioar~ lustruit~. Fragmentele sînt decorate în tehnica antică a luciului, cu
benzi late formate din linii verticale, trase ins~ neglijent (fig. 3J7,9- 10).
În spaţiul locuinţei 6 diferitele categorii ceramice erau amestecate, unele fragmente de ceramică cenuşie erau acoperite de fragmente ceramice lucrate cu mîna sau
cu roata înceat~. Infiltrarea fragmentelor cenuşii în complexele primului nivel de locuire,
prin iluvion~ri ulterioare, care s~ le fi antrenat în acest sector din nivelul superior de
locuire, este greu de admis şi pentru faptul că locuinţele 5-6 se afl~ în afara conului
de dejeqie al staţiunii, pe un t~pşan uşor înclinat spre marginea conului 1• Aceste fragmente s-au găsit şi pe vatra locuinţei 5, aşa că apartenenţa lor la nivelul firav al aşezării
din epoca migraţiilor de asemenea nu se poate admite. Astfel, complexul ceramic din aceste
locuinţe apare unitar şi ceramica cenuşie de factură superioară trebuie considerată pentru
moment ca aparţinînd primului nivel de locuire de la Spinoasa (secolul VIII-IX).
În raportul precedent, fragmentele de ceramică cenuşie superioară descoperite
izolat in acest sector au fost atribuite, prin analogie cu aşezarea de la Dridu şi Lişco
tcanca din Cîmpia l\lunteană 2 , nivelului superior de locuire (sec. X-XI). Ceramica
acestui nivel de la Spinoasa (fig. 3 /4) corespunde.. ceramicii din nivelurile inferioare
de la Garvăn (datate in secolul X), in care apare de asemenea ceramica cenuşie decoratii prin lustruire 3 • In restul l\loldovei, această ceramică s-a descoperit recent prin
sondajul făcut in aşezarea de la Dăneşti (Vaslui). Fragmente cenuşii-negricioase, cu
dungi lustruite au apărut aici in complexe sigure, cu ceramică lucrată cu mina şi la
roată, însă in forme mari şi de factură mai evoluată decit ceramica din secolul \'III-IX
de la Hlincea şi Spinoasa, indicînd astfel, o fază mai tirzie a secolului IX- X.
Dacă din punct de vedere tipologie ceramica cenuşie din Moldova şi de pe Dunăre
manifestă legături tradiţionale cu ceramica provincială romană, incadrarea ei cronologică ne îndreaptă spre cerarnica de tip Jaltovo-~\Iaia(k din bazinul Doneţului şi Donului.
Pasta şi tehnica decorului se intilnesc la vasele de provizii şi de lux ale acestei culturi,
datate in secolele VIII-X 4 • Din fragmentele de la Spinoasa nu s-au putut reconstitui
însă formele caracteristice ale ceramicii de tip Saltovo-1\faiaţk. Din contra, fragmentul
de buză îngroşat~ (fig. 3 ;7), prezint~ profilul tipic al cupelor din secolul III-IV.
Poziţia stratigrafică şi caracterul ceramicii cenuşii de factură antică din aşezărilc
prefeudale din Moldova trebuie definite prin observaţii minuţioase in cercetările viitoare.

*

În necropola de la l:"rbice11i (fig. 4) s-au silpat ind 11 morminte (11-21) 6 ...Trebuie
observat că cele trei sondaje au descoperit grupe de morminte diferite prin ritul funerar.
În raportul asupra sondajului din 1957 au fost prezentate cu deosebire mormintele de
i_nhumaţie cu schelet incomplet (8-10) avind ca inventar cite un cuţit de· fier curbat.
In ultimul sondaj au apărut morminte in care din tot scheletul fuseseră îngropate doar
citeva oase (14, 17, 19, 21) precum şi două morminte de incineraţie (11 şi 20), documentind existenţa in această necropolă a celor două rituri fundamentale ale epocii.
După poziţia scheletului apare evidentă diferenţierea mormintelor in grupuri in
cadrul ritului inhumaţiei. Considerind totalitatea mormintelor de inhumaţie 8 şi incineraţie, se deosebesc următoarele cinci grupuri:
1
Stratigratia şanţurilor 1--111 de la ca[>ltul de E al
sectorului Sirca arati clar că marginea conului de dcjccţie
nu acoperi decit parţial lăţimea tlpşanului. Locuinţele
5 - 6 se află la cap:\tul opus al tăpşanului, deci sint mai
dc[>inate de marginea de revArsare a conului.
1
Materiale la Muzeul de Istoric a Moldovei din Iaşi.
3
M. Chişvasi-Comşa, in JCII', Vlll, 1-4, 1957,
1'· 27?.

1
1. 1. l.caruşkin, in .\1/.-1, 62, 1958, 1'· 112, 114, 116,
tig. 7 -9.
1 Mormintele 7 şi 15, descoperite întîmplător, se află
in afara suprafe1ei săpate.
• Exceptind mormintul prefcudal (5) ti cele distruse
recent de localnici la săpatul lutului (2-3, 6, 15-16),
dintre care unul (16) poate fi incadrat in grupul Ecspcctiv
prin inventarul caracteristic.
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1) 4 morminte cu scheletul întins şi complet (1, 4, 7, 18). Caracteristic la unele
schelete este poziţia braţului stîng indoit din cot şi sprijinit pe bazin (1\1 7) sau ridicat
in curmezişul pieptului şi prins cu falangele degetelor de um!rul drept (M 1);

lEGENDA
Schi/Bie intinse tomp/ete
•-•- Schelele intinse necomplete
..-1.•"\ Schelet• chll'clte
,v.
Schelete risipite necomptete
"'- Schelete distruse recent
·-·
/ncineraţic f'ăr.i urnă

.e;o::::

Fig. 4. - Planul s:\f'llturilnr in nccropnla de la Erbiccni (sec. III

IV).

2) 4 morminte cu scheletul intins, dar necomplet (8- 10, 12);
3) 1 mormint (13) cu scheletul chircit (fig. 6 /8);
4) 4 morminte cu scheletul risipit, prezentind capul şi cîteva oase sau numai cîteva
oase grupate intr-un spaţiu restrins (14, 17, 19, 21). Uneori oasele membrelor, in special
picioarele, sint in poziţie normală (fig. 6 /1 O);
5) 2 morminte de incineraţie, cu oasele calcinate depuse pe fundul gropii, nu in
urnă (1 1, 20).
Orientarea mormintelor de inhumaţie, inclusiv a celui prefeudal, este în genere
constantă, cu capul îndreptat spre N, cu o mică variaţie in jurul axei N-S.
Mormintele de incineraţie se află la o adincime mai mică (0,39 m-0,43 m) faţă
de cele de inhumaţie, considerate in bloc, a căror adincime măsoară 0,65 m- 1,35 m.
Această adincime nu pare a fi concludentă pentru diferenţierea grupurilor mormintelor
de inhumaţie, deoarece ea variază, indiferent de tipul de morminte, între sectoarele necropolei, descrescînd de la N la S. Faptul se explică prin natura solului: scheletele sînt
depuse imediat ce s-a atim stratul de sol galben, care în partea de S a suprafeţei săpate
se află la o adincime mai mică, in timp ce in restul săpăturii gropile mormintelor au
străbătut grosimea depunerilor arheologice din epoca migraţiilor şi a fierului. De aceea
numai la un singur mormint (13) s-a putut determina profilul simplu al gropii. Tot
numai la un singur mormint (4), cu bazinul scheletului acoperit cu cîteva pietre şi cu
picioarele înconjurate de un şir de pietre, se poate determina pentru planul gropii o
formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. La unul din mormintele distruse (16),
pe latura dreaptă a gropii, in dreptul fragmentelor de craniu, vasele şi o bucată de lemn
carbonizat stau pe un prag uşor înălţat.
Inventarul mormintelor este, în parte, caracteristic unora din grupuri, dar sînt
şi descoperiri comune mormintelor din grupuri diferite. În primul grup, un singur morwww.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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mint este flld inventar (7). Celelalte morminte sînt înzestrate fie cu un vas (6, 18) sau
o grupă de vase (1, 16) din pastll poroasll, lucrată cu mîna, şi din pastă fină, cenuşie sau
neagră, lucratll cu roata, fie în fine, cu piese de vestmint (1, 18) sau podoabe (16). ln
grupul al doilea de morminte, scheletul zace singur (8, 12) sau are alllturi numai un
cuţitaş de fier, curbat (9-10). Mormîntul cu scheletul chircit (13) are o cupă cenuşie
(fig. 6/1,8). Grupa a patra cuprinde
doull morminte fără inventar (17,
19), un al treilea dotat cu un singur
fragment plat de fier, probabil de
la un cuţit (14), şi un al patrulea
mormînt (fig. 6/10) în care s-a
gllsit un craniu friabil de bovideu,
aşezat parţial deasupra fragmentelor craniului uman şi cu un
6
s
pieptene de os necomplet, aflat
sub craniul de animal (21). Primul
mormînt de incineraţie (11) pre1
1
7
zintă fragmente de oase calcinate,
1
amestecate cu cenuşă şi cîteva
obiecte trecute prin focul rugului,
fund de borcan din pastă zgrunE~ un
ţuroasă, o cataramă de bronz şi o
perlă în formă de fusaiolă. Al
Fig. 5. - Erbiceni, 1, 3-7, 9-11: obiecte şi podoabe din mormintele
doilea mormînt (20) cuprinde o
de inhuma(ie şi 2,8 incinera(ie: 1, pieptene de os (morm. 21); 2, 7,
catarame de bronz (morm. 11 şi 18); 3-5, mArgele de sticli; 6, mlrgică
grămadă de oase calcinate, curate,
de os: 9, fibuli de bronz; 10-11, pandantive de bronz (morm. 16);
alese
din cenuşa rugului, iar dea8, fusaioli (morm. 11).
supra un borcan din pastă zgrunţuroasă, aşezat cu gura în jos şi sfărîmat ritual (cîteva fragmente lipsesc).
Inventarul descoperit anul acesta se integreazll în descoperirile din necropolele
apaqinînd sec. III- IV e.n. de la Sîntana de Mureş în Transilvania şi Cerneahov pe
Nipru. Catarama de bronz cu corpul în muchii (fig. 5 /2) se întîlneşte la Cerneahov 1,
iar cea cu corpul rotund şi limba scurtă în formll de cioc (fig. 5 ;7) este comună atît
în aria Cerneahov 2 cît şi la Sîntana de Mureş 3 • Pieptenul de os, din care s-au găsit
numai unul din segmentele dinţate şi una din plăcile laterale cu găurile de Îa niturile
de bronz (fig. 5 /1 ), este de tipul simplu, cu corpul arcuit şi fără aripi laterale, cunoscut
la Cerneahov 4 şi în aşezllrile din această perioadă din .Moldova 6 • Fibulele de bronz,
cu piciorul triunghiular decorat cu chenar geometric (fig. 5 /9), se apropie de tipul fără
decor întîlnit la Sintana de ~lureş 6 şi Budeşti 7 • Fusaiola are forma bitronconicll, cu
capetele concave (fig. 5 ;8), tipică la Sîntana de ~Iureş 8 , ca şi in aşezările şi necropolele
acestei epoci, din ~loldova 9 • Mărgelele de sticlă verde deschis (fig. 5 /5) sau irizate albastru-violet (fig. 5 /3-4), de formă rotundă sau polifaţetate, sînt comune in toate necropolele de inhumaţie ale epocii. Apare şi o mărgică de os perforat (fig. 5 /6) şi alta de
bronz. O noutate faţă de celelalte necropole de tip Sintana de ~Jureş-Cerneahov reprezintă pandantivele de bronz in formă de « căldăruşă», formate dintr-un tub de tablă

.:--:~

1

1

A. A. Spi(in, in SA, X, 1948, p. 60, fig. 5/1.
/bitle",, fig. 5 j6. E. A. Rikman, in JA, 1, 1958,
p. 192, fig. 2/9.
1
1. Kov:ics, DoiRCluj, III, 2, 1912, p. 347, fig. 14/2
(morm. 17).
• A. A. Spirin, 1«. tii., fig. 4/1.
1
JCIV, VI, 1-2, 1955, p. 176-177.
1

• 1. Kovacs, in Do{(Ciuj, III, 2,
(morm. 58).
7 E. A. Rikman, 1«. tii., p. 193,
8 l. Kov:ics, in Do/gOuj, III, 2,
86/1 (morm. 46 şi 63).
1 R. Vulpe, in Mal"ialt, 1, 1953,
82/11-13.
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cu creste şi o tortiţă (fig. 5 fl0-11). Aceste forme de bronz lipsesc la Sîntana de Mureş 1,
ca şi în necropolele de tip Cerneahov de pe Niprul mijlociu 2 • ln schimb, căldăruşe de
fier apar în necropolele de pe Niprul superior şi de pe Vistula 3 , iar în spaţiul mai
apropiat s-au găsit în necropola de la Budeşti pe Nistru 4 •
Ceramica din mormiptele de inhumaţie cuprinde borcane lucrate cu mîna din
pastă poroasă de culoare brună (fig. 6/9) şi vase lucrate cu roata din pastă fină, lustruită
sau ştearsă, cu forme variate: cllni carenate, cenuşii închis (fig. 6/7), ulcioare cenuşii
deschis (fig. 6/6), bol uri cenuşii închis (fig. 6/4) şi cu pe cenuşii deschis (fig. 6/1- 2)
sau negre (fig. 6/3). Decorul obişnuit al ceramicii fine este format din linii în tehnica
luciului (fig. 6/4), de străveche origine la Tene, sau din motive complicate, imprimate
(fig. 6/3), imitate pe ceramica locală cenuşie şi neagră după ceramica provincială romană
în terra fl~l!,rtl. Prototipurile de import s-au găsit în necropola de inhumaţie de la Izvoare 5 , iar imitaţiile sînt frecvente în aşezările contemporane din Moldova 6 • Ceramica
fragmentară din mormintele de incineraţie aparţine categoriei cu pasta zgrunţuroasă
lucrată cu roata, caracteristicll necropolelor de la Sîntana de l\lureş sau Izvoare 7 , ca
şi aşe2"1rilor de la Truşeşti-Pe Cuha sau Dancu 8 • Această categorie lipseşte în necropolele de incineraţie de la Vîrteşcoi şi Poieneşti. Complexul ceramic al necropolelor de
inhumaţie din sec. III-IV, Sîntana de Mureş, Izvoare, Erbiceni, corespunde complexului
ceramic din cele circa 500 de aşezări din această perioadă determinate în regiunile cercetate ale ~loldovei.
Descrierea sumară a necropolei de la Erbiceni arată clar apartenenţa ei la marele
grup de necropole numite de inhumaţie de tip Sîntana-Cerneahov, răspîndite din Transilvania pînă la Nipru şi datate în bloc în perioada timpurie a epocii migraţiilor
(sec. III- IV). Dacll incineraţia lipseşte la Sîntana de Mureş în Transilvania sau la Izvoare
în ~loldova, coexistenţa celor două rituri funerare caracterizează necropolele de tip
Cerneahov din bazinul Niprului 9 şi al Nistrului 10 • Ritul incineraţiei la Erbiceni comportă deocamdată numai depunerea oaselor şi obiectelor în groapă, practică care se
întîlneşte, cu toate amănuntele în aria Cerneahov, unde apar însă şi incineraţiile cu
urnă 11 • De asemenea, diferitele practici ale ritului inhumaţiei la Erbiceni sînt comune
în necropolele de tip Sîntana-Cerneahov. Inhumaţia în poziţie chircită apare la Sîntana
de Mureş, Tg. Mureş şi Palatca în Transilvania 12 , la Cerneahov pe Niprul mijlociu 13
sau la Budeşti pe Nistru 14 • Mormintele de inhumaţie cu scheletul răvăşit, cu sau fără
inventar, se găsesc şi în celelalte necropole, la Budeşti 15 sau la Sîntana de .Mureş 16 . În
toate aceste necropole, diferitele grupe de morminte de inhumaţie, cu scheletul complet,
incomplet sau risipit, par a reprezenta stări treptat degradate ale poziţiei întinse sau
chirci te 17 • Inventarul care însoţeşte diferitele tipuri de morminte de inhumaţie şi incineraţie se întregeşte direct sau indirect, între mormintele aceleiaşi necropole sau între
diferitele necropole, asigurîndu-se astfel unitatea fundamentală a fiecărei necropole in
cadrul grupului Sîntana-Cerneahov. Numai observaţii minuţioase vor putea îndreptăţi
1

Ele sint inlocui te cu forme simplu spiralate (morm. 54).
M. A. Tihanova, in JA, 4, 1957, p. 174.
1 lbidlm, p. 175.
• E. A. Rikman, lot. âl., p. 188 (morm. 54).
1 R. Vulpe, /~_,-,, 1957, p. 294-296, fig. 303/2-3,
314, 316/1. Pentru aria Ccrneahov, cf. M. A. Tihanova,
lot. tii., fig. 6.
• ln cantitate mare in aşezarea de la laşi-Ciurchi
(sondaj Em. şi N. Zaharia, inedit).
7 R. Vulpe, /~roare, p. 276 şi urm., fig. 286-292.
1 JC/V, VI, 1-2, 1955, p. 175-177. Em. Zaharia
şi A. Florcscu, in SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 181, 183.
1 M. A. Tihanova, lot. tii., p. 172, 175, E. A. Simonovici, in SA, XXIV, 1955, p. 289, 307.
1

10 G. 8. Fcdorov,inJA, 3, 1958, p. 235-236. E.A.Rikman, lot. tii., p. 187, 190.
11 M. A. Tihanova, lot. cii., p. 173, 175.
11 1. Kovacs, DolgCluj,lll,2.1912, p. 346,356,fig.70-71
(morm. 7, 52-53); VI, 2, 1915, p. 324 (morm. O. şi 8 1 ).
M. Macrca, in Jlllliii, 11, 1, 1949, p. 112, 114 (morm. 5).
11 M. A. Tihanova, lot. âl., p. 173.
u E. A. Rikman, lot. tii., p. 190 (morm. 38).
11 Ibitkm, p. 190 (morm. 24).
l i 1. Kov:ics, DolgCiuj, III, 2, 1912, p. 345, 350-351,
356 (morm. 1, 30, 42).
17 E. A. Rikman,lot. âl., p. 190 (morm. 38 cu schelet
chircit deranjat).
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interpretarea mormintelor cu schelet deranjat de la Sîntana
prădării lor imediate sau ulterioare, sau ca practici ale unui rit
a fi definit.

şi Tg. ~r ureş ca efect al
intenţionat, care urmează

Fig. 6.
Erhiceni. 1 4, 6- 7, 9: Ceramică din mormintele: de inhuma1ic:, S, de incincratic:: 1,
cupă cenuşie deschis (morm. 13); 2, 6, cup:\ şi ulcior cenuşiu deschis; 3, cupă neagră; 4, hol
cenuşiu inchis; 9, horem poros (morm. 16); 7, cană cenuşie inchis (morm. 18); S, horcan din
past:\ 7grun1uroasă (mornl. 20); R, schelet chircit (morm. 13); 10, schelet risipit (morm. 21).

La F rbiceni, in afară de poziţia chircită a picioarelor, atrage atenţia gestul brala unele schelete, cu antchraţul sprijinit pe bazin sau cu palma prinsă de umăr.
Primul gest e comun la Sintana de ~lureş şi în aria Cerneahov 1 şi este caracteristic
epocii. Gestul al doilea, mai elocvent, cu analogii la Sîntana de ~lureş 2 , reprodu(e
ţelor

1 1. Kovacs, Do/gCiuj, III, 2, 1912, p. 346 şi urm.,
fig. 61 (morm. 13, 16, 20, 24, 35, 46, 49, SI, 63, 68, 70).
G. 8. Fedorov, in JA, 3, 1958, p. 236.

z 1.

Kovk~.

37).
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gestul braţelor de la scheletele chircite din mormintele Latene de la Poiana 1 şi de la
scheletul intins din mormintul hallstattian de la Zimnicea 2 şi poate reprezenta o stră
veche tradiţie locală. Se poate observa că intr-un mormint de la Tg. ~lureş scheletul
chircit zace pe spate cu picioarele îndoite deasupra bazinului 3 , ca scheletele chircite
cu faţa in sus din epoca Lat~ne de la Poiana. Trebuie să se ţină seama de aceste elemente,
deoarece poziţia chircită şi in genere ritul inhumaţiei in aria Cerneahov este considerată strict de origine sarmaticll, ca şi gropile prevăzute cu praguri 4 • Alte detalii la Erbiceni ne îndreaptă direct spre aria rllsăriteană a necropolelor de inhumaţie. O groapă
de mormint prezintă un prag lateral ca la Budeşti 6 • Prezenţa pietrelor şi a cărbunilor
in jurul scheletului caracterizează de asemenea mormintele cu praguri din necropola
de la Gavrilovka, pătrunsă de puternice elemente sarmatice 8 • In schimb, prezenţa oaselor de animale şi a cuţitelor de fier in mormintele de la Erbiceni sint de caracter general
in necropolele de tip Sintana-Cerneahov şi pot fi interpretate in legătură cu practica
« ofrandei de carne>>, ca la Palatca 7 •
Existenţa unui grup de necropole de inhumaţie de tip Sintana-Cerneahov, considerat ..de caracter gotic, in opoziţie cu grupul necropolelor numite de incineraţie de
tip Poieneşti-Virteşcoi, considerat de origine geticll 8 , nu este suficientă pentru definirea
caracterului fundamental al diverselor necropole de inhumaţie din sec. III-IV. Un al
treilea grup « cultural şi etnic>> il reprezintă necropolele de inhumaţie de caracter strict
sarmatic, care poate explica prezenţa elementelor sarmatice in primele două grupe de
necropole. Situaţia se complidl prin caracterul diferit al necropolelor propriu-zise sarmatice. ln spaţiul invecinat Erbicenilor există două necropole sarmatice de tipuri diferite: pe de o parte Truşeşti-Ţuguieta, cu morminte adînci, cu praguri şi podine de lemn,
cu cranii umane deformate, cu resturi de schelet de cal şi cu inventar sărac 11 ; pe de altă
parte Bocani, cu gropi simple, cu cranii deformate şi cu inventar bogat, de caracter sarmatic 10 • De asemenea, se constată contaminări reciproce sau unilaterale intre cele trei
grupe principale de necropole. Oglinzi pedunculate şi cu laiHJ!.tl sarmatice se găsesc in
urnele cinerare de la Virteşcoi. Coexistenţa celor două rituri funerare caracterizează
şi necropola de la Poieneşti, unde apar şi incinerări depuse in groapă 11 ca in necropolele de la Erbiceni, Budeşti, Cerneahov. Explicarea coexistenţei celor două rituri funerare in cadrul celor două grupuri de necropole definite totuşi numai prin unul din rituri
rămîne ind o problemă fundamegtală a cercetării arheologice, pentru care se întrevăd
soluţii multiple sub raport cultural şi etnic.
Considerind sumar cadrul complex al tipurilor de necropole şi al interferenţelor
multiple între grupele princirale de necropole din perioada timpurie a epocii migraţii
lor (sec. III-IV), necropola de la Erbiceni se poate încadra în grupa necropolelor de
tip Sîntana-Cerneahov, in contact mai strîns cu aria Cerneahov şi cu elementele de
influenţă sarmatică. Problema apartenenţei etnice a acestei necropole se va putea pune
numai după studiul antropologie al materialului osteologie.
D. G. T"OI>ORU

1

R. Vulpe, în JC/V, III, 1952, p. 194-196,fig.4/l.
In şantul VI de pe «Cetate», nedescris în raportul
preliminar (SCIV, l, 1, 1950, p. 94).
1
1. K•wacs, în DoiR(:Iuj, VI, 2,1915, p. 324 (morm. 0.).
• G. 8. Fcdorov, în JA, 3, 1958, p. 241, E. A. Rikman,
lot. tit., p. 191.
1
E. A. Rikman, lot. tit., p. 189 (morm. 39).
1
E. A. Sîmonovici, lot. dt., p. 303, 305, fig. 17/1-2
(morm. 19, 23).
7
M. Macrca, lot. tit., p. 112, 114.
1

şi
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8
R. Vulpe, Mattrialt, 1, p. 500 şi urm. ldem, lziHNm',
p. 315.
' M. Petrescu-Dimbovita, în JC/V, VI, 1 -2, 1955,
p. 170, 172. ldem, în A~~al. Jt. alt L't~i•. «Al. 1. C~~<.a»
t/i" ltlfi (ser. nouA), scct. Il (Şt. soc.). III, 1 2. 1957,
p. 18 şi urm., pl. VI.
10 G. 8. Fedornv, în li\IJ·AN, 4 (31), 1956, p. 49
şi urm.
11 R. Vulpe, în Mattrialt, 1, p. 400 401, fig. 306-307
(morm. 307).
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SONDAJUL ARHEOLOGIC DE LA DĂNEŞTI *
(r. Vaslui)

A

1958 Comisia pentru studiul formării limbii şi a poporului romîn din
cadrul Academiei R.P.R. a hotărît să se efectueze sondaje arheologice în aşezarea
prefeudală tîrzie de la punctul << La Islaz» de pe teritoriul satului Dăneşti (r. Vaslui),
care fusese identificată ca atare de către N. Zaharia în urma recunoaşterilor la faţa locului, provocate de o descoperire întîmplătoare de vase fragmentare făcută de către
învăţătorul C. Buraga (fig. 7).
ln cuprinsul acestei întinse aşezări din punctul « La Islaz>> s-a ales pentru cercetare sectorul de la aproximativ 500 m sud de sat, în care s-au descoperit de către înv.
C. Buraga vasele fragmentare.
Pentru preciziuni stratigrafice şi procurarea de cît mai multe date necesare încadririi culturale şi cronologice a acestui material ceramic, s-au efectuat sondaje pe locul
mai prielnic de aşezare, unde ultimile prelungiri ale înălţimilor de la vest, tăiate de
şoseaua Dăneşti-Fiereşti, coboară lin în spre şesul inundabil.
ln total, prin patru şanţuri (I-IV), dintre care două cu prelungiri (I a şi II b) şi
casete, s-a săpat pe acest loc o suprafaţă de circa 100 m. p., pînă la adîncimea maximă
de 2 m (fig. 1).
De asemenea, pentru unele preciziuni în legătură cu extinderea aşezării prefeudale
spre SSV, s-a mai săpat la circa 150 m spre SSV un şanţ (V), de 1,5 mx12,5 m, secţionîndu-se de la E la V o mamelonare a terenului faţă de lunea inundabilă.
Din punct de vedere stratigrafic, nu s-au putut face în toate cazurile observaţii
în bune condiţiuni, datorită pe de parte vechilor alunecări şi şiroieri de pe pantă, iar
pe de altă parte acţiunii apei subterane în porţiunea dinspre şes.
ln sectorul de la NNE de şosea, sub solul vegetal actual de culoare brună cu viituri
gălbui, gros de circa 20-25 cm, in care se găsesc resturi ceramice sporadice din sec.
XV -XVI împreună cu altele din perioada feudală timpurie, urmează un sol bruncenuşiu mai sfădmicios, gros de circa 0,50 m-0,60 m, în care pe lîngă resturile de
locuire din sec. XV -XVI, care predomină, se găsesc şi altele, din feudalismul timpuriu,
în special către partea inferioară a acestei depuneri, amestecate cu ceramica hallstattiană provenită din şiroiere. La rîndul ei această depunere suprapune o alta, de culoare
cafenie şi uneori cafenie-cenuşie, groasă de circa 0,60-0,80 m, în care s-au găsit resturi
ceramice de la sfîrşitul epocii bronzului şi in special din Hallstatt-ul timpuriu. Sub
această depunere, peste solul virgin galben murdar, s-a deosebit un strat de culoare
cafenie deschisă cu resturi de locuire din vremea culturii ceramicii liniare.
ln acest sector, numai în capătul de SSE, în apropiere de şosea, s-au găsit, în
condiţii stratigrafice puţin clare, cîteva resturi ceramice de la sfîrşitul perioadei

I

N ANUL

o

* La sondajele din accasti localitate, care au avut loc
intre 9 august şi 3 septembrie 1958, au panicipat M.
Petrescu-Dimbovita (responsabil), Emilia Zaharia, lvan

Ordcntlich şi N. Zaharia. De asemenea şi-a dat concursul
la acC!Ite lucrilri şi inv. C. Buraga din Dlnqti.
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prefeudale, care zăceau în preajma cuptorului de unde s-au scos mai demult fragmentele
ceramice din vasele amintite mai sus.
Aceeaşi succesiune stratigrafidi s-a constatat şi in porţiunea de teren cercetati
de la SS V de şosea, cu deosebirea eli aici depunerea prefeudali este mult mai bogati
în resturi de locuire de la sfîrşitul perioadei prefeudale, iar stratul hallstattian este mai
puţin gros. Din nefericire, în acest loc şiroierile şi izvoarele subterane au împiedicat

LEGENDA
Cu/tur~ cer~micti
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F.d. Feud11li11m rkzwlt~t
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Lipituri llt"ŞII

lSO

,",
S
, oseaua

Fig. 1. -

D4netli. Planul alplturilor.

observaţiile stratigrafice cu privire la depunerea cafenie inchisi, în care s-au gisit resturile
din vremea culturii ceramicii liniare, neputindu-se preciz~ eventualele gropi sau bordeie
sipate în aceastl depunere sau uneori şi de la baza ei. Din acest motiv, nu s-a putut
identifica în aceasti depunere nici un bordei feudal tîrziu. De asemenea, exceptînd un
singur caz, şi acela neclar, nu s-a constatat nici o locuinţl slpatl de la baza depunerii liniare.
ln ceea ce priveşte şanţul V, s-a constatat, el sub solul vegetal urmeazi o depunere de culoare cenuşie, groasl de circa 0,50 m, cu resturi din sec. XI- XIII şi
XV -XVI, allturi de altele sporadice din sec. IX-XI, care zac în special la baza acestei
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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depuneri. Sub acest strat sînt doui depuneri, groase de circa 0,60 m, cu resturi din Hallstatt-ul timpuriu, suprapuse peste solul galben. In această secţiune nu s-a identificat
depunerea cafenie cu resturile culturii ceramicii liniare, care s-a întîlnit în celelalte
şanţuri din sectorul mai intens cercetat de la NE.
ln cele ce urmeazi prezentăm pe scurt principalele descoperiri privind fiecare
perioadă în parte.
1. ORINDUIREA COMUNEI PRIMITIVE
1. Paleolitic. La baza solului vegetal, aproximativ la mijlocul şanţului 1, s-a găsit
o aşchie mică, groasi şi cu muchiile ascuţite, din silex alb patinat, care după aspect şi
patini pare si dateze din paleoliticul superior.

1

Fig. 2. - Ceramid

liniară.

2. Neolitic. Resturile de locuire neolitică din vremea culturii ceramicii liniare sînt
pe terasa inferioară de luncă pîni la altitudinea de circa 10 m deasupra

răspîndite
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talvegului. Din datele sondajului rezultă că această locuire a fost mult
mai intensă la poalele pantei spre şesul inundabil.
ln săpătura efectuată s-au descoperit mai multe oase făcînd parte
din scheletul unui bou domestic, care se aflau pe fundul unei gropi,
alături cu mai multe pietre şi fragmente ceramice liniare. De asemenea
s-au mai găsit un complex de pietre mai mari, care nu a fost demontat,
întrucît se continua în peretele de SV al şanţului, şi o porţiune din mai
multe bucăţi mai mari de lipituri arse, care nu au putut fi cercetate din
cauza apei de infiltraţie din pînza freatid aflată la mid adîncime. În
afară de acestea, s-a mai identificat şi o groapă săpată pînă la adîncimea
de 0,55 m faţă de baza depunerii cafenii cu ceramică liniară.
Fig. 3. - Topor
Depunerea neolitid din această staţiune se caracterizează prin
de piatră in formă
de . c:alapod din
fragmente ceramice din vase din pastă bună (în special baluri), de
vremea culturii cc:culoare cenuşie, decorate cu motive din benzi de linii orizontale, unghiuramicii liniare.
Iare, arcuite şi spiralice, incizate şi întrerupte prin adîncituri în formă
de capete de note muzicale (fig. 2 ,11-5), precum şi prin altele din vase uzuale (castroane,
boluri şi alte forme neidentificate) dintr-o pastă grosolană, cu multă pleavă în compoziţia
ei şi decorate cu şiruri de alveole şi impresibni de unghii, triunghiuri din linii
adîncite şi cu cîmpul haşurat şi cu proeminenţe simple alungite, alveolate sau în
formă de buton (fig. 2/7 -13).

1

1

~~~~~

,

1

--------~-l-

-·
4

Fig. 4. - 1-2, ceramică de la sfîrşitul epocii bronzului; 3-6, ceramică din
Hallstatt-ul timpuriu.

ln această depunere, in afară de un vas mic păstrat aproape in intregime (fig.
2 /6), s-a mai găsit un topor calapod de mici dimensiuni (fig. 3), precum şi cîteva oase
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de animale domestice, de bou şi porc, care dovedesc, el, pe lîngli cultura plantelor,
documentatli prin pleava din pasta ceramicii, oamenii din cuprinsul acestor aşezllri s-au
îndeletnicit şi cu creşterea vitelor.
De asemenea, tot perioadei neolitice îi poate fi atribuit şi un strllpunglltor
de silex vineţiu nepatinat, care a fost gllsit în solul vegetal din şanţul 1, fiind
alunecat probabil din depunerea cu ceramicll liniarll de mai sus.
3. Jfirfilul epocii bronzullli {i Hallstatt-ul timpuriu. Resturile de locuire hallstattianll se întîlnesc pretutindeni în sectoarele cercetate, fiind reprezentate prin numeroase fragmente ceramice din Hallstatt-ul timpuriu, dintre care unele sînt pc loc, iar
altele scurse prin şiroiere de pe panta înlllţimilor de la NNV de şosea. Întrucît asemenea resturi s-au mai gllsit şi mai sus, pe panta dealului, se poate presupune cll
locuirea hallstattianll de pe acest loc a fost mai intensll decît aceea din vremea culturii
ceramicii liniare, ocupînd o suprafaţll de teren mai mare.
În sllplitura efectuatll nu s-a identificat nici un complex de locuire din
aceastll vreme. În schimb, s-au gllsit numeroase fragmente ceramice şi oase de
animale;. domestice (bou, oaie, vad, porc, cal şi cîine) şi slllbatice (mistreţ şi
vulpe) 1•
Fragmentele ceramice provin de la sfîrşitul epocii bronzului, din vremea culturii
Costişa tîrzie din nordul Moldovei, imediat anterioarll culturii Noua şi altul mai
nou, posterior culturii Noua şi corespunzlltor penultimului nivel de locuire hallstattianll
de la Corlllteni. Pînll în prezent, nu s-a identificat nici un fragment ceramic din vase
cu buton sau creastll pe toartll, caracteristice grupului Noua.
Ceramica din vremea culturii Costişa tîrzie este reprezentatll prin fragmente
din pastll bună de culoare neagră-cenuşie sau cafenie la exterior, provenind din vase
decorate cu şiruri orizontale de impresiuni
oval ascuţite, benzi de dungi verticale şi
triunghiuri haşurate, incizate şi încrustate
cu alb (fig. 4/1-2).
'•
La rîndul ei ceramica hallstattiană
~
c:o
timpurie, din etapa imediat posterioară acec:t
leia căreia îi aparţine grupul Noua, este
1
reprezentată prin fragmente din vase din
1
pastli bună, caracterizate prin decortll canelat
1
(fig. 4/3--6).
În afarli de ceramică, s-au mai găsit
~,
3
un talon de lamll de silex roşcat cu retuşe
--"l
marginale în formă de dinţi de ferestrliu şi cu
2
lustru de la folosire, un fragment dintr-o
--~
cute de piatră (fig. 5/1), mai multe sule de
os (fig. 5/2), o fusaiolll bitronconicli din lut
,
ars (fig. 5/3)~ ~nd ac dbe b? ron~ cu ~apdul " _J
răsucit, aparţmm
pro a 1 ruve1u1ut e
locuire cu resturi din vremea culturii Fig. 5. - Obiecte de piatr.l, os, lut ars Ji bronz din
Hallstatt-ul timpuriu.
Costişa tîrzie (fig. 5/5), douli alte fragmente de ace de os (fig. 5/4) şi bronz
şi o brliţară din sîrmll de bronz cu capetele subţiate şi suprapuse, provenind din
depunerea hallstattianli timpurie imediat posterioarll grupului Noua (fig. 5/6). Ace
1

. -•

1

1 Analiza oaa:lor de animale s-a făcut de c:itre prof.
Olga Necrasov ~i asistent Sergiu Haimovici la laboratorul

de morfologie animală de la Universitatea « Al. 1. Cuza»
din laJi (vezi anexa).
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de tipul cu capul răsucit s-au mai descoperit în nivelul de locuire Noua de la
Truşeşti 1 şi Valea Lupului 2 , iar brăţări similare provin dintr-un depozit din cuprinsul
aşezării hallstattiene timpurii de la Valea Lupului-Iaşi 3 •
II. PERIOADA PREFEUDALĂ ŞI INCEPUTUL FEUDALISMULUI TIMPURIU
1. Inceputul epocii migraţiilor(sec. III). Pe acest loc s-au găsit urme sporadice de locuire
de la începutul epocii migraţiilor (sec. III), documentate prin fragmente ceramice lucrate la
roată din pastă bună cenuşie, cîteva resturi din amfore romane şi printr-un ciob dintr-un vas
roman de import cu lac roş la exterior.
2. Sfirjitulperioadei prejemlale ji ÎnceputulJeudalismului timpuriu(sec. IX-XI). În afară
pe aceste resturi de la începutul epocii migraţiilor, pe acelaşi loc există importante urme de
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Fig. 6.- Cuptoare din sec. IX-X (•, t)

şi

din sec. X-XI (b}.

locuire de la sfîrşitul perioadei prefeudale şi începutul feudalismului timpuriu (sec.lX- XI),
care se masează pe ultimele prelungiri ale înălţimilor dinspre şesul inundabil, în locul unde
terenul prezintă o uşoară nivelare.
Prin poziţia sa geografică, această aşezare se încadrează in grupa aşezărilor deschise
prefeudale tîrzii cu locuinţele răzleţite pe o suprafaţă mare, avind lunea inundabilă in
faţă şi pădurea in spate.
În urma sondajelor efectuate in sectorul cu mai multe resturi de locuire prefeudală
tîrzie şi de la inceputul feudalismului timpuriu s-au descoperit mai multe complexe de
locui re, care pe baza ceramicii şi a unui pandantiv de metal alb pot fi datate in sec. IX- XI.
Dintre aceste complexe de locuire se remarcă resturile a trei cuptoare săpate puţin
în pămînt şi neacoperite, care se deosebesc prin construcţia lor de cuptoarele descoperite la Hlincea şi Spinoasa.
Pe baza ceramicii din interiorul lor, două din cuptoare datează din sec. IX-X,
iar al treilea din sec. X- XI.
1

1
1

JC/ V, V, 1-2, 1954, p. 27, fig. 19, 1-2.
.I'C/V, VI, 3-4, 1955, p. 705, fig. 2.
M. Dinu, Dmoptririlt ~~rbtologitt tie l• V"''" Lupuhu-

l•1i, in Ar~~~ltl• $tiit~fi/ilt alt L'"i'"sittitii « Al. 1. Clr.{n,
1955, tom. 1, fasc. 1-2, p. 74, fig. 6.
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Primul din aceste cuptoare din sec. IX- X, probabil o bucătărie de vad, de formă
rectangulad cu colţurile rotunjite, de 1,60 m x 1,60 m, adînc de 0,36 m şi cu fundul
şi pereţii lutuiţi, a fost stricat parţial anterior cu prilejul descoperirii fragmentelor
de vase mari prefeudale (fig. 6 A).
Al doilea cuptor, tot din sec. IX-X, este de formă rectangulad· alungită, de
1,30 m X 0,68 m, adînc de O, 16 m şi cu pereţii lutuiţi (fig. 6 C). ln interiorul cuptorului s-au găsit mai multe budlţi mici de dlrbune şi două fragmente ceramice prefeudale

Fig. 7. - Ccramica din sec. 1X -X din interiorul cuptorului de la capitul de SSE al tanfului 1.

tîrzii, lucrate cu mina, care după factura grosolană a pastei şi după neregularităţile de la
exterior se aseamănă cu acelea din sec. IX-X.
ln fine, al treilea cuptor, din sec. X-XI, este de formă rectangulară cu colţurile
rotunjite, adînc, de O, 12 m şi cu fundul lutuit (fig. 6 B). ln interiorul lui spre centru
s-a găsit numai o porţiune din făţuiala vetrei, pe care, şi lîngă ea, se aflau bucăţele
de dlrbune, resturi de arsură, cenuşă şi mai multe fragmente ceramice din sec. X- XI,
lucrate la roata înceată şi cu scoidl pisată in compoziţia pastei.
Spre deosebire de celelalte două cuptoare, acesta din urmă se află într-un sector
cu multe resturi de locuire prefeudală tîrzie şi de la începutul feudalismului timpuriu,
din sec. IX- XI, aparţinînd probabil la o locuinţă de suprafaţă din sec. X- XI.
ln ceea ce priveşte inventarul aşezării prefeudale tîrzii de la Dăneşti, predomină
ceramica, care după caracteristicile ei poate fi încadrată în următoarele categorii:
1. Specia lucrată cu mîna, din pastă grosolană, prost frămîntată şi cu cioburi
pisate în compoziţia ei, care datează din sec. IX-- X. Pereţii vaselor din această categorie
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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ceramică sînt bulbucaţi la exterior şi interior, iar la interior prezintă uneori urme verticale de la netezire. Dintre formele de vase predomină borcanele, cu umerii dzuţi sau
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din sec. IX

X.

pronunţaţi şt cu marginea scundă sau mai înaltă, dsfrîntă în afad şi decorată deseorţ
cu alveole (fig. 7 /1-5 şi fig. 8/1- 7). Unele din fragmentele din aceste vase sînt decora te
cu linii vălurite simple sau dispuse în benzi, despărţite
prin dungi orizontale incizate sau benzi de asemenea
dungi (fig. 7/1,3 şi 8). ln afară de această formă de vas,
care predomină, se mai întîlnesc şi cîteva fragmente din
, tipsii cu fundul îngroşat şi marginea scundă sau rpai înaltă,
.~~
decorată uneori cu alveole (fig. 8/6-8).
2. Specia lucrată la roata înceată şi chiar la roata
cu turaţie repede, influenţată de ceramica de tip Dridu 1 ,
din pastă grosolană sau mai compactă şi cu scoid pisată ·
in compoziţia ei. Această specie ceramid, destul de bine
reprezentată la Dlineşti, este documentată prin resturi
J
de borcane cu marginea îndoită la exterior şi decorate cu
Fig. 9. - Obiecte de metal alb, os şi
linii sau benzi vălurite intre benzi de dungi orizontale,
piatnl din sec. IX-XI.
linii orizontale izolate adincite şi impresiuni de pieptene
dispuse oblic sau in zig-zag şi benzi de linii subţiri orizontale pe toată suprafaţa vasului (fig. 1O/1-5 şi fig. 11 ). ·
3. Specia cenuşie lucrată la roată din pastă de calitate bună şi cu dungi lustruite
la exterior, asemănătoare cu ceramica zisă de tip Saltovo-~faiaţk 2 , reprezentată la
Dlineşti numai prin două fragmente ceramice.
1
Ion Ncstor şi Eugenia Zaharia, SoNhjtlt tii /11 Drillu,
in Mot"·it~lt, V, 1959, p. 550, fig. 3 şi p. 551 şi urm., pentru
ccramica de tip Dridu.

a.

z
1. 1. Lc:apuşkin, llaMRmHUKU Ca.lmCHOMaRfiKOU Ky,••mypw ' 6acceuHe JloHa, in MIA, nr. 62,

p. 107

şi

urm., pentru ccramica de: tip Saltovo-Maiatk.
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dispuse oblic sau in zig-zag şi benzi de linii subţiri orizontale pe toată suprafaţa vasului (fig. 1O/1-5 şi fig. 11 ). ·
3. Specia cenuşie lucrată la roată din pastă de calitate bună şi cu dungi lustruite
la exterior, asemănătoare cu ceramica zisă de tip Saltovo-~faiaţk 2 , reprezentată la
Dlineşti numai prin două fragmente ceramice.
1
Ion Ncstor şi Eugenia Zaharia, SoNhjtlt tii /11 Drillu,
in Mot"·it~lt, V, 1959, p. 550, fig. 3 şi p. 551 şi urm., pentru
ccramica de tip Dridu.

a.

z
1. 1. Lc:apuşkin, llaMRmHUKU Ca.lmCHOMaRfiKOU Ky,••mypw ' 6acceuHe JloHa, in MIA, nr. 62,

p. 107

şi

urm., pentru ccramica de: tip Saltovo-Maiatk.
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Din punct de vedere cronologic, pe baza observaţiilor stratigrafice şi a considerentelor de ordin tipologie, specia ceramicii lucrate cu rr.îna, de aspect Hlincea 1, poate

:g
<:)'

1
1

lllj~_------ _L --Fii(. IU.

Ceramică

din sec. X

X 1.

fi datată in sec. IX- X, aparţinînd unei ultime etape a culturii Hlincea 1, care precede
imediat etapa cu resturile de ceramică din sec. X-- XI influenţate de cultura Dridu.
Această datare se sprijină şi pe faptul, că in cuptorul mai mare, distrus parţial anterior,

---

.

/

,-.. ·:_-_.__·
1',

-·

-:"'

Fii(. 11.

din sec. X · X 1.

această specie ceramică, care este însoţită de un fragment ccramtc
culturii zisă de tip Saltovo-:'\laiaţk.
La fel, pc baza ccramicii din cuptorul dinspre şes, care prezintă un complex inchis,
poate fi separată specia ceramicii lucrată la roată, influenţată de ceramica de tip Dridu,
datată în sec. X- XI. În schimb, în depunerea din preajma acestui cuptor, s-au găsit

se

întîlneşte

Ceramică

numai

cenuşiu aparţinînd
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împreună cele două specii ceramice, neputîndu -se deosebi din punct de vedere stratigrafic două nivele de locuire, dintre care unul mai vechi cu ceramică de tip Hlincea
I din sec. IX- X şi altul mai nou cu ceramică influenţată de specia Dridu din sec.
X-XI. In acest caz s-ar putea ca cuptorul să fi fost săpat într-o depunere cu resturi
Hlincea I, fiind contemporan cu majoritatea fragmentelor ceramice influenţate de specia
Dridu. Spre deosebire de cea mai veche depunere prefeudală de la Hlincea (Hlincea
I), ceramica lucrată cu mîna de la Dăneşti este în cantitate mult mai mică, predominînd aici în schimb specia lucrată la roata înceată, care a fost identificată şi la Spinoasa,
unde de asemenea, ca la Dăneşti, s-a găsit şi specia cenuşie.
1n afară de ceramică s-a mai găsit şi un pandantiv din metal alb din sec. IX-X
(fig. 9, 1), care prin analogie cu pandantivele înrudite din mormintele din epoca arpadiană
se poate presupune că era suspendat de o piesă circulară şi prevăzut cu tortiţe pe dos,
pentru a se prinde de îmbrăcăminte în dreptul pieptului 1 • De asemenea, s-au mai descoperit o placă alungită de os perforată la capete şi decorată cu cercuri concentrice
(fig. 9 12), ca mînerele de os de la Dinogeţia şi o jumătate dintr-o rondea de piatră
(fig. 9/3). Toate aceste resturi ne indică o locuire prefeudală tîrzie şi feudală timpurie
din sec. IX-XI, posterioară acc;:leia din sec. VIU-IX de la Hlincea (Hlincea I) şi
contemporană în parte cu descoperirile din faza mai nouă de la Spinoasa.
Din punct de vedere etnic, pe baza caracteristicilor materialelor ceramice de tip
slav (Hlincea I) şi străromînesc (Dridu) aşezarea prefeudală tîrzie de la Dăneşti aparţine
unei populaţii slave şi străromîneşti. Din acest punct de vedere este o deosebire faţă
de aşezările din faza mai veche a culturii Hlincea I din sec. VIII- IX, în care pînă în
prezent s-au constatat elemente de cultură materială slavă, cu analogii la Luka Raikoveţkaia şi in alte localităţi din R.S.S. Ucraineană, R.S.S. Moldovenească, precum şi în
Transilvania, Cîmpia Romînă şi NE Bulgariei 2 , nereuşindu-se încă să se identifice caracteristicile aspectului culturii materiale a băştinaşilor.
Prin analogie cu cele cunoscute la Hlincea şi Spinoasa, se poate deduce că locui-.
torii acestei aşezări se îndeletniceau cu agricultura şi creşterea vitelor pe terenurile
întinse din jur, vînatul in pădurile de pe înălţimile din spatele aşezării şi cu meşteşu
gurile casnice, producîndu-se de către comunitatea respectivă cele necesare traiului.
Prin schimb cu alte centre mai evoluate se procurau obiecte de podoabă, ca pandantive
din metal alb şi aplice de os frumos decorate.

III. ORINDUIREA FEUDALĂ

1. Feudalismul timpurill. In afară de resturile de locuire prefeudală, În cuprinsul
de la Dăneşti s-au găsit fragmente ceramice din borcane, cazane şi alte forme
de vase din pastă bună şi uneori cu scoică pisată în compoziţia ei, lucrate la roată,
care deocamdată se pot data cu oarecare aproximaţie în sec. XI-XIII (fig. 12).
Tot in legătură cu locuirea din această vreme este probabil şi o aplică rotundă
şi convexă din metal alb, prezentînd o adîncitură pe partea centrală şi două orificii
pe marginea dreaptă, decorată cu proeminenţe mici în tehnica « au repousse » (fig. 13).
2. FeudalisnJul dezvoltat. În afară de resturile de locuire din perioada feudală
timpurie, pe acest loc s-au găsit şi altele din feudalismul dezvoltat (sec. XV- XVI), care
sint destul de numeroase, întîlnindu-se aproape pretutindeni. Cu prilejul săpării şanţului
I s-a secţionat şi un bordei, care se continua în peretele nesăpat dinspre SV al acestui şanţ.
aşezării

1 Pentru analogii vezi
Roska Mlinon, ArfJtliiJ:ori
ltmeto Vdr:foll1dn, in Do/gCiuj, V, 1, 1914, p. 132, lig. 5,

10-20.

1 Cf. Maria Chişvasi-Comşa, t't~~lt condytii istwi" /"
hot,o uromidi din m. 1 '/- XII, in JCII ', VIII, 1.- 4,
1957, 1'· 271 şi urm.
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Fig. 12. - Ccramicl din sec. XI- XIII.
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Fig. 13. perioada
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Aplică de argint din
feudală timpurie.
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Fig. 14.- Ccramicl din ace. XV -XVI.
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In cuprinsul aşezării din această vreme, pe lîngă resturile ceramice din oale de
pastă roşie sau cenuşie (fig. 14/1-6), s-au mai găsit citeva obiecte de fier, dintre care
se remarcă un cuţit întreg cu lama uşor arcuită şi capătul mînerului torsionat terminat
în formă de verigă (fig. 15/1), mai multe fragmente de cuţit (fig. 15 /2), o garnitură
de tablă de fier cu două cuie de fixat la capete, precum şi citeva vîrfuri de săgeată cu

~
-

1

-

1

'- ____ n n-:7 .

~

1

1

1

2

1

-'4

.......

1

,

1..- - - -

-

- - - - -

--------

-----

!';

......

'

:

o~---------------~

Fig. 15. -Obiecte de fier din sec. XV -XVI.

două artptoare (fig. 15/3) sau cu lama în formă de frunză sau de romb neregulat
(fig. 15 /4- 5).
Aceste resturi de locuirc indică o silişte din sec. XV -XVI, corespunzătoare probabil vechiului sat Dăneşti.

*
Acestea sînt principalele rezultate obţinute în anul 1958 în urma sondajului de
la punctul « La Islaz)) de pe teritoriul satului Dăneşti.
Din prezentarea lor s-a putut deduce îndeosebi importanţa resturilor de locuire
din sec. IX- XI pentru problema slavilor şi străromînilor pe teritoriul :Moldovei în
această vreme. A vînd în vedere caracterul dunărean al unor descoperiri ceramice din
aşezarea de la Dăneşti, ca şi în aceea de la Spinoasa, se poate presupune că romanizarea acestor regiuni din centrul şi nordul Moldovei s-a făcut dinspre Dunăre, cu începere din sec. X.
Aceste rezultate cu privire la perioada prefeudală tirzie impun continuarea cercetărilor începute la Dăneşti, în vederea obţinerii a cit mai multor date, necesare pentru
o cît mai justă încadrare şi interpretare a resturilor de cultură materială din această
vreme. Cu prilejul acestor cercetări se vor aduce desigur şi alte contribuţii privind atît
orinduirea comunei primitive cit şi perioada feudali.
M. PETRESCU-DIMBOVITA şi EMIJ.IA ZAHARIA
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STUDIUL MATERIALULUI PALEOFAUNISTIC
DIN SONDAJUL DIN ANUL 1958 DE LA DĂNEŞTI
(r. Vaslui)
Materialul provine pe deoparte din cadrul culturii cu ceramica liniad şi pe de altă
parte din Hallstatt-ul timpuriu.
1. Nivelul cu ceramica liniară
Materialul paleofaunistic este alcătuit doar din 12 piese, toate fragmente osoase
aparţinînd mamiferelor. Dintre acestea, trei resturi foarte mici de vertebre şi o aşchie
, dintr-o coastă nu au putut fi determinate. Restul de opt fragmente aparţin boului
domestic (5 fragmente) şi porcului (3 fragmente).
Este interesant faptul că boul domestic, abstracţie făcînd de dimorfismul sexual,
este reprezentat prin două tipuri: unul de talie mai mare şi altul probabil mai mic şi cu
extremitlţile mai gracile, aşa cum reiese după un metatars bine păstrat, provenind de la
un individ matur. Poate că aceste două forme, s-ar încadra în cele două tipuri de bovine:
« tipul primigenius >> şi « tipul brachyceros )), identificate în neoliticul altor ţări. Lipsa
coarnelor şi a fragmentelor de neurocraniu în materialul nostru, ne face să nu putem
preciza acest lucru. Oricum ar fi, această diferenţiere în cadrul bovinelor ar putea
. arăta vechimea domesticirii lor, chiar şi pentru cultura cu ceramica liniară.
Porcul domestic pare a avea, încă, o talie specifică destul de mare.
II. Nivelul hallstattian timpuriu
Materialul paleofaunistic, aparţinînd Hallstatt-ului timpuriu, constă din 148 piese
osoase de mamifere, alte grupe de animale nefiind deloc reprezentate aici. Au putut fi
determinate cu precizie 132 fragmente osoase, restul de 16 fiind doar aşchii, pentru care
nu s-a putut stabili apartenenţa specifică.
ln tabelul de mai jos dăm speciile determinate cit şi frecvenţa lor, atît în fragmente,
cît şi pe numărul prezumat de indivizi.
1ABI-::LtL

de

frecvenţa

absolutA ti prll5Cntuall a apcdilor de mamifere, identificate la
Dlnetti (nivelul Hallatan timpuriu)

Nr.cn.l

Specia sau grupul

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bos tau rus L ...........................
Sus scrofa domcsticus L. .. .. ··········
Ovicaprinac ....••......................
Equus caballus L.. ····················
Sus scrofa fcrus L .. ··················
Canis familiaris L. ......................
Bos primigcnius Boi.
Ccrvus claphus 1.. ....................
Canis vulf"IC~ L. ..
.... .......... .. ..
••••••

1 fragm.l

o

•••••••••••

..

Total

......

79
19
16
9
4
2
1
1
1

-132-

%

1 indivizi 1

59,85
14,39
12,12
6,81
3,03
1,52
0,76
0,76
0,76

12
6
6
3
1
1
1
1
1

%
37,50
18,76
18,76
9,38
3,12
3,12
3,12
3,12
3,12

- - -32

Se poate constata cu uşurinţă că specia cea mai frecventă este boul domestic (Bos
taurus L.). După oasele lungi, care predomină, se constată că avem de-a face cu un tip
de talie specifică mică şi cu extremităţile gracile. Din nefericire, nu se găsesc deloc
coarne sau porţiuni mai mari de neurocraniu, care ne-ar putea da vreo indicaţie cu
privire la tipul sau la rasa acestor bovine. Deşi toate vîrstele sînt reprezentate în acest
material osos, totuşi se observă o oarecare predominanţă a celor tinere.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Pe locul al doilea vin ovicaprinele şi porcul domestic.
În cadrul ovicaprinelor, am putut determina o frîntură de corn şi un metatarsian ca aparţinînd genului Ovis, fără a putea preciza însă şi specia. Celelalte piese
reprezentate prin maxilare cu dinţi, dinţi izolaţi şi unele fragmente de oase lungi, pot
aparţine tot atit de bine genului Ovis cit şi genului Capra, aceste piese neprezentind
diferenţe morfologice intre aceste două genuri. Şi la ovicaprine, fragmentele osoase
aparţin indivizilor de toate virstele, dar este de remarcat faptul, că se găsesc mai multe
exemplare bătrîne decit la bovine.
Porcul domestic (Sus scrofa domesticus L.) este reprezentat prin fragmente osoase
aparţinînd unui tip gracilizat şi de talie mică (mai mică decît acela găsit in nivelul cu
ceramica liniară).
În ordinea frecvenţei urmează calul (Equus caballus L.). El este reprezentat prin
4 molare, un fragment de coxal, unul din metacarp, o falangă III şi două falange I. Aceste
din urmă prezintă exostoze laterale, imediat deasupra suprafeţelor de articulare distale,
fenomen ce poate apare in urma supunerii animalului la repetate şi grele eforturi
sau prin acţiunea unor cauze externe mecanice (frecare). lată de ce este foarte posibil,
ca aceste piese osoase să fi aparţinut unor cai domestici. Talia lor specifică era mijlocie
ca mărime.
Ultimul loc intre mamiferele domestice il ocupă ciinele (Canis familiaris L.). După
un fragment de mandibulă, care aparţine unui individ foarte bătrîn, putem constata
prezenţa, in nivelul hallstattian de la ffineşti, a unui tip de talie mică.
Mamiferele sălbatice sint reprezentate prin mistreţ (Sus scrofa ferus L.), cu patru
fragmente osoase, prin bour (Bos primigenius Boj.), de la care s-a păstrat un metacarp
intreg, provenind de la un animal matur, prin cerb (Cervus elaphus L.), cu un fragment
de astragal şi vulpe (Canis vulpes L.), cu un rest de mandibulă.
Din cele de mai sus rezultă evident, că in materialul faunistic de la ffineşti, aparţinînd atit nivelului cu ceramica liniară cit şi nivelului hallstattian timpuriu, predominau
resturile animalelor domestice, marcind prin aceasta că creşterea lor era una din ocupaţiile principale a locuitorilor purtători ai culturilor respective.
O. NECRASOV ti S. HAIMOVICI

APXEOJIOn:fl-IECKAR lliYP<l>OBKA B ,Il3HElliTH

PE310ME
KoMHCCIUI no H3ytJeHHJO nponcxo~eHHR pyMbDICKoro .113&1Ka H HapoAa npn AK&AeMHH PHP
DOCTaHOBHJI8 npoH3BecTH B 1958 r. apxeoJIOrHtleCKHe pacKODKH Ha 003AHeM A~AilJlhHOM DOCeJleHHH o nyHKTe ce Jla HCJiaa ,, Ha -reppHTopHH ceJia .n:mewTH; :rro noceJieHHe 6&mo o6HapymeHo B
peaynbTaTe CJIY'IaAHoit H8XOAKH ytJHTeJIR K. Bypara, o6Hapymnowero TaM ~parMeHTapH&Ie cocyA&I
(pnc. 7).
C 3TOit QeJlbiO DpHcryiiHJIH K HCCJleAOB&HHIO yqaCTKa, H8XOA.RI.QerOCJI Ha paCCTOJIHHH OKOJIO
5()() MOT CeJla, rAe DOCJieAHHe OTporH 38118AHbiX B03BbiWeHHOCTeit," nepepe3811Hble AOporoit .n3HeWTh-<l>HepeWTb, oTnoro cnyCK&JOTCJI K 38JIHBaeMoit p&BHHHe. Ha DJIOI.Q&AH npHMepHo B 100 M1 ,
6&1JIH BblpbiTbl Tp&HWeH H wyp~bl, MaKCHMilJlhHaJI rny6HHa KOTOpbiX He npeBbiWaeT 2 M
(pHC. 1).
lf3-38 AaBHHX ODOJ13Heit, CTOKa oca.r:tOtiHbiX H AeitCTBHJI DOAOOtiBeHHbiX BOA Ha yt~aCTKe Y
p&BHHH&I He oo ocex CJIY'Ia.RX YAaJIOCb npoBecTH CTpaTnrpa~ntteCKHe Ha6JIIOAeHHR B YAOBJieTBOpHTeJibH&Ix yCJioBHJIX. Hn>t<e 6y.lzyT BKpaTQe yt<ll38Hbl rJiaBHeitwne H8XOAKH, oTAeJibHO no K~OMY
nepno;zy.
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1. llaAeoAum. K oepxneMy na.JleoJm-ry, no-BJmHMOMy, OTHOCHTC.R JIHWI> O.IUfH ue6on&woil
OT~en H3 6enoro KpeMH.R, noKpbiT&Iil namnoil.

2. HeoAum. nbVIH OTKpbiTbl TpH >KHJlbiX KOMJIJleKca 3DOXH KYJII>T}'pbl JIHHeiluoil KepaMHKH,
JIHWI> tJaCTH'IHO H3YtJeHHble BCJle,llCTBHe YCJIOBHil 3a.JleraHHJI.
B ueoJIHTHtJeCKoM OTJIO>KeHIUI Ha :noil CTO.RHKe o6napy>KeH&I ~parMeHTbl rnHHRH&IX cocyAOB
H3 TOHKOI"O HJ1H rpy6oro TeCTa C OOHJII>HOil DpHMecbiO MJIKHHbl (pHC. 2), He6oJII>WOil TODOp (pHC. 3)
H HeCKOJII>KO KOCTeil ,llOMaWHHX >KHBOTHbiX - BOJta H CBHHbH.
3. KoHeq 6poH3otJOlO BeKa u paHHezaAI>UlmamcKuil nepu{)(). He 6&vto o6napy>t<euo HH OAHOro
>KHJIOro KOMJIJleKca 3TOil 3DOXH; 38TO 6biJUI Hail,lleHbl MHOrO'IHCJleHHble ~parMeHTbl KepaMHKH H
KOCTeil ,llOMaWHHX >KHBOTHbiX (oona, OBQbl, KOpODbl, CBHHbH, JlOWa,IUI H COOaKH) H ,IUIKHX (Ka6aua
H JUICHQbl).
KepaMHKa KOHQa 6pou3oooro oeKa (puc. 4/1-2) oocxoAUT K D03.1UfeMY nepuo.~zy KYJII>TYPhl
, Kocruwa ua. ceoepe MoJIAaBHH, uenocpeACTBeHHO npeAwecroyiO~eil rpynne Hoya, a pauneraJII>IUTilTCKHil nepHOA (pHC. 4/3-6), xapaKTepH3YIOnudiC.R OpHaMeHTOM C KaHHeJUOpaMH, COOTBeTCTDYeT
nocne,IUieMY raJII>IUTilTCKOMY >KHJIOMY ropwoHT}' o Kopn3TeHH, uenocpe,llCTBeHno cneAYJO~eMy 38
KYJlb-ryp<>il Hoya.
HI!PJIAY C KepaMHKOil 6&VIO Hail,lleHO H HeCKOJII>KO H3,lleJIHil H3 KpeMH.R, K8MJUI, KOCTH,
OOo>K>KeHHoil rJUIHbl H 6poH3bl (pnc. 5).

II.
1.

J(orfieodaAbHWU nepuod u Ha'4aAO paHHerjeodaAbHoil 3noxu
Ha'4aAO 3noxu nepeceMHUil. HaiiAeno HeCKOJII>KO ~parMeHTOB KepaMHKH

2. KoHeq

III

o.

dorje{)()a~~bHOlO nepuoda u Ha'4aAo paHHelo (JeodaAWMa. Ha Teppuropuu OTKpbiToro

.noceneuH.R y 38J1HoaeMoil noilMb1 o6uapf>KeH&I cneAI>I Tpex op&IT&IX o 3eMJIJO HenoKpbiTbiX neqeil
(pHC. 6). llOCTpOilKa HX OTJUI'IaeTCJI OT DOCTpOilKH neqeil B AoclleoAa.JlbHbiX noceneHIUIX D03,1Vlero
nepno,lla o XmlH'Ie H CDHHoace. O,IUia H3 ne'leil, HailAeHHa.R ua ytJaCTKe c MHOro'IHcneHH&IMH CJte.z:taMH
o6HTilHHJI AoclleoAa.JlbHoro nepno,lla H HatJana paHHero ~rount3M8 (IX-XI oo.), 6eccnopHo npHHQAJte>KHT HQA3eMHOMY >KHJIHDzy' X H XI BB.
t.ITo KacaeTc.R HHoeHTap.R noceneHH.R A~Aa.Jl&Horo nepnoAQ H HatJana paHHero ~AQJU13Ma
B ,!{3HeUITH, TO 3,llecb npeOOJlaAQeT KepaMHKa, xapaKTep KOTOpoil D03BOJ1JieT pacnpeAeJIHTh ee DO
cneAYJO~ KaTeropn.RM : 1, cpasHHTeJII>Ho peJn<o ocrpeqarouumcH THD pyqnoil BhiAeJIKH IX- X oo.
(puc. 7 u 8); 2, KepaMHKa, otJeH& qacro ocrpeqaro~uc.R o X H XI oo., c,llenauHu Ha MeAJtenno H
,lla>Ke Ha 6biCTpO opa~WeMCJI Kpyry (pHC. 10 H Il), OTpa>KaJO~a.R BJIHJIHHe KepaMHKH THDa
,Ilp11,1zy; 3, H3rOTOBJleHHa.R Ha Kpyry cepa.R KepaMHKa, aHaJIOrH'IHa.R TaK H83biBaeMOMY nmy CaJrroooMaJUV<Oil KepaMHKH (npeACTaBJieHa JUIWI> MYMH ~parMeHTaMH).
Hap.RJlY c KepaMHKoil Ha AoclleoAa.JlbHOM noceneHHH o .Ibnewm 6&VIO HailAeHo H ueCKOJII>KO
YKpawemdt H3 KOCTH H 6eJtoro MeTa.JlJlll, 1 TaK>Ke DOJIOBHHa KaMeHHOrO ,IVICKa (pHC. 9).
Bce 3TH uaxoJn<H YK83biBaJOT Ha o6HTaHue A~eoAaJII>Horo nepno,lla H uaqana pauHe~eo
Aa.JlbHOil 3DOXH (IX-XI oo.), 6onee no3,1Ufee tJeM o6HTaHHe VIII-IX oo. o XmlH'Ie H qacmtJHo
coonQAaro~ee c 6onee D03.IVIHM o6HTaHHeM Ha nocenenHH o CnuHoace; ono npiUIQAJte>KHT nocneAHeMY ::rra:ny KYJII>TYPhl XJIHHtJa I, KOrAQ oua crom<Hynac& c np11,1zyHaitCKHMH H ceoepHonpuqepHoMOpcKHMH 3JteMeHTaMH.
C 3THH'IeCKoil TO'IKH 3peHH.R, H8 OCHOBaHHH xapaKTepa KepaMHKH CJtaBJIHCKOrO (XJmuqa I)
H nporopyMbiHCKOI"O (,Ilp11,1zy) THDOB, noceneiUie B ,Il3HeUITH MO>KHO CBJI38TI> CO CJlaBJIHCKHMH H
nporopyM&IHCKHMH HaceneHIUIMH IX- XI oo.

III.

cZJe()()a~~bHwil cmpoil

1. PaHHuil (Jeoda~~wM. Hail,lleH&I MHOro'IHCJteHH&Ie ~parMeHTbl KepaMHKH (puc. 12) u HH3KOKatJecroeuHaH cepe6p.RHa.R 6n.RwKa (pnc. 13), npu6JIH3HTeJI&Ho AampyeM&Ie XI-XIII oo.
2. Pa3Bumwil (JeodaAwM. Ha TOM >Ke MeCTe o6Hapf>KeH&I oecJ>Ma MHoro'IHCJteHH&Ie cneAI>I
o6HTaHH.R XV -XVI oo., AOKYMeHTHpyeM&Ie ~parMeHTaMH KepaMHKH (puc. 14) H MHOrHMH >Kene3HbiMH H3,lleJUIJIMH (pHC. 15), CBJmeTeJli>CTBYIOuniMH O cy~eCTBOBaHHH CeJUI~ 3TOil3DOXH, Bepo.RTHO
COOTBeTCTBYIQ~ero Dpe>KHeMY CeJIY ,U3HeUITH.
llonyqeHH&Ie AO cux nop pe3yJII>TaTbl o6.R3biBaJOT K npo,lloJt>KeHHJO HatJaT&IX pa60T, o 'laCTHOCTH, AJ1JI 6onee npaoHJII>Horo AQTHpooaHH.R H B&IHCHeHHH CJteAOB o6HT8HIUI no3,1Ufero AoclleoA8Jli>HOro nepHO,lla H p8HH~Aa.JlbHOA 3DOXH.
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OB'L.RCHEHHE PHCYHKOB
Puc.
Puc.
PHC.
PHC.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.

1. - ,Il3HeUJTio. nJWI paCKODOK.
2.- JluueitH&R KepaMHKa.
J.- J<aMeHHblit TODOp B BH,Ae KOJIOJU(H 3DOXH K)'JibTypbl JIHHeitHoit KCpaMHKH.
4.- 1-2, KCpaMHKa KOHUil 6poH30BOro BeKa; 3-6, KCp8MHK8 paHHero 1'8JlbWT8T8.
S.- J13,1leJJHR H3 KBMHR, KOCTH, OOo>K>KCHHOit I"JIHHbl H 6poH3bl paHHero 1'8JlbWT8T8.
6. - ne'lll IX-X BB. (A, C) H X-XI BB. (8).
7.- KepaMHKa IX-X BB. H3 ne'IH, HaXOJlRil.leitcR B toro-toroBOCTO'IHOM KOHUe TpaHweu 1.
8. - KepaMHKa IX-X BB.
9. - npe,AMeTbl H3 6enoro MeT&JIJI8, KOCTH H KBMHR, IX-XI BB.
10.- KepaMHKa X-XI BB.
11. - KepaMHKa X-XI BB.
12.- KepaMHKa XI-XIII BB.
IJ.- Cepe6pR118R 6JIJIWKa paHH~WIJibHoro nepuona.
14. - KepaMHKa XV-XVI BB.
IS.- )l{eJJeaHble H3,1leJJHR XV-XVI BB.

LE SONDAGE ARCHf:OLOGIQUE DE DANEŞTI

RESUME

La Commission pour l'etude de l'origine de la langue et du peuple roumain - dependant
de 1' Academie de la Republique Populaire Roumaine - avait decide pour 1958 des sondages
archeologiques dans l'etablissement prefeodal de basse epoque, sis au lieu dit ((La Islaz>> (sur le
territoire du village de Dăneşti, district de Vaslui), station identifiee grâce a la decouverte fortuite
de quelques vases fragmentaires (fig. 7) faite par l'instituteur C. Buraga.
Dans ce but, on a commence les recherches par le secteur situe a 500 m environ au Sud
du village, ou les derniers contreforts des hauteurs de l'Ouest, coupes par la route Dăneşti
Fiereşti, descendent en pente douce vers la plaine inondable. On y a fouille, a l'aide de
tranchees et de cassettes, une surface d'environ 100 m 1, jusqu'a une profondeur maxima
de 2 m (fig. 1).
.
Etant donne d'anciens glissements de terrain, le revinement de la pente et l'action des
eaux souterraines dans la portion situee vers la plaine, il n'a pas ete possible de se livrer a des
observations stratigraphiques dans de bonnes conditions, dans tous les cas. Voiei, exposees succinctement, les principales decouvertes pour chaque periode en particulier:

1. Rigime de la COIIJIIIUne primitive
1. Pallolithique. Un seul petit eclat de silex blanc, patine, qui semble dater du paleolithique
superieur.
2. Neolithique. Trois complexes d'habitat, datant de la civilisation de la ceramique lineaire,
qui, par suite de leurs conditions de gisement, n'ont ete que partiellement etudies.
Les depâts neolithiques de cette station ont livre des tessons ceramiques de vases faits
soit en bonne pâte, soit en une pâte grossi~re, contenant beaucoup de balle (fig. 2), une petite
hache de type « Schuhleistenkeil » (fig. 3) et quelques ossements d'animaux domestiques
(breuf et porc).
3. Fin de l'âge du bronze el premiere plriode du Hal/sta//. On n'a identifie aucun complexe
datant de cette epoque. En revanche, on a trouve de nombreux fragments ceramiques et des os
d'animaux domestiques (lxruf, mouton, porc, cheval et chien) et d'animaux sauvages (sanglier
et renard).
.
La ceramique de la fin de l'âge du bronze (fig. 4/1-2) est de l'etape finale de la civilisation de Costicha (du Nord de la Moldavie) immediatement anterieure au groupe de Noua,
tandis que celle de la premiere periode du Hallstatt (fig. 4/3-6), caracterisee par le decor cannele,
corresF.nd a l'avant-dernier niveau d'habitat hallstattien de Corlăteni, immediatement posterieur
a la Clvilisation de Noua.
Outre la ceramique, on a trouve quelques objets en silex, pierre, os, terre cuite et
bronze (fig. 5).
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Il. Piriotk prlfiodale el JlbNI aN haN/ fiiOYefl âge
1. Com111enument tk la plriotk tks 111igrations. On a trouve quelques fragments ceramiques
du III! si«le.
2. Fin tk la plrioae prlfiodale el JlbNI aN haN/ fii:J)Ifl âge. A l'interieur de cette station non
fortifiee, faisant face a des prairies inondables, on a trouve les restes de trois fours creuses a meme
le sol (fig. 6), sans toit, qui, par )eur construction, different des fours des stations de la premiere
etape de la periode prefeodale, de Hlincea et de Spinoasa. Il est indubitable que l'un de ces fours,
decouvert dans un secteur comprenant de nombreux vestiges d'un habitat prefeodal et d'un habitat
du debut de la premiere etape de l'epoque feodale (IXe- Xr siecles) appartient a une habitation
de plain pied, des xe- xr siecles.
En ce qui concerne l'inventaire de la station de Dăneşti, de l'epoque prefeodale et de la
premiere etape de l'epoque feodale, on constate que la ceramique y predomine. D'apres ses caracteristiques, elle peut etre rangee dans les categories suivantes: 1, ceramique faite a la main
(fig. 7 et 8), moins frequente, des IXe- xe siecles; 2, ceramique faite au tour lent et meme avec un
' tour rapide (fig. 10 et 11), trahissant l'influence de la ceramique du type Dridu; cette espece,
tres frequente, est des xe -Xr si«les; 3, la ceramique gri se, faite au tour, qui ressemble a la ceramique du type dit de Saltovo-Maiatzk, attestee seulement par deux fragments.
En sus de la ceramique, on a egalement trouve sur l'etendue de la station prefeodale de
Dăneşti des pieces de parure en os et en metal blanc, ainsi qu'une moitie de rondelle en pierre
(fig. 9).
Tous ces restes denotent un habitat de la periode prefeodale et de la premiere etape de
l'epoque feodale, des IX•- xe siecles, posterieur a celui de Hlincea 1 (VIW- IXe siecles) et partiellement contemporain de l'habitat plus recent de la station de Spinoasa, appartenant a la derniere
etape de la civilisation de Hlincea 1, celle de son contact avec des elements provenant de l'espace
danubien et du Pont septentrional.
·
Au point de vue ethnique, a en juger aux caracteristiques de la ceramique du type slave
(Hlincea I) et proto-roumain (Dridu), la station de Dăneşti appartient a une population slave et
proto-roumaine des IXe- Xr si ee les.

III. Regime Jiodal
1. Premiere llape tk la plriotk Jiodale. On a trouve plusieurs fragments ceramiques (fig. 12)
et une applique en argent impur (fig. 13) qui, pour le moment, ont ete dates, avec une cenaine
approximation, des xr-xnr siecles.
2. Apogee au rlgime fiodal. On y a decouvert de tres nombreux vestiges d'habitation, des
X Ve -XVIr siecles, attestees par des fragments ceramiques (fig. 14), plusieurs objets en fer
(fig. 15), indiquant qu'il s'agit de l'emplacement d'une ancienne localite de cette epoque, correspondant probablement au vieux villagc de Dăneşti.
Les resultats obtenus jusqu'a present imposent de poursuivre ces recherches, en vue de
mieux preciser et interpreter les vestiges d'habitat datant de la derniere etape de l'epoque prefeodale et de la premiere etape de la feodalite.

EXPLICATION DES FIGURES

ch~e

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
n• 1.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. 2. 3. 4.S. 6.7. -

Dinqti. Plan des fouilles.
Qramique limaire.
Hache de pierre du type « Schuhleistenkeil» (~poque de la dramique linbire).
1-20, dramique de la 6n de l'ige du bronze; 3-6, dramique de la premiere phase du Hallstatt.
Objets en pierre, os, terre cuite et bronze (premiere phase du Hallstan).
Fours m~nagen des IX•-xe siCcles (A-Q et des x•-xie siCcles (8).
Qramique des IX•-x• siecles provenant de l'int~rieur du four situ~ a l'extr~mit~ SSE de la tran-

8. - Qramique des IX•-x• aiCcles.
9. - Objets en mhal blanc, enos et en pierre (IX•- XI• siCcles).
10. - aramique des X•-Xle siCcles.
11. - aramique des x•-xi• siecles.
12.- Qramique des XI•-xm• aiCcles.
13. - Applique en argent (premiere Npe de la ~riode f~le).
14. - Qramique des xv•-xvi• aiCcles.
15. - Objeta en fer dea xve-xv1• aiCcles.
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SONDAJUL DE LA CÎMPULUNG, PUNCfUL «CLOAŞTER>>*
(reg.

Argeş)

istorice despre << Cloaşter )), mănăstirea catolică din Cîmpul ung, sînt destul de
Fundarea lui a fost pusă nu odată, în legătură cu întinderea la
sud de Carpaţi a stăpînirii cavalerilor teutoni, aşezaţi între 1211-1225 în Ţara
Bîrsei 1 ; d-ar această ipoteză este azi din ce în ce mai puţin admisă 2 • S-a mai presupus
eli despre Cloaşter ar fi vorba într-un document din 1382 3 • Documentul, însă, este,
după toate probabilităţile, un fals 4 •
Prima ştire sigură pe care o avem despre o mănăstire dominicană în Cîmpulung -desigur Cloaşterul - este din 1427 6 • Aflăm atunci eli mănăstirea, distrusă de turci, probabil în anul precedent, urma să fie refăcută, ba chiar mărită. A doua ştire, şi ultima,
este cuprinsă într-un document din 1656 8 ; biserica, de multă vreme ruinată, a Cloaşte
rului (de data aceasta este numit aşa), fusese definitiv dărîmată de către egumenul Melhisedec al mănăstirii ortodoxe vecine, zisă azi Negru Vodă; catolicii cîmpulungeni cereau
săli se restituie locul Cloaşterului, loc a cărui proprietate fusese uzurpată, de către mănă
stirea ortodoxă. Reintrat în posesia catolicilor, locul Cloaşterului a mai fost respectat
timp de mai bine de un veac, atît de catolici cît şi de ortodocşi 7 • Nu ştim la ce dată,
dar probabil în secolul al XIX-lea, el a devenit proprietate particulară.
Cercetări şi săpături s-au făcut pe locul Cloaşterului în două rînduri, pe cît se
pare: mai întîi, la sfîrşitul secolului trecut, Gr. Tocilescu a făcut o amănunţită cercetare, poate însoţită şi de unele sondaje 8 , în al doilea rînd, Virgil Drăghiceanu a
făcut, prin 1926-1927, săpături mai aQlple, în urma cărora s-ar fi putut preciza, se spune,
locul absidei bisericii mănăstireşti. Cu această ocazie, deşi a fost pusă şi o inscripţie,
menită să indice acest loc şi sl1 amintească viitorimii lucrările efectuate, nu s-a publicat
însă nimic cu privire la rezultatele obţinute. Nu am putut da, pînă în prezent, nici
de vreun raport oficial asupra săpăturilor, nici de obiectele care, după spusa localnicilor,
ar fi fost descoperite cu acel prilej.
ln cursul anului 1957, Sfatul popular al oraşului Cîmpul ung a procedat la parcelarea terenului pe care se află ruinele Cloaşterului şi, îndată după aceea s-au început
lucrările de construire a unor locuinţe, pe o bună parte din parcele. Aceste lucrări fiind

·sTIRILE

puţine şi sărace.

* La efectuarea sondajului au panicipat: 1. Bamea,
din panea Institutului de arheologic şi E. Uzlrcscu, din
panea Institutului de istoria anei, ale Academiei
R. P. Rominc. Desenator: E. Mironcscu.
1 N. Iorga, SluJii (i tltuiiMtlllt tii prirlin lt1 istoritl ,."",,_
lli/or, 1-II, p. XII. Acelaşi, lstori• bistritii "'"''"'lli ,;
• rit/ii nligiotut t1 ,."",tllilor, cd. 2, voi. 1, Buc., 1929,
p. 26 şi urm.
1
1. Fcrcnţ, c-•llii (i tpiuopiile lor, Blaj, 1931, p. 164170. Gh. 1. MoiiCI("U, C•tolitit11111ll11 MoltlDN p/11111• sflr(itul ".tului XIV, Buc., 1942, p. 3, n. 3. E. Uzlrcscu,
Dtspn pitltr• M -1111 • to111ittl11i Ulunlf/ill ,; tlltN
JWDbltMt tiTINolfllitt ,; itloritt /11 ltg41ur4 tii r•, in .'ituJii li

tlf'ttldri tii istoritl

t~rlri, IV, 1957, nr. 1-2, p. 119, n. 6.
1 Hurmuzaki-Dcnsuşianu, IJDtiiMtlllt pri•iltNif't l• istoritl

roMIIIilor 11, Buc., 1890, nr. CCXVI, p. 116.
' E. Uzlrcscu, op. tii., p. 118.
1
N. Iorga, Atit li fr•g"''"'' pririloorr 1• islori• roMIIIi/or . .. , III, Buc., 1897, p. 81-82.
1 Al. Lapcdatu, Mtzrghilfl t!MMM Nrgr11/11i VoJ4. O
ipoltt4 islorit4, « V" Mdtllltltbi tii tlotiiMttllt isloritu, Buc.,
1915, p. 7.
7 Fr.
1. Sulzcr, Gluhithle dis Tr•"'•lpillitthttl
D•til"' . .. , 1, Viena, 1781, p. 331-332.
1 M.r/r tlittitl- gtogrt~fit •l RoMIIIiti. . . II, Buc.,
1899, p. 487, a.v. Ompulung.

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

1. IIAR:-.EA ~i E. 1.,\ZXHESCii

fi6

2

oprite în toamna anului 1957, în urma interYenţiei Institutului de arheologie, s-a hotărît
efectuarea unor sondaje în cursul campaniei din vara următoare.
Scopul sondajelor era în primul rînd de a determina ce se mai putea găsi sub parcelele rămase încă neclădite. In al doilea rînd, se încerca, pe cît mai era cu putinţă,
date fiind distrugerile rezultate în urma construcţiilor efectuate în 1957, fixarea originilor, duratei şi însemnătăţii acestei aşezări şi, eventual, a raporturilor ei cu alte complexe
contemporane sau ulterioare, din Cîmpulung şi împrejurimi.
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Fig. 1. - Cimpulung, punctul « Cloaşter »: planul sondajului din 195R.

Deoarece cu prilejul unor lucrări de construcţie şi nivelare cu plugul ieşiseră la
iveală şi resturi dintr-o fereastră gotică, lucrată ajur, sfărîmată de fierul plugului, era
de presupus că fîşia nivelată astfel, atingea chiar locul fostei biserici a mănăstirii. La
sudul drumului astfel deschis, pe parcela nr. 21, s-au întîlnit, în cursul săpăturilor pentru
fundaţiile imobilului, « coltul unui zid gros, de bolovani de rîu şi legaţi cu mortar
foarte rezistent>>; iar pe parcela 17, tot cu ocazia săpăturilor pentru temelie, se găsiseră
numeroase schelete omeneşti, ale căror oase au fost împrăştiate. Pe aceeaşi parcelă, în
pereţii gropii de var situată la sud de clădire, se mai zăreau 5--6 schelete dispuse pe
două niveluri. În unghiul de nord-est al gropii se putea zări colţul de sud-vest al unei
construCţii de piatră, al cărei zid de vest se îndrepta spre casa nou construită, în timp
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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ce traseul zidului de sud părea a 6
indicat de o uşoară denivelare care se
continua spre est şi în parcela vecină
(nr. 19), neconstruită.
Lucrările noastre au început prin
trasarea a două secţiuni 5.1 şi S.II,
situate pe parcelele 17 şi 19, orientate
aproximativ sud-nord, late de 2 m şi
lungi de 10 m, menite să intercepteze
presupusul zid ce părea indicat prin
denivelarea amintită mai sus (vezi
planul, fig .. 1). Rezultatele sondajelor
sînt următoarele: atît în S. 1 cît şi în
S. II s-a întîlnit zidul presupus. Acesta
se afla la o adîncime de circa 0,35 m
de la S\ll)rafaţa solului, iar partea lui
inferioară nu atingea o adîncime mai
mare de 0,20-0,25 m sub nivelul de
dărîmare. Zidul era construit din bolovani de rîu, legaţi cu un mortar foarte
friabil. Pe latura lui de sud, s-au găsit,
·la nivelul de dărîmare, cîteva cuie de
şiţă. Ţinînd seama de mica adîncime la
care coborau temeliile acestui zid, de
minima lui rezistenţă şi de lungimea
lui, se poate presupune că este vorba
de un zid de împrejmuire. La nord
de acest zid, în S. 1, s-au găsit două
morminte: primul, M 1, la -1,03 m,
aparţine unui copil sub 0,80 m înălţime;
cel de-al doilea, M 2, la -1,17 m,
prins numai cu partea de jos a corpului
în secţiunea respectivă, este al urtui
adult. Judecînd după lungimea femurului, el putea avea circa 1,70-1,75 m
înălţime. Imediat la nord de acest
mormînt, secţiunea atingea o groapă
de gunoi recentă.
ln S. II, la 0,60 m spre nord
de zidul amintit, începînd de la - 0,50
şi pînă la -0,90 m de la suprafaţa
solului, s-a întîlnit un masiv de zidărie
de plan dreptunghiular, cu lungimea,
pe direcţia nord-sud, de 1,20-1,30 m
şi cu lăţimea de 1,10-1,12 m. Capătul
de nord al secţiunii pătrundea de asemenea într-o groapă de gunoi. Degajat
complet, prin crearea unei casete în
peretele de est al secţiunii, masivul de
zidărie, al cărui nivel de bază coboară
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pînă la
zidărie

1,12 m, se dovedeşte a nu avea nici un fel de legătură organică cu ruc1 o altă
din jur. El este construit tot din piatră de riu, legată de data aceasta cu un
mortar foarte rezistent. Scopul lui n-a putut fi determinat.
Între acest masiv de zidărie şi presupusul zid de imprejmuire, se afla un schelet
de adult de circa 1,70 m înălţime (M 3).
Caracteristică celor trei morminte menţionate este lipsa oricărui inventar. Numai
existenţa sicrielor poate fi dedusă prin prezenţa in toate trei a unor cuie de fier. Sicriele
fuseseră sprijinite pe un « pat» de pietre, vizibil mai ales la M 1. Pe colul femurului
drept al scheletului din 1\[ 2, se afla un obiect oblong de fier, devenit de nerecunoscut,
din cauza ruginii. Ţinînd seama că, sub unul din virfurile acestui obiect, pe faţa anterioară a femurului, se afla adinc înfiptă in os o altă aşchie de fier, este de presupus că
obiectul amintit mai sus ar putea fi un virf de lance sau de săgeată de arbaletă şi că
numai in urma putrezirii cadavrului şi sicriului, el s-a frint şi s-a culcat sub greutatea
stratului de pămînt. La celelalte schelete nu s-au putut observa urme de violenţă. Toate
mormintele au aceeaşi orientare, care coincide cu răsăritul de vară. Scheletele au, in
toate trei cazurile, miinile incrucişate pe piept, cu antebraţele petrecute complet unul
pe lîngă celălalt, palmele atingind fiecare incheietura cotului opus.
Deoarece descoperirile de mai sus, puse alături de ceea ce se putea observa in
groapa de var de pe parcela 17, despre care am amintit, dovedeau că in acest sector
se intindea un cimitir, cercetările au fost deplasate către est, in marginea de răsărit a
parcelei nr. 19, unde denivelări mai accentuate lăsau să se presupună existenţa altor
masive de zidărie. Secţiunea III, paralelă cu S. I, şi situată la 5 m est de aceasta, a dus
la descoperirea, la 0,50-0,60 m sub nivelul solului, a două ziduri paralele, construite
din bolovani de riu, cu mortar foarte rezistent, groase de cite 0,85 m, distanţate intre
ele la circa 5,50 m şi reprezentind pereţii de nord şi sud ai aceleiaşi încăperi. Secţiunea
a prins in zidul de la nord o intrare, largă de 1,28 m. Două blocuri paralelipipedice, de
piatră cioplită (calcar) marchează pragul, inspre exterior. Pe ele se mai pot vedea urmele
tencuielii care le lega de uşorii ce par a fi fost deci tot de piatră. În faţa acestei intrări;
la -0,95 m, s-a intilnit un pavaj de piatră de rîu.
Ţinînd seama de faptul că, intre cele două ziduri amintite, stratul gros de dărîmă
tură conţinea numeroase cărămizi de 0,280 X O, 195 X 0,030 m şi că, uneori, încă legate
intre ele cu mortar, acestea formează blocuri destul de mari, a căror curbură pare să
indice că au făcut parte dintr-o boltă, este de presupus că întreaga suprafaţă a încăperii
a fost acoperită cu o boltă spijinită pe pereţii de nord şi sud menţionaţi. SUb stratul
de dărîmături se afla un strat de pămînt galben, amestecat cu moloz, nivelat. Suprafaţa
acestui strat coincide cu limita inferioară a tencuielii vă'ruite, - ce s-a mai păstrat pe
alocuri pe faţa interioară a peretelui de sud al încăperii - şi reprezintă deci nivelul de ·
călcare. Imediat sub acest strat de nivelare, la 1,15 m sub nivelul solului, s-au întîlnit
resturile unui al treilea zid, paralel cu primele, gros de 1,15 m, format tot din bolovani
de rîu legaţi cu mortar şi care, depărtat fiind la 1,40 m de peretele de nord al încăperii,
vine dinspre vest şi se întrerupe brusc, prin dărîmare, la circa 1 m de malul de est
al secţiunii. Suprafaţa părţii bine păstrate pare a fi fost nivelată, pentru a permite apoi
nivelarea interiorului încăperii. Continuarea zidului către est nu mai este marcată decit
printr-o dărîmătură de bolovani amestecaţi cu moloz.
Prin crearea a trei casete in peretele de vest al secţiunii S III (C 1, C 2, C 3),
s-au putut prinde: în C 1, colţul de nord-vest al construcţiei, precum şi baza unui contrafort, nelegat cu peretele de nord al încăperii, perete pe care il sprijină, iar în C 3,
colţul de sud-vest al aceleiaşi construcţii. În C 2, s-a putut observa că zidul de
vest al încăperii nu se leagă de zidul transversal, gros de 1,15 m, amintit mai sus, ci il
încalecă. A pare evident faptul că acest zid gros este mai vechi decit construirea
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încăperii a cărei porţiune de vest şi intrare pe latura de N au fost date la iveală
in această secţiune. Spre aceeaşi concluzie ne îndreaptă faptul că suprafaţa zidului
a fost nivelată, ca şi acela că el pare a fi cotit in unghi drept spre nord, această
prelungire formînd un fel de prispă, lată de 0,33 m, de-a lungul zidului de vest al
încăperii.

Cum am arătat mai sus, continuarea dărîmată a zidului gros de 1,15 m se
pierdea in peretele de est al secţiunii. O secţiune efectuată la 6,50 m spre est de S III
şi paralelă cu aceasta (S IV), situată in parcela nr. 20, n-a mai prins continuarea zidurilor
de nord şi sud ale încăperii, ci numai resturile unui alt zid, ce nu se află în prelungirea celui gros de 1,15 m, cum ar fi fost de aşteptat.
Pentru a putea prinde colţurile de sud-est şi nord-est ale încăperii, s-a creat o
casetă (C 4), în peretele de vest al S IV şi s-a deschis o nouă secţiune, S V, orientată
' aproximativ ·est-vest, destinată să lege între ele S III şi S IV şi perpendiculară pe ambele.
ln C 4 s-a putut prinde colţul de sud-est al construcţiei, colţ care s-a dovedit a fi
întărit printr-un pilon de zidărie, construit din piatră şi cărămidă (în asize?) şi înconjurat
cu un pavaj de piatră măruntă de rîu. ln S V s-a putut urmări zidul de nord al
încăperii, pînă la o distanţă de 6,60 m (în interior) de la colţul nord-vest al încăperii.
La această distanţă zidul se leagă de un alt zid care cade perpendicular pe el şi care
pare a fi peretele de est al încăperii. Prelungirea spre nord a acestuia se curbează însă
către vest, scăzînd treptat în înălţime. Din această prelungire se desface o altă prelungire către nord-est, ce se pierde sub drumul nou deschis, sub care n-a mai putut fi urmă1'ită. Dincolo de drum, în parcela nr. 25, această prelungire n-a mai putut fi prinsă. O
cercetare la mai mare adîncime a zidului curb a dovedit că şi el se sprijină pe altul mai
vechi, tot curb, dar avînd altă grosime şi altă curbură.
Deschiderea unei noi secţiuni (S VI), paralelă cu S V şi situată pe latura de nord
a casetei C 1, s-a dovedit din cele mai rodnice, căci aci s-au găsit, la o adîncime de
0,75-0,80 m, bucăţi de tencuială zugrăvită (negru, roşu, galben, verde, albastru) şi
trei blocuri de piatră, fragmente de nervuri, cu un profil net gotic. Stratul cuprinzînd
nivelul de dărîmare continua şi sub drum, unde n-a putut fi urmărit.
Concomitent cu această operaţie, s-au mai efectuat o serie de sondaje la mică adîncime, în punctele A, B, C, situate spre sud de S III, la capătul parcelei nr. 19 (fig. 1),
care au dus la concluzia că şi în această porţiune de teren se găsesc substructuri cu ziduri
de 0,85-0,90 m grosime, tot din piatră, ale unei clădiri ce se întindea către est, sub
parcela nr. 20.
Adîncindu-se S III, în vederea stabilirii stratigrafiei întregii aşezări (fig. 2), au
ieşit la iveală alte două morminte, primul situat la circa 0,60 m de faţa exterioară a
peretelui de sud al încăperii descoperite prinS III şi aflător la 1,53 m adîncime (M 4), iar
cel de-al doilea, situat în interiorul încăperii, la o adîncime de 2,05 m, M 5 (terenul
fiind în pantă, mormintele sînt la acelaşi nivel).
De remarcat este faptul că scheletul din M 4 prezenta particularitatea de a avea
clavicula stîngă tăiată la mijlocul ei. Braţele îi erau aşezate ca la scheletele din mormintele descrise mai înainte. Spre deosebire de toate celelalte, scheletul din M 5 avea braţele
dispuse asimetric: cel drept întors cu palma deasupra inimii, cel stîng, cu palma deasupra
părţii de jos a pîntecelui. Inventarul acestor două morminte se reduce tot numai la
cuiele de fier provenite din sicrie.
Faptul că gropile celor două morminte nu întrerup stratul de pămînt galben, pe
care îl taie însă toate zidurile din cuprinsul secţiunii, impune concluzia că înhumarea
a fost ~cută înainte de a se construi atît încăperea ale cărei ziduri sînt de 0,85 cm
grosime, cît şi zidul de 1,15 m grosime, pe care trebuie să-I presupunem, cum am arătat,
dintr-o fază anterioară încăperii.
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Materialul ceramic extrem de sfărîmat şi de puţin caracteristic, descoperit în cursul
întregii cercetări, pare a aparţine secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea.
Concluziile ce rezultă din aceste sumare sondaje, sînt:
1. Sub parcelele nr. 19 şi 20 şi, probabil, sub părţile neatinse de construcţiile
ridicate pe parcelele imediat vecine (nr. 17 şi 21 ), se mai gllsesc temeliile unor construcţii din complexul Cloaşterului.
Il. Biserica mănllstirii trebuie să se fi găsit, parte în regiunea S VI, parte sub
drumul nou creat. Cum nivelul de dărîmare al acestei biserici este la 0,75-0,80 m sub
cel al drumului, se mai poate spera ca la o reluare a cercetărilor, să se găseascll substrucţiile ei.
III. Cu toată aparenta sărllcie de material ceramic pe care o prezintă pentru moment
complexul, este posibil să se gllseascll şi exemplare mai vechi, clici, cu excepţia unei
mici porţiuni, mai ales în interiorul incllperii parţial degaja te in S III şi S V, nicăieri
sondajul nu a depăşit nivelul de dărîmare.
1\'. Substrucţiile ieşite la iveală atît în S 111 cît şi în S \', apaqin la două faze
diferite de construcţie. Construcţiile din faza cea mai veche erau dărîmate, incll înainte
de începerea celor din faza a doua.
V. Cimitirul, a cărui existenţă o dovedesc toate mormintele găsite, este anterior
celei mai vechi faze de construcţie întîlnită în cursul sondajelor.
D acll am pune aceste constatări in legătură cu ştirile istorice care ne arată că, la
inceputul secolului al XVII-lea, Cloaşterul era de mai multă vreme ruinat, ar fi să credem
d cea mai nouă fază de construcţie observată in sondajele efectuate, datează cel puţin
din prima jumătate a secolului al XVI-lea, cea mai veche putînd data măcar din secolul
precedent. În acest caz, cimitirul n-ar putea fi decit din secolul al XV -lea, cel mai
de vreme. Dacll însă presupunem cll faza cea mai recentă corespunde refacerii despre
care se vorbeşte in documentul sus-amintit, din 1427, atunci trebuie să presupunem
cll prima fază de construcţie aparţine celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIV -lea,
iar cimitirul, cel mai tirziu primei jumătăţi a aceluiaşi secol.
VI. Fragmentele de nervuri descoperite au permis, de pe acum, să se corecteze
atribuirea unor alte fragmente asemănătoare, aflate in lapidariul Muzeului raional (sub
nr. inv. 22 şi 23) - presupuse a proveni din casa domneascll a lui Matei Basarab,
de la mănăstirea Negru-Vodă- ca aparţinînd tot Cloaşterului.
O cercetare mai întinsă, intr-o campanie viitoare, ar putea preciza şi raporturile
existente între Cloaşter şi unele sculpturi de facturll net gotid, incastrate îrr pereţii
turnului de la « Negru Vodă». De asemenea s-ar putea vedea legăturile existente între
aceeaşi mănăstire catolicll şi portalul şi fereastra, ambele tot de factură gotică, care probabil
au fost numai refolosite în biserica Sf. Gheorghe din aceeaşi localitate. O astfel de
cercetare ar putea duce la descoperirea unor elemente de datare certă, care să permită
rezolvarea problemei, atît de controversate, a originii Cloaşterului.
1. 8:\RNEA ti F.. I.AZARESCU

IDYP<I>OBKA 8 KLIMllYJIYHrE (llYHKT ce KJIOAIDTEP")
PE310ME

O ~OMHHHKilHCKOM MOHBCTbtpe Knoaurrep B KbiMJIYJIYHre o6n. Ap~>t<ew coo611t8JOT JDIWL
~Ba HCOCI10pHMbiX HCTOpHllect<HX HCTO'IHHKB: J) ~OK)'MCHT 1427 I'., ynOMHHBIOiltHit O npoeKTC peKOHCTp}'KQHH MOHBCTblp.R B YBCJJH'ICHHOM
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ro,lly; 2) ,llOJ<YMCHTbl cy.Ue6Horo ,lleJJ& 1656 r., H3 KOTOpbiX JIBCTByeT, 'ITO T8K K&K MOHaCTblpb 6bVJ
vme npemAe p83pyweH, ro a nepaoit nonoanHe Toro me aeKa 6Lma p83o6paua H ero p83pymeHH&JI
QepKOBL. Bce me npeAnonaranOCL, 'ITO ocuoaaHHe MOHaCTbipJI KJioaurrep MomHo AampoaaTb nepaoit
DOJlOBHHOit XIII B.
llOCKOJibJ<Y Ha MeCTe, r,lle CTOJIJI I<JioaUITep, H&llaJJHCb pa6oTbi DO DOCTpOitKe )I(HJIHJU,
JleTOM 1958 r. 6b1Jla DpoH3Be,lleHa pa3RC]\Ka JlJIR OTKphiTHJI CJIYllaftHbiX H8XO]\OK B DO]l3CMHhiX coopy>I<CHHJIX ,llpCBHero MOHaCTblpJI .•

liLmonpoH3BeAeHo6p83peJOa(cM.nnaHHapuc.I:SI-SVI)u3myp~a (cM.WiaH A, B, C).
Y.uanocL ycrauoaHTb ~YHAa~eHTbi crpoeHHit - aepoRTHo MOHaCTbipCKHX - omocRIUHXCR K ABYM
$l3aM nOCJie,lloaaYeJJLHoro crponTenLCTaa, H acKpbiTb 5 MorHJI ( CM. WiaH: M I - M5) 6e."l HHBeHTapR,
o KOTOpbiX 6LIJIO yrottHeHo, 'ITO OHH npe,llwecrayiOT nocrpoitKaM (cM. np~HJIL puc. 2). Ha ABYX
H:t OOHapy>t<eHHbiX KOCTRKOB, 00-BJmHMOMy, HMCIOTCR CJICAbl paHeHHJI. YAaJIOCb YCTaHOBHTb MCCTO,
r,lle CTORJia MOHaCTblpCKaJI QepKOBb, OT KOTOpoit ,IlO CHX nop HaU,llCHO TpH ~parMeHTa CTpeJibllaTOit
apKH H CJiyqaftHO OOHapymeHHblft ~parMeHT OKHa.
llpH OTCfTCTBHH ,llaHHbiX AJIR TOliHOro o6oCHOBaHHR .USTHpOBKH MO>I<HO JIHIJib npe,UDOJ18raTb,
liTO KJI&A6HII.\e OTHOCHTCR K X IV HJIH XV a., nepoaR ~a38 CTpoHTeJILCTBa K XV o., a BTopaR Tome K XV, caMoe no3AHee K Hattany XVI a .
.ll.aJJbHCHIUHe pa60Tbl MOryT ]laTb HOBbie CRC]\CHHR, Ha OCHOBaHHH KOTOpblX MO)I(HO 6y,lleT
C,lleJiaTb PoJibiUHe :yTOliHCHHR.

06'MICHEHHE PHCYHKOR

Puc. 1.- KblMnynyur, nyHKT ccKnOIWJTep>>; nnan p83Bem<n 1958 r.
Pnc. 2.- Kb1Mnynyur, nyHKT ccKnOilWTepll; npo41Hnb BOCTO'IHoA CTeHbl (X-Y) p83pe38 S III.

SONDAGE AU MONASTERE DOMINICAIN DE CÎMPULUNG

RESUME

Au sujet du « Cloaşteu (deformation roum1ine de Kloster) -monastere dominicain de
Cimpul ung (region d' Argeş) - on ne dispose que des informations contenues dans deux sources
historiques incontestahles. L'une est un document de 1427 faisant mention d'un projet de reconstruction de cet etablissement catholique sous une forme agrandie, apres sa destruction par les
Turcs, l'annee precedente. Quant a l'autre, il s'agit des piC:ces d'un proces de l'annee 1656, dant il
ressort que, le monastere etant ruine depuis un certain temps, les ruines de son eglise furent
demolies pendant la premiere moitie du siecle en question. Neanmoins, on a considere - a
titre d'hypothese - que la fondation du ce Cloaşter >> pouvait etre datee de la premiere moi tie
du xnr siecle.
Etant donne que sur les lieux du ce Cloaşter >> allait s'ouvrir un chantier de constructions,
un sondage destine a determiner ce qui pouvait encore subsister des substructions du vieux
monastere a ete effectue pendant l'ete de l'annee 1958.
Les six sections (voir le plan de la figure 1: S 1 - S VI) et trois sondages (cf. le plan A,
B, C) pratiques ont remis au jour les fondations de constructions, probablement monastiques,
appartenant a deux phases successives de construction, ainsi que cinq tombes (cf. plan:
M 1-M 5), depourvus de tout mobilier, qui s'averent anterieures aux dites constructions (cf.
profil. fig. 2). Deux des squelettes trouves semblent porter des traces de blessures. On a egalement
determine l'emplacement de l'eglise du couvent, dant on a retrouve jusqu'a present trois
fragments d'ogive et, par une decouverte fortuite, une portion de fenetre.
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En l'absence d'elements autorisant une datation stire, il est r.ermis de supposer que le
cimetiere remonte eventuellement au XIVe ou X Ve siecle; la prenuere phase de construction,
au xve siecle et la seconde, toujours au xve siecle ou, au plus tard, au debut du suivant.
Seule la poursuite des recherches pourrait fournir des elements nouveaux, i l'aide desquels
il sera possible d'apporter d'autres precisions.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Ompulung: lieu dit «au Ooatteu; plan du eondage c:ffcctuc m 1958.
Fig. 2.- Qmpulung: lieu dit «au Ooaşteu; pronl de la paroi Eat (X- Y) de la acction S III.
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC CETĂŢENI*
(r. Muscel, reg.

Argeş)

A

' INTRE coMUNELE Coteneşti şi Cetllţenii din Vale, in partea stingă a riului Dimboviţa
se afll1 aşa-zisa « Cetllţuia şi schitul lui Negru Vodl1 ». In acest punct valea Dimboviţei, prin care trece vechiul drum de plltrundere in Transilvania prin pasul
Bran, se..strîmtează foarte mult putind fi cu uşurinţă controlatl1 şi dominatl1 de stllpinitorii cetăţuii de odinioară. La poalele acesteia se află o terasă îngustă, care-şi găseşte
o paralelă similară pe malul drept al riului. Ambele terase au fost locuite in epoca a doua
a fierului ca şi la inceputul şi mijlocul orinduirii feudale.
Această aşezare, despre care ni s-au păstrat ştiri datorită unor cercetlltori de la
mijlocul şi din a doua jumătate a veacului trecut 1, e cunoscută literaturii noastre de spe·cialitate in mod eronat, sub denumirea de « Cetatea de la Stoeneşti » , dind adeseori
naştere unor confuzii 2 • La Stoeneşti, localitate situată la vreo 8 km mai la nord, se află
o cetăţuie de pămînt datind încă din vremea lui Mihai Viteazul. Ca atare aşezarea din
epoca a doua a fierului şi inceputul feudalismului şi din preajma cetllţuii zisă a
lui Negru Vodă, confundată prin denumirea « Cetatea de la Stoeneşti », trebuie
identificatl1 cu aşezarea situată intre Coteneşti şi Cetllţeni, aşezare pe care o vom
denumi «Cetăţenii din Vale».
Cu prilejul unor cercetări şi săpături, pe care le-am intreprins aici in anii 1940-1941,
pe cetăţuie cit şi pe terasa din partea stingă a Dimboviţei am descoperit, pe citeva stinci
ale celei din urmă, gravuri rupestre, sub aspectul unor chipuri şi semne, datind probabil din preajma injghebării noastre statale (fig. 1 f1 -2), nu'meroase urme ale unei
aşezări daco-getice şi vestigiile unei biserici necunoscute (fig. 5 /1). Unele din semnele
alfabetiforme de pe stinci (fig. 1 J1) au paralele in scrierea glagolitică 3 •
Din cauza impedimentelor ce stăteau in calea cercetătorilor, in acea vreme, săpă
turile au fost sistate. Ele au fost reluate in cursul anului 1958, in cadrul valorificării
descoperirilor Yechi, spre a obţine date noi ce vor fi consemnate cu prilejul întocmirii
unei monografii, după incheierea cercetărilor.
Săpăturile au fost făcute de Institutul de arheologie al Academiei R.P.R., in colaborare cu ~luzeul regional Piteşti care a pus la dispoziţie mijloacele bllneşti.
Sdpdtttrile de la Cetdţuie. Sus la spatele colţului bisericii e o poeniţă înconjurată
de prăpăstii, deasupra căreia se ridică un foişor natural. Sub el şi la 25 m sud-vest
de acesta am trasat secţiunea 1, perpendiculară pe marginea prăpastiei ce se deschide
• In timpul cercetArilor efectuate intre 28 mai 31 iulie 1958, am fost asistat de Lucian St:\nculcscu, directorul Muzeului regional Piteşti şi Flaminiu Mirţu, directorul Muzeului raional Gmpulung.
1 D. Butculcscu o mentioneazA sub denumirea « Cet:\ţuia lui Negru Vodl» (manuscrisul Butculescu, la Muzeul
de istoric a oraşului Bucureşti). E cunoscut:\ şi de Al. Odobcscu, Gr. Tocilcscu, C. Ariccscu, cit şi unor cAlAtori
striini, ca Bongan, Paul de Alcp şi Sulzcr.

1 Denumirea greşită se datoreşte in parte rclawilor
r:\posatului Tachc Bcjan din Rudr, a drui colcqic, aldtuirl
din obiecte gisitc pc terasele de sub Cetăţuia lui Negru
Vodl, se aflA astăzi in muzeele din Cimpulung şi Piteşti
purtind etichete cu menţiunea « Cetatea de la Stoiencşti ».
1 Glmt~ik, Sarajevo, XLIX, 1937, p. 32, fig. 2, p. 33,
fig. 4, p. 34, fig. 1-2. Il rcgisim şi pc olanc, in MIA,
34, 1953, p. 134, pl. 25, fig. 24,la Pliska, pc stind, «lt,HJiiÎIIINiiltll» XIV, 1940-1942, p. 679-813, fig. 146, nr. 46.
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deasupra văii denumite « Valea lui Coman », pentru a prinde un presupus zid de incintă
(fig. 2). Zidul a fost descoperit in capătul de N\' al seqiunii şi e construit din bucăţi
de piatră sau lespezi neregulat cioplite prinse cu mortar (fig. 1 . 4). 1\cest 7.id este mai
vechi decit porţiunea păstrată in secţiunea 1\' (fig. 1, .1), rare a fost rcfăcută ulterior.

Fig. 1.- Cetăţeni: 1, semne alfabctiformc s:ipatc pc o stîncă de pc terasa stîngă a DîmboYiţei;
2, ~ra\·ur;i rupestră reprezentind un " om cu sabie"; 3, zidul de incintă dinspre Yalca lui Coman
(prin; in seqiunea 1\'); 4, acelaşi zid prins in seqiunea 1, mai vechi decit poqiunea p:istrată in
seCţiunea 1\', refăcută la o dat:i ulterioară.

Grosimea zidului este de 1,60 m. El a fost construit direct pe stîncă, urmind sinuoziterenului. A fost depistat şi in secţiunea \' şi dispare in secţiunea VI unde nu
mat era necesar fiind inlocuit de stinca din marginea prăpastiei ce coboară aproape
vertical.
Cu prilejul săpăturilor s-au stabilit, in preajma acestui zid, două nivele de călcare,
cel mai vechi era pe solul stincos, pc care au fmt găsite rămăşiţe de olărie feudală de
factură mai veche (fig. 3 4, 19, 22-26, 31-32). Al doilea nivel de călcare, situat cu
circa 0,25-0,30 m mai sus, e marcat printr-o ceramică puţin mai deosebită faţă de
ceramica nivelului inferior şi pare a reprezenta o fază apropiată ccramicii apaqinind
tăţile
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tipului Zimnicea 1 , datată în aşezarea eponimă în a doua jumlltate a secolului XIV.
Ţinînd seama de acest fapt şi bazat pe considerente pe care le vom expune mai jos,
credem a nu greşi atribuind ceramica stratului superior de la Cetăţuie secolului XIV
(fig. 3 f27 -30, 33-35, 39 şi fig. 6 /6-8), iar resturile de olărie provenind din stratul
inferior, celei de a doua ju~ătăţi a secolului XIII, începutul secolului XIV.
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Fig. 2. - Planul dpllturilor de pc Cetiruie.
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In nivelul superior de la Cetăţuie s-au gllsit, ca şi în nivelul inferior, săgeţi şi
pentru arbaletă, prevllzuţi cu un pinten (peduncul, fig. 4 /6-9) sau cu
un orificiu pentru înrnănuşare (fig. 4/1- 5). S-au gllsit şi resturi de la o armură din zale
de fier. Uneori bolţurile de arbaletă au vîrful tocit cu prilejul izbirii de zidul sau stînca
ce le-a curmat zborul. Datorită faptului d au fost găsite proectate pe zidul din interiorul
cetăţuii, această constatare sprijină ipoteza ce o emitem în privinţa provenienţei lor din
rîndurile asediatorilor şi cuceritorilor cetăţuii. Observaţia este valabilă şi în privinţa
aşezării de sub cetăţuie; cum vom vedea mai jos. Au mai fost descoperite şi alte obiecte
de fier, o toporişd (fig. 4/16 a-b), un cuţit (fig. 4 /19), o potcoavă (fig. 4/17), un pinten
(fig. 4/13), cît şi un fragment ceramic provenind dintr-un vas ornamentat prin sgrafitare
şi smălţuire în partea lui exterioară, colorată galben-brun (fig. 4/31).
In centrul poeniţei au fost identificate zidurile din blocuri neregulaţe de piatră
prinse cu mortar ale unei construcţii de formă rectangulad (fig. 2 A-C) ce par a fi
aparţinut temeliilor unui turn sau donjon. Zidul A are o grosime de 1,95 m; B, 1,62numeroşi bolţi

1 1. Ncstor ti colaboratori, Raport pnlimiNJr tU sdpdl~~ri
arhlfJ/ogitt tU /11 Zimnict•, in JC/V, 1, 1-2, 1950, p. 101.
Analogii pentru specia ceramici rcdati la fig. 3/25-27

gisim la Sf. Ghcorghe-Bcdehaza (M.•Ierilllt, Il, p. 20-32,
fig. 16/2, 7, 14-15) datati de K. Horcdt ca aparrinind,
probabil, sec. XIV-XV.
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,_J_ ------Fig. 3.- Ccramicl feudali: 4, 19, 22-26,31, 32, 38, fragmente ccramicc de pc primul nivel de cllcare; 27-30,
33-35, 39, de pe nivelul mai nou de cllcare.

1,70 m şi C, 1,83 m. Construcţia nu a putut fi urmărită în complexul ei din cauza arborilor
fructiferi, cît şi a unei construcţii moderne. De altminteri întreaga săpătură de pe Cetă
ţuie a fost condiţionată de impedimentele terenului. Secţiunea VII s-a dovedit sterilli
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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prin faptul că la adincimea de 0,05-0,10 m s-a dat de stîncă. În secţiunea \', trasată
intr-o depresiunc, la locul denumit «beciul)), pe lîngă citeva fragmente ceramice feudale
de factură mai veche au fost găsite şi resturi sporadice de locuire din orinduirea comunei

1

9
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8

12

20

21

19
Fig. 4. - lJnclte

şi

arme feudale.

primitive, datind probabil de la începutul epocii de bronz. În capătul de răsărit al secţiunii II, la adîncimea de 0,70 m , au fost descoperite citeva fragmente de ceramică dacogetică, lucrată cu mîna (fig. 6 il) din pastă neagră cenuşie sau galbenă-brună, iar dedesubt
la 0,80 m, un paviment alcătuit din lespezi şi blocuri de piatră aşezate la acelaşi nivel
pe o lungime de 2,80 m şi o lăţime maximă de 0,60 m. Acest paviment este încălcat in
parte de temeliile turnului feudal (fig. 2 D).
Stratul daco-gctic a fost prins şi în capătul de apus al secţiunii III, la adincimea
de 0,60-0,75 m in pămînt galben-brun de pădure.
Schitul arc o biserică rupestră foarte veche, a cărei descriere, ca şi alte amănunte
in privinţa Cetăţuii nu intră în cadrul acestui raport 1 •
1

O descriere sumar:!. la V. Dr:ighiceanu, Ctlalta li uhitul ."\'tgru 1 'odd, în BC.\11, V, 18--19, 1912, p. 89 urm.
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Sdpdtmile de sub Cetdţuie, pe terasa sting~ a Dimboviţei au avut drept obiectiv
degajarea complet~ a temeliilor bisericii, descoperite cu prilejul s~p~turilor din anul 1941,
pe care o denumim biserica nr.1 (fig.S /1 ), situat~ in apropiere de << Valea Chiliilor», cit

1
Fig. 5. - Planul lllpiturilor de
pc terasa stingi a Dimbovi(ei.

..

9 '
şi

2

s • ~-

stabilirea raporturilor stratigrafice dintre acest monument şi terenul inconjur~tor.
In vederea acestui scop s-a trasat secţiunea 1, perpendicular~ pe zidul dinspre nord al
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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bisericii nr.1 (fig.5j1). Cu acest prilej s-a dat, între tindă şi naos, peste temeliile scării
unei clopotniţe (fig. 5 j A), pentru degaja rea căreia s-a trasat secţiunea Il, paralelă cu secţiu
nea 1, lăsînd între ambele secţiuni un perete despărţitor lat de 0,40 m (fig.5/II). A treia
secţiune a fost trasată perpendicular pe zidul de sud al bisericii nr.1, unde se leagă naosul
de pronaos (fig.5JIII) şi secţiunea IV, perpendiculară pe absida bisericii (fig.5JIV). Ulterior
au fost trasate secţiunile V- \ 11, pentru păstrarea legăturii stratigrafice dintre acest punct
şi o altă descoperire făcută mai tîrziu în partea de apus a secţiunii V, unde au fost identificate rămăşiţele zidurilor şi temeliilor altei biserici mai vechi, pe care o vom denumi
biserica nr.2 (fig.5 /2).
Biserica nr.2 se prezenta, înainte de a o expune săpăturilor, sub aspectul unui
conglomerat de pietre ce pe alocuri se întrezărea la suprafaţa solului, dînd impresia că ar
, proveni din dărîmăturile bisericii nr. 1. Curăţindu-1 de iarbă, pămînt şi moloz, a fost identificat zidul absidei, construit din pietre mari neregulat cioplite prinse cu mortar şi păstrînd
în partea exterioară tencuiala de culoare alb-gălbuie iar în interior bogate resturi de
frescă, colorată negru, albastru, verde, brun, roşu şi galben. ln interior s-a păstrat
pe zid, pe alocuri, tencuiala zugrăvită cu dungi subţiri albastre şi o dungă roşie. Datorită
faptului că această descoperire s-a făcut în preajma încheierii săpăturilor, din lipsa
timpului disponibil ca şi a fondurilor, s-a procedat la dezvelirea parţială a monumentului şi anume a jumătăţii despre nord, în sensul lungimii (fig. 5JVII), urmînd a continua lucrările în campania anului 1959. Profilul axei longitudinale a peretelui cu faţa
la nord a secţiunii din interiorul bisericii a fost racordat, prin intermediul unui perete
'despărţitor cruţat în cuprinsul secţiunii 1, cu acelaşi profil al secţiunii VI cuprinzînd, în
continuare, peretele despărţitor păstrat în secţiunea V. Pentru stabilirea lăţimii şi lungimii monumentului cît şi pentru urmărirea raporturilor stratigrafice dintre biserica
nr. 2 şi nr. 1 s-a trasat secţiunea VIII, Întreruptă în dreptul profilului secţiunii VII.
Cu acest prilej s-a constatat că partea de apus a bisericii situată astăzi pe panta dinspre
albia Dîmboviţei, a fost distrusă în urma unor inundaţii care explică şi deplasarea capă
tului de apus al zidului, deplasare făcută în sensul direcţiei de scurgere a rîului
(fig. 5/VII- VIII), inundaţii ce vor fi distrus, mult mai tîrziu şi tinda bisericii nr. 2.
ln partea de nord a bisericii nr. 2 au fost identificate două complexe de construcţii
de piatră, unul de dată mai recentă (fig. 5/X) altul părînd contemporan cu biserica nr. 2
(fig. 5/XI). ln partea de est cît şi în partea de sud-est a bisericii nr. 2, au fost găsite
cîteva morminte, aparţinînd cimitiruÎui acestei biserici, cimitir ce se extinde şi pe locul
pe care mai tîrziu a fost ridicată biserica nr. 1, în cuprinsul căreia, cu prilejul săpăturilor
din anii 1940-1941, am găsit morminte aparţinînd acestei biserici, cît şi morminte mai
vechi, tăiate cu prilejul săpării temeliilor acestui monument, din care unul e datat
printr-o monedă de argint, emisă sub Vladislav 1 Basarab (1364-1376).
În privinţa raporturilor stratigrafice dintre biserica nr. 1 şi nr. 2 s-a constatat că
dărîmăturile bisericii nr. 2 prăvălite peste vechiul nivel de călcare, sub care se aflll
mormintele nr. 1-3, alcătuiesc un strat compus din pietrele neregulat cioplite ale construcţiei, moloz şi tencuială zugrăvită; peste acest strat de dărîmături, nivelat cu prilejul
construirii bisericii nr. 1, al cărei nivel de călcare e marcat prin materialul de construcţie
al bisericii nr. 2 folosit drept paviment, s-au suprapus, la rindul lor, rămăşiţele bisericii
nr. 1 în urma prăbuşirii acesteia. Componenţa acestui strat corespunde, ca şi aceea a
stratului precedent, materialului folosit la construirea monumentului. El este, de data
aceasta, alcătuit şi din cărămizi, care sînt inexistente în construcţia bisericii nr. 2 (fig. 8).
Pe de altă parte situaţia cronologică dintre ambele monumente, în afară de observaţiile stratigrafice şi considerentele stilistice, e confirmată şi de faptul că în umplutura
din cuprinsul bisericii nr. 2 au fost găsite în capătul apus al acesteia, rămăşiţele unei
stive de cărămizi cît şi cărămizi rotunjite la un capăt, materiale noi, nefolosite, depozitate
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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a1c1 cu prilejul construirii bisericii nr. 1. Dimensiunile cărămizilor rectangulare sînt
25 X 12,5 x 3 cm.
Pe nivelul de călcare al bisericii nr. 1 au fost descoperite fragmente ceramice
putînd fi încadrate în prima jumătate a secolului XVII ca şi resturile unei ţesături cu
motive geometrice de culoare brun închis pe un fond astăzi verzui din cauza oxidării

Fig. 6.
1 4, ceramică dacu-gcl ici; 5, mormintul nr. 1. in par lea sunga a
schcle1ului un craniu canin; 6-8, ceramică fcudală de pc nivelul mai nou.

firelor metalice întreţesute printre firele textile. Această ţesătură reaminteşte cusăturile
portului popular, se aseamănă unei fote.
Au mai putut fi stabilite şi alte două nivele de călcare mai vechi, aparţinînd bisericii nr. 2. Aici, pe lîngă fragmente ceramice destul de numeroase (fig. 3 110-18, 27-30,
39 şi fig. 6 /6-8 pentru nivelul mai nou şi fig. 3/25, 32, 38 pentru nivelul mai vechi),
au fost găsite şi cîteva obiecte de fier, vîrfuri de săgeţi (fig. 4 1 10, 12, 14-15), bolţi
pentru arbaletă (fig. 4 /3,8), o potcoavă fragmentară, cuie (fig. 4 ;'20-21 ), o cataramă
de fier, un pinten (fig. 4 1 18) şi un burghiu (sfredel). Pintenul redat la fig. 8 îşi găseşte
analogii, după tipologia unui cercetător ungur 1 , în secolele XIV- XV. Prezenţa pinte1
Nagy Gcza, A J;;_obolosmtgyti Muztum Kiizipleori
Sor/o"tyul, in A~. XVIII, 1898, p. 63, III, fig. 12-17,

a1ribui1c in vremea lui Sigismund 1 (1386
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nului, a vîrfurilor de săgeţi şi bolţilor de arbalete, din care unii au fost găsiţi lîngă
zidurile bisericii nr. 2, cu vîrful tocit din cauza izbirii lor puternice de piatra
zidului (fig. 4 /3) denotă că aici au avut loc lupte, fapt confirmat şi de observaţiile
similare făcute cu prilejul săpăturilor de la Cetăţuie 1 •
Cele cîteva morminte, descoperite pînă acum în cimitirul' vechii
~:~
biserici, au dat un inventar destul de
:\=.._~
..
sărac, totuşi, în măsură a îngădui
~1
..
unele concluzii. Astfel, în mormîntul
:B
---· :
..
nr. 1, în partea stîngă a scheletului
-- o.~zr-se afla un craniu canin, fără maxilar
6
inferior, iar pe pieptul mortului un
- "'T
1
' ac de fier (fig. 6 .15). Prezenţa acestui
l
A"
1
V\
1
n
E'
craniu ar putea fi interpretat, în
AqO"TA:J
cazul cînd se va mai repeta, ca o
.....
supravieţ-uire a unui cult păgîn; în
1
~-- - 001, - - -1
3
7 __ j
mormîntul nr. 3, în partea stîngă a
2
craniului, un cui (ac?) mic de fier,
la o falangă a inelarului mînii drepte
o monedă moldovenească anepigrafică de argint, avînd pe avers capul
de bour iar pe revers o cruce
(fig. 7/5 a-b), monedă emisă sub
Fig. 7. - 1-4, obiecte daco-getice: 1, imitatie de cup:l delian:l;
Alexandru cel Bun 2 (1411-1432).
2, ştampill rhodianl de pc o mlnuş:l de amforl; 3, ştampill
anepigrafid de la o amforl de facturllocall; 4, boab:l de colier de
Prezenţa acestei
monede la
sticll; 5, a- b, moncd:l moldovcnc:uc:l ancpigrafid de argint,
Cetăţeni s-ar putea explica prin legă
emisl sub Alexandru cel Bun; 6-8, podoabe feudale de argint
(8, inel din mormintul nr. 4; 7, cercei din mormintul nr. 7;
turile comerciale pe care atît moldo6, inel din mormintul nr. 10).
venii cît şi muntenii le întreţineau
cu Braşovul; în mormîntul nr. 4
s-a aflat, pe un femur al scheletului, un fragment marginal dintr-un vas negru-cenuşiu
(fig. 3 /36), care este cel puţin contemporan datei înhumării dar mai probabil anterior acestei
date. Descoperirea are însemnătate pentru datarea acestei specii ceramice, care la rîndul
ei, indică aproximativ data inhumaţiei, cum vom vedea mai jos. Acelaşi schelet prezenta
la inelarul mîinii drepte un inel de argint (fig. 7 /8), care prin formă, tehnică şi decor se
încadrează în categoria unor inele obişnuite în secolele XIV -XV 3 , dar al căror prototip poate fi căutat în cuprinsul secolului XIII "; în mormîntul 7, în partea stîngă
a craniului era un cercei de argint (fig. 7 J7) şi în sfîrşit, în mormîntul 10 un inel din
tablă de argint purtînd o placă rotundă şi subţire, cu un ornament geometric
(fig. 7 /6) reamintind, prin ornamentică, subţirimea plăcii şi modul ei de aplicare, inelele
menţionate la sfîrşitul notei precedente.
Biserica nr. 1 are un plan în formă de navă cu absida uşor trapezoidală în exterior.
Paramentul e alcătuit din blocuri de piatră de 0,40 X 0,30 m şi 0,15 x 0,18 m şi
lespezi de 0,30 x 0,07 m. Pe alocuri blocurile sînt încadrate de cărămizi, avînd grosimea

..
.

/

---

.

-·-

!1.

a.

mai sus, p. 75 şi fig.4/2. Cu prilejul constrUirii
in panea dreaptJ a riului, prin 1890, s-ar fi găsit
sub coltul Doamna, coifuri, zale, spade (V. Dr:lghiceanu,
op. tii., p. 94).
1 In Muntenia cunoaştem un exemplar de la Turnu
Severin, altul de la Cunea Domneasd din Argeş (0. Luchian, in SCN 1, 1957, p. 470; O. Ilieseu, ibitk",, p. 234.
1 a. Al. Blrdeil:l, MoMtk, pot/o;IJH tk "'etalti frag"mrle
1

şoselei,

Je ura",itd tk la lermt!t Dru/Ntei ti Jin timiliru/ meJina/
111prapur, in Materiale, V, p. 778, fig. 2/1 (din mormintul
43, datat sec. X 1V- X V).
4 Olga
Schafarik-Mirko Schulmann, Tbt meJinal
Mtropolis Hinga near Jubotica, in Trtnaux tks Musits tk
VoiPOiliNJ, 3, 1954, p. 53, pl. XI, 7-8, 12; pl. Il, 9; pl. V,
5-6; pl. VII.

6 -r. 2
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FiR. H. - 1, pararnentul şi soclul bisericii nr. 1 in dreptul absidci; 2, paramcntul
de sud; 3, pararncntul şi soclul zidului de nord.
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de 3 cm sau 4,5-5 cm (fig. 8/1). Biserica nr. 1 ni s-a păstrat pe o lungime de 14,32 m
(partea de apus a tindei a fost distrusli în urma unor revlirsări ale apelor). Între tindli
şi naos, în partea dinspre nord a fost adosatli, mai tîrziu, clopotniţa, de formă
pentagonală. Biserica nr. 1 prezintli un plan şi o tehnicli de construcţie ce nu pot fi
anterioare secolului al XVII-lea. ln schimb, biserica nr. 2 prezintă un plan şi o tehnicli
de construcţie care o situeazli într-o vreme mult mai îndeplirtată (fig. 5 j2). Planul este
bazilical, construcţia din blocuri neregulat cioplite prinse cu mortar, tencuite in exterior,
tencuite şi zugrlivite în interior. ln partea de nord peretele ce încadreazli absida se prelungeşte printr-o ureche cu încli 0,65 m şi o lliţime de 1 m, indicind eli a fost flancat
de un contrafort. ln partea de rlislirit a absidei era proscomidia, sub aspectul unei
firide asemlinlitoare proscomidiei din biserica rupestrli de pe cetliţuie şi anume din
Încliperea denumită «altarul papistăşesc ». Cu prilejul sliplirii interiorului bisericii s-au
glisit şi citeva fragmente ceramice feudale din categoria celor redate la fig. 3/23-26, cit
şi un fragment de vas, din pastli cenuşie smălţuită şi decoratli prin sgrafitare pe partea
exterioarli (fig. 3 /32). Smalţul e de culoarea verzuie a oului de raţli cu pete galbenebrune, caracteristicli ceramicii bizantine din secolele XIII-XIV şi se aseamlină cu un
fragment similar glisit pe Cetliţuie (fig. 3 /31). ln preajma bisericii au fost glisite şi citeva
fragmente de olane cît şi fragmentul unui olan smlilţuit in partea exterioarli galben-brun,
provenind de la acoperlimînt (fig. 3 j37). Biserica nr. 2 pare a fi fost o construcţie ridicati
în cursul secolului al XIII-lea, probabil de cavalerii teutoni iar dupli plecarea acestora va
fi slujit cultului de rit oriental în cursul secolelor XIV- XV. Săpliturilor viitoare
le incumbă a rezolva aceastli problemli cit şi a descoperi aşezarea de care ţineau
cele două biserici, aşezare pe care o blinuim în apropiere, pe terasa riului. De altminteri
întregul complex, alclituit din Cetăţuie, monumentele de pe terasa stingă ca şi urmele
unui zid de piatrli cu o grosime de aproximativ 6 m, care bara, puţin mai la sud,
întreaga vale a Dîmboviţei, pare a fi jucat un rol de seamli în începuturile înjghebării
noastre statale. Nu este exclus că în acest punct unde valea Dîmboviţei se îngusteaz~
mai mult decît oriunde pe întregul ei parcurs, loc strategic, înzestrat de naturli prin
situaţia sa topografieli şi pe unde trece drumul Braşovului, uşor de dominat de pe
înlilţimile ce îl flancheazli (fig. 10), sli fi fost în mod treelitor un post inaintat al apă
rării ungare împotriva cumanilor, iar mai tîrziu o stavilă împotriva plitrunderii oştilor
regilor Ungariei în Ţara Romîneaseli şi la un moment dat un punct vamal 1 • ln sprijinul ipotezei aplirlirii împotriva cumanilor, stli faptul eli zidul menţionat m!,\i sus, ca
barînd întreaga vale, se află în partea de sud a cetăţii, constituind prima ei linie de
apărare împotriva unui duşman venind din aceastli parte: în cazul unei aplirliri împotriva unor agresori venind din direcţia opusă zidul ar fi fost construit in partea de
nord a cetliţii. Aceasta nu exclude posibilitatea ca zidul sli fi avut o dublă utilizare, ·
cum ne spune tradiţia, care plistreazli locului denumirea « la stlivilare » şi anume zliglizuirea apelor Dimboviţei in clipe de nevoie pentru a inunda astfel valea Chiliilor şi valea
lui Coman, care de altfel constituie uriaşele şanţuri de apărare naturală ale cetliţii. Voi
mai menţiona şi observaţia eli pe latura de sud a bisericii nr. 2 am glisit bolţi de arbaletă
cu vîrful tocit de zid cu prilejul proectării lor din aceastli direcţie. Prototipul acestor bolţi
1 Privilegiul acordat de Vladislav 1, la 20 ianuarie
1368 braşovenilor, mentioncază ca punct vamal Ompulungul. El intlreşte libertAtile de negot, pc care braşovenii
il aveau ab antiqUD, in Ţara Romincascl urmind si plă
tească triccssimca, a 30-a parte din valoarea mărfii la
Ompulung sau lingă Ompulung: « ... quod ipsa terram
nostram intrando, tantum unum triccssimum nobis in
Longocampo, vei juxta pcrsoluant et ibidem sigillo triccssimatoris nostri recepta, per terram nostram liberi et expcditi transeant » ( H~~r~~ttttaki, 1, doc:. 108, p. 144 -145).

Ţinind seamă d~ faptul că drumul de la 8ran prin Ompulung mina spre Cunca de Argeş şi Piteşti. iar pc de altă
pane prin Cctăteni se deschidea spre Tirgovişte-Brăila
sau prin Bucureşti spre Giurgiu, necesitatea a două vămi
este explicabilă şi ar fi plauzibil ca vama «de ling.l Ompulung" si se refere la punctul de sub cetăţuia lui Negru
Vodă. cu atit mai mult că după o scurtă trecere de timp
vama se muti mai la nord la Rucăr şi Dragoslavcle numindu-se pină in sec. XIX «Schela Ruc:ăr i Dragoslavele».
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Fig. 10. - \'edere generală a săpăturilor de pc terasa stingă a Dimbovitci, de-a lungul apei
\'echiul drum. In planul al doilea actuala şo~ca spre Tîrgovişte. Sub coltul Doamna (X),
traseul vechiului zid de baraj ( X X).
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de arbalet~ a putut fi utilizat şi de cumani 1 • Cu prilejul s~p~turilor s-a constatat el terasa
de pe malul stîng, pe care se ridic~ monumentele feudale descrise, cît şi terasa de pe
malul drept al riului, unde am făcut un sondaj între Valea Sasului şi Colţul Doamna,
au fost locuite şi în a doua epocă a fierului de daco-geţi. S-au găsit numeroase vestigii
ale acelei vremi: fragmente de ol~rie lucrat~ de indigeni în majoritatea cazurilor cu
mîna, printre care margini de străchini a clror for~ se trage din prima epocă a fierului (fig. 6 /1), mai arareori ceramică lucrat~ cu roata, ceramicl elenistică, printre
care cu pe deliene provenind din import, ca şi imitaţii locale dup~ acestea (fig. 6 /4 şi
fig. 7 /1 ), amfore, îndeosebi din oficine rhodiene, cum ne atest~ stampilele de pe ~nuşi
(fig. 7 /2) ca şi imitaţiile lor, din ateliere locale, prev~zute cu timbre anepigrafice (fig.
7 i3), asem~n~toare celor descoperite în unele aşezări din cîmpie, bun~oară la Popeşti 2 ,
monede, obiecte de podoab~, ca brăţ~ri de bronz şi boabe de colier de stiei~ (fig. 7 /4),
unelte pentru prelucrarea metalului şi unelte agricole, printre cele din urm~ un
brăzdar şi un cuţit de plug 3 • Toate acestea ne mărturisesc că aici a fost un important
emporium, mijlocind schimburile dintre aşezările din cîmpie şi cele de pe podişul de
dincolo de munţi c în cursul secolelor III- 1 î.e.n. şi probabil şi în secolul 1 e.n.
JăpătiiT'ile de la Cetăţenii din Deal au avut drept obiectiv cercetarea necropolei cu
morminte în ciste pe locurile unde au fost identificate, mai demult, prin descoperiri
întîmplătoare, două necropole din orinduirea comunei primitive 5 • Sondajele din acest
punct au fost făcute sub supravegherea cercet~torului Sebastian .Morintz. Nu au fost
descoperite în cursul acestei campanii alte morminte dar s-a putut recupera o măciucă
de piatră, provenind din necropol~. Alte cîteva vestigii, descoperiri mai vechi, făcute
aici, cît şi descoperiri mai recente, dintr-o necropol~ situat~ în apropiere, la Malul cu
Flori, vor face subiectul unui studiu aparte.
DINU V. ROSEITI

APXEOJIOrH'liECI<HE PACKODI<H B 't.JET3UEHH
PE310ME
Uem.JO paCKonoK o 'lleT3QCHH AHH BaJie 6LIJ1o HCCJJe;:tOBBHHC KpenoCTH Ha oepwHHe CJ<aJibl,
rocnoACTBYJOII.tCA H&A AOJDDIOA )li.IM6ooHQbl, rAc npoXOAHJI ApeBHHA nyn. H3 Bpawooa o TbrproBHWTC- BpBHJJa, trepC3 ropHbiA nepeoaJI Bpau, HJIH o .Il>t<ypA>t<y trCpC3 Byxapecr. B KpenoCTH
CCTb H QCpKOB&, DOCTpOeHHaJI B Cl<aJIC. PaCKOIJKH BbiJIBHJlH tiBCT& KpeDOCTHOA CTCHbl H !IIYHABMCHT ·
6awHH (pHC. 1/3-4 H pHC. 2). 3ACC 6biJlH HaftACHbl !llparMCHTbl KCpBMHKH, HBKOHCtiHHKH CTpCJ1
n AYrH ap6aJieroo (pnc. 4).
PacKOID<H ua TCppace noA KpeDOCT&JO, pacnono>t<eHHoA Ha neooM 6epery .IlbiMOOBHQbl,
BbiJIBHJlH !IIYHA&MCHTbl AOyx QepKoeA; nepoaR BOCXOAHT K XV B. (pHC. 5/1 H pHC. 8/1-3); BTOpaH
QCpKOB& 6bma, oepoRTHO, BbJCTpoeHa TCBTOHCKHMH pHQ&pRMH o XIII o. (puc. 5/2, CM. u o611tHA
BHA paCKODOK, pHC. 10). 3Aec& HaftACHbl !llparMCHTbl KCpBMHKH (pHC. 3), Opy>t<He H wnopbl (pHC. 4)
oropoA nonoBHHbl XIII o. H XIV -XV oo. BLJJ1o BCKpbrro u HeCKoJJ&Ko norpe6eHHit (puc. 6/5 u
puc. 1/5- 8). Bec&Ma oepoRTHo, tiTO 3Aec& HBXOAHJICR nepe;:toooit nocr oeurepCKHX YKPCIIJleHHA npoTHo
DOJIOBQCB; D03AUCC, DOCJJC o6p830BBHHJI BaJIBXHH - MeCTO oOOpaHbl DpoTHB BOitCK BCHrCpCKHX

1
Boltii redati ca la fig. 4/5 îşi giscsc un prototip, mai
apropiat ca timp, in virfurile de slgeti de os din sec. XI,
de la Garvin-Dinogetia. Bolti similari, de fier, au fost
gisiti şi la Picuiul lui Soare, in Cetatea Scverinului, la
Tirgşor, Suceava, in castrul de la Jidova, ca şi in regiunea
mir ii de Azov.

,,.Jt,

D. V. Rosetti, l·,. tllpozit tii
{i tiiiPtJ slt~mpile
tli11 11 tlou11 epotd 11 jitrul11i, in SCIV, XI, 2,
1960, p. 391 ti urm.
1 Ibidem.
• Ibidem.
1 1. Andriqescu, in l"lliHrstJ din 26. X. 1931.
1

t~Mpigrt~Jiu
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Koponelt, a 38TCM TBMO>KCHHhrit nyHKT. Ha HCKOTOpblX CJ<IUIBX o6aap}'>KCHbi HaCJ<aru.H&Je H3o6pB>KeHHR (pac. 111- 2). Ha TOR >KC -reppace aumeHbl CJICJU>I OOWHpHOI'O rCTo-,mu<HftCJ<oro DOCCJICHHJI
9TOpoft 3DOXH >KCJ1C38, CBII,IlCTCJlLCTBYJO~C O ~CCJ'BOB8BWCM 3ACCL emporium, COACACTBOB8BWCM
OOMCH)' MC>KAY >KHTCJIRMH Tpaacwu.BaHCJ<oro IVIOCKorop&R H nocCJieHHRMH aa UpJIAYHaACJ<oA
HH3MCHHOCTH.
B l.JCT3QCHH AHH )lRn, rAc npe>KAe pacKonllJlH MOnuibHHK c 38XopoHCHHRMH B KaMeHHOM
JIJ.QHKC, H8WJIH KaMeHH}'IO Damtlzy H8tt1Ula 6poH30BOI'O BCK8.

06'b.RCHEHHE PHCYHI<OB
Pnc. 1.- 'lleT.JueHH: 1, 6)'KBODOAo6nwe 3HAKH, awce'leHHble a cKaJte ua neaoft Teppace .llhiM6oBHUbl;
2, HaCKIIJtltHoe H:J06pa>t<eHHe CC'IenOBeK8 C Me'IOM 11 ; 3, KpeDOCTHaR CTeHa C0 CTOpoHbl ,llonHHbl l<oMBHa ( o6Hap)'ll<eH•
HaJI B p83pe3e JV); 4, T8 >Ke CTeHA, o6Hap)'ll<eHHaJI B pa3pe3e J, 6onee .llpeBHJIJI, 'leM qacn, COXp8HHBW8JICJI B
paapex IV, uOc:taaoanennaR D03,llHee.
Pnc. 2. - nnau paCKODOK B 'lleT3UeHH.
Pnc. 3. - <l>eo.llBnbHAJI KepaMHKB: 4, 19, 22-26, 31, 32, 38, cjlparMeHTbl KepaMHKH nepuoro ropH3011Tll;
27-30, 33-3.5, 39, 6onee noa,lluero ropH30HT8.
Pnc.

4.- <l>eo.lliiJlbHble opyAHR H opy>Kne.

Pile.

.5.- 06JUHft nnBH paCKODOK Ha neaoft Teppace .llhiMOOBHUbl.
6.- 1--4, l'n'O-AJlKHftCKBJI KepaMHKB; .5, norpe6euue 1, c neaoft CTOpoHbl CKeneta H&XO.llHTCR qepen

Puc.

co6aKn; 6-8, cjleo.u.,.'lhuaJI KepBMHKB 6onee D03,llHero ropH30tml.
Pnc. 7. - 1--4, l'n'O-ABKHftCKHe npe.llMeTbl: 1, HMHTBUHJI .nennocKoA 'IIUUH; 2, po,llOCCKoe KneftMo ua PY'IKe
BMcjlopbl; 3, BIDDHrpacjiH'IeCKoe KneftMO Ha 8Mcjlope Mec:THoft ciNu<'rYpbl; 4, 6yCHH8 CTeKnJIHHOI"O O>KepenHR; .5, 11-ll,
8H3DIU'p8cjiH'IeCK8JI MOJI,llllBCKBJI cepe6pRHAJI MOHeta, 'leKBHeHHaJI npH AJieKC:SH.llpe ,llo6poM; 6-8, cjleo,llanbHble
cepe6pJIHble yKpaweHHJI (8, KOnbUO H3 norpe6eHHJI 4; 7, cepbra H3 norpe6eHHJI 7; 6, KOnbUO H3 norpe6eHHJI 10).
Pnc. 8. - 1, auewHRJI o6nuuoaKB H cji)'IIJ18MeHT uepKan 1 nepen a6CH,lloft; 2, o6nuuooKB u cjiYHJ18MeHT
IO>KHoft CTeHbl; 3, o6nuuooKB H cji)'IIJ18MeHT ceoepaoft CTeHbl.
Pnc. 9.- npoct~un& BOC'TO'IHOft CTeHbl p83pe38 1.
Puc. 10.- 06wnft BH.ll paCKonoK ua neaoft Teppace ,llbiM6o&HUbl, BAOJib pycna etapoft ,lloporu. Ha BTOpoM
nJ11111e wocce o T&lproaiiUJTe. no.ll YTeCQM cc,lloaMHa•• (*), nHHHR CTaporo aarpa>K,lleHHR **).

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE CETAŢENI

RESUME

Les fouilles de Cetllţenii din Vale ont eu pour ob/' ectif une forteresse situee sur un rocher
dominant la vallee de la Dimboviţa, que suivait la viei le route de Braşov, par le col de Bran,
en direction de Tîrgovişte et de Brllila, ou par Bucarest, en direction de Giurgiu. La forteresse
renferme egalement une eglise rupestre. Les fouilles ont permis d'identifier une partie des murs
d'enceinte, ainsi que les fondations d'un donjon (fig. 1/3-4 et fig. 2). On y a trouve des fragments ceramiques, des pointes de fleches et des carreaux d'arbalete (fig. 4). Les fouilles de la terrasse qui s'etend sous la forteresse, sur la rive gauche de la Dimboviţa, ont degage les fondations
de deux eglises; l'une est du xv· siecle (fig. 5/1 et fig. 8/1-3). la seconde, probablement construite par les chevaliers de l'Ordre teutonique, au XIII" siecle (fig. 5/2; cf. la vue d'ensemble
des fouilles, fig. 10). On y a recueilli des tessons ceramiques ~f g. 3), des armes et des
epe:om (fig. 4) de la seconde moitie du XIII" siecle et des XIV" et XV" sie::les. On y a egalement trouve quelques sepultures (fig. 6/5 et fig. 7/5-8). Il semble probable qu'il y ait
cu li un poste avance du systeme defensif de la Hongrie contre les Coumans, puis, par la suite,
apres la constitution de l'Etat de Valachie, une place forte dressee contre la menace que faisaient
peser les armees des rois magyars et, enfin, un point douanier. Sur certains rochers, on a pu
identifier des gravures rupestres (fig. 1/1-2). On a reconnu sur la meme terrasse les traces d'un
vaste etablissement daco-getique de la seconde periode de l'âge du fer, qui denote la presence
en cet endroit d'un marche facilitant les echanges commerciaux entre le plateau de Transylvanie
et les etablissements de la plaine du Danube.
A Cetllţenii din Deal, ou l'on avait decouvert auparavant une necropole i sepultures
dans des cistes, on a encore pu recuperer une massue en pierre, du debut de l'âge du bronze.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. t. - Ce/4/llfi. t, signca alphabetiquca gravCiaur un rochcr ele la tcrruac gauche ele la Dimbovita; 2, gravurc
rupcstre reprbcntant un 4< homme ~ d'unc ~pec»; 3, le mur d'enccinte faiaant face a la vall~ de Coman (d«ouvert
dans la sc:ction IV); 4, le meme mur identi6~ dana la sc:ction 1, plus ancien que la portion conscrv~ dana la sc:ction IV,
refaite il une date ult~rieure.
Fig. 2. - Plan dea fouillca de la fortcrcaac.
Fig. 3. - <:eramique fWdale: 4, 19, 22-26, 31, 32, 38, fragmenta c:Cramiquca rccueillis au premier nivc:au du sol
de l'epoque; 27-30, 33-35, 39, d'un nivc:au plus rkcnt.
Fig. 4. - Outils et armes de l'~poque fWdale.
Fig. S. - Plan des fouilles cffcctum aur la terraasc gauche de la Dimboviţa.
Fig. 6. - t -4, c:Cramique daco-Ftique; s, ~pulture n° t - a puche du squelette, on distingue le cranc d'un
chien; 6-8, c:Cramique feodale du nivcau le piua rkcnt.
Fig. 7. - 1 - 4, objets daco-Ftiques: 1, imitation de coupc: ~lienne; 2, timbre rhodien sur une poign« d'amphore;
3, timbre anepigraphique d'une amphore de facture indigene; 4, perle cn verrc d'un collicr; S, 11-b, piecc de monnaie
moldave anepigraphique emise sous Alaandrc le Bon; 6-8, parurca fbHWes en argc:nt {8, bague trouv~ dana la tombc
n" 4; 7, boucle d'orcille de la tombc n° 7; 6, bague de la tombc n° 10).
Fag. 8.- 1, parcment et socle de l'~ise n° 1 au droit de l'abside; 2, parcmcnt et socle du mur ~idional;
3, paremcnt et socle du mur septentrional.
Fig. 9. - Profil de la paroi orientale de la sc:ction 1.
Fig. 10. - Vue Fnmle des rouillca aeeutm sur la tcrrasse gauche de la Dimboviţa, le lung de l'ancienne route.
Au second plan, on distingue l'aetucllc route de Titgovişte. Sous le pic dit 4< Colţul Doamnei» (:1), on remarque le trac:C
de l'ancien mur de barragc (:n:).

...
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SĂPĂTURILE DE SALVARE DE LA VASLUI*

S

ĂPĂTURILE

arheologice de la Vaslui, efectuate intre 10 iulie şi 13 noiembrie 1958,
pe locul numit « Curţile domneşti», cu scopul de a salva materialele scoase la
iveală cu ocazia taluzării malurilor abrupte ale carierii de nisip şi lut, deschisă
de localQ.ici pe acel loc, au urmărit in primul rind să precizeze, pe bază de stratigrafie,
vechimea complexelor descoperite şi in al doilea rind să determine dacă aici se află
curtea lui Ştefan cel Mare.
Să păturile au început prin trasarea unei secţiuni, lungă de 38 m şi lată de 1,50 m,
orientată perpendicular pe abruptul carierii (A I), lărgită ulterior spre nord (A III) din
cauza complexului feudal descoperit. Concomitent s-a trasat şi secţiunea A II lungă
.de 70 m şi lată de 1,50 m perpendiculară pe A I şi pe abruptul sudic al carierei, lăr
gită apoi la capătul sudic prin două suprafeţe (A IV şi A V). In porţiunea de teren unde
se găsea o pivniţă ruinată, atribuită de tradiţia locală epocii lui Ştefan cel Mare, cercetările
s-au efectuat mai întîi printr-o secţiune lungă de 20 m şi lată de 2 m (A VI), pentru
a se surprinde peretele sudic nederanjat al pivniţei şi apoi printr-o secţiune lungă de
15 m şi lată de 2 m (A VII) perpendiculară pe A VI, precum şi prin suprafeţele le,
Ilc, şi Ilie. În acelaşi timp marginea platoului a fost cercetată prin două suprafeţe a
10 X 10 m (Ia şi Ha), în partea de sud-est, iar în partea de vest prin şase suprafeţe
(Ib- VIb) şi printr-un şanţ care s-a săpat de la adîncimea de 1 m (B I). ln fine, acolo
unde secţiunile A I şi A II au scos la iveală unele complexe s-au deschis casete (Id şi
le) pentru a se cerceta pînă la epuizare complexul respectiv.
ln felul acesta prin săpăturile "arheologice de salvare de la Vaslui s-a cercetat o
suprafaţă de circa 1600 m 2 (fig. 1).
Din punct de vedere stratigrafic s-a putut preciza că imediat sub stratul vegetal
se află o depunere din perioada feudală tîrzie (sec. XVII-XIX) reprezentată printr-un
sol negru afînat, gros de 10-20 cm. Sub acest strat apare o altă depunere din perioada
feudală (sec. XV -XVI), groasi de 30-35 cm, din pămînt negru, dar mai consistent,
cu o nuanţă mai închisă, în unele locuri bine tasat. Această din urmă depunere se
suprapune peste un sol brun-roşcat, gros de 30-35 cm în care apar depuneri arheologice din epoca orînduirii comunei primitive. Sub stratul de pămînt brun-roşcat se
află un sol steril din lut galben (fig. 2).
În cele ce urmează prezentăm principalele rezultate ale săpăturilor.
ORINDUIREA COMUNEI PRIMITIVE
tenţa

Paleolitic. ln cariera de nisip au fost descoperite oase fosile, documentînd eXIsunei faune pleistocene 1 •

• Colectivul şantierului a fost alcătuit din Al. Andronic,
responsabil, E. Neamtu, F. Banu, 1. Tudorache, membri,
'i E. Balica, studenti.

1 Oasele au fost depuse la Laboralorul de paleontologie de la Universitatea « Al. 1. Cuza» din laşi pentru
deterrnin1ri.
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Neolitic. În solul brun-roşcat din secţiunea A I, la adîncimea de 1,25 m au fost descoperite fragmente ceramice, provenind de la un vas cu toartll (fig. 3) şi de la o strachinll,
de aspect local, aparţinînd fazei de tranziţie de la cultura Cucuteni la cultura Gorodsk-U~atovo. Tot în aceastll depunere s-a
gbit şi un dzuitor din silex în stare fragmentad.
Hal/stati. În suprafaţa Ia, la adîncimea de 2,35 m s-a
descoperit un mormînt de inhumaţie (M.4), deranjat de o construcţie din epoca feudalll, care a distrus scheletul în întregime,
pbtrîndu-se doar un astragal. Din acest mormînt s-a mai
pllstrat şi o parte din inventar aflat în colţul de vest al gropii
mormîntuh,1i, probabil lîngll picioarele scheletului. Inventarul
descoperit în mormînt se compune dintr-un vas întreg (fig. 4 /1)
şi un altul tlliat exact în doull. Vasul întreg, în formll de oalll,
executat din pastll neagrll consistentll, are corpul arcuit la partea
superi<11rll, gîtul suficient dezvoltat şi marginea uşor rllsfrîntll
în afarll. Acest vas prezintll analogii cu vasele descoperite la
Tllmlloani 1 şi poate fi datat în sec. VII- VI î.e.n.
În caseta Id au fost descoperite resturile unui alt mormînt hallstattian deranjat (M.6), de dtre o groapll din sec. XVIII
pentru scoaterea lutului. Din mormîntul deranjat provin un
fragment din calota cranianll şi alte oase fragmentare, un colţ
de mistreţ teşit la vîrf, doull aşchii de silex cu retuşe de refolosire, şi un fragment dintr-un vas bitronconic (fig. 4 /2).
Tot Hallstatt-ului tîrziu îi aparţin şi 20 vîrfuri de sllgeţi
de bronz cu trei tllişuri de tipul sllgeţilor « scitice )), care au
fost descoperite în depunerea hallstattianll, neputîndu-se preciza
dad provin sau nu dintr-un mormînt sau dintr-un alt complex.
Vîrfurile de sllgeţi de la Vaslui prezintll doull variante. Prima
variantă o alcătuiesc vîrfurile de sllgeţi cu trei tăişuri trase înapoi
sub forma unor pinteni, cu un tub scurt de înmllnuşare şi cu
vîrful foarte ascuţit, prezentînd ,o gaurll pe tub între două
tllişuri. Acest tip de vîrfuri de sllgeţi seamllnll foarte mult cu
cele descoperite în sudul Moldovei la Vameş 2 , precum şi cu
cele descoperite la Olbia într-un mormînt de tip scitic 3 , fiind
asociate acolo între altele şi cu un kylix attic, care este de un
tip înrudit cu cel descoperit la Frumuşiţa •. A doua variantll
o prezintă vîrfurile de sllgeţi de acelaşi tip dar fllrll tubul scun
de înmănuşare.
La Tene. Un deosebit interes prezintă un mormînt de incineraţie în urnă cu capac (M.3), descoperit în suprafaţa Ib, la
adîncimea de 0,80 m faţll de solul actual (fig. 5). Ca formll şi
tehnica ornamentllrii aceastll urnll se încadrează în grupul local
1
M. Petrescu-Dimbovita, Certe/tiri arheologite ;" apz.arta tii" prima epotd a fterttlui
tii/a Tdmdoafli (r. Galati), in JCIV, IV, 3-4, 1953, p. 771 şi 775, fig. 7/1.
1
ldem, Arthiiologistbe Foruhu"gsreise im &z.irl: CoPitrlui, in Datia, VII- VIII, 1937-1940, p. 441, fig. 8/8.
a S. 1. Kapoşina, flOlpeWHru cKu~KOlO muna • 011uuu, in JA, Xlll, 1950,
p. 209, fig. 5·
' M. Petrescu-Dimbovita, Destoperina arheologitd tie la FrumUfifa (r. Galati), in
SCS laşi, IV, 1-4, 1953, p. 497 şi urm.
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geto-dacic de la finele secolului al IV -lea şi începutul secolului al III-lea î.e.n., prezentind
analogii mai apropiate în necropola de urne de la Murighiol 1 şi în aşezarea La Tene de la
Poieneşti 2 • Vasul de la Vaslui, care a servit drept urnll., în formll. de oală cu pîntecele
rotund, este de factură locală, fiind executat cu mîna dintr-o pastă friabilă şi cu impu-

r----------

Fig. 3. - Ccramid din faza de tranzitie de la neolitic la
epoca bronzului.

Fig. 5. - Urru\ de incineratie in situ
din La Tene.

Fig. 4. - Ccramicl hallstattiaru\: 1, mormintul nr. 4; 2,
mormintul nr. 6.

Fig. 6. - Ccramicl din La Tene din mormintul dt
(M. 3): 1, strachini-capac; 2, vasul-urru\.

incineraţie

rităţi, de culoare brun-cărămizie. Decorul, dispus imediat sub buza vasului, este reprezentat printr-un brîu în relief, cu crestături oblice, întrerupte de patru apucători uşor
înălţate (fig. 6 /2). Strachina care a servit drept capac este la fel de factură locală, lucrată
cu mîna dintr-o pastă friabilă şi cu impurităţi, de culoare cenuşie la exterior şi neagră
1

E. Bujor, Jdptilurilt tk sa/rare tk la Murighiol, in
şi pl. 1fS.

M.,".;.u, III, p. 248

1

R. Vulpe, Sdptilurilt ,U 14 PoitM(Ii tiin 1949, in M•lt·

ritl/1, 1, p. 277 ti 276, fig. 58.
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în interior. Marginea strllchinii este arcuitl şi înllţatl drept. Nu are toartl sau proemicum glsim la strachina de la Frumuşiţa 1 , cu care se aseamănă ca
forml (fig. 6/1 ).
Urna conţinea oasele calcinate a cel puţin doi indivizi, fiind în acelaşi timp lipsită
de inventar 2 •
nenţe apucători, aşa

~--~-

'

1

1

'

qa

1

'

1
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'
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Fig. 7. - Mormint de inhumatie (M. 1) de la inceputul epocii migratiilor: 1,
pumnal de fier; 2, locul vasului lucrat la roat:l; 3, prag
pentru vase funerare.

Fig. 8. - Inventarul mormîntului de
inhumatie de la inceputul epocii
mi gratiilor.

Fig. 9. - Mormint de inhumatie (M. 2)
din epoca migratiilor (sec. IV e o.).

Epoca 111igraţiei popoarelor. Inceputul epocii migraţiilor este documentat la Vaslui
prin trei morminte de inhumaţie.
Mor111întul nr. 1, descoperit în suprafaţa A IV la adîncimea de 0,80 m faţă de
solul actual (fig. 7), lîngl malul abrupt al carierei, a fost parţial deranjat de taluzările
anterioare, neputîndu-se astfel preciza nivelul de la care s-a săpat groapa. In acelaşi
timp au fost deranjate vasele de la capul şi picioarele scheletului. Groapa mormîntului,
lungă de 2 m, lată de 0,70 şi adîncă probabil de 0,80 m, de formă ovală, este orientată
N-S. In colţul de NE are un prag înllţat cu aproximativ 0,40 m faţă de fundul gropii.
Gura gropii, după toate probabilităţile, era mai largă decît fundul. Scheletul, cu capul
orientat spre nord şi picioarele spre sud, zăcea în poziţie întinsă pe spate cu mîinile
în lungul corpului. La cap, în partea stîngi, pe pragul cruţat, se aflau douli afumători
1

1

M. Petrescu-Dimbovita, op. ât., p. 501, fig. 3/l.
O. Necrasov şi M. Cristescu, Caradtri~arta anlropo-

lofl,i((i a u!Nitltlor tk la Vaslui (în manuscris).
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lucrate cu mîna, introduse una în alta. La partea dreaptă a oaselor bazinului şi lîngă
femurul drept a fost găsit pe fundul gropii un pumnal de fier cu două tăişuri, cu
mîner drept, îmbrăcat în lemn, fără gardă şi buton, introdus într-o teacă de lemn, din
care s-au păstrat resturi pe lama pumnalului (fig. 8 /1 ). Vîrful pumnalului s-a distrus
din cauza deranjării mormîntului în timpul taluzării malului abrupt al carierei. Lîngă
pumnal şi între femure au fost găsite mai multe fragmente dintr-o spirală de bronz,
iar sub pumnal, o mărgid neagră perforată (fig. 8 /2). La capătul de sud al gropii, lîngă
laba piciorului drept s-a mai descoperit şi un vas lucrat la roată.
Afumătoarea mai mare, în formă de pahar, cu fundul plat tras in afară, cu buza
orizontală mult evazati, este lucrată din pastă neagră, de culoare galben-cenuşie la
exterior. Acest vas este decorat pe corp cu două brîie orizontale în relief, iar pe buză
cu o linie în zigzag, asociată în spaţiile libere cu puncte (fig. 8 /4). A doua afumă
toare este o miniatură, de formă tronconică şi cu fundul plat, din pastă de culoare
galben-cafenie la exterior şi cu urme de afumare în interior (fig. 8 /3).
Vasul lucrat la roată este o cană cu toartă, de culoare cenuşie, cu buza puţin risfrîntă în afară, gitul cilindric, corpul bombat şi un suport inelar. Vasul acesta este decorat
sub gît cu un ornament lustruit din linii în zigzag in...,tre două dungi orizontale în relief
(fig. 8 /5).
Pentru încadrarea culturală şi cronologică a mormîntului nr. 1 de la Vaslui se
pot invoca unele descoperiri de morminte de pe teritoriul de SV al U.R.S.S., care se
aseamănă mai mult sau mai puţin cu mormîntul nr. 1 de la Vaslui atît în ceea ce
priveşte ritul funerar cît şi principalele elemente de inventar. Analogiile cele mai
apropiate le găsim la grupul sarmatic de pe Volga inferioară şi Nipru, mai ales
în descoperirile de la Novo-Filippovka şi sovhozul Akkermeni, datate în secolul
II -III e.n. 1 •
Mormint11/ 11r. 2 (fig. 9) a fost descoperit în suprafaţa IIa, după înlăturarea resturilor
unei locuinţe din secolul XIX reprezentate printr-un pavaj de dale de piatră, şi datează
probabil din perioada tirzie de răspîndire a culturii Cerneahov (secolul IV e.n.) caracterizată şi prin morminte orientate V-E şi lipsite de inventar 2 • Acest mormînt prezintă
unele caractere care pledează pentru această încadrare. Astfel, groapa ovală, lungă de
2 m, lată de 0,65 m, adîncă de 1,80 m faţă de nivelul actual este orientată VNV 51°/00 ESE 18° f00 • Nu s-a putut stabili de la ce nivel s-a săpat groapa din cauza unor deranjamente ulterioare. Scheletul zăcea întins pe spate avînd aceeaşi orientare ca şi groapa,
mîinile întinse în lungul corpului. Mormîntul este lipsit complet de inventar... Merită
atenţie faptul că acest schelet prezintă unele elemente tu rani de 3 •
Al treilea mormînt de inhumaţie (nr. 5), descoperit în secţiunea A VI, a fost
complet deranjat de un şanţ militar în timpul celui de-al doilea război mondial. S-au
găsit doar cîteva fragmente de oase din calota craniană, dovedind inhumarea unui copil,
precum şi un vas lucrat cu mîna de culoare roşie-cărămizie. Acest mormint poate fi
datat de asemenea în epoca migraţiilor (secolul III-IV e.n).
ln fine descoperirea unui fragment de vas cenuşiu lucrat la roată, din pastă fină,
caracteristic epocii migraţiilor şi a unui fragment de amforă romană, dovedesc existenţa
unui nivel de locuire sporadică în acest loc, datind din secolele III-IV e.n.

1

M. 1. Vcazmitina, CapMDmcKue ruJlpeWHIUI y c.
in Bonpocw c~capMDmCKoii
apxeoMNUU, p. 221 şi urm., pl. 1/2, pl. 111/4, şi 6;
idem, Slwlilrtfl ltzrltlfl/ilor pt ltrilori.U R. S. S. VrrflitWflflli,
in ApxeoAOlUII, VIII, Kiev, 1953, p. 65,1ig. 2 şi lig. 3/5 şi
6; 1. V. Sinitin, K ~ no capMDmCKoii ltY~
Ha meppumopuu HU31CHtlo UtHWA:JKU, in SA, VIII,

HtNW IZ>UAUntUHJKa,

1946, p. 92 şi 93, lig. 28 şi p. 76.
1 E. A. Simonovici, K tJonf'OCY o paHHt'4tf'HJIXO«KUX
noctMHUJIX KyAwnypw noMii nozpe6eHuii, in SA, 1, 1958,
p. 248; G. 8. Fcdorov, O c}l)'x o6p11tkJx PIDlpe6eHUJI •
'lepHIIXD«Koii KYAwnype, in SA, 3, 1958, p. 236.
1 O. Nccrasov şi M. Cristcscu, lot. tii.
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ORINDUIREA FEUDALĂ

Prima jttmdtate a secolului XV. Descoperirile de la Vaslui fac dovada locuirii
intense a locului numit «Curţile domneşti» îndl de la începutul secolului XV.
Astfel, în secţiunea A I s-a descoperit un bordei (L.2) din prima jumătate a secolului XV datat pe baza ceraroicii roşii lucrată la roată, dintr-o pastă consistentă, bine
frămîntată şi cu ardere completă (fig. 10 /4), precum şi pe
baza a două monede de aramă anepigrafe de la Alexandru
cel Bun 1 . În a doua jumătate a secolului XV şi la începutul
~
~
secolului XVI acest bordei fusese părăsit şi groapa respectivă ~
c:s
c:s
'
.
o
a fost nivelată, aşa cum dovedeşte descoperirea unei monede 1
L
L
l__
2
1
găsită în pămîntul care astupa groapa bordeiului.
La capătul estic al secţiunii A I, după înlăturarea depunerii de moloz în care s-au descoperit fragmente ceramice
din a doua jumătate a secolului XV, a ieşit la iveală un
complex feudal deosebit de important. ~ ~~~~~~~
Este vorba de o c:s
construcţie de proporţii mai mari (L.3)
1!!
din care s-a dezvelit
numai
porţiunea Fig. 10. - Ceramică din prima
dinspre nord Şi pe
jumAtate a sec. XV.
care o considerăm
o casă domneasdl, avînd în vedere bogăţia
---=.... ----- -1
şi varietatea materialului ceramic decorativ
•J

:rrrrt
..
1

1

,

...

~

5

nesmălţuit şi smălţuit.

~:~~~
1

_______________ J1
FiR. 11. -

Ceramică decorativă

jumAtate a sec XV.
1

din prima

Locuinţa, distrusă prin incendiu, a fost
probabil construită din paiantă, deasupra unui
subsol sau pivniţe. În sprijinul acestei afirmaţii vin fragmentele de chirpic ars, cu
multă pleavă, avînd pe o parte urme de bîrnă
şi scîndură, iar pe cealaltă urme sau budlţi
de ceramică decorativă, care dlptuşeau probabil în interior pereţii locuinţei. De asemenea au fost descoperite bucăţi masive de lut
ars provenind de la podeaua locuinţei sau
tavanul pivniţei.
In masa de arsură au fost descoperite
numeroase fragmente ceramice provenind
din vase de uz casnic şi plăci de teracotă
ornamentală. Ceramica de uz casnic este
reprezentată prin fragmentele de buză de oală
de culoare cenuşie (fig. 10/1 -3). Fragmentele de ceramidl decorativă nesmălţuită din
pastă cu mult nisip, de culoare roşiatică sau
gălbuie, prezintă motive variate umane şi
animaliere, dintre care semnalăm: sf. Gheorghe omorînd balaurul (fig. 11 /2-5), cavaleri

Moncdcle dellen~rite la Vaslui au fost determinate de Octavian lliescu de la Cabinetul numismatic al Academiei R.P.R.
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Fig. 12. - Ceramică decorativj din prima
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şi domniţe (fig. 11 /1), grifoni (fig. 11 .'6), precum şi motive geometrice şi arhitectonice pline sau ajurate (fig. 12). Totodată au fost descoperite şi citc\'a fragmente
smălţuite, cu urme de arsură.
Pe baza materialului ceramic şi al monedelor de la Alexandru cel Bun găsite in
pămîntul de umplutură, care acoperea arsura, locuinţa descoperită poate fi datată 1n
prima jumătate a secolului X V,
distrugerea ei prin incendiu fiind
cauzată probabil de invazia tătarilor
din decembrie 1440, cînd aceştia
«au prădat şi ars Vasluiul şi Birladul » 1 • Această locuinţă ar putea
1
fi atribuită lui Ştefan II, care,
după împărţirea Moldovei din anul
1435 2 , probabil a locuit la Vaslui. Bineînţeles această ipoteză ~1
urmează. a fi verificată cu prilejul
1
cercetărilor viitoare cînd se va
(7,(7,'1'7
...J
dezveli in întregime complexul
~~~~--..._1
respectiv.
Cele două cuptoare de ars
piatra pentru var, descoperite in
suprafeţele A IV şi Vlb, caracterizate prin gropi adînci, cu prag,
fund circular şi gură simplă laterală
(fig. 13) pot fi datate tot în prima
jumătate a secolului XV pe baza
- · -----~
1
sistemului de construcţie precum
şi a obiectelor şi a unei monede
de aramă anepigrafă de la Alexandru cel Bun, descoperite în
umplutura cuptoarelor. ln afară de
aceasta, locuinţa descoperită în A
1
IV (L.4), datată în secolul XVII,
1
r OfJ:. U --1
pe baza unei monede poloneze,
.......... _.,..-ro- 1
a fost construită pe umplutura
cuptorului, ceea ce denotă că la
mijlocul secolului XVII aceste
cuptoare nu mai erau folosite. Din
această cauză considerăm că aceste
cuptoare nu pot fi identificate cu
cuptoarele de ars piatră (vără
rii sau varniţe) menţionate în
documentele
din
timpul
lui
Fig. 14. - Tcracotc sm;"•l!uitc din a doua jun~.;itatc '' sec . X\ '.
Vasile Lupu .
.--1 do11a )1111Jdlate a seco/11/11i XV. În cursul săpăturilor au fost descoperite în diverse
gropi de umplutură şi materiale arheologice datînd din a doua jumătate a secolului XV, indeosebi fragmente de teracotă smălţuite care pot fi considerate ca
provenind din ruinele palatului lui Ştefan cel ~Iare (fig. 14).

~

1

1 Grigore
Ureche,
P.P. Panaitescu, p. 76.

7

l..ttopiutul

fdrii

.\fo/Jorti, ed.

1 1\l. Cost~chcscu, DocunJtnttlt mo/JoJ•tntfli Înllinlt Jr
Jttjlln ul ,\(Qrt, voi. Il, p. 683.

-o. 2
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Secolele XVII-XIX. Alte complexe descoperite la Vaslui datează din perioada
feudalismului tîrziu (sec. XVII-XIX).
Astfel, o serie de locuinţe (L.1, L.4- L.B) descoperite pe locul «Curţile domneşti»,
datate în sec. XVII, pe bază de material ceramic şi monede, dovedesc o locuire mai
intensă a acestui bot de deal în perioada respectivă.
Unele din aceste locuinţe (L.4 şi L. 7) ca şi gropile
de scos lut (Gr. 1,2 şi 3) ar putea fi puse în legătură
şi cu cuptorul de ars ceramică descoperit în A II şi
care probabil datează de la finele sec. XVII. Acest
cuptor avînd o cameră de darea focului în formă
de pară împl1rţită în două printr-un perete din pă
mînt cruţat şi o cameră suprapusă de arderea eeramicii, circulară, cu boltă şi placă perforată construită
din blăni de stejar şi nuiele (fig. 15), folosea la
arderea unei ceramici roşii cu forme şi decor caracteristice .$fîrşitului sec. XVII (fig. 16).
Cercetarea complexului descoperit în secţiunile
A VI, A VII şi în suprafeţele Ila, Ilc şi Ilie (P),
din care s-au păstrat o pivniţă şi temelii de piatră
şi cărămidă, a dus la constatarea că temeliile respective tăiau depunerile unei gropi mari în care s-a
găsit ceramică din prima jumătate a secolului XIX,
mai ales un fragment de faianţl1 ruseasd cu inscripţia «octombrie 1831 >>. Astfel, pivniţa pe care
localnicii o atribuiau lui Ştefan cel Mare, reprezintă
resturile unei construcţii de la mijlocul secolului XIX,
Fig. 16. - Ccramicl de la sfirtinal
KC. XVII dcteopcritl in cuptor.
după cum o dovedeşte şi sistemul de construcţie,
mortarul folosit şi dimensiunile cărămizilor.
Astfel, curtea lui Ştefan cel Mare, cu pivniţele respective, trebuie căutată în altă
parte, probabil mult mai aproape de biserica Sf. Ioan Botezătorul, ctitoria acestui
voievod (1490).
Acest lucru se va putea preciza în decursul campaniilor arheologice viitoare.
Al.. ANDRONIC, E.

NEAMŢU

ti F. BANU

OXPAHHTEJibHhiE PACKOllKH B BACJIYI1
PE310ME

Ueru.ro apxeono1'1111CCKHX paa<onoK RB I'I)'IIKTe cci<YJml .noMHRCK3,, (rocnoA&pci<HA ,ttBop),
HapR.ztY c HX oxp8JIH'I'eJDoHhiM H83H&QeHHCM, 6b1Jlo H yCTBHoBJJeHHe aa 3TOM Mecre ,ttBopa CTeetwm
'BeJmKoro.
Hccne.noB8HHJIMH 6&rno yroQHeHo, QTO 3TOT MbiC 6&rn ooHTaeM eme B 3noxy aeoJJHTB; 6&um
~eHid qepem<H KepllMHKH MecTHOro npoH3BOACTB8, OTHOCJDQeACR K nepexo,ttHoft clla3e OT KYJU.TYPbl KYK)'TeHH K KYJU>rype ropo.na<o-YcaTOBCKOA (pHC. 3). ram.wraTCKHM nepHOAOM A&THPYJOTCJI
ABa norpe6eHHJI c -rpynonono>KeHHCM, noJJHOCTLJO HJDI qaCTHtiJio aapyweaH&Je (ll. 6 H 4). U3 nOI·pe6eHHR 4 coxpaHHJICR ~en&m cocy.n (pHc. 4/1), npe.nCT8BJIJIJOutHA 8H8Jiomro c cocyA&MH H3 T3M308HH;
ero MO>KHO A&THpOBaTh VII-VI BB . .no H.3. llo3,ttHer&JibWTBTCKOMY nepHO.ztY npiiHIUtJle>KaT 20
TpexrpaHHbiX 6poH30BbiX HaKoaeqHHJ<oB c-rpen ccCKHctx:Koro•• nma. JlaTeHCKBJI KYJU.TYPB 6biJ18
AOKfMeHTHpOB8H8 OTKpbiTHCM norpe6eHHJI C TpfDOCO>IOKeHHCM B ypae C J<Pbll.UKOA, A&THpyeMoro
IV- III BB. AO H.3. (pHC. S). no cl»opMe H TeXHHKe opH&M~ 3TY YPIIY (pHC. 6) MO>KHO BKJUOQHTh a MecJ'RYIO rcro-A8KIIitCJ<YIO rpynoy, HMero~ 6mm<He 8BBJIOI'BH c norpe6am.m.JMH ypaaMH
HeKponoJIJI B MypHI'IIOJie a B JJaTeHCKOM DoceneHBB DoeaeiJl'l'B.
7•
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HattaJJo 3noxu nepeceneuuli o6ocuoDauo cnopii,I:UittecJ<HMH CJieAaMH o6HTaHHR (III-IV Do.)
u oTKpblTHeM Tpex norpe6euuli c Tpynonono>KeHHeM. llorpe6euue 1 (puc. 7) no cDoeMy norpe6WlhHOJilY o6p11Jly u HHDeHTapro (puc. 8) AllTHPYeTCR II-III DD. u. 3., ero 6nH>Kaitwue auanomu uaxoARTCR D llpu.nuenpoDCKoli capMaTCKoli rpyiUie, D paCKonKax D HoDo-<I>HJiunnoDKe H coDxo3e AKJ<epMeHb. llorpe6euue 2 (puc. 9) MO>KeT 6b1Tb OTHeceuo K norpe6euHRM c Tpynonono>t<euueM no3AHeli
$33bl ttepHRXODCKOIÎ KYJibyYpbl (IV D. H.3.). llo CDOeMY HHDeHTilpiO norpe6eHHe 5 MO>KeT 6b1Tb
OTHeceuo K III-IV DD. H.3.
B $eOAaJihHYIO 3noxy o6HTaHue 6bmo 6onee HHTeHCHDHbiM. TaK, K nepDoii nonoDHHe
XV u. OTHOCRTCR KOMMeJ<Cbl L2 H L3, a TaK>Ke H ADe nettu AJIR o6>KHra H3DecTHRKa (puc. 13).
Bonhmoe 3Hatteuue HMCeT >KHJIHute (L3); cy,!VI no 6oraTCTDY AeKopaTHDHoli KepaMHKH (puc. Il H
12), ero MO>KHo ettHTilTb rocnoAapcKHMH naJJaTaMH CTe$aua II, >KHDwero D Bac.nye nOCJie pll3Aena
MoJIAODHH D 1435 r., OTKYAil HCXO.!VIT H ueKOTOpbre rpaMOTbl Toro DpeMeHH . .UoM 6Mn pll3pyweu
CHJlbHbiM no>KapoM, DepoRTHO, D 1440 r., KOrAa Bac.nyli onyCTOWHJIH TaTapbl.
0CT3JlbHble OTKpblTble >KHJIHuta (LI, L4- L8) AaTHpyroTcR XVII D., K KOHI.cy" KOTOporo OTHOCHTCR H nettb (pHC. J5); D Heli OO>KHraJIHCb CocyAbl, $QpMa H OpHaMeHT KOTOpbiX xapaKTepHbl
HMeHHO AJIR KOHI..tll 3TOro DeKa (pHC. 16).
BbrcrpoeHHblli H3 KaMHR u KHpiDitta KOMI1JleKc o6HT11HHR (P), OT KOToporo coxpauHJicR norpe6,
CDR3aHHblli MecTHbiMH >KHTeJIRMH c HMeHeM CTe$aua BeJIHKoro, AllTHPYeTCR XIX D. H RDJIReTCR
Ba>KHblM YKil3aHHe.'l AJIR ,naJlbHeliwux noucKoD ABOpa CTe$aua BenuKoro 6nu>Ke K QepKDH cD.
Hoaua KpeCTHTenR, KTHTOpCTDY 3Toro rocnoAapR (1490 r.); noKa D OTAe.JlbHbiX RMax 6biJIH naitAeHbl
$parMeHTbl nonHDHbiX H3pll3QOD (puc. 14) H3 pll3DaJIHH naJJaT CTe$aua BeJIHKoro.
Oli"LSICHEHHE PHCYHKOB

2,
2,

Pac. 1.- BaCJJyA. ccKypTR J10MaRCJOII. 06utaA nJiaH paCKonoK.
PHc. 2. - CeoepHbJA npocllanb p83pe38 A 1.
Pac. 3.- KepaMaKa nepexo.lllloA cll83bl OT Heonma K 6po113e.
Pac. 4.- faJJbWTBTCKaR KepuaKa: 1, norpe6eHae N!! 4; 2, norpe6eHHe N! 6.
Puc. S.- YpHa WJR TJ)ynoco>K>KeHHR JiaTeHCKoro nepuo,llll in situ.
Puc. 6.- KepaMHKa JiaTeHCKoro nepHO.llll H3 norpe6eHHR c TPYDOCO>IOKeHHeM (n. 3); 1, MHCKa-KpblwKa;
cocyA-YPHB.
Puc. 7.- norpe6eHHe c TPYDOCO>IC>ICeHHeM (n. 1) H8'18.118 3DOXH nepeceJJeHHR: 1, >ICeJJe3HbiA KHH>ICaJJ;
MeCTO r Ae HaXO,IlHJICR cocyA, cpa60TaHHbiA Ha Kpyry; 3, BbJCT)'D WlR norpe6aru.HbJX cocyAOB.
Puc. 8.- Huoemapb norpe6euaR c TJ)ynonono>tCeHHeM Ha'18.118 3DOXH nepeceneHHR.
Puc. 9.- norpe6euue c TPYDODOJIO>ICeHHeM (n. 2) 3DOXH nepeceJJeHHR (IV B. H.3.).
Puc. 10.- KepaMHKa nep&oA nonoBIDfbl XV B.
Puc. 11.- ,UeKopaTHBHaR KepaMHKa nepooA DOJIOBIDfbl XV &eKa.
Puc. 12.- ,UeKopaTHBHaR KepaMHKa nep&oA nOJioBHHbJ XV B.
Puc. 13.- ne'D> WlR OO>ICHI"a H3BecTHRKa, OTHOCRutaRCR K nepBOA DOJIOBHHe XV B.
Puc. 14.- noJDIBHbJC H3p83llbl BTOpoA DOJIOBHHbl XV B.
Puc. IS.- rou'lapHall ne'D> KOHQ& XVII BeKa.
Puc. 16.- H&AAeHHa.R B ne'IH KepaMHKa KOHQ& XVII B.

LES FOUILLES DE SAUVEGARDE DE VASLUI
RESUME

Les fouilles archeologiques effectuees sur le territoire de l'ancien palais princier ont eu
non seulement un but de sauvegarde, mais devaient encore y determiner l'emplacement du palais
d'Etienne le Grand.
Les recherches ont permis de preciser que ce promontoire avait ete habite d~s le neolithique:
on y a decouven des restes ceramiques, d'aspect local, appanenant a la phase de transition
de la civilisation de Cucuteni a la civilisation de Gorodsk-Usatovo (fig. 3). Deux tombes a inhumation, derangees enti~rement ou en partie (M 6 et M 4), datent du Hallstatt. La tombe no 4 a
livre un vase entier (fig. 4/1), qui presente des analogies avec les vases decouvens a Tămll.oani et
peut etre date des VIle- VIe siecles avant notre ~re. Vingt pointes de fleches, en bronze, a trois
tranchants, du type ce fleches scythiques )), appartiennent a la derni~re periode du Hallstatt. La
civilisation La T~ne est attestee par la decouverte d'une tombe a incineration a urne (avec couvercle ), datant des IVe- Ilie siecles avant notre ere (fig. 5). Par sa forme et la technique de sa decoration, cette urne (fig. 6) se range dans le groupe local geto-dace, ayant des analogies assez
proches avec la necropole a urnes de Murighiol et avec la station La T~e de Poeneşti.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Le comm::ncement de l'epoque des migrations est atteste par des vestiges sporadiques d'habitations (IIIe-Ive siecles), ainsi que par la decouverte de trois tombes a inhumation.
Datant des IJC-IIIe siecles de notre ere, la tombe no 1 (fig. 7) trouve, en raison de son rite d'inhumation et de son inventaire, des analogies assez proches dans le groupe sarmatique du Dnieper
(fouilles de Novo-Filippovka et du sovkhoze d' Akkermen). La tcmbe no 2 (fig. 9) peut etre
attribuee a la derniere periode de la civilisation de Tcherniakhov (IVe siecle de notre ere). L'inventaire de la tombe no 5 permet de la dater des Ille-Iye siecles de notre ere.
A l'epoque feodale, la station etait plus peuplee. Ainsi, c'est de la premiere m3itie du
XVe siecle que datent les complexes L2 et L3, et que les deux fours i chaux (fig. 13). L'habitation L3, importante par l'abondance de son materiei ceramique decoratif (fig. 11 et 12), peut
etre regardee comme l'habitation princiere, et on peut l'attribuer a Etienne II qui, apres le partage
de la Moldavie en 1435, habita Vaslui, d'ou sont dates une serie d'actes de cette epoque.
Cette demeure a ete detruite par un violent incendie, probablement en 1440, quand les Tatars
incendierent la viile.
Les autres habitations decouvertes (L 1, L 4-L 8) datent du XVIIe siecle, i la fin duquel
appartient aussi le four (fig. 15), qui servait a cuire des vases, dont la forme et le decor sont
caracteristiques precisement i la fin du xvne siecle (fig. 16).
Le complexe d'habitation (P), construit en pierres et briques, et dont il ne subsiste plus
que la cave, attribue par les habitants de la viile a Etienne le Grand, date du XIXe siecle et
constitue un indice important en raison duquel il faudra a l'avenir rechercher le palais d'Etienne
le Grand ailleurs, plus i proximite de l'eglise de saint Jean-Baptiste, fondation de ce prince
(1490), car pour le moment on n'a decouvert, dans diverses fosses, que des fragments en terre
cuite emaillee (fig. 14) provenant des ruines du palais de ce prince.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Vaslui. Le « Palaia princieu. Plan g~n~ral dea fouillea.
Fig. 2. - Pro61 septentrional de la section A 1.
Fig. 3. - CCramique de la phase de transition du n~lithique a l'ige du bronze.
Fig. 4. - CCramique hallstattienne: 1, tombe n° 4; 2, tombe n° 6.
Fig. S. - Urne a incin~ration, ;" situ, datant du La Tene.
Fig. 6. - CCramique La Tene trouv« dans la tombe a incin~ration M3: 1, ~cuelle-couvercle; 2, vase-urne.
Fig. 7.- Tombe a inhumation (M 1) datant du d~but de l'~~oque dea migrations: 1, poignard en fer; 2, emplacement du vase fait au tour; 3, suppott de vasea fun~rairea.
Fig. 8. - lnventaire de la tombe a inhumation, datant du dtbut de l'tpoque dea migrations.
Fig. 9. - Tombe a inhumation (M 2), datant de l'tpoque dea migrations (J\e siecle de notre ere).
Fig. 10.- CCramique de la premiere moitit du xve siecle.
Fig. 11. - CCramique decorative de la premiere moitic du xve siecle.
Fig. 12. - CCramique decorative de la premiere moitic du xve siecle.
Fig. 13. - Fours a chaux de la premiere moitic du xve siecle.
Fig. 14. - Terre cuite cmaillce de la d_suxieme moitic du xve siecle.
Fig. 15. - Four de potier de la 6n du XVII< siecle.
Fig. 16. - CCramique de la 6n du XVII< siecle, trouvee dans le four ci-dessus.
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CERCETARILE DE LA MANASTIREA HUREZU
(r. Horezu, reg.

D

Argeş)

ATORITĂ

lucrllrilor de drenaj şi installlrii conductelor pentru captarea apelor
potabile în preajma şi incinta mănăstirii Hurezu, lucrări efectuate de serviciul
tehnic al episcopiei Rîmnicului şi Argeşului, s-au făcut unele descoperiri aduse
în timr util la cunoştinţa Comisiunii ~[onumentelor Istorice de pe lîngă Academia
R.P.R. şi Institutului de arheologie.
ln funcţie de aceste descoperiri s-a hotărît a se întreprinde cercetări la mănăstirea
Hurezu.
La circa 350 m NE de mănăstire se află schitul Sfinţii Apostoli (fig. 1), in preajma
căruia, datorită lucrărilor de pămînt au fost descoperite urme de zidărie şi o conductă
veche pentru apă potabilă.
Executînd citeva sondaje am constatat următoarele:
1. -La adîncimea de 2,80 m de la nivelul actual al solului erau resturile a patru
ziduri (fig. 2/2 a-d). Zidul ti arc 24 cm lăţime, zidurile b-d au 36 cm lăţime (o dră
midă şi jumătate). Zidul b merge aproape paralel cu zidul a pe care-I atinge intr-un punct.
Zidurile d, c sint aproape perpendiculare pe zidurile a-b, care par a fi servit şi de zid
de incintă.
Cărămizile au dimensiunile 24 X 12 x 4 cm iar rosturile 3 cm; mortarul e sfllră
micios, contine mult var şi nisip şi e de culoare albă-cenuşie. Zidul d are o fundaţie
de bolovani de riu. În spaţiul cuprins de zidurile c-d s-au descoperit urmele unei
vetre de foc.
2. - Aproape paralel cu zidul a, la adîncimea de 1,40 m s-a dat peste o conductă
de apă (fig. 2/1) orientată aproximativ nord-sud, care era alcătuită din o Iane avind
30 cm lungime, pereţii de 8 mm grosime, la un capăt o deschidere cu un diametru
de 10 cm iar la capătul opus o prelungire mai îngustă, cu diametru} 8,5 cm. Olanele
sînt aşezate pe cărămizi dispuse în sensul lăţimii, conducta fiind protejată de alte două
cărămizi dispuse « in două ape» acoperite, la rîndul lor, de bolovani mari de riu. S-a
constatat că atît cărămizile cît şi îmbucăturile olanelor nu sint prinse cu mortar, probabil pentru a drena o parte din apele ce mustesc în pămîntul înconjurător.
Aceasta ar explica şi prezenţa bolovanilor de riu, avind un dublu rol: a servi ca
înveliş de protecţie şi totodată drept filtru. Parte din olane sint smălţuite in interior.
Această conductă este posterioară zidurilor a-d. Dovadă stă faptul că a fost săpată
în pămîntul de umplutură şi in molozul provenit de pe urma dărîmării acestor ziduri,
năruire care va fi avut loc în urma unei alunecări de teren (aceasta ar explica şi prezenţa zidului b, adăugat probabil spre a consolida zidul a). Conducta aparţine probabil
primei jumătăţi a secolului al XVIII-lea.
3. - ln privinţa epocii căreia îi aparţin zidurile a-d nu putem preciza, în stadiul
actual al cercetărilor, decît că par a fi anterioare construcţie:.: schitului Sfinţii Apostoli,
care face parte din complexul mănăstirii Hurezul. Nu ar fi exclus să ne aflăm in faţa
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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resturilor unor construcţii ce au aparţinut propietarilor moşiei Hurezul, care a
fost cumpărată de Constantin Brincoveanu pentru edificarea şi inzestrarea mănăstirii
la inceputul ultimei decade a secolului XVIII 1 •
Această deducţie se sprijină
şi pe faptul că nivelul zidurilor
a-d este mai jos decit nivelul pe
care au fost construite biserica şi
atenansele schitului. Pe de altă
parte cărămizile bisericii, cit şi
1. - Planul general al descoperirilor
flicute in incinta măn:lstirii Hurezu.
cele din zidul de incintă al acesteia,
prezintă alte dimensiuni faţă de
cărămizile zidurilor a-d. Atit biserica cit şi incinta au cărămizi
cu dimensiunile: 27, 26, 24, 25 X 14,
13, 12 X 3, 5, 4, 3 cm. La biserică
~ predomină cărămizile cu dimensiunile de 27 x 14 X 3 cm (zidurile a-d au, cum am menţionat
mai sus, cărămizi cu dimensiunile
24 X 12 X 4 cm).
4. - Cu prilejul executării
şanţurilor menite a aduce ape
potabile în incinta mănăstirii s-a
dat, la circa 150 m depărtare de
intrarea dinspre NE a acesteia,
in dreptul locului zis « la nuc» de
un rezervor pentru ape (fig, 1 /3).
Acest rezer\'or, situat la 10 m SE
de un nuc bătrîn, e construit în
cărămidă, are dimensiunile de
2 x 2 m şi ir.ălţimea de circa
1,10 m. Cărămizile şi mortarul
(amestecat cu ciment) if\dică o
reconstruire a acestuia, care va
fi avut loc in prima decadă a
secolului XX; dovada unei vistierii
anterioare constă în faptul că
aceasta era alimentată de alte două
conducte mai vechi (fig. 1 /3 a-b)
cit şi prin prezenţa a unei a treia
conducte (c) menite a duce apa
acumulată în rezervor spre incinta
mănăs.tirii. Aceste trei conducte,
deşi \'echi, probabil de la începutul secolului XVIII au fost
~----------_.--~
reparate, cum ne arată prezenţa pe
alocuri a unor cărămizi şi olane mai noi. Spre deosebire de conducta descoperită mai sus,

1

-

1

1-frisnvul de danic al

mănăstirii

Hurczu, in copie la Academia R.P.R., Mr. nr. 2206.
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în preajma schitului Sfinţii Apostoli, conductele a-c nu sînt protejate de un acoperămînt
în douli ape», olanele sînt dispuse pe un pat de clirlimizi aşezate în sensul lliţimii,
îngrlidite de alt rînd de clirlimizi dispuse în sensul lungimii şi acoperite cu clirlimizi aşezate
în acelaşi mod ca şi patul ce le sprijinli. Olanele au 28,5 cm lungime, diametru} gurii
mici 8-8,5 cm, diametru} gurii mari 10,5-11 cm şi grosimea pereţilor de 8-9 mm.
Parte din aceste olane sînt smlilţuite, în mod
superficial, în
interior.
Conducta a pare sli se înB
.J
drepte spre schitul Sfinţii Apostoli,
conducta b coboarli dinspre Dealul §~: 1
Mlinlistirii, situat la NE- E. Clirli- ~:;:
mizile de protecţie au în medie
dimensiunile 24 x 13 x 3,5, 24 x
12 X 4, X 13,5 x 3 cm. La 10,50 m
în caplit1.1l conductei b, se aflli un
o
rezervor mai mic, reconstruit din
materiale vechi. Acest rezervor
are dimensiunile de 60 x 80 cm
(fig. 1 /4).
Cu prilejul lucrlirilor de
.plimînt pentru instalarea conductei de apli potabilli, au fost des. . . . . . . , _..... b*'\{ sl321
coperite în partea de rlislirit a
Jl~_...:_ ..
incintei alte douli conducte vechi
il
A
. ·. .-~~~-~: ~ • ; • B
avînd traseul dinspre bolniţa
·.... ~ ~
mlinlistirii.
5. - La aproximativ 4 km 2. - SchiJa descoperirilor arheologice şi a lucrArilor de drcnaj de la
Schitul Sf. Apostoli.
nord-vest de mlinlistirea Hurezu
pe malul drept al rîului Hurezu,
pe teritoriul comunei Romanii de sus, am identificat temeliile unei vechi biserici,
cu ziduri de incintli şi o vistierie pentru ape, cu olane întrucîtva asemlinlitoare celor de
la schitul Sfinţii Apostoli. Clirlimizile acestei cisterne au dimensiunile 22 x 11 x 4 şi
23 X 12 X 4 cm. Pe acest loc, denumit << la schitul maicilor )) ar fi fost schitul Sfîntul
Ioan, care, se spune, a fost plirlisit de clilugliri între anii 1870-1877 în urma distrugerilor
provocate de revlirsarea rîului Hurezu.
Am întreprins şi aici un sondaj, datoritli druia am putut constata urmlitoarele:
6. - Biserica schitului are planul în formli de navli, cu o lungime prezumptivli
de 13 m (în partea de rlislirit terenul s-a prlibuşit în urma inundaţiei menţionate). Lliţimea
în partea de apus (în interior) este de 4,60 m; grosimea zidului în dreptul intrlirii, a clirei
deschidere e mai largli spre apus, este de 0,50 m; grosimea zidului despre nord 0,80 m;
în partea superioarli 0,60 m. Înlilţimea zidului înspre sud (unde s-a efectuat sondajul, intre
zidul de apus şi zidul de sud) este de la paviment de 0,60 m. Adîncimea pînli la talpa
temeliei 1,37 m. Distanţa de la latura de sud pînli la urmele zidului de incintli 7,50 m.
Sondajul a stabilit şi prezenţa urmelor unui paviment de drlimizi, scos inainte
de demantelarea bisericii. Intiplirirea drlimizilor se observli în mortar, care conţine
nisip, var şi clirlimidli pisatli. Clirlimizile pavimentului au avut dimensiunile de 27 x 14 cm.
Ele au fost astfel dispuse ca lungimea lor sli fie paralelli cu latura despre apus, deci
perpendiculare pe latura de sud. Zidurile bisericii prezintli drlimizi cu dimensiunile
27 X 12, 13 X 3,5 cm. Rosturile sînt de 1,5 şi 3 cm.
<<
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Cu prilejul acestui sondaj au fost găsite şi citeva fragmente ceramice sub nivelul
pavimentului, putînd 6. încadrate în a doua jumătate a secolului XVII şi în prima jumă
tate a secolului XVIII. Au fost descoperite şi resturi de tencuială zugrăvită, asemănă
toare celei din interiorul bisericii mănăstirii Hurezu şi a bisericilor schiturilor Sfinţii
Apostoli, Sfîntul Ştefan şi a bisericii bolniţei mănăstirii Hurezu. Aceasta, ca şi planul şi
tehnica de construcţie a bisericii schitului Sfîntul Ioan, indică o parţială contemporaneitate între aceste monumente.
DINtr V. ROSETII

HCCJIE.IlOBAHHR B MOHACTLIPE XYPE3Y
PE310ME
Cnyt~aitHbiMH pa6oTaMu ua TeppmopHH MOHaCTblpR Xypeay, ooa,ttoumyroro o KOHQe XVIIo.,
6bJJI o6uapy>t<eH ~yJmaMeHT .z:tpeonHX creu (puc. 2/2 a-ti).
llo-BUAHMOMy, 3TH CTeHbl 6bUIH llaCTbiO crpoeHJdi, OpeJ:UllecTBOB8BUJHX MOHaCTblpiO H
npHHa,wte>t<aomux, oepoRTHo, oJJa,tteHHIO, K}'IIJieHHOMY NIR nOCTpoltKH MOHaCTblpR Xypeay. Sbm
OTKpblT u .z:tpeouun oo,ttonpooo.z:t, cua6>KaoUJJdl MOHaCTblpL nHTLeoon oo,ttolt. Bo.z:tonpooo.z:t 6oJJee
noa,ttHero npoucxo>K,tteBHH, lleM CTeHbl a-d, ou OTHOCHTCR, no ocen oepoRTHOCTH, K nali8Jly XVIII o.
JibUia OTKpbiT8 H QHCTepHS AJJR BO.z:tbl (pHC. l/3), H PliA BO.z:tOOpoBO.z:tHbiX Tpy6 )lJIJI OHTLeBOit BO.z:tbl 1
HanpaBJleHHbiX K MOHaCTblpiO.
llpn6JJH3HTeJJLHO o 4 KM K ceoepo-380B.z:tY OT MOHaCTblpR na npaooM 6epery peKH Xypeay
OOHapy>t<eH ~YH.IlaMeHT CKHTa CB. Hoanna, COCTORB[Qero H3 QepKBH, MOHaCTblpCKOit CTeHbl H BO.z:tOnpoBO.z:tB. CKHT 6b1Jl OOCTpOeH TeM >Ke KTHTOpoM, IJTO H MOHSCTblpL (HO HeMHoro pSHLIIIe), H 6b1Jl
aa6pomeu nocJJe naoo.z:tnennR.

Oli"b~CHEHHE

PHCYHKOB

Pnc. 1.- 06mnii n.1an pacKonoK Ha n:ppHTOpHH MOHScn.tpR Xypeay.
Pnc. 2. - t.Iepn:)l{ apxeonorn'leCKHX pacKonoK H JqleHS)I{HhtX pa6oT a CKHTe co. AnOCTOJJoH.

RECHERCHES AU MONASTERE DE HUREZU
RESUME

Des travaux occasionnels unt mis au jour, dans l'enceinte du monastere de Hurezu, edifie
xvn~ siecle, les fondations de vieux murs (fig. 2{2 a-ti).
Ces murs semblent avoir appartenu a des constructions anterieures au monastere, et depen- ,
daient probablement du domaine achete pour bâtir et doter le couvent en question. On a egalement decouvert de vieux conduites ayant servi a capter l'eau potable et a l'amener dans l'enceintc
du monastere. Les conduites sont posterieures aux murs a - d et remontent probablement au
debut du XVIIr siecle. On y a encore trouve une citerne d'eau (fig. 1/3) ainsi quc quelques
autres conduites d'eau potahle dirigecs vers la ditc enceinte.
Par ailleurs, aquelque 4 km au Nord-Ouest du monastere, sur la rive droite du ruisseau
de Hurezu, on a identifie les fondations de l'ermitage de Saint Jean, qui comprenait une eglise,
un mur d'enceinte et une citerne. Cet ermitage a precede de peu la construction du couvent par
le meme fondateur. Il fut abandonne a la suite d'une inondatioh.

a la fin du

EXPI.IC\TIOI': DES FIGURES
1. - Plan general des dccouvenes faites dans l'enceinte du monasti:re de Hurezu.
2. - Esquisse des decouvenes archcolo~iques et des travaux de drainage cffectues
Sf. Apostoli).
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a l'ermitage des Saints

Apotres

SONDAJUL DIN 1957
DE LA MANASTIREA GURA MOTRULUI
(r.

Filiaşi,

reg. Oltenia)

ENTRU ÎNCHEIEREA dpăturilor întreprinse in 1956 la Gura Motrului, efectuate in
cadrul lucrărilor de restaurare proiectate de Departamentul Cultelor 1 s-a făcut,

P

in septembrie 1957, un sondaj menit a stabili vechimea şi rostul unor rămăşiţe
de zidă.rie, situate in imediata vecinătate a mănăstirii (fig. 1 /8). Tradiţia le atrihuie călu-
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l'ig. 1.

gărului
strucţii

Nicodem
romane.

25

sau

logofătului

L--

50m

Gura Motrului. Planul de
2

.-_.J

situaţie

al temelii lor

Horvad 3 ,

1
D. V. Rosetti, Jondajul tk /11 "'til'llislirttl Gur11 Motru/ui,
in M111trit1/t, V, 1959, p. 655.
1 Nicodem, clluglr venit din Serbia in a doua jumAtate
a secolului XIV.

alţii

săpate.

Planul

săpăturilor

presupuneau aici

din 1957.

rămăşiţele

unei con-

3 Horvard,
logofăt,
unul din nitorii manas11r11,
mentionat documemar la 1519; cf. Doamunlt pririrui
lstori11 Romlniti, B, Ţ11rn RomlnttlJCd, l. secolul XVI, p.

39-40.
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Slipliturile arheologice au permis a se constata d ne afllim în faţa unor temelii
de formli dreptunghiularli, cu dimensiunile de 8,25 X 5,90 m cuprinzînd o îndpere
de 6,30-3,75 m orientatli V 46 - E 16 cu grosimea zidurilor din sensul lungimii de
1,05 m; zidul A, dinspre vest, de 0,83 m faţli de zidul dinspre est, B, care are o
grosime de 0,93 m (fig. 1 j8, A-D). Zidliria e alclituitli din splirturi de piatrli sigli, budţi
neregulate prinse cu mortar conţinînd pietriş foarte mlirunt. Printre budţile de piatrli
sint prinse pe alocuri şi fragmente de drlimizi cu dimensiunile 17 x 15 X 4,5-5-5,5 cm,
uneori şi drămizi adnd un capăt
rotunjit (cum se folosesc la coloane
sau hriuri) de 5 x 9 cm. Zidurile au
păstrat o adin :ime ce variază de la
nivelul solului pînă la talpa temeliei
între 0,66---0,74 m.
Slipăturile au mai arătat d acest
rest de zidlirie suprapune un cimitir
anterior datei la care a fost ridicată
coqstrucţia, datorită faptului d unele
morminte au fost tăiate de lucrările
de fundaţie (fig. 1). Douli din aceste
morminte au fost datate prin monedele
descoperite in inventarul funerar: trei
monede turceşti de argint, emise sub
Fig. 2. - Gura Morrului. Un vas fragm•;nrar de la inceputul
~fahmud 1 (1 730-1 754).
feudalismului.
Cu prilejul trasării secţiunilor 1
(peste construCţie) şi II (in partea de
apus) au fost descoperite, la 0,47-0,50 m adincime, citeva morminte; unul mai pllstra
rllmllşiţele unui cojocel împodobit prin cusături cit şi fluturi de alamă, de la ie ; altul,
conţinea, sub craniul scheletului masculin, o cărămidll ce nu mai fusese folositll in .
alt scop, cu dimensiunile 26 x 14,5 x 4 cm.
Deşi nu poartll vreo inscripţie cllrlimida pare a fi servit drept dpătii mortului,
care va fi fost un monah 1 • În cuprinsul secţiunilor au fost găsite şi citeva fragmente
ceramice ati pice, aparţinînd orinduirii comunei primiti\·e; altele sint de la inceputul
orinduirii feudale. Pentru depistarea unor materiale mai concludente au mai fost trasate
ind opt secţiuni cu dimensiunile 0,75 >< 10 m. Pe lîngă resturi de olărie, din eategoria
celor menţionate mai sus, s-a găsit şi un borcan cu gura largli, in stare fragmentară,
pereţii exteriori poartă obişnuitele linii orizontale incizate pe care le intilnim pe ceramica
secolului X- XI (fig. 2); vasul a fost lucrat la roata cu invirtire repede. Au mai fost ,
identificate şi cîteva resturi ceramice din secolul XVI-X\'111.
Sondajul din 1957, de la mlinlistirea Gura ~fotrului, a infirmat presupunerea
cll in acest loc s-ar afla o construcţie anterioară sau contemporanli datei la care a fost

..
1

edificată mănlistirea.

Temeliile descoperite par a fi aparţinut unei capele clădită pe un cimitir ce mai
era folosit la mijlocul secolului XVIII.
Data acestei construcţii este cuprinsli intre a doua j,umlitate a secolului XVIII şi
prima jumătate a secolului XIX. Vestigiilc din orinduirea comunei primitive sînt răs-

1
Dupi un vechi ritual se: punea sub dpiriiul monahilor răposa!i o drllmidl. In muhe cazuri acestea poartă
scrijclare numele şi nu arareori dara mnr1ii.
O. V. Roscrri, Jdptlturile ar/Nolot,irt ik la .\.flllg_or, in BMMB, 2, p. 24-

a.

25, t1g. 36 37; 1. Darnca şi N. Consran!incscu, .\.oNiaiul
tk la mdndJiirta Co/ltttana, in Materiale, \', p. 6611,
t1g. 3 şi 4.
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pîndiri dintr-o aşezare aparţinînd, probabil, culturii materiale de tip Coţofeni (o astfel
de aşezare a fost identificată în apropiere) 1 •
Resturile de olărie de la începutul feudalismului nu exclud aici o locuire sporadică
aparţinînd acestei vremi, mai precis contemporane, poate, culturii de la Dridu, 2 din
a doua jumătate a secolului ~ - prima jumătate a secolului XI.
DINU V. ROSETTI

lllYP<l>OBKA 1957 r. B MOHACTbiPE fYPA MOTPYJIYR
PF.310ME

Upo,llOJI>Ka.R paCKonKH 1956 r. o MonaCTblpe fypa MoTpynyA, o 1957 r. 6bma npoH3BeAena
pa3BeAJ<a AJI.R YCTaHOBJleHH.R ,llaBHOCTH OCTaTKOB KaMeHHOil KJIBAKH, H3XOAJJUleilc.R npHMepHO B
50 MK ceoepy OT HbJHemuero MOHaCTblp.R. UpeAUOJlaraJIOCb, 'ITO 3,1leCb cyUleCTBYJOT CTpoeHHJI, npeAWeCTBOBaBWHe BpeMeHH nocrpoilKH MOHaCTblp.R.
PacKom<a onpooeprna 3TO npeAUoJio>KenHe, AOKaaao, ttTo 3To <IIYHAaMeHT crpoeHH.R (pHc.
l/8), KOTOpoe, oepO.RTHO, npe,llCTaBJl.RJIO COOoJO tJaCOBHJO Ha KJiaA6HUle, ,ll3THpyeMOM cepe,llJIHOil
XVIII o. Ha ocuooanHH zypei.\KHX cepe6p.RHbJX MoneT, OTtJeKaueuubJX npH MBXMyAe I (1730-1754).
KJla.z:tJ<a COCTOHT H3 KaMHeil HenpaBHJibHOil <llopMbl H, pe>Ke, H3 o6JIOMKOB KHpDHtJa, CKpenJieHHblX
paCTBopoM.
UpH paCKonKax 6bJJIO naAAeuo HecJ<Oru.Ko <llparMeHTOo KepaMHKH, npHH3AJie>K~en, oepo.RTHo, K MaTepHaJILuoA KYJILzype KoQO«flenCJ<oro THDa (KOHll3 ueonma H na'lllJUl 6poH31>1), a TllJOI(e
~parMeHTbl cocyAOB, KOTOpble MO>KHO JIHWL OTHOCHTeJlbHO AaTHpooaTL X-XI BB. (pHC. 2),
61>JTL MO>KeT, Aa>t<e 3noxoA .II.pHAcKoA KYJILTYPI>I, AaTHpyeMoA oropoA nonooHHoA X-nepooA
DOJIOBHHOA XI BB.
Oli'LJICHEHHE PHCYHKOB
Pnc. 1. - rypa MOTpynyli. nnaH paCK008HHbiX li>YJmllMCHTOB.
Pnc. 2.- rypa MOTpynyli. <l>parMeHTapHbJii cocy,tt H8'18Jl8 «t>co,tt8JIH3M8.

SONDAGE EFFECTUE EN 1957 AU MONASTERE
DE GURA MOTRULUI
RESUME

Faisant suite aux fouilles de 1956, un sondage a ete pratique en 1957 au monastere de
Gura Motrului, dans le but d'etablir l'âge des ruines des murs situees a 50 m environ au Nord
de l'enceinte actuelle. On supposait l'existence en ce point de bâtiments anterieurs a la date
de construction du monastere.
Les fouilles ont infirme cette supposition et etabli qu'il s'agissait des fondations d'une
construction (fig. 1/8) ayant servi probablement de chapelle a un cimetiere date du milieu du
XVIII• siecle grâce a des monnaies turques en argent emises sous le regne de Mahomet 1"'
(1730-1754). La ma~onnerie est en pierres irregulieres, plus rarement en debris de briques,
scellees avec du mortier.
1

Moteritde, V, p. 657, fig. 3.

1

1. Nestor

şi

in Moterillle, V, p. 547.

Eugenia Zaharia, Sotulojele lk /o DriJu,
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On a trouve, a l'occasion des fouilles, quelques tessons ceramiques appartenant probablement a la civilisation materielle du type Coţofeni (fin de l'epoque neolithique et debut de
l'âge du bronze), ainsi que quelques fragments de vases que l'on peut assigner en gros au xe
ou au XI" siecle (fig. 2) et qui sont peut-etre contemporains de la civilisation de Dridu, qui date
de la seconde moitie du xe siecle et de la premiere moitie du siecle suivant.

EXPLIC:\TION DES FIGURES
FiR. 1. - Gura Mmrului. Plan de la aituation dea fondations ayant fait l'objct des fouilles. Plan des fouilles de 1957.
FiR. 2. -- Gura Motrului. Vaac fragmentaire du d~but de l'q,oquc fioda.le.
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SAPATURILE DIN PEŞTERA GURA CHEII-RÎŞNOV

cunoaşterii paleoliticului în Ţara Bîrsei, Sectorul Paleolitic în colaborare cu Muzeul regiunii Braşov, au efectuat săpături în peştera
Gura Cheii-Rîşnov.
Pe~tera Gura Cheii se află situată la o distanţi de 8 km est-sud-est de Rîşnov,
în masivul de calcar jurasic ti tonic 1, stribătut de pîriul Cheia, mai precis la circa 200 m,
în amunte de la intrarea în chei, pe malul drept al acestui piriu. Ea se giseşte la o
înălţime de 5 m faţi de firul apei şi are o lungime de aproape 13 m, lati fiind de circa
4 m. Are orientarea sud-sud-vest, deci favorabili primirii luminii şi dldurii solare;
este uscată şi lipsită cu desăvîrşire de curenţi.
A fost semnalată întîi de dtre Frantz Podek, ind din 1925, ca mai apoi Alfred
Prox să efectueze în 1934- 1935 unele sipituri aici 2 •
Sipiturile lui Prox au fost executate fări nici o metodă ştiinţifică pînă la 0,75 m,
iar la intrarea în peşteri atingînd, pe o mid porţiune, chiar patul de stînd. O dovadă
de felul cum s-a lucrat, o constituie faptul d deşi secţiunile săpate au atins atît nivelul
feudal tîrziu - modern - cît şi cele trei niveluri paleolitice, totuşi autorul nu menţio
nează în lucrarea sa decît materiale ceramice aparţinînd neoliticului Criş şi Ariuşd şi
perioadelor de început şi de mijloc ale epocii bronzului 3 • Cu toate acestea, în pămîntul
de azvîrlituri al săpăturii sale noi, am descoperit o serie de piese paleolitice, în special
microlitice. De asemenea, studiind materialul provenit din săpăturile de la această
peşteră, material aflat în depozitul Muzeului regiunii Braşov, am găsit fragmente ceramice
din neolitic şi din epoca bronzului, două vase întregi, precum şi cîten obiecte de piatd.
Sipătura noastră constă dintr-un şanţ lung de 12 m şi lat de 2 m, orientat pe
direcţia nord-nord-est şi săpat în întregime pînă la patul de stînd. Din punct de vedere
stratigrafic s-au putut stabili în succesiune cronologiei urmitoarele depuneri geologice
şi culturale:
a) Stratul steril 1. Aşezat direct pe patul peşterii are o grosime cuprinsă între
0,28-0,78 m şi constă dintr-un pămînt roşcat închis cu o lentilă gălbui deschisă, curinzînd pietre mici şi mijlocii colţuroase •.
b) Nivelul cultural 1. Imediat peste acest strat steril urmează o serie de depuneri
mai închise în partea lor de bază, deschizîndu-se în partea superioad spre gălbui închis

P

ENTRU· ADÎNCIREA

1
E. Jckelius, DtU Gtbirge Hll BratOF, in AlluaruiiNiilulului Gto/ogir al Romllliti, XIX, Bucureşti, 1938, p. 378
ti urm., vezi şi hana.
1 Frantz Podc:k, Du Hob/111 MI Jrbulergebirge1, in
}abrburb MI Burttllliilllln Jiirb1isriN11 Mu1t111111, 1. Jahrgang,
Kronstadt, 1925, p 45; Alfrcd Prox, Die Tti-Ku/lur ;",
Burt•lllaNI, in Milltilullgtll MI BurtlllliifiMr JiirbliltiNII
M1111111111, 4. Jahrpng, 1-4, Kronatadt, 1940, p. 86 ti
urm., p. 92-94. Aici ProJ: vorbqtc ti de o vatri

ciptuşiti

cu pietre, situati spre intrarea in peşteri şi
bogati in fragmente ccramicc de tip Tei.
1 Alfred Prm.. , DieJrbllult.tllbtrglt.ullur, Kronstadt, 1941,
p. 16-24, p. 28, 68 şi 78, pl. 11/6, Vlll/7, 8, 11,
XXlll/4 a-4 b. ln depozitul Muzeului regiunii Braşov
noi am gisit un fragment ceramic de tip Criş cu pleav:l
in pasti şi cu decor de adineituri f:lcute cu unghia.
' Pentru faun:l a se vedea anaa de la sfîrşitul raportului.

8- c. 1
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Fig. 1. - 1- 8, 11111Jitria11 jifWI: 1, 3, :~şchii de aspect lamclar retuşate; 2, aşchie lamelară ncretusată;
4, 5, 7, 8, virfuri dc mină cu retuşc marginale; 6, aşchie: rctuşată; 9-11, aurigl'lllcian mijlociu; 9, 10, iamc
retuşatc: Il, lamă fragmentar:\ nerctuşat;\,

cu pietre mari şi mijlocii rotunjite. În aceste depuneri apar urme de locuire din etapa
finală a paleoliticului mijlociu, şi anume din musterianul final. Grosimea acestui
nivel este de 0,45-0,63 m şi se intinde pe aproape intreaga suprafaţă săpată. S-au
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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găsit

41 obiecte de cuaqit şi silex precum şi un percutor de gresie. Din cele 41
piese distingem:
1. Opt aşchii, unele cu planul de lovire format din două faţete şi cu lovitura
dată la intersecţia lor. Dintre acestea unele prezintă retuşe oblice, altele retuşe fine de
folosire.
2. Patru vîrfuri triunghiulare dintre care două tipice cu retuşe pe laturi.
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Fig. 2.- 1-7, attrigNJâan tr~ijloâu: 1-3, 6,1ame retuşate; 4, rizuitor pc lamă; S, gratoar inalt; 7, laml
8-29, koslenleian jifllli (gr-lian jifllli): 8, 11, 13, 15, 26, lame nerctuşate; 12, lamă cu retuşe
fine de folosire; 9, 10, 14, 21, 22, rizuitoarc; 17-19, 27, 29, virfuri de tip «La Gravctte» intregi şi
fragmentare; 20, lamă « 1\ bord rabattu»; 28, lamă cu «cnc:oche»; 16, 25, burine; 23, 24, obiecte
de podoabl.
nerctuşatl;

3. Cinci aşchii de aspect lamelar dintre care două macrolitice retuşate.
4. Douăzeci şi patru obiecte cuprinzînd aşchii şi săpături (piese atipice).
Ca materie primă se folosea, în proporţie de circa 90°10 , cuarţitul alburiu sau cenuşiu
închis iar restul de 10°10 îl formează gresi a şi alte roci silicioase.
Existenţa în acelaşi nivel atît a vîrfurilor tipice musteriene cît şi a aşchiilor de
aspect lamelar ne permite să socotim acest complex ca aparţinînd unui musterian întîrziat.
c) Stratul steril II. Are o grosime de circa 0,30 m şi cuprinde două lentile de culoare
~ălhuie care conţin iarllşi pietre mari şi mici rotunjite.
~·
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d) Nivelul cultural II. Spre limita superioară a acestui strat începe cea de-a doua
locuire paleolitică aparţinînd aurignacianului mijlociu. Grosimea acestui nivel atinge
0,10-0,18 m. S-au cules 45 piese care constituie următoarele grupe:
1. Patru lame retuşate, doull cu retuşe fine de folosire iar celelalte cu retuşe mai
man oblice.
2. C>ptsprezece lame neretuşate.
3. Două răzuitoare microlitice, unul pe vîrf de lamll, cu partea activă convexă,
iar altul înalt, de formă rotundll cu retuşe pe întreaga circumferinţă.
4. Un nucleu atipic.
5. Douăzeci spărturi şi aşchii atipice, toate dmăşiţe de prelucrare.
Ca materie primă se folosea silexul de diferite nuanţe: castaniu, vineţiu, alb-glllbui,
albăstrui, în proporţie de 58% şi gresia neagră cenuşie 42%. În general circa 50% îl
formează piesele de mărime mijlocie (cuprinse între 3,5-7 cm).
e) Stratul steril III. Peste nivelul aurignacian se suprapune iarllşi un strat steril
cu o grosime de circa 0,15-0,30 m alcătuit din pămînt galben închis cu pietre de calcar
mari şi mijlocii rotunjite.
f) Nivelul cultural III - gravetian final ( = k.ostenkian final) 1• Ultima depunere
geologică pleistocenă e alcătuită dintr-un lut gălbui închis nisipos a cărei grosime variază
între 0,22-0,62 m. Spre limita superioară a acestei depuneri se aşterne ultimul nivel
cultural aparţinînd gravetianului (kostenkianului) final. Din cele 50 de piese culese
putem distinge următoarele categorii:
1. Nouăsprezece lame neretuşate.
2. Unsprezece lame retuşate abrupt din care: cinci vîrfuri tipice pentru această
cultură şi anume lame subţiri cu retuşă marginală abruptă rectilinie şi cu vîrful ascuţit
cunoscute şi sub numele de vîrfuri « La Gravette )), două lame cu o latură retuşată
abrupt, două lame cu retuşe fine de folosire, două lame cu scobitură (encoche) pe o
latură, iar alta cu trei scobituri, ambele piese cu vîrful transformat în răzuitor.
3. Cinci răzuşe (gratoare) din care patru cu partea activă convexă, iar·
unul oblic.
4. Două burine de unghi, unul pe trunchiere oblică retuşatll.
5. Treisprezece aşchii şi spllrturi.
Ca materie primă se folosea silexul de bună calitate: cenuşiu, vineţiu, roştauc,
gălbui, albăstrui în proporţie de 92% şi gresia cenuşie 8%. Dintre unelte, circa 52%
îl formează cele fragmentare. Demn de relevat este faptul că n-a fost de1coperită
nici o piesă macrolitică (peste 7 cm lungime); piesele de mărime mijlocie (3,5-7 cm
lungime) ating 10%, în schimb cele microlitice (lungi pînă la 3,5 cm) formează marea
majoritate, 90%.
Locuirea kostenkiană tîrzie din pe~tera Gura Cheii este importantă şi prin descoperirea a două obiecte de podoabă, dinţi cu rădăcină perforată dintre care un canin de
vulpe şi un incisiv de cerb. Amintim cu acest prilej un canin de lup tot cu rădăcina
găurită descoperit in nivelul aurignacian din peştera Bordul Mare de la C>haba Ponor.
Aceste trei piese sînt deocamdată singurele obiecte de podoabă descoperite pînll în
prezent la noi în ţară.
g) Stratul steril IV. La limita superioară a stratului gălbui-brun, nisipos s-a putut
observa pe o suprafaţă de circa 7-8 m2 , că peste locuirea kostenkiană a existat un steril
a cărui grosime nu depăşeşte 0,08 m, alcătuit din aceleaşi depuneri gălbui nisipoase.
1 Folosim obişnuit termenul kostenkian pentru aurignacianul superior ris4rircan, cunoscut in timpul din urml
1ub numele de graverian; accaata pentru motivul el ori-

ginca lui rWritc:ani eate general admisi de toJi ccrcetltorii, precum ti pentru faptul el aici a fost dCICOperit
întîia oari, in 1879.
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h) Stratul postpaleolitic. Peste ultima depunere pleistocenă se întinde - aşa cum
am arătat - o alta de culoare neagră-cenuşie care fără îndoială aparţine holocenului.
Acest strat se poate împărţi, în special spre fundul peşterii, în două niveluri de locui re:
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Fig. 3. - 1-3, 5, 9, ccramid din perioada de inceput a epocii bronzului (cultura Curmitura-Schncckenberg); 8, suli de os din cultura Curmătura; 4, 7, ceramid aparţinînd culturii Cotofeni; 6, 10, 12, 13,
profiluri de buze de vase din perioada feudal tirzie şi modernA; tt, fragment de toporaş şlefuit din
cultura Curmitura.

unul aparţinînd epocii bronzului iar altul perioadei feudale-tîrzii şi celei moderne.
Ambele niveluri conţin vetre de foc, ultimul fiind mult mai bogat în cărbune şi cenuşă
decît primul. Depunerea din epoca bronzului nu depăşeşte o grosime de 0,06-0,08 m.
S-au cules din ea circa 100 fragmente ceramice, o sulă de os, un obiect de lut de formă
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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tronconică cu un orificiu la bază şi un fragment de topor de piatră şlefuiti. Ceramica
cuprinde in cea mai mare parte fragmente de pastă neagri sau cenuşie impuri (cu dohuri pisate) şi altele mai bine arse de culoare cărămizie. Ca decor distingem briul alveolar,
adincituri paralele dispuse in şiruri, crestătura pe buză şi sub ea, proeminenta mică sau
mare, toarta tubulad. Această ceramică aparţine culturii Curmătura ( = Schneckenberg) 1
şi se situează in prima perioadă a epocii bronzului. S-au mai găsit şi patru fragmente
ceramice de tip Coţofeni cu decor de linii incizate dispuse oblic şi paralel pe suprafaţa
vasului. Trebuie si menţionim observaţia d noi nu am găsit nici un fragment
ceramic neolitic (ne referim la cele de tip Criş şi Ariuşd), in afară de cele
descrise mai sus.
Cel de-al doilea nivel are o grosime de circa 0,09 m şi conţine peste 80 fragmente
ceramice unele smălţuite, altele nu, precum şi cîteva oase arse şi cinci monede austriece

o.....,__"_...,z_.,.3,.,

1.
1 •
1"

1.

1 .

i .

Fig. 4. - Planul rqtcrii ti al

săplturii.

din sec. XIX. Acest ultim nivel e mai bogat reprezentat spre mijlocul peşterii, unde
atinge o grosime de 0,40-0,48 m. Este vorba de o albiere a acestei porţiuni in care
am găsit patru vetre suprapuse foarte bogate, in special, in cenuşă. Pe lingi ceramica
aflată aici am descoperit şi două bucăţi de cremene anume cioplite spre a h folosite
ca amnar la armele de foc. Această ultimă locuire aparţine perioadei feudale tirzii şi
moderne deoarece cea mai noull monedă dateazll de la sfîrşitul celui de-al şaselea deceniu
al sec. XIX.
Observaţii geomorjologice pre/in1inare. După constatllrile noastre preliminare musterianul
din această peşteri se dezvoltă in timpul stadiului Wiirm Il, aurignacianul spre sfîrşitul
interstadiului Wiirm I I - Wiirm III, iar kostenkianul in perioada finală a stadiului Wiirm
III. Consideraţiile geocronologice acute pe baza observaţiilor stratigrafice, paleontologice şi culturale vor forma obiectul unui studiu viitor.
C. S. NICOLAESCU-PLUPŞOR.
Al.. PAUNESCU şi ION POl'

1 Pc baza principiului prioritllii ttiinlific:e, folosim
termenul Curmltura in locul nepotrivitului hibrid Glina
111-Schneckenbcrg, intrucit accastl culturi s-a descoperit
pentru prima oarl in 1899 pc Dealul Curmltura din raza
oraşului Braşov (v. 1. Andricşcscu, Contributie la Darifl

!Minit tii Romani, laşi, 1912, p. 15). In Oltenia. resturile:
acestei culturi materiale sint cunoscute la Aninoasa ind
din 1915 (v. Ştefan Ciuccanu, in ACMI, 1915, p. 119- 150).
Termenul Glina 111-Schncc:kenbcrg fiind dat mai tirziu
nu mai arc nici o justificare.
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ANEXA
PRIVIND FAUNA FOSILĂ DIN PEŞTERA GURA CHEII-RIŞNOV
Asociaţia mamiferelor fosile din peştera de la Gura Cheii nu oferă un aspect deosebit
de acela din alte peşteri săp;tte din ţară: aceeaşi netă predominare a ursului de peşteră
care, in nivelurile culturale apare alături de resturile altor animale vînate de om, dar
de care se distanţează cu mult din punct de vedere numeric, in timp ce in nivelurile
sterile se găseşte mai totdeauna singur.
Inainte de pătrunderea primilor oameni in acest adăpost - in nivelul 1 - părţile
scheletice a circa 3-4 indivizi de Urs11s spe/ae11s Ros., cuprinzînd şi piese din dentiţia de
lapte, permit presupunerea că ne aflăm în faţa bîrlogului unei familii de urşi.
Următorul nivel, acela al musterianului conţine, pe lîngă CJrsus spelaeus, tot
predominant (85,64"" - 4-6 indivizi), şi citeva piese de Vulpes v11/pes L., mai puţine
de Cenms e/aph11s L., Capra( ibex) fiind în schimb relativ numeroasă. Determinarea cu
precizie a speciei ultimei forme este mai dificilă, deoarece piesele destul de deteriorate
descoperite fac parte exclusiv din dentiţie.
ln cel de-al doilea steril cele patru piese de capră şi şase de vulpe, în comparaţie
cu cele 68 piese de urs, nu schimbă cu mult situaţia sterilului anterior.
O dată cu reintoarcerea omului însă, de astă dată purtător al culturii aurignaciene,
proporţia dintre specii devine mai echilibrată, ca o dovadă a tendinţei aurignacienilor
de a-şi îmbunătă\i hrana. Mult căutate erau păsările (24%), mult căutată era şi Capra
ibex (de data aceasta precis determinabilă - 15,2° 0 ), chiar şi vulpea, astfel incit proporţia
de urs scade simţitor (40,8~ 0 ).
El redevine însă singurul element al stratului steril III; pentru ca în nivelul
kosrenkian să fie mult mai rar (44,34%) iar păsările să ocupe un loc însemnat (21,65%),
urmare în ordine descrescîndă de l '11/pes vu/pes (13,4%), Capra ibex (9,28%), Cervus
elaph11s L., Ca11is l11p11s L., Eq1111s (peretele vestibular al unui molar inferior), S11s scrofa
(fragment de incisiv), Mt1ste/a (fragment mandibular).
Din punct de vedere morfologic materialul fosil descoperit în această peşteră nu
reprezintă nici o particularitate. Exceptînd metapodiile şi dinţii izolaţi - şi ei adesea deterioraţi - piesele nu s-au păstrat întregi.
Asociaţia faunistică a straturjlor culturale nici prea bogată, nici prea variată,
nu prezintă o valoare în datare. lnsă, deoarece în stratul steril ce suprapune kostenkianul final, Urms spelaeus nu mai apare, sîntem îndreptăţiţi a-l atribui holocenului. Deci
nivelul kostenkian se situează cronologic la sfîrşitul pleistocenului, către limita sa cu
holocenul.
AL I'AUL-BOI.OMI'.Y

PACKOnKM B OEIUEPE fYPA KEMR-PhiWHOB

PE310ME
nemepa fypa KeHA H8XO.lUfTCR Ha paCCTORHHH 8 KM K BOCTOK)' - IOro-BOCTOK)' OT PblWHOIJa
o MacCHoe THTOHCKoro IOpCKoro H3oeCTHJIKa. Ee WJHHa npHMepHo 13 M, wapHHa "KOJJO 4 M. B
1934-1935 IT. 3Aecb 3BJIO>KHJIH He6oJJLWHe wyp<ilbl, He npHBeAIIJHe, OAHBKO, K DOJIO>t<HTeJibHblM
pe3yJJbT8TBM B ofiJJaCTH H3yqeHHR naJJeo~.
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PaCJ<oo, COCTORlltHfi H3 OpO.I\OJibHOro poa p83MepoM 12 X 2 M, Obi.ROHJJ 'leTblpe CJJOR 6e:J
apxeonom'lecKHX cne.noo, opH'IeM o.nuu H3 HHX 38JieraJI ueoocpe.nCTBeHHo ua KaMHe, a TpH OCT8Jlhn&tx qepe.nooa..nHCb c TpeMR KYJJLTYPHbiMH ropn30HTBMH oa..neoJJHTH'IeCJ<oro OpeMenn. B 3TH TpH
oTJJo>KeHHR oa..neoJJHTH'IecKoro o6HTaHHR oxoA.RT: a) 003.1\He-Mycn.epcKHA ropn30HT, xapaKTepn3yeM&IR opyAHRMH (py'IHbtMH py6HJJaMn, OTllteOBMH, OTllteOBMH llJI8CTHH'Iaroro OH.Il&) H OCKOJJKBMH
KB8pUHT8; 6) cpe.nueopHHbRHCKHft ropH30HT C OJJaCTHHBMH, CJ<pe6KaMH, OTllteDaMH H 0CKOJII(8MH
KpeMHR; o) 003.1\HeKOCTeHKOOCJ<Hfi ropH30HT ( = 003.1\HHR rpaoeTCKHA oepno.n), X8paKTepH3YeMbJit
MHKpOJJHTH'IecKHMH H3.1\eJJH.RMH H3 KpeMHR O OpoOOpJ.UIH 90 % 00 OTHOWeHHIO KO OCeMy Hait.neHHOMY MaTepna..ny. Cpe.nu THDH'IecKHX ope,nMeroo pll3JIH'IaeM: uepezywupoBaHH&Ie llJI8CTHHbi,
llJI8CTHHbl cea bord abattU)), OCTpHR THD8 cela gravette)), CKpe6KH, COepJJa. 3,nea. >Ke OOH8pf>KHJJH
,noa YJ<paweHHR - 3Y6bJ C opocoepJJeHHbiM KOpHeM.
'llro KacaeTCR ct»ayu&I, TO y.na..nOCL OTMenrn. JDIWb opncyTCTBne oemepuoro Me.noeA.R (Ursus
sFel2eus Bos.) o CJJORX 6e3 apxeonom'leCKHX CJJe.noo o OTJDI'IHe OT ropH30HTOO o6HTaHHR, o
KOTOpbiX Ha6JJJOAa.JJOCb yoeJIH'ICHHe KOJIH'IecT08 OH.I\00, H8'1HHaR C Mycn.epCKoro opeMeHH .1\0
003.1\HeKOCTeHKOOCKOJ"O.
B OOCJleAHeM OTJIO>KeHHH co CJJeA&MH OOHTaHH.R 38Jiei'8eT OOCJJeoa..neoJJHTHqecJ<HA enon,
COCTORlltHA H3 .noyx ropH30HTOO - 0.1\HOI"O, OTHOCRlltei"OCR K pauue6poH3000MY OeJ<Y (J<YJibTYPbl
KypMazypa - mueKeu6epr H KoQoct»enn), H .npyroro, OTHOCRlltei"OCR K ooa.nuect»eo.nam.noMy H
COOpeMeHHOMY oepHO.I\aM.

OG'LRCHEHHE PHCYHKOB
Puc. 1.- 1-8, noJt}IUMycml>efiCKoe .ptMR: 1, 3, peTyWupoBUmble OTU.ICRbl nnacnut'I&TOro au;a; 2, uepeT}'WHpoB&HHbJA, nnaCTliH'IaTbrA OTU.Ien; 4, S, 7, 8, py'IHbre py6HJUI c peTylllloro no Kp&RM; 6, peT}'WupoB&IIIIbiA
OTU.Ien; 9-11, cpet)~~eopuH!JJfKCKCH •PuR: 9, 10, pe'fYWHpoBaHHbre nn&CTliHbJ; Il, <llparMeHT HepeT)'WHpoBaHHoA
nn&CTliHbJ.
Puc. 2.- J-7, cpet)HeopuH!JJfKCKCH .piMR: J, 3, 6, nn&CTliHbJ C peTylllloiOj 4, nn&C111H'18Tblft CKpeOOKj
S, CKpeOOK BbJCOKoro mna; 7, nnaCTliHa 6e3 peT}'WH; 8-29, noJt}~~eKocmtHKOKKoe .ptMR (no3,1U1erpaaeTCKoe apeMR):
8, Il, 13, IS, 26, Hepe-rywupoaaHHbre nnaCTliHLr; 12, nnaCTliHa c He3Ha'IHTeJibHbJMH cnell!lMH ynarpe6JreHHR; 9, 10,
14, 21, 22, CKpe(iKH; 17-19, 27, 29, uenbJe H <llparMeHmbJe OCTpHR mna «La Gravcttc»; 20, nnaC111H8 «a bord abattu»;
28, DJI8C111H8 C CCBbJCMKOAII; 16, 2S, pe3Liblj 23, 24, fKP8WCHHR.
Puc. 3.- 1-3, S, 9, KepaMHKa paHHe6poH30aoro aeKa (Kym.Typa KypM3Typa-IIIHeKeH6epr); 8, KOCTRHoe
wuno KYJibT)'pbr KypM3Typa;4, 7, KepaMHKa KYJibT)'PbJ Kouo<lleHH; 6, 10, 12, 13, npociiHJIH Hpa:a cocyJloB n03JlHe<ileoJl8JibHoro H coapeMeHHoro nepHOJloB; Il, o6noMoK He6om.woro DVIH<iloB&HHoro ronopHK8 KfJibTypbl KypM3Typ8.newepbl H pacKODOK.
Puc. 4.-

nJI8H

FOUILLES DANS LA GROTTE DE GURA CHEII-R lŞNOV
RESVMP.

La grotte de Gura Cheii est situee a une distance de 8 km ESE de Rişnov, dans un
massif de calcaire jurassique titonique; elle a environ 13 m de longueur sur 4 m de largeur.
Quelques sondages sans resultat pour le paleolithique y furent effectues en 1934-1935.
Les fouilles, consistant en une tranchee longitudinale de 12 x 2 m, ont amene la decouverte de quatre couches steriles, dont l'une situee a meme la roche-mere et les autres separant
trois niveaux paleolithiques. Ces trois depots paleolithiques comprennent: a) un niveau mousterien tardif, caracterise par des outils (pointes a main, eclats, edats d'aspect lamellaire) et par
des eclats de quartzite; b) un niveau aurignacien moyen, comprenant des lames, des grattoirs,
des eclats de silex; c) un niveau kostenkien final ( = gravettien final), caracterise par des pieces
microlithiques en silex, en proportion de 90% par rapport a l'ensemble des materiaux decouverts.
Parmi les pieces typiques, mentionnons: des lames non retouchees, des lames a bord rabattu,
des pointes du type cc La Gravette )), des grattoirs, des burins. Ce meme niveau a li vre deux objets
de parure, des dents a racine perforee.
En ce qui concerne la faune, les auteurs ont pu constater que, tandis que les couches steriles ne contiennent que des restes de l'ours des cavernes (Ursus spelaeus Ros.), les niveaux de civilisation sont caracterises par des formes multiples, dont le nombre va en augmentant du mousterien au kostenkien final.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Le demier dq,ot comprend une couche post-palcolithique, formce de deux niveaux:
l'un appartenant A la periode de debut de l'âge du bronze (civilisation de Curmlltura = Schneckenberg et de Coţofeni) et l'autre Ala periode fcodale tardive et moderne.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1.- 1-8, lft1Uiiri#t1 fiMI: 1, 3, Cdata d'upcct lamcllairc rctouchb; 2, «lat lamcllaire non rctouchc; 4, S, 7,
8, pointca i. main i. rctouchca marginalca; 6, «lat rctouchc; 9-11, •llri~Nitiltl mo.Jitl: 9, 10, lamca rctoucheca; Il, lamc
fragrncntairc non rctouchCc.
Fig. 2. - 1-7, fliiTÎINitÎitl llllf!J"'": 1-3, 6, lamca rctouchecs; 4, radoir sur lame; S, grattoir allongc; 7, lame
non rctouchec; 8-29, luJsttd:Utl fiMI (yndtu" jiMI): 8, Il, 13, 15, 26, lamca non rctouchecs; 12, lamc il retouchca
6nca duca i. l'usage; 9, 10, 14, 21, 22, radoin; 17-19, 27, 29, pointca du type • La Gravene,., tant cnticrca que
fragmcntairca; 20, lamc a bord rabanu; 28, lamc i. cncochcs; 16, 25, burins; 23, 24, objcts de parurc.
Fig. 3. - 1-3, S, 9, dramique de la pCriodc de debut de l'lgc du bronze (civilisation de Curmltura-Schncckcnbcrg); 8, pct~ir enos appanenant i.la civilisation de Curmltura; 4, 7, dramique appancnant i. la civilisation de Co(ofcni;
6, 10, 12, 13, coupc dans dea rebords de vaaca de la periode fCodale tardive ct moderne; Il, fragment de hachette polie
de la civilisation de Curmltura.
Fig. 4. - Plan de la grone ct dea fouillea.
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(r.

Caransebeş,

TINCOVA *
reg.

Timişoara)

efectuat in 1958 la Tincova, in locul numit Selişte, a oferit un
material arheologic de o importanţă deosebită. Avind in vedere faptul d
paleoliticul din această regiune era puţin cunoscut, reluarea săpăturilor de la
Tincov;~ s-a impus ca o necesitate ştiinţifică.
În 1959 au fost deschise patru şanţuri, insumind o suprafaţă totală de 144 m2 ,
care au fost adincite pînă la circa 1,40 m. De asemenea, pentru observaţii geomorfologice, s-a executat o sondă de 4 x 2 m cu o adincime de 3,50 m; cu acest prilej s-a
întărit convingerea formulată anul trecut d aşezarea de la Tincova este situată pe un
con uriaş de dejecţie al Văii Mari.
Amplasarea şanţurilor a fost făcută in aşa fel incit să se poată stabili întinderea
aşezării şi să cuprindă zonele cu cele mai bogate urme de locuire.
Stratul de cultură materială este situat intr-un pămînt roşietic cu infiltraţii de lut
cenuşiu atribuit, pe baza observaţiilor geocronologice, interstadiului W 1- W Il.
Pentru făurirea uneltelor s-a folosit, ca materie primă, opalul gălbui, marmorat,
cu incluziuni negre-vineţii. Proporţia uneltelor tipice, faţă de numărul aşchiilor atipice
şi al deşeurilor de prelucrare, este destul de ridicată, indicind existenţa la Tincova
a unei aşezări şi nu a unui atelier de prelucrare a silexului.
Inventarul pieselor tipice este urmlltorul:

S

ONDAJUL

1),
2),
3),
4),
5),
6),
7),
8),
9),
10),

9 buc. ( 5,69~· 0 )
7
( 4,44%)
22 .. (13,93%)
30 .. (18,98%)
2 .. ( 1,24%)
2 .. ( 1,24%)
9 .. ( 5,69~~)
3 .. ( 1,9 %)
1 .. ( 0,64~~)
73 .. (46,2%)

graroare
gealluri
lame mieroliriec retuşare
lame aurignaciene reruşate
racloare
burine
lame cu scobiruri
nuclee
virf de !ami cu rcruşc oblice
lame nercruşare

Total 158 piese

La acest inventar se adaugă 1 285 de lame fragmentate, aşchii şi deşeuri de prelucrare, unele cu urme de întrebuinţare.
Privind tabelul de mai sus se constată o puternică industrie lamelad., baza majorit!tţii uneltelor tipice de la Tincova. Această industrie lamelari se manifestă in două
feluri, fiind impllrţid. în două categorii: o categorie de lame aurignaciene cu retuşe
oblice, în secţiune triunghiulare sau trapezoidale, şi o altă categorie de lame microlitice
• Siplrurilc: au fost cxc:curarc: de clrrc Muzeul raional
din Lugoj sub conducerea şi indrumarea şriinfificl a lui

C S.

Nicolăc:scu-Pio()'ior.

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

124

111:-i STHATA:>i

2

cu mici retuşe abrupte, care nu afectează decît foarte puţin marginele acestora, fapt
ce nu permite a fi încadrate în rîndul celor cu latura teşită. De menţionat lipsa vîrfului de tip «La Gravette». În schimb, la Tincova apar o serie de gratoare nucleiforme,
folosite ca gealău şi care dau o notă deosebită acestei aşezări. Aceste gealăuri par nişte
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Fig. 1.- Tincova: 1-3, gealiuri; 4-7, graroarc; 8-10, lamc cu scobiruri; 11. burin;
12-15, 17-20, lamc microliricc cu reruşc fine abrupte; 16, virf pe lam:\ aurignaciani.

gratoare foarte înalte a căror parte activă a fost pregătită prin desprinderi de lamele
lungi de 2-3 cm, subţiri şi înguste. ln afară de aceste unelte - caracteristice aşezării
de la Tincova - apar unele obişnuite ca: gratoare pe aşchii sau lame cu parte activă
convexă, burine pe lamă, lame cu unul sau mai multe scobituri etc.
Avîndu-se în vedere observaţiile geocronologice, atît poziţia stratigrafică cît şi
uneltele descoperite, permit încadrarea acestei aşezări, cu toate particularităţile locale,
într-un aurignacian superior cu unele tendinţe de microlitizare.
ION STRATAN
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PACKOIII<H B THHKOBE

PE3JOME
JleroM 1959 r. 6bVDI B0306HOBJieHbl paCKOIIKH B THHKOBe, HBtiBTbJe B 1958 r., KOr,~:ta B 3TOM
II)'HKTe 6bVl 38Jio>Keu wypcll. ·
Pe:Jym.TaTbJ paCKonoK HMeJOT 6om.woe auatreune ,n.ru1 naytreHHR naJJeomrra a 3TOA o6JJaCTH.
nocenetme B THHKOBe OTJIHtiBeTCR OT OCTaJILHblX CHHXpoHHblX noce.neunA Ha TeppHTOpHH PHP.
HuaeHTaplt H3,tteJJHA H3 KaMHR BKJIIOtlaeT, HBPR.!tY C HeCKOJILKHMH CKpe6JJaMH, H TOHKHe KOCopeTylllHble MHKpOJlHTH'IecKHe IIJIBCTHHbl.
3Ta CTORHKB npHHa,n.rle>KHT K aepxueopHHitRKCKOMY nepHo,tty C TeH,tteH~.U~eA K MHKpoJIHTH31lJVUf.

OS'L.RCHEHHE PHCYHKOB
Pnc. 1.- TIDIJ(oaa: 1-J, a<pe6na; 4-7, CKpe6Kn; 8-10, nnaCTHHbl c BblcMKoA; Il, pe3eU; 12-15,
17-20, TOHJ<He KOCOpeTyWHblc MIIKJ)OJIHTK'ICCKHC OJI8CTHHbl; 16, DJI8CTHH'I&TbiA HaKOHc'IKHK opHJo.RKCKOro

LE CHANTIER DE TINCOV A
RESUME

Les fouilles de Tincova, commencees par un petit sondage en 1958, ont etc reprises
en 1959. Leurs resultat presente une importance considerable pour la connaissance du paleolithique de la region. En effet, )'aspect du site de Tincova le dtstingue des auttes stations de la
m~me e~ue situees sur le territoire du pays.
L inventaire lithique comprend, outre les outils habituels, une serie de rabots, ainsi que
des lames microlithiques a retouches fines, biseautees.
Cette station a etc datee dans l'aurignacien superieur, avec tendance a la microlithisation.
EXPLICATION DES FIGURES

lithiquea

Fig. 1.- Tincova: 1-3, rabota; 4-7, grauoin; 8-10,1amea a encochea; 11, burin; 12-15, 17-20, lamea microa rctouchea 6nea obliquea; 16, pointe aur unc lamc aurignaciennc.
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SĂPĂTURILE DIN ÎMPREJURIMILE ORAŞULUI GIURGIU

A

I

de săpături a anului 1959, :Muzeul de istorie din Giurgiu în colaborare cu Sectorul paleolitic al Institutului de arheologie, au efectuat săpături
şi cercetbi de suprafaţă în împrejurimile oraşului Giurgiu.
Obiectivele cercetate cuprind: punctul Malul Roşu situat la circa 4 km est de
şi punctul <<Ripa Bulgarilor>) (corn. Slobozia) la 5 km vest de Giurgiu.

N CAMPANIA

oraş

1. MALUL

ROŞU

Această aşezare este cunoscută ind din 1952 cînd cercetătorii Muzeului Giurgiu
au descoperit un bogat material arheologic pe care I-au atribuit mai multor epoci ca:
neolitic, prima şi a doua epocă a fierului, prefeudal şi feudal timpuriu 1 • Studiind
materialul descoperit, C. S. Nicolăescu-Plopşor, remarcă încă din 1955 existenţa unor
piese lucrate într-o tehnică paleolitică, fapt care a dus la descoperirea primei aşezări
paleolitice din Muntenia 2.
Urmele arheologice de la Malul Roşu se întind pe o lungime de circa 3 km în
lungul terasei dunărene de 5-6 m denumită terasa Giurgiu. Datorită întinderii considerabile am fost obligaţi a împărţi această zonă în patru sectoare (numerotate 1-IV).
Sllpllturile noastre au fost concentrate în sectorul 1, în marginea sa de vest la circa 1,50 m
de şoseaua Oinac.
Suprafaţa săpatll este de 65 m2 şi a fost adîncitll pînă la 2,60 m, excepţie fllcînd
un sondaj în şanţul 1 care a atins 3,50 m.
Din punct de vedere stratigrafic avem de-a face cu două straturi: 1. Sol negru
vegetal format din urmltoarele niveluri:
a) sol arat negru vegetal gros de circa 0,15 m.
b) sol negru tasat, gros de 0,06-0,14 m cu vagi urme de locuire din epoca feudală
timpurie.
c) sol negru cenuşiu granulat, gros de circa 0,60-0,75 m, cu bogate urme de
locuire din a doua epocă a fierului.
d) sol negru-glllbui, gros de aproximativ 0,10-0,20 m, cu slabe urme de locuire
din neolitic, bronz şi prima epocll a fierului. Mai bine documentate sînt resturile de
locuire neolitidl.
2. Strat galben-albicios, prllfos, gros de peste 2 m. Limita sa inferioară nu ne
este cunoscutll întrucît în sllpllturll ea nu a fost atinsă. Acest strat cuprinde un bogat

1 Gh. IUdulcscu şi M. Ionescu, Dtuoperiri arbtolot.ia
in raio1ml Giwgiu, in JCI V, IV, 1-2, 1954, p. 326.
• C. S. Nicoliescu-Piopşor, Eu11. Corn~. Gh. Rldu-

lescu şi M. Ionescu, Paltolitirul tk la Gi1trgi11, in JCII ·,
VII, 3-4, 1956, p. 223 ti urm.
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material litic aparţinînd paleoliticului. Depunerea
pleistocenului.

~1.

2

10:'\iESCl'

reprezintă

un loess de la

2

Fig. 1. - Malul
auperior; 2,1aml

Roşu-Giurgiu. Paleolitic auperior final: 1, aşchie clactoniani, giliti in nivelul
rctuşatl ti cu acobituri; 3,laml neretuşati: 4, S, burine; 6, gratoar nucleiform;
rc:tuptl foloaiti la rizuit; 8, laml cu retuşc: de foloaire.

sfîrşitul

3

paleolitic
7, aşchie

ln cele ce urmează vom face o succintă prezentare a materialului recoltat pe niveluri de locuire.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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A. PALEOLITICUL
Situat în loessul gilbui prlifos, se întinde pe întreaga sliplitud şi este foarte bogat
reprezentat în obiecte litice.
În cercetlirile de suprafaţli efectuate ind din anul 1952 s-a cules un important
material care cuprinde 1 310 piese atipice şi 313 piese tipice, material în bunli parte publi-

7

6

Fig. 2, - Paleolitic superior final: 1, laml macroliticl retuşatl ti cu scobituri; 2, 3, burine; 4, laml
macroli tiei neretuptl; 5-7, gratoarc.

cat 1, Dintre piesele tipice culese anterior slipliturii noastre distingem: nuclee mari, unelte
nucleiforme, lame, douli gratoare-burin, cinci gratoare, douli burine.
Cu ocazia slipliturii noastre s-a descoperit un bogat strat format din doui niveluri.
Primul are o grosime medie de 0,60 m (de la 1,70-2,30 m). Un numir destul de mic
de piese, în special splirturi microlitice şi mijlocii, apar sporadic şi sub adîncimea de
1 C. S. NicoLlescu-Piopşor, Eug. Comşa, Gh. Ridulcscu şi M. Ionescu, Palu/iticlll tU la Gi11rgi11, In SCIV
VII, 3-4, 1956, p. 223-233; C. S. Nicolicscu-Piopşor,

&-o.

a

P.

Coteţ,

I. Ilie, Noi obstnfl/ii !;IO",orjologiu la MahJ

Ro1u, in Matma/1, IX (in curs de apariţie).
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2,30 m. Al doilea nivel a oferit numai 286 piese atipice şi 17 tipice (lame). Ele au fost
găsite mai sus de 1,70 m, adică intre 1,20-1,50-1,60 m şi sînt lucrate din acelaşi material în special silex albăstrui închis şi vineţiu. Descoperirea acestor 300 piese deasupra
concentrării masive a materialului litic, ne face să credem că avem de-a face cu continuarea prelucrării silexului într-o perioadă mai tîrzie. Nu putem vorbi în această
situaţie de o asociere a silexurilor cu ceramica neolitică.
Nivelul 1 paleolitic (1,70-2,30 m)
cuprinde circa 14 713 obiecte atipice, dintre
care cele mai multe le formează spărturile
mijlocii şi microlitice, aşchiile macrolitice
de decorticare, precum şi bulgării mari
ce ating dimensiunile de O, 10-0,22 m
lungime, - unii din ei cu urme de
cioplire.
Materialul uptc apare într-un număr
Fig. 3. - Slobozia-Ripa Bulgarilor. Unelte microlitice de
de
880
piese; dintre acestea cele fragmensilex din ncoliticul timpuriu: 1, gratoar, 2, 4, scmilune;
3, lamă trunchiat!.
tare sînt în proporţie de aproape 70%. Ele
se pot tmpărţi în trei mari categorii :
a) Piesele microlitice (pînă la 3,5 cm lung.) - 21 %·
b) Piesele mijlocii (între 3,5 cm -7 cm. lung.) - 54%.
c) Piesele macrolitice (lungi de peste 7 cm)- 25%.
Din cele 880 piese, proporţia lor pe tipuri de unelte este următoarea:

Nr. crt.,

Denumirea pie!'C!Ior

1 nr. piese 1

1
2
3
4

Nuclee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aşchii lamelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lame neretuşate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
Lame eu retuşe oblice re una din laturi, sau cu
retuşe de uzură. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gratoarc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aşchii retu~atc folosite la răzuit; unele macrolitice
de tir rabot . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Burine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l.ame microliticc cu virful ascuţit şi cu n muchie
înaltă retuşat:l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l.am:l microliticl cu o laturi rctuşall\ . . . . . . . . • •
l.amc cu retuşc re ambele laturi (forme ,pccificc
ocntru Malul Roşu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13
35
784

1,43
3,85
89,42

15
18

1,65
2,00

6
4

0,66
0,44

2
1

0,22
0,11

5
(,
7
8
9
10

Total ....•.

2

0,22
100~ ..

Materia primă din care au fost prelucrate aceste unelte este reprezentată prin:
silex vînăt şi albăstrui închis cu granulaţie mare, în proporţie de 70%, silex gălbui
maron 20% şi 10% altă piatră (gresie etc). Această materie primă provine foarte probabil din apropierea aşezării şi anume de peste Dunăre, din platforma prebalcanică.
Pe întreaga suprafaţă săpată (65 m2 ) s-au găsit, între 1,80-2,20 m, trei mici ateliere. Cel mai bogat conţine 3 242 piese, dintre care numai 274 sînt tipice (lame, aşchii
Jamelare, nuclee, două gratoare şi un burin). El a apărut ·în partea de est a pătratului
2 din şanţul II şi nu a putut fi descoperit în întregime; aproape jumătate din suprafaţa
sa se întinde dincolo de limita săpăturii noastre. La nivelul său (deci la 2,12 m adîncime) s-a observat o mică pată de pămînt ars, groasă de 0,03-0,04 m. De asemenea,
s-au găsit şi două complexe de pietre, unul reprezentînd cu certitudine o vatră. De altfel,
urme de cărbune au fost sesizate în mal, încă mai de mult, cu ocazia cercetărilor de suprafaţă.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Vatra descoperită de noi are o formă ovală, cu diametrele maxime de O, 74 X 0,63 m.
Ea este formată din pietre (gresii) lungi de 0,12-0,22 m, şi groase de 0,06-0,09 m,
dispuse orizontal. Pe pietre şi între ele, s-au găsit: bucăţi de cărbune, cenuşă şi pămînt
ars la roşu, obiecte litice numeroase. Acestea din urmă sînt concentrate pe o suprafaţă
de 1,10x0,90 m. Printre piesele tipice distingem: opt gratoare, două lame mici neretuşatc şi o aşchie microlitică- retuşată. De asemenea, la circa 0,80 m nord-vest de vatră
au apărut încă două gratoare.
Un alt complex de pietre a fost descoperit în pătratul 1 din şanţul III, la acelaşi
nivel cu vatra. El constă dintr-o grupare de opt-zece pietre (gresii şi pietre de rîu),
dispuse neuniform, fie orizontal, fie în cant. N-a oferit nici cenuşă şi nici cărbune, fapt
care ne îndreptăţeşte să nu-l socotim vatră.
Tot in şanţul III s-a descoperit o mică bucată de ocru roşu.
Vom ·căuta în cele ce urmează să facem o succintă prezentare a utilajului tipic.
ln primul rînd trebuie relevat faptul că, în anul acesta n-am găsit nici o unealtă nucleiformă de tipul celor descoperite anterior. De asemenea nu şi-au făcut apariţia acum
nici unc;Jtele compuse cum ar fi gratoarul-burin. Printre cele mai importante piese menţionăm: gratoarele, burinele şi lamele retuşate.
a) Gratoarele sînt de mărime mijlocie şi macrolitică în cea mai mare parte cu
latura activă convexă, unul nucleiform şi două de tip «cu bot>> (museau).
b) Burinele sînt de tip: de unghi, median, nucleiform.
c) Două lame, una macrolitică şi alta mijlocie, retuşate abrupt pe latura stîngă,
. ce prezintă o largă scobitură, iar pe latura dreaptă conţin retuşe oblice. Ambele piese
pot fi socotite ca forme specifice nivelului paleolitic de la Malul Roşu.
Pe baza acestor descoperiri rezultă că bogatele ateliere de prelucrarea silexului
de aici aparţin probabil unui aurignacian întîrziat din perioada finală a ultimului stadiu
Wurm. Această afirmaţie poate fi întărită nu numai pe existenţa unui bogat depozit de
obiecte litice (circa 15 000 piese) în cea mai mare parte a lor deşeuri de fabricare,
dar şi prin aflarea unui sărac material tipic care nu depăşeşte 6%. Spre exemplu, piesele
tipice ca, gratoarele, burinele şi lamele cu scobitură retuşate, nu reprezintă decît 0,1%
din materialul recoltat. În schimb, aproape 70% din unelte se găsesc în stare fragmentară. Uneltele finite luau calea schimbului aici rămînînd doar materialul fragmentar,
pierdut, sau neterminat. Prin bogăţia materialului atelierele de la Malul Roşu se pot
asemăna cu cele găsite la Gîlma - Roate, unde au apărut de asemenea mari cantităţi
de deşeuri de fabricare.
Despre încadrarea stratului paleolitic de la Malul Roşu în protoneoliticul preceramic
nu poat:: fi vorba, deoarece elementele caracteristice acestei perioade nu-şi fac apariţia 1 •
Foarte interesantă este şi descoperirea în şanţul II, la 1,90 m adîncime, a unei aşchii mici
clactoniene. Ea are o formă aproape ovalli de dimensiunile 5,3 X 4,5 X 1,4 cm cu vîrful
spart din vechime. Este lucrată dintr-un silex de culoare neagră cu pete alblistrii şi e
puternic rulată. Prezintli pe laturile lungi retuşe oblice fine şi un plan de lovire lat
şi oblic precum şi un bulb de percuţie proeminent, dar fragmentar. După tehnica în
care e lucratli poate fi încadrată foarte bine în paleoliticul inferior (tehnica clactoniană)
Cum a ajuns ea în stratul paleolitic de la Malul Roşu e greu de spus. E foarte pro.
babil ca ea să fi fost culeasă întîmplător din apropierea locului de aprovizionare cu silex
sau de aiurea şi adusă, poate, cu scopul de a fi refolositli, deşi urme de reutilizare nu
s-au putut observa. Dacl aşa stau lucrurile, atunci pe malul nostru sau pe cel vecin,
bulgăresc, trebuie să fi existat o asemenea aşezare clactoniană.

1

D. Berciu, Ntolilit prtur11111it In

&ltt~ni,

in SCI V, IX, 1, 1958, p. 96-97.
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Săpăturile viitoare vor aduce noi contribuţii la înţelegerea mai justă a epocii de
sfîrşit a paleoliticului superior pe teritoriul patriei noastre iar cercetările din jur urmeazl\
să stabilească aria de rbpîndire, pe baza schimbului, a produselor atelierelor de la

Malul

Roşu.
AL. PAUNESCU

B. NEOLITICUL

Nivelul neolitic este destul de slab reprezentat în zona săpată de noi.
S-au gbit două gropi cu scoici, ambele de forml\ ovală, una în pătratul 5 al şan
ţului 1 şi alta în pătratul 3 al şanţului II. Cea din şanţul 1, are diametrele maxime de
0,92x0,70 m, şi adîncimea de 0,42 m, iar aceea din şanţul II, mai mică, a fost observati în partea de vest a pătratului, numai pe o lungime de 1,18 m şi pe o ll\ţime de
0,36 m şi are o adîncime de 0,16 m.
~n aceste gropi s-au găsit foarte multe valve întregi de Unio precum şi fragmente
ceramJce.
Ceramica neolitic!\ se poate împărţi în două mari categorii:
a) Din prima categorie fac parte fragmentele cu multă pleavă în pastă sau cu pastă
neagră cu impurităţi fine. Ca decor se distinge pe unul din ele ornamentul incizat cu
linii groase, iar pe altul dungi excizate şi culoare albă. Alte trei (buze) au ca decor
caneluri şi pliseuri.
Ceramica din această categorie aparţine culturii Boian.
b) În cea de-a doua categorie intră fragmentele cu pastă neagră sau cărămizie,
în compoziţia cărora se observă cioburi pisate. Ele sint lipsite de decor, în schimb au
suprafeţele exterioare lustruite. După forml\ şi tehnica în care sînt lucrate aparţin culturii
Gumelniţa. Depunerea neolitică fiind destul de subţire şi săracă în material, fragmentele
ceramice ale celor două culturi se întrepătrund.
Materialul litic constă din peste 30 piese din silex de culoare maron, gălbuie
şi vînătă. Se disting lame neretuşate, aşchii, un nucleu microlitic, o laml\ microlitică
fragmentară cu o latură trunchiat!\ oblic şi retuşatl\ şi un gratoar microlitic fragmentar.
Fauna este reprezentati prin oase, maxilare şi molari de Ovis aries, Bos laurus,
Sus scroja.
În cercetările de suprafaţă au mai fost gbite cîteva fragmente ceramice ou multă
pleavă în pastl\ şi silexuri: lame şi gratoare.
.M. IONESCU

C. A DOUA EPOCA A FIERULUI

Sub depunerea de locuire feudal timpurie au apl\rut urmele une1 mtense locuiri
care atinge grosimea de circa 0,60-0,75 m, aparţinînd epocii geto-dace.
S-au găsit două bordeie, o groapă şi un bogat material ceramic şi faunistic.
Rordeiul 1 e situat în partea de SE a săpăturii în şan~l 1 şi III (pătratul 1-3). El
nu a putut fi delimitat în întregime deoarece spre mijlocul său a fost deranjat de o
groapă modernă. Cu toate acestea s-a putut distinge forma sa ovală, a cărei suprafaţă
atinge circa 12 m2 (3 X 4 m). Adîncimea sa atinge 0,70 m, dimensiune socotită faţl\ de
nivelul de la care a fost săpat.
În el s-au găsit bucăţi de chirpic, pămînt ars, unele cu urme de lipitură, un fragment de lamă de silex ce prezintă vădite retuşe de reutilizare, precum şi oase întregi şi
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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sparte de oaie (Ovis aries), un maxilar de ciine (Canis jatniliaris) şi scoici. Mai tot materialul ceramic const~ din fragmente de vase poroase primitive, unele avînd ca decor
brîul alveolar iar altele cu toart~, un fund de strecurătoare şi două prîsnele.

fig. 4. - Malul Roşu-Giurgiu: 1, cupi get ici. de tip c< dclian,.; 2, vas strecuritoare; 6, cl.ţuie dacic!.; 10, ceramică
dacid; 7, ceramid feudal timpurie; 9, ceramicl. Boian. Slobozia-Ripa Bulgarilor: 3, 5, 8, ceramid Boian (etapa Greaca);
4, ceramid din prima epoci a ficrului (cultura Basarahi).

De asemenea au apllrut într-un numllr mai mic cioburi din pastli cenuşie curată
unele cu suprafaţa exterioarli de culoare neagrli lustruit:\, lucrate la roatl1.
Bordeiul II. Descoperit în partea de NNE a şanţului III (plitratul 5) bordeiul n-a
fost slipat decit pe o lungime de 2 m şi o liiţime de 1,15 m. Forma lui nu a putut fi
stabiliti\ deoarece se întinde şi în afara suprafeţei săpate. Adîncimea sa maxim~ atinge
circa 0,70 m. De asemenea, în el am gllsit fragmentf' r.eramice din pastă poroas~ pri~
mitivă, un prîsnel plat, ~i oase sparte.
şi
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Groapa datică. Are o formă ovali neregulati cu diametrele maxime de 1,40 x 1,30 m
a fost observati în şanţul I şi şanţul III (pătratul 3). Adîncimea sa este de 3,35 m.
Datoriti adîncimii sale, groapa a atins şi a depişit bogatul nivel paleolitic, fapt care
explică existenţa zecilor de piese litice aflate pe mai toată întinderea depunerii dacice.
Din ea s-au cules multe fragmente de chirpic cu urme de nuiele, pămînt ars cu
lipitură pe una din suprafeţe, provenite probabil de la vetre, un obiect de fier, fragmente
de rîşni ţi probabil circulară, oase sparte, maxilare şi molari de oaie (Ovis aries), porc
(Sus scrofa), cal (Equus caballus), precum şi valve de scoici (Unio).
La circa 0,50-0,60 m de la limita superioară a gropii s-a observat, pe o lungime
de 0,30 m şi o liţime de 0,20 m, o aglomerare de cenuşi şi cărbune. De asemenea
alte două mici suprafeţe de cărbune compact, s-au mai găsit şi spre fundul gropii, la
adîncimea de circa 3 m.
Ceramica este foarte bogat şi variat reprezentată. S-au cules peste 700 fragmente
ceramice, un vas întreg şi alte doui aproape întregi, două greutiţi de lut de formli
piramidală şi un prîsnel bitronconic.
De asemenea s-a glisit şi un număr de fragmente ceramice aparţinînd primei epoci
a fierului; pasta lor este neagră şi cărămizie, cu suprafeţele exterioare puternic lustruite.
Ca vase aproape întregi distingem o strecurlitoare cu o singură toarti şi o cupă
« deliani » geticl din pasti cenuşie.
lntr-o scobitură laterală, lungă de 0,36 m, de la fundul gropii, a apirut o căţuie
dacică întreagă, aşezată în poziţie normală.
Intregul material găsit ne permite si o socotim nu ca o simplă groapli de caracter
gospodăresc. Prin existenţa atît a cenuşei şi cărbunelui cît şi a afumătoarei dacice,
aşezată într-un loc special, credem că avem de-a face, mai probabil, cu o groapi de
caracter ritual.
In întreaga suprafaţă sipată, nivelul dacic mai cuprinde pe lîngă numeroase fragmente ceramice din pastă poroasă primitivă şi unele de buni calitate ca cele din groapă
şi bordeie precum şi material de import.
Din categoria celor locale distingem trei văscioare mici, unul întreg şi alte douli
fragmentare. S-au mai găsit şi cîteva obiecte de fier, în special cuie.
In şanţurile I-II {plitratele 1-2) nivelul dacic a fost deranjat ca şi bordeiul I,
de o groapă modernă.
In şanţul III (pătratul 2) s-a găsit o aglomerare de scoici de mărimea acewra găsite
în groapa dacică.
La limita inferioară a nivelului dacic au apirut cîteva fragmente ceramice din prima
epocă a fierului şi din epoca bronzului.
In cercetările de suprafaţă făcute pe intreaga aşezare au fost culese mai multe frag- '
mente ceramice din a doua epocă a fierului dintre care amintim un fragment dintr-o
mănuşă de amforă rodiani cu stampila olarului « Adamas » avînd dedesubtul numelui
caduceul lui Mercur (identificată de prof. D. Tudor şi datată între anii 200-180 i.e.n.).
Alte fragmente culese, in special buze de străchini, aparţin primei epoci a fierului,
iar unul cu decor in benzi şi triunghiuri haşura te umplute cu alb poate fi datat în epoca
mijlocie a bronzului (cultura Tei).
Din cele prezentate mai sus reiese că la Malul Roşu a existat o intensă şi bogată
aşezare geto-dacă, ce prezintă prin ceramica sa asemănliri cu cea de la Popeşti (reg.
şi

Bucureşti) 1 •

Din aceste motive
sec. II-I î.e.n.

aşezarea

noastri poate fi

1 R. Vulpe, $anlitrul arheologic Popt{li, In SCIV, VI,
1-2, 1955, p. 239-264; idem, in MaterWt, III, 1957,

datată

- cu oarecare rezerve - în

p. 227 --242; idem, in Maltrialr, V, 1959, 1"· 339 347.
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D. FEUDAL TIMPURIU
Pe intreaga suprafaţi sipată n-au apirut decit citeva fragmente ceramice ce s-au
găsit, in special, in aglomedri de drbune, împreuni cu obiecte de fier şi zgură.
Forma acestor aglomeriri .este ovalll cu un diametru maxim de circa 0,60-0,70 m.
Fragmentele ceramice sînt
de culoare drimizie sau neagricenuşie, şi au o pasti neagri,
impurll, în compoziţia dreia se
observi fie nisip, fie pietricele. Ca
decor distingem grupe de linii
incise dispuse paralel, şi benzi
in val. Ceramica ne permite si
datim locuirea în perioada feudală
timpurie deoarece ea are strînse
analogii cu aceea descoperiti la
Gogoşari 1 şi Alexandria 2 •
În cercetirile de suprafaţi
efectuate pe podul şi la piciorul
terasei am gllsit mai multe dos
huri cu acelaşi decor din care
unele culese din malul surpat
proveneau din bordeie. .Aceasti
observaţie ne permite si credem
d la Malul Roşu poate exista,
mai spre est, o bogati locuirc
din aceasti vreme. De asemenea,
tot din maluri am adunat citeva
fragmente ceramice din pas ti cenuşie puri, unele lustruite, caracteFig. 5. - :\lalul Roşu-Giurgiu: 1, ceramică feudal timpurie; 2, ceaşcă
Jin epoca fierului; 6, ceramică apartinind culturii Tei; 3, ceramicl
ristice perioadei prefeudale.
aparţinînd culturii 8asarahi; 5, cc:ramicl de: tip Tci; 4, cc:ramicl de 1"
Gl-f. RĂDULESCU

inceputul epocii bmnzului; 7, eera mic\ Boi an (etapa Greaca).

11. SLOBOZIA

(Ripa Bulgarilor)
Acest punct este situat la circa 1 000 m sud de satul Slobozia, în lungul ultimei
tcrasc dunirene denumită terasa Giurgiu.
Şi aici, ca şi la ~raiul Roşu, avem de-a face cu o întinsă aşezare care cuprinde un
bogat material ceramic din: neolitic, bronz, hallstatt, La Tene, prefeudal şi feudal timpuriu. S-a constatat chiar existenţa unei depuneri de locuire paleolitid, documentati
deocamdati prin citeva lame din silex albistrui şi vineţiu, culese din loessul gălbui
prlifos al malului terasei care este contemporană în timp celei de la ~lalul Roşu 3 •
La circa 25 m sud-vest de marginea drumului a fost trasat un şanţ denumit S. I, avînd dimensiunile de 6 x 2 m. Aceasti secţiune a fost adînci ti pînă
1 8. Mitrea şi C. Preda, Sapdturilt de saiPart de la Gof,OIari ti Cataltfi, în .fCIV, VI, 3-4, 1955, p. 627-632.
1
8. Mitrca şi C. Preda, Jdpdlnrilt tit salrart tit la Altxan-

tiria, in .\faltrialt, V, 1959, p. 178-180.
3 Gh. Ridulescu şi M. Ionescu, !\"oi puntlt ariHologiu pe
barla raion ului Giurf!,ill, in JCII ·,VI, 1 -2,1955, p. 300-301.
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la 2 m, oferind din punct de vedere stratigrafi.c următorul aspect: 1. Strat negru
format din :
a) sol vegetal, arat, gros de circa 0,05 m.
b) sol negru cenuşiu, gros de 1-1,10 m, cuprinzînd resturi de la începutul epocii
bronzului şi din neolitic.
c) sol negru-gălbui de 0,35-0,40 m, tot cu resturi neolitice.
II. Loess gălbui prăfos, gros de peste 0,90 m. Limita sa inferioară nu ne este cunoscută întrucît în săpătură ea nu
a fost atinsă .
.
.
. . . . .
Pe baza materialului ceramic am putut distinge două
niveluri de locuire, unul aparţinînd neoliticului şi altul peri. ........•..
oadei de început a epocii bronzului.
Ceramica neolitică cuprinde fragmente din pastă
LEGCNDA
neagră cu impurităţi fine, cu
suprafeţele exterioare negre sau
""p,~tf"P (JI" tf~/1"1 (f!Y/Ii}
cărămizii şi unele chiar lustruite.
;\lenţionăm un
fragment de
· . Pimiilt
prlfN
buză care prezintă caneluri fine
.. -1· ....... .
dispuse orizontal. Ceramica din
nivelul superior conţine fragFig. 6. -- Malul Rnşu-Giurgiu, vatră paleolitici.
mente cu decor de crestături şi
alveole pe buză şi brîu alveolar
sub margine. De asemenea, pe altele găsim ornamentul in striuri, proeminenta sau
toarta tubulară 1 •
Fauna ambelor niveluri constă din oase întregi şi fragmentare, două maxilare de
Ovis aries, molar de Ros tat1rm şi două coarne. S-au mai găsit şi multe valve de scoici,
unele aglomerate intr-o groapă de formă ovală cu diametru) de 0,70 m.
~Iaterialullitic din cele două niveluri cuprinde 14 piese din silex de culoare maron
şi brună, şi anume: şapte gratoare de mărime mijlocie şi unul macrolitic, lame, aşchii.
În cercetările de suprafaţă, făcute cu ocazia săpăturii noastre, atît în stînga cît şi
in dreapta drumului de la Ripa Bulgarilor am cules un bogat şi variat material ceramic
precum şi silexuri. Ceramica cuprinde fragmente din diferite epoci. Cea mai veche este
aceea din pastă neagră cu multă pleavă şi cu decor incizat, excizat şi pliseuri. După forma,
tehnica şi decorul lor, toate se pot incadra in fazele de inceput ale culturii Boian 2 •
De relevat este un fragment de buză cu crestături fine pe margine, din pastă neagri,
pură, cu suprafeţele exterioare cărămizii. Ca decor prezintă pliseuri, ornament caracteristic fazei Bolintineanu. Alte fragmente, cu decor incizat şi cele mai multe excizat din
pastă neagră, cu foarte multă pleavă, sînt caracteristice fazei Giuleşti (etapa Greaca şi
Aldeni, după periodizarea Eug. Comşa).
Epoca bronzului este reprezentată printr-un fragment tipic culturii Tei.
Prima epocă a fi. erului se face cunoscută prin fragmente de străchini cu suprafeţele lustruite, cu decor canelat şi incizat, de tip Basarabi.

..

...

g11~n

•·

1 1. 1\:cstor, J-'ouillu dr Glina, in Dacia, 111-IV, 1933,
p. 226-252; S. 1\lorintz, G. Cantacuzino, D. V. Rosctri,
Janlirru/ arbroloJ!,ic llumrt[li, in .\lalrrialr, V, 1959,
p. 633- 635.

Z Eug. Comşa, Consitkrafii CII privire la rvolutia culturii
lloian, in JC/1', V, 3-4, 1954, p. 361-392; idem, Jdpdluri dr salr•arr la lloJ!.ala 1i lloian, in .\lalrrialt, V, 1959,
1'· 113-121.
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A doua
din

epocă

a fi erului e

reprezentată

prin fragmente de

pastă cenuşie pură şi

pastă poroasă primitivă.

Perioadei prcfeudale îi atribuim unele cioburi din pastă de bună calitate, iar celei
feudal timpurii un bogat material ceramic analog celui de la Malul Roşu.
Obiectele liticc culese de pc arătură şi de pe plajă sint in majoritate
microlitice. De relevat este faptul, că cea mai mare parte a aşezării a fost distrusă de
apele mari ale Dunării, ceea ce explică bogăţia de material ceramic şi de silex răspîndit
pe plajă. S-au găsit lame microlitice şi mijlocii neretuşate, trei semilune (două fragmentare şi una întreagă), 15 gratoare microlitice şi mijlocii, precum şi numeroase aşchii.
Predomină materialul microlitic. Silexul este in cea mai mare parte de culoare marongălbui şi provine din platforma prebalcanică. Aceste obiecte litice aparţin neoliticului,
şi anume fazelor de inceput ale culturii Boian. Este foarte dificil a socoti microlitele de
la Slobozia ca aparţinînd unei singure faze a culturii Boian, totuşi prin dimensiunile
lor mici şi prin formele geometrice (semilune) se pot încadra, cu oarecare rezerve, în
faza Bolintincanu şi poate chiar Giuleşti. În concluzie, cercetările reduse de la Slobozia
ne-au dat posibilitatea să descoperim pe o întinsă suprafaţă existenţa mai multor locuiri
din diferite epoci, in bună parte contemporane cu .cele de la Malul Roşu.
M. IONESCU

PACKOOKH B OKPECTHOCT.HX rOPO,LI,A .IJ)KYP.IJ)KY

PE310ME

B 1959 ro.uy My3efi rop . .i.l>t<yp.u>t<y u COTPY.UHH'Iecrne c naJieoJIHTH'IeCKHM OTJteJIOM HHcrmyra
apxeoJiornu AKaJteMHH PHP npoH3BeJI pacKoDKH H nooepXHOCTHLJe ucCJJe.uooaunR o ManyJI Powy
(o 4 KM K BOCTOKY OT ropo.ua) H o PLma BynrapHJiop 6JIH3 CJio6o3HH. Hait.ueHHble o ManyJI Powy
MaTepHaJILI BOCXOJ{RT K KOHJzy oepXHerO DaJieomrra, K Heomrry, 6poH30BOMY BeKY, I'8JILIUT8TCKOii
~moxe, JiaTeHCKOMY nepHOJ{y, Jt~JlaJibHOMY H pauHecl»eoJtaJibHOMY BpeMeHH. llaJieoJIHTH'IeCKHii
ropH30HT 3aJieraeT o TOJIJ.Qe >t<eJITOBaToro Jiecca Ha rJIY{iuHe 1, 70-2,30 M. llpu6JIH3HTeJibHO 15000
npe.uMeroB CBHJteTeJILCTBYJOT o TOM, 'ITO 3JtecL Kor.ua-ro cyJ.QecroooaJIH 6oJILWHe MaCTepa<He JtJIR
o6pa6oTKH KpeMHHR. HapRJtY c TpeMR nepepa6aTLJBaJOLQHMH MaCTepCKHMH 6LIJ1 o6Hapy>t<eH H OBaJILHLIA O'lar H3 KaMHR (Dec'laHHKa), a Ta.K>t<e OTKaTaHHLiii KpeMHeBLdt OTJ.Qen, cpa6oTaHHLdt COrJiaCHO
J<JiaKTOHCKOit TeXHHKe.
BecLMa oepoRmo, 'ITO MacrepcKne o MaJiyJI Powy ooCXOJtRT K D03JtHeopHHLRKCKQMY opeMeHH,
K 3aKJIJO'IHTeJILHOMY nepno.uy noCJJe.UHeii CTa.JtHH B10pM.
HeoJIHTH'IecKoe o6HTaHHe npe.uCTanJieHo cpaBHHTeJILHO CKYJtHO, o OTJIH'IHe OT JtaJ<HiicKm·o
I"OpH30HTa (II- 1 ou. JlO H .3.), H300HJIYIOJ.Qero KepaMHKoii. B nOCJJe]:lHeM o6Hapy>t<wm .uoe 3eMJIJIHKH
H HMy, nepoRTHO pHTfaJlbHOrO xapaKTepa. KepBMH'IeCKHii MaTepHaJI COCTOHT H3 ~parMeHTOB OpHMHTHUHLIX nopHCTbiX CocyJtOB H Cocy.UOD H3 'IHCToro ceporo TecTa, J{aJ<HiiCKOii 'laiiiKH, QeJ{HJIKH H
reTcKofi << JleJIOCCKoii •• qamu. B uepxHeil 'laCTH qepHoaeMa HamJIH HeCKOJILKO qepenKou paHH~
;,aJILHoro nepuo]:la (X u.).
B PLma BynrapHJiop (CJio6o3HR) ncKpbiJIH CJJeJlLI o6HTaHHR HeOJIHTH'IecKofi ::moxn H paHHe6poH3ouoro oeKa. Ha pa3MLITLIX 6eperax, Ha nawHRX H Ha beCKe co6paJIH KepBMH'IeCKHii
MaTepHaJI, UOCXOJ{RLQHii K HeoJIHTH'IeCKOMY BpeMeHH (~a3LI DoJIHHTHHRHy-)l>KyJieWTH KfJlbTfpLI
DoHH), K 6poH30BOMY BeKy, K I'8JILIUT8TCKOMY nepHOJtY (liacapa6u), K J{aKHiiCKOMY JiaTeHCKOMY
npeMeHH H K paHH~eoJtaJILHoii ::moxe.
B JJecce o6Hapy>t<WJH Hect<OJlbKO naJieoJIHTH'IeCKHX OTJ.Qenou H DJiaCTHH, aHaJIOrH'IHLIX Haxo.uKaM B ManyJI Powy. Ha npn6pe>t<HOM neCKe, B OCHOBHOM OLIJIO nait.ueHO MHO>KecTBO KpeMHeBLIX
opyJlHii, 6oJlbweA 'laCTLJO MHKpoJIHTH'IeCKHX (no.nyMecR!leB, DJiacnm, CKpe6Koo, OTU,enoo), AllTHPYeMLJX 3noxoA pauHeHeoJIHTH'IeCKoro o6HTaHHR (~aaLJ DoJDIHTHHRny-,lliKyJiemm).
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Oli'L.RCHEHHE PliCYHKOB
Puc. 1.- Ma:1yn Powy-.ll.>t<ypJt>Ky. n03JVUIA nepuo.n sepXHero naJieoJJHTll: 1, onQcn KJUlKTOHCKoro Tuna,
HaA,IteHHbiH B yposue BepXHero DaJICOJlHTll; 2, peTyWHpoBaHH8R DJJ8CTHHil C BbleMKOH; 3, HepeTyWHpoBaHHllR DJJBCTHHilj 4--S, pe3l,blj 6, HyKJJeycoBH,IlHbiH CKpe6oK; 7, peTyWHpoBBHHBR DJ18CTHH8, CJJY)f(HBWBR CKpe6KoM; 8, DJ18CT11Hll CO CJIC.It&MH ynOTpe6J1eHHR.
Pnc. 2. - Jlo3JUUIA nepuo.n sepXHero 08Jieonuna: 1, MaKpollHTH'IeCK&R peTywHpoBBHII&R DJJ8CTHHa c
BbiCMKOHj 2, 3, pe3Qbl; 4, MaKpoJIHTII'IeCKBR HepeyYWHpoB8HHIIJI DJ18CTHH8j 5-7, CKpe6KH.
Pnc. 3.- Cno6o3HR-Pbma liynrapHJJop. KpeMHeBble MHKponHTH'ICCKHe opy.l\HR panuero ueomtna: 1, cKpc6oK; 2--4, DOJlYMCCRQj 3, yce'leHHBR DJJ8CTHH8.
Puc. 4.- M8Jlyn Powy-.ll.>t<yp.ll)f(y: 1, rcTCKBR 'lawa CIJlCJJOCCKoroll THna; 2. cocy.ll-l,eJlHJJKa; 6. JI.BKHHCK&K
KypHJ1bHHQ8j )0, .1\&KHHCKBR Kep&MHK&j 7, KCpa.MHKa paunecJieO.It8JibHOro BpeMeHH; 9, KCpaMHKB lioAH, Cno6o3HAPb108 liynrapunop; 3, S, 8, Kep&MHKB lioRH ($138 rpRKB); 4, Kep&MHKB pBHHe)f(eJ1e3HOro BCKB (KYJlbTypa 6acapa6H).
Puc. S.- M8Jiyn Powy-.ll.>t<ypJt>Ky: 1, KepBMHKa paunecJ1eo.lt8JibHoro speMenu; 2, qawa )f(eJJeauoro
oeKa; 6, KepaMHKB Kym.Typbl TeA; 3, KepaMHKB Ky.ru.Typbl 6acapa6u; S, KepBMttKa THna KYJlbTypbl Ten; 4, KepaMHKa
Ky.ru.Typbl p&HHe6poH30BOro BeK&; 7, Kepa.MHKB JioRH ($138 rpRKB).
Puc. 6.- M8Jiyn Powy-.ll.>t<ypJt>Ky: DaJieoJIH'TH'IeCKuA o'lar.
Pnc. 7,- Manyn Powy-.ll.>t<yp.ll)f(Y: npocllunt. BOCTO'IHoA CTeHbl pua 1.

FOUILLES AUX ENVIRONS DE GIURGIU
Ri~SlJME

Le Musee de Giurgiu a effectue cette annee, en collaboration avec le secteur paleolithiquc
de l'Institut d' Archeologie, des fouilles et des recherches de surface a Malul Roşu (4 km est
de la viile) et a Ripa Bulgarilor, pres de Slobozia. Les materiaux decouverts a Malul Roşu
appartiennent au paleolithique superieur final, au neolithique, a l'âge du bronze, au Hallstatt,
au La Tene et aux periodes des migrations et feodale ancienne. Le niveau paleolithique apparait en plein la:ss jaune, a tm70-2m30 de profondeur. Les objets trouves (pres de 15 000)
revelent l'existence de vastes ateliers ou l'on travaillait le silex. Outre trois ateliers de ce genre,
on a egalement decouvert un âtre ovale construit en blocs de gres, ainsi qu'un eclat de silex
roule, travaille selon la technique clactonienne.
Les ateliers de Malul Roşu appartiennent tres prohablement a l'aurignacien tardif, corrcspondant a la periode finale du dernier stadc Wiirm.
Le niveau d'habitation neolithiquc est assez pauvrement represente, contrairement au
niveau dace (II•-r• siecles av.n.e.), fort riche en ceramiquc. Dans ce dernicr niveau on a
trouve deux huttes a demi enfouies dans le sol et une fosse, de caractere probablement rituel.
La ceramique comprend des fragments de vases poreux primitifs ou d'une pâte grise pure, une
tasse dace, une passoire et une coupe « delienne)) gete. La couche superficielle de l'humus a li vre
quelques tessons appartenant a la periode feodale ancienne (X• siecle).
A Ripa Bulgarilor (Slobozia) on a decouvert des traces d'habitat du neolithique et du
debut de l'âge du bronze. On y a recueilli, dans l'eboulis des berges, dans des labours et sur les
greves, des materiaux ceramiques apptrtenant au neolithique (phases Bolintineanu-Giuleşti de
la civilisation de Boian), a l'âge du bronzc, au Hallstatt (Basarabi), au La Tene dace, a la
haute periode des migrations.
Dans le la:ss, on a mis au jour quelques eclats et quelques lames paleolithiques pareilles
a celles de Malul Roşu. Les greves, surtout, ont livre une quantite considerable de silex
pour la plupart microlithiques (demi-lunes, lames, grattoirs, eclats), que les auteurs assignent au
neolithique ancien, a savoir aux phases Bolintineanu - Giuleşti.
EXPLICATION DES F1GURES
Fig. 1. - Malul Roşu-Giurgiu. Palcolithil(UC su('ICricur tinal: 1, cclat clactonicn, trouvc dans le nivcau pali:olithil(UC
su(liricur; 2, lame retouchcc et ia encoche; 3, lame non rctouchcc; 4, 5, burins; 6, grattoir nuclciformc; 7, cclat rctouchc,
utilise wmme raclnir; 8, lame ia retouches dues ia l'usagc.
Fig. 2.- Palcolithique su('ICricur final: t,lame macrulithi<juc rctouchcc ct il cncochc; 2, 3, burins; 4. lamc macrolithil(uc non rctouchce; 5-7. grattnirs,
Fig. 3.- Slobozia-Ripa Bulgarilor. Outils micrulithil(UCS c:n silex du ncolithil(UC ancicn: 1, ~rattoir; 2, 4, demilune; 3, lame tronl(UCc.
Fig. 4. - Malul Roşu-Giurgiu: 1, coupe getc de: type « dclicn »; 2, vasc-passoirc; 6, cassolcttc dacc; 10, ccramil(uc: dace, 7 ceramique feudale ancienne; 9, cerami4ue 8oian. Slobozia-Ripa Bulgarilor: 3, 5, 8, ccramil(Uc: 8oian (etape
Greaca): 4, ceramiquc: de la premiere cp<XJUC: du fer (civilisation de Basarabi).
Fig. 5. -Malul Roşu-Giurgiu: 1, c:Cramique fCodale ancienne; 2, tassc: c.lc l'ipol(UC du fer: 6, ccramil(UC appartcnant ia la civilisatinn de Tei; 3, ceramiquc appancnant ia la civilisation de: 8asarabi; 5, ccramil(UC de typc Tci; 4,
ceramique du debut c.le I'Agc: du bronze 7, ceramique Boian (etape Greaca).
Fig. 6.- Malul Roşu-Giurgiu: âtre paleolithique.
Fig. 7. --Malul Roşu-Giurgiu: coupe de la paroi Est de la tranchec J.
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SĂPĂTURILE DE LA BUDA*
(r.

S

Buhuşi,

reg. Badlu)

ĂPĂTURILE

arheologice de la Buda, începute în toamna anului 1958, au fost
întrerupte din cauza timpului nefavorabil. Din acest motiv cele dou~ complexe
arheologice şi paleontologice n-au fost dezvelite în chip definitiv, dmînînd
ca în ur.ptătoarea campanie sll fie ur~rite în continuare.
Fiinddl în campania din anul 1958 sllpllturile au încetat imediat dupll demontarea
complexelor osteologice, în 1959 s-a procedat în primul rînd la adîncirea suprafeţelor
vechi, respectiv la sllparea stratului aflat sub nivelul de descoperire a oaselor, ajungîndu-se
în unele locuri pînll la adîncimea de 1,60 m. Cu acest prilej s-au descoperit numeroase
urme paleolitice, urme care începuserll sll aparll îndl de la 1 m adîncime şi care la un
Joc formeazll dovada primului nivel de cultud.
Dupll epuizarea vechilor suprafeţe, s-au deschis alte doull secţiuni noi, care, la
nevoie, în cursul sllpllturilor, în funcţie de urmllrirea complexelor arheologice şi paleontologice, au fost lungite şi lllrgite.
Din punct de vedere arheologic - potrivit stratigrafiei stabilite în 1958 - apar
şi în 1959 în chip sporadic în depunerile galben prllfoase, pin~ la adîncimea de 0,40 m,
cîteva piese de silex, unele din ele tipice, atribuite kostenkianului final.
De asemenea au apllrut şi de data aceasta la adîncimea de 0,70-0,90 m elemente
litice atribuite kostenkianului superior.
In sfîrşit, primul nivel de locuire, nivelul de bazll, cel mai bogat şi mai bine documentat, a apllrut şi acum dincolo de 1 m adîncime şi a continuat sll apad pînll aproape
de 1,50 m. Acest nivel a fost atriblfit kostenkianului mijlociu.
Ca materie primll pentru prelucrarea uneltelor de la Buda, se foloseşte în mare
mllsud - datll fiind originea orientală a kostenkianului - silexul de Prut, urmînd apoi
menilitul şi o serie de roci locale.
Inventarul pieselor tipice este cel obişnuit în asemenea aşezllri, din care nu lipsesc:
vîrfurile gravetiene, unele din ele microlitice, lame cu latura teşitll, foarte multe burine
de diferite tipuri, gratoare pe capllt de la~ scurtll şi pe aşchii etc.
Dupll cum se ştie, ceea ce a atras în mod deosebit atenţia la Buda au fost resturile
paleontologice, foarte numeroase şi foarte bine conservate. Aceste resturi osteologice
apar sporadic în stratul brun-roşcat, la adîncimea de 0,60-0,90 m şi se concentreaz~
în stratul inferior bogat în carbonat de calciu, foarte propice pentru conservarea acestora.
Ele însoţesc mllrturiile de culturll materială pînă la adîncimea de 1,40 m, constituind
astfel dovada unei contemporaneitllţi cu nivelul kostenkian mijlociu.
Sllpăturile, mai ales cele din secţiunea Il, situată la circa 150 m nord de sllpllturile
vechi, au scos la luminll noi aglomerări de oase, aranjate într-un anumit fel în chip
* Sipllturile arheologice din vara anului 1959 au fost
ficute tot de cltre Muzeul regional din Baciu aub COD·

ducerea ttiinJifici a lui C. S. Nicollacu-Ploptor.
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Fig. 1. - Buda: 1-6, burinc; 7-11, virfuri de tip «La Gra\'ctlc ».

voluntar - după cum se pare - de către omul paleolitic. Au apărut şi de data aceasta
capete de oase lungi retezate şi concentrate pe cîţiva metri pătraţi precum şi oase sparte
anume pentru a li se scoate măduva.
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Fig. 2.- 1-8, gratoare; 9_;_11, lame

16

15

retuşare;

12-16, lame cu latura

teşitii.

Faptul că aceste aglomerări de oase, aranjate într-o anumită poziţie, se repetă
în citeva locuri ale terasei, întăresc convingerea că la Buda avem de-a face cu unele
manifestări de cult legate de magia vînătorească.
V. CAPITAI'\U, C. 8UZDUG.\N

PACKOllKH B
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PE310ME

3Ha'IHTeJli>HOCTI> apxeoJJOnt'leCJ<HX H fiaJJeOHTOJlOl'II'JeCJ<HX OTI<pblTIIiÎ 1958 1'. D oy)le o6yc.'JO·
BlfJla D0300HOBJieHHe paCJ<OfiOJ< Il B 1959 1'.
obVIH pacumpeHhi u yr.rcy6JJeHbi npe>t<uue pa3pe3bi u npou3oe,ueubt uonbte.
llo,rtroep]:tHJIHCI> ua6mo]leHHR npeJU>mymero ro.ua H 6btJJo oJ<OH'IaTeJJI>Ho ycrauooJJeuo cytuecrnooauue Tpex J<YJJI>T)'pHbiX ropu3oHTOB o6JIHKa Kocrem<H (uocroquo-opHHMIKCKoro). llepnbiH
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V. URSACHE

:t<yJIL'fYPHbUl ropH30HT, omOCJDIVIACJI K cpe.!VIeKocreHKOBCKOMY BpeMeHH, XOpoWO o6ocHOB8H
MHOro'IHCJICHHblMH H p83Ho00p83HblMH KpeMHeBblMH Hl,l:teJJIIJIMH. BecJ.Ma CJJaOO ,l:tOJ<YMeHTHpoB8Hbl
AB& OCTaJILHbiX aepXHHX ropH30HT8 o6H'I'8JUUI, omOCHMbiX K aepXHeKOCTeHKOBCKOMY H, COOTBeTCTBeHHo, noa,~:tHeKOCTeHJ<OBCKOMY OOJIIIK)'.
llaJJeoHTOJJOmtlecKHe HCCJICAOB8HHJI n~CTaBJieHbi HCKJUO'IHTCJIIIHO KOCTJIMH Dos primigenius
H Rangifer Sp., YK83biiWOIQHMH, 1lTO aa noceneHHH B Ey,~:te HaxOAHJJCR I.teHTp :t<yJILTa, CBR31lHHoro

c ox0THJ1111odt .MarHeA.
Oli'LJICHEHHE PHCYHKOB
Pac:. 1. -liyAI: 1-6, pc:JI.lbl; 7-11, HllKOae'IJIHKH rpaBCTCKoro nma.
Pac:. 2. - 1-8, CKpe6KH; 9-11, pcTyWHpoB8HIIble IIJlaCTHIIIal; 12-16,
BIUIHbiM

IIJlaCTHIIIal

c: pcTyWHpo-

KpaeM.

LES FOUILLES DE BUDA
RESUME

L'importance des decouvertes archeologiques et paleontologiques faites pendant les fouilles
de Buda, en 1958, imposait la reprise de celles-ci en 1959.
Les sections de 1958 ont ete elargies et approfondies et de nouvelles sections ont ete
ouvertes.
Les resultats confirment ceux de l'annees derniere et permettent d'etablir definitivement
l'existence de trois niveaux de civilisation appartenant au kostenkien (aurignacien oriental). Le
premier niveau, assigne au kostenkien moyen, est abondamment represente par des objets en
silex aussi nombreux que varies. Les deux autres niveaux superieurs d'habitat, assignes l'un au
kostenkien superieur, l'autre au kostenkien final, n'y sont que faiblement representes.
Les decouvertes paleontologiques consistent exclusivement en ossements de Bos primigenim et de Rangifer sp., ce qui prouve l'existence, dans le site de Buda, d'un lieu consacre
au culte magique de la chasse.
EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1.- Buda: 1-6, burins; 7-11, pointea de type «La Gnvette».
Fig. 2.- 1-8, gnrtoin; 9-11, lamea retouchica; 12-16, lamea l borda biseaut&.
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ŞEZAREA

paleolitid de la Lapoş, punctul Poiana Roman, este situată la ctrca
25 km nord de Mizil, într-o regiune de dealuri puternic împădurite, pe malul
unui afluent al rîului Buzău numit pîrăul Nişcov sau pîrăul Sării. Ea ne-a
fost semnalată de către pedologul Mircea Spirescu.
Punctul Poiana Roman se află la sud de corn. Lapoş, situat pe platforma ondulată
a unui deal, cu altitudinea absolută de 340 m şi cu o denivelare de 80 m faţă de
valea Nişcovului.
Săpăturile arheologice efectuate in acest punct au cuprins o suprafaţă de 156 m2 •
.Urmele de locuire paleolitică au apărut - mai mult sau mai puţin - pe tot întinsul
acestei platforme cu o suprafaţă de circa 10 ha.
Centrul săpăturii a fost fixat pe o mică rididtură, care domină ca înălţime intreaga
platformă; aici au fost deschise două şanţuri şi o casetă însumînd o suprafaţă totală de
116 m2 • Restul săpăturilor - sub forma unor sondaje - au fost amplasate în diferite
puncte ale platformei pentru a delimita întinderea aşezării.
ln general săpăturile au mers pînă la adîncimea medie de 50 cm, în afară de cele
din şanţul 1, care pentru stabilirea unei stratigrafii pedologice complete, au mers pe o
suprafaţă de 10 X 1 m pînă la adîncimea de 1,65 m.
Profilul stratigrafic, avînd în vedere nuanţele solurilor, are următoarea înfăţişare 1 :
1
2
3
4
5
6

- stratul
- stratul
- stratul
- stratul
-stratul
- stratul

superficial de humus actual gros de 2--4 cm.
ccnutiu-gllbui de 10---15 cm
gllbui-albicios prlfos de 18-20 cm
brun-ropt de 55-65 cm
brun inchis de 50-55 cm
brun deschis cu foarte multe concretiuni de calcar de 20-25 cm.

Dovezile de cultură materială apar încă din stratul de humus vegetal, dar se conîn stratul cenuşiu-gălbui şi îndeosebi în cel gălbui-albicios prăfos; arareori
acestea pătrund circa 8 cm în stratul subiacent brun-roşcat. In medie, stratul de cultură
materială are o grosime de 40 cm.
Materialul arheologic cules depăşeşte cifra de 4 000 piese, din care însă, foarte
puţine se pot înscrie într-o formă tipică.

centrează

1
Consideraţiile gcologicc asupra ac1.-stui profil
sint cuprinse in nota pc:dologului M. SpiretCU de la

sfirfitul acestui raport.

10 -e. 2
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Inventarul pieselor tipice este urmlltorul:
1) gratoare
2) gealluri
3) atchii rctuşatc
4) burinc:
5) topoare primitive
6) nuclee
7) lame cu retu~ oblice

10 p. (10,40j0 )
10 p. (10,4%)
Il 1'· ( ll,30j0 )
4 1'· ( 4,2%)
2 p. ( 2,1 Ofo)
55 p. (57,30j0 )
7 p. ( 7,3%)
96 p. (100%)

La acest material tipic se adaugă 451 lame simple, numeroase aşchii şi deşeuri
de prelucrare, precum şi unele materiale mai noi: fragmente ceramice, o pies:i cruciformă
din gresie şi o lulea turcească din sec. X VIII.
Gratoarele. Apar forme obişnuite în paleoliticul nostru de sfîrşit, lucrate pe aşchii
şi capete de lamă scurt:i. Cele mai tipice sînt cele lucrate pe capllt de larn:i din silex de
hunll calitate de culoare alb-alb:istruie. De remarcat d din acest silex nu mai este confecţionat:i nici o alt:i pies:i. Faţă de restul materi~ului care în general se prezintă suh
o formll rudimentarll, grosierll, aceste cîteva gratoare fac o notll deosebitll.
Gea/Jm·ile. O caracteristicll a aşez:irii paleolitice de la Lapoş o constituie apariţia
acestor tipuri de unealt:i. Ele sînt nucleiforme, fiind lucrate frecvent pe nuclee alungite
cu planul de lovire oblic. ln cazul cînd oblicitatea planului de lovire nu a fost suficient:i
pentru ca marginea activll s:i fie folosită cu uşurinţ:i ca gealllu sau eventual ca tranchet,
s-a mai dat încll o lovitură, mult mai pieziş:i decît linia planului de lovire, care porneşte
din muchia activ:i către interior .
.Ajchii retlljate. O alt:i caracteristică a acestei aşezllri o formează apariţia unor aşchii,
unele din ele masive, cu retuşe marginale folosite ca racloare. Tehnica prelucrării acestor
racloare este foarte rudimentară. Cîteva exemplare pot fi apropiate de cele musteriene
atît ca form:i cît şi ca mod de detaşare a aşchiei respective. Pentru prelucrarea acestora.
a fost folosită materia prim:i locală, care se găseşte din abundenţ:i atît pe platformll cît
şi în împrejurimi.
Brtri11ele. Puţine la num:ir faţă de imensul material descoperit. Toate sînt lucrate
pe aşchii din roca local:i. ln ceea ce priveşte forma. trei din ele sînt burine mediane.
iar unul << busque ».
Nucleele. Alllturi de foarte mulţi bulgări cu forme neregulate dar cu urme de desprinderi de aşchii. au ap:irut şi numeroase nuclee. ln general au o form:i conică sau
prismatic:i; cele conice au planul de lovire drept. cele prismatice au dou:i planuri de
lovire. fie unul drept şi altul oblic. fie amîndou:i drepte. Cele mai multe nuclee au însă .
planul de lovire oblic.
ln ceea ce priveşte mllrimea acestora. ea oscileazll de la forme mici pîni la forme
ce depllşesc 10 cm lungime şi 7 cm grosime.
Majoritatea poarti de jur împrejur negativele desprinderilor de lame sau aşchii.
Sînt insi unele exemplare care au desprinderi numai pe o singură parte, restul fiind
acoperit de crusti. Toate nucleele sînt din rod localll.
Topoare primitive. Termenul poate fi socotit impropriu. întrucît e vorba de
doui aşchii masive anume cioplite la un capllt pentru a cllp:ita o muchie tllioasă.
În afad de muchia ciopliti prin cîteva lovituri alterne, date dintr-o parte şi din
cealaltă, restul piesei nu poart:i nici o urm:i de cioplire. fiind acoperiti de crustă.
Au totuşi un aspect vag de topoare care prin analogii îndepllrtate se pot înscrie
intr-o formi precampigniană. Sigur cll nu se pot admite legături cu o asemenea
cultură. dar se cunosc cazuri cînd anumite procedee tehnice sînt rezolvate identic
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

ŞA:\TIEIH'I.

llE LA

LAI'OŞ

14i

in diferite locuri - datorită probabil aceluiaşi stadiu de dezvoltare acestea să existe vreo influenţă sau vreo legătură nemijlocită.

fără

ca între

11
Fig. 1.-

Lapoş:

1, 2,

aşchii rctuşate;

3-6, gcal:luri; 7-11, gratoarc.

Lame relujale. Din cele aproape 460 de lame descoperite, numărul acestora este
extrem de redus. Numai o singură lamă este întreagă, restul de şase piese sînt fragmentare.
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Lapoş:

1,

aşchie

de aspect mustcrian; 2, topor primitiv; 3-5, burine; 6,
7, protll de fund de vas.

piesă enigmatică;

Toate au retuşe oblice directe (dorso-ventrale). Remardim un fragment de lamă macrodin gresie, unica piesă tipidi paleolitidi confecţionată din această rocă.

litică
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Lame sin1ple. Numirul lor destul de ridicat poate fi explicat şi prin faptul d1 majoritatea se prezinti sub formi fragmentarll. Ca mirime, unele sînt macrolitice ce depişesc
10 cm lungime şi 4-5 cm liţime, iar altele microlitice ce coboari sub 3 cm lungime.
Cele mai multe sînt ind de mirime mijlocie .
.Ajchiile. Numirul imens de aşchii, indeosebi al celor de decorticare a bulgărilor,
indici aici existenţa unui puternic atelier de prelucrare a rocilor locale. Tehnica de detaşare
a acestora pare destul de inapoiati, amintind tehnica prelucrării aşchiilor musteriene.
~lulte din acestea au bulbul de percuţie proeminent, iar planul de lovire cu două faţete
formead fa ţi de linia de desprindere un unghi foarte larg deschis. M uite din ele poartă
urme de întrebuinţare.
In ceea ce priveşte materialul postpaleolitic, .avînd în vedere importanţa lui, chiar
dacă e vorba de numai cîteva piese, trebuie sl1 i se dea o atenţie deosebită.
S-au glisit in caroul doi al şanţului I şi in caroul şase al şanţului II, şapte fragmente
ceramice din pasti neagră-cenuşie, cu mici impurităţi şi cu pleavi. Suprafeţele exterioare
sint de culoare gilbuie şi prezintă multe asperităţi datorite corodirii. Această ceramică
are un :y;pect primitiv, asemănindu-se cu cea de la Dirţu-Ceahlău. Ca forme mai caracteristice se disting doar două fragmente de fund (fundul plat). Nu existi nici un fragment
cu decor. Dupi formi şi pasti, ceramica de la Lapoş poate fi atribuită protoneoliticului
nostru, deja cunoscut prin cercetările de la Dîrţu-Ceahliu. Deosebit de aceste fragmente
ceramice, s-a mai descoperit in caroul 16 al şanţului I un fragment ceramic de culoare
cărămizie, din pasti bine arsi, lipsită de pleavă, care poate fi atribuit unei faze mai noi
. a neoliticului.
In ceea ce priYeşte poziţia stratigrafică a acestor fragmente, este o situaţie identică
cu cea întîlnită la Dirţu-Ceahlău şi la Cremenea (reg. Braşov). Aceste fragmente intră
in contact direct şi nemijlocit cu stratul de cultură paleolitică, amestecindu-se, la adincimea la care apar ( -0,26 m), cu elemente paleolitice.
În chip nelămurit a apărut în caroul 15 al casetei A, la o adîncime de 15 cm, o
piesă cruciformă din gresie de culoare verzuie.
Piesa este plati, cioplită pentru a i se da forma de cruce prin lovituri alterne date
din direcţia ambelor feţe, iar in centru, pe amîndouă părţile, se observă urme vagi de
încercări de perforare.
Prezenţa acestei piese la o adincime de 15 cm, adîncime la care, in imediata apropiere,
se amestecă elemente paleolitice cu ..elemente neolitice timpurii, ba mai mult, în acelaşi
carou (15) al casetei A, cu cîţiva cm mai sus ( -11 cm) a apirut şi un fragment de lulea
turcească, nu ne îngăduie - deocamdată - să-i gisim o explicaţie.
S-ar putea si fie vorba de o figurină - făd să existe posibilitatea de a fi datată precum s-ar putea să fie vorba de un element mult mai tîrziu şi anume de o cruce.
Dupi cum s-a arătat mai sus, mulţimea aşchiilor şi a de~eurilor de prelucrare indică
existenţa unui puternic atelier de cioplire a rocilor locale. In sprijinul acestei afirmaţii
pledează şi descoperirea in carourile 10-13 ale şanţului I şi ultimele carouri ale şanţului
II, la baza stratului de cultură ( -45 cm), a mai multor bulgări mari de silex ce depăşesc
50 cm lungime.
Dar ceea ce atrage atenţia în aşezarea paleolitică de la Lapoş este caracterul deosebit
al inventarului pieselor tipice.
Alituri de un utilaj rudimentar, a cărui tehnică de prelucrare arată unele persistenţe
mai vechi, aurignaciene mijlocii şi sporadic chiar unele elemente de tehnică musteriană,
apar citeva elemente evoluate, în special acele gratoare caracteristice aşezărilor subaeriene
ce aparţin paleoliticului de sfîrşit din Moldova şi Ardeal.
Atit poziţia stratigrafid cît şi o parte din materialul arheologic recoltat indică
atribuirea acestui strat de cultură unui paleolitic superior intirziat.
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Lipsa unui utilaj litic bogat şi variat - potrtvlt epocii respective - precum şi
lipsa totali a vîrfurilor, dovedesc d oamenii paleolitici de la Lapoş erau din punctul de
vedere al stadiului cultural destul de înapoiaţi. Acest fapt poate fi explicat prin izolarea
acestei aşeziri şi prin lipsa ei de legituri cu aşezările paleolitice din jur - cum ar fi cea
de la Cremenea reg. Braşov - care cunoşteau în vremea aceea o mare dezvoltare a
tehnicii prelucrării pietrei. Această izolare pare d nu a fost chiar atît de completă,
dovadă prezenţa acelor gratoare străine, atît ca materie primă cît şi ca tehnică, de
caracterul general al uneltelor de la Lapoş.
Cu toată această stare înapoiată a aşezării de la Lapoş, se repetă aici, într-o mai
mică măsură, fenomenul surprins la Ceahlău şi la Cremenea, anume acela al intilnirii
elementelor paleolitice tîrzii cu elementele unui neolitic timpuriu. Afirmăm aceasta cu
toată rezerva urmînd ca săpăturile din anul acesta să elucideze pe deplin această ipoteză.
FL.

MOGOŞANU

ANEXA
CU PRIVIRE LA CONSIDERA'{.IILE GEOLOGICE
ASUPRA PROFILULUI DE LA LAPOŞ

Din punctul de vedere geologic, ne aflăm pe Tortonian, formaţiune in care se
intilnesc iviri de sare. Materialul precuaternar s-a solificat sub pădure, ajungind pînă
in stadiul de sol brun puternic podzolit, in oarecare măsură pseudogleizat. Solificarea
s-a tradus prin următoarele fenomene: acumularea de humus, translocarea unei părţi
de argilă şi sesquioxizii orizontului A într-un orizont diluvial mai argilos B şi o pseudogleizare datorită stagnării temporare a apei în partea superioară a orizontului B (sub
40 cm), marcată prin pete cenuşii, datorite reducerilor, şi galbene-portocalii, datorite
oxidărilor. In acest sol întîlnim şi concreţiuni ferimanganice (bobovine) care indică o
oarecare stabilitate in sensul procesului de solificare, deci şi in acţiunea factorilor fizico-·
geografici. Nu se exclude posibilitatea aporturilor eoliene sincrone procesului de solificare
(produs în cuaternar), cu atît mai mult cu cît elementele neolitice din profil apar abia
de la 25 cm în sus. Insi această depunere, produsă exclusiv sub pădure, n-a putut avea
decît o mică intensitate. Acest lucru este arătat de prezenţa bobovinelor şi în oarecare
măsură de mica adîncime a stratului de culturi. Sub pădure materialele arheologice au
putut si migreze, incidental, pe verticali, cu ajutorul ridăcinilor lemnoase şi" fisurilor
din sol. Aşa s-ar putea explica pătrunderea acestor materiale în orizontul inferior.
Pădurea se pare d a persistat aici şi de-a lungul postglaciarului. Ea a favorizat
depunerile eoliene nu prea intense, insi continui. Cind pădurea a fost înlăturată, situaţie .
care se menţine şi in prezent, echilibrul dintre eroziune şi depunere a inclinat in favoarea
netă a eroziunii (şiroire şi mai ales deflaţie). Aşa se explică faptul că materialele arheologice
paleolitice, aflate pînă la adincimea de 45 cm, apar aglomerate la suprafaţa solului.
MIRCEA SPIRESCU

PACKOIJI<H B JIAHOWE
PJ:o:310ME
JleroM 1959 r. 6biJ1H H8li8Tbl apxeoJJOrHllea<He paCKODKH 8 D03AHenaJJeoJJHTHllecKOit CTOIIHKe
8 Jlanowe (o6n. llioewm).
E&IJJ ooaap)'>Kea K}'JD.typllbiA CJJoit- TO.IIIl.UIHOA 8 40 CM, 38Jleruouvdt a aepXHHX ropH30HT8X npocllHJJR; ero K&MeHH&Iit HHBeHTaph co.z.ep>KHT 3JJeMeHT&r ,llpeaaeit Tpll,llHI.tHH aap11;zy c 6onee
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vcoaepmeuCTBo&aHHbiMH 3JieMeHT&MH. OrMe'laeTC.R HaJIH'IHe
Tonopoa AOKilMIIHHHACKoro

OOJIHK8.

P.Rrol

CKpe6na H

AByx

npHMHTHBHbiX

UponopQH.R THIIH'IHoro M&TepH8JI8 oqem. He:JH&'IHTeJII>Ha. 3aTo

6biJIH Bbi.RBJICHbl MHOI"O'IHCJICHHble OTUteDbl H OTXO,llbl 00p86on<H, 'ITO YK83biB8eT H8 cyiJlecTBOB8HHe M8CTepCKOA ,llJI.R nepepa6on<H MecntbiX K8MCHHbiX DOpo,ll.
0rMC'I8eM TWK>Ke DO.RBJieHHe ~parMeHTOB KepaMHKH B BepxueA '18CTH D8JieoJIHTH'IeCKOro
Ky.ru.yYpHOro CJIO.R H 38nl,l:tO'IH~ro Kpecroo6p83Horo Dpe}lMeT8 H3 Dec'I8HHK8, CTp8THrp8~H'IeCKOe
DOJIO>KCHHe KOTOporo He Bbi.RCHCHO.

06'LJICHHHHH PHCYHKOH
PHc. t . - JlanOUJ: 1, 2, pnyuDipoBIIHHble OTIIlenbl; 3--6, CKpe6na; 7-11, CKpe6KH.
PHC. 2.- JlanOUJ: 1, OTIIlenbl MYC'TioepCJ<Oro o6nHJ<a; 2, npHMHTHBHblft TOnop; 3--S, pe3Ubl;
npeJlMe-r; 7, npocl111m. JlHa cocy.111.

LE CHANTIER DE

6, HCH3Becntblil

LAPOŞ

RtSVME

L'ete de 1959 a marque le debut des fouilles pratiquees dans le site du paleolithique superieur de Lapoş, reg. de Ploieşti.
On y a decouvert, dans les niveaux superieurs de la section, une couche de civilisation
de 40 cm d'epaisseur, dont l'inventaire lithique comprend, a cote d'elements de tradition
ancienne, d'autres elements plus evolues. Il faut signaler la presence d'une serie de rabots et de
deux tranchets d'allure precampignienne. Le materiei typique est en proportion extr~mement
reduite. En echange, il y a abondance d'eclats et de dechets de fabrication, ce qui prouve l'existence d'un important atelier ou l'on travaillait la matiere premiere foumie par les roches locales.
L'auteur signale egalement la presence de quelques fragments ceramiques dans la partie
superieure de la couche de civihsation paleolithique, ainsi que d'une piece en gres
en forme de croix, dont la position stratigraphique est incertaine et qui constitue un point
non encorc elucide.
EXPl.ICATIO~

tJES FIGURES

Fig. 1.- Lapoş: 1, 2, Cclats retouchea;..J-6, rabob; 7-11, grauoin.
Fig. 2.- l..aJlOt: 1, «lat d'aspect moustericn; 2, hache primitive; 3-5, burins; 6, piCc:c: indetermin«; 7, coupe
dans la base d'un vase.
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SAPATURILE DE LA GÎLMA
(corn. Sita

Buzăului,

r. Tirgu Secuiesc)

lunii august s-au continuat cercetările in punctul « In Roate» 1 (satul
Gilma Mare), situat la o altitudine de 959 m, săpindu-se o suprafaţă de 224 m2 •
Pe baza materialului cules şi a micilor sondaje flcute s-a putut stabili el aşezarea
de aici jltinge o suprafaţă de aproape 1 ha. Noile secţiuni au fost trasate tot în partea
de sud-est a platoului. Cercetările din anul acesta au confirmat in intregime observaţiile
din anii anteriori, după care, in punctul « In Roate>> s-a găsit un singur nivel arheologic
foarte bogat în microlite. Nu s-au descoperit nici resturi faunistice şi nici urme de locuire
(gropi etc.), sau vetre de foc, deşi am găsit unele silexuri calcinate.
Materialul recoltat cuprinde un număr de 45 053 piese. Din acestea piesele tipice
. sînt în proporţie de 1,12% iar cele atipice (spărturi, aşchii, bulgări - unii cu urme de
cioplire -) ating 98,88%.
Materialul tipic se poate împărţi in trei mari categorii:
a) Piese microlitice (pînă la 3,5 cm lung.) in proporţie de 80,30%.
b) Piese mijlocii (lungi de 3,5-7 cm)-18,70%.
c) Piese macrolitice (peste 7 cm lung.)-1 %·
Din cele 502 piese caracteristice proporţia lor pe tipuri de unelte este următoarea:

I

N CURSUL

Nr. cn. 1
1
2
3
4
S
6
7
8
9

10
Il

12

Denumirea pieselor

1 nr. piese 1

Nuclee .............................•........
Lame nerctutate ........................••..•.
Aşchii neretuşate .. retuşate. . ................ .
Lame retutate (n retuşe oblice sau retuşe fine de
uzuri ..................................... .
Lame cu cncoche (cu scobitori) ............... .
Lame trunchiate: oblic (3), drept (2), sau convex
( 1), toate retuşare ......................... .
Trapeze (unul de tip • pointe de Viellu) ..... .
Semilune, forme atipice, una cu partea arcuiti
neretuşat:l in intreginu: . . .................. .
Virfuri de tip azilian (cu u laturi arcuiti retuşati
abrupt) ........••..........................
Lame cu o laturi teşiti abrupt (a bord abbatu) şi
un fragment de virf tip " La Gravette,. . . .. .
Burine de tip: a) de unghi (2) .............. .
h) median (2). . .............. .
c) nuclciform (1) ..•...........
Gratoare dintre care 50 cu partea activ:l convexă
iar restul de tip: (cu bot), (cu um:lr), (drepte),
(inalte),(concave), (rotunde) şi (oblice). Un singur
gntoar nte dublu ........................ .
Total

S-au
1

găsit

cîteva percutoare sparte

şi

C. S. Nicol:lescu-Plopşor ti Ion Pop, Ceml4rile

slpdlllri/1

ptlltolilit~

t8 1. Crrlllltllfl ti

ltr~prrj~~ritr~i,

0/

!O

6
370
17

1,20
73,70
3,40

8
2

1,60
0,40

6
6

1,20
1,20

2

0,40

2

0,40

1!

1,60

6

1,20

69

13,70

!!02

100°"

unul intreg.
ti

în M•-

teritl/e, VI, p. SI; Al. P:lunescu şi Ion Pop,
în Mt~teritl/e, VII, p. 33-35.

It~ Glltr~t~,
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:.!

15

17

~

'\%-'
21

20

'
.12

~
31,

35

J9

31
l'il(. 1.
l - 4, huri ne; 5, grator-hurin; 6 H, 10, ll, tr;~pczc; 9, (lOinte de Viei le; 12-13, scmilune
aii('ICc; 14-·26, 31, gratoare; 27, '"irf de ti('« La Gravcttc>>; 28-32, lamc cu dosul teşit abrupt (ia hord
ahattu); 33, ,·irf de tip azilian; 34, lamă trunchiată ~i rctuşată; 35, 37 - 39, lamc ncrctuşatc; 36, nucleu.

~lateria primă din care au fost lucrate piesele este reprezentată prin silexul vineţiu
inchis sau deschis în proporţie de aproape 80%, urmat de cel de culoare gălbuie, brună,
roşie sau neagră, 13~ ;, şi de gresie 7%. Acest silex se găseşte în depozite naturale la
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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LA GILMA

circa 2 km sud-vest de aşezarea noastrl, pe valea pirlului Chicherlului şi Cenuşarului.
Aici am descoperit o mulţime de bulg!ri de dimensiuni mari (0,80 x 0,60 x 0,40 m) rupţi
de apă din dealurile denumite de localnici: Pltulile, Muchia cu Soei şi Roata lui Ghiţl.
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Fig. 2. - Planul general al

sipăturilor şi

aria de rbpindirc a uneltelor.

Pe intreaga suprafaţl slpatl s-au gbit şi unele mici ateliere întinse pe 3-4 m2
care au oferit fiecare circa 1 500 pinlla 3 000 piese. Deosebit de interesanti este constatarea el, pe o miel suprafaţl de aproximativ numai 110 m2, situati in marginea de est
a platoului, deci pe o intindere ceva mai miel de 1 /2 din intreaga suprafaţă sipati (27 4 m2),
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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în cursul celor trei campanii de cercetări (1957 -1959), au apllrut peste 60%
din piesele tipice. Dintre acestea cităm: 11 trapeze, 56 gratoare, trei persoare,
trei burine, două vîrfuri aziliene, o semilună, zece lame cu o latură teşită abrupt (a
bord abbatu) şi vîrfuri de tip «La Gravette », un gratar - burin. Este vorba fără
îndoială de centrul atelierului.
De observat este şi faptul că în afara concentrării masive de obiecte tipice împrăş
tiate pe cei 110 m 2, nu mai găsim decît un număr mai mic de piese, în special lame
neretuşate şi gratoare, iar în pătratele de la periferia şanţurilor: VIII, IX, XII, acestea
apar foarte sporadic.
Dintre cele 502 piese tipice culese anul acesta, peste 63% le formează cele
în stare fragmentară. S-au mai găsit şi cîteva aşchii mici şi lame trunchiate oblic
la ambele capete, pregătite pentru a deveni fie gratoare, fie trapeze. De asemenea
au apărut şi cîteva gratoare neterminate, retuşate numai pe o mică porţiune a
laturii active.
Toate acestea ne permit să formulăm unele observaţii care nu fac altceva decît
să confirme ipotezele emise în rapoartele precedente şi anume:
1) Abundenţa spărturilor, bulgărilor şi aşchiUor ati pice (foarte multe de decorticare) reprezentînd deşeuri de fabricare precum şi vecinătatea depozitelor cu materie
primă, ne permit să afirmăm că în punctul « ln Roate» avem de-a face cu un
mare atelier de prelucrare a unor unelte microlitice.
2) Proporţia redusă a uneltelor tipice întregi se explică prin aceea că ele luau
- cum s-a spus - calea schimbului, rămînînd pe loc doar piesele defecte sau rupte în
timpul lucrului, precum şi obişnuitele pierderi ale unor unelte mărunte care nu ating
1-2 cm lungime.
3) Nivelul cu microlite de la Gîlma-Roate se încadrează din punct de vedere
cronologic în perioada de început a holocenului şi aparţine tardenoasianului.
Este foarte probabil ca aşezarea de la Gîlma-Roate să fie contemporană cu nivelul
II de locuire (tardenoasian) de la Cremenea (punctul Malul Dinu Buzea), situată ·
mai jos pe terasa cuprinsă între pîrăul Cremenea şi rîul Buzău. Şi aici am descoperit aproape aceleaşi unelte microlitice (gratoare, lame, trapeze etc.), lucrate din
aceeaşi materie primă.

.
SONDAJUL DE LA POARTA CREMENII

Punctul Poarta Cremenii este situat tot pe teritoriul satului Gîlma l\lare la circa
2 km nord de punctul « ln Roate». Pe locul Mariei Dragomir, a fost trasat un şanţ de
dimensiunile 1 X 8 m. Aici, în stratul gălbui prăfos de sub solul vegetal - deci într-o
poziţie stratigrafică asemănătoare celei de la Gîlma- Roate - s-au descoperit 168
piese. Dintre acestea peste 98,20~; 0 sînt atipice şi reprezintă spărturi microlitice şi
mijlocii. Numai trei piese: două lame microlitice şi una mijlocie, toate neretuşate, sînt
piese tipice.
După poziţia stratigrafică în care zac aceste obiecte, după materia primă din care
sînt lucrate precum şi după forma lor putem spune că şi la Poarta Cremenii există un
nivel cu microlite asemănător şi poate chiar contemporan cu cel de la Gîlma- Roate.
Este vorba deci tot de un atelier de prelucrarea silexului mult mai mic ca întindere decît
cel descris mai sus şi totodată mai sărac in obiecte litice.
:\1.. PAUNESCU
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--------------------------------------------------------------------------PACI<OllKH B rhiJIME
PE310ME

lloceJJeHHe B rbiJlMe CC hiH PoaTe)) H8XO,IlHTCJI Ha BbiCOTe 959 M Ha,ll ypoBHeM MOpR.B 1959
rO,Ily paCKOOaJJH llJlO~ B 224 M1 . HawJJH OKOJIO 45054 npe,llMeTOB, H3 'IHCJla KOTOpblX .iiHWb
1,12%RBJIJIIOTCJI THDHllllbiM MaTepHaJIOM, COCTORJJ.UIM H3 HeperyWHpOBaHHbi.X llJlaCTHH; CKpe6K08,
DJiacruu cea bord abattu, grav.tte)), pe3Q08, TpaneQnit, aaKoHe'IHHK08 83HJlbCKoro o6JIHKa, uexapaKTepHLIX DOJI)'MecRQeB, yce'leHHbi.X H peT)'WHp088HHbiX llJlaCTHH, DJiaCTHH C BbleMKOit, OTIQeOOB
H nyKJJeyco8. 06uapy>t<eu H aTHDH'IeCKHii MaTepnaJI: KYCKH, OCKOJIKH, oTmenbl, 6oJibweit •JaCTbiO
CJIY>KHBWHe AJIR 8LUJYIQHBaHHJI. MnKpoJIHTH'IecKne npeAMeTLI aatmeHLI 8 nponopQHH 80,60%,
38TeM CJieAyeT 18,70% npeAMeTOB cpe,ttueit BeJJH'IHHLI a 1% MaKpoJIHTH'IeCKHX. Ha ocHo8aHHH 3THX
Ha6JUO,IleHHit MO>KHO CK838Tb, 'ITO B rLVIMa-PoaTe cyiQeCT808aJIH OOJlbWHe MaCTepCKHe MHKpOJIHTH'IecKHX opy,llldt. Ouu CJIY>KHJIH AJIR o6Mena, ua Mecre ocraoaJIHCb JIHWb yYepRHHLie, CJIOMaHHLie
HJIH He:JaKOH'IeHHLJe H3AeJJHR. P836HTLie KaMeHHLie npeAMeTLI npe,llcraoJIJIIOT co6oit 63% ucero
THDH'IeCKOro MaTepHaJia. A8TOp Dpe,llDOJlaraeT, 'ITO ropH30HT CMHKpOJIHTaMH OTHOCHTCJI K Tap,lleHya:JHally H 80CXO,IlHT K nepoona•JaJibHOMY nepHO.l{y rOJIOQeHa. He 8LIJJ8JleHo HH O'laro8, HH CJie,llOB
>KHJIHIQ,)IJIH OCTeoJiorH'IeCKHX OCTaTK08.
Cblpbe ,llOCTaBJIJJJIH H3 OKpeCTHOCTeii Ha pacCTOJJHHH npH6JIH:JHTeJ1bHO 2 KM H IOr0-3aD3AY
oT nocenennR, rAe a8rop o6aapy>t<HJI ecrecr8eHHLlit CKJiaA KpeMHJJ. Qqeub 803MO>KHo, 'ITO noceJienue 8 rLIJIMe coupeMeHHO noceneHHIO B KpeMeHe (nyHKT MaJiyJI .Ilnny liY3R), r,tte T8K>Ke
BCKpLVIH ropH30HT C MHKpOJIHT8MH (pe'lb HAeT O ropH30HTe Il).
llpH wyl'4loBKe B noapra KpeMeHHH, T8K>Ke H8XOAJIIQeitCJJ Ha TeppmopHH cena rLIJI.'Ita
Mape, npHMepuo 8 2 KM K ceuepy OT nepuoro nyHKT&, o6uapy>KHJIH 8 T8KOM >Ke crpamrpa<i»n'leCKOM noJio>KeHHH Mnoro MID<poJUITH'IecKHX o6JIOMK08. HawJIH TOJlbKO TpH xapaKTepHLIX npeAMera:
TpH HeOOJlbWHe HepeTyWHpoBaHHble llJlaCTHHbl. 3.z:teCL T810Ke 6LVI8 Macrepaaul AJIJI o6pa60TKH
KpeMHR, rop83,tto MeHbwHX p83Mepo8 H c 6oJice CJ<YAHLIM MaTepHaJIOM. Bo3MO>KHO, 'ITO 3T8 MacrepCKIUI COBpeMeHHa MaCTepCKoit B rLVIMa-PoaTe.
OBoSICHEHHE PHCYHKOB
Pnc. 1.- 1--4, pe3Ubl; S, CJ<peOOK·pe3CI.I; 6-8, 10, 11, Tpanei.IHR; 9, ~~pointe de Vielle>>: 12-13, aTHDH·
'ICCKHC DOJJYMCCRJ.Iblj 14-26, 31, CKpe6KHj 27, HBKOHC'IHHK THDa «la GravettC))j 28-32, llJJBCTHHbl C pe3KO
YCC'ICHHOA o6paTHoA cropouoA (~~a bord abatiU)))j JJ, IW<OHC'IHHK 83HJibCKoro THna; 34, peYYWHpoB8HHaR yce'ICHHBH llJJaCTHHBj JS, 37-39, HCpeYYWHpoBIUIHbiC llJJBCTIOlblj 36, HyKJJeyc.
Pnc. 2.- 06mnA llJJaH paCJ<onoK H apean pacnpoCTpaHeHHR opy,~tHA.

LES FOUILLES DE GÎLMA

Le site de Gilma ce In Roate>> se trouve a 959 m d'altitude. On y a fouille, en 1959, une surface de 224 m2 , et recolte 45 054 pieces, dont 1,12% seulement representent des materiaux typiques, constitues par: des lames non retouchees, des grattoirs, des lames a bord rabattu, des
FOintes du type ce La Gravette )), des burins, des trapezes, des pointes du type azilien, des demilunes atypiques, des lames tronquees et retouchees, des lames aencoches, des eclats et des nucleus.
Comme materiaux atypiques, on a recueilli des rognons et des eclats resultant, dans la majorite
des cas, de la decortication. Les pieces microlithiques sont en proportion de 80,30%, suivies des
pieces moyennes (18,70%) et des macrolithes (1 %). Ces observations obligent l'auteur a conclure
qu'il a existe a Gîlma-Roate de grands ateliers pour la fabrication d'outils microlithiques.
Ceux-ci etant expedies en vue du troc, il ne restait sur les lieux que les pieces egarees,
deteriorees ou pas finies. Les objets lithiques fragmentaires representent environ 63% de l'ensemble des materiaux typiques. Ce niveau a microlithes appartient au tardenoisien, se situam
dans la periode de debut de l'holocene. On n'y a trouve ni âtre, ni traces d'habitations, ni
restes osteologiques.
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La matiere premiere provenait des environs immediats de la station, d'un point situe

a environ

2 km so de celut-ci, ou l'auteur a decouven des depots naturels de silex. Le site
de Gilma etait, tres probablement, contemporain de celui de Cremenea (a savoir, de Malul
Dinu Buzea), ou l'on a egalement trouve un niveau a microlithes (le niveau Il).
Au cours du sondage effectue a Poana Cremenii, endroit situe a environ 2 km nord de
celui en question, sur le territoire de la meme commune de Gilma Mare, on a trouve, dans
une positton stratigraphique identique, de nombreux eclats microlithiques. En fait de pieces
typi~ues, on n'a trouve que trois petites lames non retouchees. Il s'agit, ici aussi, d'un atelier
ou 1 on travaillait le silex, atelier de moindre imponance, aux ressources plus modestes, et
ttts probablement contemporain de celui de Gilma-Roate.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - 1-4, burins; 5, grattoir-burin; 6-8, 10, 11, trapCzc:s; 9, pointe de Viclle; 12-13, demi-luncs atypiqucs;
14-26, 31, grattoin; 27, pointe du typc «La Gravettu; 28-32, lamca l bord abattu; 33, pointe de typc azilicn; 34,
lamc tronq!Kc ct rctouc:b«; 35, 37-39, lamca non rctouc:Ma; 36, nuclWa.
Fig. 2. - Plan gi~ral des fouillcs ct aire de dispcnion des outils.

1

..
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA ORADEA-SALCA*

".

regional Oradea există un material excepţional de bogat şi variat,
de pe teritoriul fostei fabrici de cărămizi şi de pe terasa numită
din cartierul Salca. Acest material se eşalonează in timp de la neolitic
pînă in. epoca feudală cuprinzind următoarele culturi: Criş, Tisa, Baden, Otomani,
Hallstatt, dacică, prefeudală (sec. IV- VI) şi feudală timpurie (sec. XI-XIII) 1• Datorită
acestei situaţii in planul de lucru al Muzeului Oradea a fost inclusă ca o problemă de
prim ordin efectuarea unor sondaje de control stratigrafic in aceste puncte pentru valorificarea ştiinţifică a materialului amintit.
În consecinţă, Institutul de istorie din Cluj, in colaborare cu .Muzeul regional
Oradea, a efectuat in iunie 1959 o săpătură de control în imediata apropiere a fostei
fabrici de cărămizi, rămînînd ca in cursul anului 1960 săpăturile să continue la cel de-al
doilea punct (( Gheţărie )) 1 unde stratul de culturi depăşeşte grosimea de 3 m. Amîndouă
punctele sint situate pe prima terasă a Crişului Repede, care acum curge la circa 800 m
dar in vechime albia lui trecea pe la poalele terasei actuale, iar pîrăul Peţa, care acum
desparte punctele amintite, se vărsa probabil în Criş tocmai în acest loc.
Intrucit aceste săpături au avut mai mult un caracter informativ, s-au trasat doar
o secţiune (I) şi două casete (A şi B) la care, pentru a urmări unele complexe apărute in

I

N MuzEUL

achiziţionat
(( Gheţărie ))

Fig. t. - Profilul peretelui estic al sec1iunii 1.

cursul săpăturilor, s-au mai adăugat alte două casete mai mici. Prima secţiune, lungă
de 10 m şi lată de 1,50 m, trasată la maginea gropii rămase de la fosta fabrică de cărămizi,
întretaie o groapă dacică (nr. 1) şi un bordei feudal (sec. XIII) care străpung stratul
de cultură (gros de 0,75 m) ce conţine in cea mai mare parte fragmente ceramice apar• Din partea Institutului de istorie din Cluj au participat M. Macrea şi M. Rusu, iar din partea Muzeului
regional Oradea, V. Spoiall, L. Galamb, N. Olidioşan
şi 1. Ordentlich.

1 F. Ardoş, în Familia, 111/4,1936, p. 64
M. Roslca, Rlpn-t6ri1m1, p. 189, nr. 88.
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2

aparţinînd culturii Tisa. Bordeiul feudal, prins numai pe o lungime de 2 m, coboară in
pînă la adîncimea de 2,5 m (fig. 1). Din stratul compact de cenuşă, găsit la -1 m,
rezultă că bordeiul a fost acoperit cu stuf. Ceramica aflată în acest bordei, ca şi obiectele
de metal, se datează în sec. XIII. Această datare este sprijinită şi de pomenirea satului
Salca în documentele din acea vreme. Probabil satul a fost distrus in întregime de tătari.

trepte

Groapa dacică nr. 1 are diametru} de 1,20 m şi se adînceşte pînă la 1,50 m. ln pămîntul
de umplutură au apărut fragmente ceramice de factură dacică, cenuşă compactă, oase
calcinate umane, chirpic etc. Partea inferioară a stratului de cultură aparţine culturii
Tisa. In partea superioară (pînă la 0,60 m) nu se poate face o distincţie mai clară pe epoci
deoarece fragmentele ceramice de tip Tisa sînt amestecate cu cele dacice şi feudale.
Caseta A (4 x 4 m) situată la circa 60 m de prima secţiune, a fost trasată cu scopul
de a lămuri complexul şi condiţiile stratigrafice în care au apărut de curînd numeroase
fragmente ceramice de factură dacică 1 • In această casetă stratul de cultură ajunge pînă
la 1 m, cuprinzînd, de asemenea, în partea inferioară numeroase vestigii care pot fi
atribuite culturii Tisa dar aici stratul dacic se distinge printr-o nuanţă deosebită a culorii
pămîntului, el fiind gros de 0,50 m. Gropile dacice se anunţă prin pămîntul mai negru
şi mult mai afînat dar mai ales prin frecvenţa ceramj.cii dacice în pămîntul de umplutură.
În spaţiile dintre gropi fragmentele ceramice de factură dacică sînt rare. La groapa nr. 2
pămîntul a fost răvăşit cu ocazia culegerii materialului ceramic amintit mai sus. Intre
0,80 şi 1,20 m s-a mai prins o porţiune a gropii păstrată intactă în care au apărut fragmente
ceramice care se întregesc cu cele găsite anterior. Groapa nr. 3 apărută în imediata apropiere a celei de a doua are diametru} de 1,50 m dar spre fund se îngustează astfel că la
bază are numai 1 m lăţime. Conturul ei s-a putut preciza mai clar numai începînd de
la O, 70 m adîncime cînd, în pămîntul de umplutură, pe lîngă o puternică pigmentare
cu cenuşă, cărbune şi oase umane calcinate, s-au găsit şi fragmente ceramice de factură
dacică. La fundul gropii între 1,30 şi 1,50 m adîncime pigmentarea pămîntului de umplutură cu bucăţi compacte de cărbune, oase calcinate şi bucăţi de chirpic era mult mai
mare. Menţionăm un fragment ceramic de factură romană şi cîteva oase nearse de miel.
Pentru a se putea stabili existenţa şi a altor gropi dacice s-a trasat caseta B (8 x 4 m)
la 3 m nord de prima. In peretele de vest al acestei casete au apărut alte două gropi
dacice (fig. 2) cu diametru} de 1,10 m şi adîncimea de 1,50 m iar in pămîntul lor de
umplutură s-au găsit fragmente ceramice dacice dintre care menţionăm o ceaşcă cu
toarta ruptă (fig. 4 /4), oase calcinate, bucăţi de cărbune şi chirpic, cenuşă şi cîteva oase
nearse de animale.
"'
ln colţul de sud-est al casetei se anunţa un cuptor dacic şi de aceea, pentru dezvelirea lui s-a trasat o altă casetă (B /1 de 3 X 3 m). Încă de la 30 cm au început să apară
cîteva fragmente ceramice dacice dar ele devin numeroase abia între 0,40. şi 0,50 m,
cînd au mai apărut bucăţi de chirpic, pietre de rîu, un fragment de rîşniţă etc. (fig. 3).
Conturul cuptorului s-a putut preciza doar la 0,50 m. ln pămîntul de umplutură al lui
s-au găsit fragmente ceramice deractură dacică (fig. 4/1-3 şi fig. 7 /5-6), un os prelucrat de formă cilindrică şi ornamentat cu cercuri concentrice punctate (găsit la 0,70 m;
cf. fig. 5), bucăţi de chirpic de la lipitura pereţilor, pietre de rîu, cenuşă şi oase umane
calcinate. Vatra cuptorului s-a găsit la 0,80 m adîncime. Atît vatra cît şi pereţii cuptorului, care s-au mai păstrat pe o înălţime de 0,35 m, erau formaţi din pietre de rîu legate
cu pămînt, care în urma arderii lui puternice s-a transformat într-o crustă roşie de 8-10 cm
grosime. In interior vatra avea o formă aproape circulară (1, 10 X 1 m), iar pereţii
cuptorului erau neteziţi (fig. 3). Cuptorul se suprapunea parţial peste o groapă circulară
(nr. 5) cu diametru} de 1,30 m şi care se adîncea pînă la 2 m. In pămîntul de umplutură
1

Prof. T.

Roşu

a cules dintr-o groapi un bogat material ccramic dacic din care mentionAm doar douA cqti,
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al gropii au apărut cantităţi considerabile de chirpic (budţile de lipitură fiind identice
cu crusta cuptorului de mai sus, dar culoarea era deosebitll. fiind drămizie închisă),
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Fig. 7.- 1-2,

ceramică

cneoliticl; 3-4,
5-6, dacică.

hallstattiană;

fragmente ceramice, cenuşă (apărută mai ales în straturi compacte spre fundul gropii),
oase calcinate umane, drbune şi citeva oase nearse de animale.
Pe baza inventarului cuprins de aceste gropi, a cenuşei şi oaselor umane calcinate
etc. ca şi prin forma şi adîncimea gropilor, ele pot fi considerate ca morminte de incineraţie dacice, mai ales că gropile prezintă analogii perfecte cu mormintele dacice de la
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Porolissum, Bedehaza, Snagov, Dămăroaia etc. 1 Prezenţa unui cimitir dacic de incineraţie in acest loc mai este atestată şi de locul de ardere ( mlrinum), amintit mai sus,
pe vatra druia pe lîngă cenuşă s-au aflat şi oase umane calcinate. Acest tip de ustrinum
este similar cu cele descoperite la Poieneşti şi Porolissum 2 •
Revenind la nivelul ~parţinător culturii Tisa remardm că in caseta B datorită
nuanţei deosebite a pămîntului (fig. 2) precum şi abundenţei materialului ceramic, el
a putut fi delimitat intre 0,50 şi 1 m adîncime. Aproximativ la mijlocul casetei a apărut
un bordei al drui contur s-a putut preciza mai clar abia la 1 m adincime. Podeaua bordeiului se găsea la 2 m adincime. Bordeiul avea o formll aproximativ ovală cu diametrele
de 3,60 X 2,50 m. In pămîntul de umpluturll a apllrut o cantitate considerabilă de ceramică
aparţinînd culturii Tisa. In afarll de citeva fragmente ceramice ornamentate cu motive
reticulare striate, restul ceramicii nu are alte podoabe decit butoane şi torţi conice. Pe
lîngă ceramid au mai apărut şi numeroase fragmente de oase de animale sălbatice (cerb,
mistreţ, urs, lup, vulpe). Uneltele sînt reprezentate prin citeva săpăligi şi prllşitoare
din corn de cerb, lame prelucrate din silex, opal şi obsidian. Menţionăm in mod special
apariţia la 1,45 m adincime a unui tăiş de topor de aramll cu braţele incrucişate. Acest
fragment de topor din aramă datează bordeiul şi întreg materialul ceramic aparţinător
culturii Tisa din această staţiune in epoca eneolitică.
In peretele vestic al casetei B se profila un alt bordei eneolitic care avea lungimea
de aproape 4 m, adincindu-se de asemenea pînă la 2 m. In pllmîntul de umplutură al
acestui bordei, pe lîngă abundenţa ceramicii şi a materialului osteologie, merit! să fie
menţionat! apariţia la 1,40 m adincime a unui ac de aram!. Dintre numeroasele fragmente
ceramice g!site in aceste dou! bordeie eneolitice numai citeva s-au putut intregi (fig.
7 /1-2). Din numărul mare de oase de animale sălbatice g!site in aceste bordeie rezult!
d principala ocupaţie era vînătoarea, la care se adăuga şi agricultura cu s!p!liga, dup!
cum o dovedesc s!p!ligile şi pr!şitoarele găsite aici.
La circa 200 m vest de punctul unde s-a efectuat săpătura se află o carieră de unde
se scoate lut galben. In acest loc au apărut in repetate rinduri urne care conţineau oase
calcinate. F!cindu-se un sondaj in acest punct la 0,50 m adincime s-a găsit un mormînt
de incineraţie hallstattian. Oasele umane calcinate erau depuse într-o urni (fig. 7 /3)
acoperit! cu o farfurie fragmentară cu buza canelată şi uşor profilat! înspre interior,
iar in apropierea ei se aRa o ceaşc~, cu toarta uşor supraînălţat! (fig. 7 /4). Acest mormint
nu avea alt inventar.
Pe baza observaţiilor înregistrate în cursul s!păturii de la Oradea-Salca s-au
putut preciza patru complexe deosebite şi anume: o aşezare aparţinînd culturii Tisa,
care pe baza unui t!iş de topor din aram! cu braţele încrucişate şi a unui ac tot din
aramll, se dateaz! in epoca eneoliticll; o aşezare şi un cimitir hallstattian timpuriu (Hallstatt A); un cimitir de incineraţie dacic, reprezentat prin cinci morminte şi un ustrinum,
precum şi un bordei feudal din sec. XIII.
M. RUSU, V. SPOIALA ti L. GALAMB

APXEOJIOrHt.J:ECKHE PACKOlllill B OPA.IUI-CAJII<A
PE310ME

J]..rul HCDOJlb3088HHJI B Hay'IHblX QeJUIX ooraToro H p1L3HoOOp1L3HOro apXeoJtOrH'IecKOro MaTepnana, Ao6bJTOro B KBapT&.Jte Cam<a rop. OpllWI H HBXOAR~ei'OCJI B o6naCI'HOM M}'Xe ropoAQ OpaAR, JteTOM 1959 r. B YJ<IL3aHHOM nyHKTe 3WlO>KHJIH wyp~ AJtJ1 crpaTRrpa!liH'IecKOro KOHTpOJUI.
1
1

Il'

M. Macrea-M. Rusu, Dt~ti4, IV p. 201 ti unn.
R. Vulpe, in Mt~t"illlt, 1, 1953, p. 312 şi urm. cu

fig. 97; M. Macrea-M. Rusu, op. tit., p. 217 ti urm.
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B XOAe pa6oT YAilJIOCL yrot~HH'I'b lleT&Ipe OTAeJILHbiX KoMIVIeKca: noceneuae KYJU>ryp&I Tacca,
AaTHpyeMoe 3DOXOA 3HCOJIHTa, Ha OCHOBaHHH HaftACHHbiX B AOyx 3CMJIJIHKax Jle:JBHJI TOnopa-KHpKH
a MeAnoA ambl; noceneuae H MomnLHHK pauneraJILWTaTCKoro nepHOAil (ranLWTaT A); AaKIIACKHA
MOni.11LHHK C TpynOCO>K>KCHHeM, npe~CTaBJICHHbiA Dfi'I'LIO norpe6eHH.fiMH H ustrinum, 8 TaK>Ke ~
ASJILHYIO 3CMJIJIHKY XIII BCK8.
OS'bSICHEHHE PHCYHKOR
Puc.
PHC.
Puc.
PHC.
Puc.
PHC.
Puc.

1. -

npoctiiUih BOCTO'IHOA CTCHbl pa:tpc38 1.

2.- npoctiHJDo 31U18,!UIOft CTCHbl pacKona 8.
3.- BHJl llllri11111r1 .IlO H nOCJJe ero paCKpbiTHR.

4.- 1-3, .llU<HftCKaJI KepaMHKa, Haft.lleHH8JI H8.ll 1111ri11111r1; 4, .llllKHACKaJI qawa H3 norpe6eHHJI .N9 4.
5.- 06pa6o'l'aHH8JI H opHaMeHTHpoBaHHaR Kocn..
6. - npoctiHJDo norpc6eHHJI .N9 5 H llllri11111r1.
7.- 1-2, 3HeonHTH'IeCKaR KepaMHKa; 3-4, I"IIJIJoWTaTCKaR KepaMHKa; 5-6, .llllKHACKaR KepaMHKa

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES D'ORADEA- SALCA
RESUME

En vue de la mise en valeur des materiaux archeologiques du Musee Regional d'Oradea,
aussi riches que varies, et provenant du quartier de Salca de la ville, on a effectue en cet endroit,
en juin 1959, des sondages de contrâle stratigraphique. On y a pu distinguer, i cette occasion,
quatre ensembles differents, i savoir: un etablissement appartenant i la civilisation de Tisa,
qu'un fragment de hache i deux tranchants en croix et une epingle en cuivre, trouves dans
deux habitations mi-souterraines, permettent d'assigner i l'epoque eneolithique; un etablissement
et un cimetiere du Hallstatt ancien (Hallstatt A); un cimetiere i incineration dace represente par
cinq tombes et un nstrinnm ,· enfin, une hutte feodale, du X Ilie siecle.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. - Coupe de la paroi est de la scction 1.
2. - Coupc de la paroi oueat de la caascne B.
3. - Vue de 1'111tri•- avant ct apres aon dipgement.
4.- 1-3: ceramiquc daec trouv~ au-deuus de l'11slrit111"'; 4, tassc dacc de la tombe n° 4.
5. - Os travaill~ et dkor~.
6. - Coupe de la tombe n° 5 ct de l'wtrit1111r1.
7. - 1-2, ceramiquc ~n~lithique; 3-4, ceramiquc hallatatticnne; 5-6, ceramique dace.
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SĂPĂTURI ARHEOLOGICE LA TECHIRGHIOL•

P

la salvarea unora dintre complexele arheologice ce urmeazll.
a fi deranjate de numeroasele lucrll.ri de construcţie ce se intreprind in
Dobrogea, conducerea Muzeului regional de la Constanta a luat iniţiativa de
a organiza săpături de salvare in diverse puncte.
Unul dintre obiectivele alese era şi acela de la Techirghiol. Punctul se află la
marginea de sud-est a oraşului, lîngă malul lacului, pe terenul ce se cheamă Dealul
.Minerva. La sfîrşitul lunii martie 1959 pe locul amintit s-au făcut cercetări de suprafaţă
şi s-a constatat că, pînă de curind, acolo terenul cobora în pantă lină spre malul lacului
Techirghiol, dar în ultimul an o mare parte din intinderea obiectivului a fost distrusă
de o carieră de lut şi cu prilejul nivelării terenului.
Pe o suprafaţă întinsă, tot pămîntul negru, inclusiv stratul de cultură, fuseseră
distruse, ajungîndu-se pe alocuri pînă la pămîntul viu. Numai un sector redus, in
partea de nord-vest, a rămas neatins. Cu prilejul cercetărilor, din malurile carierei şi
de la suprafaţa solului au fost adunate materiale arheologice din două epoci deosebite.
O parte din obiecte datează din epoca neolitică (cultura Hamangia), iar celelalte sînt
din epoca stăpînirii romane.
Săpături le s-au efectuat in două sectoare:
'') În porţiunea neatinsă de lucrările de interes obştesc, pentru rezolvarea problemei
stratigrafiei şi precizarea caracteristicilor complexelor.
b) În preajma carierei, pentru
golirea gropilor neolitice şi
romane.
In porţiunea neatinsă de
lucrări, la incheierea săpăturii
s-a obţinut un profil de cîţiva
o._____,".
metri lungime, care ne-a permis
să cunoaştem stratigrafia obiec[22jo.r~n;,._d/IOO.k.7 ~~'"•fra.-..,,g illliiJS.::/.;&{~
~SJr.tHI~"'')I
tivului studiat (fig. 1).
hlffii!:[Jst.-.rvrgr'JI
~Srr•t,.._,, ~Sirll-"1111 ~PJml'nlrlll
Pămîntul viu este reprezentat printr-un strat de lut
Fig. 1. - Şantul C. Portiune din profilul malului de vest.
galben-verzui. Deasupra lui
s-a depus stratul de pămînt, de
diferite culori şi nuanţe, ce conţine resturile arheologice. Grosimea lui medie este de
circa 1,50 m. În cuprinsul lui au putut fi delimitate două straturi de cultură despărţite
ENTRU A CONTRIBUI

1

• Slplrurile au fosr efectuate sub conducerea colectivului alolruit din: Eugen

Comşa,
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printr-o fîşie de pămînt steril. Stratul inferior, conţinînd materiale din epoca neolitică
şi stratul superior, din epoca imperială romană. Fiecare din cele două straturi de
cultură a fost subîmpărţit în două niveluri.
Stratul de cultură din epoca neolitică are în medie 0,50 m grosime. Solul din nivelul
inferior este făinos şi are culoarea cafenie deschisă. De la baza lui a fost săpată o groapă
albiată de 0,56 m adincime maximă. Din pămîntul de umplutură al gropii s-a scos o
cantitate redusă de fragmente ceramice, o dăltiţă de piatră şi oase de animale.
Nivelul este suprapus de un strat de pămînt de culoare cafenie închisă, măzăros,
care corespunde nivelului superior. La baza acestuia, chiar deasupra gropii, au fost
descoperite mai multe bucăţi de lipitură arsă.
Deasupra stratului neolitic cu materiale de tip Hamangia s-a depus in cursul
mileniilor, pînă in epoca imperială romană, un strat de pămînt vegetal, de culoare neagră,
făinos, de circa 0,25 m grosime, steril din punct de vedere arheologic.
Deoarece trebuia să ne concentrăm atenţia asupra studierii complexelor mai periclitate din jurul carierei de lut, in cadrul porţiunii neatinse din aşezare a fost cercetată
o intindere de cîţiva metri pătraţi din stratul neolitic păstrat i11 situ. Pe terenul cercetat
au putut fi delimitate 25 de gropi, dintre care: 2\ din epoca neolitică, una din epoca
romană, una din epoca feudală şi două moderne. Din toate aceste gropi, s-au scos la
iveală numeroase materiale ce ne permit să cunoaştem destul de amănunţit caracteristicile complexului neolitic de tip Hamangia de la Techirghiol.
Grupul omenesc neolitic ce folosea materialele de tip Hamangia, atunci cind a
ajuns pe teritoriul oraşului actual Techirghiol şi-a ales drept loc de aşezare panta lină,
însorită, de pe malul de nord al lacului Techirghiol. Prin urmare, complexul neolitic
la care ne referim este o aşezare simplă de terasă. Din observaţiile făcute pînă acum,
rezultă că staţiunea avea o lungime de circa 100 m şi o lăţime de aproximativ 80 m.
Prin cercetările viitoare ea va putea fi delimitată cu mai multă precizie. ln jurul aşezării
nu se observă urme de întărituri naturale sau artificiale.
Deoarece pe cea mai mare parte din întinderea aşezării neolitice de la Techirghiol
stratul de cultură a fost distrus de diferite lucrări, nu am găsit in porţiunea cercetată
resturi de locuinţă in situ. În schimb, încă din primele zile ale săpăturilor, la capătul
de sud al şanţului B au fost descoperite numeroase bucăţi de lipitură arsă, pe o suprafaţă
de cîţiva metri pătraţi. Resturile cercetate au aparţinut unei locuinţe, dar după ce aceasta
a fost distrusă prin foc, bucăţile de lipitură arsă rezultate au fost adunate şi aruncate
intr-o groapă de formă rotundă.
"'
În funcţie de urmele păstrate pe bucăţile de lipitură arsă putem spune că este vorba
de o locuinţă de suprafaţă, construită din pari, împletitură de nuiele şi de trestii (?).
Pereţii astfel formaţi erau acoperiţi cu lipitură de lut amestecat cu o mare cantitate de
paie şi pleavă. Pe unele bucăţi de lipitură arsă se păstrează porţiuni de făţuială cu urme
de culoare albă sau gălbuie. În cursul săpăturilor noastre au fost scoase la iveală şi citeva
funduri de oale mari, avînd imprimate urme de rogojini. Astfel de împletituri au fost
desigur întinse pe podeaua de pămînt bătltorit din locuinţe. Nu dispunem de date cu
privire la forma şi la celelalte particularităţi ale locuinţei cercetate.
Printre materialele scoase din umplutura gropilor de la Techirghiol s-au găsit
şi citeva bucăţi de vetre. A vind in vedere fragmentele păstrate, se poate preciza că
vetrele oamenilor din aşezarea neolitică erau simple, făcute dintr-un strat de lut şi
făţuite cu grijă.
Pe intinderea săpăturilor noastre, ce însumează circa 130 m 2 au fost delimitate
şi golite 21 gropi neolitice. Unele din ele sînt alăturate dar altele se întretaie constituind
o indicaţie că nu toate gropile sînt din aceeaşi perioadă. Cîteva sint de formă rotundă
şi au dimensiuni reduse (diametru) de aproximativ 1 m şi adîncimea de 0,50-0,60 m).
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O altă categorie este aceea a gropilor de dimensiuni mari, rotunde sau ovale (de circa
2-3 m diametru), cu adincimea maximă de 1,5 m şi cu malurile albiate. Este foarte
probabil că, iniţial, majoritatea gropilor mari, cu fundul neregulat, au fost săpate pentru
a se scoate lutul, apoi o parte din ele au putut fi amenajate pentru alte scopuri gospodăreşti.
Dintre uneltele întrebuinţate de oamenii din aşezarea Hamangia de la Techirghiol
avem reprezentate pe cele lucrate din silex, piatră şi os.
Din stratul de cultură şi din pămîntul de umplutură al gropilor au fost scoase
la iveală 100 piese de silex dintre care 49 unelte intregi sau fragmentare, 18 aşchii lucrate
sau folosite şi 33 de aşchii simple. Uneltele sînt reprezentate prin: lame simple, segmente
de Jame din unelte compuse, răzuitoare şi aşchii folosite.
1n săpăturile noastre au mai fost descoperite opt unelte de piatră şlefuiti, intre
care: cinci dăltiţe, un topor-calapod, un topor plat (de formă triunghiulari) şi un
percutor de silex.
~faterialele descoperite in timpul sipiturilor constituie dovezi evidente pentru
diferitele indeletniciri.
l)upi părerea noastră, ocupaţia principali a purtătorilor culturii Hamangia din
staţiunea amintiti a fost cultivarea primitivă a plantelor. ln sprijinul acestei formulări
avem dovezi multiple. Cercetarea, cu deosebită atenţie, a pămîntului din umplutura
diverselor gropi a dus la descoperirea a numeroase boabe de grîu (se pare, de tipuri
diferite), a unor boabe de borceag, de neghini şi chiar a unor sîmburi, toate prefăcute
in drbune. În afari de boabe, in spărtura bulgărilor de chirpic se văd urme de paie,
de pleavă, iar uneori se observă chiar urme de boabe de grîu.
O altă ocupaţie importantă era aceea a creşterii animalelor domestice. Au fost
adunate foarte multe oase de animale, printre care, la determinarea sumară, s-au găsit
oase de bovine, de ovi-caprine (cele două categorii documentate într-un procent asemă
nitor) şi de porci (reprezentati prin oase puţine, intre care predomini cele de animale
tinere). În cîteva gropi s-au gisit şi mandibule de cîini.
ln directi legituri cu creşterea vitelor sint alte două ocupaţii secundare, şi anume
prelucrarea pieilor de animale, apoi torsul şi împletitul linii.
Nu este exclus ca unele dintre diltiţele de piatră să fi fost folosite la jupuirea animalelor. Cert este însă faptul d sulele de os (fig. 2) erau folosite la prelucrarea pieilor.
La Techirghiol au fost descoperite noui sule întregi sau fragmentare de os, avînd de
la 7,6 cm pînă la 11 cm lungime. Cîteva sînt lucrate din oase intregi, lustruite pe toate
feţele, altele însă sînt confecţionate din aşchii de oase.
Ocupaţiile torsului şi ţesutului le avem documentate foarte slab. ln săpătură nu
s-au găsit nici fusaiole modelate anume, nici greutiţi pentru războiul de ţesut. ln schimb,
avem doui fusaiole ficute din cioburi.
O altă ocupaţie a oamenilor neolitici de la Techirghiol era aceea a pescuitului.
Pîni acum nu am gisit în săpături unelte de pescuit, dar s-au adunat mai multe oase
de la diferite specii de peşti. Unele sînt mici, altele însă provin de la peşti de peste
1 m lungime.
În cursul lucririlor s-au descoperit dovezi slabe cu privire la ocupaţia vînatului.
Singurele indicii le-ar constitui cîteva oase de rozitor (de talie relativ mică) şi se cuvine
si remarcăm in mod deosebit descoperirea şi în complexul Hamangia de la Techirghiol,
in condiţii stratigrafice clare, a unei falange şi a unei copite de măgăruş sălbatic, de
talie mică.
Faptul d vînătoarea este atît de slab documentată se explică prin condiţiile locale
din regiune şi mai ales prin lipsa pădurilor.
Neavind un material ceramic mai bogat descoperit în condiţii stratigrafice clare
şi deoarece materialele adunate din cele două niveluri sint asemănătoare, provizoriu,
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la prelucrarea tipologică amănunţită a materialului adunat, sîntem nevoiţi să prezenceramica în mod unitar, cu toate că avem de-a face cu două niveluri.
Materialul ceramic descoperit la Techirghiol se împarte în doui categorii principale: a) ceramica de uz comun, b) ceramica fină. a) Vasele din această categorie au
fost rnodelate din pasti amestecată, de obicei, cu cioburi pisate, mai rar cu cioburi
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Fig. 2. - Unelte de os descoperite in

2
aşezarea

3

4

Sem

'

de tip Hamangia de la Techirghiol.

pisate şi cu pietricele de calcar (uneori, în cazul vaselor mari, pietricelele ajung pînă
la 1 cm lungime) şi in cazuri foarte rare pasta era amestecată cu cochilii de melci pisate.
În funcţie de modul cum s-au spart vasele şi de marginile păstrate, se poate
spune că vasele de uz comun au fost lucrate cu mîna şi ridicate prin sistemul fîşiilor
de lut de diferite lăţimi. Legătura dintre fîşii se făcea prin subţierea marginilor.
Gama formelor de vase de uz comun este redusă. Predomină recipientele în formă
de borcane cu pereţii arcuiţi în afară. Dimensiunile acestor vase variază de la circa
12 cm pînă la aproximativ 60 cm. ln raport direct cu dimensiunile vasului diferă şi
grosimea pereţilor de la 1 la 4 cm. La borcanele mari atrage atenţia fundul destul de
gros în raport cu grosimea pereţilor.
Aproape fără excepţie, vasele de uz comun au fost lustruite în interior, pentru
a se obţine o porozitate cît mai redusă. De obicei, era lustruită şi la exterior o fîşie
de 2-8 cm lăţime, în jurul marginii vaselor de acest fel. Cîteodată se întîlnesc cioburi
din borcane lustruite şi pe toată suprafaţa exterioară. Astfel de exemplare constituie
o raritate.
Ceramica de uz comun a fost ornamentată în două moduri: mai ales cu barbotină
(neregulat! sau în vîrei), şi prin decor în relief (rar, cu brîu.ri alveolare). Subliniem lipsa
totalli a proeminenţelor. Pe un grup de cioburi se observă decorul compus din linii
largi, trasate cu un instrument cu vîrful bont şi rotunjit.
Vasele de uz comun datorită grosimii pereţilor şi condiţiilor primitive de ardere,
dobîndeau diferite culori, de la cenuşiu şi negru pînă la roşu (mai ales în cazul arderii
secundare).
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Ca şi in cazul altor culturi din epoca neolitică, in ceramica de uz comun din cultura Hamangia, se păstrează, de-a lungul citorva faze, forme şi ornamente asemănătoare.
De aceea ea nu poate servi încă drept criteriu cronologic.
În schimb, ceramica de pastă fină (fig. 3 şi fig. 4) are formele şi mai ales decorul
foarte sensibile la evoluţie. Ele se modifică treptat.
h) Vasele din această categorie au fost lucrate din argilă amestecată cu nisip cu
bobul fin sau din pastă amestecată cu cioburi pisate mărunt.
Avind in vedere şi celelalte complexe Hamangia, constatăm că in perioada de
inceput a aşezării, oamenii au modelat vase de dimensiuni reduse şi mijlocii variind de
la 12 la 30 cm înălţime. Remarcăm că de multe ori vasele de mărime mijlocie erau pregătite anume pentru a fi ornamentate. Chiar dacă erau modelate din pastă fină, ele erau
apoi acoperite cu un strat de slip artificial, de argilă fină. De pe o serie de cioburi pc
care nu s-a fixat prea bine stratul de slip, el poate fi îndepărtat sub forma unei pojghiţe
subţiri.

Două sint formele principale: paharul aproape cilindric, cu pereţii subţiri şi cu
buza puţin răsfrintă in afară şi castronul cu piedestal scund sau cu picior. Ambele cate..
gorii au o variabilitate mare de forme.
La Techirghiol avem documentate pahare executate cu deosebită grijă, cu pereţii
foarte subţiri şi pahare de alt tip, mai inalte, cu pereţii mai groşi. In ornamentare se
observă decor ingrijit, migălos şi altul mai simplu, făcut cu un instrument dinţat. Pe
unele pahare decorul era alcătuit din înţepături sau din şiruri de adîncituri foarte mici
rotunde, incrustate cu materie albă. Adesea şirurile de adîncituri erau izolate, orizontale
sau grupate cite trei pe verticală şi asociate cu triunghiuri. Pe o serie de vase, decorul
realizat din Înţepături se asociază cu grupuri de caneluri lucrate cu grijă deosebită.
Seria castroanelor este caracterizată prin forme avind profilul in formă de S intors,
fără unghiuri. De obicei, ele au piedestal scund ca şi paharele, iar apoi unele au picior
cilindric, gol pe dinăuntru.
1ncă de la inceputul săpăturilor am fost impresionaţi de faptul că se găseau foarte
multe fragmente ceramice cu suprafaţa exterioară de culoare alburie, lustruită cu grijă.
In alte culturi se pregăteau aşa vasele ce urmau a fi ornamentate cu decor pictat. De
aceea s-a cercetat cu deosebită grijă fiecare fragment ceramic şi după cîteva zile, pe un
ciob de culoare roşcată, din pastă de calitate inferioară, s-au deosebit trei dungi verticale
trasate cu culoare neagră. Mai tîrziu au fost descoperite fragmente dintr-un vas de
dimensiuni medii, întregibil, din pastă fină, cu suprafaţa lustruită cu deosebită grijă
şi cu decor făcut din şiruri de adincituri in formă de dreptunghiuri. ln afară de decorul
imprimat, pe toată partea superioară a vasului se văd dungi de 1 cm lăţime, de culoare
inchisă, trasate pe suprafaţa vasului cu o substanţă (de culoare închisă) inainte de lustruirea
şi arderea vasului. Acest sistem, ce reprezintă un gen de decor pictat, nu a fost semnalat
pînă acum in alte aşezări de tip Hamangia.
\' asele din pastă fină au de obicei culoarea cenuşie, neagră, cafenie şi rar culoarea
roşie obţinută nu atit datorită arderii, ci în primul rind datorită ungerii vasului cu o
substanţă anumită.

Pe un fragment de fund s-a păstrat imprimată urma unei rogojini (fig. 5).
În cuprinsul aşezării de la Techirghiol a fost des<;operit şi un cuptor simplu
de

olărie.

*
Avind in vedere ocupaţiile oamenilor din aşezarea neolitică descrisă şi condiţiile
generale din acea epocă, se poate spune că membrii comunităţii la care ne referim duceau
un mod de trai semistabil.
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Descoperirile de la Techirghiol ridică două probleme importante. ln primul
rind, cum se încadrează complexul cercetat in evoluţia culturii Hamangia şi
in al doilea rind care sint raporturile in timp dintre aspectele documentate la
Techirghiol şi celelalte culturi neolitice din regiunile vecine. În prezent, nu sintem
încă
in măsură să dăm un răspuns categoric la prima problemă. ~lotivul
principal constă in aceea
că deşi în ultimii ani au
fost efectuate săpături intense
in mai multe dintre aşeză
rile locuite de purtătorii
culturii Hamangia, totuşi
pînă acum nu a fost publicată nici o lucrare cu date
clare cu privire la succesiunea şi conţinutul fiecărei
faze dtn evoluţia culturii.
Comparînd materialele
de tip Hamangia de la Techirghiol cu cele descoperite
în alte aşezări şi publicate
pînă acum, constatăm unele
asemănări. O bună parte
din ceramica din aşezarea
2
o
cercetată de noi are analogii
apropiate în privinţa forFig. 5. -- Fragment din fundul unui \'3S (de tip lbmangia) pc care s-a
melor şi decorului in cadrul
imprimat o împletitură.
ceramicii descoperite intr-una
din aşezările de la Cernavoda, care, după datele publicate, aparţine unei faze dezvoltate a culturii Hamangia.
Alte elemente scoase la iveală de noi, se aseamănă cu cele descoperite,
in februarie 1952, în necropola de tip Hamangia de la ~langalia. Analiza
amănunţită din punct de vedere tipologie a materialelor ne va permite noi precizări
în această privinţă.
Ornamentele păstrate pe cîteva fragmente sugerează unele indicii cu privire la
raporturile în timp dintre cultura Hamangia şi culturile vecine.
Se cuvine să remarcăm fragmentul ceramic care prin decor se aseamănă cu materialele din faza Bolintineanu a culturii Boian.
Prezenţa in complexul cercetat a numeroase fragmente ceramice ornamentate cu
caneluri fine, paralele, orizontale şi mai ales fragmentul de pahar de formă tronconică,
de culoare neagră (găsit într-o groapă), care are analogii apropiate printre vasele fazei
Giuleşti a culturii Boian, constituie o indicaţie că aspectele culturale amintite au fost
cel puţin în parte contemporane.
În această privinţă se confirmă observaţia făcută mai demult de D. Berciu
la Cernavoda.
Fără îndoială că printr-o săpătură de salvare cum a fost cea de la Techirghiol nu
se pot rezolva toate problemele ce se ridică în cursul lucrărilor. Pentru aceasta trebuie
studiate cu multă atenţie materialele adunate şi mai ales este nevoie să se continue săpă
turile din cuprinsul aşezării.
EUGEl'o;
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APXEOJIOfHlJECKHE PACKOllKH B TEKHPfHOJIE
I'E310ME

no HIIHI\HaTHBe 06JiaCI'Horo KoHCTBHL\CKOro MY:JeR Ha IOro-BOCTOlUIOA OKpBHHe ropoAB,
OT 6epera oaepa TeKHpmon, Ha yt~acrKe ,llRJiyn M101epsa seatoA 1959 npoH3BeJIH KOHTpOJILHble pa~KODKH.
Ha orpaunt~eHHOM yt~acrKe YABJIOCL yCTBHoBHTL crpamrpa~HIO noceneHHR. TaM OTO>t<JJ,eCTBHJIH JJ.BB KYJIJ.TYPHbiX CJIOR: HH>t<HHA - HeoJIHTHtlecKoA 3DOXH, OTHOCRUUIACR K KfJILTfpe XBMaHJl.>t<HR, H sepxHHA - pHMCKoA 3noxu. Ka>t<JlbiA CJIOA noJJ.p83JJ.eJIReTCR ua JJ,Ba ropH30HT8.
MecTO He)'KpeJUieHHoro, HeoJIHTHt~ecKoro noceneHHR HBXOAHTCR Ha OTJioroM CKJIOHe. B oJJ,Hoii
RMe HBIJJJIH OOJIJ.Woe KOJIHtlecT80 KOMKOB oOO>t<>t<eiUIOft rJIHHbl - OCTBTK08 HB3eMHOro >t<HJIHQ.la,
DOCTpOeHHoro H3 KOJILeB, DJieTHR H3 npyn.es H rJIHHRHoA o6MB3KH.
Ha HCCJI~OBBHHOM MecTe onpeJJ,eJIHJIH ot~epTBHHR H o6Ha>t<HJIH 25 HM; 21 H3 HHX omocmcR
K 3noxe HeoJIHTa. B KYJILcypHoM CJioe H 8 HeoJIHTHt~eCKHX RMax co6pBJIH Mnoro KpeMHeBbiX H uecKOJILKo KaMeHHLIX H KOCTRHbiX opy,ltHft.
B HeCKOJILKHX RMax c MaTepuaJioM mna XBMaHJt>t<HR o6uapy>t<HJIH o6yrneHHble 3epua nmeHH!lbl, 8HKH H KYKOJIR.
Cpe.nu KOCTeft >t<HBOTHbiX OTMeTHM HaJIHtiHe KOCTeH 6bltiLHX, OHe11LHX, K03JIHifbiX, HeCKOJILKO
CBHHbiX H OrpBHHtleHHoe KOJIHtlecTBO HH>t<HetleJIIOCI'HbiX I<OCTeft Co6aKH. Hy>t<HO OCoOO OTMf.THTL
HeCKOJILKO KOCTeft ,ltHKOro OCJIHKa.
libiJIH TBK>t<e Hali,neHbl MHOrotiHCJieHHble pbi6LH KOCTH, B tiHCJie KOTOpbiX H KOCTH MOpCKHX
pb16 (uanpHMep aurata aurata).
KepaMHKa nottpa3,neJIReTCR Ha o6nxoJJ.Hy10 H roHJ<yiO. KpoMe MHorot~HCJieHHbiX t~epeOKoo c
opHaMeHTOM, y>t<e H38eCTHbiM no npyrnM noceneHHRM mna XBMBHA>t<HR, 8 TeKnpmone HBIUJIH
t~epenKH H cocy,n (KOTOpbdi MO>t<IIO DOCCTBHOBHTL) C opHaMeHTOM, Ha8e,lteiiHbiM ){0 OO>t<Hra 8eUteCTBOM TeMHOrO )lBeTB.
Ha TeppmopHH noceJieHHR HaXOAHTCR H npocraR rout~apHBR net~L cpe,ltHero p83Mepa.
Ha OCHOBBHHH Ha6JIIO,lteHHft B CBR3H C KepaMHtleCKHM MaTepHBJIOM YCTBHOBJieHbl HeKOTOpble
3JieMeHTbl CBR3H Me>t<Jl.Y o6JIHKOM KYJILTfpbl XBM&H.lt>f<HR o TeKHpmone H KYJILTfpoA lioRH.
H~BJieKo

Oli"b.RCHEHHE PHCYHKOB
J>uc.
Puc.
Puc.
PHc.
Puc.

1.- l'ou C. llacn npoctiHJJR :JaDII,IlHoro 6epera.

2.- KOCTRHble opy.llHR, uaA.tleHHble Ha noceneHHH THna XaMaH.Il>I<HR B TeKHprHoJIC.
J.- llepenKH KepuJHKH THna XaMuiJl>KHR H3 noceneHHR a TeKHprHone.
4.- ll~penKH KepuJHKH THna XaMaluuKHR H3 noceneuHR a TeKHprHone.
S. -

OCKonoK ,llHa cocy.ll8 (THna XIIJIIIIHJVI(HR) c 0111e'18TKOM nneTHR.

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE TECHIRGHIOL
Ri::SUMi::

Grâce â !'initiative du Musee Regional de Constanţa, des fouilles de sauvetage ont ete
cffectuees au cours de l'annee 1959 au lieu dit Dealul Minerva, pres du bord du lac d::: Techirghiol et de la lisiere sud-est de la viile.
On a pu etablir, pour une portion restreinte du site, la stratigraphie de celui-ci. Deux
couches de civilisation y ont cte identifiees: une couche inferieure appartenant au neolithiquc
(civilisation de Hamangia) et une couche superieure, de l'epoque romaine. Chacune de ces
couches etait repartie en deux niveaux.
La station neolithique, qui n'etait pas fortifiee, est situee en pente douce. On a trouvc
dans une fosse une quantite considerable de mottes de torchis brule, provenant d'une habitation de surface construite sur pieux, aux parois en baguettes tressees et en torchis.
Dans la zone fouillee, on a identifie et vide de leur contenu 25 fosses, dont 21 neolithiques. De nombreux outils en silex et quelques autres en pierre et en os ont ete extraits de la
couche et des fosses neolithiques.
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Dans quelques fosses contenant des materiaux de type Hamangia, on a trouve des grains
de bie, de vesce et d'ivraie carbonises.
Parmi les ossements d'animaux, il faut mentionner ceux de bovides, d'ovicaprins, quelques ossements de porc, ainsi qu'un nombre reduit de mandibules de chien. Il faut souligner
la decouverte de quelques ossements du petit âne sauvage. On a egalement recueilli un grand
nombre de restes osseux de poissons, dont certains de poissons de mer, parmi lesquels la dorade
( anrala anrala).
·
La ceramique comprend des pieces d'usage courant et des produits fins. En dehors de
nombreux tessons dont le decor est connu par les autres etablissements de type Hamangia,
on a trouve a Techirgiol des tessons, ainsi qu'un vase dont la reconstitution est possible, caracterises par un decor peint avant la cuisson avec une matiere de couleur foncee. Il existe egalement
dans la station un four de poterie simple, de dimensions moyennes.
L'examen du materiei ceramique permet de constater l'existence de certains points communs a l'aspect Hamangia de Techirghiol et a la civilisation de Boian.
EXPLICATION DES FIGURES
lii'ig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

l. - Tranchcc C. Fragment de la coupe du talus ouest.

2.
3.
4.
5.

-

Outils en os dceouvens dans la station de type Hamangia de Tcchirghiol.
Tessons eeramiques de type Hamangia de la station de Techirghiol.
Tessons eeramiques de type Hamangia de la station de Techirghiol.
Fragment de la base d'un vase de type Hamangia empreint d'une tre5~c.
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STUDIUL RESTURILOR DE FAUNĂ NEOLITICĂ
(CULTURA HAMANGIA)
DESCOPERITE ÎN CURSUL SĂPĂTURILOR DE LA
TECHIRGHIOL

S

ĂPĂTURILE

arheologice executate la Techirghiol în anul 1959, de către Muzeul
regional de istorie din Constanţa 1, au scos la iveală în staţiunea neolitică
datată din cultura Hamangia, descoperită acolo, bogate resturi de faună.
D\ipă eliminarea materialului cu datare incertă, sau datînd din epoci mai noi,
resturile de faună neolitică din această staţiune apar reprezentate prin 1 434 fragmente de oase şi scoici. Caracterul lor extrem de fragmentar ne arată că majoritatea o constituie << resturi de bucătărie». Este însă interesant de semnalat că unele
oase lungi prezintă secţiuni circulare regulate pe diafiza osoasă (mai ales femurele, humerusurile şi tibiile de bovidee), ceea ce atestă că ele au fost întrebuinţate ca
materie primă pentru obţinerea de inele osoase mai mult sau mai puţin mari, după
calibrul osului respectiv.
Cu toate că Techirghiolul este a doua staţiune aparţinînd culturii Hamangia, a
cărei faună a putut fi cercetată, prima fiind Cernavoda, totuşi acest studiu prezintă pentru
noi un interes deosebit. Într-adevăr, în aceasta din urmă, resturile faunistice sînt reprezentate, în special, prin ofrande găsite în mormintele din necropola respectivă, putînd
fi astfel în raport cu vreun rit funerar, în timp ce la Techirghiol ele au fost găsite în
aşezarea umană.

Studiul acestui material se referă atît la determinarea apartenenţei specifice a pieselor
cît şi la stabilirea frecvenţei diverselor grupe taxonomice întîlnite. Operaţia de determinare a fost uneori mult îngreuiat\ din cauza caracterului foarte fragmentar al acestor
resturi. Iată de ce diagnoza a putut fi pusă pentru numai 1 163 piese, 271 rămînînd
nedeterminate, fiind fragmente prea mici sau nesemnificative din punct de vedere al
caracterelor diferenţiale. Pentru aceleaşi motive, unele resturi osoase de peşti, reptile,
păsări şi chiar de mamifere, n-au putut fi determinate pînă la specie sau gen.
Nu s-a putut, de asemenea, realiza întotdeauna separarea genului Ovis (oaie) de
genul Capra (capră), dată fiind marea asemănare morfologică a unor părţi din scheletele lor, cu alte cuvinte, din lipsă de criterii diferenţiale pentru unele piese
ce le aparţin. Iată de ce, în tabelele noastre, acest din urmă material figurează sub
denumirea de << Ovicaprine >>.
Repartiţia topografidl pe şanţuri şi gropi a resturilor dezgropate în terertul
cercetat este dată în tabelul anexl. Din analiza localizării resturilor aparţinînd diverselor specii nu se desprinde însă nici un fapt semnificativ. Totuşi ea ne ajută la
stabilirea numărului aproximativ de indivizi corespunzători fragmentelor osoase avute
la dispoziţie.
Iată lista formelor identificate în materialul nostru de studiu.

---------1 S4p4turilc arheologice au fos1 conduse de c:llrc Eugen

Comşa.
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oase lungi), pare că frecvenţa primului este mai mare la Techirghiol decît a celui de-al
doilea. Acest fapt merită să fie iarăşi accentuat, dat fiindcă, în unele staţiuni neolitice
cercetate de noi din acest punct de vedere, de exemplu, Traian, Tangîru, Bogata, situaţia
este inversă, caprinele depăşind numărul de ovine. Dacă admitem, împreună cu majoritatea fauniştilor, că prevalenţa ovinelor asupra caprinelor indică totdeauna o regiune
slab împădurită sau intens defrişată, atunci trebuie să concludem
că, în neolitic, regiunea lacului
Techirghiol era neîmpădurită ca şi
azi. Vom vedea că această concluzie îşi găseşte confirmart>a şi din
considerarea listei speciilor de
mamifere sălbatice, precum şi în
frecventa acestora.
Î~ ceea ce priveşte apartenenţa specifică a ovinelor şi caprinelor din staţiunea de la Techirghiol, aceasta nu a putut fi precizată întotdeauna din lipsă de părţi
caracteristice pentru astfel de
diagnoză. Majoritatea materialului
însă se integrează în speciile Capra
hirctts L.şi Ovis aries L. De asemenea se poate uşor constata, după
fragmentele lor osoase sau de
coarne, că sîntem în prezenţa
unor forme destul de viguroase.
Cu totul surprinzător ne
pare procentul mic realizat de
porcine (2,14 % fragmente corespunzînd la 3,90% indivizi, din
totalul de animale domestice).
într-adevăr, în aproape toate staţiunile neolitice din "ţară, ale
căror resturi faunistice le-am studiat (afară de Bogata), porcii
domestici sînt reprezentaţi prin
cifre mult mai ridicate, de obicei
depăşind chiar pe cele ale ovicaPl. 1. - Bos la11r11s L, oase aparţinînd la cele două varietllp deosebite ca
talie: 1, fragmente de femure; 2, astragale; 3, falange li.
prinelor. Semnificaţia acestei constatări este deocamdată greu de
stabilit. Totuşi, trebuie să menţionăm faptul că lipsa porcului printre resturile de faună
ale unei staţiuni este de obicei interpretată drept un indiciu că avem de-a face cu o
populaţie mai mult sau mai puţin nomadă. Dar tot aşa de bine acest fapt poate să fie
în legătură şi cu lipsa mijloacelor de hrană pentru acest animal, în regiunea respectivă.
Luînd în consideraţie dimensiunile puţinelor resturi osoase aparţinînd porcului
domestic, se poate afirma că avem de-a face cu forme ce s-au depărtat mult de cea stră
moşească sălbatică, atestînd iarăşi o domestidre de dată veche.
În ceea ce priveşte cîinele, procentul mic de resturi ce-i aparţin nu ne poate surprinde, dat fiind că în toate staţiunile neolitice pe care le-am studiat, numărul de
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piese ce-i pot fi atribuite găsit in gropile cu « resturi de bucătărie» este intotdeauna
destul de mic.
Referindu-ne in general la animalele domestice din fauna de la Techirghiol, este
interesant de semnalat faptul că resturile lor aparţin, in bună parte, unor indivizi mai
mult sau mai puţin tineri, nematuri. Resturile de indivizi adulţi sint aici, ca şi in celelalte
staţiuni neolitice din ţara
noastră, mai puţin numeroase. Această constatare
ar putea fi interpretată in
sensul că animalele domestice din neolitic serveau Pl. Il. -· Ol•icaprinat: 1, Capra birrm
1., fragmente de coarne: 2, (),.;;
mai ales ca furnizoare de
ario l., fragmente d ... coarne.
carne, majoritatea lor fiind
tăiate încă tinere, ţinînd
seama şi de greutatea de a
le hrănt in timpul iernii.
Lista
mamiferelor
sălbatice ne surprinde prin
numărul mic de specii
identificate, prin frecvenţa
mică a resturilor lor precum şi prin raritatea sau
chiar absenţa celor de pă
dure, atit de frecvent întîlnite in celelalte staţiuni
neolitice. Constatăm, in
schimb, prezenţa măga
rului european sălbatic
fosil, socotit drept animal
de stepă, a iepurelui şi a
vulpii, ce se pot intilni in
biotopuri foarte variate,
precum şi a căprioarei ce
poate trăi in cringuri şi
tufişuri, nefiind numaidecit caracteristică pentru o regiune păduroasă. Toate acestea, ca şi prevalenţa ovinelor
asupra caprinelor, ne arată că avem de-a face cu un mediu de stepă. În ceea ce pnveşte resturile de delfin, animal strict legat de mediul marin, prezenţa sa a1c1 se
datoreşte apropierii litoralului ~lării Negre.
Dintre toate mamiferele sălbatice, deosebit de interesantă este specia de măgar
european sălbatic, F.qmts ( Asifms) h]drtmliiiiiS Reg. Această specie a fost considerată
multă vreme drept stinsă 1a sfîrşitul paleoliticului sau ce 1 tirziu in mezolitic. Prezenţa sa
in neolitic a fost semnalată pentru prima oară in Ungaria de către S. Bokony (in staţiuni
aparţinînd culturii Criş), iar mult mai recent in Iugoslavia (aceeaşi cultură). La noi in
ţară, resturile sale au fost găsite pentru prima oară in necropola neolitică de la Cernavoda,
aparţinînd culturii Hamangia, iar acum constatăm prezenţa sa şi in staţiunea de la Techirghiol. Cum prezenţa acestui equideu mic nu a putut fi identificată pînă acum in nici o altă
staţiune neolitică din ţara noastră, in timp ce atit la Cernavoda cit şi la Techirghiol resturile sale sînt destul de abundente, putem conchide, pînă la noi descoperiri, că Dobrogea
oferea condiţii bune pentru supravieţuirea aici, în neolitic, a acestui animal de stepă .
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Este interesant de semnalat că resturile de 1:.. h)'drtmliiiiiS din neoliticul de la Techirghiol (ca de altfel şi de la Cernavoda) se caracterizează printr-o gracilitate accentuată,
în comparaţie cu acelea din pleistocen. ,\cest fenomen ar putea fi socotit drept un preludiu
al stingerii apropiate a acestei specii. Pc de altă parte, faptul că pînă la descoperirea de
la C:ernavoda şi Techirghiol, nicăieri această specie n-a fost găsită mai tîrziu decît cultura
Criş (Kiiriis, Cngaria şi NE lugosla,·ici), ar putea constitui un
indiciu al \·echimii mari a culturii
~lamangia.

În fine, trebuie adăugat că
unele piese osoase ce-i aparţin
poartă urme de ardere, ceea ce
ne indică Întrebuinţarea lui în alimentaţia populaţiei neolitice de la
Techi rghiol.
ln schimb, în staţiunea neolitică de la Techirghiol --- ca şi
in necropola de la C:ernavoda,
aparţinînd aceleiaşi culturi - nu
s-a identificat pînă în prezent nici
un rest aparţinînd sigur unor
equidee mari, cu toate că prezenţa
calului ( 1:.qrms caba//11s L) probabil sălbatic, a fost semnalată de
noi în staţiunile neolitice de la
Traian, Tangîru şi Bogata. Totuşi
in gropile cu material amestecat
(neolitic şi roman) apar la Techirghiol şi resturile de cal, fără să se
poată spune dacă era sau nu domesticit. Pînă la o precizare mai sigură
a apartenenţei stratigrafice a acestui
din urmă material, nu se poate
vorbi însă despre prezenţa sau
absenţa acestei specii in Dobrogea
in perioada culturii Hamangia.
În ceea ce priveşte resturile
osoase trecute în tablouri sub
denumirea « Equideu mic ( 1:qmt.r
~)·drttlllillm?) >> precizăm că ele nu
Pl. 111. - J:qum ( Asinw) !Jrdnmlinm Rcg: 1, fragmcmc de mandibulă,
pot proveni în nici un caz de la
cu !\{8 definitiv pc calc de a ieşi, văzut de sus (apaqinind unui individ
tînăr); 2, P3 superior sting dctinitiv; 3, fragment de molar inferior
cal ( 1:.qtms cabal/11.r L. ), ci aparţin
definitiv; 4, falanga 1 antcrioar.i drcapt:i; 5, fra~~:mcm de mctacarp sting.
aproape cu siguranţă speciei Lqrm.r
~ydnmtimt.r. Dat fiind însă că
nicăieri nu a fost descoperit pînă azi un schelet întreg aparţinînd măgarului sălbatic
european fosil, multe părţi osoase din scheletul său au rămas încă nedescrise. lată de
ce, în lipsă de date comparative pentru determinarea lor precisă, preferăm să le
trecem în mod provizoriu sub denumirea de « Equideu mic ( 1:.qtms ~rdrtmlin11s?) >>.
Spre deosebire de alte staţiuni neolitice din ţara noastră, resturile căprioarei şi
ale mistreţului sînt extrem de rare la Techirghiol, iar cerbul lipseşte complet. Aceasta
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in legătură cu conditiile geogratico-climaterin: ale regiunii. Tot in legătură cu acestea
se intilnesc aici resturile unei specii mici de delfin (poate J>bocttl'lltt pbtJCttl'lltt). Prezenţa
resturilor acestei specii in materialul de la Techirghiol pune intrebarea dacă oamenii
culturii Hamangia dispuneau de mijloacele necesare pentru a vina delfinii in
largul mării, sau dacă resturile identificate de noi pro\·in mai degrabă de la exemplare
moarte, aduse de valuri la ţărm.
Carnivorcle sălbatice sint
reprezentate in staţiunea neolitică de la Techirghiol doar prin
\'ulpe (Cmi.r r11/pl'.r 1.. ). Totuşi
este bine să semnalăm aici că in
una din gropile săpăturii, cu material amestecat (neolitic şi roman), am putut identifica un
fragment de mandihulă de şacal
(Crmis tllfl"l'll.f 1..). Chiar dacă ca
nu datează din neolitic, ci din
epoca romană, această piesă atestă
prezenţa şacalului in fauna veche
a Dobrogei.
În materialul aparţinînd celorlalte grupe de \·ertebrate, un
interes deosebit il prezintă resturile unui pe~te osos,
l!trttltt
tt!lrala (dorada). ,\ceastă specie
este reprezentată prin patru premaxilare (cu toţi dinţii căzuţi)
aparţinînd la indivizi diferiţi, precum ~i doi dinţi izolaţi aparţi
nînd iarăşi unor exemplare diferite. În acest mod, in materialul
neolitic de la Techi rghiol specia
arătată este reprezentată prin resturile a ~a~e exemplare. Faptul
atestă că in acea perioadă a neoliticului, frecvenţa doradelor in regiunea litoralului nostru al :\lării
:'\egre era destul de mare, spre
deosebire de timpurile actuale,
cind ele se intilnesc aici exceptional, deşi sint mai frecvente in 1'1. )\·. 1. lhlphi""·' •{' .. \crtchrc 2, carnivore: ;o) Cani1 mlpa L,
regiunea litoralului bulgăresc ~i h) (.,mii aurt·m l., c) LmiJ familiariJ L, (fr.t~mentc J,· manJihulc);
3, C<J{'rmllfs <aprrolm L, fragment de mandihul~.
comune in :\lediterana. Judecind
după mărimea premaxilarelor lor,
rezultă că exemplarele cărora au aparţinut atinseseră o talie foarte mare. Dacă luăm in
considerati" că dorada este o specie foarte sensibilă la frig şi că probabil a dispărut
aproape complet din apele nordice ale :\lării Negre, tocmai din cauza iernilor grele de
aici, rezultă că in epoca culturii Hamangia, condiţiile climatice trebuie să ti fost mai dulci.
De asemenea, date fiind particularităţile ecologice ale acestei specii, care intră primăvara in
lagunelc salmastre legate de mare, găsind acolo hrană mai abundentă, am putea conchide
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că lacul Tech.irghiol
sărate decît azi. În

comunica atunci cu marea şi că apele sale erau mult mai puţin
fine, prezenţa resturilor aparţinînd acestei specii pune problema
modului cum se realiza pescuitul ei. E posibil că acesta se făcea mai ales atunci cînd
doradele intrau sau ieşeau periodic din lacul Techirghiol (migraţiile sezoniere ale acestei
specii), pe atunci legat de mare, şi nu în largul mării. în orice caz, faptul că într-o
staţiune situată între mare şi lac, s-au găsit
relativ puţine resturi de peşti, ar putea
indica, că atunci pescuitul în larg nu era
încă suficient de dezvoltat. Oricum, problema pescuitului în larg al neoliticilor din
staţiunea de la Techirghiol rămîne încă deschisă.

Prezenţa resturilor de păsări, iarăşi nu
prea frecvente, dintre care am putut identifica pe acelea ale unor cocori, precum şi ale
unor gîşte sălbatice, ne arată că locuitorii
staţiunii le întrebuinţau în alimentaţia lor
şi posedau mijloace de a le prinde.
Resturile de moluşte lamellibranch.iate
comestibile: midia (Mytilus) şi scoica de
rîu (Unio), reprezentînd foarte puţine exemplare, arată că acestea nu constituiau un element important în hrana locuitorilor neolitici de aici. Prezenţa unor fragmente de
scoică de Unio constituie însă încă un indiciu că în vecinătatea staţiunii exista o apă
îndulcită.

În concluzie, studiul faunei descoperite în staţiunea neolitică de la Techirghiol,
aparţinînd culturii Hamangia, ne arată că
locuitorii de aici se îndeletniceau cu creşterea
r,...,. .... • 1 :>r mari precum şi a ovicaprinelor.
t frecvenţa foarte mică a porcilor
.lei ar putea 6. interpretată ca un
.u al unei vieţi mai mult sau mai
noroade.
Vinătoarea,
aşa cum o arată frecvenţa
Pl. V. - A11rala aur·afa L: t şi 4, prcmaxilare văzute pc fata
inferioară (mărime naturală); 2, molară văzută pe partea
joasă a resturilor osoase aparţinînd mamiexternă (2 x); 3, aceeaşi văzută pe partea internă (2 x).
ferelor sălbatice, nu constituia o ocupaţie
importantă. Din acest punct de vedere
locuitorii staţiunii îşi concentrau atenţia mai ales asupra măgarului european sălbatic
fosil, ale cărui resturi sînt relativ abundente în fauna studiată.
De asemenea nu pare ca neoliticii de la Techirghiol să 6. fost pescari iscusiţi, fapt
atestat de numărul mic de fragmente osoase de peşte găsite în fauna acestei staţiuni, situate
în apropierea litoral ului marin şi la malul unui Jac, odinioară lagună. Pescuitul era probabil
practicat de ei ocazional, cînd acesta era foarte uşor de realizat, aşa cum este momentul
migraţiilor sezoniere ale doradelor.
Judednd după procentul resturilor de păsări şi scoici comestibile, vînă
toarea primelor cît şi culegerea celorlalte nu par să 6. constituit decît o operaţie
sporadică.
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În afad. de aceste date, referitoare la viaţa locuitorilor neolitici de la Techirghiol,
studiul faunei descoperite acolo ne permite sli formullim unele concluzii (ce vor trebui
verificate ulterior) asupra condiţiilor geografico-climatice ale regiunii în neolitic.
Frecvenţa mieli sau chiar lipsa speciilor de plidure, prezenţa mligarului slilbatic
european fosil, precum şi prevalenţa oilor asupra caprelor par a indica faptul d atunci,
ca şi azi, regiunea Techirghiolului era o zonli de stepli.
Prezenţa doradei, peşte stenoterm, azi extrem de rar în jumlitatea nordicli a Mlirii
Negre, pare a arlita eli condiţiile de temperaturli ale acesteia erau mai apropiate de cele
ale l\lediteranei, în perioada neoliticului, cînd s-a dezvoltat cultura Hamangia.
Atare constatare ne permite sli conchidem eli aceastli culturli s-a dezvoltat în perioada « optimumului climatic postglaciau care începe la noi aproximativ acum 8-10
mii de ani şi se terminli aproximativ acum 3 mii de ani (dupli E. Pop). De aici ar rezulta
eli staţiunea de la Techirghiol, aparţinînd culturii Hamangia a putut fi locuitli în timp,
cîndva, în interiorul acestor limite. Faptul eli, în materialul sliu faunistic, s-au putut
identifica resturi numeroase ale mligarului european pleistocenic, care dispare din alte
regiuni, o dl\lli cu sfîrşitul paleoliticului, neglisindu-se decît excepţional în mezolitic
(Azilian) şi prelungindu-şi existenţa în neoliticul foarte timpuriu (Criş) doar în Ungaria şi
nord-estul Iugoslaviei, ar putea sli indice o datare cronologieli a acestei staţiuni, apreciabil
mai veche decît limita superioarli a optimumului climateric.
Luînd în consideraţie migraţiile sezoniere ale doradei în limanurile salmastre de
pe litoral, putem conchide eli, atunci, lacul Techirghiol comunica cu marea, constituind o
lagunli cu o apli mult mai puţin sliratli decît azi.
OLGA NECRASOV
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SERGIU HAIMOVICI

H3Y4EHHE HEOJIHTHt..IECKOR ~AYHbl TEKHPrHOJIA

PE310ME
PaCJ<onKH, npoH3BeJlCHHble a 1959 r. ApxeoJiorH'ICCl<HM MY:JeeM rop. KonCT&Hua na neo!IHm'lecKoM noceneHHH mna XaMBJWKHR B TeKQPrHOJie (6JIH3 qepnoMopCl<oro no6epe>KbR H naceneunoro nyHKTa no,n 3THM Ha3BaHHeM), BbiRBHJIH MHOrO'IHCJICHHbiC OCTaHJ<H >KHBOTHbiX.
06~ee KOJIH'Iecrao OCTaTKOB .nocmraeT 1437; 6o!lr.mnncrao HX CHJibHO noape>~<,neuo,
o nu 011IOCRTCR K CCJ<YXOHHbiM orlipocaM n. Y ,nuocr. onpe,nenHTb 1163 OOJIOMKa, no npe.ttnOJio>KeHHJO 01110CR~CR K 427 OCOORM.
B TB6JIHI.lC 1 YKB38Hbl o6napy>t<eHHble BH.nbl. HapR.ny c HHMH B ney,nOBJICTBopnTeJir.Ho
,uaTnpoaannoM OCTeoJIOrH'IecKOM Manpnue (6b1Tb MO>KeT 6oJiee no3,nneA :moxu, 'leM ueoJUIT)
o6napy>t<H!IH o6JioMoK HH>KHC'IeJIJOCTHOR KOCTH WBKBJia (Canis aureus). 3TOT BH.n ne YKB3BH na
Ta6JIHflC, OOCKOJibKY ero XpoHOJIOrH'IecKOC OOPeJle!ICHHC HC BOOJIHC JtOCTOBCpHO.
Ha Ta6JIHI.lC II DPeJlCTaBJICHa Bcrpet~aeMOCTb (o6JIOMKOB H oco6eA) 6oJ11>WHX cucreMaTHqecKHX rpynn. OTMe'laeTCR no,naaJIRJO~ee 6o!lr.muncrao OCTaHKOB M!leKonHTaJO~x H 'lpe3Bblqaftno HH3KHA Dpol.lCHT pb16bHX KOCTeft. 3To y,nHBHTCJibHO, CCJIH no.nyMaTb, 'ITO pe'lb H,neT O CTORHKC, pacnoJio>KennoA 6JIH3 6eperoa MopR u 03epa, Kor.na-ro 6brawero JlaryHOR, TeM OOJiee,
'ITO ace OTKonannble KOCTHble OCTaHKH 6bmH co6panbl. YKa>KeM TBK>Ke, 'ITO 6oJir.maR qacrr.
pb16bHX OCTBHKOB RBJIRCTCR KOCTRMH 30JIOTOro JIC~a (Aurata aurata L.) - CTCHOTepMH'IecKOro
au,na, a nacroR~ee BpeMR 'lpe:tBbl'laAno pe,nKo acrpet~aJO~erocR B t..IepnoM Mope, 6JIH3 pyMbiHcKoro no6epe>KbR.
Ha Ta6JIHI.le III YKB38Ha BCTpe'laeMOCTb (o6JIOMKOB H oco6eA), c o,nnoA cropoHbl, .nHKHX
MJICKODHTBJO~, a c ,npyroA- ,noMaWHHX. OTMe'laeTcR O'ICHI> HH3KBR 'laCTOTa .JUU<HX (10,50%),
DO cpaBHCHHIO C ,noMaWHHMH (89,50%). J-13 OOCJIC,nHHX nepBoe MecTO 3aHHMaeT KpynHbiR poraTbiA
Cl<OT (OOJibWC OOJIOBHHbl o6~ero 'IHCJia), 3ll 1D1M CJie,nyJOT OBI.lbl H K03bl, cpe,nn KOTOpbiX KOJIH'IecTBO OBCI.l pe3KO npeo6J~a,n&eT ~ KOJDI'IecTBOM K03. t..Jro KaCBeTCR ,IUU<HX MJICKOIDIT8JOI.QIIX,
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ro xapaKTepHo, '-ITO cooepweHHo OTcyrcroyJOT JJecHble nopo.JU>I KBK uanp. Me,noe,llb H, oco6enuo,
onem, croJJb OObltUtble ua .npynrx ueoJJHTHtJecKHX CTORHK&X. Ha 1163 KOCTHbiX o6JJOMKOB JDIUib
,noa npHH&Nie>K&T Kocyne H TPH ,nHKoMy Ka6auy. Cpe,nu ,nHKHX >KHBOTHbiX nepooe Mecro 38HHMaeT
Equus hydruntinus, THDHtJHo crenH8Jl MeJJK8Jl nowa,nb. YnoMRHeM, tJTO 3TOT on.n (.no CHX
nop CtJHT3J10Cb, tJTo ou BbiBeJJCR eme o :moxy Me:JOJJHTB) aoTopbl o6uapy>KHJJH H o nepno.n
.no6py,D,>KCKoro HeoJJHTB o l.lepuaoo,ne.
HeKOTOpble xapaKTepHble oco6eHHOCTH «ilaYHbl TeKnpmona, a HMeHHO ttacraR ocrpettaeMOCTb
Equus hydruntinus, DO'ITH DOJJHoe OTC)'TCTBHe JJecHbiX IIOpo,n H KOJIHtJeCTBeHHoe DpeOOJJ&,naHHe
OBeQ H&,n K038MH DOK83biB3JOT, tJTO B :moxy HeoJJHTa, KaK H Tenepb, BOKpyr CTORHKH pacCTHJJaJJ3Cb
crem.. C ,npyroR CTOpoHbl, cp8BHHTeJJbH8Jl tJ3CTOTa OCTaHKOB 30JIOTbiX JJeuteR ,nopa,n (Aurata
aurata L) CTeHOTepMHtJeCKoro ou,na, cou,neTeJJbCTBYeT o TOM, tJTo Tor.na KJJHM&T 6biJI MeHee cypoo,
tJeM Tenepb: pettb H,neT o6 DOCJJe JJe,nHHKOBOM KJJHMaTHtJeCKOM ODTHMyMe. llpHcyTCTBHe TOro >Ke
30JJOTOro Jteuta C Ce:JOHHbiMH MHrpa.QHRMH B JJaryHbl DOOepe>KbR, DOK83biB8eT, '-ITO B Te
naJteKHe BpeMeua oaepo TeKnpmoJJ 6Lmo naryuoR, coo6maoweRcR c l.lepHbiM MopeM.
l.lro KacaeTCR aawrndi HeoJJHTHtJeCKHX o6HTBTeJieR CTORHKH TeKHpmon, ro MO>KHO 38KJIIOtJHTb, tJTO >KHBOTHOBO):tCTBO (paaoe,neHHe KpyDHOro poraToro CKOTa, OBeQ H K03) 6biJIO O,nHHM H3
HX OCHOBHbiX 38HRTHR, a OXOTa JIHWb BTOpoCTeOeHHbiM. PbiOOJIOBCTBO TaK>Ke 6biJIO p83BHTO B He3H8tJHTeJJbHOR creneHHj oepoRTHO, OHO HOCHJIO Ce:JOHHbiR xapaKTep B CBR3H C MHrp8QHRMH ,nopa,n.

OG'LJICHEHHE PHCYHKOB
T86n. 1. - Bu lt~~~rllt L. KOCTH .ayx oco6eA HCOJUQWCOBOro pocra: 1, o6noMKH 6e,llpeHHoA KOCTH;
Hll,llllRTO'IIIbiC KOCTH; 3,
II.
Ta6n. 11.- O.itt~pri-: 1, CfiJI'fl hirttu L., o6noMKH poroa; 2,
tZriel L., o6nOMKH poroB.
Ta6n. III.-~~~~~~ (hi1111t) b_7tlr1111lillut1Ug.: 1, $parMCHTbl HH>t<He'lenJOCTHoA KOCTH c npope3bl&aJOIIlHMCR
M 1 , BH,Il CBCp;Ky (Mono,llRJI oco6b); 2, OOCfORHHblft BepXHHft neBblft pa; 3, $parMCHT OOCfORHHoro HH>t<Hero KOpeHHOro
3y6a; 4, npaBaR nepe,llHJIJI
1; 5, o6noMOK neaoft DJICTH.
Ta6n. IV.- 1, Delpbi11ut tp., D03BOHKH; 2, XHIIlHbiC: a) Ct111i1 •ulpts L; b) Ct111is tJNrtllt L.; c) Ct111it
/tJmi/itzrit L. = o6noMKH HH>t<HC'ICnJOCTHbJX Kocteft; 3, Ct1pnolus ttJJWtolus L., o6noMOK HH>t<He'lenJOCTHoft KOCTH.
Ta6n. V. - A~~rtJ/tJ tJNrtJitJ L.: 1 H 4, 'ICTblpe npeMaKCHnRpa, BH.Il CHH3Y (H&TypanJ.HaJI BenH'IHHa); 2, 3y6,
BH,Il C BHCWHCft CTopoHbl (2X); 3, 3y6, BH,Il C BH)'TpCHHeft CTopollbl (2X).
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F.TUDE DE LA FAUNE DECOUVERTE
DANS LA STATION NEOLITHIQUE DE TECHIRGHIOL
RESUME

Les fouilles archeologiques de 1959, executees par le Musee de Constanţa, mirent au
jour de nombreux restes osseux d'animaux, dans la station neolithique de type Hamangia, de
Techirghiol - situee entre le lac de Techirghiol et le bord de la mer Noire. ·
Les materiaux exhumes comptent 1 437 pieces osseuses fort fragmentaires, dont 1 163
ont pu etre determinees. Elles correspondent, d'apres l'estimation des auteurs, a environ 427
individus. Le caractere tres fragmentaire de ces materiaux indique qu'ils constituent des restes
de cuisine.
Les auteurs ont inscrit dans le tableau 1 du texte roumain les especes d'animaux qui y
furent identifiees. Il faut mentionner que dans les materiaux provenant de cette meme station,
mais qui n'ont pu etre dates avec suffisamment de precision (ceux-ci pouvant etre plus tardifs
que le neolithiquc), ils ont identifie un fragment de mandibule appanenant au chacal (Canis
aureus L.). Cette espece ne figure cependant pas sur le tableau, vu que les auteurs ne savent
pas a quelle epoque elle appanient.
Ils ont presente, dans le tableau II, la frequence des pieces osseuses ainsi que le nombrc
probable de specimens qui pourraient leur correspondre, d'apres les grands groupes systematiques. Il en resulte que ce sont les mammiferes qui figurent le plus frequemment dans ces
materiaux et que les poissons y sont assez pauvrement representes. Cela est d'autant plus surprenant que la station est situee a proximite immediate du bord de la mer et qu'absolument tous
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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les restes osseux decouverts durant les fouilles furent prelevcs. Il est important de signaler que
la plupart de ces restes appartiennent a la dorade ( Aurata aurata L.), espece stenotherme,
auJourd'hui extremement rare dans les eaux roumaines de la mer Noire.
Le tableau III presente la frequence des differentes especes de mammiferes domestiques
et sauvages (pieces et individus). La lecture des chiffres qui y sont inscrits nous indique une
frequence tres faible de ces demiers (10,50%), en comparaison des premiers (89,50%). Parmi
ceux-ci ce sont les bovides qui" occupent la premiere place (la moitie du total). Les ovicaprins
y tiennent la seconde place et presentent un pourcentage beaucoup plus eleve de moutons que de
chevres. Les porcs y sont extremement rares. En ce qui concerne les animaux sauvages, i 1 faut
bien souligner !'extreme pauvrete de ces materiaux, surtout de betes sauvages des forets.
Sur un total de 1 163 pieces osseuses, nous n'y avons trouve que deux qui appartiennent au
chevreuil et trois au sanglier! Nulle trace d'ours et surtout de cerf, dant les restes sont d'habitude tres frequents dans les autres stations neolithiques. En revanche, la premiere place dans la
categorie des animaux sauvages est occupee par Eqm11 ( Asinns) hydrnntimu, petit equide typique
pour la steppe. A ce propos, il faut rappeler que c'est pour la seconde fois que les auteurs trouvent dans une station neolithique de la Dobrogea les restes de cette esfece quc l'on croyait
eteinte a partir du mesolithique.
Certains traits caracteristiques du complexe faunique de Techirghiol, surtout la grandc
frequen~ de E. hydr11ntin11.t, et l'absence presque totale des especes sauvages des forets, la preponderence numerique du mouton sur la chevre prouvent que la region se trouvait en pleine steppe.
D'autre part, la frequence assez elevee des restes de dorade ( A11rata a11rata L.), espece stenotherme,
indique que le climat devait y etre sensiblement plus chaud qu'aujourd'hui; on y etait sans doute
en plein optimum climatique postglaciaire. La presence de la dorade presentant des migrations
saisonnieres dans les lagunes saumâtres du littoral, indique egalement que le lac actuel de Techirghiol devait alors communiquer avec le large.
En ce qui concerne la vie des habitants ncolithiques de cette station, il est clair que l'elevage constituait une de leurs principales occupations. La chasse n'y jouait pas un role important. La peche devait etre peu pratiquee, etant donnee la quantite tres faible de restes osseux de
poisson trouvee. Il est fort probable que les dorades etaient prises surtout aux epoques de leurs
migrations saisonnieres.
EXPLlCATlON

DES

FlGURES

Planchc 1. - &slallrtu L. Les dcux varittes de taillcs differcntcs: 1, fragmcnts de femur; 2, astraplcs; 3,
phalangcs Il.
Planche 11. - O.i(apri"s: 1, Capra bir(lll L. - fragments de corncs; 2, O.is tlf'US L. - fragments de corncs.
Planche lll. - Eq11111 ( Asifrlll) h:Jtlrt~"lifrlll Rcg.: t, fragment de mandibulc appanenant a un jeur.e animal (avcc
unc Ma definitive mcore en alveole), vu d'en haut; 2, Pa superieure gauche, definitive; 3, molairc infcrieure de6nitive,
fragmentaire; 4, phalangc 1 antcrieure droite; 5, ll)Ctacarpien gauche, fragmentaire.
Planche IV. - 1, Dtlphifrlll sp. - veni:brcs; 2, Carnivon:s: a) Catlis 111ipu L; b) Caflis at~rr11s 1.; c) Caflis
famili4ris L. (fragmmts de mandibulcs). 3, Caprro/111 laprroltu L. - fragmmt ck mandibule.
Planche V.- Awala awala L.: t, et 4, prcmaxillaircs vuce du cote inferieur (grandcur naturelle); 2, molaire,
vuc du cote externe (2 x); 3, la meme, vue du cote interne (2 x).
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ĂPĂTURILE

efectuate în 1959 pe Dealul Cişmelei (fig. 1) urmăreau un dublu
obiectiv: 1) deosebirea unei stratigrafii amllnunţite la marginea de nord a aşezllrii,
spre pîrllul Obîrşia şi 2) dutarea de noi date pentru problemele nesoluţionate.
De aceea. s-a delimitat în continuarea sllpllturilor din 1948 şi 1958 1 o suprafaţă. cu dimensiunile de 14 x 6,50 m iar pentru cercetarea stratificaţiei terenului de bază. al
aşezării, un sondaj în colţul de nord-est (pl. l). Săpllturile au început la 4 august
şi au durat pînă la 1 octombrie.
STRATIGRAFIE

La circa 90 m N de sllpături, Obîrşia curge peste un strat de nisip mărunt cenuşiu
vînllt argilos, tare, greu erodat de apll şi care dă. loc, unde aflorează, la scurte rapiduri
ale pîrllului. Deasupra se află. un strat de marnă fin nisipoasll albă cu vine ruginii, gros
de 1,80-2,00 m; el continuă, după concluzia prof. Em. Protopopescu-Pache, foarte
probabil sub sllpllturile din 1959 şi sub cele din anii precedenţi. Spre creasta terasei,
deasupra concreţiunilor, urmează stratul de loess, descoperit la circa 500 m VNV în
dreptul ruinelor morii şi la E, în ripa de la caplltul Dealului Cişmelei.
Straturile de cultură au culoare închisă., asemănlltoare cu a solului cernoziom; ele
se subţiazll treptat pe pantă. şi ajung în partea de sud a sllpăturilor la o grosime de O, 70 m
iar în cea de nord la 0,55 m astfel încît stratul cu concreţiuni compacte apare mai
superficial. Acest strat prezintă o suprafaţă neregulată datorită pătrunderii solului vegetal
sub formă de prelungiri ce se ascut în partea de jos. Multe din aceste prelungiri sînt
datorite acţiunii rozlltoarelor de pllmînt. Pe fundul sllpăturii, concreţiunile calcaroase
apar ca pete albe înconjurate de pămîntul de culoare închisă ce formează o reţea mozaicatll
în care gangurile de rozătoare şi dsuţele de rîme apar ca pete rotunde mari şi mici.
În profilul sllpllturii, culoarea straturilor de cultură e aproape uniformă.. Afară.
de stratul arat, cu structură. deosebită de a pllmîntului de sub el (glomerularll, cu glomerule mai mari), pllmîntul straturilor Sălcuţa, Vădastra II, Vlldastra I, are o glomerularitate mai mllruntll. Pe profiluri, în umbră., se distinge, deşi în mod puţin net, o diferenţă.
slabă. de culoare între cele trei straturi: Vădastra I cenuşiu glomerular, Vlldastra II cenuşiu
închis glomerular, Sălcuţa cenuşiu-negricios prăfos nisipos. Numllrul mare de rozătoare
şi rîme a fllcut ca pllmîntul sll se uniformizeze şi numai fragmentele ceramice caracteristice au putut indica mai precis grosimea straturilor respective.
În săpllturile din 1959 nu s-a mai observat diferenţa dintre sol şi subsol a solului
de tip cernoziom degradat, evidentă în săpllturile din anii trecuţi. Existenţa unui număr
1

Corneliu N. Matccscu. SdptliiiTi ~~r/Nologit~ la V tlllmlra, in Malrri41t, VII, p. 57.
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foarte mare de concreţiuni calcaroase e
datorită faptului că săpătura fiind pe un
teren înclinat, în mod obişnuit, pe asemenea terenuri concreţiunile sînt mai
abundente şi mai mati decît pe terenurile
orizontale. După observaţiile făcute în
porţiunile de loess ce apar în dreptul
morii şi în rîpă, concreţiunile s-au format într-un orizont al loessului nisipos
care se vede în malul drept al văii Obîrşia.
În sondajul din colţul de NE al
săpăturii, sub stratul bogat în concreţiuni,
se află de la adîncimea de circa 2,50 m în
jos un strat de mamă nisipo-prăfoasă
micacee albicioasă cu vine gălbui, ce apare
şi în malul drept al Obîrşiei, în locurile
mai ridicate ale albiei majore. El prezintă
caracterele unui nisip fin, probabil de
origine lacustră, slab limonitizat. Peste
acest strat nisipos de origine lacustră s-a
depus loessul eolian cu gasteropode de
stepă ( Helicella striata MOLL.J, iar peste
loess s-a ridicat duna de nisip roşcat pe
care se află Măgura Fetelor.
STRATURILE DE CULTURĂ

Cel mai vechi strat, Vddastra 1, c
de culoare cenuşie şi se află la adîncime
de 0,70- 0,55 m. Destul de subţire,
15- 11 cm, e format dintr-un pămînt
glomerular cu mult carbonat de calciu şi
concreţiuni mici.
Ca şi în săpăturile anterioâre, eeramica reprezintă cea mai mare parte a materialului arheologic. Vasele sînt lucrate din
pastă mai puţin îngrijită sau din pastă de
calitate frămîntată din lut de pe Dealul
Cişmelei amestecat cu nisip vînăt argilos
din matca Obîrşiei. Între formele frecvente
se enumeră vase bitronconice şi străchini
din pastă comună; vase bitronconice cu
gît şi patru proerninenţe pe rotund, castroane şi vase cu picior din pastă de calitate neagră-cenuşie lustruită. Aproape
toată ceramica e ornamentată. Vasele din
pastă mai puţin îngrijită au ornamente
simple, formate din adîncituri ovale şi
benzi înguste verticale; cele din pastă de
calitate au, mai totdeauna, decorul rezultat
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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prin diferite combinaţii de caneluri fine, « plisseuri », dispuse orizontal, vertical, oblic sau
în formă de spirale. Părţile neornamentate sînt citeodată acoperite cu o culoare
roşie-crudă.

Pe un fragment, alături de caneluri apar motive decorative rezultate prin crcstare,
cunoscute mai de mult prin săpăturile de la Vădastra ~i Cru~ovu. Recent, la Celei 1, s-au
găsit vase cu decor din cancluri şi vase
cu decor prin crestare.
Alte fragmente au ca decor alveole
de unghie caracteristice culturii Criş
Starceyo sau « plisseuri » cunoscute in faza
Bolintineanu a culturii Boian. În săpătu
rile efectuate la lpoteşti, pe Olt, în 1959,
Eug. Comşa a documentat legătura intre
faza \'ădastra 1 şi Bolintineanu 2 •
În comparaţie cu lutul, silexul, piatra şi o~rul au fost prelucrate mult mai
puţin. Ocupaţiile principale ale locuitorilor erau creşterea vitelor (in special
cornute mari şi mici) şi cultivarea plantelor.
Două gropi, una mai adîncă, au in
pămîntul de umplutură tot felul de materiale aruncate: oase de animale, fragmente ceramice, unelte rupte, scoici ş. a.
Stratul I ·ad(/s/ra Il are culoare cenuiar pămîntul, glomerular prăfos
l'il(. 2.
Fi~o:urin:I nrnamcncac:"c din stratul \'ădastra Il.
nisipos, e mai bogat în humus decit
pămîntul stratului anterior. În porţiunea
săpată, stratul are grosime de 28-22 cm. Numeroase gropi din care s-a scos lut
pentru lipit şi pentru oale, au străbătut stratul Vădastra 1 pătrunzînd in pămîntul VIU.
llmplutura lor conţinea o mare cantitate de materiale arheologice.
Ceramica e lucrată din pastă marnoasă argiloasă nisipoasă cu nisip mai mare, pietricele şi pleavă, mai ales la vasele mari. Datorită diferitelor condiţii de ardere arc culoare
neagră cenuşie-brună. Între formele des întîlnite sint vasele cu git (in general de dimensiuni apreciabile), străchini şi vase cu picior asemănătoare celor din stratul \'ădastra 1.
În cea mai mare parte, ceramica e ornamentată cu motive decorative geometrice rezultate prin crestare. Incrustaţia cu alb, lustrui şi culoarea roşie-crudă dau vaselor un efect
decorativ necunoscut pînă aci in mediul neolitic de la Dunărea de jos - ceea ce
arată un deosebit gust artistic.
Plastica e şi ea bogat reprezentată. ~lai multe figurine fragmentare au ornamente
asemănătoare celor de pc vase. O piesă de proporţii mai mari, înaltă de 13,6 cm şi
aproape Întreagă, unică, simbolizează două divinităţi (fig. 2).
Ceramica era arsă în gropi, cunoscute la \'ădastra încă din 1956; una, de dimensiuni
reduse, s-a găsit in centrul suprafeţei săpate.
Faţă de timpurile anterioare, silexul s-a prelucrat in cantităţi mai mari, iar
uneltele sînt în majoritate răzuitoare. Uneltele din piatră şlefuită s-au găsit în
număr mic. Un frecător dintr-o rocă granitică adusă de ape, Olt sau Jiu, din
şie închisă

1

1

in acest volum, p. 555 şi urm.
Eug. Comşa, ibitl'"'• p. 213 şi urm.
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regiunile muntoase, a fost întrebuinţat timp îndelungat (fig. 3). Puţinele suie şi dăltiţe,
aflate în stare fragmentarli, sînt lucrate din oase de rumegătoare mari.
Ca în tot neoliticul de pe Dealul Cişmelei, ocupaţiile principale erau creşterea
vitelor şi cultivarea plantelor. Vînătoarea şi pescuitul se practicau puţin. Cîteva oase de
animale sălbatice, determinate de prof. V.
Gheţie, sînt de cerb şi de carnasier felin; o
vertebră de peşte aparţinea, după cum precizează dr. M. Blicescu, unui crap (C.yprimts
carpio L.) de 5-6 kg.
Stratul Sdlcuţa, ultimul strat documentat
în aceste săpături, e de culoare cenuşie-negri
cioasă cu pămînt prlifos nisipos glomerular.
Stratul este foarte subţire- maximum 10 cmşi dispare complet pe pantă la 4,50 m de la
capătul săpăturii.

Materialul arheologic e puţin şi sărăcă
cios: cîteva fragmente ceramice din pastă
îngrijită, brună, provin de la ceşti cu tortiţă
Fig. 3. - Fredtor din rocă granit ici (3 /4).
şi de la vase ornamentate cu motive în formă
de «paranteze)). Un ciob de culoare neagrli cenuşie, dintr-o strachină lustruită,
are urme de pictură cu grafit. Mai multe silexuri fragmentare şi oase de animale
(bovine şi ovine) se adaugă acestui inventar sărlidcios.
Partea superioară a stratului Sălcuţa, împreună cu straturile post-Sdlcuţll au dispărut
din cauza arăturilor şi apelor de şiroire care au erodat terenul de pantă. Solul arat se deosebeşte prin culoarea ceva mai deschisă decît a stratului Sălcuţa şi prin structura glomerulară stricată. La suprafaţă, s-au găsit împrăştiate numeroase resturi arheologice: fragmente ceramice, unelte de piatră, silexuri patinate drate de ape, o monedă romană din timpul împăratului Constantius II ş. a.
În partea de NE a săpăturii, o groapă de bucate, săpată într-o altă
groapă, Vădastra II, avea capacitate de înmagazinare de circa 4 000 kg
griu. După ceramica găsită, groapa datează de la sfîrşitul secolului al
XIV -lea şi, foarte probabil, aparţinea bordeiului aflat puţin mai la sud.
..
Spre mijlocul laturii de E a săpăturii, altă groapă de bucate, mai
mică, în care s-a găsit griu carbonizat, pare a fi din sec. XVII-XVIII.
Din aceeaşi vreme e şanţul de înconjur al unui bordei de pe Dealul
Cişmelei, datat printr-un ac întrebuinţat drept undiţă (fig. 4). După analizele spectrografice şi metalografice efectuate de ing. Alfred Kathrein,
acule lucrat din alamă(Cu+Zn) 1 prin deformare plastică -probabil trefilare - fără tratament termic, ceea ce îi dă rezistenţă şi elasticitate mare.
CoNctuzu
Săpăturile prezentate au adus noi date în legătură cu formarea
terasei şi cu straturile arheologice, iar gasteropodele au sporit documentarea asupra climei de stepă şi silvo-stepă în care s-au format soiurile.

1
Ce conţine şi alte elemente: Ni 0,05%, Pb 1%, Sb
0,01%, As 0,01%, Sn 0,01%, provenite din minereurile

Fig. 4. - Ac de
alaml (1 /1).

de Cu. Nichclul putea li introdus şi intenţionat, spre a
mlri rezistenţa acului la . coroziune.
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Fragmentele ceramice ornamentate cu motive caracteristice culturii Criş-Starcevo
contribuie la lămurirea originii culturii Vădastra; cele cu motive cunoscute în faza Bolintineanu, la cunoaşterea relaţiilor dintre neoliticii de pe Dealul Cişmelei şi cei din regiunile de la est. Motivele ornamentale de pe figurinele din stratul Vădastra II îmbogăţesc
reprezentările pieselor de port cunoscute pentru acele timpuri.
Oasele de oaie şi de caprll sînt un indiciu eli lîna şi părul au servit la ţesături, după
cum arată şi greutăţile de la războaiele de ţesut. Citeva oase de bovine din stratul
Vădastra II sînt, după concluziile prof. Gheţie, de la animale care n-au fost în stabulaţie
- probabil, întrebuinţate la tracţiune.
Pentru epoci mai noi, gropile de bucate vin să completeze, alături de ştirile istorice 1,
documentaţia pentru bogăţia agricolă din această parte a ţării.
CORNF.I.IU N. MATF.F.SCll

APXEOJIOrHl.JECKHE PACKOllKH 8 B3.IlACTPE
PE310ME

Ueru.JO
HHe HOBbiX

paCKonoK

JUUIHbiX

1959

r. 6biJJO KllK AeTaJJbHoe onpe,~:teJJeuue crpaTurpact»uu, TBK H nonyqe-

WJR peweHHR eme ue BbiRCHeHHbiX aonpocoa.

8 OCHOBBHHH KfJlbT)'pHbiX H8JVJ8Cl'OB8HHA 38JleraeT CJJOA TOHKOI'O

MepreJJeaoro DeCKB C

H3BecTIUIJ(OBblMH KOHKpel.lHJIMH, nepeKpb1881QUlHA CJJOA TOHKOro D:C'IaHOro MepreJJR, DOA KOTOpbiM
a pyCJJe peKH 06blpWHR HBXOAHTCR CJJoA rnuuucroro JJHJJoaaro-ceporo neCKa. KyJlbT)'pHbie HanJJacroaaHHR 83AaCTp8

1,

83,~:t8CTpa

11, C:)JJJ<Yl'll

HbiA 1\BeT o6yCJJoBJJeH neperHOCM.

0HH

CT8JJH O'leHb TOHKHMH H3-38 HllKJJOHB DO'IBbl ; HX TeM-

COCTOJIT H3 Cblll)''leA 3epHHcroA Dec'IBTOA 3eMJJH, CO,~:tep>Ka

UleA yrJJeKHCJJbiA KaJJbQHA H MeJJKHe H3BecTHJIKOBble KOHKpeJVIH.
PaCKonKH o6oraTHJJH ,~:toKyMeHTBJJbHbiA M&TepHBJJ; 6blJJH AOObiTbl HOBble AaHHble a CBR3H
c KepaMHKoA, DJJBCTHKa, 38HRTHRMH aeoJJHTH'IeCKHX o6HT&TeJJeA ,IlRJJyn l.JHWMeJJeA, c aepoRTHbJM
DpHMeHeHHeM Kpynaoro poraroro CKOTa WJR TRrH, C HCDOJJb30B8HHeM OBe'lbeA WepCTH H K03bei'O
BOJJOC8 WIR TKBHeA H T. O.

l.JTO

K8C8eTCR

OOJJee 003):tHero

BpeMeHH, TO

RMbl X03RAC'JBeHHOI'O

H83HB'IeHHJI CBHAeTeJJbCTBYIOT O 6oraTOM CeJJbCKOM X03RACTBe B 3TOA 'IBCTH CTpaHbl.

Oli'bJICHEHME PMCYHKOB
Pnc. 1.- 8:t,Aacrpa. CeaepnbiA CKJIOH J\RnYn "'nwMeneA. 1, o6pbla BOCTO'IHoro KpaR; 2, M:trypa <l>e-renop;
3, paci(OOKH 1959 r. j 4, CJJOA TOHKOro nec'laHO["O MepreJJR (6eJJoro C KpaCHO&aTbiMH >KHJIKaMH), BHNIMbiA Ha npaBOM
6epery 06blpWHHj 5, CJJOA JJHJIO&aTO-ceporo ["JJHHHCTO["O neCKa, 00 KOTOpoMycc CKO.IIb3RTII BO.Ilbl 06blpWHH.
Pnc. 2. - CraTy:m<a c opH&MeHTOM H:t CJJOR B:t.Ailcrpa II.
Pnc. 3.- rp81111111b1A xpHoTep. (3/4).
Pnc. 4. - Mrna H3 JJ&T)'HH (1/1).
Ta6n. 1.- .li.Rnyn "'nwMeneA. Apxeonont'lectcne pacKonKH 1959 r.; 1, npocllnru. BOCTO'IHoA CTellbl; 2, nnan
p8CKOOOK.

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE VADASTRA
RESUME

Les fouilles faites en 1959 ont eu un double objectif: etablir des delimitations stratigraphiques detailles et recueillir de nouvelles donnees sur quelques points pas encore resolues.
A la base des couches de civilisation on trouve une couche de sabie fin mameux a
concretions calcaires; au-dessous de celle-ci une couche de mame fine sablonneuse; enfin,
plus bas encore, dans le lit d'Obîrşia, une couche de sabie argileux cendre-bleuâtre. Les couches
de civilisation Vldastra 1, Vldastra Il, Sllcuţa, tres amincies par suite du terrain en pente
sont d'une couleur foncee due a 1'humus; elles sont constituees par une terre glomerulaire,
poussiereuse et sablonneuse, contenant du carbonate de calcium et de menues concretiom
calcaires.
1 Jean de Wavrin, LI,. .,.,. MI troists lllr ,, o.".~
1445), (e:rtr. des A11rilllrlll ClmJIIiqws J'A",Uitrn),

nouvelle cdition par N. Iorga, Paris, 1927, p. 65-66.
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Les fouilles ont accru le volume des materiaux documentaires, fournissant ainsi des donnees nouvelles quant a la ceramique, la plastique, les occupations des populations neolithiques
etablies sur «Dealul Cişmeleh>, l'eventuelle utilisation des grandes betes a cornes pour la
traction et de la laine des moutons et des chevres pour le tissage, etc. Pour les epoques plus
recentes, l'examen des fosses a cereales fait ressortir la richesse agricole de la region.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - VtiJ.strs. Versant septentrional de la colline «Dealul Citmclci». 1, cscarpcmcnt de l'atrimitc est de la
colline; 2, « Mlgura Fetelor»; 3, fouilles cffcctuics cn 1959; 4, couche de mame fine, sabloMeusc, blanche ct veU. de
rouille, vue de la rive droite d'ObJrtia; 5, couchc de sabie argilcux ccndri-blcuitrc, sur laquelle glisscnt les caux d'ObJrtia.
Fig. 2. - Fiprine a cUcor de la couche Vldastra Il.
Fig. 3. - Frottoir cn picrre granitique (3 /4).
Fig. 4. - Epingle cn cui vre (1 /1).
Pl. 1.- «Dealul Cifmclci». Fouilles archiologiqucs de 1959. 1, coupc de la paroi est; 2, plan des fouilles .

..
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SONDAJUL ARHEOLOGIC DE LA OCNA SIBIULUI
(r. Sibiu, reg.

Braşov)

2 km VEST DE SAT, pe culmea numită <<Faţa Vacilor)), se află o aşezare neolitică.
Ea se întinde pînă pe malul de nord al pîrăului Visa unde au fost semnalate, încă
la sfîrşitul secolului al XIX-lea, urmele unor aşezări străvechi, printre care şi
numeroas..e fragmente ceramice pictate 1 •
În vara anului 1959, cu ocazia unei periegheze, s-a constatat că urmele de locuire,
constînd în special din fragmente ceramice de factură neolitică, se întind pe o mare
suprafaţă atît pe terasa inferioară a malului de nord al pîrăului Visa, cît şi pe acea parte
a versantului sudic, uşor terasat, al dealului numit <<Faţa Vacilor» ce este cuprinsă între
<< Podul Coţofeni )) 1 la est şi << Podul Făgădăului ))' la vest.
Tot cu acest prilej, s-au găsit fragmente ceramice, de aceeaşi factură, şi pe malul
de sud al \'isei, în terenul numit de localnici << La Roghină )), situat la confluenţa dintre
pîrăul Bivolarilor şi Visa, precum şi pc malul de est al pîrăului Bivolarilor, pe teritoriul
ce poartă denumirea de << Batrie ».
Întrucît in literatura de specialitate mai veche sînt semnalate ca provenind de la
<< Faţa Vacilor», fără stabilirea exactă a locului, atît ceramică de factură neolitică, printre
care şi ceramică pictată, cît şi urme de locuire din alte epoci 2 , era necesară efectuarea
unei cercetări de informare cu scopul de a se stabili mai precis întinderea şi natura exactă
a acestei staţiuni 3 . O astfel de cercetare a şi fost făcută intre 11 şi 25 septembrie 1959.
Au fost săpate trei secţiuni (1- III), dintre care două (1 şi III) la punctul numit
<<Faţa Vacilor)) şi una (Il) <<La Roghină» (fig. 1). Secţiunea 1, de 12 m pe 1 m, a
fost săpată incepind din malul de 41ord al pîrăului Visa, pe direcţia sud-nord. Din
punct de vedere stratigrafic s-au obţinut următoarele date: sub solul vegetal gros de
0,08-0,10 m, în care apar in mod izolat fragmente ceramice mărunte, de factură
neolitică, urmează o depunere de pămînt cenuşiu deschis cu o grosime medie de 1,70 m,
ce constituie stratul de cultură neolitică în cuprinsul căruia s-au găsit numeroase urme
de cultură materială. Incepind cu adîncimea de 1,60 m, pămîntul de culoare cenuşie
deschisă dobîndeşte o nuanţă mai închisă. La adîncimea de 1,80-2 m de la suprafaţa actuală a solului se află pămînt viu, nisipos, de culoare galbenă.
In cuprinsul stratului de cultură s-au putut deosebi trei niveluri de locuire (1, 2 şi
3) despărţite destul de clar prin urme de chirpic şi de podine, aparţinînd unor locuinţe
de suprafaţă (fig. 2). Nivelul 1 se află de la baza stratului de cultură, pînă la 1 m;
nivelul 2 de la 1 m - 0,35 m; nivelul 3, de la 0,35-0,10 m de la suprafaţa actuală a
solului. Cele trei niveluri, despărţite prin urme de podine, formează împreună un strat
de cultură care aparţine culturii Petreşti.

L
A

• C. Gooss, Cbronik, 50.
lbilll•, p. 105-106.
3
O incercare in acest sens a fost făcură de N. Lupu,
direcrnrul Muzeului Brukenrhal, prin sondajul inceput in
noiembrie 1954, cind s-a pornit săparea unui şanţ in
1

I l - c. 2

malul de nord al pirăului Visa. Lucrarea abia începură
a trebuit să fie întreruptă din cauza timpului nefavorabil.
Materialul recohar cu această ocazie aparţine cuhurii cu
ceramicl pictată de tip Perrqri.
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În primul nivel locuirea a fost
mai puţin intensă. Materialul arheologic este relativ sărac. El se înmulţeşte abia la adîncimea de 1,40 m de
la suprafaţa actuală a solului. Majoritatea fragmentelor de vase din acest
nivel aparţin ceramicii de uz gospodăresc, dar se găsesc, în mod sporadic,
şi fragmente mici cu urme de pictură
prost păstrată. -au găsit şi cîteva lame
şi răzuitoare de silex în stare fragmentară. Oasele de animale sînt de aseivelul 2 a dat un
menea puţine.
material arheologic bogat ce dovedeşte
o locuire intensă. Alături de ceramica
de uz gospodăresc, au apărut numeroase fragmente ceramice pictate, tipice
pentru cultura Petreşti. u lipseşte, de
altfel, nici ceramica cenuşie cu slip
lustruit, ornamentată în tehnica inciziei, cu benzi umplute cu puncte (cultura Turdaş). -a găsit de asemenea
ceramică ornamentată în tehnica inciziei şi exciziei (frecvent fiind ornamentul « dinţi de lup») cu analogii în
faza Boian II (aspect Giuleşti), (fig.
9 /3- 4) precum şi o categorie ceramică de tradiţie Criş, din pastă grosolană, ornamentată cu « unghia ».
Uneltele de silex sînt destul de numeroase. Alături de ele se găsesc şi
lame de obsidian. Dintre uneltele de
piatră şlefuită sînt frecvente topoarele
de tip calapod şi toporaşef'e-dăltiţe.
-au descoperit un fragment de toporciocan perforat, o săpăligă elin corn
de cerb perforat, precum şi cîteva sule
de os. Greutăţile de la războiul de
ţesut, descoperite printre resturile locuinţei ce aparţine acestui nivel, sînt în
secţiune plat-ovale.
ivelul 3, despărţit de nivelul 2,
de asemenea, prin resturile unei locuinţe de suprafaţă cu platformă, găsite
la adîncimea de 0,35 m de la nivelul
actual al solului, este strîns legat prin
structura şi prin conţinutul său arheologic de nivelul 2. Acest fapt dovedeşte o continuitate de viaţă a aceleiaşi
comunităţi pe teritoriul respectiv. Menwww.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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ţionllm însll eli, la partea superioad a stratului de culturll, s-a gllsit un fragment
ceramic, de tip Coţofeni, ornamentat cu linii incizate ce formeazll un ornament în
formll de cllprior.
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Fig. 2. - Pro61ul peretelui de est al secţiunii 1 («Faţa Vacilor»).
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Fig. 4. - Pro61ul peretelui de vest al sectiunii lll («Faţa Vacilor»).

Trebuie amintit apoi numllrul mare de oase de animale gllsite în cuprinsul nivelelor 2 şi 3, ceea ce dovedeşte importanţa destul de mare pe care o dplltase creşterea
animalelor în sînul acestei comunitllţi, în special în ultima perioadll a locuirii în aceastll
aşezare. Din analiza parţială a resturilor osteologice, rezultll d primul loc îl ocupau
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cornutele mari (hovincle), apo1 porcii ŞI numai in al treilea rind cornutele m1c1 (oi,
capre) 1 •
În secţiunea I, la 0,65 m adincime faţă de nivelul actual al solului, a fost
descoperit un mormînt de înhumaţie. :\lortul a fost aşezat in poziţie chircită, culcat
pe partea stîngă. Scheletul era orientat cu craniul spre sud-est şi picioarele spre nordvest. La ceafă şi in preajma umerilor avea o placă de gresie de rîu, foarte friabilă,
de formă oval-alungită, cu dimensiunile de 35 / 15 cm şi grosimea de circa 5 cm.

Fig. 5.

- 1\lurmînt de înhunutic în pozitie

chircită,

Placa s-a fărîmiţat cu ocazia dezvelirii mormîntului. În afara acestei plăci de piatră,
mormintul nu a avut nici un alt inventar. ~licile fragmente ceramice găsite in preajma
schclctului aparţin stratului de cultură in cuprinsul căruia a fost ingropat, precum şi
pămîntului de umplutură. \lcnţionăm doar existenţa
in faţa scheletului şi la nivelul
acestuia
a unui fragment de craniu de ho\'ideu, care ar fi putut fi pus acolo ca
ofrandă, dar care se parc că aparţine, de fapt, tot stratului de cultură, oasele de"cornute
mari fiind frecvente in cuprinsul acestui nivel de locuire. Scheletul, relativ bine păstrat,
cu excepţia antebraţelor şi a feţei, a fost studiat de către antropologul :\(. C.ristescu
care pregăteşte un studiu separat al acestui schelet (fig. 5).
Examenul antropologie a arătat că, după caracteristicile sale, craniul este de tip
mediteranean. În funcţie de indicele lui, avem de-a face cu un dolicocran. Scheletul a
aparţinut unei femei, cu o talie mică de 1,50 m, de aproximativ 50 de ani 2 •
Din observaţiile făcute cu ocazia săpăturii, rezultă că inmormintarea s-a făcut din
cuprinsul ultimului nivel (3) de locuire, mortul fiind inhumat pe teritoriul aşezării,
intr-o groapă puţin adîncă ce a străbătut, parţial, nivelul 2 al stratului de cultură.
Datorită acestui fapt, conturui gropii nu a putut fi stabilit.
În funcţie de datele prezentate considerăm că mormintul datează din ultima fază
de locui re a aşezării neo-eneolitice de la « Faţa \'aci lor» şi trebuie atribuit purtătorilor
culturii cu ceramică pictată de tip PctJ·eşti.
1

de la

Determinările
la~i.

3U

fost

făcute

de pruf.

Ol~o~a

:\ecrasu\',

s Mormintul a fost ridicat i11 •itu
Brukcnthal din Sibiu.
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Mormintul nu poate fi atribuit unei epoci mai tirzii, cu toată adincimea relativ
la care s-a făcut înmormîntarea în raport cu grosimea totală a stratului de cultură,
deoarece nici în cuprinsul şi nici în profilul nivelului superior (3) al stratului de cultură
nu s-a putut observa vreun deranjament ulterior, aşa cum ar fi fost normal în cazul
unei înmormîntări ce s-ar fi făcut după părăsirea aşezării.
Secţiunea 11 a avut o lungime de 15 m şi 1 m lăţime. Ea a fost făcută în punctul
numit «La Roghină )) 1 situat la întîlnirea pîrăului Bivolarilor cu \'isa. Secţiunea a avut
mică

..

Fig. 6. - « La

Roghină »:

t - 5, JIUclec

şi

răzuitoare

ceramică (mărime

de silex din strat de
natural:!.).

direcţia

păminr fără

est-vest. Din punct de vedere stratigrafic s-au obţinut următoarele date.
Sub solul vegetal, gros de 0,25-0, 45 m în cuprinsul căruia au apărut fragmente
ceramice lucrate la roată, datînd din perioada feudală timpurie, urmează o depunere de
pămînt cenuşiu închis, cu o grosime medie de 0,75-0,80 m, ce conţine urme de
cultură materială, îndeosebi ceramică, aparţinînd fazei pe deplin dezvoltate a culturii
Petreşti. La adîncimea de 0,65 m de la suprafaţa solului a fost secţionată o locuinţă
de suprafaţă cu platformă (fig. 3). Stratul de cultură cu ceramică pictată de tip Petreşti
se termină la adincimea de 1,25 m de la suprafaţa actuală a terenului. Sub acest nivel
urmează o depunere de pămînt negru-clisos, de 0,15 m grosime, ce se întinde de-a
lungul secţiunii, fiind întrerupt doar sub locuinţă şi în preajma acesteia prin nişte alveolări ce pătrund, pe alocuri, pînă la solul viu, nisipos, de culoare galbenă (fig. 3). În
cuprinsul acestei depuneri (de la 1,25 la 1,35 m adîncime), nu s-a găsit nici ceramică
şi nici alte vestigii arheologice. De la 1,35 m adîncime, urmează un strat de pămînt
cenuşiu deschis, clisos, cu numeroase pete albicioase, avînd grosimea de 0,20-0,35 m,
aşezat direct pe solul viu de culoare galbenă. Şi în acest strat ceramica lipseşte cu
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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desavîrşire. ln schimb, la partea superioad. a acestuia, în diferite puncte ale secţiunii
(fig. 3), s-au glisit trei dzuitoare (fig. 6/3-5), două nuclee (fig. 6/1-2) şi cîteva aşchii
de silex, precum şi fragmente mici de oase aproape pietrificate. Deşi glisite într-un strat
fără ceramid, net diferenţiat, din punct de vedere stratigrafic, de stratul de cultură
neolitic aparţinînd culturii Petreşti, uneltele de silex descoperite nu sînt tipice pentru
nici una din culturile paleoliticului superior. După tehnica în care au fost lucrate par a
aparţine mai degrabă epocii neolitice. Pe de altă parte, lipsa ceramicii împiedid, de
asemenea, atribuirea acestor unelte vreunei culturi neolitice timpurii, cunoscute pînă
acum pe teritoriul Transilvaniei.
Secţiunea III, de 12 m lungime şi 1 m lăţime, orientată pe direcţia sud-nord, a
fost săpată, tot la punctul numit « Faţa Vacilor», pe prima terasă de pe versantul
sudic al dealului, la circa 200 m spre nord de secţiunea I şi de malul de nord al pîrăului
Visa. Această secţiune a fost s~pată cu scopul de a verifica dad aşezarea neolitică a
ocupat şi această terasă a dealului numit «Faţa Vacilor».
Săparea secţiunii III a prilejuit cîteva observaţii interesante, atît în ce priveşte
stratigrafia acestei aşezări şi etapele de locuire în teritoriul cercetat, cît şi cu privire la
unele probleme mai generale legate de cunoaşterea culturii cu ceramică pietati de tip
Petreşti. În porţiunea sipati, stratul de pimînt vegetal, de culoare cenuşie deschisi,
are o grosime de 0,30-0,35 m. În cuprinsul acestuia fragmentele ceramice sînt foarte
rare, mici şi atipice, insi de facturi neolitid. De la 0,35 la 1,85 m adîncime, de la suprafaţa solului actual, se g~seşte stratul de cultud al aşezării cu ceramid pietati de tip
Petreşti. Urmele de cultură materiali zac într-un pămînt de culoare cenuşie, care, pe
măsură ce ne adîncim în stratul de cultud, dobîndeşte o nuanţă tot mai închisă. Spre
baza stratului de cultură, culoarea cenuşie a pămîntului are o nuanţă mai închisă,
iar urmele de cultură materială sînt tot mai puţin numeroase. În general, cu excepţia
gropilor, la adîncimea de 1,85 m de la suprafaţa solului, apare pămîntul viu de
culoare galbenă, nisipos (fig. 4). Stratul de cultură, în totalitatea lui, are o grosime
medie de 1,50 m. Urmele unei locuinţe de suprafaţă cu platformi de lut ars, secţionată
pe o lungime de 4 m, la adîncimea de 1,50 m de la suprafaţa solului şi 1,10 m de
la partea superioară a stratului de cultură, împarte stratul în doui niveluri de locuire.
Această împărţire în două niveluri (1 şi 2) este justificată şi prin unele caracteristici
deosebite, ce pot fi remarcate la ceramica pictată găsiti în nivelul 1, sub platforma
locuinţei, în raport cu ceramica pietati găsită în nivelul 2, la suprafaţa locuinfei secţio
nate şi imediat deasupra acesteia.
În cuprinsul nivelului 1, alături de ceramica de uz gospodăresc din pastă grosolană,
arsă la roşu sau de culoare cenuşie, apare o categorie de ceramică pictată, asemă
nătoare ca tehnică a pastei, ardere şi motive decorative cu ceramica pictată, specia D 1 ,
din nivelul inferior al aşezării de la « Lumea Nouă» 1 (Alba Iulia), (fig. 8/1- 9). Mai
des întîlnită este categoria ceramid cu fond portocaliu, adesea cu nuanţe roşii, decorată
cu benzi late sau înguste, orînduite paralel, vertical, oblic sau orizontal, de culoare roşie,
drămiziu-roşcat sau albă. Adeseori benzile cărămiziu-roşcate sînt combinate, de obicei
dispuse paralel cu benzi de culoare albă (fig. 8/7). Tot în acest nivel a apărut şi un
fragment de vas drămiziu decorat cu benzi înguste de culoare neagră, dispuse oblic pe
corpul vasului (fig. 8/9).
Menţionăm că în nivelul 1 al aceste secţiuni nu a apărut ceramica de tip Turdaş,
cu decor în benzi incizate umplute cu împunsături. S-au găsit în schimb cîteva fragmente
1

D. Berciu- 1. Berciu, Stiptituri {i

ţ"ttlări ~~rbtologitt

In anii 1944-1947, in Apulum, III, p. 9
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Fig. 7.

« Fa!a
toporaşc-dăhite

Vacilor»: 1--3, unelte de silex; 4, lamă de obsidian;\; 5- 6, utll:ltt: dt: os; 7 H,
din piatră şlefuită; 9- 10, topoare calapod din piatr:l ~Jefuită (aproximari\· 1 •2 din
mărimea

naturală).

Fig. H.
"Fata Vacilor» (seqiunca III). Ceramică pictat;i apaqinind fazei mai \cehi a culturii l'ctrc~ti:
1 -6, ceramică pictată cu hcnzi de culoare brun-roşcat pc fond portocaliu; i, fragment de LIS, pictat
cu benzi paralele brun-roşcat şi alb, pc fond portocaliu; H 9, ct:ramic;"t cu pictur;i nt:agr;i pc fond
cărămiziu; 10- 13, ceramică pictată cu motive geometrice, dt: culoare neagră pc fond car:lmiziu
lustruit, apar1inind fazei pc deplin dezvoltare a culturii l't:trc~ti (aproximati,- 1 _12 dit' mărimea naturală).
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de tradiţie Criş, din pastli grosolan!{, dar fl{rl{ pleavli în compoziţie, ornamentate unele cu
alveole fl{cute cu unghia, iar altele cu un decor format dintr-un brîu puţin reliefat şi
alveolat prin apăsarea cu degetul. Ca facturli aceastli ceramid se încadrează in categoria
ceramicii de uz gospodăresc. La nivelul locuinţei cu platformă şi deasupra acesteia, pînă
la adincimea de circa 0,70 m de la suprafaţa solului actual, deci în nivelul 2, apare
ceramica pictată care, în privinţa tehnicii lutului şi a picturii este analoagă cu ceramica
pictat!{ g:isită în secţiunea 1 şi se incadreazli în categoria ceramicii cunoscute in general
sub denumirea de ceramică pictată vest-rominească, central transilvăneană, sau de tip
Petreşti 1 • Această categorie de ceramid pictată este cunoscută din toate aşezările aparţinînd culturii Petreşti.
În aşezarea de la «Lumea Nouă» (Alba-Iulia), ceramica pictată aparţinînd acestei
categorii se găseşte in nivelurile mijlocii şi superioare ale stratului de cultură 2 , deci
intr-o poziţie stratigrafică asemănătoare. Oecoraţiunea are un caracter geometric.
Pictura cu negru predominli (fig. 8/10-13). ln secţiunea III, de care ne ocupăm,
abia la acest nivel (2) împreună cu ceramica pictat!{ din categoria de mai sus, apare,
uneori, şi ceramica ornamentată cu benzi incizate umplute cu impunsături, specifică
pentru cultura Turdaş- Vinca. Tot mai frecventă este şi ceramica neagră lustruită, din
pastă fină, precum şi ceramica neagră cu pete gălbui în exterior, de asemenea bine
lustruită, asemănătoare cu ceramica de acest fel din culturile Gumelniţa şi S:ilcuţa.
Ceramica de uz gospodăresc, avînd aceleaşi caracteristici cu ceramica similară din nivelul
1, continuă şi în cuprinsul nivelului 2, pînă la partea superioară a stratului de cultură.
Uneltele de silex, os şi piatră şlefuită sînt similare cu cele găsite în cuprinsul secţi
unii 1. Şi aici oasele de animale sînt mai numeroase la nivelul superior al stratului de
cultură, dar comparativ, mai puţine şi mai rare decît în secţiunea 1.

*
Pe baza observaţiilor fl{cute cu ocazia acestor săpături, precum şi pe baza materialelor rezultate, se pot trage unele concluzii care, evident, dat fiind suprafeţele mici
săpate, au valoarea unor ipoteze de lucru.
Stratul de cultură din secţiunea 1 reprezintă, din punctul de vedere al depunerilor
culturale, un strat unitar aparţinînd în întregime, cu toate cele trei niveluri ale sale,
fazei pe deplin dezvoltate a culturii Petreşti. In secţiunea III, a fost surprinsă o situaţie
stratigrafică asemănătoare cu cea din aşezarea, aparţinînd aceleiaşi culturi, de la « Lumea
Nouă». Ceramica pictată din nivelul inferior (1) al acestei secţiuni are aceleaşi'" caracteristici cu ceramica grupei 0 1 , din nivelul inferior al stratului de cultură de la Lumea
Nouă, iar ceramica din nivelul 2, corespunde grupei 0 1 găsite în nivelurile mijlocii şi
superioare ale aceleiaşi aşezări 3 •
Acest fapt confirmă ipoteza susţinută pe baza observaţiilor stratigrafice de la
<< Lumea Nouă», potrivit căreia există o specie ceramid pictată mai veche decît cea
cunoscută in general sub denumirea de ceramică pictată de tip Petreşti. Se pare că
ceramica pictată găsită în nivelul inferior al stratului de cultură atît la << Lumea Nouă»,
cît şi la << Faţa Vacilor» (secţiunea III) nu ar trebui înglobată însă in << tipul Starcevo »,
ci poate mai degrabă ar putea fi considerată ca aparţinînd unei faze mai vechi a culturii
cu ceramică pictată de tip Petreşti, dacă ţinem seama de pasta fină, bine arsă, fl{ră pleavă,
caracteristică categoriei de ceramică pictată 0 1, precum şi de unele forme de vas mai
evoluate (fig. 8/1, 7). Pe de altă parte, unele motive ornamentale, precum şi cromatica
1 D. Berciu - 1. Bcrciu, Ctruldri p sdptiluri /11 jutle/tlt Turtla {i Alba, in Apulum, II, 1946, p. 58 ti urm.,
fig. 46.
1
Apulu111, III, 1947-1949, p. 4.

• D. BerC'iu -- 1. 8crciu, Jtiptiluri ti tirultiri

•IHol~giu

/11 tlflii 1944-1947, in Apulum, III, 1947-1949, p. 4

ti urm.
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amintesc ceramica pictată din cultura Criş. 1\cest fapt, la care se adaugă şi existenţa
unor ornamente de tradiţie Criş - ca alveolele făcute cu unghia la care pasta rămîne
alături, ornament ce se întîlneşte, la acest nivel, pe vase de uz gospodăresc, din pastă
grosolană dar fără pleavă în compoziţie - ar pleda pentru o dezvoltare a fazei mai
vechi a culturii Petreşti, pe baza culturii Starcevo-Criş. Este adevărat că în stadiul
actual al cercetărilor, dat fiind să păturile restrînse efectuate pînă în prezent şi numărul mic al staţiunilor
cercetate ne lipsesc dovezile peremptorii care ne-ar îngădui o afirmaţie
categorică în acest
sens. Totuşi,
absenţa ceramicii de tipul Turdaş
Vinca în nivelul 1 al Secţiunii III
de la «Faţa Vacilor », şi apariţia
acesteia în nivelul 2, împreună cu
ceramica. pictată tipică pentru cultura
Petreşti (grupa D 2), postulează posibilitatea existenţei unei faze mai vechi
a culturii Petreşti 1 , ce a luat naş
tere, foarte probabil, pe baza fondului local al culturii Starcevo-Criş şi
care ulterior s-a dezvoltat ca o cultură de sine stătătoare în cuprinsul
căreia, in faza pe deplin formată, se
găseşte, de acum, atît ceramică ornamentată cu benzi umplute cu puncte,
de tipul Turdaş- Vinca, cît şi ceramicll de factură Boian, precum şi
.,
unele elemente tipice pentru fazele
vechi ale culturii Gumelniţa şi Săl
Fig. 9.- «Faţa Vacilor11: 1, vas cu p1c1or, reconstituit; 2,
fragment de vas din pastA neagră, lustruitll, cu pete glllbui in
cuţa. În aceeaşi ordine de idei, mai
exterior, ornamentat cu benzi formate din linii paralele incizate
trebuie specificat că între nivelurile 1
şi cu buton in relief; 3-5, ceramicl excizatA cu analogii in
faza Giuleşti a culturii Boian; 6-8, ceramicl Turdaş (aproxişi 2 ale stratului de culturll, cerc~
mativ 1 /2 din mllrimea naturalll).
tat prin sllparea secţiunii III de la
<< Faţa Vacilor», există o strînsă legăturll şi o continuitate evidentll. Unele elemente din grupa ceramicii pictate (D 1 ) din
nivelul 1 se găsesc şi în nivelul 2, în asociere cu ceramica din grupa D 2 predominantă în acest nivel. De asemenea ornamentarea cu alveole, de tradiţie Criş,
continull sll se aplice pe ceramica de uz gospodăresc şi în cuprinsul nivelului 2 care
prin conţinutul şi structura sa aparţine fazei pe deplin dezvoltate a culturii Petreşti.
În ce priveşte aşezarea, se pare că a fost întinsă, ocupind atit partea dinspre poale a
versantului sudic, uşor terasat, al dealului cunoscut sub numele de << Faţa Vacilor»,
cît şi terasa de pe malul de nord al pîrăului Visa. Din observaţiile făcute cu ocazia
sondajului rezultll că în prima fază de locuire a fost ocupată în special terasa superioară
1 O aşezare aparţinînd, se parc:, acestei faze mai vechi
a culturii Petreşti a fost descoperitA cu oca7.ia sAp:lrii
unor silozuri pentru cartofi, la locul numit « la PArAuţ "•
in hotarul corn. Oaia (r. Sebeş). Informat fiind de cAtre
1. Raica, directorul Muzeului raional din Sebq, m·am
deplasat impreunA cu dinsul, in primAvara acestui an la
locul amintit. Cu aceastA ocazie am putut constata cA

prin săparea silozurilor s-au secţionat resturile unei
locuinţe de suprafaţll cu platformA. Ccramica pictată
recoltatll, precum şi ceramica adunatA de noi prezintă
analogii cu ceramica nivelului inferior al secţiunii 111 de:
la «Fata Vacilor». Formele ceramice sint tipice pentru
cultura Petrcşti. ln schimb, ceramicl ornamentată de
tipul Turdq-Vina nu s-a gAsit.
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de pe versantul sudic al dealului. În etapa urmitoare, care corespunde fazei pe deplin
dezvoltate a culturii Petreşti, aşezarea s-a întins pîni pe malul pîdului Visa, cuprinzînd
şi terenul, de la sud de acest pîrău, numit « La Roghină » şi, probabil, şi o parte a teritoriului numit « Batrie ». Caracteristice pentru această aşezare sînt locuinţele cu platformă
de lut ars. Aceste locuinţe constituiau, se pare, unele grupe în cadrul general al aşezirii.
Locuitorii se îndeletniceau in primul rînd cu cultivarea primitivă a plantelor şi cu creşterea
animalelor. Numeroasele oase de animale domestice descoperite, în special în nivelurile
superioare ale stratului de cultură, dovedesc, că în sînul acestei comunităţi, îndeosebi în
ultima fază de locuire, creşterea animalelor căpătase o importanţi destul de mare. Cultivarea primitivă a plamclor este documentată prin săpăliga din corn de cerb găsiti în
secţiunea 1.
Dintre îndeletnicirile casnice sint atestate torsul şi ţesutul prin citeva fragmente de
fusaiole şi greutăţi de la războiul de ţesut vertical, de formă plat-ovală şi, bineînţeles,
olăria.

~lormintul de inhumaţie in poziţie chircită descoperit în această aşezare este, pînă
acum, singurul mormint ce poate fi atribuit cu siguranţă purtitorilor culturii cu ceramică
pictată de tip Petreşti. Această descoperire vine în sprijinul tezei, bazată pe descoperiri
incerte şi pe analogii cu alte culturi contemporane, potrivit căreia in cultura Petreşti,
morţii erau inhumaţi.
IULIU PAUL

APXEOJIOrHlJECKA.H lliYP<I>OBKA B OKHA CHBHYJIYfi

PE:liOME
PacKOJJKH ueoJJHTHlfecKm·o noce;IeHHH o 0KHa Cu6HyJiyii 6blJlH npe;utpHH.RTbi c QeJlbiO 6oJiee
TO•IHOI"O onpe,ue.;JeJJHJI JJJIOilla-UH H J(CHCTBHTCJibHOrO xapaKTepa :rroro JJOCCJICHHJI.
libiJio c,ueJiaHo TpH pa.:tpe:~a (1-III), .rtoa H3 HHX (1 H III) o nyHKTe cc<l>aQa Ba'IHJiop" H
O.UHH (II) u ccJia PorHH:l)) (puc. 1).
Pa3pe3 1 npomeJI qepe3 O.rtHopo.UHbiH KYJibyYpHbiH CJioii, QeJIHKOM OTHOCRI.QHACR K onoJIHe
p113BHTOH $a3e KYJibyYpbl neTpCIUTH. Ha rJty6HHe 0,65 M OT HbiHCWHeA nooepXHOCTH DO'IBbl
HaiÎJlCHO norpe6eHHC C TpynonOJIO>KCHHCM (KOCTJIK B CKOp'ICHHOM OOJIO>KCHHH). norpe6eHHC .z:taTHpyeTCJI OOCJIC.z:tHeft $a30H o6HT3HHJI HCO:lHCOJIHTH'IecKOrO DOCCJICHHJI B CC<I>BQB BB'IHJittpn, ero
MO>KHO CBJI3BTb C HOCHTCJIJIMH KYJibyYpbl paCDHCHOH KCpaMHKH THOB nerpewTH.
B pa3pe3e II, npoH3oe.rteHHOM o nyHKTeccJia PomH:m, Ha rJ1}'6HHe 1,35 M 6biJI o6Hapy>KeH
CJIOH TOJIIl.lHHOH OKOJIO 0,35 M, B KOTOpOM HaWJIH TJ'H CKpe6KB, noa HyKJieyca, HecKOJibKO KpeMHCBbiX OTJ..Qenoo u no'ITH OKBMCHeJible HeOOJibWHe o6JIOMKH KocreA. KepaMHKa cooepweHHo OTcyTcroooaJia.
B pa3pC3e 1II, Ha Teppace IO>KHoro CKJIOHB xoJIMa cc<l>aQa BalfHJIOp n y .llBJIOCb CTJ'BTHrpaclln'lecKH H Ha OCHOBaHHH HBH.IlCHHOro MBTepHBJia onpe.z:te.11HT1o OOJiee .z:tpeBHIOIO 4laay KfJihyYpbl neTpeWTH, pa3BHBWYIOCR oepoRTHo Ha MeCTHOM $oHe KYJihTfpbl Crnpqeoo-Kpuw. lliyp$ooKa ycraHooHJia TaK>Ke, 'ITO noceJieHHe pacnoJiaraJIOCb y OCHOBBHHR ycrynoo6pa3Horo IO>KHoro CKJIOHB xoJIMa,
H3BeCTHoro no.rt ua3oauneM ce <l>aQa BalfHJiop••, 3BHHMBR TaJ<>Ke H ycryn Ha ceoepuoM 6epery pYtfbR
Buca H nynKT ce Jla PomH3 n.
XapaKTepHbiMH J(JIR :lToro noceJieHHR RBJIRIOTCR >KHJIHJ..Qa c IIJIOJ..Qa.uKBMH H3 o6o>K>KCHHOH
rJIHHbl. no-OH.IlHMOMY' :lTH >KHJIHillB rpynnHpOBBJIHCb Ha o6J..Qeii TeppHTOpHH OOCCJICHHJI.

Olil>~CHEHifE

PHCYHKOB

J>nc. 1. - 'l!aCTH'IHblii HHA CToHHOK a ccq,aua Ba'IHJJOpll H ccJla PorHH311.
Pnc. 2.- llpociiHJJb BOCTO'IHOA CTCHbl pa3pe311 J B cc<J>aua 8a'IHJJOp11.
Pnc. 3.- npoct,nJJb ceacpnoii CTCHbl pa3pe38 11 B ccJla PorHH311.
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Pnc. 4.- llpocllnm. 381111JU10ii CTCHhl paapeaa III a cc<l>allll Ba'IIUiop».
Pnc. S.- llorpc6eHHe CO CKOp'leiiHhUII KOCTRKOM.
Pnc. 6. ccJla Ponno»: 1-S, KpeMHeable H}'KJieyCbl H CKpe6KH (H3 CJJoH :JeMJJH 6e3 KepaMHKH) (HITYpanbuaR BeJJHqHHI).
PHC. 7.- CC<I>IIlll Ba'IHJJOp»: J-J, KpeMHeBble opyJliiR; 4, On&CTHHI H3 o6cHJJ.HIHI; s-6, KOCTHHble opy.llHH;
7-8, ue6om.wne ronopbl-.llonOTI H3 W11H4IoBIHHoro KIMHR; 9-10, ronopbi-KonoJU<H H3 uvrnclloaannoro KIMHH
(npJt6JIH3Hnm.HO J/2 HITypiJibHOii BeJJH'IHHbl).
Pnc. 8.- cc<l>allll Baqnnop» (-p13pe3 III). PaCIIHCHIR KepaMHKa6onee .11peaueli clla:Jbl Kym.Typbl lleTpeWTH:
J-6, KepiMHKI, piCDHCIHHIH KpiCHOBITO-KOpHqueBbiMH nonOCIMH H1 OpaH>t<eBOM 4lone; 7, cllparMeHT cocy.111,
piCDHCIHHOrO KpiCHOBITO-KOpHqHeBbiMH H 6eJrbiMH DlpaJVIeJD.HbiMH DOJIOCIIMII Hl OpaH>KeBOM 4lone; 8-9, KepaMHKI C qepnoli pocDHCbiO Hl KHpnnquoM cllone; )0-IJ, KepaMHKII qepHbiM reoMC'TJ)H'IecKIIM y30polll Hl JIOIQeHOM
KHPDH'IHOM clloHe, onfOCRIQIRCR KO BDOJIHe pa3BHTOft
KyJD.Typbl lleTpeWTH (npJt6JIH3HTeJibHO 1/2 HITypam.Hoii
BeJIH'IHHbl).
Pnc. 9.- cc<l>allll Ba'IIUioplt. 1, pecTIBpHpoBIHHbiA cocy.11 ua HO:H<Ke; 2, cllparMeHT nomeuoro cocy.lll H3
'lepnoro TeCTI C >Ke.nTOBITbiMH DRTHaMH C HIPY:H<HOft CTOpoHbl, JleHTO'IIIblft OpHIMeHT H3 naparureJD.HbiX Bpe3111HbiX
JIHHHA H peJibeciiHoft BblnyKJIOCTH; J-S, KepaMIIKI C Bblpe3KUIH, HMeiOIQIR IHIJIOrHH B ~ Jl>KyneWTH KyJD.Typbl
lionu; 6-8, KepaMHKI Typ.lliW (npH6nH3nnm.Ho 1/2 HITypiJD.HoA BeJJH'IHHbl).

clla:Je

LE SONDAGE ARCHEOLOGIQUE D'OCNA SIBIULUI

..

RESUME

Les fouilles entreprises dans le site neolithique d'Ocna Sibiului ont eu pour but de
delimiter l'emplacement exact de la station et d'en preciser le caractere.
On a execute trois sections (1-Ill), dont deux (I, III) au lieu dit ce Faţa Vacilou et une
autre (Il) au lieu dit ce La Roghinl »(fig. 1).
La section I traverse une couche de culture homogene appartenant toute entiere a
la phase de plein essor de la civilisation de Petreşti. On y a decouvert, a 0"'65 de profondeur
par rapport au niveau actuel du sol, une tombe a inhumation en position accroupie. Cette tombe
date de la derniere phase d'habitation de la station neo-eneolithique de ce Faţa Vacilou et peut
~tre attribuee aux porteurs de la civilisation a ceramique peinte du type Petreşti.
Dans la section II, executee au Iieu dit ce La Roghină 11, on a rencontre, a 1m35 de profondeur, une couche d'environ om35 d'epaisseur, qui a livre trois racloirs, deux nuclei et
quelques eclats de silex, ainsi que de menus fragments d'os presque petrifies. La ceramique
faisait completement defaut.
Dans la section III, creusee au niveau de la terrasse inferieure du versant meridional de la
colline ce Faţa Vacilou, on a pu identifier, a l'aide de la stratigraphie et des materiaux recoltes,
une phase plus ancienne de la civilisation de Petreşti, developpee tres probablement a partir
du fond local de la civilisation de Startevo-Criş.
En ce qui concerne la station, le sondage a etabli que celle-ci etait fort etendue, occupant non seulement le bas du versant meridional, dispose en terrasses successives, de la colline
ce Faţa Vacilor », mais aussi la terrasse de la rive septentrionale du ruisseau Visa, ainsi que
le lieu dit ce La Roghină 11.
L'element le plus cara~eristique de la station est represente par les habitations a plateforme en terre cuite, habitations qui semblent former plusieurs groupes distincts sur le territoire de la station.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Vue panielle des stations de «Fala Vacilou et de "La Roghinh.
Fig. 2. - Coupe de la paroi est de la seetion 1 («Fala Vacilor»).
Fig. 3. - Coupc de la paroi nord de la section 11 («La Roghinh).
Fig. 4. - Coupc de la paroi ouest de la section III(« Fata Vacilor»).
Fig. 5. - Tombc a inhumation en position repli~.
Fig. 6.- «La Roghini•: 1-5, nuclei ct raeloirs en silex de la eouehe de terre sans ceramique (1 /1).
Fig. 7. - «Fata Vacilor»: 1-3, outils en silex; 4, lame d'obsidienne; 5-6, outils en os; 7-8, hachettes-eiseaux
en pierre polie; 9-10, haches en pierre polie en forme de bottier (env. 1 /2).
Fig. 8. - «Fata Vacilou (section III). Qramique pcinte appanenant ia la phase ancienne de la eivilisation de
Petrcşti: 1-6, ceramique pcinte en bandes brun-rouges sur fond orange; 7, fragment de vase pcint en bandes paraiiCies
brun-rougcs et blanehes sur fond orange; 8-9, ceramique a pcinturc noire sur fond briquc; 10-13, ceramique pcinte ia
motifs geometriques, noin sur fond orange lustre, appancnant a la phase de plein essor de la eivilisation de Petrcşti
(cnv. 1 /2).
Fig. 9. - «Fata Vacilor»: 1, vase l picd, rceonstitue; 2, fragment de vase en pâte noirc lustr~ a taehes jaunes
atCrieures et ome de bandes de Jignea parallcles incisea et d'un bouton en relief; 3-5, ceramique excisee prescntant des
analogies avec la phase Giulcşti de la civiliaation de Boian; 6-8, eeramique Turdaf (env. 1 /2).

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

SĂPĂTURI ARHEOLOGICE LA BOIAN-VĂRĂŞTI*

problemelor pc care le ridică obiccti,·ul arheologic de pc
Ulmilor, din mijlocul lacului Boian, a impus continuarea săpăturilor,
efectuate in colaborare cu Centrul de Antropologie.
Cet;.cetările s-au concentrat asupra aşezării Roi an A ~i asupra necropole i ncoliticc
de pc malul de nord al grindului Grădi~tca Ulrnilor.
OMPLEXITATEA

C

Grădiştea

1. Aşezarea Boian A. În cursul campaniei de săpături din toamna anului 1958
s-a inceput săparea unei seqiuni longitudinale (orientată E- \') prin porţiunea păstrată
din aşezarea străveche (fig. 1). În anul 1959 seqiunca a fost prelungită spre est, pînă

Fig. 1.

~-

Boian :\. Vederea sccpunu est·vcsr.

in preajma malului de răsărit al grindului, şi spre vest in aşa fel incit să străbată
întreaga aşezare.
Pe toată lungimea secţiunii, la suprafaţă, este un strat de pămînt de grosrmc
variabilă, alcătuit din dungi de nisip amestecat cu fragmente de valve de sco1c1 şi cu
cioburi rulate. Dungile de nisip s-au depus in cursul perioadelor de inundaţie a Dunării.
Aceste dungi alternează cu altele de pămînt de culoare neagră formate in perioade
de secetă.
* Rapoartele despre uhimcle

săpături de la Uoian au
in flfaltrialt, V, 1959, p. 121-123; ,\laltrialt, \'1,
1959, p. 127 -133; Maltrialt, VII, 1961, p. 63-70. Culce·
tivul a fost alcătuit din: Eugen Comşa, Dr. O. Nicolăescu
Piopşor, Dr. C. 1\faximilian, Dr.
Rişcu!ia,
Eugenia
apărut

Popovici (lahorant:i), Gr . .\vachian (fotograf) şi Ott
(operator cinematografic). Săpăturile s-au efectuat cu
fonduri puse la dispozi)ic de Institutul de arheologic
şi de Centrul de :\ntropologic.

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

206

EUGEN

COMŞA

2

Din stratul descris s-au scos la iveală fragmente ceramice de diferite dimensiuni
(mai ales mici) din vase lucrate la mînă, din pastă pregătită cu grijă, ornamentate prin
excizie largă şi arse la roşu-cărămiziu. Ele sînt caracteristice fazei Petru Rareş. Acolo
unde au fost găsite, ele erau în poziţie secundară, cu toate acestea pot servi ca indiciu
că undeva în preajmă au locuit cu adevărat oamenii din faza Petru Rareş.
La un loc cu fragmentele neolitice erau amestecate puţine cioburi din a doua epocă a
fierului, printre care unele lucrate cu mîna, şi altele de amfore elenistice. Nici în cazul
amintit nu este vorba de locuire propriu-zisă. Resturile colibelor geto-dacice au fost
descoperite în săpăturile noastre, în 1957, în partea de sud a complexului Boian A.
În cuprinsul secţiunii, stratul de cultură propriu-zis se află la o adîncime mai
mare şi are grosimea variabilă. El este mai gros la capătul de est şi se subţiază, pînă
dispare cu totul, la capătul de vest al seCţiunii. Stratul de cultură este alcătuit din pămînt
de culoare cafenie deschisă, aproape galben, ce se deosebeşte cu greu de pămîntul viu,
datorită mai cu seamă faptului că la bază are o nuanţă mai deschisă.
În campania de săpături din 1959 nu s-au găsit resturi de locuinţe sau de vetre.
Se cuvine remarcat faptul că la baza stratului de cultură au fost dezvelite trei pietre,
de formă neregulată, aşezate în şir. Lîngă şi sub ele nu s-a descoperit nimic deosebit
în afară de mai multe fragmente ceramice. Remarcăm prezenţa lor pentru că in regiune nu
se găseşte piatră şi de aceea trebuie să admitem că bolovanii au fost aduşi in aşezare pe
apă, de pe malul drept al Dunării şi că oamenii din faza Vidra începuseră să folosească
(în afară de rîşniţe), din cînd în cînd, pietre şi în alte scopuri gospodăreşti.
În cuprinsul stratului de cultură, materialele ceramice sint relativ rare. Se constată
aglomerarea lor numai pe locul gropilor sau albierilor de teren din vechime.
În partea de nord a secţiunii, din pămîntul de umplutură al unei gropi, pe lîngă
cioburile de tip Vidra, s-au găsit cîteva fragmente ceramice din pastă amestecată cu
pleavă. Nici unul din ele nu este ornamentat. Nu este exclus ca fragmentele să aparţină
unui complex mic neolitic din faza Bolintineanu sau din faza Giuleşti, care a fost deranjat
cu prilejul săpării gropii.
La o extremitate a porţiunii de vest a secţiunii, în pămîntul galben, a fost dezvelit
încă un schelet în poziţie chircită, pe partea stîngă, orientat cu craniul spre NE. Braţele
fuseseră îndoite din cot şi aşezate cu palmele în dreptul obrazului. La cîţiva cm de
creştet, în spate, s-a găsit un ac de aramă. Judecînd în funcţie de locul unde se afla,
presupunem că acul a servit la fixarea părului. Nivelul de la care a fost săpată groapa
mormîntului nu se observă, dar ţinînd seama de faptul că scheletul zăcea în.. pămînt
galben şi era acoperit cu acelaşi fel de pămînt, îl considerăm ca fiind din epoca neolitică.
Se cuvine să subliniem că din cele patru morminte descoperite în cuprinsul secţiunii
E\', mormîntul descris, precum şi altele două, dezvelite în anul 1958, se aflau în apropiere, formînd un grup mic la periferia aşezării Boian A.
În cursul lucrărilor, din 1959, s-a început o a doua secţiune (orientată NS) perpendiculară pe prima, cu scopul de a verifica intensitatea locuirii neolitice de-a lungul malului
de nord al grindului, în dreptul aşezării Boian A şi de a afla lăţimea exactă a aşezării.
Secţiunea a fost săpată numai pînă la 1 m adîncime. S-au adunat materiale puţine.
Spre sud de secţiunea EV, în anul precedent, fusese săpat un şanţ în care s-au
delimitat cîteva gropi de diferite dimensiuni, printre care şi una mare, de formă ovală,
golită atunci parţial, restul gropii rămînînd sub mal. Pentru a delimita şi cerceta şi
cealaltă porţiune a gropii s-a săpat un şanţ paralel cu primul (fig. 2). In stratul de
cultură s-au găsit materiale puţine. Dintre obiecte menţionăm un fragment de topor
perforat. Toporul avea forma de pană simetrică, prelungă, fiind făcut dintr-o rocă de
culoare cenuşie gălbuie foarte asemănătoare ca structură şi aspect cu aceea din care
au fost lucrate topoarele plate, neperforate, din primele două faze ale culturii Boian.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Groapa mare s-a dezvelit în întregime, şi din pămîntul de umplutură s-au scos la
numeroase oase de animale domestice, cîteva unelte de silex şi multe fragmente
ceramice din vase, de diferite forme, toate din faza \'idra. Printre oasele de animale
domestice predomină, ca de obicei, cele de bovine, cărora le urmează cele de ovicaprine. Semnalăm de astă dată prezenţa unui număr destul de ·mare de
oase de porc, animal caractensuc comunităţilor pe deplin sedentarc.
iveală

Il. Săpăturile noastre din zona
necropolei de pe malul de nord al grindului au fost mai intense ca în alti ani.
În lungul malului s-au săpat mai ~mite
şanţuri, în cuprinsul cărora au fost
descoperite diferite materiale arheologice (pe ..acel loc existînd resturi de
locuire din diferite epoci) şi o serie
de morminte neolitice.
Pe locul cercetat, pămîntul viu
este nisipos. Deasupra s-a format un
strat de pămînt de culoare cafenie deschisă de circa 0,30 m grosime, conţinînd
diferite fragmente ceramice neolitice.
Acest strat este suprapus de un altul
(avînd peste 1 m grosime) cu materiale
de tip Gumelniţa. Stratul de cultură
inferior se află, în tot cursul anului,
sub nivelul mediu al apelor lacului
Boian, ceea ce constituie un indiciu că
în vechime apele lacului erau la un
nivel mult mai jos. Din cauza apei,
cercetarea stratului arheologic inferior
Fii(. 2.
Boian .\.Vederea ~antului paralel cu seqiunca est-vest.
este foarte grea. Din cuprinsul lui s-au
scos numeroase fragmente ceramice,
multe dintre ele caracteristice culturii Dudeşti şi altele cu decor obişnuit pc \"asele
din faza Bolintineanu.
Fragmentele de vase de tip Dudeşti sînt din pastă amestecată cu pleavă şi fac parte
din trei categorii ceramice.
Vasele de uz comun sînt de formă tronconică (cu pereţii arcuiţi) şi decor simplu,
compus din vîrei.
A doua categorie este reprezentată prin cioburi mai puţine, caracteristice, ornamentate cu benzi incizate. Unele benzi sînt cu suprafaţa haşurată, altele au ca decor linii
incizate în trepte.
Din ultima categorie fac parte fragmentele din vase de pastă fină, de culoare
neagră sau mai rar cenuşie, ornamentate cu caneluri trasate cu multă grijă.
Dintre fragmentele de tip Bolintineanu au putut fi separate doar cele avînd
decorul incizat compus din linii paralele mărginite pe ambele părţi de şiruri de triunghiuri mici (la intervale inegale între ele).
Din observaţiile stratigrafice de pînă acum rezultă un fapt cert: şi anume că stratul
cu materiale de tip Dudeşti este suprapus de stratul cu piese de tip Gumelniţa. Prin
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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urmare, aici se stabileşte pentru prima oară raportul stratigrafic între cele două culturi.
Din punct de vedere tipologie, după clasificarea noastră, cultura Dudeşti reprezintă cel
mai vechi aspect cultural neolitic cunoscut cert, pînă acum, în regiune.
În stadiul actual al cercetărilor, din cauza dificultăţilor săpăturii, nu putem da o
explicaţie sigură descoperirii la un loc a celor două categorii de materiale (Dudeşti şi
Bolintineanu). Soluţiile posibile sînt două:
a) Complexul cercetat corespunde unui singur aspect cultural mixt în care predomină elementele vechi de tip Dudeşti. La ele adăugîndu-se primele elemente mai noi de
tip Bolintineanu, în acest caz, cele două categorii fiind contemporane şi datînd de la
sfîrşitul culturii Dudeşti, din perioada de tranziţie de la cultura Dudeşti la cultura Boian.

2
3

Fig. 3.

Lncltc de silex descoperite in sectorul nccropolci gumclnitcnc.

b) Acolo au fost două straturi de cultură foarte subtiri, unul cu materiale de tip
şi altul din faza Bolintineanu, şi, din cauza condiţiilor săpăturii, s-au
amestecat.
Problema va putea fi rezolvată, în cazul descoperirii de pe malul grindului, numai
atunci cînd nivelul apelor lacului Boian va scade cu circa 0,50 m.
fn cuprinsul stratului de cultură gumelniţean, compus din pămînt de culoare
cafenie deschisă-gălbuie, s-au descoperit mai multe lame şi răzuitoare de silex (fig. 3/1-2,
4-5), cîteva topoare de silex (fig. 3 /3) neperforate, caracteristice culturii Gumelniţa
şi diferite fragmente ceramice de străchini şi oale.
Deosebit de importante sînt mormintele găsite. Acestea fac parte din aceeaşi
necropolă a drei cercetare a început ind din anul1957. În campania de săpături din 1959
au fost descoperite 14 morminte (majoritatea cu schelete întregi şi altele cîteva cu
schelete deranjate în parte).
Toate scheletele (din necropola cercetată), la care s-a putut determina poziţia, zac
chircite pe partea stîngă. Este de presupus că în această poziţie erau înmormîntaţi atît
bărbaţii, cît şi femeile, fără a se constata pînă acum în ritual vreo deosebire în privinţa
diferenţierii pe sexe. Aceeaşi poziţie o au şi scheletele de copii. Pînă în prezent nu
sîntem în măsură să dăm o explicaţie valabilă obiceiului, mai ales că în alte necropole
Dudeşti
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gumelniţene (Ruse 1 şi Kubrat 2 ), de la
stîngă, iar altele pe partea dreaptă. Unii

sud de Dunăre, unele schelete zăceau pe partea
dintre specialiştii ce s-au ocupat cu problemele
relative la riturile funerare din orinduirea comunei primitive, folosind datele etnografice, formulau ipoteza că poziţia (pe stînga sau pe dreapta) era în directă legătură
cu sexul. Din cele de mai sus rezultă că în cazul necropolei de la Boian ipoteza amintită
nu corespunde realităţii şi deci va trebui căutată o altă explicaţie.
Scheletele erau în poziţie chircită moderată sau exagerată (care presupune o legare a
cadavrului). Unul dintre ele era răsucit cu pieptul în jos.
Orientarea scheletelor prezintă o variabilitate redusă. Majoritatea erau orientate cu
craniul spre sectorul cuprins între NE şi SE, avînd orbitele îndreptate spre sud. În

Fig. 4. - Scheletul de copil cu

străchioara

la

creştet.

ceea ce priveşte orientarea scheletelor, sîntem de acord cu acei ce o pun în legătură cu
cultul soarelui, larg răspîndit la populaţiile de cultivatori primitivi.
Braţele sint, de obicei, îndoite din cot şi aşezate cu palmele in dreptul obrazului.
Două dintre schelete au avut inventar funerar. La umărul unuia s-a găsit un obiect
de lut, biconic, gol in interior şi avind un singur orificiu mic. Astfel de obiecte sint
considerate că au servit ca opaiţe. Se cuvine subliniată descoperirea unui schelet de
copil (fig. 4) avind la creştetul capului o străchioară tronconică, cu o proeminenţă
perforată. Vasul este caracteristic culturii Gumelniţa.
Lipsa aproape totală a inventarului şi uniformitatea in privinţa răspindirii mormintelor, a adîncimii gropilor şi a poziţiei scheletelor sint dovezi evidente despre egalitatea
socială dintre bărbaţii şi femeile culturii Gumelniţa.
Cu prilejul cercetării ultimului schelet descoperit s-a observat că pe oasele obrazului
se păstrează un strat subţire de ocru roşu. Pe restul oaselor aceluiaşi schelet nu se vedeau
1 Gh. Ghcorghicv şi N.
Anghclnv, PaJKOnKu ua
ceAUUIHama MOlUAa oo Pyce npeJ /948-/949 zoo., in
ltJ'tlliia-INiitul, XVIII, 1952, p. 182-186; aceiaşi, PaJKonKu HQ CtAUU#HQI/IQ MOlUAQ 00 Pyce npeJ /95~/953
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lOOUHa, in l:;_vntiia-lnllilul, XXI, 1957, p. 112-121.
1
V. Mikov, Ce;IUU#Han~a MOlU;/a npu c. EtMU)IHap~,

in

ltmtiia-ln~tilul,
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urme de ocru. Pornind de la constatarea că, în cazul citat, ocrul se afla numai în
regiunea obrazului, presupunem că purtlitorii culturii Gumelniţa obişnuiau sl1 practice
tatuajul sub forma vopsirii cu ocru roşu. Ca un argument în sprijinul presupunerii
noastre amintim eli în mai multe morminte gumelniţene de la Ruse 1 (R. P. Bulgaria) au
fost descoperite vliscioare bitronconice de lut pline cu ocru roşu, puse anume lîngli cei
decedaţi, probabil pentru a putea fi folositli culoarea la tatuaj pe « lumea cealaltli ».
Mormîntul de copil cu strlichioara la cap contribuie la confirmarea faptului eli
necropola dateazli din perioada de la sfîrşitul culturii Gumelniţa, aşa dupli cum am '
propus dupli studierea primului grup de morminte descoperite în 1957.
ln legliturli cu necropola gumelniţeanli de pe malul de nord al grindului Grlidiştea
Ulmilor se pun cîteva probleme interesante.
Grindul se afl.lila circa 1 km de malul de nord al lacului Boian şi la 5-6 km de
malul drept al Dunlirii, de care acum, ca şi în antichitate, este desplirţit prin suprafeţe
întinse acoperite de trestii şi de plidure de slilcii. Leglitura dintre lac şi Dunlire se face
acum numai prin cîteva girle. De aceea trebuie sli admitem eli oamenii din aşezarea
gumelniţeanli Boian B erau legaţi prin variatele aspecte ale activitliţii lor, mai ales de
malul de nord al lacului, dar constatlim eli între cele-douli puncte se interpune necropola.
Sli fi circulat oamenii neolitici prin necropolli ca sli ajungli la malul lacului atunci cînd
voiau sli porneascli pe apli spre malul de nord al lacului? Faptul nu este admisibil
deoarece se ştie eli oamenii aflaţi pe o treaptli joasli de dezvoltare au o teamli deosebitli
de spiritele celor morţi. De altfel, ipoteza se poate confirma printr-o observaţie flicutli
pe teren, anume eli între aşezarea-tell Boian B şi locul necropolei se afla, îneli din
vechime, o depresiune (credem artificialli) plinli cu apli în cea mai mare parte a anului.
Pe acolo nu puteau circula oamenii neolitici, elirarea lor spre malul grindului putînd
trţ:ce numai la cîteva zeci de metri distanţli spre est de locul necropolei, ocolind caplitul
depresiunii amintite.
Pînli în prezent, necropola de pe grindul Gddiştea Uimitor este singura necropolli
(propriu-zisli) gumelniţeanli de la nord de Dunlire. Din datele cunoscute cu privire la
descoperirile de caracter funerar aparţinînd culturilor Boian şi Gumelniţa, rezultli eli
necropolele existli ca atare din perioada de la sfîrşitul culturii Gumelniţa, dar este posibil
ca unele din ele sli se fi format şi mai înainte.
Prin cercetlirile viitoare de pe Gddiştea Uimitor vom continua aprofundarea problemelor legate de viaţa oamenilor din epoca neolitieli, ale eliror urme de locuire sint
documentate în diferite puncte ale grindului.
..
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APXEOJIOnlt.IECKHE PACKOllKH B BO.RH-B3P31IITH
PE310ME
B

1959 r.

6bJJIH npo.non>KeHbJ pacKODKH Ha noceneHHH

BmiH A H

o yqacrKe HeoJIHTH'IecKor~)

HeKpoDOJlJI.
1. Cpe,llH OTKpbiTHR Ha TeppHTOpHH DOCeJieHHJI CJJe,ll.yeT o6paTHTL oco6oe BHHMaHHe Ha
o6Hap}'>KeHHbJR o CJJoe BH,Il.pa o6JIOMOK npoywHoro ronopa H3 >Kenrooaroro KBMHR. Ha oKpanHe
noceJJeHHJI 6b1Jl o6Hap}'>KeH H HCCJJe,ll.OBaH eJ.Qe O,ll.HH HeoJIHTH'IecKHii CKeJieT B CKOp'leHHOM DOJlO>KeHHH Ha JieBOM 601<}' C Me,ll.HOii 6yJiaBKOii Ha TeMeHH.
1 De exemplu in mormintul 6 descoperit la Ruse
(Gh. Ghcorghicv şi N. Anghclov, op. tii., in 1-:::.wstiia-

lnslillll,

xvm,
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Ha ceoepHoM Kp810 xoJIMa fp3JUIWTII Y JIMHJiop Ha y'lllCTKe HeKponoJI.R HBXOAJITCII

;:toa nepeKpLIB810~HXCII KYJILTYPHLIX CJio.R; ux o6~a11 ronmHHa o cpe;:tHeM o 1,30 M. B HIDKHeM
CJioe (npH6JIH3HTe11LHO 0,30 M) 6LVIH o6aapy>KeHLI ;:toe Ka-reropHH MaTepH8Jioo, OAHH nma ,I:{y;:teWTH,
;:tpyme nma EoJIHHTHIIJDI}'. He yJl8,JlocL BLIIICHHTL oonpoc, CHHXpoHHLIMH .RBJIIIIOTCII o6e KYJILTYPLI, HJIH >Ke OHH npHH8Nle>KaT K pll3HLIM nepHO;:taM, DOCKOJILKY 3TOT CJIOA HBXO;:tHTCII HH>Ke
CpeJUiero ypoBHII BO;:t 03epa OOIIH, H D03TOMY BO;:ta HenpepLIBHO npocatmBaeTCII H npeDIITCTBYeT
CTpaTIII"pa«<IH'IecKHM Ha6mo;:teHHIIM. B oepXHeM CJioe HBXO;:t.RTCII MaTepHaJILI THDa fyMeJILHHilll.
CTpaTIII"pa«<IH'IecKH, c xpoaoJiomqecKoii TO'IKH 3peHHII MO>KHO OTMeTHTL, 'ITO KYJIL'fYpa .Uy;:tewTH
;:tpeoaee KYJILTYPLI fyMeJILHHilll.
B 1959 r. 6LIJIH HaA,z:teHLI

14 norpe6eaHA (6oJILWHHCTBO c

I.teJILIMH CKeJieTaMH). Bce CKeJieTLI

Jie>KaT B CKOp'leHHOM DOJIO>KeHHH Ha JieBOM 6oKY, OHH OpHeHTHpoB8HLI B pll3HLie CTOpoHLI, npeHM~eCTBeHHO K yqaCTKy C ceoepo-BOCTOKa H IOro-BOCTOKa. 06LI'IHO pyKH COmyTLI H DOJIO>KeHLI
JUI,AOHIIMH Ha JIHI.tO. Y ;:tByx CKeJieTOB HaA,z:teH HHBeHTBpL: Ha DJie'le O;:tHOrO H3 HHX HBXOJUIJICII ;:tByKOHYCHLIA npe;:tMeT, a y TeMeHH ;:tpyroro (AeTCKoro) ae6oJILW811 MHCKa nma fyMeJILHHf.tLI. TaKHM
00pll30M no,liroep>t<ABeTCII, 'ITO HeKpoDOJIL BOCXO;:tHT K KfJIL'cype fyMeJILHHilll. ,Uo CHX nop HeKpoDOJIL aa xoJIMe fp3;:tHWTII YJIMHJiop .RBJIReTCR ~CTBeHHLIM ryMeJILHHI.tKHM MOrHJILHHI<OM (o
cOOCTBeHHOM CMLICJie CJIOBa), HCCJie;:tOBaHHLIM Ha yqaCTKe K ceoepy OT .IJ.yaa.R.
Cy;:t~~ no H3BecTHLIM ;:taHHLIM MO>KHO 38KJIIO'IHTL, 'ITO nepoLie HeoJIHTH'IecKHe HeKponoJIH
B BBJUlXIIH OTHOCRTCR K nepHo;:ty KOHilll KYJILTYPLI fyMeJILHHilB. Bo3MO>KHO, HeKOTOpLie o6pll30BaJIHCL H paHLwe, no-BJmHMOMY o Te'leHHe 4lll3LI lleTpy Papew • .Uo -rex nop o BaJIIlXHH coopy>KaJIH eAHHH'IHLie norpe6eHHR B DOCeJieHHRX HJIH Ha HX 0Kp8HH8X.

Oli'L.RCHEHHE PHCYHKOB
Puc. 1.- lioRH A. Bttn pa3pe38 c BOCTOKA KA 38118Jl.
Puc. 2.- lioRH A. Bttn paa, napannem.Horo pa3pe3y c BOCTOKA ua 31U18Jt.
Puc. J.- KpeMHCBble opyAHR, ualmeiDible a y'I&CTKe ryMem.IUIQKoro neKpononR.
Pac. 4.- CKeJJeT pe6eHKJI c ae6om.woA MHCKoA y teMeiUl.

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE BOIAN-VARAŞTI
RESUME

Les fouilles de l'annee 1959 otit ete continuees dans la zone de la station Boian A et
dans le secteur de la necropole neolithique.
1. Parmi les decouvenes faites dans la station, il faut citer celle, dans la couche Vidra,
d'un fragment de hache perforee en pierre jaunâtre. Pr~ de la limite de la station, on a egalement decouvert et etudie un squelette neolithique, en position accroupie sur la gauche; au
niveau du crâne se trouvait une epingle en cuivre.
II. Dans le secteur de la necropole, sur la rive septentrionale de « Gddiştea Ulmilor»,
on trouve deux couches de civilisation superposees, ayant l'une et l'autre, en moyenne, 1m30
d'epaisseur. On a identifie, dans la couche mferieure, deux categories de materiaux, l'une de type
Dudeşti, l'autre de type Bolintineanu. Il n'a pas ete possible de preciser si ces deux categories
sont contemporaines ou non, l'infiltration des eaux, due au fait que cette couche est situes
au-dessous du niveau habituel du lac de Boian, em~hant tout examen stratigraphique. La couche
superieure comprend des materiaux de type Gumelniţa. On peut costater ici, grâce a l'etude
stratigraphique, que, chronologiquement, la civilisation de Dudeşti est anterieure a celle de
Gumelntţa.

On y a decouvert, en 1959, 14 tombes, renfermant pour la plupan des squelettes entiers.
Tous ces squelettes sont accroupis et couches sur le cote gauche; ils sont orientes dans des directions variables, le plus souvent vers le NE- SE. Les bras sont generalement replies, les mains
placees a la hauteur du visage. Deux squelettes etaient accompagnes d'un inventaire: l'un avait
pres de l'epaule un objet biconique; a cote de l'autre (un squelette d'enfant) se trouvait, au
niveau du crâne, une petite ecuelle de type Gumelniţa. Ceci confirme donc que la necropole
tle Grădiştea Ulmi lor appartient a la civilisation de Gumelniţa. Elle est d'ailleurs la seule necrowww.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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pole Gumelniţa proprement dite au nord du Danube, etudiee jusqu•a ce jour. Il ressort des
donnees dont on dispose que les premieres necropoles neolithiques de la Grande Valachie
datent de la periode finale de la civilisation de Gumelniţa. Il est possible, cependant, qu'il
y en eut deja anterieurement, au plus tot- a ce qu'il semble -au cours de la phase
Petru Rareş. Jusque la, dans la Valachie on pratiquit des enterrements isoles, a l'interieur ou
a la peripherie des sites.
EXPI.ICATION DES FlGURF.S
fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.

-

Boian A. Vue de la scction cst-oucst.
Boian A. Vue de la tranchec parallele a la scction cst-oucst.
Outils cn sila dec:ouvetts dans le sccteur de la necropole Gumclniţa.
Squelctte d'cnfant, avcc une pctiu: ccuelle a la hauteur du crâne .

•
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SĂPĂTURI ARHEOLOGICE LA IPOTEŞTI

RIN CERCETĂRILE

arheologic de suprafaţă efectuate de colectivul :\luzeului raional
Slatina, in imprejurimile oraşului au fost descoperite numeroase obiective
arheologice dintre care unele sint importante pentru studierea istorici străvechi a
părţii de; vest a :\luntenici.
Printre materialele adunate de pc teritoriul oraşului Slatina remarcăm un fragment
ceramic din pastă amestecată cu pleavă şi cu decor caracteristic alcătuit din linii
incizatc mărginitc de crestături mici, triunghiularc, caracteristic fazei Bolintineanu a
culturii Boian 1 • Prezenţa acestui fragment ceramic poate fi explicată fie prin faptul că
el provine dintr-o aşezare a oamenilor din faza Bolintincanu, fie că a ajuns, pe locul

P

LL

6

1

Fig. 1.- \'ederea

aşezării

1

(a-h) de pc promontoriu(« J.a Conac».

actualului oraş Slatina, pc cale de schimburi intcrtribalc întîmplătoare. Alte citeva
fragmente ceramice (din vase specifice in privinţa formei, de culoare neagră, ornamentatc
cu caneluri) de tip Bolintincanu au fost descoperite la \'ădastra 2 • Luind in consideraţie
cele două descoperiri noi (Slatina şi Vădastra) ajungem la concluzia că aria de răspîndire a
fazei Bolintineanu a culturii Boian a avut o intindere mult mai vastă decit s-a crezut
pînă acum.
În funcţie de documentarea actuală comunităţilc acestei faze au locuit pc un
teritoriu delimitat: spre est prin descoperirile de la Băieşti-Buzău-Crăsani-Boian,
1 Fragmentul a fost descoperit de M. Butoi, de la
Muzeul raional Slatina.

2 Informaţii

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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spre sud de-a lungul Dunării, spre nord limita cunoscută trecea pe la poalele dealurilor,
iar limita de vest ajungea pînă la Olt sau se oprea la o distanţă nu prea mare la est de
rîu. Ţinînd seama de intensitatea cercetărilor este posibil ca într-un viitor apropiat
limitele de nord, de est şi de sud ale teritoriului de răspîndire a fazei Bolintineanu si
fie extinse. ln schimb, limita de vest va rămîne aproape neschimbată, ea ajungînd cel
mult pînă la Olt.
Pe malul Oltului, la sud de Slatina, se află satul lpoteşti, pe teritoriul druia
1. Moroşan a adunat materiale arheologice din diferite epoci. Una dintre aşezările identificate aparţine culturii Boian. Resturile arheologice de acest tip au fost adunate din
surpătura mal ului înalt şi de la suprafaţa solului, de pe locul numit « La conac)),
situat la circa 200 m spre vest de sat, pe malul înalt şi rîpos al Oltului. Apele repezi
ale rîului curg pe la poalele malului producînd distrugerea treptată a porţiunii de
teren pe care se găsesc resturile aşezării străvechi. Pentru preîntîmpinarea distrugerii
totale a obiectivului s-a efectuat o săpătură de salvare la lpoteşti.
Aşezarea la care ne referim se află pe un bot de terasă, înaltă de circa
15 m faţă de lunea inundabilă a Oltului (fig. 1). O parte din aşezare a fost
distrusă de apele rîului. Porţiunea păstratll ar_~ o lungime de circa 100 m şi
o lăţime de maximum 20 m. Promontoriu! este mărginit din trei părţi prin pante
(pe alocuri abrupte).
La început am cercetat toată suprafaţa promontoriului, malul înalt şi pămîntul
prăbuşit pe pantă şi astfel s-au adunat numeroase fragmente ceramice şi cîteva unelte
de silex. Cele mai vechi materiale arheologice datează din epoca neolitică, dar tot acolo
sînt răspîndite cioburi rare din a doua epod a fierului, destul de multe din perioada
migraţiilor (sec. III-IV), din epoca feudală timpurie (sec. VI-VII), precum şi cîteva
cioburi feudale tîrzii.
Prin lucrările noastre efectuate la lpoteşti am urmărit în special rezolvarea problemelor legate de complexele din epoca neolitid şi de aceea ne-am mărginit la cercetarea a două albieri de teren (secţionate în mal), care după pămîntul de umplutură
de culoare cafenie deschisll, şi după fragmentele ceramice dzute pe pantă datau din
epoca amintită.
Sllpătura de salvare s-a început printr-un şanţ (de 10 m lungime şi 2 m lăţime)
aproape perpendicular pe direcţia malului. Şanţul a fost trasat în dreptul unei albieri.
Materialele descoperite în şanţul A sînt de tipuri diferite. ln stratul de pămînt de
culoare neagră, la suprafaţă s-au găsit mai multe fragmente ceramice din pastă de
culoare cenuşie, lucrate la roată şi altele din pastă grosalană. O parte dintre aceste
materiale pot fi datate în perioada de la sfîrşitul epocii geto-dacice (sec. 1 î.e.n.) pe baza
unei fibule de bronz cu resort plurispiralic, bilateral şi cu arcul ornamentat printr-o
sîrmuliţă de bronz, şerpuită. Materialele geto-dacice s-au găsit izolate fără a fi
legate de vreo vatră sau de resturi de locuinţll. Mai adînc urma un strat de
pămînt de culoare cafenie deschisă în care nu am descoperit resturi de locuinţe
sau de vetre. Materialele datează din epoca neolitică şi se găseau izolate sau în
aglomerări mici. La diferite adîncimi s-au descoperit cîteva unelte de silex: lame
şi d.zuitoare (fig. 2/1-3). În cuprinsul şanţului nu am găsit alt fel de unelte de
piatră sau de metal.
.
O parte dintre fragmentele ceramice adunate in porţiunea de la caplltul de est al
şanţului, la baza stratului de pămînt de culoare cafenie deschisă, sînt din faza Giuleşti a
culturii Boian. Cele cîteva fragmente ceramice descoperite acolo sint din pastă amestecată
cu multă pleavă. Între cioburile adunate predominll fragmente din vase (cu pereţii
groşi) de uz comun, ornamentate cu brîuri în relief şi cu vîrei. Fragmentele ornamentate
din celelalte categorii ceramice sînt foarte puţine .. Lipseşte decorul excizat specific.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Citeva fragmente au ornamente incizate intru totul asemănătoare cu acelea de pe unele
cioburi rare, descoperite in cursul săpăturilor de la Giuleşti (fig. 3 /1 ).
Prin săparea unei casete lîngă porţiunea vestică a fost delimitată şi intinderea albierii
de teren al cărei fund este inclinat, in pantă uşoară, de la sud-est spre nord-vest. În
pămîntul negru de la suprafaţă se aflau citeva cioburi cenuşii lucrate la roată (din
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Fig. 2.- Unelte de sileJ: ti de piatrl (1-3; atczarca 1; 4-9, atc:zarca Il).

sec. III-IV), iar din stratul de pămînt cafeniu deschis s-au adunat numai materiale din
epoca neolitică, reprezentate mai ales prin cioburi de tip Vădastra II găsite împreună
cu materiale de tip Petru Rareş. În pămîntul cu care s-a umplut in vechime albierea de
teren nu s-au găsit resturi de vatră sau de locuinţă, de asemenea, nu se observa vreo
deosebire de nuantă intre partea inferioară a stratului şi cea superioară, ca să putem
admite existenţa pe acel loc a două niveluri deosebite. Tot acolo s-a găsit o figurină
de lut modelată grosolan.
Alte citeva figurine antropomorfe (fig. 4) din faza Petru Rareş au fost descoperite
in surpătura malului de către 1. Moroşan.
A doua suprafaţă a fost săpată pe partea înaltă a promontoriului, la circa 30 m
spre sud de şanţul A, in preajma locului unde a fost descoperit un complex din
sec. VI- VII. ln cadrul suprafeţei B., in stratul de pămînt de culoare cafenie deschisă de
la baza depunerilor arheologice, s-au scos la iveală numeroase fragmente ceramice din
faza Petru Rareş (fig. 3 /2-3) la un loc cu cioburi de tip Vădastra II (fig. 3/4- 7).
Materialele din cele două categorii s-au găsit împreună in acelaşi strat, în cuprins1:1l
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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nu s-a observat nici un indiciu stratigrafic care să ne permită separarea materialelor.
Din observaţiile făcute pînă acum rezultă că, în cazul descoperirii de la Ipoteşti,
ne aflăm în faţa unei aşezări neolitice de terasă, locuită sporadic, în cursul fazei Giuleşti
şi mai intens în faza de tranziţie Petru Rareş. Stratul de cultură din faza Petru Rareş

fig. 3. ·· fragmente ccramice Jc tip: 1-3, Petru

Rareş;

4-7,

\'ădastra

Il; 8-9,

Dudeşti.

..

este de obicei sărac în materiale, acestea concentrîndu-se - în porţiunile cercetate -- în
albierile de teren şi în gropi.
Aspectul Petru Rareş de la Ipoteşti este caracterizat prin ceramică lucrată din pastă
amestecată cu multă pleavă. Prin aceasta olăria de la Ipoteşti se deosebeşte evident
de ceramica (modelată din pastă amestecată numai cu cioburi pisate) din celelalte aşezări
de tip Petru Rareş din preajma cursului inferior al rîului Argeş. În cadrul aspectului
Petru Rareş de la Ipoteşti, fragmentele ceramice ce reprezintă componenta Boian sînt
mai puţine în raport cu cele de tip Gumelniţa. Componenta Boian este documentată
prin fragmente tipice ornamentate cu suprafeţe excizate largi, prin vase cu corpul
cilindric avînd în jurul buzei un prag larg. La Ipoteşti s-au găsit destul de multe fragmente din buze de străchini care încep a fi folosite încă de la începutul fazei Petru
Rareş (cînd predominau elementele de tip Boian) dar ele devin caracteristice la sfîrşitul
fazei (cînd predomină elementele de tip Gumelniţa).
Descoperirea unei aşezări cu materiale de tip Petru Rareş la lpoteşti este importantă şi dintr-un alt punct de vedere, şi anume permite precizarea că oamenii din faza
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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amintitii au locuit nu numai în regiunea centrali a Munteniei, cum se ştia pînii acum,
ci aria lor de răspîndire ajungea spre vest pînii la Olt.
Pe teritoriul satului Ipoteşti, tot pe marginea terasei înalte a Oltului, la nord de
punctul cercetat a fost descoperit, la circa 500 m distanţă, un al doilea complex
neolitic. Pe acel loc, prin cercetlirile de suprafaţă, s-au adunat numai cioburi de tip
Vădastra li, fărli a fi asociate
cu alte materiale. Existenţa pe
teritoriul satului Ipoteşti, pe
marginea aceleiaşi terase, pe o
lungime de circa 500 m, a două
complexe de tip Vădastra li,
dintre care unul cuprinzînd
numai materiale de acest fel, iar
al doilea materiale de tip Vă
dastra li în asociere cu altele de
tip Petr;.u Rareş, ridică problema
raportului în timp dintre ele.
Descoperirile de tip Vă
dastra menţionate precum şi
altele de acelaşi gen din cîteva
localităţi din apropiere, constituie dovezi evidente că oamenii
din faza Vădastra II au trăit nu
numai în sud-estul Olteniei şi la
sud de Dunlire, ci şi în partea de
sud-vest a Munteniei, unde descoperirile cunoscute pînă acum
se înşiruie de-a lungul Oltului,
în cuprinsul raionului Slatina.

*
Cu prilejul unor cercetări
"' Fig. 4. - Figurine: de lut ars, fragmc:nlarc:, din f;~za l'ctru Rarcş.
de suprafaţli, la circa 300 m
nord de locul « La conac»,
din ruptura malului şi de pe coastli am adunat cîteva fragmente ceramice de tip
Vădastra li. Pentru a verifica observaţiile făcute în cursul săpăturilor din aşezarea
«La Conac», am trasat două suprafeţe, de cîte 5 X 2 m, în lungul mal ului. Pe locul cercetat
au fost delimitate două straturi de cultură: cel superior conţine materiale puţine din
prima epocă a fierului, iar cel inferior din epoca neolitică. În afară de cîteva cioburi
răzleţe de tip Vădastra II, găsite la partea superioarli a stratului neolitic, în rest sînt
documentate numeroase unelte (fig. 2/4- 7) şi aşchii de silex (unele microlite), multe
dintre ele scoase la ivealli din plimîntul de umplutură al unei gropi săpate de la baza
aceluiaşi strat. Tot acolo s-a glisit o dăltiţă (fig. 2/8) şi un fragment de toporcalapod (fig. 2/9).
Ceramica se împarte în trei categorii: de uz comun din pastă amestecată cu multă
pleavă, altii categorie din pastă mai îngrijită şi ultima din pastă fină. Ceramica de uz
comun este ornamentată prin brîuri în relief şi adesea prin adîncituri izolate făcute cu
unghia sau cu un fel de spatulli. Vasele din a doua categorie sînt ornamentate prin
incizie. Decorul constll din benzi de linii, avînd suprafaţa acoperitll cu reţea sau cu
linii în trepte (fig. 3/8-9). Astfel de decor se întîlneşte adesea pe ceramica din
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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complexele culturii Dudeşti. Ultima categorie de vase este modelat~ din past~ fin~, de
culoare neagr~ şi este ornamentat~ cu caneluri. Aceast~ din urm~ categorie ceramid
este specifid\ intregului aspect cultural balcanic din care fac parte culturile Dudeşti
V~dastra I - Rast- Vinca. Vasele din past~ fin~ de culoare neagr~ de la Ipoteşti, dup~
forme şi modul de grupare al canelurilor se aseam~n~ cu vasele din aceeaşi categorie
aparţinînd fazei Vădastra I.
Se cuvine remarcat şi faptul d\ in complexul de la Ipoteşti a fost descoperit~ şi o
figurină fragmentar~ de lut avind anumite particularit~ţi ce o leag~ tipologie de figurinele
din sudul egeic.
Ţinînd cont de faptul d\ aspectul cultural despre care vorbim este caracterizat
prin prezenţa microlitelor, prin dou~ categorii ceramice specifice culturii Dudeşti şi
prin ceramica fină de culoare neagră cu anumite elemente de legătură cu faza Vădastra I,
sintem de p~rere d\ aspectul descris datează din perioada de la sfîrşitul culturii Dudeşti,
cind in regiunea din vestul Munteniei apar elemente ale fazei Vădastra I.
Săpăturile de la Ipoteşti sint de abia la începutul lor, prin lucrările ce urmeaz~ să
se efectueze acolo vor putea fi aprofundate problemele analizate în raportul de faţ~,
cit şi alte diferite probleme legate de comunităţile n.eolitice care au vieţuit în regiunea
din preajma Oltului.
EUGEN
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APXEOJIOfHt.JECKHE PACKODKH B HDOTEWTH
PE310ME
B 1959 r. 6bvt :Ja.'lO>KeH rnyp!ll Ha TCppmopHH ce.na HnOTCrnTH (p-H CnaTHHa) a nyHKTe
ccJia KoHaK ,, , pacnono>KCHHOM Ha BbiCOKOM no6epC>KLe peKH Om.
JicCJJe,I\OBaHO ,1\Ba KOMDJJeKca, HBXOWIUUIXCR Ha paCCTORHHH DpHMepHO J()() MCTpOB 0,1\HH OT
,npyroro. B nepaoM JIYHKTC o6Hapy>KHJJH, rnaaHbiM o6pa:JoM, CJJC,I\bi HCOJIHTHliCCJ<Oft 3DOXH, aoc-

xowr~He K pa:JHbiM KYJJLTYPHbiM o6JJHKBM • .IlpeaHeftUJHe OTHOCRTCR K THny .Il>KyJJeiUTH. HHTCpecHbiC BODpocbi BbJABHI"810T Haft,neHHbiC B TOM >KC CJIOC (6e:J TOliHbiX crpaTHrpa!llHllecJ<HX YKa:JaHHft)
MaTCpHaJJbi THna lleTpy Papern a coliCTaHHH c 3JJCMCHTaMH THDa 83~crpa II. Ha HaCTOR~eM 3TaDe
HCCJIC,I\OBaHHft aBTOp CJ<JIOHCH CliHTilTL HX CHHXpoHHbiMH. 3To 3aJ<JIIOlleHHe DOAJIC>KHT npoaepKe
H 00,1\TBCp>K,nCHHIO B XO,I\C ,1\aJJLHCftlUHX paCKODOK.
Bropoft KoMDJJeKc xapaKTCpH3YeTCR 3JJCMeHTaMH, no3BOJIRIO~HMH oTHCCTH ero K KYJJLTYpe
.Ily,neunu.
~

OG'b.RCHEHHE PHCYHKOB
Puc. 1. Puc. 2.Puc. 3.Puc. 4.-

Bu.n noceneHHR (a-h) c BbiCOKoro Mblca ccJia KOHilKII.
KpeMHe&ble H KaMeHHbJe opy.llHR: 1-3, noceneHHe 1; 4-9, noceneHHe
<!>parMeHTbl KepaMHKH mna: 1-3, neTpy Papem; 4-7, lb.l18crpa Il;
Pa:J6HTbJe CTIITy:tTKH H3 OO())JOKeHHOft rJJHHbJ ciNa:Jbl neTpy Papem.

Il.
8--9, ,ny.llemm.

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES D'IPOTEŞTI
RI:SUME

Des sondages ont ete effectues cn 1959 sur le territoire du village d'Ipoteşti (distr. de
Slatina), au lieu dit C( La Conac)), sur la berge elevee de l'Olt.
On a etudie deux ensembles situes a 300 m environ l'un de l'autre. Le premier a livre
surtout des vestiges neolithiques, appartenant a differentes phases de civilisation. Les plus
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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anciens vestiges sont du type Giuleşti. La decouverte, dans la meme couche, de materiaux
de type Petru Rareş associes a des pieces du type Vldastra II, soul~ve des probl~mes d'un grand
interet. Dans le stade actuel des recherches, l'auteur incline a considerer ces deux categories
de materiaux comme contemporaines, conclusion que des fouilles ulterieures devront verifier et confirmer.
Le second ensemble est caracterise par des elements permettant de l'assigner a la civilisation de Dudeşti.
·
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. - Vue du site (a- b), prisc du sommct du lieu dit « La Conac 11.
2.- Outils cn silell ct cn picrre: t-3,station 1; 4-9,station Il.
3.- Tcssons ceramiquca dea typca: t-3, Petru Rarq; 4-7, Vldaatra Il; 8-9,
4. ~ Figurincs cn terre cuite, fragmentaircs, de la phasc Petru Rarq .

...
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SAPATURI ARHEOLOGICE LA LUNCAVIŢA

A

1959 au fost continuate săpăturile arheologice pe teritoriul
satului Luncaviţa, r. :7\lăcin, reg. Dobrogea 1 •
În planul nostru de lucru ne-am propus să cercetăm mai ales tellul gumelniţean 2 , .. ce se află la 4,5 km spre sud-est de sat, pe locul numit Cetăţuie (fig. 1), la
punctul de intilnire al văii Cetăţuii cu Valea Ascunsă.
Oamenii din vechime şi-au ales drept loc de aşezare un bot de terasă aproape
dreptunghiulară, cu dimensiunile de circa 70 m lungime şi 40 m lăţime, înconjurat de
trei părţi de pante abrupte. Panta împădurită, dinspre nlea Cetăţuii, are circa 12 m
înălţime, iar panta de sud-est, dinspre Valea Ascunsă, are circa 7 m înălţime. Pc partea
de legătură cu restul terasei se văd urmele evidente a două şanţuri de apărare, unul mai
larg (de circa 12 m), dar cu adîncime mai redusă, şi altul exterior, care taie şi suprapune capătul de sud-est al primului şanţ. După aspect, cel puţin primul şanţ este
contemporan cu aşezarea neolitică. De-a lungul şanţului nu se observă nici un loc cruţat

I

N TOAMNA ANUI.UI

Fig. 1. - Vedere

generală

a

aşezării.

pentru a permite trecerea. De aceea se pune problema (ce urmează a fi studiată şi
rezolvată prin cercetările ulterioare): cum treceau locuitorii aşezării peste şanţ? Prin el
1 Săpăturile din 1959 de la l.uncavita s-au făcut la
propunerea directorului Muzeului raional de la Tulcea,
G. Simion, cu fonduri puse la dispozitie de acest muzeu.

1 Lucrările s-au efectuat in perioada dintre 12-26
noiemhric 1959 sub conducerea lui Eugen Comşa, ajutat
de Gh. Cantacuzino.
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(ceea ce este puţin probabil) sau pe un fel de pod de lemn ale d.rui resturi eventual
s-ar putea afla căzute pe fundul şanţului şi acoperite cu pămînt?
Pămîntul scos din şanţul de apărare a fost desigur în parte folosit de locuitori la
construirea caselor, iar restul a fost transportat în alt loc, d.ci de-a lungul şanţului
nu se observă vreun val sau ridid.tură, care să ne permită să afirmăm d. acolo a fost
aruncat pămîntul rezultat cu prilejul săpării şanţului.
După cum se observă pe teren, este foarte probabil că şi latura de sud-est a aşezării a
fost amenajată de oamenii neolitici. Se pare că în acea parte, panta botului de terasă a
fost în vechime prea puţin înclinată şi atunci oamenii au săpat, pe o anumită porţiune,
un şanţ spre a mări, pe cît posibil, înclinaţia pantei.
Săpăturile arheologice de pe tell au fost începute ind. din vara anului 1951 1 •
ln funcţie de observaţiile făcute atunci, ne-am propus ca în 1959 să săpăm o porţiune
restrînsă din partea de sud -est a aşezării 2 , lîngă suprafaţa A, săpată în anul 1951.
ln cursul primei campanii de săpături au fost descoperite resturi arheologice din
trei epoci şi anume din epoca neolitică, cîteva cioburi din prima epocă a fierului şi două
morminte din epoca feudală.
ln expunerea noastră vom prezenta observaţiile făcute în 1959 în ordinea cronologică inversă, de la mai nou la mai vechi.
Din secolul al XVIII-lea am descoperit, la 0,70 m adîncime, resturile a trei
schelete omeneşti, orientate est-vest. Două dintre ele erau de adulţi şi unul de copil.
lnsumînd observaţiile şi datele cunoscute pînă acum cu privire la cele cinci morminte
găsite în cimitirul feudal, ajungem la următoarele concluzii: a) Cimitirul feudal nu a
acoperit întreaga suprafaţă a părţii de sud a aşezării neolitice, ci limita lui s-a oprit
la aproximativ 6 m distanţă de marginea pantei; b) cimitirul a fost folosit în ·decursul
unei perioade de aproximativ 50 de ani (între circa 1730-1789), după cum rezultă din
datarea monedelor 3 , de o populaţie creştină, care îşi avea aşezarea în Valea Ascunsă,
la circa 40 m distanţă de Cetăţuie. Dacă ţinem seama de proporţia numerid. a mormintelor (din 5, 2 sînt de adulţi şi 3 de copii) se poate presupune d. la populaţia respectivă, mortalitatea infantilă era ridicată.
ln cursul lucrărilor din anul 1959, în cuprinsul suprafeţei săpate nu s-au găsit fragmente ceramice din prima epocă a fierului.
Stratul din epoca neolitid, de 3,50 m grosime, a fost împărţit în şase niveluri
de locuire.
lncă de la începutul săpăturii, la numai 0,15 m adîncime, s-a dezvelit o suprafaţă
mică de lipitură arsă la roşu acoperită cu bulgări păstraţi in situ. Aceste resturi provin
din pereţii unei locuinţe de suprafaţă de la baza nivelului 1. ln preajma bulgărilor, la
aceeaşi adîncime, s-a adunat o cantitate apreciabilă de materiale arheologice, mai ales
fragmente ceramice de diferite tipuri. Toate aparţin culturii Gumelniţa. Uneltele din
nivelul 1 sînt foarte slab reprezentate. ln cadrul ceramicii remarcăm vasele de uz comun
din pastă grosolană, ornamentate sub buză cu brîuri alveolare.
Stratul de pămînt de culoare neagră al nivelului 1 acoperă un strat masiv a cărui
bază se află între 0,70 şi 1,00 m adîncime faţă de nivelul actual al solului. Acest strat
este compus din pămînt de culoare cafenie deschisă şi acoperă rămăşiţele unei locuinţe
de suprafaţă gumelniţene, masive. Resturile de lipitură arsă. din pereţii locuinţei acopereau, în porţiunea dezvelită şi cercetată, o suprafaţă de 7 X 3 m, întinzîndu-se şi sub
1 Eugen Comşa, &pori prtlimiNZT 1Uupra soNlajuhti
tk litrgtl Lutr((niţa, r. Mtlritr, inJC! V, III, 1952, p. 413-416.
1 Şantul B, cu dimensiunile de 8 x 3 m a fost orientat
(pe direqia nord-sud) în aşa fel încît si fie perpendicular
pe marginea aşewii.

1 Monedcle descoperite pe craniul unui schelet, gAsit
în 1951, dateazi din perioada cuprind între domnia lui
Mahmud 1 (1730-1754) şi aceea a lui Abdul Hamid 1
(1774-1789).
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malurile de est, de vest şi de nord. Date fiind dimensiunile impresionante ale locuinţei
le-am dezvelit numai in cuprinsul şanţului săpat, le-am cercetat şi trecut in plan, apoi
s-a demontat o porţiune restrînsă, urmind ca resturile locuinţei să fie cercetate in intre-

O

2

3

fig. 2. - Unehe de silex descoperite în

4cm

aşezare.

gime in cursul săpăturilor viitoare. Grămada de bulgări de lipitură arsă este alcătuită din
budţele mici, dar mai ales din porţiuni (ce ajung pînă la dimensiunile de 0,40 x 0,30 m)
din pereţii locuinţei. Aceştia aveau 0,20-0,25 m grosime. Pe unii bulgări sint imprimate
urmele parilor din scheletul locuinţei. Unii pari ajungeau pînă la 0,15 m grosime.
Lîngă marginea suprafeţei pe care sint răspîndiţi
bulgării de lipitură arsă, s-a observat un şir de
bulgări in poziţie verticală. Aceştia par a reprezenta
partea inferioară a unuia din pereţii casei. Porţiunea
cercetată fiind prea mid, problema va trebui urmărită
in altă campanie de săpături.
Printre rămăşiţele locuinţei ~s-au găsit citeva
unelte de silex (fig. 2), două greutăţi de lut pentru
războiul de ţesut, un văscior scund cu corpul bombat
şi ornamentat cu briuri in relief, oblice (fig. 3). Un
alt văscior intregibil a fost găsit deformat din cauza
focului ce a distrus locuinţa.
Nivelul 3, aldtuit dintr-un sol de culoare cenuşie, are la bază un strat de pămînt galben, curat, de
grosimi variabile, ce reprezintă resturile unei locuinţe
de suprafaţă, nearsă. Ca şi in nivelurile superioare,
s-au adunat citeva piese de silex, mai multe unelte de
1
os (suvace şi dăltiţe) şi numeroase fragmente ceramice.
Este de remarcat variabilitatea destul de mare a prol.- .
filului buzelor de străchini.
Fig. 3. - Vas de lut an de tip Gumclniţa,
descoperit în aşu..are.
Mai adinc urmează nivelul 4, la baza druia, de
asemenea, se află un strat gros de lut galben de la
o locuinţă de suprafaţă. Materialele adunate sint similare celor din nivelurile
superioare.
1

1
1
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Tn porţiunea cercetată, la partea inferioară a nivelului 5 nu s-au găsit urme de locuci numai un strat de cenuşă albicioasă şi bucăţele de cărbuni. Cantitatea obiectelor
este mai redusă. Printre fragmentele ceramice s-au observat cîteva cioburi de străchini ornamentate cu grafit şi un fragment de vas cu decorul realizat cu o valvă de scoică de rîu.
Nivelul 6 are în medie 0,30 m grosime şi se află direct pe pămîntul viu. In porţiu
nea săpată s-au găsit două gropiţe de par. Una din ele are diametru) de 0,18 m şi
adincimea de 0,37 m. Materialele din nivelul inferior sînt toate de tip Gumelniţa.
Printre ele nu s-a observat pînă acum nici un fragment ceramic ce ar putea fi pus în
legătură cu vreo altă cultură neolitică.
Din cele şase niveluri de cultură s-au adunat numeroase oase de animale şi de
peşte. Dintre animalele domestice avem documentate, în ordinea frecvenţei: bovinele,
porcinele, ovicaprinele, dovadă evidentă a unui trai sedentar îndelungat pe acelaşi loc.
Se observă o predominare a oaselor de animale tinere, o indicaţie clară a faptului că
erau crescute pentru carne şi lapte. S-au adunat şi cîteva oase de cîine.
Vînătoarea juca un rol foarte redus in viaţa comunităţii. Animalele sălbatice sint
reprezentate prin mai multe coarne fragmentare de cerb, ce puteau fi găsite căzute, in
pădurile din jurul aşezării.
Numărul oaselor de peşte este destul de mare. Unele sint de la peşte de dimensiuni apreciabile.
Observaţiile făcute cu prilejul săpăturilor arheologice de la Luncaviţa au importanţă destul de mare pentru ansamblul cercetărilor din partea de est a ţării noastre şi din
regiunile vecine. Tn funcţie de descoperirile de aşezări gumelniţene făcute de-a lungul
Prutului (de la Galaţi pînă la Măstăcani) şi apoi cele din nord-vestul Dobrogei (de la
Garvăn, Yăcăreni, Luncaviţa şi Isaccea), putem postula existenţa unor aşezări similare
in raioanele vecine ale U.R.S.S. Locul de aşezare ales de comunitatea gumelniţeană de
agricultori şi crescători de animale domestice de la Luncaviţa era ferit de căile principale
de comunicaţie din regiune şi de aceea aşezarea a dăinuit vreme îndelungată (ca mărturie
pot servi resturile locuinţelor nearse).
Dacă ţinem seama de observaţiile făcute pînă acum cu privire la caracteristicile
aspectului documentat acolo, ajungem la concluzia că ne aflăm in faţa unui grup
omenesc strins inrudit cu acelea din partea de nord-est a Munteniei şi din sudul
~loldovei, ce au folosit materiale de tip Gumelniţa cu anumite elemente de aspect
Protocucuteni. Este vorba de complexul cultural mixt numit Aldeni II. Tn cazuL aşezării
de la Luncaviţa predomină elementele de aspect gumelniţean. Pe tellul cercetat, printre
materialele nivelului inferior (6), nu avem documentate fragmente ceramice care să ne
permită să le datăm in perioada de inceput a culturii. Lipsa unor astfel de materiale
constituie un indiciu că aşezarea de la Luncavi\a s-a format intr-o perioadă cind aspectul
cultural mixt Aldeni II ajunsese la o oarecare dezvoltare. Aşezarea a fost locuită vreme
îndelungată de aceeaşi comunitate, dar din cuprinsul ei lipsesc de asemenea materiale de
la sfîrşitul culturii Gumelniţa, prin urmare existenţa aşezării a încetat înainte de perioada
de sfîrşit a culturii. Resturile păstrate permit precizarea că aşezarea a fost distrusă şi
părăsită intr-o perioadă de nelinişte şi de lupte. După cum am arătat, locuinţa mare din
nivelul 2 (penultimul) a fost distrusă in urma unui incendiu, iar cei ce trăiau în cuprinsul
ei au părăsit-o in mare grabă, lăsînd intreg inventarul pe loc. La fel şi resturile de la
baza ultimului nivel (1) indică o locui re de scurtă durată (in locuinţe de dimensiuni
reduse) şi distrugerea prin foc a aşezării.
Studierea amănunţită a materialelor descoperite in cele două campanii de săpături
ne va permite să cunoaştem în amănunt caracteristicile acestui aspect cultural, pînă acum
slab cercetat, din nordul Dobrogei.
inţe,

EUGEN
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APXEOJIOrHt.IECKHE PACKOIII<H B JIYHKABHUE
PE310ME

OceHLJO 19 59 r. 6biJlH npo.z:toJJ>Keru.I paCKomm TeJIJIJI a nyHKTe t.leT3eyH, 6nua cena JlyiD<aBHQa (p-u M3trHH, o6n . .II,o6pp.z:t>Ka).
ITpu6JtHaHTCJILHble p83Mepbl TeJIJIJI - 70 x40 M. Ou no'ITH npHMoyroJibuoA 4K>pMLI. CaHaL
c ocram.uoA traCTLJO reppacbl npepaaua .z:tBYMH ~biMH pBaMH. KYJibTYPHhiA CJJoA, TOJILQHHoA
B 3,50 M, QeJIHKOM OTHOCHTCJI K CMeW8HHOMY OOJIHKY An.z:teHH Il, B KOTOpoM npeo6.Jla.z:ta.JT 3JleMeHTbl KYJibTYPbl ryMeJlbHHQa; OH COCTOHT H3 6 ropH30HTOB, OT.z:teJieHHLIX OCT8TK8MH cropeBWHX H
HecropeBWHX >KHJDilQ. DoJILWoe >KHJIH[Qe y OCHOB8HHJI Dpe.z:tDOCJJe.z:tnero ropH30HTa 6b1Jl0 }'HIItiTO>KeHO DO>KapoM, OHO o6pyWHJIOCL Ha BecL BnyTpeHHHA HHBeHTapL. Ha OCHOB8HIDI naA.z:teHHbiX M8TepH8JlOB noceneHHe .z:tllTHPYeTCJI cpe,IUIHM nepHO,IlOM p83BHTHJI KYJibTYPbl ryMeJILHIIQil, Tai( KaK B
HeM OTcyTCTBYJOT M8TepH8Jlbl Hati8JILHOA H DOCJie.z:tneA cl»aa·
B xo,ile paCKODOK 6bunt OOHapymeHbl H TpH MOrHJibl cl»eo.z:taJILHOro KJJa,ll6Hllt8 1730- 1789 IT.

..

Oli'L.RCHEHHE PHCYHKOB

Poe. 1. - 06IQIIA BH,tl nocenennR.
Pnc. 2.- KpeMHeawe opyAUR, ~eiUible a noceneiDIH.
Pnc. J.- Cocy,ll H3 o6oHOKeHHoA rniDihl THJJa l'yMem.JIIIQII,

~eiDihiA

ua oocenenHH.

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE LUNCAVIŢA
RESUME

Les fouilles entreprises sur le tell de (( Cetl(ţuia >>, ~roche du village de Luncaviţa (distr.
de Ml(cin, reg. de Dobrogea) ont ete continuees pendant l automne de l'annee 1959.
Le tell a la fonne approximative d'un rectangle aux cotes mesurant 70 x 40 m. Il est
isole du reste de la terrasse par deux fosses de protection. La couche de culture, epaisse de
Jm 50 et appartenant toute enti~re a !'aspect mixte Aldeni II, avec predominance des elements
Gumelniţa, comprend six niveaux d'habitations, separes par des restes carbonises ou non.
L'habitation de dimensions considerables, situee a fa base de l'avant-dernier niveau, a ete
detruite par un incendie et s'est ecroulee sur tout l'inventaire qui s'y trouvait. A en juger d'apr~s
les materiaux decouverts, cette stâtion daterait d'une phase moyenne de la civilisation de
Gumelniţa, les phases de debut et finale de celle-ci n'y etant pas representees.
Les fouilles ont egalement mis au jour trois tombes d'un cimeti~re feodal des annees
1730-1789.
EXPLICATION DES PIGURES

Fig. 1.- Vue gâtUale du site.
Fig. 2. - Outila en sila d«ouverts dans la atation.
Fig. 3. - Vase en terre cuite, de type Gumelnita, dkouvert dans la atation.
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15 iulie la 31 august 1959 a avut loc cea de a noua campanie
de sliplituri arheologice la Truşeşti cercetîndu-se în continuare încli circa 2 600 m2
în cuprinsul aşezlirii cucuteniene de pe înlilţimea « Ţuguieta >>. Spre sfîrşitul
acestei ..campanii, paralel cu slipliturile de pe « Ţuguieta )), s-a executat şi un sondaj in
aşezarea hallstattianli din apropiere, de pe locul numit « La Capac>>.
Pentru completarea planului aşezlirii s-a cercetat in continuare, prin şanţuri şi
casete, sectorul sudic, pînă la şanţul de apărare, şi s-a verificat o porţiune din sectorul
imediat la nord de şanţul median şi la est de suprafaţa slipată in 1954 (fig. 1).
Cu prilejul slipăturilor din 1959 s-au identificat încă doulisprezece locuinţe, dintre
care s-au slipat numai opt (LXXVI- LXXXIII), trei complexe de locui re cu resturi
de cuptoare, 13 gropi dintre care 11 Cucuteni A, una Cucuteni B şi una hallstattianli
şi un mormînt de inhumaţie sarmatic (M. 15), care se adaugli la celelalte 14 descoperite
în campaniile anterioare.
Locuinţele descoperite în sectorul sudic (LXXVI-LXXX) fac parte din cele
trei şiruri mai mult sau mai puţin regulate, identificate aici cu prilejul săpăturilor din
1957 şi 1958. Primul din aceste şiruri de locuinţe, amplasat pe marginea de sud a aşezlirii,
se află la o distanţli mai mare, intre 7 şi 13 m, faţli de şirul al doilea, care este situat la
numai 5 m depărtare de cel de-al treilea şir de locuinţe. Distanţa intre locuinţele din
aceste şiruri este in genere mică, variind intre 2 şi 4 m. Ultimele locuinţe din acest
sector (LXIX, LXXVIII şi LXXX) se află la o distanţli de 16-21 m faţli de axul şan
~ului de aplirare.
La rîndul lor, locuinţele din sectorul nordic (LXXXI-LXXXIII), la interval
de 4 m între ele, se insereazli in cele douli şiruri de locuinţe de la nord de şanţul median
(L) care sint distanţate la circa 5 m. Prin şanţurile de control, s-au identificat şi alte locuinţe
în acest sector, dintre care acelea de pe marginea de nord a aşezării se aflli la o deplirtare
de circa 26 m de ultima locuinţli săpatli (LXXVII).
Cercetindu-se planul locuinţelor din cele douli sectoare, se constatli eli, aproximativ
in centrul marginii de est a aşezlirii, există un spaţiu mai mare liber, de formli nu ind
indeajuns de bine precizatli, care se va lămuri mai bine, dupli ce se va slipa sectorul
corespunzlitor de la nord de şanţul median.
Locuinţele săpate in 1959 sint mijlocii şi mici, dimensiunile lor variind intre
10,50 m2 şi 59 m2. ln ceea ce priveşte orientarea lor, toate sînt perpendiculare sau oblice
faţli de axul lung al aşezării. De obicei ele zac în pantli uşoarli de la sud la nord, la adîncimi
care variazli intre 0,28 m şi O, 70 m de la suprafaţa actualli a solului.
Toate locuinţele cercetate au fost construite pe o platformli de lemne despicate
în douli sau ecuarisate, peste care s-a lutuit o dată sau de mai multe ori. ln cuprinsul

I

N INTERVALUL DE LA

• Săplturile au fost e~~:ecutate de citre un colectiv
format din M. Petrescu-Dimbovita (responsabil), Adrian C.

•••

Florcscu (responsabil adjunct), Marilena Florcscu şi Ion
IoniJI (membri), Leon Simanschi şi Leon Boambl (studenti).
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acestor platforme, mai mult sau mai puţin bine conservate, sînt unele deranjamente
dintr-o vreme ulterioad, care nu pot fi datate întotdeauna cu precizie. Dintre aceste
deranjamente, se remarcă o groapă hallstattiană, care a perforat regiunea centrală a
platformei locuinţei LXXIX, precum şi altele care provoacă o deplasare sau întoarcerea
pe loc a unei porţiuni din masa de lipituri. Spre deosebire de campaniile anterioare nu
s-au găsit resturi precise din marginea platformelor, pe baza cărora să se poată presupune
dacă pereţii au fost fixaţi pe platformă sau lîngă ea.
Din observaţiile făcute rezultă că majoritatea resturilor de pereţi provin din
dreptullaturilor lungi şi prezintă urme de nuiele paralele cu axul lung al locuinţei. S-au
conservat numai feţele exterioare ale pereţilor, care s-au pdbuşit pe platformă sau lîngă
ea, pe pămînt. Într-un caz, s-au identificat urme din baza pereţilor lungi, construiţi
lîngă podea. În general, exceptînd cîteva bucăţi de perete sgurificate, pereţii prezintă
o calcinare deosebită de aceea a platformei, care este arsă deobicei pînă la
culoarea roşie.
ln ceea ce priveşte construcţiile din interiorul locuinţelor, s-au identificat resturi
din platforme de sobe, construite pe podea sau direct pe pămînt, în patru locuinţe
(LXXVI, LXXVII, LXXXII şi LXXXIII), dintr.& care două conţineau şi vetre fragmentare (LXXXII şi LXXXIII). În afad de acestea, într-o locuinţă (LXXXI) s-a găsit
numai un rest de vatră. După poziţia resturilor păstrate în cuprinsul locuinţei, se poate
deduce el sobele pentru încălzit şi copt erau amplasate lîngă perete, probabil în unele
cazuri lîngă un perete despărţitor, care nu a putut fi identificat în nici una din locuinţe,
iar vetrele înspre centrul locuinţelor, deobicei direct pe pămînt, ceea ce înseamnl că
platforma din lemne a fost întreruptă în dreptul lor.
ln preajma locuinţelor de pe marginea de est din sectorul de sud al aşezării se
află trei complexe de locuire cu resturi de cuptoare de ars vase, din care s-au păstrat
porţiuni de plăci perforate parţial şi din bolta lipită pe un schelet din crengi cu frunze.
Dintre acestea, mai bine conservat este acela de la nord de locuinţa LXXIX, din care
s-au găsit numeroase bucăţi din boltă şi din placa perforată parţial. Deşi s-au demontat
cu deosebită atenţie resturile păstrate din acest cuptor, totuşi nu s-a putut reconstitui
felul în care a fost construit. ln legătură cu această problemă, s-a presupus, ca şi în
cazurile anterioare, că tipul acesta de cuptor a fost mai mult sau mai puţin adîncit în
pămînt, neputîndu-se da alte precizări.
ln ceea ce priveşte inventarul, în cuprinsul locuinţelor s-au descoperit fragmente
ceramice din vase de dimensiuni mari şi mijlocii, grupate în genere înspre ..marginile
platformei, resturi din vase mari în formă de tipsie cu marginea crestată, cîteva vase
întregi şi întregibile cu decor pictat sau adîncit din faza Cucuteni A, rîşniţe de piatră
întregi şi fragmentare, dintre care una de dimensiuni mari, din locuinţa . LXXIX, cu
frecătorul pe ea (fig. 2), un topor de piatră plat, puţine silexuri, cîţiva idoli antropomorfi
fragmentari, resturi din mesuţe de cult etc.
Alte fragmente ceramice din faza Cucuteni A s-au găsit şi în dreptul complexelor
de locuire cu resturi de cuptoare de ars oale.
1n afad de acestea, s-au descoperit vase întregi sau sparte, precum şi fragmente
ceramice rispite şi sub platforma locuinţelor.
Deci, pe baza ceramicii descoperite, atît locuinţele cît şi complexele cu resturi de
cuptoare, datează în mod sigur din faza Cucuteni A.

*
Cu ocazia săpăturilor din 1959 s-au cercetat şi 13 gropi cu resturi menajere, din
care 11 Cucuteni A, una Cucuteni B şi una hallstattiană. Toate acestea, cu excepţia
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hallstattiene, au fost semnalate încă din campania anului 1958. După cum am
atunci, ele se concentrează in porţiunea dinspre centrul aşezării, devenind foarte
rare pe măsură ce ne apropiem de şanţul de apărare. În plan, forma acestor gropi c
deobicei ovoidală, mai rar circulară, cu diamctrii variind între 1,65 şi 4,50 m şi cu adin-

Fig. 2.

Truşcşti-'('uguicta. Rişni1a

de

piatră i11 situ

cu

îrccător,

din locuinta LXXIX.

z

1

Truşcşti-'j'uguieta. \'ase Cucutcni :\ pictate tricrom.
(1-3, circa 1;3 m. nat; 2, circa 1 /~ m. nat.).

Fig. 3. -

ci mea, de la suprafaţa actuală a solului, intre 1, 75 şi 3,40 m. Profilul este in general
foarte neregulat şi asimetric, in unele cazuri prezentind chiar cotloane accentuate. Acest
fapt ar fi un indiciu că scopul iniţial care a determinat săparea gropilor a fost acela de
a scoate lutul necesar construirii locuinţelor. Pămîntul de umplutud, în majoritatea
cazurilor, il constituie un sol de culoare brună sau gălbuie, conţinînd o mare cantitate
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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de cenu~ă şi cărbune. Uneori pe fundul gropilor s-a găsit foarte multă cenuşă ~i cărbune
fără a fi amestecate cu pămînt.
Gropile Cucuteni A, exceptind una singură, conţm in umplutura lor un foarte
bogat material ceramic, unelte
intregi ~i fragmentare, din
piatră, silex, os ~i corn,
precum ~i oase de animal,
scoici, cochilii de mclci etc.
in ceea ce pri Ye~te
ceramica, merită a fi menţio
nat, in primul rind, un vas
pi riform, pictat tricrom cu
moti\'e spiralice şi semiove
(fig. .3 2), precum şi două
\'ase suport, in stare fragmentară, decorate cu motive
similare (fig . .3 1 1,.3). De asemenea, mai trebuie să aminFig. 4. - Truşcşti· luguicta. \'as hinoclu cu decor adincit din faza Cucurcni .\
tim un vas binoclu cu decor
(circa 1 ;3 m. nar.).
adincit, in maniera specifică
aşezării cucuteniene de pe
« Tuguieta » (fig. 4). Nu sint lipsite de interes ntct obiectele de cult sau uneltele
găsite in inventarul celor 11 gropi
Cucuteni A. Dintre piesele de
cult menţionăm un idol mic din
lut ars « en violon >> (fig. 5 .3), un
fragment din partea superioară a
unui idol antropomorf cu decor
incizat, preYăzut cu un « colier»
(fig. 5, 2), două fragmente, partea
inferioară, de idoli antropomorfi,
din care unul cu decor incizat ~i
altul pictat tricrom (fig. 5. 1,4),
precum ~i două mesuţe de cult
din lut ars. Între celelalte obiecte
~i unelte se remarcă o amuletă din
colţ de mistreţ, perforată la ambele
capete (fig. 6 /4), un fragment de
daltă(?) din corn, cu gaură trans\'ersală (fig. 6 ·5), o săpăligă din
corn de cerb (fig. 6 6), precum ~i
cite\'a lame ~i răzuitoare din silex
(fig. 6 1 -· .3) ~i topora~e plate
din piatră.
În comparaţie cu gropile
Cucuteni A, groapa din faza CuFig. 5. - Tru~<·~ri -Tu!:uicra. Idoli din Jur ars din fata Cunnmi .\
(circa 5,17 111. rut.).
cuteni B a avut un inventar destul
de sărac. De aici provine însă un
brăzdar (?) de plug din corn de cerb (fig. 7), unealtă necunoscută pînă m prezent m
inYentarul aşezărilor cucuteniene din ;'\loldova.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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La demontarea locuinţei LXXIX, s-a constatat că în sectorul central al acesteia
platforma a fost deranjată de o groapă, de formă ovală, de dimensiuni reduse, aparţinînd unei faze hallstattiene timpurii. Umplutura sa conţinea o mare cantitate de cenuşă
şi cărbune, amestecată cu puţine fragmente ceramice şi un fragment de tipar
de celt din piatră. De altfel este foarte
probabil ca groapa respectivă să fie în
legătură cu locuirea sporadică hallstattiană, din această parte a « Ţuguietei »,
ale cărei urme au fost semnalate şi cu
1
prilejul săpăturilor din 1958.
În sfîrşit, cele mai noi urme,
semnalate în 1959 pe « Ţuguieta »,
datează din epoca migraţiilor . Astfel,
cu ocazia săpăturilor întreprinse pentru
degajarea unei gropi Cucuteni A, s-a
descoperit un mormînt de inhumaţie,
cu scheletul aşezat pe spate, avînd
mîinile întinse pe lîngă corp, orientat
SV 340° / 00 - NNE 20° /00 , care se afla
la circa 2,40 m adîncime faţă de suprafaţa actuală a solului. Craniul prezintă
o perforaţie provocată de o lovitură.
În dreptul cotului mîinii stîngi s-au
găsit urmele unui obiect din fier, a
3
cărui formă nu a putut fi precizată.
Groapa acestui mormînt, care a deranjat Fig. 6. - Truşeşti -Ţuguieta: 1 - 3, unelte djn silex (circa 5 /7 m.
nat .) 4 ; colt de mistret; 5- 6, unelte şi obiectc- din corn (circa
parţial o groapă din faza Cucuteni A,
1/ 2 m. nat.) din faza Cucutcni A.
este de formă rectangulară, cu colţurile
rotunjite, prezentînd un prag în porţiunea corespunzătoare laturii înguste de sud. Atît deasupra scheletului cît şi sub el
s-au identificat urme masive de p4tregai de lemn, ca şi în alte morminte sarmatice de
pe Ţuguieta .
Avîndu-se în vedere forma gropii şi ritul de înmormîntare se poate deduce că
acest mormînt face parte din grupul mormintelor sarmatice din sec. IV e.n. de pe înăl
ţimea « Ţuguieta » de la Truşeşti.

*

Tot cu prilejui campaniei din anul 1959 s-a executat şi un mic sondaj la« Capac».
Acest punct a fost identificat în cadru] recunoaşterilor arheologice întreprinse de
şantierul Truşeşti în anul 1952, cu prilejul cărora fuseseră adunate de la punctul « Capac»
fragmente ceramice din vremea culturii Noua şi din perioada hallstattiană.
Cercetarea acestui obiectiv este necesară pentru completarea datelor stratigrafice
obţinute prin sondajul efectuat între anii 1953- 1955 în aşezarea cu resturi Noua şi
hallstattiene de la Movila Şesul Jijiei.
Locul la « Capac» se află la NV de Ţuguieta, la circa 2 km sud de marginea
satului Truşeşti şi la aproximativ 500 m de punctul Ţintirim, fiind situat între şoseaua
Măşcăteni-Truşeşti şi apa Jijiei, pe un martor de eroziune din terasa inferioară a Jijiei.
Pantele de nord-est şi sud ale acestui martor sînt foarte line avînd la capete cîte o prelungire paralelă cu şoseaua. Panta de vest este abruptă şi înaltă cu circa 8 m deasupra apei.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Sondajul a fost efectuat pe terenul lui C. Bărbieru şi a constat in săparea unui şanţ
lung de 70 x 1 m, care a secţionat terenul aproape in două porţiuni egale. Din punct
de vedere stratigrafic s-au constatat următoarele: sub solul vegetal, gros de aproximativ
0,15-0,18 m, urmează o depunere
de culoare brună-cafenie, groasă de
0,20-0,40 cm, care se prezintă pe
traseul şanţului sub forma unor mici
1
lentile
mult aplatizate.
1
1
Din acest sol provin fragmente
1
ceramice asemănătoare celor semnac::s
late cu ocazia sondajului din 1955
!
de la Movila din Şesul Jijiei, care
~
fusesed
datate intr-o fazi tirzie a
t
primei epoci a fierului sau la ince1
putul celei de-a doua epoci a fieru1
r
lui. Materialul ceramic, destul de
1 .,. fragmentat, este lucrat dintr-o pastă
1
grosolană de culoare cenuşie, cu
1
urme de luciu la exterior şi decorat
J
cu mici proeminenţe plate sau cu
Fig. 7. - Truşqti-Ţuguieta. Brizdar de plug din corn de cerb,
brîu crestat întrerupt de proemidin faza Cucutcni 8.
nenţe.
Baza stratului cu resturi
hallstattiene tîrzii este marcată de
o vatrl de dimensiuni relativ mari (1,15 X 1 m) constituită din lipituri groase de circa
2 cm de pămînt nisipos ars pînă la roşu. Sub acest nivel de locuire urmează un al doilea
din vremea culturii Noua constituit dintr-o depunere de culoare brun-cenuşie, gros
de circa 0,40-0,45 m. Materialul ceramic rezultat este identic cu cel din nivelul corespunzător de la Movila din Şesul Jijiei, aparţinînd culturii Noua. Deşi ceramica este şi
aici fragmentarli, totuşi s-au identificat vase în formă de sac decorate cu brîu în relief,
cu proeminente plate, sau vase cu torţi cu buton sau creastă. Uneori vasele din această
cultură prezinti urme de luciu la exterior. ln acest nivel oasele de animale sint numeroase.
ln mod cu totul sporadic s-au gbit aici şi fragmente Cucuteni A şi B şi de la începutul
"'
epocii migraţiilor.

*
pîni in prezent în urma cercetirilor din 1951 şi pînă în 1959
din aşezarea cucuteniană de pe înălţimea « Ţuguieta >> de la Truşeşti impun continuarea
şi terminarea lucrlrilor, din sectorul de nord, pîni în dreptul şanţului de apărare (circa
3 000 m2). De asemenea, va fi necesar sli se sondeze terenul şi dincolo de acest şanţ,
pentru a se preciza daci, în afari de resturile sporadice din paleoliticul superior, nu au
fost aici şi altele din vremea culturii Cucuteni pentru a se preciza faza drora le aparţin
şi intensitatea de locuire din vremea respectivă. ln felul acesta, în maximum două campanii de săpături arheologice se va putea termina de cercetat această importanti aşezare
neolitid, cu o suprafaţA de aproximativ 3 ha, din care s-au dezvelit pîni in prezent 83
de locuinţe.
De asemenea, cu prilejul acestor cercetări va trebui să se continue de explorat
aşezările de la sfîrşitul epocii bronzului şi începutul hallstattului din vale, de pe locurile
<<Movila din Şesul Jijiei)) şi «La Capac)), care sînt in parte contemporane cu necropola
cu mormintele de inhumaţie de pe înilţimea << Ţuguieta )), precum şi aşezările cu resturi
Rezultatele

obţinute
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de la începutul epocii migraţiilor (sec. III-IV e.n.) de la Truşeşti-Pe Cuha şi Ionişeni
Ţintirim. ln felul acesta, s-ar încadra mai bine din punct de vedere cultural şi cronologic
resturile de culturi materiali din epocile respective de pe înălţimea << Ţuguieta ,,,
M. PETRESCU-DlMBOVIŢA, ADRIAN C. FLORESCU
şi MARILENA FLORESCU

PACKOllKH B TPYWEWTH

PE310ME
B 1959 r. o TpyweWTn 6&JJia paCKonaHa nnoma.ru. o 2600 M2 n 6&JJIH o6Hap)'>KeH&I eme 12
>KHJDID.t 4»83&1 KYJ<YTCHH A, H3 KOTOpbiX HCCJI~OBaJIH TOJibKO BOCCMb (LXXVI-LXXXIII), H
TJ'H Ko.MÎvleKca o6HTaHH.R c OCTaTK&MH neqeA. B ro >Ke opeM.R OTKonann 13 MycopHbiX .RM, H3 KOTOpbiX
Il .RM cl»a3bl KYJ<YTCHH A, o.nny .RMY 4»83&1 KYJ<YTeHn B, o.nny .RMY r&JibWTaTCJ<oro nepno.na n capMaTCKoe norpe6eHHC C TpynoDOJIO>KCHHCM (IV B. H. 3.), KOTOpoe MO>KHO ,no6aBHTb K OCTilJlbHbiM
DOrpe6eHH.RM, BCKpbiTbiM B XO]lC npe,n&l.nyJIUIX pa60T Ha (( l.lyryeTe )) .
)I{HJIHD.ta He6oJibWHX H cpe,nHHX p83MCpoB DOCTJ)oeHbl H8 DJIOD.ta,nK8X H3 paCKOJIOTbiX na.nooe
unu o6TecaHHbiX 6peoeH, o6M838HH&IX o,AHH HJJH HCCKOJibKO p83 rnnHoA. B OTJIH'IHe OT n~
paCKODOK HC HaWJIH TO'IHbiX CJI~OB Kpa.R DJIOilta.nKH, DO KOTOpbiM MO>KHO 6biJIO 6&1 OD~eJIHTb
6bJJIH JIH npHKperuJCHbl CTCHbl K DJIOilt&,nKC HJIH OKOJIO HCC. SoJu.WHHCTBO p83B8JIHH CTeH nponcXO,n.RT OT ,nJIHHHbiX CTOpoH H Ha HHX BH,nHbl OTDC'IaTKH npyneo, Dap8JLIIeJibHbiX npo,AOJibHOA OCbiO
>KHJIHD.t. BHy-rpn HeKOTOpbiX >KHJIHD.t o6Hap)'>KHJIH OCTaTKH neqeA, noc-rpoeHHbiX Ha nony HJJH
Henocpe,nCTBCHHO Ha 3CMJIC H p83pymeHHbiC O'larH.
MH3 >KHJIHilt, Ha BOCTO'IHOM KpaiO IO>KHOrO yqaCTKa DOCCJICHH.R OOHapy>KHJIH TJ'H .DC'IH
M.R o6>Knra cocy.noo.
Han6onbmee Konnqecroo apxeonorn'ICCKHX MaTepHaJJoo, K&K o6&1'1HO, nponcxo,nnT H3
.RM. Oco6oro BHHMaHH.R 38CJJY>KHB8CT n.non ccen violon" n HaA,AeHHbiA o .RMe 4»83&1 KYKYTCHH B
neMex H3 onemero pora (pnc. 7).
HooeAmne cne,n&l, o6Hap)'>KeHHble o UyryCTe o 1959 roey, oocxowrr K 3Doxe nepeceneHH.R
Hapo.noo. Pe'lb n,nCT o norpe6eHHH c -rpJnonono>KeHHCM c JJe>KillltHM Ha cnaHe CJ<eneroM, npu6JIH3HTem.Ho Ha rny6nHe 2,40 M OT HbiHemHero ypooH.R 3CMJIH. MorHJibHa.R .RMa 6&JJia np.RMoyroJJ&HoA
cl»opMbl C CHJibHO 38KpyrneHHbiMH yrnaMH H noporoM B qaCTH, COOTBCTCTBYJOiltCA Y3KOA IO>KHOA
cropoHe. KaK H o BCKpbiTbiX o npe.n&l,ll}'lltHe ro,n&l o ce UyryeTe,, capMan<cnx norpe6eHH.RX H&.n
CKCJJCTOM H no.n HHM o6Hap)'>KHJJH CJI~bl crnaomero .nepeoa.
llpoH3BCJJH mypcl»ooKY H o nyHKTe ce Jla KanaK", pacnono>KCHHOM npu6nH3HTeJibHO o

500 M K ceoepo-38na.ny oTcc llyryCTbU). llpa 3TOM o6Hapy>KHJJH OCTaTKH o6HTaHH.R BpeMeHH KYJibTYPbl Hoya H paHHero nepHo,na BTopoA 3noxu >KCJJC3Horo oeKa.

OS"LHCHEHHE PHCYHKOB
Pnc. 1.- TpyweWTH-Uyryena. nnau paCKODOK (19SI-19S9).
Pnc. 2.- TpyweWTH-Uyryena. KaMennaR xpn<rrepKa «in situ • H3 )I(HJIHIJ.l8 LXXIX.
Pnc. 3.- TpyweWTH-I.zyryena. Cocy;u.1 KyKyrenu A, c -rpexKpaco'lnoR pocnua.10 (1, 3, oKoJJo 1/3 H8T.
BCJI.; 2, OKOJIO 1/S H8T. BCJJ.).
Pnc:. 4. - TpyweWTH-Uyryena. SuuoKJJeBIIJlHblit coc:y.n c: yrny6neHHbiM opH&MeHTOM clla:no• KyK}"TCHH A
(OKOJIO 1/3 H8T. BeJJ.).
Puc. S.- TpyweWTH-Uyryena. H,nOJibl H3 OOo)l()l(eHnoR rJJHHbl cila3b1 KyKyrenu A (oKoJJo S/7 HaT. BeJI.).
Puc:. 6.- TpyweWTH-Uyryena: 1-3, KpeMHe&ble opy.nnR (oKoJJo S/7 uaT. aen.); 4, KJJbiK KB6ana; S-6,
opy,nHR H npe,nMeTbl H3 pora (oKoJJo 1/2 naT. aen.) cila3bl KYK}"TCHH A.
Pnc:. 7.- TpyweWTH-Uyryena. JleMex H3 OJJellbero pora ~ KYK}"TCHH B.
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LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE TRUŞEŞTI
RESUME

Au cours de la campagne de l'annee 1959, on a fouille a Truşeşti une surface d'environ
2600 m2 • On y a identifie 12 nouvelles habitations Cucuteni A-dont huit seulement (LXXVILXXXIII) ont ete etudiees - ainsi que trois complexes d'habitation contenant des restes de
fours. On a egalement degage 13 fosses contenant des restes menagers, dont 11 Cucuteni A, une
Cucuteni B et une hallstattienne; enfin, une tombe a inhumation sarmate (JVe siecle de n.e.),
qui vient s'ajouter aux 14 autres tombes decouvertes sur la colline de Ţuguieta au cours des
campagnes anterieures.
Les habitations, de petites ou de moyennes dimensions, sont construites sur un plancher
forme de pieces de bois fendues en deux ou equarries, enduit d'une ou de plusieurs couches
d'argile. On n'a pas trouve cette fois, comme lors des campagnes precedentes, de vestiges
cenains sur le bord des planchers, permettant de se rendre compte si les parois etaient fixees
directement sur le plancher ou a cote de celui-ci. Les restes de parois proviennent pour la
plupart des cotes longs et presentent la trace de baguettes tressees parallelement a l'axe longitudmal des habitations. Dans l'interieur de quelques habitations on a identifie des restes de
plates-formes de poeles, construites sur le plancher Q.U a meme la terre, ainsi que des
fragments d'âtres.
Autour des habitations de la limite orientale du secteur sud, on a identifie les restes
de trois fours de poterie.
La plupart des pieces archeologiques proviennent, comme d'habitude, des fosses. Il faut
accordcr un interet tout special aune ido le « en violon >> et a un soc de charrue, en bois de cerf,
trouve dans une fosse de la phase Cucuteni B (fig. 7).
Les vestiges les plus recents decouverts sur la Ţuguieta au cours de la demiere campagne
datent de l'epoque des migrations. Il s'agit d'une tombe a inhumation, au squelette couche
sur le dos, creusee a environ 2 m40 de profondeur par rapport a la surface actuelle du sol.
La fosse de cette tombe etait un rectangle aux angles tres arrondis, avec un seuil sur le court
cote meridional. Au-dessus et au-dessous du squelette, on a releve des traces de bois pourri,
comme dans d'autres tombes sarmates decouvertes sur la Ţuguieta au cours des annees precedentcs.
Un sondage effectue au lieu dit ce La Capac)), situe a environ 500 m NO de la colline de
Ţuguieta, a mis au jour des traces d'habitations datant de la civilisation de Noua et du debut
de la secunde epoque de l'âge du fer.
EXI'I.ICATION DES FIGURES

..

Fig. 1.- Truşqti-Ţuguieta. Plan des fouillca (1951-1959).
Fig. 2. - Trutqti-Ţuguicta. Moulin a bns en pierre ;" rilu, avcc frottoir, de l'habitation LXXIX.
Fig. 3. - Truşqti-Ţuguieta. Vases Cucuteni A ia pcinture uichrome (1, 3, cnv. 1 /3; 2, cnv. 1 /5).
Fig. 4. - Truşqti-Ţuguieta. Vase binocle ia decor incise, de la phasc Cucuteni A (cnv. 1 /3).
Fig. 5.- Trutqti-Ţuguicta. ldoles cn terrc cuite de la phasc Cucutcni A (env. 5{7).
Fig. 6.- Truşqti-Ţuguieta. 1-3, outils en silex (env. 5{7); 4, d~fensc de sanglier; 5-6, outils et objets en
comc (env. 1 /2) de la phasc Cucutcni A.
Fig. 7. - Trutqti-Ţuguieta. Soc de charrue cn bois de ccrf, de la phasc Cucutcni B.
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SONDAJUL DE LA TIRPEŞTI *
(r. Tg.

Neamţ,

reg.

Bacău)

ŞEZAREA neolitică de la Tirpeşti (corn. Petricani) se afl~ situat~ pe o teras~
larg~. la nord-nord-est de sat, pe locul numit «La ripa lui Bud~iu ». E vorba de
o teras~ mijlocie, pe stinga pir~ului Topoliţa, avind o poziţie dominant~ şi prelungindp-se, la nord, mult spre satul Boiştea de care o desparte şoseaua, la est inspre
satul R~vuia şi pierzindu-se in direcţia comunei Petricani, iar la sud avind ripa din faţa
satului Tirpeşti.
Condiţiile geografice erau prielnice unei aşez~ri, ripa favorizind ap~rarea inspre
valea Topoliţei; tn ceea ce priveşte estul, vestul şi nordul aşez~rii, nu ar fi exclus~
existenţa unui şanţ de ap~rare.
Alimentarea cu a~ se flcea uşor, la poalele terasei găsindu-se dou~ bogate izvoare,
iar in privinţa aprovizionbii cu materia pri~ necesad confecţion~rii uneltelor, se pare
că silexul se găseşte la o distanţ~ de aproximativ 7 km dincolo de satul Ţolici, unde ~

trinii mai p~streaz~ amintirea unei cariere la locul numit ce La canton>>. ln schimb piatra
galben~-albicioas~ folosit~ la confecţionarea topoarelor şi d~ltiţelor, se g~seşte in ripile
satului Boiştea, la aproximativ 3-4 km dep~rtare.
Aşezarea a fost descoperit~ in 1937 de locuitorul Nicolae V. Popa şi semnalat~
imediat directorului Muzeului din Piatra
Neamţ, C. M~tas~. iar in 1938 s-a între,: 1
prins aci un sondaj de o zi cu rezultate
destul de s~race 1 •
CWffJ7/!?0J7~~ , 1 j
Al doilea sondaj îl intreprinde in
noiembrie-decembrie 1958 D. Constanti----------~ ~
1
nescu, directorul Muzeului Ştefan cel
Mare din Tg. Neamţ, dar materialul scos
/.1·'
din sondaj nu a putut fi decit parţial
----- ~------- /1
----------- --- - - -----""
/
recuperat. E vorba de fragmente ceramice
- ----·· - -___./ / 1
--------------.-</
aparţinînd culturilor Cucuteni (faza A)
~~
'
şi Precucuteni (fazele II şi III) de tip
Larga Jijia şi Traian-Dealul Fintinilor.
Pentru l~murirea situaţiei, la proJ • 1 u 1
punerea Muzeului regional Bacău, în
planul de colaborare al Institutului de
Fig. 1. - Planul sondajului din 1959.
arheologie a fost trecut şi un sondaj în
aşezarea de la Tirpeşti, pe care l-am
executat in cursul lunii iunie 1959 sub conducerea ştiinţifică a lui Vladimir Dumitrescu.

1//

!;'
-----:---~.
~___) ,j

F-----

IOTI

* Din colectiv au flcut parte Silvia P. MarincscuBilcu (conducltoarca lucrlrilor) şi D. Conataotincscu.

,~,,.p,,ll

1
C. Mitul, Ctrteldri tii" prristwi• jtulefNINi Nt•mf,
in BCMI, XXX, 97, p. 116.
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Deoarece in sondajul f!cut de D. Constantinescu apiruse
o vatră ce nu fusese demontati, ceea ce indica acolo existenţa
unei locuinţe, am socotit necesar sli intreprindem sipături in
aceeaşi zonli de pe botul dealului, tliind sondajele mai vechi.
Lucrlirile au inceput prin trasarea unui şanţ de 32x2 m,
paralel cu ripa, avind direcţia ENE 10°-VSV 42° (fig. 1).
În stratul negru vegetal, intre 0,20-0,40 m, apar răvlişite
puţine fragmente ceramice aparţinînd epocii fierului, precum
şi citeva fragmente ceramice precucuteniene. În mod cu totul
sporadic se face cunoscuti şi prezenţa ceramicii de tip
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La baza solului negru vegetal incepe stratul de cultură
gros de 0,50-0,60 m, aparţinînd fazei de sfîrşit a culturii
Protocucuteni şi celei de inceput a culturii Cucuteni A - Izvoare
II 1 b 1 •
Credem eli la Tirpeşti se mai poate postula şi existenţa
unui strat de culturli apjirţinind precucutenianului, dar stratigrafic el nu a fost surprins decit intr-un singur punct, noi
nedemontind decit o singurli locuinţi şi sipind pîni la plimintul
viu numai in acest spaţiu destul de restrins.
Ceea ce ne îndreptăţeşte si facem aceasti afirmaţie e in
primul rind prezenţa materialului precucutenian, destul de
abundent şi, in al doilea rind, surprinderea sub nivelul locuinţei protocucuteniene demontate, la 0,80-0,90 m, a unui
rest de vatrli.
În sondajul nostru, incepind de la 0,35-0,40 m adincime au aplirut resturi de locuinţe din chirpic ars, aparţinînd
perioadei de sfîrşit a fazei Protocucuteni şi a celei de inceput
a culturii Cucuteni A (A2) .
Deşi locuinţa nr. 1 a fost degajată in intregime, nu-i
putem da dimensiunile exacte, deoarece pe latura ei estici a
fost tăiată de un sondaj mai vechi; dimensiunile ei aproximative vor fi fost 10 X 6 m. Pe latura nordică pare a fi avut un
pridvor de 2 X 2 m, intrarea În locuinţă f!cindu-se eventual
pe această laturli. Acest presupus pridvor ar reprezenta un
fapt cu totul nou şi neintilnit in chip cert pînă acum in
aşezările cucuteniene de la noi sau din U.R.S.S. - şi deşi
situaţia pe teren pare a fi destul de clarli, lucrurile trebuie
totuşi privite cu rezervi. E adevărat eli şi la locuinţa nr. 2
(fig. 3) pare a fi vorba de o situaţie similari, totuşi şi in această
privinţi nu putem fi cu totul afumati vi; de data aceasta presupusul pridvor ar fi pe latura sudicl a locuinţei, şi astfel locuinţa
va fi avut intrarea spre rîpi; dar terenul aliturat fiind cultivat
cu porumb, locuinţa nu a putut fi in intregime degajată.
Llimurirea pe deplin a acestei situaţii noi rlimine o problemi
de viitor.
Locuinţa nr. 1 e de formli rectangulad, aseminitoare
cu locuinţele de la Hăbişeşti şi Traian; chirpicul rezultat
1

R. Vulpe, It-". Mo•zr•IN

t~rblologi(t1,
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din dărîmături e masiv, ars pîni la roşu-cărămiziu, mărunt şi ~rîmicios; în chirpic,
multe fragmente ceramice surprinse de dărîmături. In colţurile de sud-vest şi sud-est
ale locuinţei s-au păstrat urmele unei platforme din plici mari, bine arse, aşezate pe bîrne
groase a căror urmă o mai păstrează chirpicul.

*
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Fig. 3. - Planul locuintei nr. t

ti al unei porţiuni din locuinta nr. 2.

Materialul ceramic din cuprinsul locuinţei aparţine unei faze finale a protocucutenianului şi unei faze de început a culturii Cucuteni A; sporadic au apărut şi cîteva fragmente ceramice precucuteniene. Alături de materialul ceramic au apărut: dăltiţe de piatră,
rîşniţe (dintre care una de formă aproape pătrată), un picior de figurină antropomorfă
Cucuteni A, mici fragmente de figurine antropomorfe din pastă roşie cărămizie (unul
din ele, un picioruş rupt, pare a avea pasta asemănătoare cu aceea a cioburilor protocucuteniene din cuprinsul locuinţei), coarne de animale de lut decorate cu striuri, două fusaiole
din cioburi, un toporaş din piatră" etc.
In preajma locuinţei nr. 2 (fig. 3) am întîlnit la 0,45 m adîncime o îngrimădire de
pietre gălbui-albicioase din care sînt confecţionate majoritatea covîrşitoare a uneltelor
de la Tîrpeşti; am socotit că aci era desigur o rezervă intenţionată, întrucît singura piatră
pe care locuitorii aşezării o aveau la dispoziţie la faţa locului era piatra duri de rîu, aproape
cu neputinţă de lucrat; presupunerea noastră s-a dovedit întemeiată, la demontare apă
rîndu-ne printre aceste pietre şi una care începuse să fie şlefuită.
O altă situaţie care se cere să fie lămurită (şi care a fost amînată tot din pricina
imposibilităţii de a îndepărta culturile de pe terasă) este cea întîlnită în capătul sud-vestic
al sondajului. Aci ne aflăm în faţa unei suprapuneri de locuinţe extrem de clară - locuinţa
nr. 3 -ale cărei resturi se află la 0,50-0,55 m adîncime şi care aparţine aceluiaşi nivel
ca şi locuinţa nr. 1 şi suprapune în mod nemijlocit o locuinţă mai veche; va fi deci interesant de precizat raportul cronologic al celor două niveluri de locuire. De altfel, pentru
a nu împieta cu nimic asupra unor rezultate cit mai concludente, nu am demontat decît
locuinţa nr. 1 şi micile complexe izolate, lăsînd intacte locuinţele nr. 2 şi 3 precum şi
locuinţa nr. 4 care aparţine foarte probabil unui nivel mai vechi de locuire, resturile
ei fiind surprinse la 0,85-0,90 m adincime. Impresia că avem de-a face cu un alt nivel
de locuire ne-o confirmă şi alte descoperiri pe care le-am mai amintit şi anume:
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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de bine. Prea puţine sînt formele identificate, întrucît materialul ceramic este foarte fragmentat; s-a putut identifica strachina cu diversele ei variante precum şi văsciorul scund,
bombat, cu gît scurt, cu buza evazată şi crestată 1 • Decorul constă în alveole, linii paralele
adînc incizate, dinţi de lup, impresiuni cu dinţişori, caneluri puţin adînci şi mici proeminenţe; e întîlnită de asemenea spirala incizată, precum şi uşoarele crestături pe buză.
Ceramica predominantă în sondajul nostru aparţine însă fazei Protocucuteni;
pasta ei este uneori arsli complet la roşu, faţa interioarli fiind de cele mai multe ori relativ
zgrunţuroasă-nefinisată, deşi avem şi exemplare al dror interior e bine lustruit; faţa
exterioarli prezintă deseori urme de lustruire, cu largi caneluri orizontale şi pastile imprimate (fig. 7 /9); la unele exemplare benzile sînt mlirginite de linii paralele incizate. Ornamentarea pictată e bicromli - pe fondul roşcat sau pe învelişul vasului (uneori lustruit
cu atenţie) se pictează cu alb-lăptos mat (fig. 7 /10-12), obţinîndu-se în acest fel atît
ornamente rezervate, cît mai ales ornamente pozitive. De remarcat un fragment de strachină cenuşie, cu buza rlisfrîntă, care are pe faţa exterioară decor adînc incizat de tip
precucutenian (Dealul Fîntînilor), iar pe cea interioară urme de pictură albă (crudă),
care a rezervat din fond liniuţe negre (fig. 6/1 ). Tot în această ordine de idei trebuie
amintit şi ornamentul pictat în jurul unui fund de vas, pe care grupe de linii paralele
verticale alterneazli cu motive ovale avînd în interior tot linii paralele verticale (fig. 6/2),
ornament întîlnit şi pe un fund de vas precucutenian (fig. 7 /7), unde liniile verticale
formează benzi reprezentînd de fapt motivul iniţial, punctul de plecare pentru ornamentul
pictat descris mai sus.
Motivele sînt de esenţă spiralid; întîlnim însă şi motivul liniar, ca şi pe cel
unghiular.
Printre forme se pot preciza: vase-suport cu corpul relativ cilindric, fragmente de
stdchini, de cupe-gobelet, fragmente de chiupuri mari netezite pe porţiunea gîtului (lată
de aproximativ 6 cm), pereţii fiind trataţi în tehnica barbotinei.
Fragmentele ceramice de tip Cucuteni A aparţin cîtorva pahare de dimensiuni
obişnuite (fig. 7 /13-14), fiind lucrate dintr-o pastă fină şi avînd pereţii subţiri. Atît
interiorul cît şi exteriorul au fost acoperite cu un înveliş roşu (foarte închis, aproape
vişiniu), ambele feţe fiind bine lustruite. In·:elişul roşu şi pictura albă de pe fragmentele
pe care le avem la dispoziţie au o valoare egală decorativă, aşa încît decorul poate fi
socotit atît pozitiv cit şi rezervat. Benzile roşii sînt separate de cele vopsite cu alb prin
linii negre, relativ late.
O ultimă categorie ceramid este aceea de tip Horodiştea-Gorodsk, lucrată din pastă grosolană, neîngrijit modelată, cu pereţii negricioşi sau roşcaţi, cu buza
rbfrîntă în afară şi crestată (fig. 7/15). La un fragment tortiţa porneşte chiar de pe buză,
iar pe altul, din pastă ceva mai bună, decorul e format din brîuri fine, uşor reliefate
şi crestate (fig. 7f16).
Figurinele descoperite, plistrate numai fragmentar, aparţin în majoritate culturii
Precucuteni (fig. 5/1-3); ele sînt tipice, neaducînd nimic nou. Menţionăm în chip special
o figurină masculină (fig. 5/2), grosolan modelatll din pastă negricioasă şi extrem de
friabilă. Au mai fost descoperite şi figurine Cucuteni A, cu corpul striat şi siluetă fină
(fig. 5/4-5), precum şi figurine fragmentare de tip Cucuteni A-B (fig. 5/6).
Plastica zoomorfă este destul de slab reprezentată (cel puţin pînă în prezent) - ea
reducîndu-se la cîteva fragmente (printre care şi unele coarne) şi la o singurli statuetă
de cornută (fig. 5/7).

*
a Vladimir Dumitrcscu, l..tJ slfllioll prlbUiflriq• tJ.
Trtli4t1 (IJp. tJ. Nt-/, Moltl.it); Jouilln Mtflllfliu 1916,

1918 ti 194(), in DtJrill, IX-X, p. 29, fig. 12/9-10.
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Fig. 6. - Fragmente de vase.
1, precucutenian cu pictură ;
2, protocucutenian pictat.

..

Fig. 7.

- Ceramică .

1- 2, Precucuteni Il ; 3 - 7, Precucuteni III; 8- 12, Protocucuteni ;
13 - 14, Cucuteni A; 15 - 16, Horodiştea-Gorodsk.
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ACTIVITATEA

ŞANTIERULUI

ARHEOLOGIC TRAIAN*

de lucru al şantierului Traian pe anul 1959 a fost intocmit de noi in
funcţie de hotărîrea luată ca in doi-trei ani să se poată lămuri diferitele probleme
legate de importantele aşezări neolitice de pe Dealul Fîntînilor şi de pe Dealul Viei,
aşa incit;.. să se incheie deocamdată săpăturile în aceste două puncte, spre a se putea trece
apoi la studierea rezultatelor obţinute de-a lungul atîtor ani de cercetări, şi apoi la publicarea lor sub formă de monografie. Spunem deocamdată, deoarece, ţinînd seama de
întinderea aşezărilor de la Traian - şi mai ales de aceea a aşezării de la Dealul Fîntînilor - ar fi fost nevoie, pentru cercetarea intregii suprafeţe, de săpături mult mai ample,
timp de alţi cîţiva ani, aşa incit am fi riscat să nu mai avem posibilitatea de a ne îndeplini îndatorirea de a publica in chip detaliat rezultatele.
Să păturile din 1959 au putut continua două luni pe Dealul Fintinilor şi patru săptli
mini pe Dealul Viei, in colaborare cu Muzeul regional Badlu, care a contribuit in ultimii
ani cu sume importante pentru lucrările şantierului Traian.
ln funcţie de planul de lucru iniţial, s-au intreprins la Dealul Viei o serie de sondaje, pentru verificarea stratigrafiei şi pentru precizări noi în legătură cu caracteristicile
acestei aşezări. Pe de altli parte, pe Dealul Fîntînilor, am urmirit cîteva probleme importante, legate de descoperirile anterioare şi de condiţiile mai sus-amintite. ln primul
rînd am căutat să precizăm, prin cîteva sondaje, limita extremli spre nord a aşezării
cucuteniene şi de asemenea să aflăm dacă - dupli astuparea şanţului de apărare identificat în zona de sud a aşezării ind din anul 1953 şi al drui traseu a fost precizat
complet prin săpăturile din ultimii ani - locuitorii eneolitici ai acestei aşezări, construindu-şi locuinţele şi dincolo de fostul traseu al acestui şanţ, nu au slipat un nou şanţ de
apărare. In al doilea rînd urma si studiem în ce măsură se poate constata vreo deosebire
intre tehnica locuinţelor şi intre materialele cucuteniene din această zonă nordică şi
cele constatate in zona dinspre sud şi să urmărim problema eventualelor depuneri
succesive din epocile anterioare.
In paginile ce urmează ne vom referi pe scurt la săpăturile întreprinse şi la rezultatele obţinute in cele două aşezări de la Traian în 1959.

P

LANUL

1. TRAIAN-DEALUL VIEI
Ţinînd seama de faptul eli materialul ceramic de la Traian-Dealul Viei (aşa-numita
cultură Zlineşti) conţine elemente destul de disparate, care au flcut pe unii cercetători
sli postuleze existenţa in această aşezare a mai multor straturi sau cel puţin niveluri de
locuire, am programat executarea a patru şanţuri (1-IV), orientate toate în acelaşi fel

* Colccrivul şantierului a fost alcltuit din Honcnaia
Dumitrcacu ti Vladimir Dumitrcacu (responsabili) şi

Gh. 1. Bichir
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(NE- SV), dintre care trei aveau să încadreze suprafaţa săpată în anul 1953, iar al
patrulea era menit să precizeze dacă aşezarea se întindea şi pe terenul în pantă dinspre
NV, sau se limita la porţiunea mai mult sau mai puţin orizontală a platoului (fig. 1).
Şanţul 1/1959 (36 mx2 m) a fost trasat la SV de săpăturile din 1953, prinzînd
LEOEIVOA
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Fig. 1. - Planul

slpăturilor

in

aşezarea

;.

tnl

precucutcnian.l de la Dealul Viei.

chiar marginea acestora, într-un teren în pantă destul de accentuată pînă la marginea
terasei. Şanţurile II şi III /1959 au fost dimpotrivă trasate la NE de să păturile anterioare,
spre interiorul platoului, avînd ca obiectiv secundar precizarea întinderii aşezării în
acea direcţie şi eventuala descoperire a vreunei lucrări de întărire a ei. Lungimea acestor
şanţuri a fost dictată de situaţia culturilor încă nerecoltate.
..
ln şanţul 1 /1959, solul negru vegetal are o grosime de 25-30 cm, conţinînd
pe alocuri unele pietre de rîu. Sub solul vegetal se află stratul de cultură, a cărui grosime
maximă nu depăşeşte 0,65 m şi care de altfel lipseşte în porţiunea dinspre SV - unde
solul vegetal suprapune direct pămîntul galben deschis (lutul), care în restul şanţului
se află sub stratul de cultură. Această constatare dovedeşte că aşezarea nu s-a întins în
porţiunea în pantă foarte accentuată a platoului, desigur din pricina dificultăţii de a se
construi locuinţe pe un teren prea înclinat. ln apropiere de capătul de NE al şanţului,
la adîncimea de 0,90-0,95 m s-a dat de chirpic ars masat pe aproape întreaga lăţime
a şanţului şi intrînd sub malul nord-vestic, provenind de la dărîmături de pereţi şi nu
de la vreo platformă. Deasupra chirpicului zăcea o parte din scheletul unui bovideu.
ln ceea ce priveşte chirpicul dinspre NE, el se leagă desigur de resturile locuinţelor dezvelite în 1953. Asupra materialelor descoperite ne vom opri după descrierea constatărilor
stratigrafice din celelalte şanţuri.
ln şanţul II /1959 situaţia stratigrafică este asemănătoare, cu deosebirea că in
stratul de cultură resturile materiale sînt mai numeroase. Pe de altă parte, stratul de
cultură este mai gros în porţiunea de SV şi se subţiază treptat spre NE. lntre 0,45-0,60 m
adîncime, într-o bună parte a şanţului, au apărut aglomerări de pietre, vase şi
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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cioburi - ultimele fiind tot mat rare spre
NE, ceea ce ar putea însemna că în această
direcţie aşezarea nu se întindea prea mult.
Pentru delimitarea resturilor de chirpic s-a
deschis cîte o casetă pe ambele laturi ale
şanţ ului; după degajare, s-a constatat că
aceste resturi ocupă o suprafaţă de aproximativ 3,50 x 3 m; in chirpic se observă
urme de pleavă şi r.uiele, dovedind că este
vorba de pereţi dărîmaţi - dar nu de platformă. În cuprinsul acestei mici construcţii
se aflau, in afară de două pietre de rîşniţă,
şi multe obiecte de piatră, de lut şi de os.
Resturile vetrei nu s-au găsit. În lungul
acestui şanţ s-au identificat două gropi (nr. 1
şi 2), i_:tr în caseta dinspre est, o a treia
groapă (fig. 2).
Groapa nr. 1 (cea mai mare) a fost
prinsă şi săpată în intregime, avînd o formă
relativ rotundă - cu un diametru maxim la
partea superioară de 2,48 m şi cu adîncimea fundului albiat de 1,85 m. În această
groapă s-au găsit, pe lîngă cîteva obiecte,
circa 400 de fragmente ceramice diferite de aceleaşi categorii ca cele din restul săpă
turii. Groapa aparţine aceluiaşi unic nivel
de locuire.
Şanţul III (de 46 x 2 m) a fost trasat
absolut paralel cu cel precedent. Pămîntul
vegetal este ceva mai gros, aşa încît stratul
cu resturi numeroase de cultură începe abia
pe la 0,50 m. Grosimea acestuia nu este prea
mare - iar spre NE se reduce la.(),20 cm,
resturile fiind aci foarte sporadice. În carou)
14 s-a găsit o parte dintr-un schelet de vită.
Deşi nu s-a aflat nici o grcapă şi nici resturile
vreunei locuinţe, obiectele sînt mai numeroase decît în celelalte şanţuri.
Şanţul IV (30x1,50m), trasat mai
spre NV, ne-a arătat că aşezarea nu ocupase
şi această porţiune a terasei (terenul este aci
în uşoară pantă), deoarece nu s-au găsit decît
foarte puţine resturi antrenate de plug în
solul arat; sub solul vegetal urmează pă
mîntul galben neumblat, fără nici o urmă
de strat cultural.
Din observaţiile făcute în primele trei
şanţuri a rezultat în chip clar şi de data
aceasta că aşezarea neolitică de pe Dealul
Viei nu are decît un singur strat unitar de
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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cultură, fără mai multe niveluri suprapuse. Resturile de construcţii prinse în aceste son-

daje dovedesc că este vorba de construcţii de suprafaţă, dar de data aceasta fără platforme. Gropile din preajma locuinţelor au fost săpate poate pentru aruncarea resturilor
menajere (deşi materialele nu erau tasate), căci erau prea larg deschise la gură spre a
fi interpretate drept gropi de provizii.
În afară de fragmentele ceramice destul de numeroase -asupra cărora ne vom
opri mai jos - s-au găsit foarte multe obiecte, deşi evident mai ales fragmentare. Pe
lîngă rîşniţele de piatră şi foarte multe pietre de rîşnit, şi alături de multe percutoare(?)
de dimensiuni destul de mari, s-au descoperit o serie de topoare de piatră şlefuită,
intregi sau fragmentare: alături de toporaşe relativ trapezoidale, cu faţa foarte uşor
bombată şi de dălţi dreptunghiulare perfect plate pe ambele feţe, s-au găsit şi topoare
ceva mai mari, groase, precum şi relativ numeroase fragmente de topoare perforate.
Printre multele oase de animale, cîteva sint lucrate şi unele chiar ornamentate. ln sfîrşit,
amintim o serie de statuete feminine de lut ars şi citeva zoomorfe, inclusiv una in formă
de pasăre.
ln ceea ce priveşte ceramica, ea poate fi împărţită în linii mari în trei categorii.
O primi categorie ar cuprinde ceramica fină, cu pliseuri şi cu unele ornamente incizate,
dintr-o pastă cenuşie-neagră, dar uneori şi brună ... Tot în aceeaşi categorie, alltturi de
această serie nu prea numeroasă, trebuie pusă altă serie mai bine reprezentatlt, a cărei
pastlt nu mai este prea finl[, fiind uneori neagră, alteori brunlt şi avind aceleaşi feluri
de ornamente incizate mai fin sau mai puternic. ln spărtură, pasta fragmentelor negre
se prezintă ca un cărbune de lemn; deşi nu se vltd urmele alveolelor de pleavă, pare sigur
că în pastlt a fost amestecată şi pleavă. Numai unele dintre ornamentele incizate ale celor
două serii ale acestei categorii pot fi legate de ornamentarea incizatlt a ceramicii Giuleşti,
în timp ce altele nu au nici o legătură cu aceasta.
A doua serie este constituită de ceramica cu decor excizat, care poate fi asemuită
în linii generale cu aceea a fazei Giuleşti a culturii Boian. Majoritatea fragmentelor sint
negre, dar unele au fost arse la roşu complet, iar altele au numai suprafeţele roşii. Cele
negre se prezintă uneori în secţiune întocmai ca şi cele negre din categoria precedentă.
ln a treia categorie am trece vasele cu decor în relief (brîuri alveolate, mai ales)
şi cu suprafaţa lucratlt în tehnica barbotinei, in general din aceeaşi pastă neagră, deşi
nu lipsesc şi acelea arse la roşu. Tot aci ar trebui cuprinse şi vasele nedecorate. Unele
dintre vasele acestei grupe aparţin seriei « grosolane», - vase de budtltrie.
Desigur, această clasificare a ceramicii este cu totul provizorie - şi nu ne putem
gîndi să facem în cadrul unui scurt raport preliminar consideraţii prea ample. Trebuie
precizat însă că numai o parte dintre ornamentele incizate pot fi legate de cultura Boian
(faza Giuleşti), în timp ce altele au cu siguranţlt o anumită legătură cu ceramica liniară
- deşi trebuie precizat că la Dealul Viei nu există o adevărată ceramică liniară, aşa cum
s-a afirmat uneori. ln schimb există legltturi cu unele elemente ceramice ale culturii
Hamangia din Dobrogea, care, alături de forma unora dintre statuete, par a justifica
ipoteza unei legături a acestei ultime culturi cu cultura de la Dealul Viei, impropriu
numită Zltneşti. Unele şiruri de împunsături paralele, sau împunsături în linie sub buza
paharelor cu caneluri orizontale se întîlnesc şi în cultura Hamangia şi nu îşi găsesc
corespondenţă în cultura Boian. Dar asemenea şiruri de împunsături şi de crestături pe
linii, care nu lipsesc nici în ceramica liniară, descoperită pînă acum in Moldova (chiar
la Traian -Dealul Fîntînilor), se întîlnesc în grupa Sarka a ceramicii liniare din Cehoslovacia. Aceasta ar trebui sl[ însemne că între sfîrşitul culturii liniare din Moldova şi
apariţia culturii Precucuteni-Dealul Viei nu poate fi decît un răstimp foarte scurt,
întrucît tipul Sarka apare în Cehoslovacia duplt ceramica liniară cu note muzicale. Pe de
altl[ parte problema unei eventuale legături între ceramica cu decor impuns a culturii
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

~A:'iTIEIII'I.

:\lllfEOI.OI;JC TIIAL\:'\

Hamangia şi decorul spec1e1 « Stichkeramik » din Europa Centrali, adusi în discuţie,
va putea fi reluati cu prilejul studierii detaliate a ceramicii de la Dealul Viei. De altfel
~i unele forme de la Dealul Viei par a se lega de unele aspecte ale culturii Hamangia.
In aceste condiţii este evident o greşealli si se vorbeasd (şi mai ales si se n1ai vorbeasd
şi acum) despre Dealul Viei ca despre o aşezare a triburilor culturii Boian-Giuleşti
ajunse pîni în Moldova. Cultura« Zlineşti »de la Dealul Viei este un complex local rezultat dintr-o serie de elemente componente - unele de esenţli liniară, altele
de esenţli Boian-Giuleşti (şi nu cele mai numeroase !) şi altele indicînd poate o
leglitud cu Hamangia; pe de alti parte, deoarece între Zlineşti-Dealul Viei şi precucutenianul de la Larga Jijiei şi Izvoare sînt leglituri indiscutabile, este cu totul
justificati încadrarea «culturii>> Zlineşti-Dealul Viei în complexul precucutenian din
care va lua naştere mai tîrziu cultura Cucuteni, aspectul de la Dealul Viei fiind pîni
acum cel mai vechi precucutenian cunoscut în Moldova şi fiind cu dreptate considerat
de noi drept faza Precucuteni 1.
Dad împrejurlirile vor permite continuarea slipliturilor de la Dealul Viei, obiectivul acs:stora va trebui si fie cercetarea terenului rlimas între slipliturile dintre 1956
şi 1959 şi a unei zone între şanţurile II şi III /1959 şi şanţul IV /1959, precum şi a zonei
situate mai spre NE de toate slipliturile de pîni acum, pentru a se vedea dad aşezarea
s-a întins mai departe în aceastli direcţie şi daci, eventual, a fost întliritli cu un şanţ
de aplirare.
II. TRAIAN-DEALUL FINTINILOR

1. Pornind de la faptul d sondajul nr. 102, trasat în 1958 mult mai spre nord
de toate celelalte sliplituri de aci, ne-a permis si constatlim d aşezarea cucutenianli
de pe Dealul Fîntînilor nu s-a întins atît de departe nici chiar în faza ei de maximli
dezvoltare- şi ţinînd seama d sondajul nr. 101 /1958 a dovedit în schimb d porţiunea
secţionată de el fusese locuiti în faza Cucuteni A-B, am început lucrlirile din 1959
prin prelungirea tranşeii 101 s_pre N (pe plan 101 a), pîni la aproximativ 20 m de caplitul
sudic al sondajului nr. 102. ln acelaşi timp am trasat şi o alti secţiune paraleli cu
nr. 101 - şi anume nr. 111, la 44 m spre vest de nr. 101 (fig. 3).
ln tranşeea nr. 111 s-a prins tproape imediat (ulterior şi în nr. 101 a), şanţul de
aplirare, postulat şi dutat de noi, ceea ce a dovedit d - dupli astuparea primului şanţ
de aplirare din zona dinspre sud a aşezlirii, - o dati cu extinderea acesteia spre nord,
a fost slipat un altul. Pornind de la acest prim rezultat, am dutat si stabilim traseul
acestui nou şanţ de aplirare prin cîteva tranşee-sondaje pe latura de est a aşezlirii - şi
anume în terenul în pantli din aceastli parte. Sondajele noastre nr. 116, 117 şi 118 au
prins toate şanţul de aplirare mai nou, aşa încît am stabilit întregul lui traseu pe laturile
nord şi est. Pe latura de vest traseul va trebui precizat în cursul slipliturilor viitoare.
Nu socotim indicat si ne oprim aci în detalii asupra caracteristicilor acestui şanţ, dar
precizlim d forma lui este aproape conid, fiind foarte îngust la fund (situat între aproximativ 3,50-3,75 m adîncime) şi destul de lat la partea superioad. Pe de alti parte,
în zona sondajelor nr. 101 tr, nr. 111 şi nr. 116, el a fost slipat într-un strat de depuneri
aluvionare, cu multe pietre tasate, ceea ce ne face si apreciem şi mai mult aceastli
vasti lucrare flicutli de locuitorii eneolitici de pe Dealul Fîntînilor (fig. 4).
O constatare importantă care trebuie menţionat:\ este faptul d în sondajul
nostru nr. 118- situat la 20 m de sondajul y /1956, în care fusese prins traseul primului
şanţ de aplirare la aceastli extremitate de E a aşezlirii - au fost precizate douli şanţuri
de aplirare: unul mai spre E - care este cu siguranţli acela identificat de noi anul acesta
faţli
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prin sondajele nr. 101 a, 111, 116 şi 117 - şi unul la circa 8 m spre vest de acesta,
mult mai puţin adînc şi avînd alături un fel de groapă care îl dublează oarecum, care ar
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Fig. 3. - Planul general al dplturilor din a,aarc:a de la Dealul Fintinilor, c.u' traaccle celor doul pnturi de aplrarc.

trebui să fie şanţul de apărare mai vechi (ulterior astupat) (fig. 4 /3). Intrucit, aşa cum
am spus, între sondajele nr. 118/1959 şi y /1956 nu sînt decît 20 m, rezultă d în terenul
dintre ele trebuie să se fi făcut altoirea noului şanţ de apărare pe traseul celui vechi.
S-ar putea totuşi ca şanţul de apărare identificat de noi prin sondajul y /1956 să fie
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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nordic al tranşcei nr. 117: 3, profilul peretelui nordic al tranşeei nr. 118, cu ambele şanţuri de apărare.
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continuarea aceluia descoperit anul acesta (prin urmare să fie de fapt şanţul mai nou), iar
şanţul vechi, prins in sondajul x /1956 şi în porţiunea de vest a sondajului nr. 118/1959,
să coboare mai spre vest - aşa incit să aibă altă ieşire în ripa dinspre vestul aşezării.
Data la care a trebuit să încheiem lucrările anul acesta nu ne-a îngăduit să verificăm
situaţia printr-un alt sondaj mai spre sud, aşa încît - alături de stabilirea traseului noului
şanţ de apărare pe latura de vest a aşezării - lămurirea acestei probleme va trebui să
formeze unul dintre obiectivele săpăturilor viitoare.
2. Într-o porţiune de teren eliberată de recoltă, situată la capetele de sud ale
sondajelor nr. 101 ti şi 111, s-au trasat un număr de şanţuri paralele intermediare
(nr. 102-107 şi nr. 111- 116), dintre care multe au fost apoi unite prin săparea terenului
dintre ele, aşa încît, in urma acestor lucrări şi a celor citeva casete deschise pentru
urmărirea resturilor locuinţelor, la sfîrşit săpătura avea aspectul indicat pe planul
general (fig. 3). De altfel şanţul nr. 111 a fost prelungit spre vest pînă dincolo de
capătul de N al Ş. III 1956 şi în ţelul acesta avem acum un profil complet sud-nord
al aşezării, lung de aproape 200 m. In zona şanţurilor nr. 111-116 ceramica cucuteniană
este foarte sporadică şi nu s-au găsit resturi de locuinţă (chirpic ars masat), decit în şanţul
nr. 111, în apropiere de traseul şanţului de apărare. Din păcate aceste resturi erau în bună
parte distruse de unele săpături nesistematice, mai vechi, aşa încît deocamdată nu am
socotit necesar să le degajăm in întregime. ln schimb, în sondajul nr. 101-101 a şi
in şanţurile vecine s-au descoperit resturile a cinci locuinţe cucuteniene diferite - dintre
care două au fost dezvclite în întregime şi celelalte numai parţial, rămînînd să fie degajate
ulterior. În afară de sporadice fragmente ceramice liniare- despre care se va vorbi mai jos
-resturile din cuprinsul acestor locuinţe aparţin toate fazei Cucuteni A-B, deşi printre
ele se găsesc, ca de obicei, şi fragmente de tip C. Nici una din locuinţele degajate anul
acesta nu a avut platformă, chirpicul ars provenind de la pereţii arşi şi prăbuşiţi. Forma
locuinţelor este aceea obişnuită - dreptunghiulară prelungă. Lîngă vatra locuinţei nr.
2/1959, s-a descoperit o groapă destul de adîncă (fundul la 1 m), în care, sub unele
bucăţi de chirpic căzute din pereţi, se afla i11 situ un mare chiup pictat în stilul y, acoperit
cu o strachină, iar alături, pe lîngă unele oase, o grămadă de cîteva sute de melci
Helix Ponlfllia (fig. 5). Judecînd după situaţia tuturor acestor resturi, poate fi socotit
sigur că această groapă de bucătărie se afla chiar in interiorul locuinţei, lîngă vatră. În
ceea ce priveşte diferitele materiale descoperite în cuprinsul acestor locuinţe şi în
restul stratului cucutenian, nu este necesar să stăruim aci. Important este faptul că
dedesubtul resturilor aflate imediat sub dărîmăturile locuinţelor, în porţiunile unde nu
se află resturile stratului liniar, nu se mai găseau decît foarte puţine urme de locuire, ceea ce
confirmă faptul că în această zonă aşezarea s-a întins mai tîrziu şi locuirea a fost mai
puţin intensă. Eventualele deosebiri de detalii între caracteristicile materialelor se vor
putea preciza numai o dată cu studierea lor completă - deoarece nu se poate vorbi
de vreo deosebire esenţială. Pentru stratul de cultură conţinînd resturi liniare - aflat,
fireşte, la un nivel inferior celui cucutenian, se dau toate detaliile necesare mai jos. Iar
resturile osteologice au fost studiate şi sînt publicate, împreună cu cele descoperite
la Dealul Viei - în darea de seamă întocmită de O. Necrasov şi S. Haimovici, ce urmează
raportului nostru de săpături.
3. Jtrat11/ ct~lt11rii cera111icii /i11iare. Între rezultatele obţinute prin efectuarea săpă
turilor din campania anului 1959, în partea de nord a aşezării de la Traian (Dealul
Fîntînilor), a fost şi confirmarea unei ipoteze mai vechi, prin care se postula o locuire
mai intensă a populaţiei cu ceramică liniară în această zonă a aşezării.
Într-adevăr, cantitatea importantă a resturilor de locuire, aparţinînd culturii eeramicii liniare, descoperite aici, ne întăreşte în convingerea unei vieţuiri mai intense pe
aceste locuri, ceea ce nu se putea susţine pe baza resturilor relativ puţine şi foarte împrăşwww.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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tiate descoperite prin săpăturile anilor 1952-1958, in partea centrală şi de sud a aşezării.
Fragmentele de ceramică liniară ca şi celelalte urme ale acestei culturi au apărut in
întreaga săpătură, dar resturile cele mai bogate s-au găsit masate în colţul de sud-vest

Fig. 5. - Chiupul pictat acoperit cu o strachin:l-capac şi grămada de melci din groapa de
ling:l vatra locuintei nr. 2/1959.

şi pe latura de est a săpăturii efectuate. Pentru degajarea acestor două mari complexe
s-au făcut lărgirile şi casetele necesare.
Adîncirea la care s-au găsit resturile de vieţuire liniară este aceea obişnuită in
aşezarea de la Traian-Dealul Fîntînilor, adică 0,85 m -1,10 m şi anume: masa resturilor
se afla în solul cafeniu deschis, care suprapune pămîntul galben şi sub stratul de pămînt
cafeniu închis, care reprezintă de fapt stratul propriu al culturii Cucuteni A-B.
În sectorul de est al săpăturii, fragmentele liniare au apărut sporadic şi in stratul
superior, adică în solul cafeniu închis. În partea inferioară a acestui strat, la adincimea
de 0,70 m, se_<?!?se~_v!_~_!tj_a_r_o _fjşie Îng!Js_!ă ele interfc.renţă..a resturilo_r_celur_oouă culturi
suprapuse, aceea a ceramicii liniare şi a ceramicii pictate cucuteniene. Diferenţa în adincime între straturile celor două culturi succesive este in acest caz numai de 7-1 O cm
(fig. 5). ln sectorul de vest, lipsind în această porţiune resturile culturii cucuteniene
de deasupra, poziţia stratigrafică a culturii liniare este destul de clară. Determinarea
poziţiei stratigrafice a culturii liniare este mai ales posibilă aici şi prin imprejurarea
favorabilă că, în această parte de nord a aşezării, lipseşte total stratul de cultură precucuteniană, care, în porţiunea dinspre botul de deal al aşezării, tulbura raportul stratigrafic iniţial dintre cele trei culturi prin inerentele amestecuri şi răscoliri ale depunerilor ulterioare. Din această cauză grosimea depunerilor liniare din complexul de vest
al săpăturilor din anul acesta este mult mai mare --ele aftîndu-se între 0,80-1,20 m
adîncime, unele resturi putind fi urmărite pînă la 1,35 m şi .chiar 1,40 m. În afară de
ceramică, se găsesc aici şi unelte de silex, de piatră (inclusiv rişniţe) şi de os, oase de
animale domestice şi sălbatice, melci şi numeroase pietre de riu. ~lai rar s-au ivit
şi mici bulgări de chirpic nears.
Existenţa acestui inventar casnic complet, care nu lipseşte nici din complexele
de o întindere mai redusă din restul săpăturii, indică deci in mod neindoielnic o mai
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îndelungată dăinuire a triburilor purtătoare ale culturii ceramicii liniare. Culoarea ceva
mai închisă, pe alocuri, a pămîntului, bogat în resturi organice, din aceste porţiuni
de teren, confirmă şi ea acest fapt. Cu toate acestea şi cu toate repetatele răzuiri ale fundului săpăturii, natura solului din această aşezare, aşa cum s-a mai menţionat şi cu altă

Ll#CNDA

PliOFil

~- JM"",.., .-,.N-

anm

- -"

st~~,.,.,

.,,_,_

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

,."",,_Nit:llll

....

PlAN

~ "_...."."-"'~

t:i:s.:J ,.."., ,.".,

....••

1
1
1
1

F,_,-_e,__

~-~"'-"

·~ ~"'"'*'

1
1
1

f!L1!M 1f1111111J Fr.-t. .. -~-~

1

1

1
1

______ J1

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

L. __ j

llmlf•lowlllfrt" ~

o

1

il

-

..

Fig. 6. - Planul casetei deschise pc latura de vest a tranşeei nr
liniare şi cu profilul acelei portiuni.

101 a, cu resturile va!<Clor

ocazie, nu ne-a permis să urmărim conturul eventualelor urme de locuinţe şi nici să
putem stabili, cu precizie, numărul lor.
Alături de fragmentele ceramice liniare tipice, în complexele descoperite s-au găsit
unelte de silex, piatră şi os. Din silex cenuşiu translucid sau negricios sînt lucrate lamele
de dimensiuni mijlocii şi mici şi răzuitoarele pe lamă. Multe dintre aceste lame sînt
sparte şi reduse la jumătatea lor printr-o îndelungată întrebuinţare. La faţa locului au
rămas uneori şi nucleele negricioase sau cenuşii din care s-au desprins aceste lame, ca
şi alte aşchii despicate spre a fi prelucrate. Există de asemenea aşchii, lame şi un nucleu
dintr-un silex de culoare cenuşie-albicioasă, cu mici pete de culoare mai închisă. Este
foarte probabil ca nucleele de silex, reduse după folosire la dimensiunile unof percutoare, să fi fost potrivite pentru a servi ca unelte de lovit. În acest an nu s-au descoperit însă mici trapeze şi nici alte unelte de caracter microlitic din silex sau obsidiană,
caracteristice pentru complexele cu ceramică liniară din anii trecuţi.
Topoarele de forma tipică « calapod » sînt lucrate dintr-o rocă de culoare gălbuie.
Între acestea predomină forma înaltă, cu tăişul curbat şi ascuţit. Alături de acestea există
numeroase exemplare de topoare de tipul plat. Se poate distinge o formă prelungă, care
tinde spre acea triunghiulară, ca şi una cvasi-dreptunghiulară şi foarte plată, uneori de
dimensiuni mari, cu lăţimea în regiunea tăişului de 12 cm. Unele dintre topoarele găsite
în complexul de est prezintă urme de arsură şi deshidratare puternică, fiind reduse în bucăţi.
O apariţie de asemenea nouă şi interesantă o constituie. o unealtă de formă rotundă,
perforată la mijloc, avînd suprafaţa superioară uşor bombată. Ea este lucrată dintr-o
rocă cenuşie-albăstrie. Fixată pe o coadă de lemn, avea desigur funcţia de unealtă de
lovit şi aspectul unei măciuci. Un alt exemplar de acest fel, fragmentar, la care perforaţia nu a fost dusă pînă la capăt, era lucrat dintr-o rocă albicioasă.
Rîşniţele întregi sau fragmentare sînt relativ numeroase, avînd în general o formă
prelungă şi dimensiuni mai reduse. Totuşi, o rîşniţă de dimensiuni mai mari a fost descowww.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Alături de fragmentele ceramice liniare tipice, în complexele descoperite s-au găsit
unelte de silex, piatră şi os. Din silex cenuşiu translucid sau negricios sînt lucrate lamele
de dimensiuni mijlocii şi mici şi răzuitoarele pe lamă. Multe dintre aceste lame sînt
sparte şi reduse la jumătatea lor printr-o îndelungată întrebuinţare. La faţa locului au
rămas uneori şi nucleele negricioase sau cenuşii din care s-au desprins aceste lame, ca
şi alte aşchii despicate spre a fi prelucrate. Există de asemenea aşchii, lame şi un nucleu
dintr-un silex de culoare cenuşie-albicioasă, cu mici pete de culoare mai închisă. Este
foarte probabil ca nucleele de silex, reduse după folosire la dimensiunile uno'f percutoare, să fi fost potrivite pentru a servi ca unelte de lovit. În acest an nu s-au descoperit însă mici trapeze şi nici alte unelte de caracter microlitic din silex sau obsidiană,
caracteristice pentru complexele cu ceramică liniară din anii trecuţi.
Topoarele de forma tipică « calapod » sînt lucrate dintr-o rocă de culoare gălbuie.
Între acestea predomină forma înaltă, cu tăişul curbat şi ascuţit. Alături de acestea există
numeroase exemplare de topoare de tipul plat. Se poate distinge o formă prelungă, care
tinde spre acea triunghiulară, ca şi una cvasi-dreptunghiulară şi foarte plată, uneori de
dimensiuni mari, cu lăţimea în regiunea tăişului de 12 cm. Unele dintre topoarele găsite
în complexul de est prezintă urme de arsură şi deshidratare puternică, fiind reduse în bucăţi.
O apariţie de asemenea nouă şi interesantă o constitui~ o unealtă de formă rotundă,
perforată la mijloc, avînd suprafaţa superioară uşor bombată. Ea este lucrată dintr-o
rocă cenuşie-albăstrie. Fixată pe o coadă de lemn, avea desigur funcţia de unealtă de
lovit şi aspectul unei măciuci. Un alt exemplar de acest fel, fragmentar, la care perforaţia nu a fost dusă pînă la capăt, era lucrat dintr-o rocă albicioasă.
Rîşniţele întregi sau fragmentare sînt relativ numeroase, avînd în general o formă
prelungă şi dimensiuni mai reduse. Totuşi, o rîşniţă de dimensiuni mai mari a fost descowww.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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perit~ in si/11 la o adincime de 1,20 m, in partea de sud a complexului de vest. Pe ling~
uneltele enumerate s-au găsit in acele complexe percutoare de piatră ca şi pis~loage pentru
zdrobit grăunţele, precum şi o serie de pietre de riu. Dintre uneltele de os s-a p~strat
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Fig. 7. - Ccramici aparţinînd stratului culturii liniare de la Dc:alul Fantinilor: 1, vas dio pastl fini, cu decor
liniar cu capete de note muzicale; 2 ti 4, ccramicl din pastl mai primitivi, cu decor alvcolat-crcstat şi cu perechi de
proeminente-butoni; 3, vas fragmentar, cu git relativ cilindric.

un virf dintr-un pumnal, ncut din osul cubitus şi alte oase faţetate plate sau rotunde
lustruite, dar a dror stare fragmentad nu ne permite s~ precizăm in ce scopuri anume
au fost prelucrate.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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O altă dovadă despre intensitatea locuirii ceramicii liniare în această parte a Dealului
Fîntînilor este desigur şi cantitatea deosebit de importantă a fragmentelor ceramice,
atît din pastă fină cît şi din pastă inferioară. Ceramica fină, din pastă subţire, cenuşie
deschisă, uneori mergînd însă pînă la o nuanţă vînătă şi chiar negricioasă, se prezintă
foarte corodată, nemaipăstrînd urme din luciul iniţial şi nici din angobă. Printre numeroasele fragmente şi vase întregibile s-au găsit şi cîteva cioburi dintr-o pastă fină, de
culoare cărămizie-roşcată, culoare care se datoreşte unei arderi secundare, aceste cioburi
proveninddin stricta apropiere a chirpicului ars din sectorul de est pomenit mai înainte.
Formele de vase cele mai răspîndite sînt in general sferice şi de dimensiuni variate:
boluri mici şi mijlocii şi vase mari, la care se accentuează îngustarea deschiderii gurii
(fig. 7 Jl şi fig. 8). Această categorie evoluează spre forma cu umăr şi gît cilindric vertical
sau înclinat (fig. 7 /3), care stă aproape şi de formele din repertoriul culturii ceramicii
decorate prin benzi punctate. Dintre boluri face parte şi un vas cu gura larg deschisă,
din seria pe care cercetătorii cehi o consideră, cu drept cuvînt, ca cea mai veche. Chiar
şi decorul acestui vas, care constă dintr-o bandă de trei linii paralele cu puncte la
capete, pusă oblic pe peretele vasului, corespunde întocmai cu ornamentarea bolurilor
de acest fel descoperite în Slovacia (fig. 7 /1 ). Pe ~ngă aceste forme curente, se întîlnesc
aici şi cîteva forme mai rare. Deosebit de interesant este un fragment de vas mic, care
arată un contur pătrat, cu colţurile îngroşate şi uşor rotunjite, formă foarte frecventă în
aşezările de tip Vin a- Turdaş. De asemenea, cu totul nou în repertoriul formelor eeramicii liniare după cîte ştim, este fragmentul care indică, după toate aparenţele, un vas
dublu, de dimensiuni reduse, prevăzut cu picioruşe. Se vede pe suprafaţa vasului locul
de unde s-a rupt bara de legătură.
Proeminenţele apar, deşi nu prea frecvent, şi pe vasele din pastă fină, ţinînd locul
torţilor, dar în acest caz ele sînt de o formă lunguiaţă şi plată, aşezate în sens
vertical şi perforate orizontal. Tortiţele modelate în formă de cap de animal sînt
mult mai rare.
Specia ceramicii liniare fine se caracterizează prin bine cunoscutul decor de linii
incizate, dispuse paralel, cu gropiţe lunguieţe uşor scobite, aşa-numitele capete de note
muzicale. Uneori acestea din urmă lipsesc. Pe vasele de tipul bol, decorul porneşte
de sub buză, care este subliniată prin două-trei linii paralele. Sînt cazuri cînd acest decor
simplu acoperă întreaga suprafaţă a vasului. De obicei, sub banda care înconjură gura
vasului, se grupează celelalte motive de benzi liniare în zig-zag, sau de bef!.Zi de linii
curbe îmbucate, care reprezintă, fără îndoială, o derivaţie din motivul în dublă spirală.
Notăm că spirala propriu-zisă nu s-a întîlnit totuşi aici. Nu rare ori spaţiul triunghiular
dintre motivele de linii curbe este umplut cu alte linii uşor curbate care se unesc
în unghiuri ascuţite. Combinarea motivelor se face în chip destul de variat, încît pe
vasele de dimensiuni mai mari se ajunge la aspecte de decor mai complicate (fig. 8).
Fundul vaselor este uneori decorat cu semnul X cu puncte la capete, aşa cum s-au mai
găsit şi pe alte exemplare în anii trecuţi. Acest motiv apare uneori şi pe pereţii vaselor.
Se observă în general că forma sferică a vaselor ca şi dimensiunile lor fac ca principiul
distribuirii tectonice a ornamentului să fie mai anevoie de observat. Se remarcă de
asemenea şi o tendinţă de a se renunţa la liniile incizate, spre a le înlocui cu şiruri
de puncte mari. Alteori se schimbă chiar forma punctelor, fiind înlocuite cu foarte
mici scobituri triunghiulare, adică aşa cum acest element decorativ apare mai frecvent
în ornamentarea ceramicii din aşezarea de la Traian-Dealul Viei.
Se distinge şi o altă specie ceramică, care, prin calitate şi decor, ocupă o poziţie
intermediară între specia ceramicii fine şi aceea grosolană. Pasta, bine arsă, este de culoare
cenuşie, dar conţine şi mici pietricele albe, ca şi urme de materii organice. Suprafaţa
este aspră, fiind roasă pînă la miez. Formele, larg deschise, în chip de trunchiuri de con
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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sau de boluri sferice, sînt de dimensiuni mijlocii şi de obicei neornamentate. Singurul
decor constl din proeminenţe cilindrice sau dintr-un şir de scobituri flcute cu unghia

1

~
~

1

1

1

..

1
1

l_--- - - - - -~~~WJJ/JJ.U19P

1

1

1

1
1

F'ag. 8.- •, vu cu decor liniar cu capete de note muzicale; b, dcaflturarea dceorului
aceluiqi vas.

sub buza vasului (fig. 7 /2). Deşi prin arderea şi calitatea pastei aceastl specie sti
allturi de specia fini, bogat ornamentatl, prin tehnica decorului insi - atunci cînd el
existi - ea se leagl şi de specia inferioad, aceea a ceramicii « de budtirie >>.
17- c, 2
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Prin săpăturile anterioare se cunoştea aici existenţa unei specii de ceramică grosodar numai sub forma unor fragmente de dimensiuni în genere mici. Pasta din care
s-au modelat aceste vase de uz casnic este evident de o calitate inferioară, fiind amestecată
cu pleavă şi pietricele destul de mari. Arderea este incompletă, întrucît în secţiune interiorul rămîne negru-drbune, pe cînd straturile exterioare sînt cafenii roşcate sau de un
cenuşiu murdar. Suprafeţele sînt aspre şi zgrunţuroase. Forma de bază a vaselor de bucă
tărie este aceea de bol mare (fig. 7 /4). De la această formi sferid iniţială, prin lărgirea
fundului şi a gurii, ca şi prin varierea dimensiunilor s-a ajuns la forme derivate:
ceaune, castronaşe şi oale. Chiupurile de provizii sînt adeseori prevăzute cu un gît cHindric, uşor răsfrînt. Ornamentarea acestei specii ceramice grosolane, zisă de bucătărie,
este simplă ,şi constă din scobituri rotunde alveolare, făcute cu unghia. De obicei, acestea
sînt scobi te direct pe peretele vasului; în alte cazuri însă se aplica pe peretele vasului
un brîu îngust, plastic, în care se scobeau alveolele, rezultînd un motiv decorativ în relief.
Un astfel de brîu alveolar scurt este aşezat oblic pe peretele vasului - << ca o omidă>> amintind decorul unor vase de dimensiuni mari din cultura Criş. Decorul format din
alveole subliniază în primul rînd buza vasului de sub care pornesc alteori grupe şi şiruri
verticale sau orizontale. Şirurile de alveole se pot desfăşura şi în zig-zag, butonii cilindrici
ai vasului avînd rolul unor puncte de convergenţă. Aceşti butoni de pe suprafaţa vaselor,
pe lîngă rolul lor decorativ, folosesc şi ca apudtori. Torţi propriu-zise nu există. Apudtorile prelungi, verticale sau orizontale, sînt uneori şi decorate prin scobituri alveolare.
Cît priveşte mijloacele de trai ale triburilor purtătoare ale culturii ceramicii liniare,
considerînd uneltele descoperite putem spune d, alături de cultivarea primitivă a plantelor, de culegerea fructelor şi a animalelor mirunte şi în primul rînd a melcilor,
creşterea animalelor domestice şi vînătoarea celor sălbatice, aşa cum o dovedeşte şi
cantitatea de oase rămase în locuinţe, aveau un rol însemnat.
In încheiere, se cuvine să subliniem pe de o parte importanţa rezultatelor de anul
acesta, în special de la Dealul Fîntînilor, unde s-au descopedt cele mai bogate materiale
aparţinînd culturii ceramicii liniare cunoscute pînă acum din toată Moldova, şi, pe de
altă parte, necesitatea ca în anul viitor să se continue lucrările cu mai multă intensitate, spre a se degaja toate locuinţele parţial dezvelite anul acesta şi a se mai cerceta
o bună parte din terenul aflat între cele două zone săpate pîni acum la Traian. Totodată,
aşa cum am spus şi mai sus, va trebui să stabilim în întregime traseul celui de-al doilea
şanţ de apărare. Paralel cu aceste lucrări, se vor mai putea întreprinde săpături şi
la Dealul Viei.
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APXEOJIOrHl..IECI<HE PACKOllKH B TPAJIHE
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r. KOJIJieKTHo apxeoJJOI'HIIecKOH CI'ORHJOI TpiUIH npo;:toJJ>t<aJJ paCKODKH o6oux noce-

JJeHHA o TpiUIHe, ua ,I:lRJJyJJ BneA H ua ,I:lRJJyJJ cl>&JHTLJHHJJop. ·
1. Wypcl)o&KH, HB'IBTWe o ;:tOJ<YI<YTeHCKOM noceJJeHHH ua .Il,JviyJJ BnHJJop, noKil38JIH eJ.Qe paa,
'ITO ;mea. cyi.QecTByeT TOJILKO O;:tHH O;:tnOpo;:tnblit t<yJJLT)'pHblit CJJOit, OTHOCJIJ.QHitCJI K paHHeit 4laae
t<yJJLT)'pbl .IJ.OJ<YI<YTeHH (J = T&t< H&3biB&eMOit t<yJJb'l')'pe 33HeWTH), C H83eMHbiMH >t<HJIHI.QilMH, C MHoro'IJICJJeHHblMH t<OCTJIIUdMH H KllMeHHidMH H3,1:teJJHJIMH H MHO>t<ecTBOM KOCTeit ;:tHKHX H ,l:tOM&UJIUIX
>t<HBOTHLJX. llo-BH;:tHMOMy, B KepaMHt<y 3TOro OOCeJJeHHJI BXO;:tHJJO TpH COCT8BHbiX 3JJeMeHT8:
O.lVDf CBJI38H C t<yJJLT)'poA ~eitnoit KepaMHKH, ;:tpyroit - c KepaMHKOit .IJ.>t<yJJeWTH H TpeTJdtc t<ym.zypoA ~ o .ll.o6py;:t>t<e. Tom.Ko ocnooaTeJibHoe H3yqenue 6oraroro MBTepH8J18,
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~eHHOro AO CHX
3T)' KepllMIIKY

OOp OpH BCCX paCKODK8X, CMO>KCT ODpeACJIIITh DO BCCX OOJIHK8X H DOApOOHoH COOTBCTCTByrou_.yro Cit KYJibTypy.
Il. B J<YI<YTCHbCKOM nocCJieHHH clma&I A-B aa ,URnyn <l>&IHTbiHHJiop rJiaBHbiM o6paaoM
H3Y'I8JIH AB8 BODpoca. llpH DOMOIQH p.R,I:Ul wyP4»oo HCK8JIH H OTKpbVIH BTOpoit 3811tHTHbJit pOD
(BbiKOD8JDiblit OOCJie roro, 'ITO nepoblit 6&VI 38Cbi08H DpH paCWHpeHHH DJIOIQ8AH OOCCJieHHJI),
YA&JIOCb TIUOKe yCT8HoBHTb 6oJibwyJO t~aCI'b ero JIHHHH. OTMet~eao, 'ITO J<YI<YTCHbCKHit MaTCpHaJI
ceoepaoro ytraCTKa He OTJIH'IaCTCR OT M8TCpHaJia IO>KHOro ytraCTKa, a OTKpbiTble AO CHX OOp B 3TOit
cropoae >KHJIHIIUl npHH&AJie>KaT K npocroMy THny 6e3 DJIOIQ8AKH. H&Ao YK838Tb, 'ITO oayrpu OAHoro
H3 >KHJIHIQ, OKOJIO 0'181'8 6biJI8 RMa rny6HHOit OpH6JIH3HTCJibHO B 1 M, B KOTOpoit H8XOAHJICR OOJibWOit
pacrmcaoit cocyA, DOKpbiTblit MHCKOH, a OKOJIO Hero HCCKOJibKO COT p8KOBHH YJIHTOK. 3To AOK83biBaCT, 'ITO HHOrAa, Aa>Ke B >KHJIHIQ8X 6e3 DJIOIQ&AOK H8XOAHJIHCb RMbl AJIR OpOAOBOJibCTBCHHbiX
CocyAOB (o AaHHOM CJI)''Iae, BepoRTHo AJIR BOAbl).
III. B ceoepHOM yt~aCTKe nocCJieHHR noA J<YI<YTCHbCKHM CJIOCM H81WIH 6onee MHoro'IHCJieHHble OCT8TKH J<YJibTYPbl JIHHeitaoit Kep8MHKH, 'leM DO BCeM OCT8JibHOM DOCCJieHHH: OHH D03BOJIRJOT
noApo6Hee H3fqHTb :ny KYJibTYPY ae TOJibKO o TpaRHe, ao H oo oceit MoJIAooe. Bec TpH K&TCrOpHH
Kep8MHI<H - THDH'IH8R C HOTHbiM opH8MeHTOM, OOJICC OpHMHTHBH8R OOHXOAH8R H DpOMe>t<yTO'IH8R
H3 TOHJ<Oro TCCT8, HO 6e3 OpH8MeHTa - XOpoWO DpeACTaBJieHbl O'leHb xap8K'I'CpHbiMH 3K3eMIIJIRp8MH. Tmmt~H&Je opyAHJI H3 KpCMHR, oTWJIHcl»ooaHHoro K&MHR H pC>Ke H3 KOCTH TaK>Ke xapaKTCpHbl
(B ocOOedhOCTH TODOpbi-KOJIOAKH); DO BpCMR paCKODOK H8IWIH Bbiii}'1<JIYJO C OAHOit CTOpOHbl npoyumyJO 6yJI8By. 3To nepoaR 6ynaoa T&Koro poA&, H~eHHaR o npeACJiax KYJibTYPbl JIHHeAHoit
Kep8MHKH B MOJIAOBe.
CI'RX

OIJ'LjiCHEHHE PI1CYHKOB
Puc. 1.- n.nau p&CKODOK .llOK)'K)'TCIIIoCKOro noce.neHHJI B ,llJvtyn BueA.
Puc. 2.- P83pe3 JOro-Bocro'llloA CTCHbl TpUUUCH III 19S9 r. a )lJinyn Bueft.
Puc. 3. - 06muA n.nau pacKonoK noceneHHJI Ha .IlJinyn «l>biHThiHHJJop, c 'ICpte)I(OM nHHHH o6oux 31lll.IHTHbiX paoa.
PHc. 4.- HeKOTOpble H3 pupe30a, C.llc:naHHbiX MJI yTO'IHeHHJI aroporo 31lll.IHTHoro paa: 1, npocllHJUo aocroqHoft CTCHbl TpUUUeH Nt 116; 2, npocllHJUo ceaepuoA CTCHbl Tp&HWCH N! 117; 3, npocllHJUo ceaepuoA CTCHbl T'p&HWCH
N!! IJ8, C OOoHMH 3llll.IHTHbiMH pBaMH.
PHC. S. - JioJ1bllloft pacnHCHOft cocy.ll C MHCKoft-KpblWKOft H C Ky'left ynHToK B JIMe OKono 0'181'8 )I(HJIIfiLIIl

Xt 2/19S9.
Puc. 6.- ll.IIIIH OTKploiTOro pacKona ua 38~Hoft cropoue TP&IWleH Nt 101 a, o6noMKH cocy.llOB c nuueAHbiM
opHBMeH10M H npocllHJUo y'lllcn<a.
Puc. 7.- KepuHKB, npHHaMe>K81111lJ1 K cno10 K)'JibTYPbl nHHeftuoA KepaMHKH H3 .IlJinyn cl>biHTbiHHJJop:
1, Cocy,ll H3 10111<01"0 TeCTB, C JUIIICftHwM OpllllMCH10M B BH,AC My3biK8JibHhiX HOTi 2 H 4, KCpaMHI<Il H3 6onee rpy6oro
TeCTB, C JIMO'IHbiM OpllllMCH10M H C napHbiMH BbiD)'KJlOCTJIMHi 3, $parMeHT8pHblft cocy.ll C 6onee HJIH MCHCC ~H'ICCKHM ropnbiWKOM.
.
Puc. 8.- a, cocy.ll c nuueftHbiM opHaMeHTOM a aH,Ae HOTHoro pHcyHKBi b, puaepii}'Tblft opHaMeHT roro
)I(C cocy,AA •
"

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE TRAIAN
R~SUM~

Au cours de l'annee 1959, a Traian les recherches ont ete poursuivies dans les deux
stations, tant a Dealul Viei, qu•a Dealul Fîntînilor.
1. Les sondages pratiques dans la station precucutenienne de Dealul Viei ont prouve
une fois de plus qu'il n'existe ici qu'une scule couche, homog~ne, de culture, appartenant a la phase la plus ancienne de la civilisation Precucuteni (1 = civilisation dite de Zăneşti),
caracterisee par des habitations de surface, tr~s riches en outils en pierre et en os, ainsi qu'en
ossements d'animaux domestiques et sauvages.
La ceramique de cette station presente, a ce qu'il semble, trois elements constitutifs:
l'un qui tient de la civilisation a ceramique rubanee; l'autre de celle de Boian-Giuleşti;
le trmsi~me de la civilisation de Hamangia de la Dobrogea. Cependant, seule une etude approfondie portant sur l'ensemble de l'abondant materiei recolte au cours de toutes les fouilles
pratiquees jusqu'a ce jour permettra de definir, sous tous ses aspects et dans le detail, cette
ceramique, ainsi que la premi~re phase de la civilisation Precucuteni a laquelle elle appartient.
17°
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Il. Dans la station cucutenienne de la phase A-B qui se trouve sur Dealul Fîntînilor,
les recherches se sont concentrees sur deux objectifs principaux. D'une part, par une serie
de sondages, on a cherche- et reussi - a decouvrir le second fosse de defense (creuse,
une fois le premier comble, a la suite de l'extension prise par la station), fosse dont la plus
grande partie du trace a pu etre etablie. D'autre part, on a constate que le materiei cucutenien de la zone nord de la station ne differe en rien de celui de la zone sud et que les habitations s'y trouvant- du moins celles decouvertes jusqu'a present - appartiennent au type simple,
sans plate-forme. Il faut signaler, a l'interieur d'une habitation et pres de l'âtre, l'existence d'une
fosse de 1 m de profondeur, contenant une grande jarre peinte, recouverte d'une ecuelle et
entouree de plusieurs centaines de coquilles d'escargots, d'ou l'on peut deduire que les habitations sans plate-forme etaient parfois pourvues de fosses destinees aux vases a provision (dans ce
cas-ei, probablement, une jarre a eau).
III. Les materiaux appartenant a la ceramique rubanee, trouves dans cette meme zone
septentrionale de la station, sous la couche cucutenienne, sont bien plus abondants que ceux
des autres secteurs; ils permettent une etude detaillee de cette civilisation, valable non seulement pour le site de Traian, mais pour toute la Moldavie. On y trouve, en effet, representees
par des exemplaires on ne peut plus caracteristiques, les trois categories de ceramique connues: la
ceramique typique a decor a notes de musique, celle d'usage domestique, plus grossiere, ainsi
qu'une categorie intermediaire, a pâte plus fine mais rarement decoree. Les outils typiques
(en silex, en pierre polie et, plus rarement, en os) sont egalement caracteristiques (notamment
les haches en forme de bottier). Enfin il faut signaler Ta decouverte d'une massue ayant une de
ses faces bombee et l'autre un peut concave; c'est la premiere massue rencontree jusqu'a present
dans une station de la civilisation a ceramique rubanee de Moldavie.
EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1. - Plan des fouilles faites dans la station precucutCnicnne de Dealul Viei.
Fig. 2.- Coupc de la paroi sud-est de la tranchee 111/1959 de Dealul Viei.
Fig. 3. - Plan ~m!ral des fouilles de la station de Dealul Fintinilor, avec le trac:C des deux fosses de dcfensc:.
Fig. 4.- Sc:ctions faites pour etahlir le trac:C du second fosse de dcfensc:: 1, coupc de la paroi est de la tranchee n" 116; 2, coupc de la paroi nord de la tranchee n• 117; 3, coupc de la paroi nord de la tranehee n" 118, montrant
lea deux fosses de dCfense.
Fig. 5. - Jarre pcinte, recouvenc d'une ecudle<ouvercle, et ras de coquilles d:escargots de la fosse voisine de
l'âtre de l'habitation n" 2/1959.
Fig. 6. - Plan de la cassette pratiquce sur le cote ouest de la tranchee n" 101 11, montrant les fragmenta de vases
a decoration rubanCe, ainsi que la coupc de cette ponion.
Fig. 7. - Dealul fintinilor. <:eramique appancnant a la couche de culrurc a decoration rubanCe: 1, vase cn
pâte line, l decor rubanc l notes de musique; 2, 4, c:Cramique d'une pAte plus grossihe, decor alveolaire stric, agrtmcntc
de boutons cn relief, groupa par deux; 3, vase incomplet, l col cylindroldc.
Fig. 8.- 11, vase l decor rubeoe (l notes de muaique); b, le decor du mime vase.
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STUDIUL RESTURILOR DE FAUNA,
DESCOPERITE IN 1959 LA TRAIAN
(DEALUL VIEI ŞI DEALUL FINTINILOR)

S

ĂPĂTuiutE
şi a lui

executate la Traian in 1959, sub conducerea Hortcnsiei Dumitrescu
Vladimir Dumitrescu, in aşedrile neolitice de la Dealul Fîntînilor
(cultura ceramicii liniare şi cultura Cucuteni A-B) şi Dealul Viei (cultura
Precucuteni 1) au avut drept rezultat, printre altele, şi descoperirea unor numeroase
resturi de fauni. Caracterul fragmentar al majoritiţii lor ne arati d şi de data aceasta
avem a face cu « resturi de buditirie ».
Numirul total de piese se ridici la circa 3 100. Dintre acestea mai bine de 400
aparţin Moluştelor (scoica de rîu-Unio şi mai ales melcul-Helix, acesta din urmă fiind
deosebit de abundent în stratul cu culturi liniarll). Restul de 2 779 piese sint fragmente
de oase sau dinţi. Majoritatea lor covîrşitoare aparţine mamiferelor şi doar un singur
fragment provine de la o pasire (din stratul de culturll Cucuteni A-B) a direi apartenenţll specifică nu a putut fi determinată cu precizie. Menţionllm că este prima oară cînd
s-a putut identifica un fragment osos de pasire in staţiunea Traian, cu toate că am avut
la dispoziţie materialele faunistice provenite din patru campanii de sllpături. De asemenea trebuie accentuat că nici de data aceasta nu am putut identifica resturi de peşti,
cu toate d existenţa unor cursuri de apă ne este atestată de prezenţa resturilor de
castor, relativ abundente.
Dat fiind caracterul extrem de fragmentar al materialului, numai 1 668 din totalul
de 2 778 piese osoase de mamifere au putut fi determinate. Ele corespund la un minimum
de 128 indivizi.
Ţinem să amintim aici d lipsa unor caractere diferenţiale pentru unele pllrţi
scheletice aparţinînd genului Capra şi genului Ovis, nu ne-a permis sll separăm totdeauna
materialul care aparţine fiecăreia dintre acestea. Iati dece el figurează sub denumirea
de grupa Ovicaprinae. De asemenea, nu totdeauna s-au putut diferenţia resturile de porc
domestic, de acelea ale mistreţului. Pentru acest material am prevăzut o categorie specialll, intitulată SIIS scrofa?, pe lîngă grupele Sus scrofa ferus (mistreţul) şi Sus scrofa domeslims (porcul).
Rezultatul cercetărilor noastre este prezentat in tabelul aci alllturat, intocmit pe
cele trei culturi din care provine materialul faunistic.
Considerarea cifrelor înscrise in acest tabel ne indici, in primul loc, neegalitatea
repartiţiei materialului pe cele trei culturi considerate. Marea sa majoritate provine din
aşezarea Precucuteni 1 de la Dealul Viei (1 172 fragmente). Straturile de cultură liniarli
şi de culturi Cucuteni A-B de la Dealul Fîntînilor au furnizat un număr mult mai mic
de resturi osoase (337 şi respectiv 159 fragmente). Trebuie să subliniem deci eli numai
analiza statistici fllcutll pentru aşezarea din faza Precucuteni 1 poate fi socotită drept
concludentă, in timp ce rezultatele obţinute pentru nivelurile de culturll liniară şi Cucuteni
A-B, de la Dealul Fîntînilor trebuie să fie privite cu o oarecare rezervll. Iată de ce,
in concluziile noastre, vom compara datele obţinute pentru cultura Precucuteni 1 de la
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Dealul Viei cu media datelor referitoare la cultura Cucuteni A-B, calculati pe baza
materialului provenit din săpăturile 1957-1958-1959, care împreună însumează aproape
4 000 de fragmente.
TABI::L

c:u reputipa ti rrec:venp (In lrapnente ti iodivizi) pe cele trei straturi c:ulturale • •peciilor de
mamilere ideadficate la Traian In 1959
Traian
Dealul Fintinilor
Specia sau grupul

Traian
Dealul Viei

Strat de culturi liniari
fragm.l

Castor 11ber L. ............ 1
Canis familiaris L. . .......
Ursus arctos L. ..........
Sus scrofa ferus L. ......
Sus scrofa domrsticus L.
Sus scrofa? ..............
Cervus elaphus L. ........
Capreolus capreolus L. . ..
Bos taurul L. . ..........
Ovicaprinae ..............
Equus caballus L. ········

..

1

-

13
60
6
97
6
134
18
2

o;
'o

1

0,29

-

-

indiv.l

1

-

-

3,88
17,80
1,78
28,78
1,78
39,76
5,34
0,59

2
5
1
6
3
9
3
1

Precucuteni 1

Aşezarea
OI

fragm.l

%

3,23

-

6,45
16,12
3,23
19,35
9,68
29,03
9,68
3,23

/o

36
48
11
173
4
849
39

1 indiv.l

0,68
0,34

8
4

3,07
4,10
0,94
14,76
0,34
1'2,45
3,32
-

-

Traian
Dealul Fintinilor

2
3

4
6
2
12
2
32
5
-

%

2,94
4,41

-

5,88
8,82
2,94
17,65
2,94
47,07
7,63
-

Stratul de culturi Cucutcni A -B
fragm.
--

-

1
7
12

0,63
4,40
7,55

-

49
5
63
21
1

0'

1 indiv.l

%

-

30,82
3,14
39,62
13,21
0,63

'o

---

--

1
2
3

3,45
6,90
10,34

7
2
9
4
1

24,13
6,90
31,03
13,80
3,45

-

-

-

-- - -- - -- - -- - - ------ - - -- - -- - - -- --- - -- -......

Mamifcrc domestice
Mamifcre sAlbatice ........

337

31

212 162,90*
117 34,72

17
12

68

1.172

54,84*
38,71

940
221

80,20*
19,71

46

20

159

67,65*
29,41

96
62

29

60,37*
39,00

16
12

55,17 *
41,48

• Completarea ploi la 100% eliCe dati de procentul ce rcvÎIIe alului ti grupArii Sta acrofa? (vezi tntul).

1.

TRAIAN-DEALUL FINTINILOR-STRATUL DE CULTURA LINIARA

Atit numărul fragmentelor cit şi cel prezumat al indivizilor, calculate procentual,
pentru categoriile de mamifere domestice şi sălbatice, ne i~dică predominanţa netă a
primelor. Cu toate d. numărul mic de fragmente ce provin din acest strat cultural nu ne
permite să tragem concluzii absolut sigure, totuşi trebuie să subliniem d. diferenţa
cifrelor obţinute pentru aceste două categorii este destul de categorică. Aceasta ne arată
d. creşterea animalelor domestice reprezenta o ocupaţie mult mai importantă decit
vînătoarea.
..
Animalele crescute erau în primul loc cornutele mari (reprezentate mai ales printr-un
tip de talie mare). Porcinele şi ovicaprinele erau mai puţin numeroase. Printre animalele
domestice nu am identificat nici un rest aparţinînd ciinelui.
Animalele vinate cu predilecţie par a 6 fost cerbul, apoi mistreţul, căprioara şi
castorul. Probabil că şi calul era obiectul vînătorii, d.ci numărul mic de resturi aparţi
nînd acestei specii găsite aci - ca şi de altfel in toate staţiunile neolitice de la noi ar putea constitui un indiciu asupra stării sale ind sălbatice. Ne surprinde lipsa resturilor ursului şi a bovinelor sălbatice (bourul şi zimbrul).
Abundenţa cochiliilor de melc, pe care am accentuat-o la inceputul lucrării de
faţă, ne-ar putea indica că această moluscă era foarte întrebuinţată in alimentaţia
locuitorilor de la Dealul Fintinilor din epoca culturii cu· ceramică liniară.
11. TRAIAN-DEALUL VIEI-

AŞEZAREA

DIN FAZA PRECUCUTENI 1

ln această aşezare se observă o predominanţă indiscutabil! a resturilor animalelor
domestice faţă de cele sălbatice. Şi de data aceasta, ocupaţia principală a locuitorilor
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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era creşterea hovinelor (mai ales a unei forme de talie mare). În al doilea loc erau crescute
porcinelc ~i m·icaprincle. În măsura in care am putut diferenţia resturile de capră de
cele de oaie, parc că prima specie era mult mai frecventă decit cea din urmă. Acest
fapt atestă extinderea redusă a terenurilor defri~ate. Fste de subliniat prezenţa, in acest
strat, a resturilor ciinelui.
\"inătoarea constituia o ocupaţiune incontestabil mai puţin importantă decit creş
terea animalelor. Totuşi ca trebuie să fi jucat incă un rol apreciabil in economia tribului
ce locuia in această regiune, aşa cum o atestă numărul încă destul de ridicat al materialului
osos aparţinînd mamiferelor sălbatice. Obiectul principal al vînătorii il forma tot cerbul,
urmat de mistreţ, de castor şi de căprioară. Ne surprinde lipsa aci a resturilor de cal,
aceasta cu atit mai mult cu cit avem a face cu un material osos abundent. Ne surprinde,
de asemenea şi lipsa resturilor bovideelor sălbatice cit şi a carnivorelor sălbatice, care nu
puteau să nu fi existat in regiune.

J11. TRAIAN-DEALUL FINTINILOR -

STRATUL DE CULTURA
CUCUTENI A -- B

Ca ŞI 1n fazele culturale precedente, resturile animalelor domestice predomină
a1c1 asupra celor sălbatice. Disproporţia dintre aceste două categorii nu este însă aşa de

Pl. 1. ·- 1, falanga 3 de I:quus wballm din stratul culturii liniare de la Dealul Fintinilor;
2, mandibulă de Ca fiii familiaris din aşezarea precucuteniană de la Dealul Viei; 3, două
mandibule fragmentare de Castor ftbtr din aşezarea precucuteniană de la Dealul Viei; 4, două
fragmente de mctatarsalc de Ros laurJti (forma de: talie mare şi de talie micl), din stratul
cultural Cucutcni A-B de la Dealul Fintinilor.

pregnantă ca in cazurile precedente. Această constatare, confruntată cu concluziile
obţinute pe materialele provenite din săpăturile anilor precedenţi în aceeaşi cultură, ne
indică, aşa cum vom vedea mai jos, o situaţie diferită.
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Animalul domestic cel mai frecvent era boul. Ovicaprinele, urmate de porcine,
erau mai puţin numeroase. Vînatul preferat era tot cerbul, apoi mistreţul şi căprioara.
SemnaHlm de asemenea reapariţia resturilor calului (cu probabilitate silbatic), precum şi
prezenţa resturilor ursului.
CONCLUZII
Aşa cum am adtat la inceputul acestui studiu sumar, datele obţinute pe baza
materialului provenit din stratul de culturi Cucuteni A-B de la Dealul Fintinilor
sint mai puţin concludente decit cele obţinute pentru Precucuteni 1 de la Dealul Viei
şi chiar pentru stratul de culturi liniar! din aşezarea de pe Dealul Fintinilor. latl de ce,
pentru a ne da seama de semnificaţia diferenţei de proporţie constatat! aci, in cea ce
priveşte frecvenţa animalelor domestice şi silbatice, faţl de acea obţinut! pentru cultura
Precucuteni 1 precum şi pentru cultura ceramicii liniare, am procedat la stabilirea unei
medii pentru intregul material aparţinînd culturii Cucuteni A-B, provenit de la Traian
din campaniile de slpături 1957-1958-1959. Aceasta, cu atit mai mult cu cit campaniile
din anii 1957-1958 s-au soldat cu un material faunistic mult mai bogat, putind da astfel
rezultate mai concludente, comparabile, din punctul de vedere statistic, cu acele obţinute
pentru cultura Precucuteni 1.
Propo11ia dintre animalele domeadce ti dlbadce, calculati pentru lntrcpl material fauruadc
aparţinlnd atratului cultural Cucuteru A-B, de la Traian, deacoperh In alplturile
din 1957-1958-1959
Numlrul total al pieselor
osoase
Nu mirul total al pieaclor
OIIOIIC apartinind animalelor domestice
Nu mirul total al pieselor
osoase apartinind animalelor sAlbatice

1

Nr. absolut 1 %
3846
-

1 528

2318

1

Numlrul prczumat
al indivizilor

Nr. absolut 1 %.
257
1

Numlrul prczumat al indivizilor pt. animalele domesticc
39,72

117

Numlrul prczumat al indivizilor pt. animalele allbaticc

140

60,28

45,53

54,47

1

Rezultatele obţinute pe aceastl cale pentru faza A-B a culturii Cucuteni ne arati
clar o frecvenţl mai mare a resturilor animalelor silbatice decit a celor domestice şi
deci o situaţie diferiti faţl de cea constatat! pentru faza cea mai veche (1) a culturii
Precucuteni de la Dealul Viei.
De aici rezulti clar d, in perioada Cucuteni A-B, vinltoarea a jucat un rol mai
important in viaţa triburilor stabilite la Traian decit in cultura Precucuteni 1, precum şi
in cultura liniari (pentru aceasta din urmi in măsura in care datele obţinute pot fi socotite
drept concludente, dat fiind numărul mic al materialului provenit de acolo). Aceasta
ne surprinde, cu atit mai mult cu cit aceste doul culturi sint mult mai vechi decit faza
Cucuteni A-B. Trebuie si ne intrehlm care sînt cauzele ce au provocat această situaţie,
ari a putea da totuşi deocamdată un rlspuns satisadtor. Aceasta cu atît mai mult
cu cit trebuie si remardm d condiţiile geografice par si fi fost aceleaşi, de-a lungul
perioadei care corespunde celor trei culturi. Abundenta cerbului şi a dprioarei, prezenţa
mistreţului şi a castorului atestl existenţa unor piduri mari de foioase in această regiune,
in tot acest timp. De asemenea resturile castorului ne arati existenţa, in zona Traian,
a unei reţele hidrografice destul de bogati.
OLGA NECRASOV

* In colaborare cu cercul studentesc de morfologie
animali de la Universitatea din Ia,i: Bulai Maria, Isac

şi
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Mihail, Ureche Rodica, Vasiliu N., Vancca Florina.
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H3Yl..IEHUIO OCTATKOB <I»AYHLI CTORHOK H3 TPARHA

PE310ME
B npouecce paCKonoJ< Heo.IIHTHt~ecJ<oit croRHKH o TpllJIHe u
CO CJIOCM .llOJ<YJ<YTCHLCJ<Oit J<YJILT)'pbl

1

1959

r. (noceJieHne .ll,JvJyJJ Bueit

H DOCCJICHHC ,IlJvlyJI <l»biHTbiHHJtop CO CJIOCM J<YJibTypbl

JIHHeiiHoii KepaMHKH u co CJJoeM I<YJibTYJ'bl KYJ<YTCHH A-B) Hamnu oJ<oJJo

400

COOTBeTCTBeHHOit 3DOXH. 3a HCJ<JUO'IeHHeM CBblllJC

J<OCTH, oce o6JIOMKH npuHaMe>J<aT MJJeJ<ommuolQHM. H3 ux 'IHCJia
o6noMJ<OB, COOTBeTCTBYJO~, no MCHbUJeit Mepe,
Ha
o

Tpex

Ta6JJuue

yKa:JaHHbJX

npe.nCTaoJieHo
I<YJibTYPHbJX

128

pacnpe,neJieHne
CJIOJIX.

Ta6JJHQa

"

3000

OCTaTK08 ~ayHLJ

paKOBHH MOJIJIJOCI<08 H OOJIOMJ<a DTH'IbCH
ynanocb onpcACJIHTb

1668

oco6JIM.

t~aCTOTa

onpe,ne;JeHHbJX

DOJ(a3LJBaeT,

\fTo

M..1eJ<oiJHTaJOlllHX

HaHOOJibJJJee KOJIH'IeCT8o

OCTaTK08 npHHaMe>J<HT 1< ,noJ<yKyYCHLCJ<oit KYJibyYpe A-B; oCTaTJ<H nepHo,/la KYJibyYpbl JJHHeiinoii
KepaMHKH H KYJibyYpbl KYJ<YTCHH A-B ropa3,no Menee MHorot~HCJieHHbJ. B OCHOBHOM 8 MaTepuane,
OTHOCJill.leMCJI 1< 3THM TpeM I<YJibyYpaM, OTMe'laeTCJI HaJIHlJHe O)lHHX H TCX >J<e BH)lOD. H3 ,/lHI<HX
>J<HBOTHbiX DpeOOJia)laiOT JICCHLJe: OJICHb, )tHJ<Hft J<a6aH H B HeOOJibllJOM I<OJIH'IecTBe KocyJIH, CBH)lCTCJlbCTBYJOll.lHe,

J<aJ<

H

6o6pbl,

o

mHpoKOM

pacnpocTpaHeHHH

JIHCTBeHHbJX

JJecoo.

Hanut~ue

OCTaTJ<oo.. 6o6pa YKa3bloaeT H ua cymeCTBooauue MHorot~ucJJeHHbJX BOJlOeMoo 8 o6JJaCTH. Me.noe,nb

8crpet~aeTCJI pe>J<e. Y.ztHBJIJieT OTcyTCTBHe OCTaTKOB .ztHKHX KpynHbJX poraTbJX >J<H80THLJX (3y6pa
H

Typa),

a

T8J<)J(C

H XHll.lHbJX, :Ja HCKJIJO'IeHHeM Me,noe,nJI. JIOIJIIlJtb - DO 8Ceii
8epoRTocrpet~aeTCR pe,n~<o. H3 .noMaUJHHX >J<HBOTHLJX nep8oe Mecro :JaHHMaeT KpynHLJii
poraTbJit CKOT, 311TeM, B 3Ha'IHTCJlbHO MeHbllleit nponopQHH, CJIC.IlYJOT CBHHbH, H MCJIJ<Hit poroTLJit
CI<OT. l.JTO J<acaeTCJI OOCJie)tHeit rpynDbl, TO - DOCKOJibJ<Y Y.llaJIOCb OT)leJIHTb OCTaTJ<H 1<03bl OT
HOCTH .lUIJ<8R -

OCTaTI<OB OBQbl DJIOll.la,ttb

Ha6JIJO)laeTCJI

Dpe00.1lll.ll8HHe

nepBbiX j 3TO BCer,na Yl<a3biBaeT Ha

HeOOJibUJYIO

pacnaxOHHOit HOBH.

llpH cpaoHeHHH OOll.lCit DCTpe'l&eMOCTH )lOMaJUIDIX H )tHI<IIX >J<HBOTHbiX OTMelJaeM no,nauJIJIIOll.lee 6oJibmHHCTBo nepobJX o CJJoe .noKyJ<YTeHLCJ<oit J<YJibyYpbl

1, ux

uecoMHeHHoe npeo6JJa,nauue

o CJJoe KYJibyYpbl JIHHeAHoA KepaMHKH H MeHee ot~eou.nuoe npeo6n&.llanue o KYJJLyYpe KyJ<YTeHH
A-B. Y'IHTbJBaR CKY.IlOCTb OCTaTJ<oo >J<HBOTHLJX nOCJJe,llHeit :moxu u MaTepua;Je pacJ<onoK

1959
1957

o

TpaRHe

r., aBTOpbl npHHHM810T DO BHHM8HHe H )l8HHble, .llOOLITLJe B 3TOH OOJiaCTH B xo,ne paCJ<ODOI<
H

1958 IT.

TaJ<HM o6p830M, Ha OCHOB&HHH MaTepHaJJ8 OOCJie)lHHX YpeX JleT 6LJJIH yCTaHOBJieHbl

cpe.ztHHe uu~pbl ocrpet~aeMOCTH ocraTJ<oo ,noMamHHX u

.ztHKHX >J<HBOTHbJX. Y.nanOCL OTMeTHTb,

\fTo o cnoe I<YJibTYPLI KyJ<YTCHH A-B o TpuHe o ocnooHoM npeo6na,naJOT oCTaTJ<H .llHKHX >J<HBOTHbiX. 3THM DOCJIC)lHHit CJIOit OTJIH'IaeTCJI OT H8CJIOCHHH .llOJ<YI<yYeHbCJ<Oit I<YJibyYpLl

1

H I<YJibyYpbl

JIHHeitHOft l<epaMHI<H (nOCKOJibi<Y o6 3TOM 003BOJIJieT cy)lHTb J<OJIH'IeCTBO MaTepHana).
HHTepCCHo BCKpblTb npH'IHHY 3TOro RBJieHHR, TeM 6onee, \fTO o pacuoeT KYJibyYpbl KyKyTeHH A-B, reorpa~H'IeCK&JI cpe.na OCTaeTCR

roi\

>J<e, \fTO H o 3noxy npe.nrnecroyJOll.lHX KYJILTYP·

Oli'LJICHEHHE PHCYHKOB
Ta6n. J.- 1, ctwJaHra ] OT Eq111U ttliM//11s H3 cno11 K)'JIIotypbl nHHeftHoft KCpaMHKH B ll.llnyn «!>biHTbiHHnop;
HH>KHC'Iemocrtlall KOCI1t OT YW J-i/iltris H3 llOJCYKYTCIIIoCKOI'O cnoll B ll.llnyn 8Heft; ], llBC cnOMIUIHble
HIDKHC'IenJOCTHbJC KOCTH OT Ct~SIIIr fi"" H3 llOJCYKYTCHbCKOI'O noceneHHII B ,llJinyn 8Heft; 4, llB8 ofinoMKa DniOCHbl
or Bos lll~~rus (6om.woro H Manoro pocra) H3 cno11 Kym.typbl KYK)'TeHH A - 8 B ,llJinyn «l>bJHThlliHnop.

2,

ETUDE DES RESTES FAUNIQUES DES STATIONS NEOLITHIQUES DE TRAIAN
RESUMI'

Les fouilles faites dans les stations neolithiques de Traian en 1959 (station de Dealul
Viei, avec une couche de culture Precucuteni 1, et station de Dealul fintinilor, avec unc couche
de culture â ceramique lineaire et une couche Cucuteni A-B) ont mis â jour plus de 3 000
pieces provenant de la faune des epoques respectives. A l'exception d'environ 400 coquilles de
mollusques et d'un fragment osseux d'oiseau, ces pieces appaniennent toutes aux mammiferes.
Parmi ceux-ci, on a pu determiner 1 668 fragments correspondant a au moins 128 individus.
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Le tableau Cl-Jolnt montre la repartition et la frequence, par couches de culture, des
especes de mammiferes identifiees. Il ressort de celui-ci que le plus grand nombre de pieces
appartiennent a la civilisation Precucuteni 1, celles provenant des civilisations i ceramique
lindire et de Cucuteni A-B etant en nombre bien plus reduit. En lignes generales, ce sont les
memes especes dont on reconnait la presence dans chacune de ces trois civilisations. Parmi
les animaux sauvages, les especes qui predominent sont celles des forets (le cerf, le sanglier et,
en une certaine mesure, le chevreuil); elles attestent, ainsi que le castor, l'extension considerable des forets d'arbres a feuilles caduques. La presence du castor revele egalement la richesse
du reseau hydrographique de la region. L'ours se rencontre plus rarement. Un fait surprenant,
c'est l'absence de tout reste de bovides sauvages (aurochs, bison), ainsi que de carnivores sauvages autres que l'ours. Quant au cheval- tres probablement sauvage - il est rare. Parmi
les animaux domestiques, la premiere place revient aux bovides, suivis, a une distance considerable, des porcs et des ovicaprins. Pour ce dernier groupe et dans la mesure ou la discrimination entre moutons et chevres est possible, ce sont ces demieres qui occupent le premier
rang, fait qui constitue un indice certain du peu d'extension des defrichements.
Si l'on etablit nne comparaison d'ensemble entre la frequence des animaux domestiques et celle des animaux sauvages, on constate la predominance absolue des restes des premiers
au cours de la civilisation Precucuteni 1, la predominance nette des memes au cours de la
civilisation a ceramique lineaire, enfin la predominance beaucoup moins marquee, au cours
de la civilisation Cucuteni A-B. Etant donne la quantite reduite de restes fauniques recoltes
dans la couche Cucuteni A-B au cours des fouilles de1a campagne de 1959, on a eu recours
aussi, a cet egard, aux resultats fournis par les fouilles des annees 1957 et 1958. Par consequent,
en ce qui concerne la frequence relative des restes d'animaux domestiques et sauvages, on
arrive a des chiffres moyens calcules sur l'ensemble des materiaux recoltes au .cours des trois
demieres annees. C'est ainsi qu'on constate que dans la couche Cucuteni A-B de Traian,
ce sont, au total, les restes d'animaux sauvages qui predominent, contrairement i ce qui se
passe pour les civilisations Precucuteni 1 et i ceramique lineaire (dans la mesure ou le volume
restreint des materiaux de cette derniere civilisation permet l'etablissement de conclusions
valables).
Les causes de cette situation constituent un probleme d'autant plus difficile a resoudrc
qu'a l'epoque de l'essor de la civilisation de Cucuteni A-B, le milieu geographique etait reste
le meme quc pendant les civilisations qui l'avaient precedee.
EXI'l.ILATION DES FIGURES
Pl. 1. - 1, phalange 3 de J::f.qNIU ţfiiNI/Im de la couche de eiviliaation a eeramique lineaire de Dealul Fintinilor;
2, mandibule de Ctttris J-ili4ris de la station precueutmienne de Dealul Viei; 3, deux mandibules fragmentaires de
Ct11lflf' fi/Nr de la station precueut~nienne de Dealul Viei; 4, deux fragments de ~tatarses de Bos lttltr/U (exemplaires de
grande ct de petite tailles) de la couche de civilisation Cucuteni A-8 de Dealul F'mtinilor.
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SAPATURILE DE SALVARE DE LA SÎNTIMBRU
(r. Alba)

A

I

NCĂ DIN · ANUL

1948 se cunoştea că in apropierea localit~ţii Sintimbru exist~ urmele
unei aşez~ri omeneşti. În colecţiile ~[uzeului din Alba Iulia se p~strează materiale
provenite din recunoaşteri făcute intre anii 1948-1957, la care se adaugă cele
de la Şcoala de 8 ani din comuna Sintimbru 1 • O cercetare se impunea dată fiind importanţa acestui material cit şi faptul că staţiunea era ameninţată de apele 7\lureşului şi de
exploatarea carierei de nisip din acest loc.
Cu aprobarea Academiei R.P.R., muzeul nostru a intreprins, intre 18-26 august
1958, săpături de salvare a resturilor staţiunii.
Aşezarea este situată pe prima terasă a ~lureşului, pe un teren de alu,·iuni - nisip,
pietriş mărunt şi mîl de culoare gălbuie - mărginită la nord de o potecă, iar la sud
de un drum de care, paralel cu « ieruga », marcată de un cordon de sălcii. Locul
poart~ numele de « La ţărmure, la ierugă » (fig. 1). Aşezarea este aproape complet
distrusă,
astfel că nu am
reuşit să prindem decit marginile ei din partea de nord.
S-au executat patru secţiuni
in diferite puncte: ./1, de 14 x
>; 2 X 1,20 m; R, de 3,60 X
X 2,40 X 0,85 m; C, de 3,20
X 1,20 X 0,40-1,20 m; D,
1,50 X 1,05 m şi 1~,
X 2 X 0,75 m. După
observaţiile
făcute
în aceste
secţiuni se constată existenţa a
trei straturi de cultură: a) un
strat superior, de la 0,20 pînă
la 0,65 m, conţinînd ceramică

2,50
de

X

10

de tip Wietenberg; b) de la 0,65
pînă la pămîntul viu se întind
e Cer•mică neolifică
cele două orizonturi neolitice
6 Epoca bronrului
cu ceramică de tip T11rdaţ şi
cel cu ceramică pictată de tip Fig. 1. - Aşc7.ărilc din epoca neolitial şi din epoca bronzului din imprejuPetreţti. Cele două culturi au
rimile comunei Sintimbru, r. Alba.
fost întîlnite numai într-un
singur punct, secţiunea .·1; aici s-a putut constata, datorită cercetării legate de groapa unui
1
La Sintimbru au mai fost descoperite trei monumente romane care se pbtrcazl Îll colec!iile Muzeului
din Aiud (Cserni A., Alsof~/Nmlrmtgyt monogr4foJjfl, Il,

Aiud, 1901, p. 548), precum şi unele materiale ostcologicc
descoperite in apropierea fabricii de cldmidă.
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bordei, că cele două culturi se întrepătrund. O situaţie analogă a fost intilnit~ mat
demult in aşezarea de la Petreşti 1•
Cert1mica 11edecortlld este documentată prin: fragmente de vase mari, din lut grosolan, cenuşiu, cu straturi gălbui, mănuşi semirotunde; vase cu pereţii aproape drepţi,
pîntec uşor bombat, lut cenuşiu cu straturi
gălbui, atîrnători rotunde, perforate orizontal
(fig. 3/7); vase cu pereţii drepţi, lut cenuşiu
închis, buza puţin teşită în afară, atîrnătoare
conică perforată (fig. 3 /5) sau protuberanţe
conice (fig. 3 /4); castronaşe din lut cărămiziu
deschis cu pereţii subţiri; văscioare din lut
negricios cu slip cenuşiu şi dungi negre; cu pe
cu pereţii groşi, buza uşor răsfrîntă, slip
exterior deschis (fig. 3/13); cu pe din lut negru,
slip exterior negru lucios; buze de străchini cu
Fig.:!. Sintimbru. \'as apartinind culturii \X'ictcnhcrg.
pereţii drepţi, pîntec larg, rotunjit, lut negricios
cu slip me_talic negru şi buze de străchini din
lut gălbui deschis cu slip exterior gălbui; ceramica illcizald, fragmente de vase mari cu
pereţii uşor bombaţi din lut cărămiziu deschis, ornamentate cu trei rînduri de incizii
(fig. 3/1); vase cu pereţii aproape drepţi, lut cenuşiu închis, cu straturi cărămizii,
protuberanţe rotunde pe pîntec, sub buză şi pe buză, incizii adînci, dispuse vertical
(fig. 3/6); vase mici cu pereţii drepţi, din lut cenuşiu, cu atîrnătoarea rotundă sub buza
dreaptă, dublu perforată (fig. 3 /2), incizii în bandă (fig. 3 /2-3); un fund drept de vas
din lut grosolan de culoare cenuşie cu straturi cărămizii, ornamentat pe toată suprafaţa
cu decor impletit (fig. 3/8); ceramictJ piclald, buze rotunjite de urne mari, răsfrînte în
afară, lut cărămiziu deschis, slip gălbui, vopsea roşietică, decoruri geometrice - linii
oblice şi unghiuri - (fig. 3 11 ), vase cu pereţi subţiri, din lut foarte fin, de culoare
cărămizie deschisă sau negricioasă, slip gălbui, vopsea roşietică sau pictură castanie
(fig. 3 j10); fragmente de străchini din lut cărămiziu, cu pereţii drepţi sau uşor bombaţi,
pictură castanie pe fond gălbui, decor geometric (fig. 3/14) şi în spirală (fig. 3/9).
Mai menţionăm un fragment de vas strecurătoare şi un fragment de pîntec de vas din
lut grosolan negricios cu straturi cădmizii, decorat cu incizii neregulate, făcute cu
unghia, probabil de factură Criş.
În groapa-bordei neolitică au mai fost descoperite fragmente de rîşnir,t, două
coarne de cerb lucrate, două fragmente de pumnale de os şi multe oase de animale,
îndeosebi în apropierea stratului de cenuşă, de pe fundul gropii.
Pe întreg cuprinsul staţiunii, în toate secţiunile, s-a putut determina în mod constant, sub humus, un strat de cultură aparţinînd epocii bronzului, gros de 45 cm şi el
în cea mai mare parte distrus. În secţiunea .A, au fost descoperite, în colţul nord-vestic,
o vatră, la adîncimea de 0,65 m, pe o suprafaţă de 2 X 1,50 m, acoperită de cenuşă şi
cărbuni, iar în centrul secţiunii s-a găsit i11 si/11 o urnă funerară complet distrusă, cu
capac, avînd în interior oase calcinate.
După tehnică distingem două categorii de ceramică: a) fragmente de vase de diferite forme şi dimensiuni - urne, oale, castroane - din lut _grosolan, amestecat cu pietricele, de culoare negricioasă, cu un strat exterior gălbui sau negricios, buze drepte,
teşite sau uşor răsfrînte, mănuşi rotunjite (fig. 3/17),' sau semiplate, atîrnători plate
(fig. 3/16), decoruri cu incizii în benzi şi triunghiuri (fig. 3/15), brîuri alveolarc
1

D. Bcrciu - Ion Bcrciu, Ctrttldri ti Idpdlttri In
1"ttrtla 1i Alba, in Apulum, li, p. 53 --60; idcm.

jt~thftlt

Jdptilt~ri
Ap~t!tmt,

ti t"-utdri arhtologiu in anii 1944-1947, in
111. p. 1-29 şi 39-42.
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(fig. 4 /2), crestături adînci (fig. 4/1 ), benzi haşurate sau butoni rotunzi, cîteodată cresta ţi şi
benzi haşurate în spirale duble (fig. 4/7). Ca forme deosebite amintim marile urne funerare

Fig. 3. - Sintimbru. Fragmente ccramicc

aparţinînd

culturilor ncoliticc de lip

Turdaş şi

de tip

Petrcşti.

bitronconice, cu buze răsfrînte, apucători drepte şi protuberanţe conice, din lut negru
cu slip cenuşiu închis, precum şi un vas de dimensiuni mici - 6,5 x 11,5 x 6 cm - cu
fundul drept, pîntec ornamentat cu protuberanţe crestate, buză uşor răsfrîntă, din lut
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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negru cu slip negnctos (fig. 2); b) fragmente de vase şi văscioare, farfurii în colţuri,
din lut negricios, cu slip pe ambele feţe, negru sau gălbui, buze teşite în interior sau
/~[_'

c•f (''(\
1

/

,

•••

....
'•,,

1

)
( 1

lt 1

1

Fig. 4.

Simimbru. Fragmente ccramicc apar1inind culrurii Wietcnhcrg.

exterior, ornamente cu benzi haşurate (fig. 4 /9), sau incizate (fig. 4 /8), dinti de lup,
caneluri oblice (fig. 4;3), uneori, între benzi, cu cerculeţe imprimate (fig. 4 /4), spirale
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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(fig. 4/5) şi un fragment de vas cu fund drept, pereţii mult înclinaţi, slip metalic negricios, ornamentat la bază cu două şiruri paralele de adîncitură dispuse se pare în patru
spirale, aranjate în formă de cruce (fig. 4/6).
ln stratul de cultură din secţiunea A au mai fost descoperite: o fusaiolă, un fragment de secure din granit negru şi chirpic.
ln spatele prăbuşit al tei:asei s-au executat trei secţiuni B, C şi D pentru lămurirea
profilului unei vetre şi a două bordeie. Cercetările nu au dus la nici un rezultat concret.
Atît vatra cît şi cuptoarele bordeielor, în parte prinse, sînt construite rudimentar, fără
lipitură, din pietre de rîu, conglomerate de gresie şi cîteva fragmente de cărămidă romană.
Încadrarea lor este imposibilă, neexistînd nici un element precis de datare, în afară de
două fragmente de vase: unul din lut cenuşiu, lucrat la roată, bine ars, amestecat
cu pietricele, de culoare cenuşie închisă, buză răsfrîntă, decor din linii paralele sub
buzli (fig. 4/11 ), ambele prefeudale, descoperite în dărîmăturile din cariera de nisip.
Informati de localnici eli mai jos, pe malul Mureşului, în apropiere de locul numit
<< Obreje, la Ta baei», se gliseşte de asemenea ceramid, am executat şi în acest loc trei
sondaje: .A, de 10 X 0,65-0,80 m, R, de 5 X 1,50 X 0,60 m şi C, de 5 X 2 x 0,60 m.
Astfel, s-a putut descoperi o staţiune de tip Wietenberg, situată pe botul primei
terase a Mureşului (fig. 1), foarte răvăşită din cauza culturilor agricole. Stratul de cultură
are o grosime de aproximativ 0,35 m.
Jn secţiunea A s-au descoperit urmele unei vetre din pietre de rîu, cenuşă şi
drbuni, un os lucrat în formli de pumnal şi o sulă din os.
Ca şi în aşezarea din faţa glirii, distingem o ceramid din lut cenuşiu închis, grosolană,
cu multe impurităţi, straturi drămizii, buze teşite, cu incizii adînci (fig. 4/12), mlinuşi
semiplate şi protuberanţe conice (fig. 4 /13), precum şi o ceramicli fină negricioasă cu
slip negru lucios, vase în colţuri, vliscioare ornamentale cu caneluri dispuse oblic (fig.
4j16), castronaşe ornamentale cu linii paralele şi oblice, fund cu marginile îngroşate şi
crestate (fig. 4 /15) şi un fragmente de vas <<tavă», cu margini mult îngroşate, trilobate
şi o gaură rotundă de atîrnare (fig. 4/14).
ln concluzie, putem spune eli neoliticul din aşezarea de << La ţărmure, la ierugă »,
prin caracteristicile sale, se aseamlină cu descoperirile de acelaşi gen de la Alba Iulia,
Limba şi Petreşti 1, iar cultura Wietenberg din cele două staţiuni se apropie de aspectul
de la Ţelna şi Cetea 2 •
ION BERCIU
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OXPAHHWEJibHbiE PACKOflKH B CbiHTHMBPY
PB310ME

B a&rycre 1958 r. o6naCTHoA MyaeJi r . .AJJ6a-IOJDIH npoH3BeJJ paCKOID<H 6Jma MecTHOCTH
CblHTHM6py. YAaJJOCb OTO>KAecTBHTI> ABa DOCeJJeHHJJ. B nyHKTe ccJia I.ppMype, na uepyr:n• H8WJIH
CJICAI>I OOJlbWeJÎ '18C'I'bl0 paapyweuuoA CTORHKH C TpeMJ1 K}'JlbyYpHblMH H811J18CTOB8HIUIMH, npH'IeM
ABa ua HHX oocxo.ART 1< anoxe ueonma (J<Ym.zypa Typdaw H J<Ym.zypa paCIIHcuoA KepllMHI<H THDa
llemperamu), a TpeTbC- 1< 6poH30BOMY BeJ<Y (J<Y.m.zypa BunreH6epz). HH>Ke, o ccTa6a'IH,,, ua npaaoM
6epery peKH Mypew, o6uapy>KHJtH eLQe OAHO noceneHHe T8.101<e THD8 BBTen6epr.
1 AptJ_,, 11, p. 53-60, fig. 44-48; 111, p. 1-29,
fig. 2-23.

1 Apuhtm, Il, p. 32-39, fig.
fig. 36-43.
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OG'MICHEHHE PHCYHKOB
Puc.
(p·H An6a).
Puc.
PHC.
Puc.

1. -

noceneuue HeoJJHTH'Iea<oA 3noxu H 6poH30aoro aeKa a oKpeCTHocrRx cena

Cb1HTHM6py

2.- CbiHTHM6py. Cocy.Q KY.111tTYPb1 Bmeu6epr.
3.- Cb1HTHM6py. 06noMKH KepaMHKH HeoJIHTH'IecKHX KY.111tTYP THna Typ.QIIU H THna ne-rpeWTH.
4.- CbiHTHM6py. <l»parMeHTW KepaMHKH Kf.111tT)'Pbl BmeHt5epr.

LES FOUILLES DE SAUVEGARDE DE SlNTIMBRU
RESUME

Au cours du mois d'aout 1958, le Musee Regional d' Alba Iulia a effectue des fouilles
sur le territoire de la commune de Sintimbru, reussissant a identifier deux stations: au lieu dit
« La ţlrmure, la ierugă )), les traces d'une station en grande partie detruite, comprenant trois
couches de culture, a savoir deux couches neolithiques (civilisation de Turdaş et civilisation
a ceramique peinte du type Petreşti) et une couche datant de l'âge du bronze (civilisation de
Wietenberg); et une seconde station, egalement du type Wietenberg, situee sur la rive droite
du Mureş, en aval du premier point, a « Tabaci )).
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. t. ~Les stations de l'epoque neolithique et de l'âge du bronzc des cnvirons de' a commune de Sintimbru
(distr. d' Alba).
Fig. 2. - Sintimbru. Vase appartcnant a la civilisation de Wieteabcrg.
Fig. 3. - Sintimbru. Fragmcnts c:Cramiqucs appancnant aux civilisations neolittiiqucs des typcs Turdat et Petrqti.
Fig. 4. - Slntimbru. Fragments c:Cramiqucs appancnant a la civilisation de Wietenberg.
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SAPATURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE
DE LA SMEIENI *
(r.

M

Buzău,

reg.

Ploieşti)

ĂNOASA

cîmpie dintre Dunăre şi Carpaţii Meridionali a oferit omului condiţii
avantajoase de trai. Aceasta a făcut ca ea să fie locuită în toate epocile, din cele
mai vechi timpuri. Oamenii fazei de trecere de la neolitic la epoca bronzului,
neavînd 1a îndemînă piatra, şi-au înălţat aici monumentele lor funerare din pămînt.
Acestea aveau forma rotundă şi constau din îngrămădirea unei mari cantităţi de ţărînă.
Dimensiunile lor variază sensibil, de la cele de 10-20 m în diametru, pînă la cele
înalte de 5-6 m şi cu diametru} de 50-60 m. Poporul le-a numit« movile», «muchii»
sau « gorgane », iar cărturarii le-au zis << tumuli », căci acesta era rostul lor, servind drept
morminte de inhumaţie la început, apoi, mai tîrziu, de incineraţie. Şi mai tîrziu, puteau
servi şi ca puncte de observaţie sau hotare între moşii.
1n regiunea Ploieşti, movilele se pot număra cu sutele, ele constituind adeseori
şiruri întregi. Printre cele mai mari a fost şi aceea din corn. Smeieni, r. Buzău, care,
datorită unor lucrări de construcţie, era în situaţia de a fi distrusă. Aceasta a impus
Muzeului regional de istorie din Ploieşti să întreprindă, în colaborare cu Institutul de
arheologie, care a pus la dispoziţie şi o parte din fonduri, sllpături de salvare.
Rezultatele arată că aceastll parte a ţllrii, încă insuficient cercetatll, poate oferi date
importante istoriei străvechi a patriei noastre.
N. 1. SIMACHE

"' S de Buzllu, înşirată pe terasa înaltă din dreapta
Comuna Smeieni se află la 20 km
luncii inundabile a Călmăţuiului.
ln centrul său, între şosea şi Viroagă (braţul vestic al Olmăţuiului) şi între satele
Smeieni şi Sălcioara, chiar la marginea terasei amintite, se ridica Movila Mare sau,
cum i se mai spunea uneori, <<Movila dintre sate», monument funerar străvechi, aşa cum
vlldiseră descoperirile fortuite înregistrate acolo 1 •
La data intervenţiei noastre, movila se prezenta sub forma unei ridicături de pămînt
neregulat-mamelonară, înaltă de aproximativ 4 m, cu diametrele de 55 X 49 m, mai
mult de un sfert din suprafaţa sa, în partea de S şi SV, fiind distrusă pînă la nivelul
solului antic. Partea estică şi sud-estică a ei prezenta o aplatizare mai accentuată; în
schimb, în cea nordid, nord-vestică şi vesticl movila era mai puternic bombată,
poalele ei fiind mai repezi aici. Faţă de planul său, centrul movilei era uşor deplasat
dtre vest.
• Lucririle in teren au fost conduse de Victor Teodorescu sub indrumarea prof. Ion Nes tor, din pa nea
Institutului de arheologie. La slplturi a luat pane şi

1N.

Dumitr11fCU 1. fostul director al Muzeului din Buziu.
Lucririle au durat de la 6 aprilie la 23 septembrie 1959.

1

Materialele descoperite intimplAtor au fost recuperate:

fostul director al Muzeului
de cltre N. Dumitraşcu
din Buziu, care ne-a inttiinţat şi împreuni cu care
am efectuat o cercetare la fata locului in decembrie
1958.

1
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N. 1. SIMACHE 9i VICTOR TEODORESCU

Planul şi tehnica săpăturii au fost concepute în funcţie de starea de conservare
a movilei şi de scopul cercetării. Împărţind obiectivul în patru zone (I-IV) delimitate
prin două axe perpendiculare între ele, AOC şi BOD, am inclus porţiunea distrusă în
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Fig. t. - Planul general al Movilci Mari din Smcicni.
t, morminte In groepl airnpiJ (fioza 1); 2, morminte In groepl cu ~ (faza Il); J, mormint cu podinl aprijinitJ pc 4 pui
(faza II); 4, morminte In caw:ombl (faza fi); J, monniDte din epoca broozului ti balblattului (faza IV); 6, monniatc
urmatice (faza V) M 2, 3, 10; 7, monnint acttin mcdicnl; 8, morminte din epoci ocprecizate (M 4); 9, mormlDtc
diatruac; 10, complc:a:c oeoliticc drzli; ti, cioburi Horoditta·Poltetti; 12, topOr tlefuit de tip Boian; 1J, gropi diYcnc;
14, pn!Ufi de control; 1.1, zon4 cercetati prin dplturl In aupra(aţl; 16, coaturul mo•ilei la inceputul alplturilor arheologice; 17, perimetrul distna al moYilci; 18, moviliţelc de la baza movilei mari cu morminte din faza 1; 19, limita moYilei
mari din faza 1, care unctte moYilitde; 20, limita probabill au dimud; 21, profilc principale; 22, vu izolat; 2J, limita
distrugerii moviliţci nr. 14 de dtrc movila mare.

zona I, restul ei trecînd în zona II, distrusă în mare parte şi ea; zonele III şi IV au
înglobat sectoarele movilei mai puţin afectate de distrugere (fig. 1).
În principiu, zonele I şi II au fost cercetate prin săpătură în suprafaţă, păstrîndu-se
întotdeauna, cînd era posibil, un profil ajutător. Către periferia movilei însă, neputîndu-se
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

3

27o
--------------------------------------------------------------------S11'1Tl"HILJ-: ARHEOLOGICE DE SAI.VARE DE L\ S'IEIEXI

.
.
..

E

săpăturli amintită, datorită nenumăratelor gropi de lut, am
trasat în zona I o serie de şanţuri paralele

aplica tehnica de

între ele (S 1-S 13), late de O, 70 m, la o
de 0,65 m unul. de celălalt.
De-a lungul razei OB, am trasat un şanţ
(S 1) perpendicular faţă de primele, de
aceeaşi lăţime. ln zona II s-au practicat
trei secţiuni (S 1 - S 3), perpendiculare
pe S I, de aceeaşi lăţime, la 2 m distanţă
una de alta.
ln zonele III şi IV s-a aplicat metoda
săpăturii prin secţiuni. Paralel cu raza
OD s-a trasat un şanţ lat de un metru.
Perpendicular pe acesta, în ambele zone
s-a aplicat o reţea de şanţuri, paralele între
ele, late de 0,70 m şi distanţate unul de
celălalt la 0,65 m.
Scopul cercetării era acela de a se
stabili structura interni stratigrafid a
movilei în legituri cu modul construirii
sale, de a se defini conţinutul său şi de
a se angrena stratigrafic, deci şi cronologic, movila socotiti ca un tot, în cadrul
eventualelor descoperiri de dată anterioară
sau posterioară ei.
Stratigrafia săpăturilor a prilejuit
constatarea cl locul în care s-a ridicat
movila a fost locuit în neolitic, mai întîi
de către purtătorii culturii Boian, faza
Giuleşti, etapa Aldeni, de la care au rlimas
fragmente ceramice şi utilaj litic, il!r mai
apoi de dtre purtitorii culturii Horodiştea
Folteşti, clrora le poate fi atribuit un
' bordei şi mai multe fragmente ceramice,
dintre care mai important pentru datare
este un fragment decorat cu scoica 1 aflat
in groapa mormîntului 19, precum şi
altele, cu crestături pe buzi şi pe umăr,
executate cu vîrful unui beţigaş frînt 2 ,
aflate în humusul strivechi, sub mantaua
moviliţei ridicate deasupra M 17. lntr-o
perioadă ulterioară, acelaşi teren a fost ales
drept necropolă de către populaţia înmormîntărilor cu ocru roşu. Pentru ridicarea movilelor funerare, s-a folosit
depărtare

1 a. M. Petrcscu-Dimboviţa, Celdţuill Je la Jloi(afli,
in Maltrilllt, l, 1953, p. 112, fig. 49/17.
1
D. Berciu ti Sebaatian Morintz, Sdpdlurilt Je la
Ctrruzrot/4, in Maltrillle, V, 1959, p. 105, fig. 7f2.

a.

ae•
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pimintul din jur, care a fost r~zuit. De aceea nivelurile culturilor Boian şi Horodiştea
sînt aproape total distruse, rareori p~strîndu-se cîte un petec din străvechiul
humus şi aceasta doar în preajma mormintelor (fig. 2).
Mormintele cu ocru din movil~ au putut fi cercetate în condiţii stratigrafice optime,
groapa lor observîndu-se întotdeauna clar, în majoritatea covîrşitoare a cazurilor chiar
de la nivelul lor de s~pare, cînd acesta nu era distrus. Pe baza stratigrafiei, a sistemului
de construcţie şi a ritual ului, ele pot fi grupate astfel:
Folteşti

Faza 1. Morminte În groapă simplă (M 5, 12, 14, 17, 19a-19b dublu şi 29), dreptunde dimensiuni variate, nu prea adînci (maximum 0,99 m, socotit de la nivelul
de s~pare). ln majoritatea cazurilor, laturile sînt drepte, neregularit~ţile survenind ulterior,
prin tasare. lntr-un singur caz, M 17, latura dinspre picioare a mormîntului era uşor
convexă, iar colţurile rotunjite, la celelalte morminte colţurile fiind drepte.
Cu o singură excepţie- M 19, care este dublu-, mormintele erau individuale.
Defunctul era depus în groap~ pe spate, cu mîinile de-a lungul trupului, avînd picioarele
îndoite din genunchi în sus; în decursul vremii, ele au căzut fie în lături, fie doar într-o
parte. ln cinci cazuri, capul se află spre VSV (M q, 14, 19 a, 19 b, 29), într-un caz, la
VNV (M5), iar în altul, la ENE (M 17). Sub şi pe morţii 17, 19 a şi 19 b, s-au observat
urme clare de rogojină; sub M 5, mai ales pe omoplatul stîng, urme certe de ţesătură;
şi la celelalte morminte s-au remarcat urmele unui aşternut, f~ră a se putea preciza
natura lui. Toate mormintele aveau ocru roşu, depus sub formă de bulgăre în stinga
craniului (M 5, 12, 14, 19 a) sau presărat sub şi pe schelet (M 29, 17 şi 19 b, din care
cauz~ şi 19 a este pres~rat, dar ocrul g~sindu-se mai ales în partea lui M 19 b). Doar
mormintele de copii aveau inventar, constînd dintr-un vas depus la picioare (M 12,
fig. 3/1) sau la cap (M 29) sau din pandantivi din col ţi de animal, la gît (M 19 b).
Mormintele 5, 12, 14, 17 şi 29 au fost acoperite cu o podină de bîrne puse în
lungul gropii, conservate de la caz la caz mai bine sau mai rău. M 19, ins~. a fost
acoperit într-un mod deosebit: de jur împrejurul gropii au fost înfipte vertical nuiele
destul de groase, constituindu -se o carcas~; aceasta, la rîndul ei, a fost probabil
întărită cu o împletitură de nuiele şi coji groase de arbore; totul a fost apoi acoperit cu
rogojini peste care s-a depus pămînt, mai ales galben şi probabil umezit intenţionat. ln
legătură cu acest branşament au fost clar observate impresiunile rogojinei şi sistemului
de nuiele. Se pare că în cazul M 19 este vorba de reprezentarea acelei idei a «casei
funerare» întîlnit~ în repetate rinduri la mormintele cu ocru din sudul Uniunii Sovietice 1•
Deasupra fiecărui mormint s-a ridicat cîte o moviliţ~ de diferite dimensiuni. Toate
aceste moviliţe au fost apoi unite în una singură prin acoperirea lor cu p~mînt. Intreg
acest complex, deci şi stratul de p~mînt care uneşte moviliţele iniţiale, este perforat de
gropile mormintelor fazei II. Deci mormintele in groapă simplă din faza 1 sînt anterioare mormintelor cu treapt~ din faza II.
Mormintele etapei 1 îşi g~sesc multe analogii în perioada « iamnaia » a înmormînt~rilor cu ocru roşu din sudul U.R.S.S. 2 •
ghiulară,

Faza II. Mormintele În groapă cu treaptă pot fi împ~rţite din punct de vedere stratigrafic şi dispoziţional în dou~ subgrupe: II a, mai veche şi II b, mai nouă, ambele
posterioare fazei 1.
·
Subgrupa II a (M 15 şi 21) este caracterizat~ prin dispunerea morţilor în sensul
acelor ceasornicului (socotit dinspre picioare înspre capul mortului) în raport cu movila
1 V. G. Childc, Prtbislory ;" liN USJR. TIN CopfNr
Au itr Sot~lh Rlluit1, in Motr., XLII, fasc. 74, p. 133.
1 Cf. Marija Gimbuw, T/w Prtbislory of F.mltrtr EurofN,
P~~rl /, Mtsolithit, Nro/ithit t1Ni Coopn- A,(t Ct~llum ;"

R11ssit1 t1111i &/tit Aret1, in BAJPR, 20, 1956, p. 71 şi
urm.; Ana Matroscnco, Utrelt rt'!{lllltllt pri•illli pn-i0411o
Htlw t1 aJIIIrii « i4111Nli4» ditr sltfNit trDrd-potrlitt, in SCIV,

X, 1, 1959, p. 163
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pimintul din jur, care a fost r~zuit. De aceea nivelurile culturilor Boian şi Horodiştea
sînt aproape total distruse, rareori p~strîndu-se cîte un petec din străvechiul
humus şi aceasta doar în preajma mormintelor (fig. 2).
Mormintele cu ocru din movil~ au putut fi cercetate în condiţii stratigrafice optime,
groapa lor observîndu-se întotdeauna clar, în majoritatea covîrşitoare a cazurilor chiar
de la nivelul lor de s~pare, cînd acesta nu era distrus. Pe baza stratigrafiei, a sistemului
de construcţie şi a ritual ului, ele pot fi grupate astfel:
Folteşti

Faza 1. Morminte În groapă simplă (M 5, 12, 14, 17, 19a-19b dublu şi 29), dreptunde dimensiuni variate, nu prea adînci (maximum 0,99 m, socotit de la nivelul
de s~pare). ln majoritatea cazurilor, laturile sînt drepte, neregularit~ţile survenind ulterior,
prin tasare. lntr-un singur caz, M 17, latura dinspre picioare a mormîntului era uşor
convexă, iar colţurile rotunjite, la celelalte morminte colţurile fiind drepte.
Cu o singură excepţie- M 19, care este dublu-, mormintele erau individuale.
Defunctul era depus în groap~ pe spate, cu mîinile de-a lungul trupului, avînd picioarele
îndoite din genunchi în sus; în decursul vremii, ele au căzut fie în lături, fie doar într-o
parte. ln cinci cazuri, capul se află spre VSV (M q, 14, 19 a, 19 b, 29), într-un caz, la
VNV (M5), iar în altul, la ENE (M 17). Sub şi pe morţii 17, 19 a şi 19 b, s-au observat
urme clare de rogojină; sub M 5, mai ales pe omoplatul stîng, urme certe de ţesătură;
şi la celelalte morminte s-au remarcat urmele unui aşternut, f~ră a se putea preciza
natura lui. Toate mormintele aveau ocru roşu, depus sub formă de bulgăre în stinga
craniului (M 5, 12, 14, 19 a) sau presărat sub şi pe schelet (M 29, 17 şi 19 b, din care
cauz~ şi 19 a este pres~rat, dar ocrul g~sindu-se mai ales în partea lui M 19 b). Doar
mormintele de copii aveau inventar, constînd dintr-un vas depus la picioare (M 12,
fig. 3/1) sau la cap (M 29) sau din pandantivi din col ţi de animal, la gît (M 19 b).
Mormintele 5, 12, 14, 17 şi 29 au fost acoperite cu o podină de bîrne puse în
lungul gropii, conservate de la caz la caz mai bine sau mai rău. M 19, ins~. a fost
acoperit într-un mod deosebit: de jur împrejurul gropii au fost înfipte vertical nuiele
destul de groase, constituindu -se o carcas~; aceasta, la rîndul ei, a fost probabil
întărită cu o împletitură de nuiele şi coji groase de arbore; totul a fost apoi acoperit cu
rogojini peste care s-a depus pămînt, mai ales galben şi probabil umezit intenţionat. ln
legătură cu acest branşament au fost clar observate impresiunile rogojinei şi sistemului
de nuiele. Se pare că în cazul M 19 este vorba de reprezentarea acelei idei a «casei
funerare» întîlnit~ în repetate rinduri la mormintele cu ocru din sudul Uniunii Sovietice 1•
Deasupra fiecărui mormint s-a ridicat cîte o moviliţ~ de diferite dimensiuni. Toate
aceste moviliţe au fost apoi unite în una singură prin acoperirea lor cu p~mînt. Intreg
acest complex, deci şi stratul de p~mînt care uneşte moviliţele iniţiale, este perforat de
gropile mormintelor fazei II. Deci mormintele in groapă simplă din faza 1 sînt anterioare mormintelor cu treapt~ din faza II.
Mormintele etapei 1 îşi g~sesc multe analogii în perioada « iamnaia » a înmormînt~rilor cu ocru roşu din sudul U.R.S.S. 2 •
ghiulară,

Faza II. Mormintele În groapă cu treaptă pot fi împ~rţite din punct de vedere stratigrafic şi dispoziţional în dou~ subgrupe: II a, mai veche şi II b, mai nouă, ambele
posterioare fazei 1.
·
Subgrupa II a (M 15 şi 21) este caracterizat~ prin dispunerea morţilor în sensul
acelor ceasornicului (socotit dinspre picioare înspre capul mortului) în raport cu movila
1 V. G. Childc, Prtbislory ;" liN USJR. TIN CopfNr
Au itr Sot~lh Rlluit1, in Motr., XLII, fasc. 74, p. 133.
1 Cf. Marija Gimbuw, T/w Prtbislory of F.mltrtr EurofN,
P~~rl /, Mtsolithit, Nro/ithit t1Ni Coopn- A,(t Ct~llum ;"

R11ssit1 t1111i &/tit Aret1, in BAJPR, 20, 1956, p. 71 şi
urm.; Ana Matroscnco, Utrelt rt'!{lllltllt pri•illli pn-i0411o
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unită, existentă anterior, de la a cărei suprafaţă s-a săpat mai întîi o groapă rectangulară, mai mare; la o anumită adîncime, în general la nivelul pămîntului viu,
s-a rezervat de jur împrejur o treaptă, groapa fiind de aici în jos de dimensiuni mai mici,

mare,

dar tot dreptunghiulară 1. Într-un caz (M 15) mortul a fost depus pe o rogojină, ehi rcit
lax pe dreapta, cu mîna dreaptă
întinsă către genunchi, iar stînga
îndoită din cot şi adusă peste
bazin şi coloana vertebrală către
mîna dreaptă. Capul se afla spre
SSE. Rogojina, craniul şi picioarele erau slab presărate cu ocru
roşu-brun. Deosebit de interesante
sînt detaliile tehnicii de constructie
a acestui mormint. În groapa
mortuară s-a observat clar prezenţa upei cutii de lemn, fără
fund, dreptunghiulară ca şi groapa
şi înaltă pînă la nivelul treptei. Pe
treaptă fuseseră aşezate patru bîrne
despicate în două, neobişnuit de
groase (maximum 0,73 m), care
acopereau groapa mortuară şi cutia
de lemn din ea. Peste bîrne şi pe
trepte s-a aşternut un strat de
stuf(?), gros pc alocuri de2,3cm 2 •
Apoi camera superioară a fost
astupată cu pămînt, iar deasupra
• l ·
'd'
.
Fig. 3.
1, vas din :\1 12; 2, vas din M 13; 3, ,·as-askos din M 13.
mormtntu u1 s-a rt 1cat o mov1 1ă,
azi mult aplatizată.
M 21 aparţine aceleiaşi subgrupe, deosebindu-se de ~~ 15 prin faptul că era
chircit pe partea stîngă, cu capul la ESE şi avea, în afară de cîteva fărîme de ocru
presărate peste bazin, şi un bulgăre de ocru aşezat în apropierea braţului stîng. Nu are
inventar.
Subgrupa II b include mormintele 8, 11, 13, 16, 18, 20, 24, şi probabil, 26.
Mormintele sînt de asemenea caracterizate prin existenţa camerei mari, superioare,
a treptei şi a camerei mortuare, mai redusă ca dimensiuni. Deşi în nici un caz nu s-au
păstrat bîrnele înşile, există indicii serioase care acordă suficiente temeiuri părerii că
acestea au existat la vremea lor, sprijinindu-se de treaptă şi acoperi.nd camera mortuară.
Elementul deosebitor al subgrupelor este acela că morţii din II b sînt inhumaţi, faţă
de movila mare, existentă anterior lor, în sens invers sensului acelor ceasornicului (şi
de această dată socotit tot dinspre picioare spre capul mortului). Orientarea este variată,
observîndu-sc o anumită grupare a lor în pîlcuri, acestea din urmă dispuse, la rîndul
lor, evident în jurul movilei. Toţi morţii erau chirciţi lax (excepţie M 11, puternic
chircit; de altfel şi mormîntul lui e de un tip diferit, figura 1), fiind depuşi pe partea
stîngă, pe un aşternut. Ocrul era utilizat în felurite chipuri: presărat în anumite zone
1

Din motive justiticatc de descoperirile de la Smeieni

~i )"'C:ntru conciziune, numim groapa mare, de la nivelul
săpării ei şi pînă la treaptă, « camera superioară n, iar
cea micşorată, care continuă de la treaptă in jos, " camera
mortuară

n sau « groapa

mortuară

>>.

3 Un caz similar intilnit la Storojcvaia Mughila, pc
Nipru: A. 1. Tcrcnojkin, CKu~KQR OHtnPCHICKQif npaeo6epe:HCIIQif 3KcneOUI/Uif, în KJ, XXXVII, 1951, p. 118;
idcm, KyplaH Cmopo:HCCHla Mo1u.1a, in ApxeoAOlUif
Kiev, \', 1951, p. 189.
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ale scheletului (M 8, 13, 16), depus în strat compact sub şi peste mort (M 11, 24),
depus sub formă de bulgăre în apropierea capului, însoţind celelalte forme de depunere
(M 13, 16, 24). În trei morminte (18, 20, 26) ocrul lipsea cu desăvîrşire.
Doar două morminte aveau inventar, aflat întotdeauna la nivelul treptei, dar nu

Fig. 4. - Schdctul din M 111. Groapa reprezintă camera rnortuară.

pe treaptă, ci deasupra camerei mortuare, dovadă că ea fusese acoperită cu o podină
de lemn. ~1 13 avea un vas tronconic deasupra capului şi un askos deasupra şoldului,
ambele decorate cu pastile iar primul şi cu vîrful beţişorului frînt (fig. 3 /2,3), iar l\1 18,
un vas bitronconic deasupra capului (fig. 4).
Acolo unde nivelul de săpare al mormintelor nu era distrus, s-a observat că
ele fuseseră de asemenea acoperite cu movile, dar de dimensiuni mult mai reduse,
accentuat aplatizate.
Stratigrafic, subgrupa Il b este posterioară subgrupei Il a, gropile .M 16, 24, 26
tăind movila care acoperea M 15; în plus M 16 şi 26 taie şi groapa, respectiv movila
lui ~~ 21.
De remarcat că în faza II mormintele de copii (21 şi 26) sînt fără inventar, el
existînd însă la adolescenţi şi maturi (~1 13 şi 18), ceea ce le deosebeşte de mormintele fazei I.

Faza JJI. Morl!lifltele i11 catacombd (1, 23, 27, 28) au fost descoperite la poalele
sudice ale movilei, din păcate tocmai acolo unde ca fusese excavată pînă la pămîntul
viu, din care motiv forma catacombei a putut fi cercetată integral doar la ~~ 23 şi
parţial la ~~ 1, la celelalte nesurprinzîndu-se decît forma ovală, caracteristică, de rinichi,
a fundului camerei mortuare. Dintr-un puţ săpat vertical s-a scobit lateral o cameră
ovală, cu cupolă, în care mortul a fost depus probabil pe rogojină, cu capul la VSV
(M 1), V (~1 27, 28) sau VNV (.M 23), întins pe spate, cu mîinile de-a lungul trupului
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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(M 23) sau cu palmele aduse pe bazin (M 27), ori numai cu cea dreaptă pe bazin
(M 1, 28), pe cînd stinga dmine întinsă (M 1) sau îndoită puternic din cot şi adusă spre
claviculă (M 28). Picioarele sint fie perfect întinse (M 1, 28), fie foarte puţin îndoite
din genunchi spre stinga (M 27), sau in poziţie de alergător spre dreapta (M 23).
Privirea orientată spre gangul de intrare. Morţii nu aveau nici ocru, nici inventar.
In M 23, 27 şi 28 însă, s-au descoperit oase de animale mari, depuse probabil ca
ofrandă alături de mort. Legătura stratigrafică cu movila lipseşte, iar studiul antropologie al scheletelor va fi publicat intr-un raport ulterior 1, urmind ca rezultatul
acestuia să ne îngăduie stabilirea precisă a apartenenţei acestei populaţii 2 •
Cronologic, mormintele in catacombli trebuie să fie posterioare celor din faza 1,
aşa cum sugerează dispoziţia periferică şi semicircularli a lor, urmind probabil conturul
movilei. Jn privinţa raportului lor cu mormintele fazei II, problema rămîne deschisă.
Restul mormintelor sint dintr-o perioadă evident ulterioară.
Ft1za Il". Morminte m schelete chircite Îll ~l!.roapd mică, ovald (M 7, 25; M 9).
Primul are capul la V, fiind chircit pe dreapta, cu piciorul sting indoit din bazin şi
genunchi, aşa încît este perpendicular pe axul gropii, iar cel drept mai puţin indoit
din bazin şi mai mult din genunchi, doar oasele gambei fiind perpendiculare pe ax.
Miinile, îndoite puternic din cot, sint aduse la gură. Intre coate şi femurul sting se afla
un castron bitronconic, cenuşiu - slab cafeniu, cu pintecul uşor curbat şi umărul scurt
unit direct cu buza scundă şi dreaptă; pe linia de unire a umerilor cu buza, de jur
imprejur, s-a executat un şir de impunslituri succesive. Alături de vas se afla un os de
animal mare. Timpla stingă fusese împodobită cu un inel de tîmplă caracteristic epocii
bronzului, rupt ritual şi reinelat. După inventar, M 7 aparţine probabil culturii Tei din
epoca bronzului, constituind astfel prima dovadă a ritului de inmormintare al acestei
culturi.
M 25, fără inventar, chircit asemănător, dar pe stinga, cu capul la NE, pare a fi
din aceeaşi vreme.
M 9, chircit puternic pe stinga, cu genunchii la gură, este, stratigrafic, dintr-o
perioadă mai tirzie, fără să putem preciza dacă este vorba de sfîrşitul epocii bronzului
sau de hallstatt, cum pare mai probabil.
Faza V. Mormintele sarmatice (2, 3 şi 10) au fost descoperite fie in pămîntul viu
(M 2, 3), fie in mantaua movilei (M 10). Toate zac in poziţie intinsi pe spate, cu mîinile de-a lungul trupului, in gropi dreptunghiular-ovale. Capul este orientat spre ENE
(M 2, 3) sau VNV (M 10). Conţin inventar.
M 2 avea o cană cenuşie, lucrată la roată, culcată peste picioarele defunctei
imediat sub genunchi; alături de ea, între gambe, o fusaiolă; pe omoplatul stîng se
găseau două fragmente mici dintr-un obiect de fier descompus (fibulă?), iar in imediata apropiere a şoldului sting, cîteva mărgele mici de sticlă, lenticulare şi
bitronconice.
Inventarul din M 3 se compune dintr-o cană asemănătoare, lucrată la roată şi ea
din acelaşi lut fin cenuşiu, aşezată în poziţie normală la picioarele mortului. In apropierea
gleznelor s-au ivit două catarame de bronz; în zona gambelor şi a genunchilor, copci
de bronz in formă de liră; aproape de umărul sting un fragment de clopoţel(?) de bronz;
iar pe latura stingă, aproximativ în dreptul genunchiului, garnitura din fier, cu trei
1 Materialele au fost predate spre cercetare prof.
Olga Necrasov de la Universitatea din Iqi.
1 Inci din 1915, A.V. Dobrovolaki publica descoperirile din kurganul de la Odesa, unde s-au glait, tot apre

periferia movilei, catacombe cu morţi in poziţie întinsă
(v. Marija Gimbuw, op. tit., p. 85 şi urm.). Anterioritatea
lor fată de vasul tip Usatovo, ne parc însă el nu poate
fi demonatratl.
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nituri de bronz, a unui obiect de lemn putrezit; la numai 4-5 cm de acesta se afla o
perlă mare de calcedonie cu orificiu central. Piesa cea mai importantă şi mai caracteristică era un pumnal de fier, cu două tăişuri şi lama dreaptă introdusă în teacă de
lemn, cu garda scurtă, formînd un T cu lama, cu mînerul dreptunghiular în secţiune şi
cu inel la capătul superior. Pumnalul zăcea pe piciorul drept al mortului, sprijinit pe
femur, genunchi şi tibie.
M 10 avea la cap o oală cu umiirul bombat şi gîtul cilindric, lucrată cu mîna
din lut cafeniu cu cioburi pisate, iar la picioare un capac de vas, lucrat tot cu mîna.
Descoperirea urmelor sarmatice arată că avem de-a face cu inhumări izolate, nu
cu o necropolă. Pînii la o mai atentii confruntare a inventarului mormintelor noastre cu
cel descoperit în alte părţi, deja publicat şi atribuit tot sarmaţilor, propunem datarea lor
mai largă de la jumătatea sec. III pînă în plin secol IV e.n.

Faza VJ. Un cimitir medieval se afla în afara movilei, pe latura ei nord-nordvestică.
Cu o singură excepţie, el a fost distrus înainte de intervenţia noastră. In acest loc, pe
o zonă întinsă, se scotea lut galben, groapa atingînd pretutindeni pămîntul viu. Doar
M 6, cercetat de noi, a rămas solitar, pe un martor. El era îngropat conform ritualului
creştin, într-o groapă prelung trapezoidală, cu miinile îndoite pe pintec. La mîna dreaptă
s-a găsit o monedii foarte prost conservată, perforată într-o parte spre a fi legatii de
mîna decedatului 1•
Morminte a căror dată nu poate ft precizată sînt doar două: 4 şi 22. Primul, copil,
inhumat în groapă dreptunghiular~, zace culcat uşor pe partea stîngll cu picioarele slab
îndoite în acelaşi sens. Miinile se aflau de-a lungul trupului, uşor îndoite din cot. Capul
la NNE, culcat pe stînga. Fărll inventar şi fllră ocru. Cel de-al doilea, M 22, a fost
distrus de o groapă a << dutiitorilor de comori>>. S-au piistrat doar cîteva oase lungi,
fragmente din craniu şi mandibulii, aruncate pe fundul gropii. In afarll de cioburi Boian
nu s-a mai găsit nimic in groapa care l-a deranjat.
Semnalăm de asemenea că în zona II, în apropierea profilului O' B' (fig. 1/22),
la adîncimea de 0,42 m s-a gbit un vas izolat aparţinînd, ca tip, înmormîntiirilor cu ocru
roşu. Deşi pămîntul a fost r!lzuit insistent, nu s-a putut observa limita vreunei gropi .

•
Inscrierea mormintelor cu ocru în cadrul cronologic .se poate face, nu fllră dificulpe baza inventarului lor.
Dacă, bazîndu-ne doar pe relativ puţine fragmente ceramice, putem sesiza aspectul
timpuriu Gorodsk-Horodiştea-Folteşti, trebuie sl1 admitem că, suprapunîndu-le, faza
I a înmormîntiirilor cu ocru este posterioarll lor, ea putînd data fie din perioada finală
a culturii amintite, fie, cum pare mai probabil, de la începutul etapei imediat următoare.
Pe de altă parte, este evident faptul că înmormîntările fazei II nu constituie continuarea
directll a celor dintîi, ele survenind într-o vreme cînd movila mare a fazei I unise deja
moviliţele mici. Inventarul fazei secunde se plaseazii, pe baza analogiilor, în rllstimpul
j ocupat de cultura Coţofeni, deci într-o etapii pre-Glina III-Schneckenberg, destul de
· apropiată totuşi acestora din urmă. Askosul 2 din M 13, susceptibil de numeroase interpretări, arată d în această vreme ne găsim în faţa unor influenţe sudice, manifestate paralel
cu cele răsăritene asupra fondului autohton aflat în necontenite prefaceri.
tiiţi,

1

1

Obicei prezent şi azi in acc:astl zonA.
Cf. M. Petrcscu-Dimboviţa, S4ptll~~riw IITblollflkl

iU

t.

Folltfli, in SCJV, 11, 1, 1951, fig. 3/3.
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priveşte mormintele in catacombă, trebuie si avem in vedere imprejurarea
fiind lipsa relaţiilor stratigrafice cu fazele anterioare, conceptul de « faza III))
urmează a fi acceptat nu atit in sens strict cronologic, cit mai ales structural. Specificăm
aceasta indeosebi pentru raportul cu fazele II- VI, căci, judecind după poziţia lor, ele par
ulterioare fazei I.

Cit

că, dată

VICTOR TEODORESCU

OXPAHHWEJibHbiE APXEOJIOrH1.JECKHE PACKOllKH B CMEEHH

PE310ME
PaCKOID<H npoH3BO.mtJIHCb o MooHJJa Mape, ceJie CMeeHH, pacuoJio»<eHHOM o crenn, o
1<.. 10ry oT By3:JY, Ha 3aDB,AHoA Teppace peKH K:JJIM:lYI.\YH. KypraH RBJIReTCR MOI"HJJLHHKOM
HOCHTeJJeit KYJibT)'pbl norpe6eHHH, :JaCbiDBHHbiX KpBCHOD oxpoi\; OH 6&JJI HCDOJib30BaH B pa3JIHqHble clla:Jbl, a HMeHHO :

20 KM

4Jll3a 1: M 5, 12, 14, 17, 19 a - 19 b (.nooAHoe), 29. llorpe6eHHR o npRMoyroJibHbJX,
Her.ny6oKHX, Dpocl'biX rpyHTOBbiX RMBX, roJIOBa KOCTJIJ<a B Jle>KaqeM OOJIO>KeHHH Ha CDHHe, C
no,n.>myn.IMH ooepx HOraMH, opneHTHpoBBHa o WITH c.nyqiUIX Ha 3aDB.A-JOro-3alla.A, a o ,noyx
c.nyqiUD[- Ha 3alla,ll- CeBepo-3lllla.ll H Ha BOCTOK-ceoepo-BOCTOK. Bce norpe6eHHR 3aCbmaHbl oxpoi\.
HHoemapb o6Hapf>KHJJH JIHWb o .UeTCKHX norpe6eHHHX (12, 19 b, 29). llorpe6eHHR noJ<pbiTbl
6aJIKaMH ; o o,nHoM JIHWb c.nyqae ( 19) HawJIH Kp&Iwy, o6o3Haqa10uzy10 ccCKJien ••. Ha Ka>K.UOM
DOrpe6eHHH 6&JJIO R03Be,neHO DO He6oJibWOMY KypraHy, BCe 3TH J<YpraHbl COe,llHHRJIH 3aTeM B
OOJibiUOH KypraH. norpe6eHHR 3TOD llla3bl nepeKpbiBBIOT CJie,llbl paHHero nepno,na KYJlbT)'pbl
ropo,nCK-YC3TOBo-Xopo,UHWre-<l>oJJTeiiiTH H npeJ\CTaBJIRIOT aHaJIOrHH C CCRMHOH» KYJibT)'poH
CeoepHoro llpHqepHoMopbR.
C/JaJa II. llo,wpynna II a: M 21 H 15; II b: M 8, Il, 13, 16, 18, 20, 24 H 26. llorpe6eHHR BOCXO,IlRT K OOJiee D03,UHeH ~a3e, qeM 4la3a 1. 0HH COCTORT H3 ,noyx DOMemeHHH, paCDOJIO>KeHHbiX O,llHO HB,A ,npyrHM: nepooe DOMemeHHe WHpOKOe, npRMOyrOJibHOe, B rny6HHe KOTOpOH
OCTaBJIRJIH CT)'DeHbKY; BTOpoe, TO>Ke DpRMoyrOJibHOe, HO y>Ke, B rny6HHe ero KJIBJIH pa3JIHqHo OpHeHTHpoBaHHOro yMepwero B CJierKa CKopqeHHOM noJio>KeHHH Ha JieooM 6oKy (HCKJIJOqeHHe coCTaBJIRIOT
CHJJbHO CKopqeHH&JH KOCTRK H3 M Il H KOCTRK o CKopqeHHOM noJio»<eHHH Ha npaooM OOJ<Y H3
M 15). MeHbwee noMemeHne noJ<pbiTo .6aJIKaMH, om~paiOmHMHCR Ha cryneHbKY. Ha 6aJIKH HHor,na
CTaBHJJH cocy,n&I (M 13, 18). B ,lleTCKHX norpe6eHHRX HeT JUIBeHTapR. B HeKorop&IX norpe6eHHRX
o6Hapf>KeH&J CJie,n&I oxp&I, B ,npyniX HeT. OTMeqaJOTCR aHBJIOrHH c norpe6eHHRMH no3.nneA ~83&1
CCRMHOA)) KYJibT)'pbl.
C/)(l3a 1II. norpe6eHHR B
>kCHHH Ha cnHHe opHeHTHpOBBHbJ
Ha TB3. 0TcyTCTBYIOT HHBeHTapb
>KHBOTH&JX. KarnKoM6&J no3,uHee

KaTBKOM6ax: M 1, 23, 27, 28. KOCTRKH B BbiTRHYTOM DOJIOHa 3alla.A, JIHQOM 1< oxo.ny. B&ITRHyTblct pYJ<H HHor.na onnpaJOTCR
H CJie,llbl OXpbl, OKOJIO KOCTRJ<a Jle>KaT JIHWb KOCTH KpynH&IX
~a3&J 1; HeH3Bec'l HJ HX CBR3b c ~a:Joii 11.

OCTaJibHt.Je norpe6eHHR 6oJiee no3,nHero nepno,na. llorpe6eHHR IV !lla:J&J oocxo,nRT K cpe,nHe6poH30BOMY Bel\y, a M 9 - K raJibWTaTCKOMY nepno,ny; norpe6eHHR ~a3&J V - capMaTCKoro
nponcxo>~<,neHHR, a norpe6eHne VI ~83&1 oocxo,nm K cpe,nHeoeKOBbJo. llorpe6eHHR IV, V H VI
~83 He co,neitcrocoaJIH yoeJinqeHHIO J<YpraHa.

OS'h.RCHEHHE PHCYHKOB
Puc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.

1.- 06uutii ru:au pacKonoK B MoauJJa Mape-CMeeHH.
2. - MoBHJI8 M'lpe B CMeeHH. npoclluJJh 0-D.
3.- 1, COCY.Il H3 .\t 12; 2, cocy.ll H3 M 13; 3, cocyJt-acKoc H3 M 13.
4.- CKeJJeT H3 M 18 . .RMa npe.o;CTaBJJReT norpe6am.Hoe noMell.leHne.

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

~-

1. ~IMACJIE ,i VICTOR TEOl>ORESCU

LES FOUILLES ARCHEOLOGIGUES DE SAUVEGARDE DE SMEIENI
RESUME

Les fouilles ont ete effectuees a<< Movila Mare)) («le Grand Tertre ») du village de Smeieni,
situe sur la terrasse occidentale du Călmăţui, en pleine steppe, a 20 km S de Buzău. Ce tumulus
represente un cimetiere des populations atombes aocre rouge, et son histoire comprend plusieurs
phases:
Phase 1. Tombes (M) 5, 12, 14, 17, 19 a-19 b (double), 29. Fosses a inhumation simples,
rectangulaires, peu profondes. Le mort s'y trouvait couche sur le dos, les membres inferieurs
replies, la tete orientee vers I'OSO (5 cas), I'ONO (1 cas) ou I'ENE (1 cas). Toutes les tombes
contiennent de l'ocre. Seules les tombes d'enfants (12, 19 b, 29) renferment un inventaire funeraire. Les tombes sont recouvertes de poutres; dans un seul cas (19) on a trouve un systeme
de couverture pouvant etre considere comme une << maison funeraire )), Chaque tombe a ete
recouverte d'un petit tertre, puis tout l'ensemble a ete reuni en un seul grand tumulus. Les
tombes de cette phase sont posterieures aux materiaux anciens Gorodsk-Usatovo-Horodiştea
Polteşti et presentent des analog ies avec la civilisation « iamnaia )) des steppes du nord de la
mer Noire.
Phase 11. Sous-groupe Il a: tombes (M) 21 et s._ sous-groupe II b: tombes 8, 11, 13,
16, 18, 20, 24, 26. Ces tombes sont posterieures a celles de la phase 1. Elles consistent en deux
cavites superposees: une premiere cavite rectangulaire, large, dont une marche entoure la ba;e;
puis, creusee en profondeur a partir de cette marche, une seconde cavite plus etroite, au
fond de laquelle on deposait le mort; celui-ci etait oriente dans des directions variables, il etait
legerement accroupi et couche sur le cote gauche (a l'exception du mort de la tombe 11, fortement
accroupi, et de celui de la tombe 15, accroupi sur le cote droit). La cavite inferieure de la fosse
etait recouverte de poutres appuyees a la marche, sur lesquelles on pla~ait parfois (13, 18)
des vases. Les tombes d'enfants sont depourvues d'inventaire. Les tombes de cette phase sont
tantot a ocre, tantot sans ocre. Elles se rapprochent des sepultures de la phase tardive de la
civilisation << iamnaia )).
Phase 111. Tombes placees dans des catacombes: (M) 1, 23, 27, 28. Les morts sont
couches sur le dos, la tete orientee plus ou moins vers l'ouest, le regard dirige vers l'entree. Les
bras sont etendus le long du corps, parfois appuyes sur le bassin. On n'y trouve ni mobilier
funeraire, ni ocre, tout au plus des ossements d'animaux de grande taille. Les catacombes sont
posterieures a la phase 1; leur rapport avec la phase Il n'a pu ~tre determine, pour le moment.
Le reste des tombes sont plus recentes. Celles de la phase IV appartiennent a l'epoque
moyenne de l'âge du bronze (a part la tombe 9, qui est hallstattienne), celles de la phase V
aux Sarmates, celles de la phase VI au moyen âge. Les tombes de ces trois demieres phases
n'ont plus contribue au developpement du tumulus.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.

-

Plan ginenl de c Movila Mare • de Smeieni.
« Movila Mare» de Smeieni. Coupc 0-D.
1, vase de la tombc 12; 2, vase de la tombc 13; 3, vasc-ukos de la tombc 13.
Squelette de la tombc 18. La fosac: represcnte la chambre mortuaire.
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DE SALVARE DE LA CUCIULATA*
(r. Rupea, reg.

Braşov)

de salvare începute în iunie 1958 la Pleşiţa Pietroasă 1 au fost continuate şi în toamna anului 1959, dată fiind importanţa ştiinţifică şi necesitatea
intervenţiei urgente.
Îmrucit pe cea mai mare parte a promontoriului roca nativă iese la suprafaţă 2
sau este acoperită cu un strat foarte subţire de pămînt, cum s-a constatat in şanţul II /1958,
anul acesta nu s-a mai putut săpa decit şanţul IV (pe plan S IV) şi s-a dezvelit
locuinţa descoperită in 1958; de asemenea s-au făcut două mici secţiuni la nord de
promontoriu.
Şanţul IV a fost trasat paralel cu S 1, la 0,50 m distanţă de el, şi avind dimensiunile de 31 m x 2 m (fig. 1).
In S IV, ca şi in S 1, s-au prins in jumătatea estică cele două niveluri de locuire
aparţinînd culturii Glina III -- Schneckenberg, de la inceputul epocii bronzului.
Stratul de cultură era suprapus de pămînt de viitură, in care s-au găsit antrenate
cioburi de tip Schneckenberg şi Latene. Grosimea celor două niveluri de locuire nu
depăşea 0,60 m.
Nive/11/ 1 (inferior) se caracterizează printr-un strat de pămînt cenuşos, gws de
0,25-0,30 m, cu urme de incendiu in care s-au găsit fragmente ceramice arse secundar,
resturi de cărbune şi oase de animale.
· Nive/11/ II (superior) este reprezentat de un strat de pămînt cenuşiu-negricios
glomerular, gros de 0,30-0,35 m, Jelativ bogat în material ceramic.
Locuinţa de suprafaţă aparţine nivelului II 3 şi are forma dreptunghiulară cu
dimensiunile de 4,05 x 3,65 m. Drept podea a servit stînca special amenajată (fig. 2);
în unele locuri, pentru ca podeaua să aibă acelaşi nivel, s-au pus pietre (plăci de calcar)
legate cu lut galben. Grosimea liantului nu depăşea 1-2 cm. Lipsa chirpiciului face plauzibilă ipoteza că pereţii au fost acoperiţi cu un strat subţire de lipitură care nu s-a putut
păstra. Aproximativ in centrul locuinţei se afla vatra de foc, de formă aproape rotundă
(fig. 2), cu diametru} de 0,90 m, construită pe un pat de pietre mici care aveau rolul
de a o fixa de stîncă. În interiorul locuinţei, în afară de obiectele amintite în raportul
anterior 4 s-au mai găsit: două topoare-ciocane fragmentare, de piatră şlefuită (fig. 5 /3),
un împungător de os, două văsuţe de lut, fragmente ceramice şi resturi de cărbune.
La poalele promontoriului, spre nord, acolo unde incepe şaua largă ce desparte
Pleşiţa Pietroasă de Pleşiţa Corbului, se află un şanţ larg de circa 2,20 m (acoperit în
parte cu arbuşti), care la prima vedere lasă impresia unui şanţ de apărare al aşezării.

S

ĂPĂTURILE

• Colectivul a fost compus din Vladimir Dumitrcscu,
responsabil şi Gh. Bichir.
1
Gh. Bichir, Sdptllllrile tie sal•are tie la Cutiulala,
Maleri41e, VII, p. 351-359.
1 Din cauza dcapiduririi neraJionale efectuate in
timpul regimului burghezo-motiereac, stratul de plmint

a fost ros de api şi de vint; au sclpat nedistruse numai
acele porţiuni de pc panta mai linl unde au mai rimas
ti copaci. In planul general nu sint redate accidentele
de teren cauzate de scoaterea pietrii.
1 Gh. Bichir, op. dl., p. 356-357.
4 !bitii",,
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abruptă, configuraţia şi poziţia naturală

a promontoriului nu justifica
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însă

fortificaţii străvechi.
Totuşi, pentru a înlătura orice îndoială

exis-

unei

am executat două mici secţiuni 1 (pe plan
S V şi S VI), acolo unde situaţia de pe teren ne-a permis : una spre capătul de vest
şi a doua într-un punct unde părea că şanţul se întrerupe (S VI).
Secţiunile săpate ne-au· permis să constatăm că întreaga umplutură este recentă,
iar în dreptul secţiunii nr. 2 (pe plan S VII) şanţul se întrerupe; deci nu este continuu.
Interpretarea care se poate da acestui
şanţ, ţinînd seama de poziţia locului
şi informaţiile primite de la săteni,
este aceea că ne aflăm în faţa unor
amplasamente de tunuri făq.1te în timpul
primului război mondial.
În săpătura de anul acesta s-au
găsit mai puţine unelte de piatră şi os
decît în o€:ampania din 1958. Menţionăm ~
lipsa lamelor şi aşchiilor de silex. Materialul cel mai teprezentativ şi mai
important este cel ceramic. Deşi destul
de fragmentar, el ne permite să facem
o serie de constatări importante. Ceramica din nivelul 1 se poate împărţi în
- · - - - - -- ---două categorii : ceramică fină şi de UZ
Fig. 3. - Fragment ceramic din nivelul 1 (inferior).
comun. Din prima categorie fac parte
fragmente de vase lucrate din pastă de calitate, bine arse la negru-cenuşiu. În raport cu
cea de-a doua categorie ele sînt în număr destul de redus. Ceramica de uz comun se
caracterizează prin pastă grosolană, cu pietricele şi cioburi, pisate în compoziţie, arsă
inegal, cu un înveliş roşiatic în exterior (fig. 6 /1-9). Formele de vase care se pot reconstitui repetă în bună parte pe acelea din faza Schneckenberg A 2 , dar apar şi lucruri
noi. Astfel amintim ca tip de vas tăviţa ovală (« văsuţul de peşte») şi ca element de
ornament şnurul răsucit. După Prox şnurul ar aparţine numai fazei B 3 •
Ceramica din nivelul II poate fi împlrţită tot în două categorii, ca şi aceea din
nivelul 1, însă raportul cantitativ dintre ceramica fină şi cea de uz comun se schimbă,
în sensul că ceramica fină se înmulţeşte. Unele forme de vas din nivelul 1 continuă să
existe şi în nivelul II. Astfel cîteva torţi de amforă găsite în nivelul II arată că această
formă de vas există şi în faza Schneckenberg B, nu numai în faza A, cum credea Prox 4 •
Tăviţele (« vase de peşte») se întîlnesc şi în nivelul II, fie de formă ovală ca în nivelul
I, fie tronconică cu peretele scund 6 (fig. 4 /3).
Tăviţele ovale, fragmentare, găsite în nivelul II, au marginea mai înaltă şi mai
profilată decît cele două exemplare din nivelul 1; ele constituie veriga de legătură dintre
formele de acest gen cunoscute în neolitic şi exemplarele din bronzul dezvoltat.
Castronul cu gura în formă de pîlnie întîlnit în nivelul 1 continuă să existe în nivelul II
dar prezentînd unele particularităţi. Astfel, castroanele din nivelul II au marginea mai
evazată, iar buza în multe cazuri îngroşată, aproape rotundă în secţiune (fig. 5 /6 şi 8).
Asupra altor forme de vase nu putem insista aici; semnalăm numai numărul mare al
căniţelor. Ceramica fină ornamentată este puţină şi aparţine numai nivelului Il.
1 Au fost începute trei seqiuni, dar cînd lucrurile
au început să se preeizeze, a treia seeţiunc n-a mai fost
continuatA.
1 Alfred Prox, Dit \"rht~trlttnbn-xlmltllr, p. 16-24 şi

planşcle

respective.
Ibidem, p. 31 şi pl. XVJII/11, 13 şi 14.
• Ibidem, p. 19-21.
1 Prox nu aminteşte asemenea forme de vas.
1
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ln ambele niveluri s-au găsit fragmente ceramice din pastă de uz comun ornamentate
cu brîuri alveolare, care în nivelul II se multiplică (fig. 6/13- 14). ln majoritatea cazurilor
brîurile alveolare sînt însoţite de găuri-străpunse (fig. 6); găurile-butoni sînt puţine.
Aşa cum am arătat în raportul anterior, «faza Schneckenberg C» presupusă de
Prox 1 nu există deoarece materialul respectiv aparţine fazei B. Cercetările de la Cuciu-

;~

l

-'·1~
c:::i

e:t

1

1

s

1

1

6

1__

..

Fig. 4. - Ceramicl de tip Schncckcobcrg; t -3 ti 5, glaite in nivelul Il;
4 ti 6, In nivelul 1.

lata ne permit să menţinem subdiviziunile A şi B ale «culturii» Schne~kenberg cu
a întregului material
la originea şi dezvoltarea culturii Glina 111-Schneckenberg.
Cele două rîşniţe găsite ca şi numărul mare de oase de animale indicl ocupaţiile
principale ale locuitorilor: agricultura primitivă şi creşterea vitelor (ultima_R!Ie a fi
predominat), la care trebuie să adăugăm vînătoarea, după cum arată coarnele de cerb,
iar ca ocupaţie casnică torsul şi ţesutul.
Pe Pleşiţa Pietroasă s-au găsit şi resturi sporadice aparţinînd epocii geto-dace,
dar nimic in si/11. Numărul mic al acestor resturi nu poate indica decît o locuire de foarte
scurtă durată, probabil în regiunea de nord-est a platoului.

modificările şi completările amintite. Desigur d studierea atentă
va permite să se tragă o serie de concluzii importante cu privire

1

Op. tii., p. 43-48

şi

pl. XXVIII/1 ti pl. XXIV.
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6

Aşezarea de la Pleşiţa Pietroasli confirmli plirerea că triburile Schneckenberg preferau punctele înalte şi izolate, aplirate prin înslişi configuraţia şi poziţia lor naturalli.
Descoperirile flicute în ultimii ani la Mihai-Vodli şi Ciurel 1 , pe teritoriul oraşului
Bucureşti, permit sli se susţinli că cultura Glina III este contemporanli şi cu faza mai
veche a «culturii>> Schneckenberg, nu numai cu faza B - cum se credea mai înainte.

c-
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Fig. 5. - 1-2,

diltiţl

ti împungător de os din nivelul 1; 3, topor-ciocan de
Il; 4-8, fragmente ceramice găsite in nivelul Il.

piatră

din nivelul

Aceastli deplinli contemporaneitate care pare a fi dovedită, cît şi apropierile ce
se pot face între formele de vase aparţinînd celor două arii culturale sînt elemente pe
baza cărora se poate vorbi de o singură cultură: cultura Glina III- Schneckenberg 2 •
1 Sebastian Morintz, Ş•nlitrul tlr'btologit Buturttli (sttJortll Dt•lul Ci~m/tll), M•Jtritllt, V, p. 633-635.
1 1. Nestor, Probltmt 110i In ltgdlurd tu MDiilitul Jin
R.P.R., în SCIV, 1-11, 1950, p. 218. Dintre descoperirile mai noi din Transilvania care dupl pArerea
noastră pot 6 atribuite culturii Schneckenberg, amintim mormintele de inhumaJie din neeropola « hallsta·

ttiaruh de la «Trei Morminţi » (v. M. Macrca,
E. Dobroiu ti N. l.upu, Ş•nlitrul •rhtologit Cfl/0/f-C•Ibor,
în M•ltrilllt, V, p. 410-413). Autorii spun el au fost găsite
doul vase identice (din care unul prezentat la fig. 13)
în turnului VII (text) sau turnului III (fig. 13) pe baza
clrora datcazi mormintele (neeropola) la sfîrşitul epocii
bronzului şi începutul epocii 6erului (p. 412). Vasul de
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Din cele de mai sus. rezul~ă _că săpăturile de salvare efectuate în anul 1959 la Pleşiţa
Ptetroasă au adus date not cu pnvtre la cunoaşterea aspectului Schneckenberg, iar mate.

Fig. 6. -

Ceramică

de tip Schneckcnberg; 1- 9, din nivelul]

rialele arheologice descoperite aduc
Schneckenberg stabilite de Prox.

şi

10 - 15, din nivelul Jl.

modificări şt completări

subdiviziunilor «culturii»
GH. BICHIH

la fig. 13 prin formă îşi găseşte unele analogii la Prox
(op. &it., pl. XX 1/ 11), la fel ornamentul; dungile în relief
dispuse sub toartă sint frecvente in aria Schneckenberg
(A. Prox, op. &it., pl. XX / 1) ca şi in alte culturi de la
inceputul epocii bronzului şi chiar în neoliticul tîrziu.
De proeminenţc şi rorţi tubulare nu mai este necesar
să amintim. De asemenea descrierea pastci arată că vasul
aparţine culturii Schncckcnberg. Menţionăm că poziţia

schcletclor, chircitc şi culcare pc stînga (p. 411) este întîlnită in cadrul culturii Schncckenberg, de exemplu la
Codlea (v. A. Prox, op. &it., pl. XXV111 şi p. 74 - 77).
In concluzie, după părerea noastră mormintele de inhumaţie, în cutii de piatră, acelea care prezintă analogii
cu mormintul în care s-a găsit vasul de la fig. 13,
aparţin culturii Glina lli-Schncckenberg.
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. OXPAHHWEJILHLIE PACKOIIKH B KYtiYJIATE
PE310ME
llpo;:tOJDKCHHbiC OCCHbiO 1959 r. paCI<OID<H B Ilnew~ flHCTp08C8 nO;:tTBCp]UIJUI H86JUO,I:tCHHR 1958 r. o ~CCTBOB8HHH ;:tByx ropH30HTOB OOHTaHHJI K}'JibT)'pbl rJlnHa III- illHCKCHOepr
pauue6poH30Boro BeKB. nLIJIO noJIHOCTLIO o6ua>Keuo H83CMHoe >KHJIHLQe, on<pbiTOC B 1958 ro;:ty.
Ouo HMeeT npRMoyroJibHYIO clK>pMy, ero p83Mepbl 4,05 M X 3,65 M. JKHJJ11111e OTHOCHTCR KO
II (aepxueMy) ropn:wHT)'. lloJioM CJIY>KHJia cnellH8JibHO npucnoco6JieuuaR CJ<8Jla (pnc. 2);
npH6JlH3HTeJibHO B J.lCHTpe >KHJ1HI.Q8 H&XO,I:tHJlCR O'Iar (pHC. 2).
HaR;:teuublA apxeoJiorH'ICCI<HA MaTepH8Jl BHOCHT H3MCHCHHR n ;:tonoJIHeHHR B ycrauouJieHuoe llpoKCOM no;:tp83,1:teJICHHe 41J<YJibT)'pb1t illHCKCH6epr.
YcrauoBJieHLI CJICA}'lOLQHe 38HJITHR HOCHTeJieA «J<YJibTYPLit WueKeu6epr: 3CMJie;:teJIHe,
CI<OTOBO,I:tCTBO, OXOT8, npR;:tCHHC H TKBllKOC M8CTCpcTBO.
llOCeJieHHe B llJiew~ llnCTpOao no;:tTBep>KABCT npeNJOJio>Keune, 'ITO nneMeua WueKeH6epr npe,l:tnO'ITHTeJibHO Bbi6Hp8JIH ,l:tJlR >KHTCJlbCTB8 BbiCOKHC ye;:tHHCHHbiC MeCTa, ~CHHbiC
reorpaci»H'ICCI<HM nOJlO>KCHHCM H pem.eclloM.
Ky.lb.T)'pa rJIHHa III - WueKeu6epr, OOocuOBaHHaR Ha 10ro-381"18,1:te TpaHCHJlbDaHHH H B
BBJlaxHH H 0JITeHHH.

OS'L.RCHEHHE PHCYHKOB
Pnc. 1.- Ky'lyJJaTa. 015UUIA DJJaH paCKODOK B nnewnua nneTp08C3 B 19S8-19S9 rr.
Pnc. 2.- )l(nnnme, OTHOCRut«CR K ropH3011T)' II («~lua WneKett6epr 8).
Pnc. 3.- <l»parMeHT KepaMHKH ropH30HTa 1 (HH>KHero).
Pnc. 4.- KepaMHJ<a THna WneKett6epr. 1-3 H S, ~eHHAR s ropH30HTe II; 4 H 6, H3 ropH30HT8 1.
Pnc. S.- 1-2, KOCTJIHAJI npoKonJ<a H ,llOnOTUe H3 ropH30HTal; 3, KaMeHHbiA ronop-MonOTOK H3 ropH30irn II;
4-8, qepenKH KepaMHKH, HAA.IleHHble B ropH30HTe II.
Pnc. 6.- KepaMHKa THna WneKett6epr: 1-9, H3 ropH30HTa 1; 10-IS, H3 ropn30HTa II .

...
LES FOUILLES DE SAUVEGARDE DE CUCIULATA
RESUME

Les fouilles de Pleşiţa Pietroasă, continuees en 1959, ont confirme les observations
de l'annee prec:edente, en ce qui concerne l'existence de deux niveaux d'habitation de la
civilisation de Glina 111-Schneckenberg, correspondant au debut de l'âge du bronze.
L'habitation de surface decouverte en 1958 a ete compl~tement degagee. Elle est de forme
rectangulaire, ses câtes mesurant 4m05 x Jm65; elle appartient au niveau II (superieur). C'est
la roche mere, specialement amenagee, qui a servi de plancher (fig. 2); le centre - approximatif- de l'habitation etait occupe par l'âtre (fig. 2).
Quant aux sous-divisions de la civilisation de Schneckenberg, etablies par Prox, l'auteur
demontre que le materiei recolte A Pleşiţa Pietroasa y amene certaines modifications et certains
completements.
Les occupations dont temoigne le dit materiei sont: l'agriculture, l'elevage, la chasse, le
filage et le tissage.
Les recherches faites A Pleşiţa Pietroasa confirment la predilection, dejA remarquee, des
tribus Schneckenberg pour les lieux eleves et isoles, defendus par la configuration meme du sol.
La civilisation de Glina 111-Schneckenberg est attestee dans le sud-ouest de la Transylvanie et en Valachie.
19- •.

~
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EXPI.ICATION DES FIGURES
Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. dans le nivcau 1.
Fig. S. menta ceramiques
Fig. 6. -

Cuciulata. Plan general des fouilles de Plqita Pictroad, 1958-1959.
Habitation appancnant au nivcau Il (phaac Schncckcnbcrg 8).
Fragment dramique du nivcau 1 (inferieur).
CCramique de type Schncckcnbcrg; 1 -3 et S, pii:ccs trouvm dans le nivcau Il; 4 et 6, piCc:cs trouvm
1 -2, perit ciacau et pcr~ir en os du nivcau 1; 3, hache-mancau cn pierre du nivcau Il; 4-8, fragtrouves dans le nivcau II.
CCramiquc de type Schncckcnbcrg: 1-9, du nivcau 1; 10-15, du nivcau Il.

..
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SĂPĂTURI ARHEOLOGICE LA MÎNDRIŞCA
(r. Adjud, reg.

Bacău)

planului de colaborare dintre Institutul de arheologic şi :Muzeul
regional Bacău, între 12 iunie-11 iulie 1959 au fost efectuate săpături arheologice la ~lîndrişca.
Satnl Mîndrişca se află aşezat pe terasa dreaptă a Siretului, la circa 3 km distanţă de
rîu şi este străbătut de şoseaua naţională ce duce spre Bacău, la 3,5 km N de Sascut Tg.
Să păturile au fost executate in partea de N- NE a satului pc Ti te lea \[orăriei,
o movilă desprinsă din terasa Siretului datorită eroziunii pirăului \'alea Seacă 1 (fig. 1).

C

ONFORM

Fi~~:.

1.

Titdca

~lor;irici,

\'edere

~~:cneraL·o.

Pe Titelca ~[orăriei au fost săpate trei şanţuri a\'Înd fiecare dimensiunile
de 27 X 1,50 m şi fiind orientate E- V la distanţă de 0,50 m unul de altul. În săpătură
s-au identificat două straturi de cultură: primul aparţinînd ncoliticului, iar al doilea,
epocii bronzului (fig. 3). Stra/11/ de c11lt11rd 11eolitic (Mi11dri[Ctl 1) aparţinînd fazei Prccucuteni, are grosimea de circa 0,45 m şi se prezintă ca un loess degradat, de culoare galbenă -murdară.

În şanţurile I şi II s-a dat de resturile a două locuinţe de suprafaţă, dezvelite numai
in parte. Ţinînd seama de observaţiile făcute la locuinţa nr. 1, care a fost prinsă într-o
1 in prezent continuă procesul de desprindere a unor
loturi de terasă de restul terasei, de ex. la marginea de
nord a Tg. Sascut şi Titclca Mîndrişcăi. Primele cercetări pc teritoriul satului Mîndrişca au fost făcute in

anii 1950 -1951 Je memhrii colectivului Jc la samierul Poiana (v. R. Vulpe, în JC/1', III, 1-:!, .1952
p. 211 şi A. Vulpe, in Arbtolo_~ia .\loldm·ti, 1, p. ti:,,
şi urm.
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măsură mai mare în săpătură (fig. 2), se poate presupune că forma era dreptunghiulară.
Locuinţele n-au avut platformă şi pereţii au fost construiţi din nuiele împletite lipite cu lut.

Fig. 2. - Aspecte din timpul

săpătutii.

Din rîndul uneltelor un prim loc îl ocupă topoarele plate de piatră şlefuită, aproape
toate trapezoidale (fig. 4 /1- 3). Lamele şi răzuitoarele de silex sînt puţine (fig. 4 /5),
în schimb s-a folosit pentru confecţionarea acestor unelte gresia silicifiată care provine
din zona şisturilor negre ale Carpaţilor Răsăriteni. -au găsit: lame, aşchii şi un frumos
nucleu. Dintre unelte mai amintim două mici împungătoare d os şi o săpăligă de
corn (fig. 4 /6).
Materialul ceramic este destul de fragmentar. e deosebesc fragmente ceramice
de uz comun, cu şi fără barbotină, alături de cioburi din pastă fină, bine ar e. Formele
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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ce pot fi reconstituite se reduc la vase bitronconice, capace, vase cu ptctor şt vase de
provizii (chiupuri). Cea mai mare parte din ceramica fină este ornamentată in tehnica
inciziei; ornamentul excizat este rar.
Pe ceramica de uz comun, se întîlneşte ornamentul făcut prin impresiune cu unghia (fig. 4 14). Plastica
Mihdrisca Illb
este documentată prin mai multe
figurine fragmentare modelate din
pastă fină arsă la cărămiziu.
Mi'ndri~ca J/I a
Rişniţele, pleava din chirpic
şi oasele de animale indică principalele ocupaţii ale neoliticilor de pe
f1i'ndr1~Cil l
Titelca ~lorăriei: cultivarea plan( Precucuft>ni}
telor şi creşterea vitelor. Coarnele
de cerb găsite arată că locuitorii
asezării
vinau acest animal.
,
Pimi'nt viu
Ceramica neolitică din aşezarea
de la ~lîndrişca permite datarea aşe
zării neolitice de pe Titelca ~lorăriei
Fi~. 3. - Porţiune din prolilul săpărurii.
în faza Precucuteni II de sfîrşit.
Al doilea strat de cultură aparţine epocii bronzului, respectiv culturii 1\Ionteoru, şi are două niveluri de locuire,
notate de noi cu III a şi III b (fig. 3).
Nivelul Illa (inferior), a cărui grosime nu depăşeşte 0,45 m, suprapune
direct stratul de cultură precucutenian,
pc care in mai multe locuri chiar il deranjează. \larea cantitate de cenuşă pe care
o conţine nivelul Illa apare în profil ca
o dungă cenuşie deschisă (fig. 3). În
schimb, nivelul lllb se caracterizează
printr-un strat de pămînt cenuşiu-negri
cios, glomerular şi conţine o cantitate
2
relativ mare de humus; grosimea lui este
de 0,20 m.
Pietrele de rîu care în nivelul lUa
apar numai sporadic, în nivelul lllb sint
mai multe fără a constitui însă un nivel
de pietre.
În săpătură s-a dat de resturile unei
locuinţe şi s-au prins patru gropi. Locuinţa şi trei gropi aparţin nivelului Ula
şi numai o groapă nivelului IIIb.
5
Locuinţa, dezvelită numai în mică
fig. 4. - Unchc ~i un fragmenr c.cramic din srratul de
parte, a avut probabil forma dreptuncuhură Prccucutcni Il.
ghiulară şi pereţii construiţi din nuiele
lipite cu lut. Comparînd chirpicul de la locuinţele precucuteniene cu cel de la locuinţa
Monteoru (nivelul IIIa) se poate constata că pereţii locuinţelor neolitice erau ma.i groşi_

..

1

Cunoscuril şi sub denumirea de faza Larga Jijia.
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iar chirpicul din această epocă conţine mai multă pleaYă. Gropile de formă circulară
cu fundul rotunjit sint aproape toate mici, diametru! lor oscilînd intre 0,80-0,95 m.

1
FiK. 5.

Lnehe

~i

arme de

piatră ~i

os descoperite in stratul de

cultură

l\lonteoru.

\[aterialul arheologic din stratul de cultură ~lonteoru este mult mai abundent decit
cel din stratul precucutenian.
Dintre uneltele găsite remarcăm numărul relativ mare al pumnalelor de os,
(fig. 5 3- 5), unul din ele atinge lungimea de 23,5 cm (fig. 5 /5), topoarele-ciocane din
piatră şlefuită (fig. 5 ,:1) şi cuţitele curbe de piatră (fig. 5 /2). Nu s-a găsit nici un
obiect de bronz.
Ceramica din nivelurile Illa şi Illb este destul de asemănătoare, totuşi se pot face
şi unele deosebiri în ceea ce priveşte evoluţia unor forme şi elemente de ornament.
1n general ceramica se poate împărţi in trei categorii: ceramică fină, ceramică
grosolană cu exteriorul lustruit şi ceramică grosolană cu exteriorul zgrunţuros. În prima
categoric intră vasele mici şi mijlocii, lucrate din pastă fină bine frămîntată şi uniform
arsă la cenuşiu, negru-cenuşiu, gălbui şi uneori gălbui-roşiatic. Din categoria a 11-a fac
parte vasele cu peretele mai gros, lucrate din pastă mai grosolană, cu cioburi pisate şi
uneori chiar pietricele în compoziţie, avind însă suprafaţa lustruită. Sint arse, nu
todeauna uniform, la gălbui-roşiatic sau cenuşiu. Compoziţia pastei la ceramica din categoria a treia se aseamănă oarecum cu a aceleia din categoria a doua, numai că fragmentele
ceramice din ultima categorie nu au suprafaţa lustruită, ci zgrunţuroasă.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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~Iaterialul ceramic este destul de fragmentar. S-au găsit întregi şi întregibile numai
următoarele forme: văsuţul cu două torţi («ceaşca))) cu gîtul înalt (fig. 7 /1) sau scund

Pig. 6. - Fragmente ccramicc din Mratul de

H~.

7.

Ceramică

cultură 1\findrişca

JJ.

din slaţiur.ea de la Mindrişca: 1, Mindrişca III a; 2-3, Mindrişca Il; 4-7, Mindrişca III h.

avind cite o proeminenţă sau buton deasupra toartei; în nivelul Illb s-au găsit şi cîteva
torţi cu prag. Pe unele torţi se poate urmări cum ia naştere pragul din proeminenţă.
Strachina tronconică de mici dimensiuni (fig. 7/5). Fragmentele ceramice descoperite
permit să mai reconstituim o serie de forme, ca de exemplu vasul cu gura în formă
de pîlnie şi torţi tubulare, vasul-castron etc. Menţionăm aici numărul redus al fragwww.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

mentelor provenind din vase mari şi frecvenţa formelor mici şi mijlocii; s-au gbit şi
cîteva văsuţe-miniaturi întregi şi fragmentare, de asemenea numeroase linguri de lut in
stare fragmentată.
Dintre elementele principale de ornament, comune celor două niveluri de locuire
întîlnite pe ceramica fină, amintim: liniile in zigzag însoţite de cercuri concentrice; in

--'-

~~-

-

//

/

Fig. 8. - Ceramicl din stratul de culturi Monteoru, nivel III b.

nivelul Illa, pe unele fragmente, se gbeşte ornamentul in zigzag singur, şiruri orizontale de impunsături, mai puţin benzi din două sau trei linii orizontale sau chiar verticale, realizate prin impunsături succesive în incizie. Pe ceramica din categoria a doua şi
a treia se întîlneşte des brîul crestat sau alveolat (alveole foarte mici) şi este frecvent
obiceiul de a se cresta buza vasului. Unele vase aparţinînd primei şi celei de-a doua
categorii ceramice au faţa superioară a buzei ornamentată cu impunsături succesive
dispuse in unghi sau semicerc; crestarea buzei şi ornamentarea feţei superioare sint întîlnite şi la acelaşi profil.
O serie de vase din categoria a doua şi a treia au pe linia fundului cîte un şir
de alveole, iar altele mici proeminenţe conice sau cilindrice aplatizate (ca nişte pastile)
dispuse pe corp.
Incizia simpli este rară şi se observă în special la ornamentul in reţea romboidală.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Ornamentul de pe ceramica fină este executat aproape exclusiv în tehnica împunsă
turilor succesive (Furchenstich). Acest sistem de ornamentare este caracteristic în etapa
amintită numai triburilor Monteoru din Moldova, nu şi celor din Muntenia. Prezenţa
impunsăturilor succesive făcute cu un vîrf ascuţit (sistem întîlnit în cultura amforelor
sferice) alături de acela al împunsăturilor făcute cu un «instrument» lat ne face să
credem ca mai probabilă ipoteza după care triburi le 1\fonteoru din Moldova au «luat >>
acest sistem de ornamentare de la purtătorii culturii amforelor sferice de pe teritoriul
Moldovei şi nu din Transilvania.
Ceran•ica din categoria a doua şi a treia prin tehnica de lucru, unele profiluri şi
ornament aminteşte de grupul Horodiştea-Folteşti (Gorodsk-Usatovo).
Comparînd ceramica descoperită la Mîndrişca cu materialele de tip 1\fonteoru,
publicate pînă în prezent, reiese că nivelul Illa poate fi datat la începutul fazei Monteoru
lea, iar nivelul Illb, în faza lea mai tîrzie 1•
Avem astfel la Mîndrişca documentată pentru prima dată în Moldova suprapunerea
a două niveluri l\lonteoru lea.
Sub nivelul Illa s-au găsit unele forme de vas întîlnite în complexul cultural Schneckenberg-Glina III, ne referim la vasul-pahar cu picior 2 (fig. 7 ;2), toarta în formă de
mosor (fig. 6 /4), paharul cilindric 3 (fig. 7 /3), şi o serie de fragmente ceramice care
prin pastă (deosebită de restul ceramicii de la l\lîndrişca), tehnica de lucru, profil şi
ornament (fig. 6 /1-3) amintesc de complexul Glina III-Schneckenberg, aparţin unui
strat de cultură subţire (Mîndrişca II) bine precizat în campania din 1960 în partea
de sud-vest a Tit~lcăi. Stratul de cultură Mîndrişca II este contemporan cu faza tîrzie
a culturii <jlina III-Schneckenberg, plasîndu-se în timp între orizontul cultural Folteşti II
(documentat la Folteşti-Ruptura) şi etapa mai veche a fazei Monteoru Ic3 •
Pentru a vedea dacă resturile de locuire identificate pe Titelca Morăriei se găsesc
şi pe terua din care s-a desprins Titelca, am săpat pe terasă un şanţ cu dimensiunile
de 25 X 1,50 m, constatînd numai existenţa a două niveluri de locui re .Monteoru; unul
aparţinînd fazei Monteoru le3 (nivel l\fîndrişca lllb) şi altul fazei \Ionteoru Ic 2
(Mîndrişca Ilie), fază nedocumentată pe Titelcă.
Rîşniţele şi oasele de animale descoperite indică principalele ocupaţii ale purtătorilor
culturii Monteoru de la l\lîndrişca: agricultura şi creşterea vitelor. Oasele de animale,
relativ multe, provin de la animale de talie mică şi mare, porcine şi ovine sau caprine.
Creşterea animalelor constituia o cot\diţie propice şi pentru dezvoltarea torsului şi ţesu
tului atestat în aşezarea de tip Monteoru prin fusaiole şi greutăţi de lut piramidale. Colţii
de mistreţ şi coarnele de cerb arată că locuitorii aşezării vinau aceste animale.

*

În cadrul şantierului Mîndrişca s-au efectuat şi cîteva sondaje de informare ŞI o
serie de cercetări de suprafaţă.
SONDAJE

Primul sondaj a fost făcut tot pe terasa dreaptă a Siretului, la punctul numit Ţin
tirim, unde cu ocazia unei cercetări de suprafaţă am găsit fragmente de oase umane scoase
cu ocazia arării terenului cu tractorul 4 • Punctul se află tot pe teritoriul comunei Valea
Seacă, respectiv satul Cucova, la circa 2 km nord de Titelca l\lorăriei.
1 Pentru caracteristicile culturii Monteoru de inceput (fazele Ic4 şi lc3) a se vedea rapoartele preliminare de slplturi
de la Sirata Montcoru; v. Eugenia Zaharia şi AIClClndrina
AIClClOdrcscu, in SCIV, Il, 1, 1951, p. 161- 162; 1. Ncstor
şi colectivul, in SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 75; 1. Ncstor
şi Eugenia Zaharia, in SCJ V, VI, 3-4, 1955, p. 501 şi 503.

Vezi analogii la A. Pro1:, Die s,h,.,l:lf~~Hrg/cttllw,
1941, pl. XXII /5.
Gh. Bichir, Sdptltwilt Je ta/,art Je la CNriulala, in
acest volum, p. 286, lig. 4/1.
4
Cercetarea de suprafafl} ficuti împreuni cu V. 0pitanu de la Muzeul regional Badu.
1

Braşov,
1
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Aici am trasat un şanţ cu dimensiunile de 30 x 1,50 m, orientat S-SE 16 grade
-N-NV 14 grade. ln săpătură s-au prins parţial 33 morminte ale cllror gropi dreptunghiulare se observau in profil şi pe fundul şanţului. Deoarece sondajul nostru a
fost numai de informare n-am făcut deschideri decit pentru două morminte pe care le-am
şi ridicat. Pentru restul mormintelor s-au luat notele respective şi apoi au fost astupate
la loc, urmind ca cimitirul să fie cercetat intr-o campanie viitoare in colaborare cu Centrul
de antropologie.
Mormintele prinse in şanţ şi dezvelite ne-au permis să facem unele observaţii
importante in legătură cu ritul funerar. Astfel toate scheletele erau orientate est-vest (cu
mici variaţii mai spre nord sau mai spre sud), avind capul la vest şi picioarele spre est,
conform ritului creştin, iar braţele aşezate pe bazin sau pe piept. Observaţiile stratigrafice
(e vorba de suprapuneri) ne-au permis să stabilim cll scheletele cu miinile pe bazin aparţin
unei faze mai vechi de înmormîntare, decît acelea cu braţele pe piept. La citeva din schelete, s-au păstrat şi resturi de cosciug. Notăm lipsa obiectelor de inventar şi faptul cll
majoritatea scheletelor descoperite sint de oameni maturi. În mormintul nr. 1 aparţinînd
probabil unei fetiţe (reprezentînd faza veche de inmormintare) s-a găsit o monedă de
argint perforată. Moneda a fost bătută in anul 1541, in timpul regelui Ferdinand 1 al
Ungariei (1522-1564).
Ţinînd seama de faptul cll moneda este tocită şi găurită (a fost purtată ca medalion) înseamnă cll a trecut un timp relativ mare de la emiterea ci pînă la punerea in mormint. Acest lucru ne face să presupunem cll cimitirul nu poate fi datat mai devreme de
a doua jumătate a sec. XVI şi va fi continuat să existe şi in sec. XVII, după cum arată
mormintele din faza mai tîrzie, care au schelete cu mîinile pe piept. Analogii pentru
mormintele din faza mai veche găsim la Suceava, cimitirul de la Şipot datat in sec. XVI 1
şi o parte din mormintele descoperite in cimitirul feudal de pe Dealul Fintinilor de la
Traian, datat in a doua jumătate a sec. XVI 2 • Mormintele din faza mai nouă, care conţin
schelete cu miinile pe piept, îşi găsesc analogii in restul mormintelor din cimitirul feudal
de la Traian 3 •
Numărul mare al mormintelor de la Ţintirim (Cucova) poate constitui un indiciu
cu privire la durata cimitirului.
Alte două sondaje au fost efectuate pe două promontorii, ale aceleiaşi terase a
Siretului, la marginea Tirgului Sascut (sud de Mindrişca), unde au fost identificate aşe
zări aparţinînd nivelului Mindrişca III b (Monteoru lc3 tîrziu).
CERCETĂRI

DE SUPRAFAŢĂ

Din cercetările de suprafaţă amintim numai pe acele de pe teritoriul corn. Valea
Seacll.
a) La Tarbd, pe teritoriul satului Cucova, fragmente teramice de tip 1\lonteoru
şi ·din sec. III.
b) Puţul Poftei, circa 2 km nord de Mindrişca, fragmente ceramice neolitice (atipice)
şi de tip Monteoru.
1 B. Mitrea, Gh. Diaconu, M. Matei, Al. Alexandrescu, N. Constantinescu, T. Martinovici, Corina Nicnlescu ~i Şt. Olteanu Şturti~rll! arheoiD~Îf .\'11mn1tJ - Cttalto
1\'toWI/, in .fC/1', VI, 3-4, 1955, p. 778 779.
1 1-1. Dumitrescu, Şontierul arheologir ·rraion, in JCI J ·,
VI, 3-4, 1955, p. 471-472, v. şi fig. 14/5 şi 9.
1
lbitkm, fig. 14/1-4 şi 7. Observatiile f:lcute la
Mindrişca ne permit !il cnnsiderim cl şi in cimitirul

feudal de la Traian au existat dou:\ faze de inmormintare,
cea mai veche fiind reprezentată de scheletele cu miinile
pc bazin (fig. 14/5 şi 9), databilc:, prin c:c:lc: doul monc:d,-,
in !ee. XVI, şi faza mai nouă, ilustratl de schc:lctc:le cu
miinile pc piept, care pot fi datate in sec. XVII, contemporane probabil cu bordeiul feudal descoperit in anul
1958. V. Gh. Bichir, Vrmt J~ lrxuirt ftut/4/4 la Troian-Zdtltţli, in Milterial~, 1X (in curs de aparitie).
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c) Titelca Mil1dri[cdi fi imprejurimi, la marginea estid a satului, pe marginea drumului ce duce spre Rogoaze, fragmente ceramice de tip Precucuteni, Monteoru şi sec. III.
d) D11itori, la S--SE de Mindrişca, fragmente ceramice de tip 1\lonteoru, La Tene
şi sec. IV.
e) La « Pmut11/ m vii», circa 1,5 km sud de Duitori, fragmente ceramice cucuteniene
(atipice) şi chirpic.
Cercetările efectuate in 1959 la l\Jindrişca au dat rezultate importante din punct de
vedere ştiinţific, însă pentru adincirea şi completarea observaţiilor făcute in 1959, este
necesar ca săpăturile să continue.
GH. BICHIR

şi

El'G. DOGA!'I:

APXEOJIOrH1..JECKHE PACKOllKH B MLIH.UPHWKE
PE310ME

llacJ<onKH 6LIJIH npoH3B~eHbl o cOTpy~HH'leCTDe c paiioHHLIM MY3eeM ropoA& liaKay u
Tme.111<a Mop3pHeii, pacnoJio)l(eHHoii 1< ceuepo- ceuepo-BOCTOJ<Y oT ce.11a. Y.nanOCb OTO~eCTBHTL
JtBa J<YJILTYPHLIX CJIOJI: nepBLIH (MLI~pHwKa I) ontOCHTCJI 1< HeoJIHyY (~oKyKyYeHLCKaJI II lfla3a),
a BTopoii - 1< 6pouaouoii 3noxe (KYJILyYpa MoHTeopy). B J<YJILTYPHOM CJioe MoHTeopy HMeeTCJI
,l).Ba ropH30HTa o6maHHJI (Mbl~pHwKa III aH III b), xpoHoJiont'lecKH ontOCJIIUHXCJI 1< pauueii
clm3e 3TOH KYJILyYpbl (Momeopy 1 Ca).
B ocuooe enoH MoaTeopy 6Lma aaA~eHa KepaMHKa, xapaKTepHaH ,l).JIJI Ha'laJia 6poH30ooA 3DOXH o Mon~ooe (puc. 6 H 7. 2-3); KyJia.TypHLIA cnoA MLIHAPHWKa Il, 1< KOTopoMy
npHHB,l).JIC)I(HT 3Ta KepaMHKa, 6LIJI OTO~CCTBJICH B 1960 ro,ll.y.
KepaMH'IecKHA MaTepHaJI THna Momeopy o MLI~pHwKe (MoJI,lJ.ooa) OTJIH'IaeTcJI OT
MaTepHaJia C3pa-ra MoHTeopy (H cOOToercroeHHo o BaJiaxHH, COOTBeTCTBeHHoA clm3L1) opHaMeHTOM,
HaHeceHHbiM npH IIOMOIUH DOCJie,l).OOaTe.JlhHOrO npoKOJia (f urchenstich), H 'laCTO DODilJlBJOIUHMCJI
MaTepHaJIOM ropo,ll.cJ<o-ycaTouCJ<oii TPaAHI..UIH (Xopo,li.HWTe-<l>oJJTewTH).
Ha paCKonJ<ax o MLI~pHwKe 6Lm npoH3Be,neH p~ wyJ'«<x>ooJ< H nooepxHOCTHbiX HCCJie.nooauHA, BCI<pLIBWHX CTOJIHI<H UeoJIHTH'IecKOH 3110XH, 6poH30BOI"O OeJ<a, JiaT3HCJ<OrO BpeMeHH,
OTHOCJIIUHeCJI 1< III -1 V BB.
B nyHKTe I.lHHTHpHM, ua TeppmopHH ce.11a KyKooa, 6LIJio uaA,neuo lfleoAa.'la.Hoe I<Jia,n6ume,
c ~BYMH lfla3aMH norpe6eHHJI, ,l).aTHpyeMoe XVI H XVII oo.
06pRCHEHHEPHCYHKOB
Puc. 1.- THTeJJKa Mop:tpueA, o6IWIA BH,n.
Pnc. 2.- BHJU>r ao BpeMR paCKonoK.
Pnc. 3.- tiacn. npotfJHJIR paCKonoK.
Pnc. 4.- Opy,nuR H lllparMeHT KepaMHKH H3 CJIOR .noKyK)'TCHioCKoA Kf.llltT)'pbl II.
Puc. S.- KaMeuuoe H KOCTRHoe op)'>KHe H opy,nnR, IIIA.neHHble B cnoe Kfn&Typbl MonTeOpy.
Pnc. 6.- tiepenKH KepaMHKH H3 CJIOR Mb!u,npHWKI 11.
Pnc. 7.-KepaMHKI H3 Mb!u,npnwKI: 1: cnoA III a (KynTypbl MouTCopy); 2-3, Mbru,npnwKa 11;
4-7, cnoit III b (KynTypbl MouTCopy).
Pnc. 8 . - KepaMHKI cnoR Kyn&Typbr, MoHTeopy, cnoA III b.

FOUILLES ARCHf:OLOGIQUES DE MÎNDRIŞCA
Ri~SUME

Les fouilles faites, en collaboration avec le Musee Regional de Badu, au lieu dit •< Titelca
)), situe au NNE du village, ont permis l'identification de deux couches de culture,
appartenant: la premiere (Mîndrişca I) au neolithique, a savoir a la phase Precucuteni Il, la
seconde
la civilisation Monteoru, de l'âge du bronze. La couche Monteoru comprend deux
niveaux d'habitation (Mîndrişca III a et III b), qui correspondent a une phase de debut de cette
civilisation (Monteoru I ca).
Morăriei

a
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A la base de la couche de civilisation Monteoru ont eu~ decouverts deux vases
et quelques fragments ceramiques qui appartiennent au debut de l'epoque du bronze de
Moldovie (fig. 6 e 7. 2- 3). La couche Mtndrişca II a laquelle appartiennent ces materiaux
a ete identifice en 1960.
La ceramique de type Monteoru de Mîndrişca se distingue de celle de Siirata Monteoru
et, en general, de celle de la Valachie de la meme phase, par son systeme d'omementation a
piqures successives (Furchenstich), et par une proportion considerable de materiaux de tradition Gorodsk-Usatovo (Horodiştea-Fofteşti).
Le chantier de Mîndrişca a, par ailfeurs, etendu son activite a une serie de sondages
et de recherches de surface, qui lui ont permis d'identifier des etablissements de l'epoque neolithique, de l'âge du bronze, du La Tene et des Ilie et IVe siecles.
On a, enfin, decouvert au li eu dit « Ţintirim >>, sur le territoire du village de Cucova, un
cimetiere feodal dont les tombes ressortissent a deux phases distinctes, correspondant aux
XVIc et XVIIe siecles.
EXPLICA TlON DES FIGURES
Fig. 1. - Titclca Moririei, vuc: generale.
Fig. 2. - DiffCrcnta momcnta de la fouillc:.
Fig. 3. - Coupc d'une ponion de la surfacc fouillec.
Fig. 4. - Outila et fragment dramique de la couche de civilisatÎ(In Paicucutcni Il.
Fig. S. - Outils et armca cn pierre et en os d«ouveru dana la coucbe Montcoru.
Fig. 6. - Fragmenta dramiquca de la couche de Mindrip II.
Fig. 7. - CCramique de Mindrip: 1, nivcau III .r; (ci•iliution Montcoru); 2-3, couche Mindritca 11; 4-7,
nivcau III b (civiliaation Monteoru).
Fig. 8. - CCramique de la couche de civilisation Monteoru, nivcau III b.
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SĂPĂTURILE DIN AŞEZAREA

DIN EPOCA BRONZULUI (CULTURA MONTEORU)
DE LA BOGDĂNEŞTI *
(r. Tg. Ocna, reg. Badu)

PRILEJUL cercetărilor de suprafaţi efectuate in ultimii ani de către colectivul Muzeului raional Tg. Ocna, au fost identificate în împrejurimile acestui
oraş un număr însemnat de aşezări din vremea comunei primitive. Prin
aceste wcercetări s-a urmărit să se precizeze şi să se determine intensitatea urmelor
de locuire din diferite epoci, in partea de sud a regiunii subcarpatice a Moldovei,
pentru stabilirea unui plan de siipături arheologice.
Dintre punctele identificate s-a hotărît efectuarea unui mic sondaj la Bogdăneşti
urmînd ca în anii viitori cercetările să fie reluate dacă primele rezultate se vor dovedi

u

C

satisfăcătoare.
Aşezarea

de la Bogdăneşti se află pe un promontoriu de terasă numit prin partea
locului « Todoscanu », care înaintează dinspre E spre V în albia majoră a Oituzului, şi
se ridică cu aproape 100 m deasupra nivelului acestui rîu. Pantele foarte abrupte ale
acestui promontoriu îi dau aspectul unei adevărate « cetăţui », a cărei suprafaţă nu este
netedă, ci uşor bombată. Resturile de locui re ocupă 1-2 ha, fiind masa te în special în
regiunea periferică şi cea mai ridicată. Cetăţuia se află la circa 1 km de marginea de NV
a satului Bogdăneşti şi la circa 800 m de şoseaua naţională Tg. Ocna-Braşov.
Săpăturile au fost executate între 25 august şi 25 septembrie 1959, însumînd o suprafaţă de circa 350 m2 • Pentru rezolvarea principalelor probleme stratigrafice s-a propus
secţionarea transversală a aşezării printr-un şanţ de 130 X 1,50 m; paralel cu acesta, la
5 m, s-a mai trasat un al doilea ş.anţ de 50 X 1,50 m. Săpăturile au dovedit existenţa a
două straturi: unul, aparţinînd fa2ei Cucuteni B, iar altul cu două nivele de locuire,
din perioada de început a culturii Monteoru (Monteoru Ic3- lc2) 1 (fig. 1).
In capetele pantelor de N-NE şi S-SV ale aşezării, sub solul negru vegetal,
gros de 3-15 cm, urmează un strat de aluviune de o grosime ce variază între 0,10 m
şi 1 m. In restul promontoriului, sub solul vegetal, urmează o depunere de culoare neagră
clisoasă, gwa~ă de maximum 30 cm din care provin fragmente ceramice şi resturi de
locuire aparţinînd celui mai nou nivel (Ic2) al culturii Monteoru de la Bogdăneşti. In
sectorul cuprins intre coama şi panta promontoriului, direct pe sub solul vegetal, pe pantă,
şi sub solul negru clisos, pe coamă, se găseşte un sol brun cenuşiu, gros de 25-30 cm,
din care provin resturi din faza Monteoru Ic3. Depunerea cu resturi Cucuteni B se
întinde la poalele pantelor <<Cetăţuiei», şi urmează solului brun cenuşiu al aşezării Monteoru Ic3. In acest sol de culoare brun-gălbuie, de o grosime ce variază între 30 şi 35 cm,
• Slpiturile au fost conduse de cltre Marilena Florc:scu, responsabili, Const. Buzdugan, directorul Muzeului
raional Tg. Ocna, Eug. Dogan de la Muzeul regional
Baclu şi Leon Boambl, student.
1 Datarea celor doul nivele de locuire, in perioada
de inceput a culturii Monteoru, s-a flcut tinind seama de
datele stratigrafice şi tipoloaice stabilite de cltre prof.

1. Nestor cu oca7ia slplturilor din aşezarea din epoca
bronzului de la Slrata Monteoru. Pentru aceasta vezi
1. Nestor şi colaboratori, Stlptltllrilt 16hloiDt.itt lk la !itlrala
Mot~lltlf'M It~ tt1111Jitlt1Îtl aului 19JO, in JCn-·, Il, 1, 1951,
p. 160; idem, Şat~lilrul Sărata Motrltoru, in SCI V, IV,
1-2, 1953, p. 75.
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se găsesc resturi mărunte de chirpic şi fragmente ceramice. Baza depunerii Cucuteni B
este marcată de lipiturile a două vetre. În
ceea ce priveşte urmele de locuire neolitice,
cercetările din acest an s-au limitat doar a
sesiza prezenţa lor pe Cetăţuie. Astfel, cu
ocazia săpării şanţului 1 s-au descoperit la
-1,90 m adîncime, în colţul de E-NE al
şanţului un complex (probabil resturi dintr-o
locuinţă) constituit din două grupe de
fragmente ceramice, bucăţi mici de chirpic şi
resturi din lipiturile unei vetre de dimensiuni mari (dacă considerăm toată suprafaţa
de 1 X 1,20 m de pămînt ars pînă la roşu
din jurul lipiturilor păstrate). Materialul ceramic este foarte corodat şi fragmentat; doar
un singur profil şi resturile de pictură de pe
cîteva fragmente ne-au servit pentru încadrarea acestui complex în faza Cucuteni B.
De asemenea cu prilejul săpării şanţului L
în capătul de SSE şi NNE au fost semnalate
alte resturi Cucuteni B, constînd din fragmente ceramice corodate, bucăţi mici de
vatră, chirpici şi resturi de cărbune. Aici însă
n-au putut fi identificate resturi sigure de
locuinţe. În general, resturile Cucuteni B sînt
foarte sporadice, datorită probabil şi faptului
că sondajul a fost efectuat într-o porţiune
corespunzătoare cu regiunea periferică aşe
zării Cucuteni B, obiectivul urmărit de noi
fiind acela al cercetării resturilor din epoca
bronzului şi nu cele neolitice.
Cele mai numeroase resturi as'!Pra că
rora a fost îndreptată toată atenţia sînt acelea
care aparţin culturii Monteoru. Cele două
niveluri de locuire din epoca bronzului de la
Bogdăneşti se încadrează în două faze de
început a culturii Monteoru; nivelul inferior
Monteoru lc3, şi nivelul superior Monteoru Ic2 (?).
Resturile care aparţin fazei Monteoru
lc3 sînt cele mai numeroase. Aşezarea din
această vreme a cuprins atît coama cît şi pantele line ale suprafeţei promontoriului. Din
cauza însă a aluvionărilor ulterioare, resturile in situ au fost identificate numai pe
coamă, pe pantă stratul de cultură fiind deranjat. Cu toate acestea s-au putut face unele
constatări deosebit de importante cu privire
la modul de construire a locuinţelor aparţi-
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nînd acestui nivel. Astfel, cu ocazia săpării şanţului L s-au secţionat transversal două
semibordeie situate pe panta lină a promontoriului, de la NE la SV. Ele au fost săpate
de la baza solului brun-cenuşiu cu resturi Monteoru Ic3. Săparea însă propriu-zisă a
constat în amenajarea pantei pe o porţiune limitată de la SV spre interior, unde adîncimea maximă este astăzi de 1 m de la suprafaţa actuală a solului. Groapa semibordeielor
a fost observată în special pe· latura de SV unde intră mai adînc sub forma a trei trepte
în solul galben-cafeniu. ln schimb latura de NE nefiind adîncită se confundă cu baza
solului brun-cenuşiu. Cele două semibordeie au forma ovală, cu dimensiunile respectiv
de 4,25 x 3 m şi 4 x 2,50 m şi sînt situate la o distanţă de 3 m unul de altul. Cu ocazia
secţionării semibordeiului 1 s-au identificat pe latura de V resturile probabile ale unei vetre
construită din pietre de gresie arsă, de dimensiuni mijlocii (0,80 x 0,30 m) şi mult căr
bune. Aceeaşi observaţie s-a făcut şi la secţionarea semibordeiului II unde s-au găsit
în apropierea laturii de NNE, pietre arse aşezate în semicerc şi mult cărbune. De asemenea, din secţiunile făcute rezultă că în interior nu au existat platforme, deşi, s-au
găsit cîteva pietre disparate, pe care le-am pus însă în legătură cu resturi din construcţiile
interioase (vatră, cuptor sau unele amenajări de la intrare). Pămîntul de umplutură din
interior este brun-cenuşiu ca şi cel din stratul de cultură. Fragmentele ceramice găsite
în semibordeie sînt puţine şi în cea mai mare parte atipice.
La circa 12 m spre NE de semibordeiul 1 a fost descoperită o vatră, de formă
aproape rotundă cu diametrele de 0,60 X O, 70 m, prevăzută cu o gardină din pietre
de dimensiuni mijlocii. Lipiturile acestei vetre, groase de 4-5 cm, de culoare cărămizie,
erau aşezate peste un strat subţire de pămînt, sub care se afla un rînd de pietre. La rîndul
lor pietrele au fost aşternute peste resturile unei alte vetre mai vechi, cu lipituri groase
de 2-4 cm arse pînă la galben cărămiziu. ln acest caz este vorba de o vatră aparţinînd
nivelului inferior, care a fost refăcută în mai multe rînduri. La nivelul stratului superior
de lipituri s-au găsit cîteva fragmente ceramice Monteoru Ic3. La baza nivelului cu resturi
Monteou Ic3 s-au mai găsit şi alte vetre de formă ovoidală cu diametrele de 0,50 x O, 70 m
cu lipituri groase de 2-5 cm, construite însă direct pe pămînt.
Caracterul destul de limitat al cercetărilor din acest an nu ne-au permis să stabilim
dacă ele fac parte din locuinţă sau au fost construite în aer liber. Tot în legătură cu
nivelul de locuire Monteoru Ic3 stau şi cele patru gropi (2, 3, 5, 8) de formă ovoidală
ale căror diametre variază între 1,50x2 m şi 1 x1,50 m şi cu adîncimea de 1,60-2 m
de la suprafaţa actuală a solului. E(e au fost săpate de la baza solului brun-cenuşiu şi
au profilul în formă de pungă uşor strînsă la gură. Pămîntul de umplutură al acestor
gropi conţine foarte multă cenuşă (groapa 3), arsuri, bucăţi mici de vatră, cărbune,
pietre (groapa 5) sau pămînt brun-gălbui şi cenuşă (gropile 2,8). Materialul ceramic
rezultat este bogat dar destul de fragmentat. Trebuie remarcat faptul că în gropile 2 şi
3 s-au găsit numeroase oase de animal. Rîşniţele şi frecătoarele din piatră găsite în
preajma semibordeielor şi în gropi atestă ca ocupaţie cultura primitivă a plantelor.
În afară de resturile amintite mai sus s-au găsit numeroase cuţite curbe din piatră,
lame din silex, topoare plate sau perforate din piatră, dăltiţe din piatră, cîteva
sule din os.
Ceramica aparţinînd celui mai vechi nivel de locuire Monteoru de la Bogdăneşti
poate fi împărţită, după pastă, în două categorii: a) fină, de culoare cenuşie închisă sau
neagră, mai rar cărămizie, cu luciu la exterior şi interior, din pastă omogenă şi bine
frămîntată şi b) de culoare cenuşiu-cărămizie, fără luciu, din pastă mai puţin
omogenă.

Deşi materialul este destul de fragmentar s-au putut reconstitui totuşi cîteva forme.
Din pasta fină se confecţionau ceşti de diferite dimensiuni, cu gîtul mai înalt, cu corpul
scund şi cu profilul arcuit, prevăzute cu o toartă sau eventual două (?), trase din buza
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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şi suprainălţate, prevăzute cu un mic butonaş 1 (fig. 2/1, 3, 6-8; 3/1, 2, 5, 7,8)
şi străchinile cu gura largă şi corpul uşor rotunjit, cu buza lăţită şi trasă în afară, din
care porneşte o mică proeminenţă in formă de X (fig. 2/2; 3 /6). Din a doua categorie

vasului

fig. 2.

Fragmente !"eramice din nivelul inferior (Monteoru Ic3).

ceramică fac parte
prevăzute cu torţi

vasele de dimensiuni mai mari, cu buza lăţită in afară, fundul îngust,
tubulare, dispuse uneori orizontal.
Pe ceramica din prima categorie predomină indeosebi, ca decor, cercurile concentrice, caracteristice fazei ~fonteoru lc3 2 • Acest decor este asociat uneori cu cîte două
linii executate cu rotiţa dinţată dispuse pe umăr sau in spaţiile libere de pe corpul vaselor. Alteori se intilneste incizia sub formă de linii sau cîte două arcuri de cerc terminate
la capete cu împunsă~uri (fig. 2 15). În unele cazuri înseşi cercurile concentrice au unul
dintre diamctre acoperit cu un şir de impunsături largi. ~tai rar se întîlneşte cercul executat cu rotiţa dinţată, al cărui cîmp este divizat prin trei arcuri de cerc realizate în aceeaşi
tehnică (fig. 2/4); alteori cimpul este acoperit cu două linii incizate care se Întretaie,
iar spaţiile libere sînt decorate cu un pai fin. În ceea ce priveşte cea de-a doua categorie
ceramică din cel mai vechi nivel de locuire Monteoru de la Bogdăneşti, menţionăm
1 Tipul de ceaşcă cu hutonaş pc toartă este întîlnit
în Moldova în special la Poiana în aşezarea din epoca
bronzului. Vezi Radu şi Ec:aterina Vulpe, Les frmi/ln
tk Poiano, în Daritl, lll-lV, p. 278 ti fig. 20j5; 21/3 şi

şi

22/1,10.
1 Ion r-.;c:sror şi colaboratori, Şat~litrul Jdrala Aloflltoru,
în JCIV, IV, 1-2, 1953, p. 75.
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frecvenţa brîului în relief crestat, dispus fie sub marginea vasului, fie vertical pe corpul
acestuia; de asemenea, uneori pe buză se întîlneşte linia în zigzag executată fie cu rotiţa
dinţată fie cu un beţişor. Cu ocazia unor cercetări viitoare se vor întregi datele cu privire
la formele şi decorul vaselor aparţinînd acestui
nivel de locuire.
Aşa cum am arătat la prezentarea stratigrafiei staţiunii de la Bogdăneşti, deasupra
solului brun-cenuşiu cu resturi din faza Monteoru Ic3 s-a identificat un alt nivel de locuire,
aparţinînd unei faze imediat ulterioare, Monteoru Ic2. Aceste resturi ocup! în special
coama promontoriului « Todoscanu ». Depu1
nerea este subţire şi prezintă întreruperi. La
1
baza acestui nivel s-au găsit numeroase pietre,
'
care ar putea fi puse în legătură eventual, cu
existenţrunor locuinţe. De altfel din acest nivel
provin şi budţi de chirpic ars cu urme de
nuiele. Nu s-au putut face însă observaţiuni
asupra tipului şi sistemului de construire a
----locuinţelor, deoarece aceste resturi apar sporadic şi nu alcătuiesc grupuri compacte. ln tot
cazul, deoarece în acest nivel, spre deosebire
de nivelul inferior, nu s-a găsit nici o groapă
de bordei, se poate presupune d în perioada
respectivă existau locuinţe de suprafaţă. De
'
asemenea, la baza nivelului superior au fost
identificate şi patru vetre de formă ovoidală,
cu diametrele de 1,1 Ox 0,80 m, ale dror
lipituri groase de 3-5 cm, amestecate cu mult
nisip erau arse pînă la roşu cărămiziu. Una
1
din aceste vetre, spre deosebire de celelalte,
lera construită pe un strat de pămîn_ţ, gros de
Fig. 3. - Fragmente ccramiee din nivelul inferior
4 cm, aşternut la rîndul său pe o « podin! »
(Monteoru Ie3).
1
compactă de cioburi •
ln legături cu nivelul superior stau şi
cele şase gropi cu resturi menajere, săpate de la baza depunerii respective şi cu forma
aproape rotund! în plan, cu diametru} variind între 0,80 şi 1,10 m şi adînci de
0,50-1 m, de la suprafaţa actuală a solului. Profilul gropilor este în formă de sac sau
clopot. ln comparaţie cu acelea din nivelul inferior, gropile aparţinînd acestei aşezări
sînt mai puţin bogate, atît în material ceramic, cit şi în oase de animal.
Ceramica semnalată în nivelul superior şi în gropile corespunzătoare acestuia
este tot atît de fragmentară ca şi în acela inferior. Cu privire la forme, remarcăm ceştile
cu una sau două torţi cu şa şi prag (fig. 5 /2; 4 /2) sau vasele mai mari cu torţi în
hand! sau tubulare, cu buza lăţită şi fundul îngust (fig. 5 /4).
ln ceea ce priveşte decorul, o caracteristică pentru ceramica din acest nivel o constituie grupele formate din cîte două-trei linii în relief dispuse fie pe partea anterioară
a torţii, fie pe corpul vasului în zigzag sau vertical (fig. 4 /3-4). De asemenea este
1

1

1

•

..

'
1
1

1

1 La Sirata Montcoru in cuprinsullocuirii Montcoru 1
se intilnesc vetre construite pc o poclinl de cioburi. Pentru
aceasta vezi Ion Neator ti colaboratori, S4pdtllriu •blo-

20- •. 2

kltict il 14 Stlrlllt1 M•fll_.ll l11
SCIV, Il, 1, 1951, p. 161.
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prezent şi în nivelul superior, decorul constînd din brîu în relief crestat. Dintre uneltele
şi obiectele descoperite în nivelul superior, menţionăm rîşniţele din piatră ovale sau
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Fig. 4.

Fragmenre ceramicc din nivelul superior
(Monreoru k2).

Fig. 5. - Fragmente ceramice din
nivelul superior (Monreoru k2).

Fig. 6. - Obiecte din lut ars din inventarul aşezării din epoca bronzului.
1, picior de hgurină; 2, fusaiol:l.

rotunde, frecătoare, cuţite curbe din piatră, lame din silex, săpăligă din corn de animal
etc. Merită deosebită atenţie de asemenea, şi un picior de idol din lut ars (fig. 6/1 ).
Spre deosebire de aşezarea corespunzătoare nivelului inferior, aşezarea din faza
.Monteoru Ic2 era fortificată. Astfel, cu ocazia săpăturilor noastre, în apropierea limitei
de SSV a promontoriului, a fost identificat un şanţ de apărare, săpat în pantă şi cu profilul în formă de pîlnie, lat de 3 m şi adînc de 2,50 m de la suprafaţa actuală a solului.
In pămîntul de umplutură al şanţului s-au găsit foarte puţine fragmente ceramice, .\lonteoru, atipice. Observaţiile stratigrafice făcute ne-au dovedit că acest şanţ a fost săpat
de la baza nivelului superior (:\lonteoru Ic2). În afară de aceasta, peste şanţul de apărare
nu s-au mai găsit urme de locuire corespunzătoare nivelului superior. Pe baza acestor
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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fapte deşi fragmentele scoase din pămîntul de umplutură al şanţului nu sînt concludente,
sîntem înclinaţi să atribuim acest şanţ aşezării din faza Monteoru lc2. Rămîne ca prin
cercetările viitoare să se precizeze traseul şanţului şi eventual şi alte elemente de
fortificaţie.

*
Cercetările

de la Bogdăneşti aduc o contribuţie la cunoaşterea culturii Monteoru
(fazele de început) din regiunea subcarpaticl a Moldovei. Rămîne ca prin cercetările
viitoare să se obţină date mai ample care să lărgească orizontul cunoştinţelor noastre,
asupra aspectului culturii Monteoru din această parte a Moldovei.
MARII.ENA FLORESCU

..
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CONSTANTIN BUZDUGAN

PACKOUKH HA UOCEJIEHHH BPOH30BOrO BEKA
(KYJlbTYPbl MOHTEOPY)

B BOr.U3HEWTH

PE310ME
lloceneHHe Bor~3HewTH HBXOJUITCR Ha oLJcryne -reppacLJ ccTo~OCKaHY••, KpyYble CKJIOHbl
KOTOpoR npurou<n eR B~ KpeOOCTH. CIJe~bl OOHT8HHR 38HHM8JOT OJlOJltii,AL B 1-2 ra, OHH cocpe~OTO'IeHbl, B 'laCTHOCTH, Ha OOJJee BLICOKOM Kpae Bbicryna. KpenOCTb HBXO,lUITCR Ha paCCTORHHH
1 KM OT ceaepo-38IUI,Z:UIOR OKp8HHbl cena Bor~3HeWTH.
llnolltiiJlL paCKonoK paaHa 350 KB. M; o6uap)'>KeHo ~88 KYJlb'fYPHLJX CJJOR: nepaLJR H3 IDIX
HeoJJHTH'IeCKJdl, OTHocRmHRcR K ~83e KyKyTeHH B, BTOpoA co~ep>KHT ~88 ropH30HT8 o6HTSHHR
6poH30BOro aeKa (KYru.T)'pbi MoH-reopy). Cne~r ~83LJ KyKY'feHH B oea.Ma HeMHoro'IHCJJeHHbi,
OHH COCTORT JIHWL H3 OT~eJlbHbiX rJJHHRHbiX 'lepeOKOB, ocr&TKOB C8M8Ha HJ1H KYCKOB rJJHHbl OT
O'l&roB, p836pOC8HHLIX rJJaBHbiM o6p830M Ha Kp810 KpenOCTH.
CaMbJe MHOro'IHCJJeHHLJe CJJe~J OTHOCRTCR K Kyru.-rype MoHTeOpy. Ha BepWHHe H CKJIOHBX
Bbicryna H~eHbi CJJ~I noceneHHR ~83bl Momeopy 1,3. B xo~e paCKonoK o6Hapy>KHJIH Me
OB8JlbHLJe 00JJY3eMJUIHKH, BHyrpH KOTOpbiX OTO~eCTBHJJH ocr&TKH yrJJR H O'l&roB, DOCTpoeHHbiX
H3 o6o>K>KeHHoro nec'laHHKa. HapR,Zzy c O'laraMH aayrpn noJIY3eM.llRHOK HawJJH H ~pyme, rJJHHRH8R
OOM83Ka KOTOpbiX TOJIIltHHOR B 3-4 CM npHJJerana Henocpe~CTBeHHO K 3eMJle.
B o~oM JJHWL CJJY'Iae o6Hapy>KHJJH oqar c KaMeHHbiM no~oM, CJJo>KeHHLJM H3 o6M83KH
OOJJee ~peBHero O'lara. Bce 'leTblpe RMbJ, OTHOCRJI.tHecR K 3TOMY ropH30HT)' OOHT8HHR, OB8JlbHbl
B OJlOCKOCTH, C D~HJleM B B~e CJJerKa CTRHyroro y OTBepc11UI MeWKa. 3eMJJR, 38110JIHRBW8R
RMY, co~ep>KHT 30J1Y, yroru., KaMHH HJDI >Kenroaaro-Kopn'IHeayro 3eMJJIO, a T8K>Ke MHoro rJIHHRHbiX
'lepenKOB H KOCTeR >KHBOTHbiX. KepaMHKa 3TOro ropH30HT8 o6HT8HWI p83~eJIJleTCR Ha Me KaTeropHH: BbiJJOJI.teHH}'JO CHapy>KH H H3HyrpH TOHKYIO Kep8MIIK)' Ceporo HJJH 'lepHOro QBeTa H HeJJOJ.QeHHYIO KepllMID<Y Cepo-KHpOH'IHOro QBeTa H3 MeHee O~OpoJniOro TeCTa.
KpoMe CJJe~oa 3TOro ropn3oHT& o6HT&HHR, o6uap)'>KeHbl H CJJe~ 6onee no:J~ero noceneHHR,
oepoRTHo aocxoARmero K ~83e, Henocpe~craeiOio CJJe,ztoBaBweR 38 ~~ Momeopy 1,2. Ha ~e
3TOro OTJJO>KeHHR 'lepHOrO QBeTa HawJIH MHOro'IHCJleHHble KaMHH H CJJe~I C8M8Ha, KOTOpble MO>KHO
CBR38Tb CO CJJe~ H83eMHbiX >KHJJHJI.t. 06Hap)'>KHJIH TpH O'lara, nocrpoeHHbiX Ha 3eMJle, H O~H
O'Iar H8 H8CTHJJe H3 'lepenKOB.
lloceneHHe 3TOro ropH30HT8 6b1Jlo yKpei1JieHo. 38JI.tiiTHbiR poa BCKPblJIH 6JIH3 ro~roro
:Jana,~U~oro Kpu Bblcryn8. OH BbU<onau a CKJIOHe, a n~nm. HMeR B~ aopoHKH.

Oli'h.HCHEHHE PHCYHKOB

Puc. 1.- liorA:JHeWTH- ccTo.llocKauyll. <l>parMeHTbl npo4IHJJ11 BOCTO'IHoR CTeHbl nonepe'IHoro pua.
Puc. 2.- Cl»parMeHTbl KepaMHKH HH)I(Hero cno11 (MotrreOpy lcl).
Puc. J.- il»parMeHTbl Kep&MHKH HH)I(Hero cno11 (MotrreOpy 1=3).
Puc. 4.- <l>parMeHTbl Kep&MHKH BepXHero CJJOR (MotrreOpy lc2).
Puc. S.- <l>parMeHTbl Kep&MHKH uepXHero CJJOR (MotrreOpy 1,2).
Puc. 6.- Hpe.llMeTbl ua o6o)l()l(eHHoA rnHHbl H3 HH&eHTapll noceneHHR 6poH30Boro &eKa: 1, nora cnTY:JTKH; 2, npRCJJHQe.
20'
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FOUILLES DE LA STATION DE L'AGE DU BRONZE
(CIVILISATION DE MONTEORU) DE BOGDANEŞTI
RESUME

Le site de Bogdăneşti se trouve au haut d'une terrasse, a pentes escarpees et a aspect de
forteresse nommee ce Todoscanu ••, situee a 1 km NO du vilfage de Bogdăneşti. Les restes
d'habitation occupent une surface de 1 a 2 ha, situee vers la peripherie de la terrasse, qui
en constitue la partie la plus elevee.
Les fouilles ont porte sur une superficie de 350 m1 , revelant l'ex.istence de deux couches
de culture, l'une neolithique, de la phase Cucuteni B, l'autre comprenant deux niveaux d'habitation de l'âge du bronze (civilisation de Monteoru). Les restes de la phase Cucuteni B sont
rares, ne consistant qu'en fragments ceramiques isoles, en debris de bousillage et d'enduit
d'argile des âtres, recueillis surtout pres des limites du site.
Les vestiges les plus nombreux sont ceux appartenant a la civilisation de Monteoru:
tant sur la terrasse que sur ses pentes escarpees, on a identifie des restes 'de la phase Monteoru
Ic3. Les fouilles ont mis au jour deux huttes ovales, a demi creusees dans le sol, a l'interieur
desquelles on a identifie des restes d'âtre, construits en blocs de gres, ainsi que du charbon.
Outre ces âtres interieurs, on en a decouvert d'autres dont l'enduit d'argile, de 3 a 4 cm
d'epaisseur, se trouve a meme le sol. Une seule fois on a trouve un âtre a rebord de pierre,
construit sur les restes d'enduit d'un âtre plus ancien. Les quatre fosses appartenant a ce
niveau sont en forme de bourses, de section ovale, legerement retrecie a la partie superieure.
La terre de remblai contient de la cendre, du charbon, des pierres ou de la terre d'un brunjaunâtre, ainsi qu'une grande quantite de fragments de ceramique et d'ossements d'animaux.
La ceramique de ce niveau d'habitation comprend deux categories: une ceramique fine, de
couleur grise ou noire, lustree tant a l'exterieur qu'a l'interieur, et une ceramique d'une pâte
moins homogene, non lustree, d'un gris-brique.
En dehors des restes appartenant a ce niveau, on a decele les traces d'un etablissement
plus recent, correspondant a une phase immediatement posterieure a la phase Monteoru lc2.
A la base de ce depot argileux de couleur noirâtre, on a trouve des pierres et des restes de
torchis provenant probablement des habitations de surface, dont les traces sont encore visibles.
On y a identifie trois âtres construits a meme le sol et un quatrieme eleve sur une plateforme faite de tessons. L'etablissement qui correspond a ce niveau etait fortifie. On en a decouvert le fosse de defense, aux talus obliques, pres de la limite SSO de la terrasse.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Bogdăneşti - « Todoscanul~t. Fragmenta d'une coupc de la paroi est de la tranchec rrans~rsalc.
Fig. 2. - Fragmenta dramiquea du nivcau infericur (Montcoru lc3).
Fig. 3. - Fragmenta dramiqucs du nivcau inferieur (Montcoru lc3).
Fig. 4. - Fragmenta dramiquea du nivcau au~ricur (Montcoru Ic2).
Fig. 5. - Fragmenta dramiquea du nivcau au~ieur (Montcoru lc2).
Fig. 6. - Objcta cn terre cuite appartcnant a l'invc:ntairc: de l'etabliaacmcnt de l'âgc du bronzc:. 1, jambc de
figurine; 2, fusaiolc:.
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SĂPĂTURILE DE LA COSTISA*
(r.

Buhuşi,

reg. Badu)

E DEALUL cetăţuii din comuna Costişa, a
Radu Vulpe şi C. Mătasă o staţiune din

fost cercetată ind din 1937, de dltre
epoca bronzului, găsindu-se, împreună
cu urme de chirpic, un material ceramic de un aspect încă necunoscut la noi in
1
ţară • lo 1959, ca delegat al Institutului de arheologie al Academiei R.P.R., am executat
săpături pe scară mai întinsă, pentru a lămuri problemele ce se puneau în legătură cu
acest aspect al epocii bronzului 2 •
Aşezarea se află deasupra satului Costişa, pe terasa superioară din stînga văii
Bistriţei, pe un tăpşan de formă elipsoidală, mărginit de rîpe adinci şi legat de restul
terasei printr-o şa, tăiată ind din antichitate prin două şanţuri de apărare (fig. 1, şan
ţurile 2 şi 3). Locul, care a avut astfel rolul unei acropole fortificate, pentru a fi făcut
inexpugnabil dinspre valea Bistriţei, a fost înconjurat şi pe laturile de SV şi de N cu
un şanţ de apărare săpat de-a curmezişul pantei (fig. 1, şanţul 1). ln vechime au fost
locuite atît cetăţuia, afară de pante, cît şi şaua. Săpăturile noastre au început prin două
secţiuni late de 1,5 m, dispuse în cruce, in lungul şi latul acropolei (lung. 100 xlăţ. 46 m);
ele s-au extins apoi în unghiul de SE al crucii prin secţiuni perpendiculare pe marginea
de E şi pe axul longitudinal al staţiunii. Şaua a fost de asemenea secţionată, în lungul
ei, astfel ca secţiunea să cuprindă cele două şanţuri de apărare, care o delimitează la
E şi la V (fig. 1).
Stratigrafia se prezintă astfel: baza o formează loess-ul galben peste care s-a aşezat
un strat brun-gălbui cu material precucutenian, gros de circa 0,30-0,35 m. Peste acesta
se constată o depunere brună de 'U, 15 m grosime, aparţinînd culturii Cucuteni A 1
( = Izvoare 11 2). Aceasta e suprapusă de o depunere cu o grosime variind in jurul a
0,25 m, din epoca bronzului, divizată în două straturi dintre care unul, de culoare bruncenuşie, este asociat cu material al culturii Costişa, iar celălalt, de culoare cenuşie
închisă, asociat cu niveluri de bolovani, aparţine fazei mijlocii a culturii Monteoru.
Aşezarea a fost locuită şi in epoca feudală tîrzie (sec. XVIII sau XIX), din care vreme
s-au găsit bordeie şi cuptoare pentru afumat prune.
Şanţurile de fortificaţie au fost săpate foarte probabil în epoca bronzului, în timpul
locuirii Monteoru. Cioburile cele mai recente, găsite în fundul şanţului 1 şi 2, sînt
monteoriene. Şanţul 3 n-a fost explorat ind pînă la bază. ln fundul şanţului 1 s-au găsit
urme de drbune, care ar putea proveni de la o eventuală palisadă de lemn incendiată.
Tot aici s-au găsit şi mai multe pietre rotunde fasonate, servind la lupta cu praştia,
vestigii ale vreunui atac.

P

• Din colectiv au flcut panc: Al. Vulpe (responsabil),
C. Mltasi, M. Zamottcanu, Marilcna Florcacu, Ioana
Zamottcanu, Valcntina Vcaclovski-8~ill, A. Buzill.
1
C. Mltasl, Crmldri tlit1 preistori4 jiiiii/NIIIi Nrfllfl/,
in BCMI, 1938, 97, p. 29, 6g. 50.

a.

1 Lucrlrilc finanfatc de Muzeul regional de arheologic
din Piatra-Neamţ, care ne-a acordat sprijin şi prin colaboratorii sli, s-au dc:aflfurat in cursul anului 1959 in două
campanii, de la 8 iunie la 5 iulie şi de la 10 septembrie
la 12 octombrie. Desenele au fo~t executate de A. Buzi li.
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Stratul precucutenian este relativ sărac in material ceramic. S-au găsit, in special
in centrul aşezării, multe oase de animale, Într-un loc descoperindu-se chiar o grămadă
mare de asemenea oase, printre care predomină cele de vită mare, amestecate cu cioburi caracteristice şi cu rîşniţe. Tot acestui strat ii aparţin şi o serie de gropi mari de circa
1,5 pînă la 2 m diametru, foarte sărace in inventar. Inventarullitic se compune din lame de
silex de culoare cafenie, topoare plate de diferite mărimi. S-au găsit şi figurine antropomorfe
cu stcatopigic foarte accentuată
(fig. 3 /3) 1 • Ceramica prezintă
asemănări cu faza I 2 de la Izvoare şi o sumă de aspecte noi.
Remarcăm o ceaşcă bitronconică
cu caneluri orizontale in jurul
gitului şi avind pe pîntece un
decor incis, constind din benzi
simple oblice (fig. 3 12) şi o
ceaşcă Jnai mare, avind umărul
accentuat printr-o gituitură pe
care sint situate proeminente în
formă de corn. Decorul acesteia
se compune din grupuri de cîte
patru mici alveole situate pe gît
şi pe umăr şi din linii radiale
incise pe partea dinspre fund a
vasului (fig. 3/1 ).
În epoca bronzului, locuinţele au fost mai concentrate
pe latura de E şi la extremităţile
de N şi S ale aşezării. Depunerea fiiind subtire, cele două
niveluri se prezintă de multe ori
telescopate. Ele pot fi delimi- Fig. 3. - Ce ram ici de la Costita: 1 -3. cultura prccucutcnianl; 4, vas
de ofrand:l cu decor in relief, cultura Montcoru.
tate mai ales prin vetre şi prin
pavaje de bolovani.
"'
Succesiunea stratigrafică a celor două culturi din epoca bronzului a putut fi determinată in modul următor:
Materialul monteorian i11 si/11 se află asociat cu niveluri de bolovani de riu care
nu pot fi interpretate decit ca pavaje, aparţinînd locuirii respective. Asemenea pavaje
cu material monteorian suprapun în repetate rinduri complexe in si/11 ale culturii
Costişa (fig. 2). Pc întreaga suprafaţă săpată nu a fost observat un singur caz care
să permită o interpretare in sens invers. Suprapunerile au fost însă destul de rare
deoarece purtătorii culturii Monteoru au ales, pentru locuinţele lor, spaţii libere din
aşezarea anterioară sau au procedat la o curăţire a resturilor de locuire precedente. Mai
ales în partea de SE a cetăţuii au putut fi observate bine o serie de suprapuneri care au
dus la prezentele concluzii. Astfel, în secţiunea III s-au descoperit trei vetre suprapuse.
Nu este vorba de o refacere în cadrul aceleiaşi faze, ci de faze diferite. Vatra de deasupra
este aşezată direct pe pavajul de bolovani, cea intermediară stă pe un strat de cioburi
ale culturii Costişa (ea este totuşi monteoriană deoarece în respectivul strat de cioburi
s-au găsit şi două fragmente monteoriene), cea de jos are lipitura direct pe pămînt şi

••

1

R. Vulpe,

/~,_,.,, Mom~ţrtJjie

tJrbtologitti, Bucuresti, 1958, p. 103

şi
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ca nivel corespunde locuinţei Costişa, de alături. Lîngă o altă vatrli din nivelul superior,
cu crusta lipită direct pe pavajul de bolovani (vatra 9 din Secţiunea IV), s-a găsit o
ceaşcă mare monteoriană in situ constituind unul din indiciile de datare ale acestui nivel.
Sub această vatră s-au găsit un complex de cioburi şi un vas întregibil de tip Costişa.
De asemenea, deasupra locuinţei din secţiunile VIII şi III aparţinînd culturii Costişa,
s-a putut identifica o depunere monteoriană, groasă de 0,15-0,20 m inclusiv pavajul de
bolovani. Acestea sînt unele
din datele cele mai evidente
care demonstrează importanta
relaţie stratigraficli dintre culturile Cos ti şa (jos) şi Monteoru
(deasupra).
In cadrul locuirii Costişa
se întîlnesc numeroşi chirpici
arşi. Nu s-a putut încă delimita
forma vreunei locuinţe, dar,
după armătura de nuiele a unor
bucăţi de chirpici şi a unui colţ
de perete, se poate deduce o
formli rectangularli. Vetrele au
lipitura direct pe pămînt, crusta
lor fiind subţire şi sflirîmicioasă.
In unele cazuri se observă refaceri ale vetrelor (de ex. trei
vetre suprapuse în suprafaţa
A, secţiunea IV). In secţiunile
Fig. 4. - Ccramid de la Costişa: cultura Costişa.
alăturate VIII şi III ale suprafeţei A s-a găsit un complex
de 16 vase in situ, răspîndite printre resturile incendiate ale unei locuinţe, a cărei
podinli de lut prezenta întinse petice arse (fig. 2).
Ceramica, lucrati din pastli cafenie de bunli calitate, cu cioburi mlirunt pisate ca
degresant, prezintli de multe ori lustruirea pereţilor exteriori şi, uneori, şi a celor interiori. Se întîlneşte şi o specie de ceramică mai grosolanli, dar şi în acest caz arderea
este bunli, pereţii vaselor fiind consistenţi şi rezonanţi.
..
S-au descoperit urmlitoarele forme:
Mai întîi, ceaşca pîntecoasli cu două tortiţe, uneori uşor supraînlilţate (fig. 4/3).
Este cea mai frecventli şi este totdeauna ornamentată. Remarclim o variantli. cu decorul
foarte îngrijit, avînd cele douli torţi supraînlilţate cu secţiunea de ansa lunata, iar pe fund
prezentînd o adînciturli concavli (fig. 5/3). Trebuie de asemenea sli amintim numlirul
mare de miniaturi reprezentînd diferite variante ale acestei forme.
Un alt tip de vas des întîlnit este amfora. De fapt este vorba de o ceaşd cu gîtul
înalt, cu torţile late alăturate de gît. Se întîlnesc amforete mici, aproape miniaturale, fin
lucrate (fig. 5/4) şi amfore mari (fig. 4/1) care, aşa cum s-a constatat într-un caz, erau
îngropate în plimînt pînă la mijloc. Mai rar întîlnim amforele cu tortiţe tubulare dispuse
în zona de maximă grosime a pîntecelui (fig. 4/2).
Singura formă a ceramicii de uz casnic, mai grosolani, este strachina tronconid,
cu pereţii uneori uşor curbaţi (fig. 5/2), care are uneori dimensiuni mari. Din margine
se desprind în jos două tortiţe tubulare, a căror îmbucăturli superioarli se prelungeşte
de-a lungul zonei de dedesubtul buzei cu un scurt brîu alveolar. Aceste vase au suprafaţa
exterioarli decoratli cu trlislituri neregulate de mlitud.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Decorul ceramicii este puţin variat în motive. Aproape pretutindeni întîlnim triunghiurile haşurate incise, cu vîrful în jos, dispuse pe umărul vaselor şi avînd baza pe o
bandă de linii orizontale din jurul gîtului (fig. 4 /3). Acest decor se întrerupe în dreptul
torţii, fiind înlocuit, fie cu un grup de linii scurte verticale, spaţiul dintre ele fiind
uneori umplut cu puncte (fig. 4 /2), fie printr-o serie de triunghi uri mici, alternativ
haşurate, dispuse între două linii verticale (fig. 4 /1). Deseori ornamentul triunghiular de pe umărul vaselor
alternează cu benzi verticale
umplute cu un şir de împunsături. La amforele mari
banda din jurul gîtului este
uneori accentuată de unul sau
mai multe brîuri în relief
(fig. 4 /1 ). Mai rar triunghi urile
de pe umăr sînt înlocuite cu
simple J>enzi scurte verticale
(fig. 5 /5). La foarte puţine vase
se întîlnesc şiruri de puncte de-a
lungul laturilor triunghiurilor
sau în jurul marginii (fig. 5 /4).
În rest se găsesc cuţite
curbe de piatră. Nu s-a putut
preciza dacă cele cîteva topoare
cu gaură de înmănuşare, între
care unele cu extremitatea cefei
s
'
bulbară, precum şi cîteva piese
de aramă, între care un pumnal
cu limbă de miner şi un cuţitaş,
aparţin acestui nivel sau locuirii
ulterioare. Restul inventarului
Fig. 5. - Ccramici de la Costita: l, cuhura Mon!L"Oru; 2- 5,
este constituit din fusaiole,
cuhura Costita.
greutăţi de lut şi linguri de lut.
Există numeroase indicii penrtu existenţa a două niveluri monteoriene succesive.
De cele mai multe ori materialul respectiv n-a putut fi atribuit cu precizie unuia sau
altuia din aceste niveluri, pavimentele de bolovani nefiind destul de dense pentru a
împiedica tulburarea cioburilor prin tasare, prin alunecări de teren şi prin marele număr
de galerii de rozătoare. Trebuie subliniat d locuirea monteoriană s-a concentrat şi mai
aproape de marginile acropolei, încît zona în care s-au făcut observaţiile stratigrafice
mai bogate a fost destul de redusă (max. 4-6 m lungime).
Ca resturi de locuinţe monteoriene, nu s-au găsit decît pavimente de bolovani,
dintre care cel de deasupra este cel mai bine păstrat şi mai dens. Vetrele primului nivel
Monteoru au lipitura aşezată pe un strat de cioburi ce se sprijină la rîndul lui pe un
strat de prundiş şi de bolovani mari. Lipitura celor din nivelul superior face priză direct
cu pavimentul de bolovani de la baza nivelului. Vetrele sînt circulare, avînd un diametru variind între 0,80 şi 1,20 m. Crusta este groasă şi consistentă.
Nivelul inferior nu a fost surprins niciodată izolat, fiind permanent suprapus de
pavajul de bolovani al nivelului următor; vetrele celor două niveluri se suprapun (vezi
exemplul din secţiunea III, citat mai sus).
Materialul prezintă o varietate destul de mare. Formele principale sînt: ceaşca
cu două torţi cu şa, de cele mai multe ori şi cu prag, de diferite dimensiuni, decorată
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cu linii in relief sau inci se in jurul gitului (fig. 5 /1); o asemenea ceaşd are in interior
un perete despărţitor cu un orificiu la mijloc; askos-uri; vase « de ofrandă)) (fig. 3 /4);
vase mari pintecoase cu marginea răsfrintă brusc lîngă buză sau cu profilul marginii in
unghi ascuţit foarte accentuat; vase cu deschizătura gurii largă, in formă de dldare;
boluri tronconice cu marginea evazată şi uneori perforată, care puteau servi drept capac.
Decorul este realizat fie printr-una sau mai multe linii reunite in bandă, in relief, fie
prin benzi incise.
După decor, forme şi pozitia pragului la torţile ceştilor, considerăm că materialul
aparţine fazelor mijlocii ale culturii 1\lonteoru. Decorurile in relief se referă la faza 1 C2 ,
cele cu incizii la faza 1 c 1 de la 1\lonteoru, iar linia in relief in formă de fulger de pe
vasul ofrandă citat mai sus (fig. 3, 4) aminteşte faza 1 b 1 • Deosebirile se datoresc facieslui local moldovean al culturii 1\lonteoru 2 • Materialul monteorian nu a putut fi distribuit stratigrafic intr-o cantitate care să permită o periodizare amănunţită.
Din observaţiile făcute rezultă că materiale avind decoruri diferite, 1 c2 , 1 c 1 , sau
1 b se găsesc asociate atit in nivelul inferior cit şi in cel superior. Putem spune deci că,
purtătorii culturii 1\lonteoru au venit la Costişa cel mai devreme in faza 1 c 2, care poate
fi astfel considerată ca lerHJifiiiS post q11en1, dar mai.. probabil într-o vrem~ corespunzînd
fazei 1 C1 sau 1 b de la Monteoru 3 •
ALEXANDRU VULPE

şi

MIHAI

ZAMOŞTEANU

PACKOOKH B KOCTHWE

PE310ME
lloceJteHHe B Kocrume (p-n Byxymu, o6JI. lia.K3y) Haxo,IUITCR Ha aepxHeit Teppace .z:tOJIHHbl
peKH BucrpHJU>I, OTpe3aHHoA KpyTbiMH o6pblBaMH c 10ra H ceaepa. Oepexon, CBR3bJBaJOUUIA
CTOJIHKY C ocraJibHOA '13crbl0 TeppaCbl, 6biJI nepepe31lH B 6poH30BOM BeKe .z:tBYMJI o6opoHHTeJibHbiMH
poaMH (puc. 1, pBbl 2 H 3). Tpendi :~alQHTHLIA poa 6biJI TaK>Ke BbJKonaH n 6poH3onoM neKe nonereK
CKJIOHa BOKpyr JICCeJieHHJI (pHC. 1, poB 1).
PaCKODKH' BbiJIDHJIH y OCHODaHHJI .llOKYKyTeHbCKHii CJIOii, B KOTOpoM OOHapy>KHJIH cnopadu'lecKoe o6unu1He KYJ1byYpbl KyKyTeHH A 1 (=H3aoape 111). HaH6oJiee HHTepecHbJe na6JIJO,IleHHJI
OTHOCJITCJI K 6poH30BOM y BeKy, K KOTOpOMY BOCXOJJ.JIT .z:tBa CJIOJI.
0AHH H3 HHX OTHOCHTCJI K HOBOU KYJibyYpe, KOTopyJO aBTOp H33biB3eT KYJibyYpoit SeJioDOTOLU<o-KOCTHIUCKOA H3-3a ot~eBHAHOH anwtomH c OTKpblTHRMH B SHJioM lloTHKe (BRJIH OoooK)
o 3anannoA YKpanHe. BTopoA CJioA npHHanJie>KHT K cpenHeA ~a3e KYJibyYpbl MoHTeopy. 06a
CJIOR nepeKpbJBaJOTCR HeCKOJibKO p33. HanpHMep, HacrHJI H3 6yJILJ>KHHKOB c MaTepnaJioM KyJibyYpbl
MoHTeOpy nepeKpblBaeT KOltDJieKc o6HTaHHJI KYJibyYpbl KOCTHwa (puc. 2), KOTOpblA TaKHM
o6pa30M OKa3biBaeTCJI 6oJiee ,llpeBHHM.
K AOKYKyTeHbctmn KYJibyYpe OTHOCRTCR npe,llMeTbl, H3o6pa>KeHHble na puc. 3 1-3. XapaKTepHbiMH ~pMaMH KYJibyYpbl Kocrmua RBJIRJOTCR: 'lama c ABYMR py'IKaMH (puc. 4/3),
ne6oJibWaJI aM~pa HJIH BA\~opa c ADYMR pyt~KaMH (puc. 4.:1 H 404), mapoBH.z:tHaR aM~pa
c .z:tBYMR HeOOJibiUHMH pyt~KaMH Ha yYJIOBe (puc. 4/2), rpy6LJe cocy.z:tLJ MII noMamHero o6uxona
cpe.z:tHeH BeJIH'IHIJbl (5,2). 0pHaMeiJT DO'ITH HCKJIIO'IHTeJibHO COCTOHT H3 Bpe3aHHbiX 3alliTpHXOBaHHbiX TpeyroJibHHKOH, pacrroJio>KeHHbiX oepmHHOH KHH3Y Ha DJie'le qam H aM~p. Pe,llKo ocrpe1
Informatic de la 1. Ncstur. Asupra culturii Montcoru
cf. rapoartele preliminare 1. Ncstor şi Eug. Zaharia,
in JC/ V, 1, 1, 1950, p. 53; 11, 1, 1951, p. 59; IV, 1-2,
1953, p. 69; VI, 3-4, 1955, p. 497; pentru cercetările
mai vechi, cf. 1. Ncstor, Der StanJ Jer Vorp;tubirbtsf~~r
uhllflg ;" R•tllriinien, in ll.&rRGK, 1933 şi idcm, In RllfJIIrl
asupra adi•iltlfii (liifl/ifire a Muzeu/Iti 1\'afiona/ tie afllirbitd/i /" 1942-1941, Bucureşti, 1944, p. 20-29.

z Alcx. Vulpe, Co"trib~tfie la periotlizarta eporii brrm1" Mo/Jo.a, in Dt~ria, N.S .. V (sub tipar).
a Jbitle~~r. In valea Bistritci s-au mai identificat aşezări
apartinind culturii Cosrişa, la Piatra-Neamt (Vezi
Materialt, VI, p. 366 ti fig. 7/2); Frumuşica (Bodc,ti)
(C. Măta~li. Fru~~ru1ira, 1946, p. 67, fig. 24), Blilinetti
(pcrieghclli M. Zamoşleanu) şi Calu (R. Vulpe In
D«ia, VII-VIII. 1937-1940, p. 41, fig. 27/7-11).

z~tlui
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qaeTCR BpeaaHHbiH opHaMeHT Klll< Ha pHc. SiS. ll,.rJ11 KYJJbT)'pLI MoHTeOpy xaplli<TepHLI qawH c
pyqKoH c YCTYDOM (pHc. Sjl), >KepTBeHHLie cocyJU>I (pHc. 3/4), 6oJJbWHe cocyJU>I c BLinyKJJLIM
zynoaoM H OTOntyTLIM KpaeM H aCKOCLI. OpHaMeHTLJ pe.m.e41HLie (pac. 3/4) HJJH apeaaHHLie (pac.S/1).
llponopi.VfR Me>KJ:tY pe.n~HLIMH H Bpe38HHLIMH opHaMeHTaMH npH6JJH3HTeJJbHO paaHaR, o6LiqHo
OHH D~CTaBJJIIIOT TOT >Ke BJm OpHaMeHTa.
8 KfJJbT)'pe MoHTeOpy pe.m.eclmLie opHaMeHTLJ xapiU<TepHLI AJJR $t:JLI Ic2, Bpe38HHLie AJJR ~LI Ici. 8 Kocmwe 01111 nocroRHHO HaXO.IVITCR BMecre (npHM. 1 H 2 cTp. 6). HOCHTeJJH
KfJJhTYPLI MoHTeOpy npa6LJJJH a Kocmwy He pa.HLwe ~LI Ic2 (tLrminus post quem}, aepoRTHce
acero B :moxy, COOTBeTCTBYJOIQYIO c~»aae le 1, HJJH 1 b KfJJhT)'pLI MoHTeOpy.

OS'LJICHEHHE PHCYHKOB
PHc. "1.- nnaH nocenatHR B KOCTHwc.
PHc. 2.- tlacn. pa3pc30a VIII H III: a) HAcrHn H3 MATePHaJJa MoHTCOpy (0,25-0,JS); b) octan<H )I(HnHillll
KY.IIItTYJ'bl Kocmwa.
PHc. J.- KcpaMHKB H3 KOCTHWH: 1-J, .ztOKyKyTeHJ.CKoA Kym•rypbl; 4, )I(CpniCHHbiA cocy.n c pcm.eciJHbiM
opH&MCHTOM KY.IIItTYPbl Momeopy.
~c. 4.- KcpaMHKB H3 KOCTHWH: J<Y.IIItT)'pa Kocmwa.
PHc. S.- KcpaMHKB H3 KOCTHWH: 1, Ky.llltT)'pa Momeopy; 2-S, Kynbrypa KOCTHwa.

LES FOUILLES DE

COSTIŞA

Ri~SUMi~

La station de Costişa (district de Buhuşi, reg. de Badu) est situee sur la terrasse supe.
rieure de la rive gauche de Bistriţa, et protegee au nord et au sud par des pentes escarpeesLa portion de terrain qui relie le site au reste de la terrasse a ete coupee, pendant l'âge du
bronze, par deux fosses de defense (fig. 1, fosses 2 et 3). Un troisieme fosse de defense a ete creuse,
toujours pendant l'âge du bronze, a mi-hauteur de l'escarpement, tout autour du site
(fig. 1, fosse 1).
Les fouilles faites par les auteurs ont rcvele l'existence de plusieurs couches de culture:
une couche precucutenienne, au-dessps de laquelle on rencontre des traces d'habitation inlermillenle de la civili sat ion de Cucuteni A 1 ( = Izvoare IIJ; puis deux couches appartenant a
l'âge du bronze, celles qui ont donne lieu aux observations les plus interessantes.
L'une de ces couches correspond a une civilisation nouvelle, que les auteurs, vu des
analogies remarquables avec les decouvertes de Bitii Potik (Bialy Potok) d'Ukraine occidentale,
ont nommee civilisation de Bitii Potik-Costişa. 1.'autre appartient a la phase moyenne de la
civilisation de Monteoru. Les deux couches se superposent a pluo;ieurs reprises. C'est ainsi
que les pavages en grosses pierres, de type Monteoru, recouvrent d.::s ensembles d'habitation
de la civilisation Costişa (fig. 2), qui est donc plus ancienne.
La civilisation precucutenienne est representee par les objets de la fig. 5(1-3. Les
formes caracteristiques pour la civilisation Cost işa sont: la tasse a deux anses (fig. 4(3),
la petite amphore a deux anses (fig. 4/1 et 4/4), l'amphore globulaire a deux petites anses sur
la panse (fig. 4/2), des vases d'usage domestique de facture grossiere et de differentes dimensions (fig. 5/2). La decoration consiste presque exclusivement en triangles hachures et incises,
pointant en bas, places sur l'epaule des tasses et des amphores. Ce n'est que rarement que l'on
rencontre une decoration incisee telle que celle de la fig. 5(5. Les pieces caracteristiques pour
la civilisation de Monteoru sont les tasses a anse presentant une ensellure et une saillic
(fig. 5(1), les vases a offrandes (fig. 3(4), les grands vases pansus, a rebord evase, les askos. La
decoration est en relief (fig. 3/4) ou incisee (fig. 5/1), ces deux techniques, que l'on rencontre
aussi frequemment l'une que l'autre, representant habituellement les memes formes decoratives.
A Monteoru, la decoration en relief est caracteristique pour la phase Ic2, celle a incision
pour la phase Icl. A Costişa, elles apparaissent toujours associees (voir notes 1 et 2, p. 6). Les porwww.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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teurs de la civilisation de Monteoru sont venus a Costişa au plus tot au cours de la phase
Ies (qui constitue un ltrminm post qmm) ou, ce qui paraît plus probable, a une ~poque correspondant a la phase lc1 ou 1 b de Monteoru.
EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1. - Plan du site de Coatip.
Fig. 2. - Ponion des aectiona VIII et lll: a) pavage et matlriaux Montcoru (0,25-0,35); b) restea d'une
habitation Coatip (0,50).
Fig. 3. - Qramique de Costip: 1-3, civilisation precucutcnicnne; 4, vase d'ofTrande a decor en relief, c:ivilisarion de Montcoru.
Fig. 4. - Qramique de Coatip: civilisation de Coatip.
Fig. 5. - Qramique de Coatip: 1, c:ivilisation de Montcoru; 2-5, c:ivilisation de Coatip.

.
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SĂPĂTURILE DE LA OTOMANI
(r. Marghita)

o DISTANŢĂ DE 60 km spre nord-est de
Sălacea, r. Marghita, situat pe marginea

Oradea se aflli satul Otomani, comuna
stîngli a terasei rîului Er. Pe teritoriul
satului există mai multe aşezliri care atestlilocuirea intensli a acestei regiuni în epoca
bronztrlui (fig. 1). Deasupra satului se ridicll. pe terasa superioară un promontoriu triunghiular numit «Cetăţuia» (fig. 2) fortificat spre nord şi sud prin valuri şi şanţuri, iar pe
celelalte două laturi, prin terase
intermediare, care ar putea să re-:..prezinte şi ele eventuale şanţuri
nivelate. Pe vatra satului se aflli o
aşezare deschisli care ind n-a fost
cercetată, iar la distanţa de 1,5 km
spre vest de Otomani există pe un
dîmb care se ridicli ca o insulli din
lunea mlliştinoasli a Erului aşe
zarea numită «Cetatea de plimînt >>.
În anii 1924, 1925 şi 1928
M. Roska a flicut săplituri pe
« Cetliţuie » şi la «Cetatea de
pămînt». Materialele rezultate din
aceste lucrări au servit pentru stabilirea denumirii culturii « Otomani», introdusă de 1. Nestor în
literatura de specialitate 1 • Răs
pîndirea largă a culturii Otomani
în Crişana, în părţile învecinate
de pe teritoriul R. P. Ungare
şi în Republica Socialistă Cehoslovad, precum şi precizările tot
mai ample pe care le-au adus cercetările din ultimii ani privitoare
Fig. 1. - Otomani. Plan de situatie.
la stratigrafia, cronologia şi trăsă
turile caracteristice ale acestei culturi au justificat pe deplin iniţiativa Muzeului regional de la Oradea de a relua săpă
turile de la Otomani pentru a preciza în lumina cunoştinţelor actuale semnificaţia
aşezărilor eponime în cadrul culturii. În colaborare cu Institutul de istorie al Academiei
R.P.R. din Cluj aceste săpături au început în anul 1958 prin sondarea « insulei» şi

L

A

1

a. 1. Neator, in

22.BtrRGK, 1932, p. 89-92. Pentru slp4turile mai vechi hibliografia, ibitllm, nota 343.
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au continuat intre 10--24 mai şi 21 sept.--1 oct. 1959 lucrindu-se alternativ in ambele
staţiuni « Cetăţuia» şi « Cetatea de pămînt».
Aşezarea fortificată de pe « Cetăţuie » era despărţită de platoul tcrasei printr-un
şanţ larg de 20 m şi adinc de 4,30 m (fig. 3). Panta exterioară a şanţului dinspre sud
coboară in două trepte, pc cind cea interioară urcă mai drept fiind întreruptă la adincimea de 2 m printr-un stilp care servea pentru întărirea pantei sau pentru instalarea

Fi ~o~. 2. - « Cetăţuia» de la Otomani,

văzută

dinspre nord-est.

unor piedici defensive suplimentare. Şanţul arată, prin dimensiunile şi conturul său,
apropieri cu acela al aşezării de tip Otomani de la Bar«·a 1 • Interiorul aşezării, delimitat
de cele două valuri transversale, măsoară in lungime doar 25 m. Valul de la vîrful promontoriului avînd aceeaşi înălţime, dar fiind mai bine păstrat decit cel dinspre sud, ajunge
pînă la înălţimea de 1,75 m.
Stratul de cultură al aşezării se imparte în trei niveluri principale. Nivelul 1 de
jos arc grosimea de 25 cm şi se deosebeşte prin culoarea brun-roşcată de cel următor,
care fiind amestecat cu multă cenuşă arc o culoare cenuşie. Ceramica din nivelul i.Pferior
este relati\· rară in raport cu cea din nivelul mijlociu. Fragmentele aparţin unor vase
mari de provizii ornamentate cu striuri sau decor textil (fig. 4/1, 3), ori cu crestături
pc buze (fig. 4/2) sau briuri reliefate. Această ceramică este proprie fazei timpurii a culturii.
~ivelul al doilea arc grosimea medie de 1 m. Ceramica este mai variată şi mai
bogată. Vasele sint ornamcntate cu benzi de linii frînte, grupuri de linii paralele, triunghiuri şi spiralc, lipsind însă ornamentele cu caneluri. Ornamentaţia caracteristică nivelului
inferior se menţine numai prin citeva exemplare relativ rare. Forme de vase caracteristice acestui nivel sînt ceştile de diferite mărimi (tlg. 4. 6), tipsiilc pentru peşti
(fig. 44) şi vase-strecurătoare cu fund plat. N -ar fi exclus ca în cursul săpăturilor viitoare
să se distingă eventual mai multe subnivelc în cadrul acestl:Î faze. Nivelul al doilea se
intinde subţiindu-se pînă la coama aplatizată a celor două valuri, de unde rezultă că în
această fază valurile au pierdut rolul lor defensiv.
Ulterior, în faza tirzie a culturii Otomani, nivelul al doilea precum şi rambleul
valurilor au fost străpunse de gropi şi locuinţe. Acestei faze, Otomani III, îi aparţine
şi bordeiul secţionat între metrii 49- 55 şi cele patru gropi din valul nordic în care au
1

.J.

Kabât, in . IR, \'Il, 1'!55, p. 743,

ti~o~.

32'!.
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fost găsite fragmente ceramice ornamentale cu caneluri. În bordeiul cel mare au
fost găsite mai multe piese de os şi de
corn prelucrate (fig. 8/6, 8, 9), un ac de
bronz îndoit în formă de inel (fig. 8/5),
două fusaiole şi o piatră cu un şănţuleţ
median (fig. 8/3). Asemenea piese au fost
descoperite mai inainte şi pe <<Cetăţuie »
şi la Toszeg şi au servit mai degrabă ca
pietre de şlefuit şi nu, cum s-a susţinut,
ca valve de tipar. În groapa situată deasupra valului de pe latura de sud au fost
descoperite două vase mari (fig. 4/9), iar
in groapa dintre metrii 46-48 o ceaşcă
cu urme slabe de canelare (fig. 4/7). Din
acelaşi flivel provine şi vasul din fig. 4;8.
A doua aşezare de tip Otomani de
pe teritoriul satului este << Cetatea de pă
mînt », o insulă aşezată în lunea mlăşti
noasă a Erului înconjurată de bălţi (fig. 5).
Ea măsoară în lungime 450 m, iar axa
transversală are 300 m. De-a lungul marginei ei se constată o uşoară bombare a
terenului avînd înfăţişarea unui val, înalt
de circa 1 m şi lat in medie de 20 m.
Asemenea ridicături se observă şi in interiorul aşezării. Impresia iniţială că ele ar
reprezenta întărituri de pămînt aplatizate
a fost infirmată de săpăturile efectuate
din care a reieşit că ridicăturile conţin
depunerile succesive ale unor locuinţe
dispuse de-a lungul acestor valuri. Ca tip
de aşezare << Cetatea de pămînt>> se.. incadrează prin urmare în categoria aşezărilor
in forma de << atol >> caracteristice culturii
Otomani, care a mai fost constatată printre altele şi la Socodor şi Vărşand 1 •
Inelul exterior a fost sondat pe cele
două laturi opuse în direcţia nord-vest sud-est. Grosimea stratului cultural variază corespunzînd înălţimii ridicăturii
valului, ajungînd la mijlocul ridicăturii
(caseta din S 8) pînă la 1,75 m. Aici
s-au putut deosebi 12 straturi, de compoziţie şi culoare deosebită (fig. 6). Judecînd după lipitura podelelor făcută din lut
galben, după pigmentarea straturilor cu
cărbune sau chirpic, sau după benzile
1

Cf. O. Popcacu, in

Mt~lwWt,

Il, 1956, p. 43-152.
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Fig. 4. - Ceramica de pe ce Cetituie ».
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de arsud ale vetrelor, acestea pot fi împărţite în opt niveluri de locuire. Numărul
nivelurilor are însă un caracter incidental deoarece grosimea straturilor la mijlocul rididlturii este cea mai mare şi scade dltre cele două capete. Ceramica din nivelurile inferioare
corespunde în general celei din nivelul II de pe «Cetăţuie», pasta ei fiind însă mai fină,
iar decorul mai îngrijit executat. Lipsesc cu totul vasele striate, sau cu decor textil
caracteristice pentru faza cea
mai veche a culturii Otomani.
ln straturile mijlocii se întîlnesc printre formele ceramice,
ceşti, vase cu gîtul drept, tipsii,
şi pentru prima dată vase de
culoare neagră, ornamentate cu
caneluri. Această specie de ce1
ramică se întîlneşte cu predldere în nivelurile superioare,
răvăşite prin arăturile de mare
adîncime efectuate cu tractorul.
Doar în secţiunile S 1 şi S 3
s-au descoperit cîteva fragmente ceramice prefeudale de
culoare cenuşie-roşiatică lucrate
la roată şi datînd aproximativ
din secolele VI- VII.
În afară de ceramică s-au
descoperit în cursul săpăturilor
o bară de bronz subţire subţiată
la unul dintre capete (fig. 8 /1 ),
cîteva fragmente mici de bronz
1
aparţinînd eventual unui pandantiv şi la -1,25 m un ac de
Fig. 8. - Unc:hc:. 1, 2, 4, ce Cerarc:a de: p:lminr»; 3, 5-9, « Cerituic: ...
bronz (fig. 8/1 ). Ca descoperiri
fortuite au fost găsite pe suprafaţa «Cetăţii de pămînt», încă înaintea săpăturilor, un vîrf de lance (fig. 8/2) care
prin tipul lui poate fi atribuit fazei mijlocii a culturii şi un mic celt (fig. fi /4) care
aparţine fazei tîrzii a aşezării de pe insulă.
Săpăturile făcute recent la Otomani reprezintă doar un început pentru lămurirea
variatelor probleme de stratigrafie şi cronologie pe care le ridică diferitele. staţiuni din
această localitate. În concordanţă cu alte aşezări asemănătoare din apusul ţării· şi din
valea Tisei de pe teritoriul R. P. Ungare se pot d~osebi la Otomani următoarele
trei faze:
Otoma11i 1 care se caracterizează prin ceramica cu decor textil şi striat, prin crestă
turi pe buze şi brîuri în relief ce a fost sesizată numai în nivelul inferior de pe « Cetă
ţuie». În această fază au fost ridicate întăriturile de pe << Cetăţuie». Acestei faze îi corespund nivelurile inferioare de la Socodor şi Periam (1-~V) şi cele de la Toszeg A 1 •
Otoma11i II este reprezentat prin nivelul al doilea de la << Cetăţuie». Înmulţindu-se
populaţia, interiorul cetăţii a devenit neîndlpător şi a început locuirea << Cetăţii de
pămînt>> din lunea Erului, care era mai spaţioasă şi mai bine apărată prin poziţia ei naturală, preluînd funcţiunile defensive ale aşezării fortificate de pe << Cetăţuie)). Aceasta a

!
1'

1

A. Mo7solics, in ArlaArrh, Il, 1952, p. 35

şi

urm.
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pierdut importanţa ei strategidl continuînd să fie însă folosită ca aşezare deschisă cum
indidl stratul de cultură al nivelului al doilea care se suprapune peste coama aplatizată
a valurilor de apărare dinspre sud. Această fază poate fi considerată contemporani cu
nivelurile superioare de la Socodor, cu cele inferioare de la Vărşand şi cu
Tc>szeg B.
Apariţia ceramicii cu proeminenţe şi decor canelat indică începutul fazei Otonumi
III. Ea este reprezentată pe «Cetăţuie» în nivelul superior prin gropile şi bordeiele
săpate în rambleul valurilor şi de asemenea prin nivelurile superioare de la « Cetatea de
pămînt». Ea corespunde nivelurilor superioare de la Vărşand şi fazei T6szeg C {Fiizesabony) de pe teritoriul R. P. Ungare. Anumite indicii care nu pot fi expuse aici mai
pe larg (de ex. un mormînt de incineraţie şi un depozit de vase aparţinînd culturii Otomani de la Valea lui Mihai) impun concluzia că Otomani III se prelungeşte printr-o
fază care corespunde în Transilvania culturii Noua-Teiuş şi ajunge pînl'l în preajma
epocii hallstattiene.
Continuarea săpăturilor de la Otomani va putea să completeze şi să precizeze mai
bine obJervaţiile şi periodizarea expusă. Cercetările viitoare vor putea să le modifice în
anumite privinţe, dar probabil că ele nu \'or schimba trăsăturile esenţiale ale constatărilor făcute.
K. HOREDT, M. RUSU

şi

1. ORDENTLJCH

PACKOIIKH B OTOMAHH

PE310ME

B OroM&HH (p-n Mapnrra) 6LIJJH npoH3BeAeHbl paCKonKH o :moHHMHLIX CTOJIJU<8X 3TOH
KYJILT)'pLI (pHc. 1), HCCJie):looannLIX M. PowKa eme o 1924, 1925 H 1928 rr. <l>opMa H pa3MepLI
3all{HTHOro pua IO>KHOH 1.faCTH<<4eT3JzyHU (pHC. 2) CXOAHLI CO pBOM B baplle. Ha <<4enuyeu pa3JIH1.faiOTCJI TpH ropH30HTa, cooTBeTCTBYJOutHe TpeM ropH30HTaM ~cym.-rypLI (OroMaHH 1-III). YKpenJieHHR 6LIJlH B03Be):leHLI B TelfeHHe nepBOH clJa3LI H 336poweHLI BO BTOpoii clJaae, KOr):la HB'IaJIOCb
o6HTBHHe a cc3eMJIRHoA KpenocrH,, - na ocrpoae, HBXOAJiuteMCR a 6oJIOTHcroA noRMe peKH EpyJI
(pHC. 5). :>KHJIHU{a paCOOJIO>KeHLI 3):leCb B):lOJib KpaR OOCeJieHHJI, o6paayR B03BhiWeHHOCTb, npHA810lltYIO noceneHHIO BHA ccaroJIJia ,, , xlfPBKTepHoro AJIR onpe):leJieHHoA KattropHH noceneHHii mna
<<0roM8HH U. 0rJIO>KeHHJI HHOrAB AOCTHraJOT 3Aecb TOJIU{HHbl B 1, 7 5 M. 0HH COCTOJIT H3 12 CJIOeB
c 8 ropH30HTBMH o6HT&HHR (pHc. 6). :>KH3Hb Ha 3TOM noceneHHH Ha'IHHBeTCR JIHWb a clJaae OroMaHH II
H npOAOJI>KaeTCJI H B TelfeHHe YpeTbeii clJ33bl.
<l>aaa 0roMaHH 1 COBpeMeHHa HH>KHHM ropH3011TBM B llepHaMe (1-IV) H CoKO):lOpe H aepxHHM a Tocere A. <l>aJy OroM&HH II MO>KHo CHHXpoHH3HpoaaTb c oepxHBMH ropH30HTBMH a CoKoAOpe, HH>KHHMH a B3pw&HAe H CJioeM Tocer B, a clJaaa OroMaHH III coOTBeTCTBYeT aepxHHM ropH30HTBM o B3pW&HAe H CJIOIO Tocer C (<l>103ewa6oHH) H, B03MO>KHO, npOAOJI>KaeTCR AO py6ema
raJibWTaTCKOii 3DOXH.

Oli'LSICHEHHE PHCYHKOB
Puc. 1.- 0TOM8HH. nnau pacnoJJO>KCHHR.
Puc. 2.- cc'leT.JLIYRII s OroMauu, sun c cesepo-socroKa.
Puc. 3. - cc'leT.JLIYRII, npociJHJJb npo,lloJibuoro pa3pe38.
Puc. 4. - KepBMHKB H3 cc'leT.JLIYHII.
Puc.
cc3eMJJRH8R Kpenocn.ll. nJIBH pacnoJJO>KCHHR.
Puc. 6.- cc3eMJJRH8R:Kpenocn.ll. Cesepo-BOCTO'IIIllR creua pacKona

s. -

S 8. 1-12, KfJibTYPHbdi cnoA; I--VIII,

ropH:JOHTbl o6HTBHHR; v, o'lllrH.

Puc. 7.- KepBMHKa H3 cc3eMJJRuoA KpenOCTHII.
Puc. 8.- Opy.llHR: 1, 2, 4, cc3eMJlRH8R KpenOCTbtt;

:.!1•

J, S-9, cc'leT.JLIYRII.
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K. HOREDT, M. RUSt; ti 1. ORDENTLICH

LES FOUILLES D'OTOMANI
RESUME

Des fouilles ont ete pratiquees a O.omani (distr. de Marghita) dans les stations eponymes
de cette civilisation (fig. 1), ou M. Roska avait des 1924, 1925 et 1928 execute des sondages.
Le fosse de defense du cote meridional de (( Cetăţuia)) (fig. 2) presente, par sa forme et
ses dimensions, des ressemblances avec celui de Barca. On a di.stingue sur « Cetăţuia •• trois
niveaux, correspondant a trois phases de civilisation (Otomani 1-111). Les fortifications, elevees au cours de la premiere phase, furent ahandonnees au cours de la seconde phase, lors~ue
ce Cetatea de pămînt •• (la forteresse en terre) de l'ile situee dans la vallee marecageuse de 1 Er
(fig. 5) eut commence a etre habitee. En ce point, les habitations etaient groupees vers la
peripherie du site, l'elevation annulaire qui marque leur emplacement conferant a celui-ci
l'aspect, caracteristique pour une certaine categorie de stations de type Otomani, d'un atoll.
Les depots atteignent parfois, en ce !ieu, 1m 75 d'epaisseur et comprennent douze couches de
culture, correspondant a huit niveaux d'habitation (fig. 6). Cette station commence a etre habitee
seulement au cours de la phase Otomani II, et continue a l'etre au cours de la Ilie phase.
La phase Otomani 1 est contemporaine des niveaux inferieurs de Periam (1- IV) et
de Socodor, ainsi que des niveaux de T6szeg A. La phase Otomani II correspondrait aux
niveaux superieurs de Socodor, aux niveaux inferieu(s de Vărşand et a ceux de T6szeg B.
La phase Otomani III, enfin, correspond aux niveaux"' superieurs de Vărşand et a la couche
T6szeg C (Fiizesabony), son existence se prolongeant peut~tre jusqu'au debut de l'epoque
hallstattienne.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
d'habitation;
Fig.
Fig.

1. - Otomani. Plan d'enscmble.
2. - Otomani, « Cetăţuia,. vue du nord-oucst.
3. - « Cctătuia », coupc de la scction longitudinale.
4. - CCrarnique trouv« a « Cctătuia ».
5. -«Cetatea de plminn. Plan d'cnscmble.
6. - « Cetatea de plmint ». Pa roi nord-est de la cassctte S 8. t - 12, couches de culture; 1- VIII, niveauJ:
v, âtres.
7. - CCramique de «Cetatea de plmint ».
8.- Outils: t, 2, 4, «Cetatea de plmint»; 3, 5-9, « Cctătuia».

..
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SONDAJELE EXECUTATE DE MUZEUL REGIONAL
DIN SF. GHEORGHE

regional din Sf. Gheorghe, in colaborare cu muzeele raionale din
Cristurul Secuesc şi Sîngeorgiu de Pădure, conform planului stabilit pentru
anul 1959 şi aprobării date de Academia R.P.R., a făcut sondaje şi recunoaş
teri pe 'teren în următoarele locuri:

M

UZEUL

t. RECI
(r. Sf. Gheorghe)

Au fost continuate

săpăturile

întreprinse

în anul 1958 pe locul

numit

« Telek ».

Paralel cu şanţul nr. IX tras in anul 1958 a fost executat pe direcţia sud-vestsud-est un şanţ lung de 15 m şi lat de 1 m (S. XI). La 5,5 m a fost dezvelită o suprafaţă de 7 X 3 m, iar capătul şanţului a fost legat de şanţul IX cu un şanţ lung de 5 m şi
lat de 1,5 m.
La capătul sud-estic al şanţului între O şi 5 m au fost descoperite resturile
unui bordei din cultura Ariuşd tirzie cu aspect de cultură Tisa. Din materialul
ceramic s-a păstrat întreg un mic vas avînd sub buză doi butoni perforaţi orizontal.
Partea de sus a unui vas cu picior e decorată cu pictură albă pe fond roşu şi cu
benzi inguste de culoare brună. 1\esturi ale acestei culturi au fost semnalate şi în
anul precedent.
In prelungirea şanţului, la adîncimea de 1 m au fost găsite fragmente de vase din
cultura Coţofeni decorate cu incizii şi cu pastile şi fragmente din prima vîrstă a
fierului.
In partea nord-vestică a şanţului, in suprafaţa dezvelită, la o adîncime de 0,40 m,
a fost descoperită o vatră circulară cu dia metrul de 1,80 m. În jurul vetrei s-au găsit
vase de provizii lucrate cu mina, decorate cu brîu alveolar şi vase lucrate la roată, din
pastă bună cenuşie. In colţul suprafeţei, la adincimea de 0,40 m a fost găsit un celt de
bronz, aparţinînd primei virste a fierului (fig. 4/2).
La capătul nordic al suprafeţei, la o adincime de 0,80 m, a fost descoperită o altă vatră circulară cu diametrul 1,30 m. In jurul vetrei se aflau vase
lucrate cu mina din pastă bună arsă la roşu, decorate cu butoni şi cu brîu alveolar
(fig. 2/4,6).
Prima vatră aparţine epocii prefeudale, culturii de tip Sintana de Mureş, iar
cealaltă este, după aspectul ceramicii, de provenienţă dacică.
În şanţul nr. XII au fost descoperite trei morminte de inhumaţie, cu schelete in
poziţie chircită (fig. 3).
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Fig.
di11

1.
colţul

1, Baraolt, gropile de la cariera de nisip; 2, Baraolt, groapa din cultura !'\oua; 3, S;\r•itcni, hastionul
sud-vestic; 4,

Săr<iteni,

clădire militară romană; 5, Sărătcni,
S;idţcni, morminte de incineraţic in

castrului; 6,

turnul vestic al
cLidirca militară.
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porţii

pc latura

sudică

a

~11'\ll.\.IL

L:\1-:1.1 T.\TL llL \11 ZI-TI. IILt,

III'\

~F

t,IILtlltt,IIL

,\toflJllllt.... ;
1.\rhrlct de adult pă~trat parţial, tiind atin~ de flerul plugului.
Nivelul 0,40 m; orientarea est-YC~t. lnven:ar: la bazin, o falcă de porc; ~uh ~chelet,
fragmente de \'ase din epoca bronwlui.

l'ifol. 2.

1, 2,

in!a din sec. 1\'

R~ci,

~.n.;

\ase hallstatticn~; 4, 6, \aS~ dacic~; <), cca~eo1 de tip dacic din locu.
\ \ Baraolt, \'ase din 1-lropilc ni,ip;irici; 7, H, S;ila~uri, \'ase dacice;
10, \'as prcfc•tdal.

\lormintul nr. 2. Schelet de adult in poziţie chircită, cu miinile rupte, aşezate
inaintea feţei. NiYelul, 0,40 m. În dosul capului ~e găseau o bucată de piatră de rişniţă,
o bucată de os lucrat (fig. 4 9) şi cîteva fragmente de vase. Scheletul aparţine tipului
dolicocefal.
~lormintul nr. 3. Schelet păstrat parţial, in poziţie chircită, lîngă mormintul nr. 1.
S-au păstrat numai picioarele. NiYelul, 0,60 m. Im·entar: la genunchi doi dinţi perforaţi
(fig. 4;10,11).
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Pe baza fragmentelor de vase s-a putut constata că mormintele aparţin probabil
culturii Coţofeni din epoca bronzului, cultuiă atestată la « Telek ». Acestea sînt primele
morminte din arătata cultură, descoperite în această regiune.
La capătul nord-vestic al şanţului nr. XIII a fost descoperită o
groapă circulară, adîncă de 1,10 m,
cu diametru} de 1,5 m. Pe fundul
gropii au fost bucăţi de chirpic cu
amprente de nuiele, fragmente de
1/
Cllif'p/C
vase şi de străchini. Un vas cu gît
cilindric e decorat cu caneluri şi cu
butoni (fig. 2/1 ). Un alt vas cu buza
dreaptă e decorat cu inciziuni şi cu
butoni (fig. 2 /2). Străchinile au buza
răsfrîntă înăuntru şi faţetată, fundul
plat sau cu omphalos. A fost găsit
"Şi un idol zoomorf, reprezentînd
un cal (fig. 4 /5).
Groapa aparţine primei vîrste
Fig. 3. - Reci, morminte din cultura Coţofeni.
a fierului (Hallstatt).
In şanţul nr. XIV la o adîncime de 0,30 m a fost descoperită o vatră ovală co diametru} 1,50 m, din chirpic
ars, care conţinea multe fragmente de vase mai ales de tip « Krausengefasse >> arse la
roşu. Alte fragmente provin din vase lucrate cu mîna sau la roată, din pastă bună
cenuşie. Lîngă vatră se afla o groapă adîncă de 1,90 m, cu diametru} de 1, 70 m, plină
cu ceramică de tip « Krausengefasse ». Intre altele a fost găsită şi o ceaşcă cu toartă
de tip dacic (fig. 2 /9). Complexul de locuinţă aparţine culturii de tip Sîntana de Mureş
din sec. IV. Pe podeaua locuinţei a fost găsit un singur obiect de podoabă: un dinte
de animal perforat (fig. 4 /12).
Descoperirea ceştii de tip dacic într-un complex de locuinţă aparţinînd culturii
de tip Cerneahov-Sîntana de Mureş pune problema cercetării mai amănunţite a componenţei etnice şi a aspectului culturii de tip Sîntana de Mureş, atribuite goţilor din Transilvania. Pe baza acestei descoperiri, precum şi a unor tipuri de vase din Latene..-ul dacic
descoperite în unele aşezări ale culturii Sîntana de l\lureş, se poate presupune existenţa
sau influenţa unui element daco-carpic în cultura materială a purtătorilor acestei culturi
din sec. IV e.n.
Pe un bot de deal, aşezat la capătul vestic al satului, unde a fost mai demult atestată
o aşezare de tip Ariuşd-Cucuteni A, într-un complex de locuinţă a fost găsit accidental
un topor de cupru cu două braţe cu tăiş vertical (fig. 4 f1 ), ceea ce arată că acest tip de
topor e reprezentat şi în faza A a culturii Cucuteni cu aspect Ariuşd.

\

2. BARAOLT
(r. Sf. Gheorghe)

La hotarul comunei Baraolt, pe malul stîng al pîrăului cu acelaşi nume, se află un bot
de deal. Pe acest loc s-a deschis o nisipărie. Dealul e cunoscut ca loc de aşezare preistorică 1 .
1

Z. Szekely, în AlmaMh, 1951, p. 20.
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Cu ocazia exploatării .. ::!pului, pe partea sudică a batului de deal, au fost găsite
gropi care conţineau vase şi diferite obiecte de bronz şi de os (fig. 1 1). Într-o groapă
au fost găsite oase arse, vase, un pumnal de bronz, o brăţară şi un os in formă de

J
ff
10

12

9

17

16

15

tsa

Fig. 4.- Reci, 1, topor de aramă; 2, c.-lt de bronz; 9, 10, 11, 12, obiecte de os din morminte; 3, Baraolt, pumnal
de bronz; 4, hrăţar:'l de hronz; 7, cataramă de os; 8, cirlig de os; 5 6, Sălaşuri, ohiecre de ticr; 13-14, Săr:'ltcni, solzi
de zale din castrul roman; 15, 15a, 1(,, 16a, 17, !'l;icoleni, idoli antropomorfi; 18, Olteni, cap de herhcc din marmură; 19, Reci, idol znomnrf hallstattian.

cirlig (fig. 4; 3,4,8 ). O altă groapă conţinea un vas mare de culoare neagră, care a fost
acoperit cu un vas prevăzut cu toartă şi decorat cu benzi spiralice (fig. 2 f3,5).
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Vasele din prima groap~ au fost risipite, dar pumnalul, o bucată de os lucrat şi
salvate. Pumnalul are secţiunea dreptunghiulară şi vîrful
s-au văzut şi resturile mînerului de lemn, pentru prinderea
căruia capătul a fost încovoiat. Din
brăţara, ruptă la descoperire, s-a
păstrat numai o bucată. Brăţara avea
capetele deschise (fig. 4 /4). Vasul
descoperit în groapa cealaltă are
buza puţin răsfrîntă în afară, corpul
zvelt şi fundul plat. Înălţimea vasului
e de 0,63 m. Tipul vasului e hallstat+
tian. Celălalt vas este caracteristic
pentru cultura Wietenberg.
Pe fundul unei gropi, printre
fragmente de vase şi oase de păsări,
a fost găsit un os prelucrat în formă
file triunghi; pe partea de sus e perforat cu două găuri, iar suprafaţa
sa e acoperită cu puncte incizate
aşezate în şir orizontal (fig. 4/7). E
o cataramă de os folosită în epoca

jumătatea brăţării au fost
ascuţit. La descoperirea lui

eJ

preistorică.

În urma acestor descoperiri, la
marginea sudică a carierei de nisip
au fost dezvelite două suprafeţe de
3x10 m (C 1 şi C2). În ambele
suprafeţe au fost găsite cîte două
Fig. 5.- 1-2, Sărăteni, fragmente de \'ase prefeudalc din castru;
gropi, care aveau forma de sac cu
3, Baraolt, fragment de vas prefeudal; 4, 8c7.id, fragment de vas
fund
plat sau concav. Lăţimea lor,
prefeudal; 5, 7, Sărătcni, fragmente de terra sigillata; 6, 8, Baraolt,
1,5 m; adîncimea, 0,80-1 ,30 m.
amfori romani, fragment de terra sigillata.
Stratigrafia: sub humusul gros de
0,20 m era un lut galben de 0,50-1 m, urmat de nisip. Distanţa între gropi: 3-5 m.
Unele au fost acoperite cu bolovani de piatră şi conţineau fragmente de vase, oase şi
cărbune (fig. 1/2). Fragmentele de vase aparţin în parte epocii bronzului (WietenbergNoua), în parte sînt din Hallstatt şi din Latene dacic.
Cîteva fragmente de vase, lucrate la roată cu buza răsfrîntă în afară, sînt
decorate cu linii în val (fig. 5/3). Ele arată că locul a servit ca aşezare .şi în epoca
prefeudală.

Din cauza cercetărilor restrînse nu e încă lămurit dacă avem de-a face cu morminte
sau cu o aşezare, căreia îi aparţineau gropile descoperite. Cercetările viitoare vor lămuri
ce destinaţie au avut aceste gropi.
La sud de Baraolt, în hotarul comunei, în direcţia est-vest - sud-est, e situat
dealul numit « Vecer)); capătul lui sudic e numit « Coada lui VeceP>. Cu ocazia construirii unei linii ferate, latura sud-estică a dealului a fost tăiată. În urma lucrărilor de
construcţie au ieşit la iveală complexe de locuinţe făcute din cărămizi, cu podele de terazzo.
Dintre cărămizi (imbrex), una e marcată cu cifra romană XII, incizată. Acestea, precum
şi vasele romane - fragment de amforă cu două torţi (fig. 5/6) - ca şi o bucată de terra
sigillata (fig. 5/8), probează că aşezarea aparţine epocii romane. Cercetările viitoare vor
lămuri dacă e vorba de o aşezare civilă romană (vila rustica) sau de « canabae )), situate
în jurul unei fortificaţii romane.
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3. OLTENI
(r. Sf. Gheorghe)
Făcându-se lucrări
nordică a comunei, pe

de canalizare pc ruinele unui castru roman situat in partea
malul sting al Oltului, au fost sparte zidurile castrului. In
cursul acestor lucrări au fost descoperite citeva monede romane, vase, dirămizi şi un
cap de berbec făcut din marmură. Din anume relatări s-a aflat că acest obiect sculptura) a fost găsit intr-un edificiu cu coloane. Capul de berbec (fig. 4/18) e una dintre
cele mai frumoase piese sculpturale romane descoperite pe acest teritoriu.
Referitor la trupa care a avut garnizoana in castrul de la Olteni ne dă o lămurire
inscripţia cărămizilor stampilate. Stampilele, cu dimensiuni de 10,5 x 2,5 cm, au urmă
toarele litere: CIIIIBE, intr-un cadru dreptunghiular (fig. 6/2).
Citirea stampilei intimpină o oarecare greutate. Prescurtarea numelui poporului
din fiii căruia au fost recrutaţi soldaţii acestei unităţi este sau B sau BE. Această prescurtare de nume de pe stampila de cărămidă nu e cunoscută nici in Dacia, nici in Pannonia.
Nu figlM"ează nici in diplomele militare găsite in Dacia. Prin urmare dezlegarea poate
să fie: C(ohors) IIII B(rittonum) E(quitata) sau C(ohors) IIII BE(ssorum) sau, luind
in considerare bara de jos a literei E ca fiind in ligatură E şi T, ar putea fi şi C(ohors)
IIII BE(tavorum), adică Batavorum. Această trupă a fost la Olteni la inceputul sec. II,
după cum sugerează un sarcofag făcut din dirămizi cu această stampilă. În gura mortului
aflat in sarcofag s-a găsit o monedă a împărătesei Faustina (a. 141) 1 •
4. SĂRĂŢENI
(r. Tg. Murq)

La vest de comuna Sărăţeni se ridică un bot de deal numit Cetatea lui Csombod.
La sud, acesta e mărginit de şoseaua care duce la Singeorgiu de Pădure, la vest şi la est
laturile sint abrupte, spre nord se continuă intr-un platou vast.
Suprafaţa botului de deal e plată şi e legată de restul platoului printr-un git ingust.
Pe acest git se află două valuri cu şanţuri, aşezate la o distanţă de 110 m unul de altul.
Pe panta estică se află urmele drumului roman, care duce spre Călugăreni.
Primul val şi şanţ au fost secţfonate cu un tranşeu lung de 21 m şi lat de 1 m. S-a
constatat că valul, inalt de 1-1,5 m, a fost făcut din pămîntul scos din şanţ şi acoperit
cu un strat de bolovani de piatră, lat de 3,5 m, gros de 0,5 m. Surparea valului a fost
impiedicată de o palisadă de lemn situată in faţa stratului de piatră, care a fost arsă ulterior
in chirpic. Şanţul e lung de 8 m şi adinc de 1,5-2 m.
La o adincime de 0,40 m, printre pietre, au fost găsite fragmente de vase de culoare
brună, făcute din pastă cu multe pietricele şi arsă mediocru. Şanţul a fost plin cu cioburi
de vase şi bucăţi de chirpic.
Interiorul platoului a fost sondat prin două şanţuri. Marginea estică a platoului
a fost tăiată cu un şanţ. S-a constatat că marginile platoului n-au fost intărite.Sub
humusul gros de 0,20 m era un strat de cultură, subţire, de culoare brună, care conţinea
sporadic fragmente de vase lucrate cu mina, din pastă grosolană de culoare brun-neagră,
cu buze drepte ingroşate in interior. Un fragment de buză are pe git, ca decor, un brîu
in relief (fig. 7 ;1-3).
B. Orban credea că cetatea Csombod a fost o cetate feudală 2 • Pe baza ceramicii
şi a sistemului de fortificaţie, s-a constatat că fmtificaţia aparţine epocii bronzului.
1
Z. Szekely, Noi tkuoJNriri arbto/ogitt tlirr timpul
sltipinirii rr1111ant in R.A.M. ( ms).

: 8. Orban, J~il:t(yfoltlltirti.<a [Dmritrta Tarii Jwwfli),
IV, 1870, p. 21-22.
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La Sirllţeni se mai afli şi resturile unui castru roman, care e cunoscut în literatura
de specialitate referitoare la istoria romani a Daciei 1 • Locul castrului a fost ciutat pe
teritoriul satului şi în afari de sat.
lntre 1 şi 12 septembrie au fost ficute sipituri pentru Hlmurirea problemei situaţiei
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Pl. 1. - Sinl(cni. Planul cetl(ii Caomb6d.

1;

castrului din mijlocul satului. ln cursul dpiturii au fost dezvelite bastioanele de colţuri,
care au fost pistrate, precum şi porţile castrului.
La est de pîrîul, care curge prin mijlocul satului, terenul e mai ridicat. Pe acest
loc se afli resturile castrului pe care s-a suprapus comuna. Prin teritoriul castrului trece
şoseaua care duce la Sîngeorgiu de Pidure şi la Sovata, tiind zidul nordic şi estic al
castrului. Curtina castrului de pe latura sudid e secţionati de o uliţi care se leagi de
drumul principal. C.ercetirile au fost mult împiedicate de construcţiile actuale.
Cu primul şanţ a fost secţionati latura nordici a castrului, unde a fost dezvelit
şi bastionul din colţul nord-vestic. La acest bastion a fost descoperiti numai temelia
zidului. fn gridina lui Bartha Ion a fost descoperiti poarta nordici (porta praetoria),
constînd dintr-un singur turn dreptunghiular construit din pietre pitrate (opus quadratum). Latura lui nordici e formati de curtina castrului. Dimensiunile misurate pe
exterior: 6,25 X 8 m; interiorul lui: 3,80 X 5 m. Bastionul din colţul nord-vestic al castrului
a fost gisit în gddina lui Zsigmond Carol, sub şud, intrînd şi sub casa lui Abodi Ştefan.
1 Vezi bibliografia referitoare la caatrul de la Sinl(cni
la St. Paulovica, DdritJ lultli hdltir"FoMitJ {Li111iltle rtlstlri-

ltne tJit DtJfiti}1 19441 p. 38-42.
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Din poarta de vest s-a pbtrat numai o porţiune din zidul laturii sudice dintr-un turn
patrulater, restul fiind scos. In secţiune s-a constatat că dimensiunile turnului corespund
celor din latura sudic:\ a castrului. Bastionul din colţul sud-vestic a fost descoperit
in grădina lui Achim Alexandru. Poarta laturii sudice a castrului (porta decumana)

U.-------~ \ ____ j _______ --- ----~---~~~~------.ll---0.
4[~J---~-~---u-----~~./rt

r

::-------------r---- ":,b

~

••,,

-

::

.

••,.

Cum·~
,, ...
'1
'1

••

c-rfu.l

'tE:

f~

••,,

~

1:

1'
11

a:

:.'•

[]

1'

••

oi,.

~JI"',._,

~
1'

'"11

,.

:1

,•
,.,•

11
:1
ti

11

IJ.,

.

11
11

.:

:.••
11

:

••••

•

l!

~ --------~---
"'=-------t.:.::J--Glwjtl

/HpGz/1
Pl. Il. -

Sir.lţeni.

Planul astrului roman.

(fig. 1/5) consta din dou:i turnuri patrulatere, al căror zid exterior a fost format de curtina
castrului. Dimensiunile turnului: 4,5 x 6 m ; interiorul: 2,5 x 3,5 m. Turnul vestic al
porţii a fost dezgropat complet de proprietarul gddinii, în anul 1938. Zidul castrului
şi jum:itatea turnurilor au fost descoperite sub casa lui Biro E. Ştefan, în pivniţ:i. Un
prag de piatră scos cu ocazia s:ip:irii pivniţei a fost utilizat la construirea unei dependinţe. Curtina castrului, dezvelit:\ de locuitori, s-a p:istrat pe o porţiune de 13 m. Săpîn
du-se în continuare pînă la fundaţie, s-a constatat că bastionul de la colţul sud-estic
al castrului fiind surpat, pietrele au fost folosite. Poarta zidului estic se află sub şosea
iar zidul castrului, în continuare, s-a putut verifica numai pe o mică porţiune. El se
continu:i însă în curtea locuitorului P. Santha, aflîndu-se la suprafaţă.
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Castrul are forma aproape pătrată, cu colţurile rotunjite şi dimensiunile: 140 x
146 m (pl. Il.) Laturile mai lungi sînt cea nordică şi cea sudică. Grosimea zidului e de
1,5 m. El e făcut din bolovani (opus incertum). În colţurile rotunjite ale castrului au
fost construite bastioane în formă trapezoidală cu dimensiuni 5 x 5 m în exterior. Porţile
aveau două turnuri cu patru laturi. Zidul exterior al castrului este totodată şi latura
exterioară a turnului care se
retrage spre interior cu 6 m.
Porţile de vest şi de est
erau aşezate aproape la mijlocul
curtinelor. Cele de pe laturile
nordică şi sudică nu erau faţă
în faţă, ci erau aşezate spre
t
coltul nord-estic si sud-vestic.
Înt~e porţi şi b~stioanele de
colţuri era cite un contrafort
de 2,5 x 1 m. Lîngă poarta
vestică a fost descoperită o
clădire dreprt\nghiulară cu dimensiunile 10 X 6 m.
Profilul şanţului, executat
2a
perpendicular pe latura estică
a castrului, arată că înaintea
castrului de piatră, aici a fost
probabil un castru de pămînt.
Pe latura nordică a fost secţio
nată, cu primul şanţ, incinta de
piatră a castrului şi şanţul exterior de apărare săpat în prundişul aluvial. În faţa zidului s-a
putut observa şi urma bermei
lată de 1 m.
Praetoriul nu s-a putut
Fig. 6. - 1, Sărăţeni, stampilă de cărămilfă; 2, Olteni, stampilă de
descoperi din cauza clădirilor
cărămidă (a, desen; h, fotografie).
destul de dese pe t'hitoriul
castrului. Clădirea cea veche cu pereţi solizi, care a servit în epoca feudală drept local
al Oficiului de sare, aşezată lîngă şosea, pare să fi fost ridicată pe resturile unei clădiri
romane, eventual praetoriul (?).
Pe baza cărămizilor cu stampila CPALP (fig. 6 ;1) = C(ohors) P(rima) ALP(inorum),
descoperită în cursul săpăturii, s-a constatat că acest corp de trupă a avut garnizoana
la Sărăţeni. Cărămizi cu stampila unei alte trupe nu au fost găsite. Probabil această trupă
a construit castrul şi a format garnizoana lui pînă la părăsirea Daciei. Stampilele ei sînt
cunoscute din castrele de la Călugăreni 1 şi de la Inlăceni 2 .
Obiectele ieşite la iveală din săpături sînt fragmente de ceramică, arme, solzi din
zale romană, fragmente dintr-o placă de argint cu figura unui vultur (fig. 4/13, 14) şi
o monedă de bilon a lui Gordianus Pius (Coh. V. 120).
Pe latura nordică, dincolo de şanţul de apărare, au fost găsite, la o adîncime de
0,80~ m, fragmente de vase făcute cu mîna, decorate cu brîu alveolar (fig. 7 /4,5).
1

1'011

1. Szilagyi, Dit Btsol:;:unţpl dts V"lti/Jigunfpysltii/S
Dazitn und ihrt Zitfl.tlsltm/"1, in Diu Ponn., Il, 21,

1946, p. 16.
2 Z. S7.Ckely, in /1/manah, 1955, p. 47.
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În colţul sud-estic al castrului, lîngli zid au fost glisite fragmente din buza unui
vas fructier executat din pastli finli cenuşie (fig. 7j6,7). Aceste fragmente aparţin
populaţiei dacice.
Materialul ceramic roman reprezintli tipurile de vase cunoscute în Dacia din sec.
II--III. ln interiorul cllidirii dreptunghi ula re, lîngli poarta de vest, au fost descoperite,
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Fig. 7. - - 1-3, SirlJeni, cetatea Csomb6d, fragmente de vase, c.lin castrul roman; 4-7, fragmente
de vase dacice; 8-9, Nicoleni, fragmente de vase din cultura Noua; 10-12, Bczid, fragmente de vase
sec. IV c.n.; 13, prisncl de lut; 14, ccaşd dacia; 15, cirlig de 6c:r; 16, Silquri, bnlJanl de bronz;
17, 18, prisnclc de lut; 19, mlrgca tubulanl.

în afarli de cîteva fragmente de vase din pastli fină, terra sigillata (fig. 5j5,7) şi vase care
aparţin perioadei de după părăsirea castrului de către romani.
Lîngă peretele vestic al clădirii, în interior, la o adîncime de 0,40 m, a fost descoperit
un mormînt de incineraţie. Inventarul mormîntului constă din patru vase aşezate pe
lespezi de piatră. Vasele erau acoperite cu cărămizi romane.
Dintre aceste vase, unul, lucrat din pastli bună de culoare cenuşie, cu gura lată,
buza răsfrîntli în afară orizontal, era aşezat cu fundul în sus (fig. 8 jl ). Vasul al doilea,
lucrat la roată, din pastă de culoare brun închisă, bine ars, decorat cu o linie în val între
linii paralele, a fost aşezat cu gura în sus (fig. 8 /3). Vasul al treilea, din pastli care conţine
pietricele mici, de culoare brun-neagră, are buza profilată, iar sub buzli, o linie incizatli
mergînd de jur împrejur (fig. 8 JS). Vasul al patrulea, facut cu mîna din pastă de culoare
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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brun-neagrli, conţinînd pietricele, are buza puţin răsfrîntă în afară (fig. 8 /2). Lîngă
vase, cărbune, cenuşă şi oase calcinate (fig. 1 j6).
Un al doilea mormînt de incineraţie a fost descoperit tot în interiorul clădirii,
în colţul sud-estic. Acest mormînt a avut un singur vas lucrat la roată, din pastă fină
cenuşie, cu buza puţin răsfrîntă în
afară, cu pîntecul bombat prevăzut
cu două torţi şi cu fundul profilat
(fig. 8 /4).
Aceste morminte de incineraţie datează - după vase - din
sec. IV e.n. şi aparţin culturii de tip
Sîntana de Mureş.
Două fragmente de vase decorate cu linii în val, descoperite pe
teritoriul castrului, arată că acesta
a fost locuit şi în perioada mai tîrzie
..a epocii prefeudale (fig. 5 /1,2).
ln interiorul bastionului sudic
al porţii de
latura vestică a ca+
strului, precum şi în bastionul din
Fig. 8. - 1, 2, 3, 5, Sirltcni, vase din mormintul de incincratic nr.
colţul sud-vestic, au fost găsite
1; 4, vas din mormintul nr. 2.
multe fragmente de vase, cahle şi
unelte de uz casnic, care datează din
sec. XVI-XVII. Acest fapt arată că bastioanele au fost folosite şi în epoca feudală.

Pe

5. BEZID
(r. Tg. Murq)
Săpăturile începute în anul 1958 au fost continuate şi în 1959.
Primul şanţ, lung de 27 m şi lat de 1 m, a fost executat în direcţia nord-est - sudvest. La capătul nord-estic al şanţului a fost dezvelită o suprafaţă de 5,5 X 8 m. Sub
humusul vegetal, gros de 0,30 m, era un strat de cultură de culoare brun-deschisă, gros
de 0,40 m, urmat de lut galben. ln stratul de cultură au fost descoperite ffagmente
de vase care se pot împărţi în două grupe. Grupei 1 îi aparţin vase lucrate cu mîna
din pastă mediocră, iar grupei 2, vase lucrate la roată din pastă fină cenuşie sau
zgrunţuroasă.

ln suprafaţa şanţului 1 au fost descoperite resturile unui atelier de redus şi de
prelucrat minereuri de fier. Din materialul brut s-a păstrat multă zgură de fier; s-a aflat
şi un produs prelucrat - un cîrlig de fier (fig. 7 j15). Printre resturile atelierului au
fost găsite vase lucrate la roată din pastă fină cenuşie. Un fragment provine de la un vas
de tip "Krausengefăsse", decorat cu linii în val (fig. 7 j10), iar altele din vase şi străchini
din pastă zgrunţuroasă (fig. 7 /11,12). O ceaşcă lucrată cu mîna, păstrată fragmentar, a
fost găsită în apropierea atelierului (fig. 7 /14). Prîsnelele de lut descoperite în şanţ sînt
bitronconice (fig. 7 /13).
Perpendicular pe şanţul 1, la capătul lui sud-vestic, în direcţia sud-vest, paralel
cu malul pîrîului, a fost trasat un alt şanţ (S. 2) lung de 15 m şi lat de 1 m. ln
suprafaţa dezvelită, la capătul şanţului cu dimensiuni de 3,5 x 3 m, a fost descoperită,
la o adîncime de 0,40 m, o vatră circulară, făcută din lespezi de piatră. ln jurul vetrei
au fost multe fragmente de vase, lucrate cu mîna, decorate cu brîu alveolar şi cu brîu
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

il3o

incizat. Au mat fost găsite şi vase din pastă fină cenuşie şi fragmente de fructiere de
tip dacic.
Perpendicular pe capătul nord-estic al şanţului 1 a fost executat un alt şanţ (S. 3) în
direcţia estică, lung de 15 m, lat de 1 m, care a fost prelungit în direcţia nordică. În acest
şanţ, la o adîncime de 0,30-0,60 m au fost găsite vase lucrate la roată din pastă cenuşie.
Pe baza materialului ceramic s-a putut constata că vatra aparţine populaţiei dacice
iar atelierul de redus minereul de fier datează din epoca prefeudală (sec. IV). Unele
fragmente de vase cu buza canelată în interior şi cu urme adînci de roată şi un alt fragment de vas făcut din pastă fină cenuşie, decorat cu linii în val în formă de unghi, de
tip Moreşti-Porumbenii Mici (fig. 5 /4), arată că viaţa a continuat în această aşezare
şi după sec. IV e.n.
6. NICOLENI
(r. Odorbei)
Sllpăturile începute în anul 1958 în hotarul comunei Nicoleni au fost continuate
prin trasarea a patru şanţuri (S. 3-6). Un şanţ lung de 47 m şi lat de 1 m a fost săpat
în direcţia nord-sud (S. 3). Perpendicular pe acest şanţ, în direcţia est-vest, a fost
executat un altul, lung de 10 m şi lat de 1 m (S. 4). La legătura celor două şanţuri
a fost dc:zvelită o suprafaţă de 3 x 6 m. La o adîncime de 1,20 m au fost descoperite
resturile unui bordei, a cărui întindere nu s-a putut delimita din cauza alunecării pămîn
tului; se pare însă că a avut o formă rotundă. În jurul vetrei s-au găsit multe fragmente
de vase de tip Wietenberg, decorate cu brîu alveolar, cu caneluri verticale, unele cu torţi
ridicate deasupra buzei, iar străchinile cu colţuri trase din buză (fig. 7 /8,9). Tot de lîngă
vatră au ieşit la iveală doi idoli antropomorfi reprezentînd cîte o figură bărbătească
(fig. 4j15,15a,16,16a). A mai fost descoperit şi un buton de pe un vas care reprezintă
un cap de om (fig. 4/17).
Perpendicular pe capătul sudic al şanţului 3, în direcţia estică, a fost săpat un şanţ
lung de 30 m şi lat de 1 m (S. 5) şi a fost dezvelită o suprafaţă cu dimensiunile
3x4 m. Acest şanţ a fbst prelungit cu 13 m în direcţia sudică (S. 6). Stratigrafia este
următoarea: sub humusul vegetal, gros de 0,30 m, era un strat de cultură de culoare
neagră, gros de 0,40 m, urmat de lut galben. În stratul de cultură au fost descoperite
fragmente de vase, pietre de pisat şi coarne de cerb prelucrate.
La est-vest şi sud de aceste săpături, locul a fost cercetat cu şanţuri lungi de 15-20 m,
însă nu s-au descoperit resturi arheologice. Sub humus a fost găsit solul virgin.
În concluzie, se poate constata că purtătorii culturii Noua de la Nicoleni au avut
o aşezare mică cu cîteva locuinţe. Cultura lor materială are la bază cultura Wietenberg
şi formează tranziţia între epoca de bronz şi prima vîrstă a fierului. Cei doi idoli băr
băteşti arad. o organizaţie gentilico-patriarhală în floare.

7. SĂLAŞURI
(r. Tg. Mureş)

Muzeul raional din Cristur primind vestea că în hotarul comunei Sălaşuri au ieşit
la suprafaţă, în timpul aratului, fragmente de vase şi monede romane, a întreprins o
mică cercetare.
Locul descoperirii se află pe o terasă lîngă pîrîul lui « Szolga Petru». La începutul
secolului nostru, terenul a fost fîneaţă, pe urmă a fost arat. La suprafaţa terenului au
fost găsite fragmente de vase, lucrate cu mîna şi la roată.
22 - •• 2
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La mijlocul terasei a fost trasat un şanţ în direcţia nord-sud, lung de 15 m şi lat
de 1 m, iar în direcţia est-vest s-a dezvelit o suprafaţă cu dimensiunile 6 x 10 m.
Sub humusul gros de 0,30 m, se găsea un strat de cultură gros de 0,40 m, urmat
de lut. În suprafaţa dezvelită, la o adîncime de 0,40 m s-au găsit resturile unei
locuinţe dreptunghiulare, a cărei întindere a fost delimitată de un strat de chirpic ars
la roşu. Vatra, făcută din pietre, se afla la mijloc, iar în jurul ei se găseau
vase lucrate cu mîna, decorate cu butoni şi brîu în relief (fig. 2/7,8). Afară
de ceramică, în stratul de chirpic au mai fost găsite şi alte obiecte, un disc de fier, la
mijloc cu un nit (fig. 4/5) şi un denar republican roman. Paralel cu şanţul 1, a fost trasat
un şanţ lung de 11,5 m şi lat de 1,5 m (S. 2), care a fost lărgit într-o casetă cu dimensiunile 4 x 6 m. În casetă a fost descoperit un alt complex de locuinţă delimitat printr-un
strat de chirpic, la mijloc cu o vatră circulară făcută din pietre de rîu. La suprafaţa vetrei
era lutuială arsă la roşu, pe care se aflau cărbuni şi fragmentele unui vas de culoare
brun-neagră, lucrat la roată din pastă cu pietricele mici.
Buza vasului e răsfrîntă în afară, corpul zvelt iar fundul plat. Pe gît e decorat cu
puncte împunse în trei şiruri iar pe umăr sînt două valuri în linii ondulate (fig. 2/10).
Un alt fragment de buză răsfrîntă în afară dintr-un vas lucrat la roată din pastă zgrunţuroasă e decorat pe umăr cu linii incizate orizontal.
În jurul vetrei s-au găsit fragmente de vase din pastă bună• de culoare brun-roşie.
În partea estică a casetei s-au găsit fragmentele unei fructiere lucrată la roată şi arsă la
roşu, pe lîngă care se găsea şi un vas decorat cu brîu. Pe podeaua locuinţei au fost găsite:
o bucată dintr-o brăţară de bronz cu secţiunea ovală (fig. 7 ;'16), prîsnele de lut, o mărgea
tubulară (fig. 7 /17 -19) şi un denar roman republican ..
Perpendicular pe şanţul 1, în direcţia vestică, a fost săpat un alt şanţ (S. 3) lung
de 13 m şi lat de 1 m. Stratigrafia acestuia corespunde stratigrafiei şanţurilor 1-2.
Pe lîngă fragmente de vase descoperite în acest şanţ, e de amintit tăişul unui topor de
fier păstrat fragmentar (fig. 4 /6).
Pe baza materialului ceramic s-a constatat că aşezarea aparţine populaţiei dacice.
După monedele republicane romane, descoperite în aşezare (L. Marcius Censorimus,
Gmeber, Roma, 2637, i.e. 83; L. Metellus, Aulus Albinus, Spurii filius, Grueber, Italia,
724 a. 89 î.e.n.), ea datează cu mult dinaintea cuceririi Daciei de către romani. Acest
fapt e atestat şi de aspectul resturilor de cultură materială descoperite în aşezare.
Vasul şi fragmentul de vas din pastă zgrunţuroasă lucrate la roată aparţi..n epocii
de trecere la feudalism. Faptul arată că aşezării dacice i s-a suprapus această aşezare.
Săpătura de la Sălaşuri e importantă pentru studierea culturii materiale a populaţiei
dacice fii~dcă a furnizat multe date referitoare la traiul dacilor de pe acest teritoriu,
în sec. I e.n.
1
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illYP<l>hl OBJIACTHOfO MY3EH fOP. C8. fEOPfE
PE310ME

8 1959 r. 06nacrHoi\ My3ei\ rop. Cu. feopre npoH3BeJI pacKonKH oo MHomx Mecrax.
8 Pe11u, o DYHKTe ccTeneKn npo,lloJI>KHJIH paCKODKH, HatJ&Tble Y>Ke o 1958 r. SbvtH o6Hapy>KeHbl cne,llbl KYJibTfpbl Apnyw,ll c o6nHKOM KYJibTfpbl Tncca; TpH norpe6eHHH c KOCTJIK&MH o
cKoptJeHHOM nono>KeHHH KYJibTfpbl KoQo<i»eHH; ra.JlbWT&TCKilJI HM& H KoMDJieKc >KHJIHJJ..t, oocxo.llJIIIVIX K IV o. H.3. C&Moi\ 3HatJHTeJibHoi\ Haxoro<oi\ 6bma qawa ,ll&J<ni\CKoro THna o KoMDJieKce
>KHJIHII.I, THna CbiHThJHa Jle Mypem.
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B Eapaomne Hawnu RMbi, npHHBJUie>t<ai.J.Uie K J<YJIL'I)'pe BnreH6epr-Hoya u K AaKHikKoA
nareHCKoit 3noxe. B nyHKTe ccKQaAa nyit Be'lep ,, HBWJIH OCTaTKH pHMCKoro >KHJIHI.I.ta.
B OmneHu Ha Mecre pHMCKoro narepR o6Hapy>KHJIH Bbice'leHHYJO H3 MpaMopa 6apaubJO
ronooy, pHMCKYJO KepaMHKY H KHpDH'IH c KJieiiMoM C 1111 BE, pacwu~pooKa KOTOporo 38TJ'YAHHTeJILHa.
B C3p31JeHu OTKpbiJIH yKpeOJieHHe c BaJIOM H pooM, oocxOAJII.I.tHMH K 6poH30BOMY oeJ<Y.
nocpeAUHe cena paCKODaJIH pHMCKHit Jiarepb, B KOTOpOM CfOJIJI rapHH30H Cohors 1 Alpinornm.
BHyypu nocypoiiKH ooeHHoro xapBKTepa HBWJIH norpe6eHHR c Tpynoco>K>KeHHeM c cocyABMH,
DOCXOAJII.I.tHe K A~eoAaJibHOit 3DOXe (IV B. H.3.).
B EeJuoe npoAOJI>KHJIH pacKOliKH 1958 r. H o6Hapy>KHJIH KOMOJieKCbi >KHJIHI.I.t, ocraTKH
MaCTepCKoit MR nepepa60TKu >KeJie3HOit PYALI, BOCXOAJII.I.teii K AllKHACKoMy opeMeHH H K IV o. H.3.
B HuKoAeHu npoAOJI>KHJIH paCKoliKH, Ha'I&Tbie o 1958 r. Ha noceneHHH KYJIL'I)'pbi nma Hoya.
B >KHJIHI.I.tHOM KOMOJieKce 6LIJIH Haif.AeHbi ABa aHTponoMop~HbiX UAOJia, H3o6pa>KaJOI.I.tHX My>K'IHHY.
B C3AaJUypu o6Hapy>KHJIH noceneHHe AaKHiiCKoro opeMeHH 1 o. H.3. c KOMOJleKCOM npRMoyroJibHbiX >KRmii.I.t. KpoMe KepaMHKH, opyAUii H xapaKTepHbiX YJ<paweHHA, HBWJIH >KHJIHI.I.ta H
pHMCKHe MOHeTbl 1 B. AO H.3 .

..

Oli'L~CHEHHE PHCYHKOB

Ta6n. 1.- C3p:nteHH. OJJa11 KpenOCTH 1..JoM6oJt.
Ta6n. I l . - C3p3UCHH. flJJaH pHMCKoro narep11.
Pac. 1.- 1, liapaoJJT, liMbi neco'lltoro KSpLepa; 2, liapaoJJT, IIM& KYJJLTYJ'bl Hoya; 3, C3p3UCHH, 6aCTHOH
JOro-aan&J.~Horo yrJJa; 4, C3p3UCHH, paMCKoe aoeHHoe 3J.18HHe; S, Up3UCHH, 38n&J.IH8116awHII JO>KHblX aopor JJarep11;
6, C3p:JueHa, norpe6eHHe c Tpynoco>K>KeHHeM a BoeHHOH nocrpoAKe.
PHc. 2.- 1 a 2, Pe<~H, ram.WT&TCKae cocyJ.Ibr; 4, 6, J.I&KHi\CKHe cocyJtbJ; 9, 'I&Wa .118KHACKoro mna 113
>KaJJHJU& IV a. n. 3.; 3, S, liapaonr, cocy):.lbr H3 IIM neC'I&Horo KSpLepa; 7, 8, C3JJaWypH, J.~&KHAcKae cocyJ.Ibr;
10, JtotiM:OJ.I8JibHbli\ cocyJt.
PHc. 3.- Pe<~H, norpe6eHHR KYJJbTYJ'bl KouotiM:HH.
PHc. 4.- 1-2, Pe'la, MCJ.\Hbli\ ronop, 6poH30Bbli\ KCJibTj 9, 10, 11, 12, KOCTRHblC npe):.IMeTbl H3 norpe6eHHi\j 3, liapaoJJT, 6poH30BbiA KaH>KaJij 4, 6poH30Bbli\ 6pacner, 7, KOCTIIH811 npR>KK8j 8, KOCTRHOA KJ'IO'IOKj
S, 6, C3nawypH, >KeJJe3HbJe H3J.ICJJHR; 13-14, C3p3UeHH, 'lewyR or KOJJb'lyrH H3 pHMCKoro narep11; IS, 1Sa, 16,
16a, 17, HHKOJJeHH, aHTponoMoPitiHble HJ.IOJJbl; 18, OnreHH, MpaMopH&R ronoaa 6apaHS; lifPe'IH, 1"8JlbWT8TCKHA
300MOPitiHbli\ HJ.IOJI.
,
P11c. S.- 1-2, C3p3UCHH, tlJparMeHTbl JtotlJeoJ.I8JibHbJX cocyJtoB 113 narep11; 3, liapaonr, tlJparMeHT JtotlleoJl8JibHOro cocyJta; 4, De3HJ.I, 4JparMeHT Jto4JeoJ.I8JibHoro cocy):.l8; S, 7, Up3UeHH, 'lepenKH terra sigillata; 6,8,
liapaoJJT, pHMCK811 8MtlJopa, 'lepenoK t..rra sigillata.
Pac. 6.- 1, C3p3UCHa, KapnaqHoe KJJei\Mo; 2, 0JJTeHa, Kapna<~Hoe KJJei\Mo.
Pac. 7.- 1-3, Up:Jittaa, KpenOCTb 1..JoMOO):.I, tlJparMeHTbl cocyJ.IOB a3 paMCKOro JJarepR; 4-7, tlJparMeHTbl
JUIKaAcKax cocyJtoB; 8, 9, HaKoneaa, qepenKa cocyJtoB KYJJbT)'pbl Hoya; 10--12; De3HJ.I, <~epenKa cocyJtOB IV B.H.3.,
13, rnaHRHblA aon'loK; 14, MKaACK&II qawa; IS, >KeJJe3HbiA KpJOK; 16, C3JJaWypa, 6poH30BbiA 6pacner; 17, 18,
rJJaHRHbiC BOJJ'IKa j 19, Tpy6'18T811 6ycaaa.
Pac. 8.- 1, 2, J, S, C3p3Qena, c~.zu,r a3 norpe6e11a11 c Tpynoco>K>KeHaeM ."(2 1; 4, cocyJt a3
norpe6eHaR .~ 2.

LES SONDAGES FAITS PAR LE MUSEE REGIONAL DE SF. GHEORGHE

Au cours de l'annee 1959, le Musee Regional de Sf. Gheorghe a pratique des sondages en
plusieurs endroits.
A Reci, au lieu dit « Telek>>, les fouilles commencees en 1958 ont ete continuees. On y a
decouvert des vestiges de la .civilisation d' Ariuşd, dont )'aspect rappelle celui de la civilisation
de Ti sa, trois tombes aux squelettes en position accroupie, appartenant a la civilisation de Coţofeni,
une fosse hallstattienne et des ensembles d'habitations datant du IVe siecle de n. e. La decouverte
la plus importante est celle d'une tasse de type dace trouvee dans un ensemble d'habitation
de type Smtana de Mureş.
A Baraolt on a decouvert des fosses appartenant a la civilisation de Wietenberg-Noua
et au La Tene dace. Au lieu dit «Coada lui Veceu on a decouvert des restes d'une habitation
romaine.
21'
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A Olteni, sur l'emplacement d'un castrum romain, on a mis au jour une tete de belier
en marbre, de la ceramique romaine et des briques portant l'empreinte, de lecture incertaine,
C 1111 BE.
A Sărăţeni, on a identifie une fortification consistant en un vallum et un fosse, datant de
l'âge du bronze. On a fouille, dans le centre du village, le castrum ayant servi de garnison a. la
Cohors 1 Alpinorum. On y a decouvert, a l'interieur d'un bâtiment militaire, des tombes a incineration pourvues de vases datant de l'epoque prefeodale (IV• siecle de n. e.).
A &zid, les fouilles de 1958 ont ete continuees; on a degage quelques habitations, ainsi
que les restes d'un atelier pour la reduction du minerai de fer, datant de l'epoque dace et du
IV• siecle de n. e.
A J\.'icoleni, on a poursuivi les fouilles commencees en 1958 dans une station de la civilisation de Noua. On y a decouvert, dans une habitation, deux idoles anthropomorphes masculines.
A Jă/oţ11ri on a mis au jour un etablissement de l'epoque dace, du premier siecle de n. e,
comprenant des ensembles d'habitation de forme rectangulaire. Outre la ceramique, les outils
et les objets de parure caracteristiques, on y a trouve des habitations et des monnaies romaines
du r· siecle av. n. e.
EXPI.ICATJON DES FJGURES
Pl. 1. - S:lr.lteni. Plan de la fnrteressc de Csomb6d.
Pl. Il. - S:lr.1Jeni. Plan du castrum rornain.
Fig. 1. - 1, Baraolt, fossc:s de la carrii:re de sabie; 2, Baraolt, fossc de la civiliaation de Noua; 3, S:lr.lteni,
bastion de l'angle sud-ouest: 4, S:lr.lteni, bâtiment militaire romain; 5, S:lr.lfeni, tour atltst de la porte du c6t~ sud du
castrum; 6, S:lr.lteni, tombes a incin~ration dkouvenes dans le bâtiment militaire.
Fig. 2. - 1,2, Reci, vases hallstattiens; 4, 6, vases daces; 9, tassc de type dace trouv~e dans l'habitation du IV•
siecle de n.i:.; 3, 5, Baraolt, vases trouvb dans les fosses de la carrii:re de sabie; 7, 8, S:lla,uri, vases daces; 10, vase pr~fb>dal.
Fig. 3. - Reci, tombes de la civilisation de Cotofeni.
Fig. 4. - 1-2, Reci, hache en cuivre, hache a douille en bronze; 9, 10, 11, 12, objets en os trouvb dans les
tombes; 3, Baraolt, poignard en bronze; 4, bracelet en bronze; 7, boucle en os; 8, crochet en os; 5-6, S:llaşuri, objets
en fer; 13-14, S:lr.1Jeni, fragments de cottes de mailles du castrum romain; 15, 15 a, 16, 16 a, 17, Nicoleni, idoles anthropomorphes; 18, Olteni, tete de ~lier en marbre; 19, Reci, idole zoomorphe hallstattienne.
Fig. 5. - 1-2, S:lr.1Jeni, fragments de vases pref~odaux du castrum; 3, Baraolt, fragment de vase pr~fb>dal;
4, Bezid, fragment de vase pr~fc!odal; 5, 7, Slr.lfeni, fragments de terra sigillata; 6, 8, Baraolt, amphore romaine, fragment
de terra sigillata.
Fig. 6. - 1, S:lr.lfeni, empreintc sur une brique; 2, Olteni, empreinte sur une brique.
Fig. 7. - 1---3, S:lr.lteni, foneresse de Csomb6d, fragments de vases du castrum romain; 4-7, fragmenta de vases
daces; 8-9, Nicoleni, fragments de vases de la civilisation de Noua; 10-12, Bezid, fragments de vases, IV• sii:cle de
n.i:.; 13, fusalole en terre euite; 14, tasse dace; 15, crochet en fer; 16, S:llaşuri, bracelet en bronze; 17, 18, fusaioles en
terre cuite; 19, perle tubulaire.
Fig. 8. - 1, 2, 3, 5, S:lr.1Jeni, vases de la tombe a incin~ration n° 1; 4, vase de la tombe n° 2.

.
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA SĂRĂŢEL
(corn.

S

Sărata,

*

r. Bistriţa, reg. Cluj)

ĂPĂTURILE

de la Sărăţel, avind mai mult caracterul unor sondaje, au fost făcute
pe dealul << Cetatea)), un mamelon, împădurit în cea mai mare parte, aflat
imediat la est de Sărăţel (fig. 1 şi 2). Acesta are o excelentă poziţie strategică,
fiind la c.9nfluenţa văilor Şieului, Bistriţei şi Budacului, cu pante abrupte spre V, S şi N,
legîndu-se printr-o şa joasă de şirul de dealuri dinspre F.-SE. Datorită poziţiei dominante,

Fig. 1.

<<

Cctat<.:a >> d<.: la

Sără{l'l.

\'<.:d<.:re dinspr<.: n:st.

privirea e nestingherită în susul şi josul văii Şieului, pe valea Bistriţei şi a Budacului,
precum şi spre sud, peste culmile descrescînde ale dealurilor Cîmpiei Transilvaniei,
<< Cetatea)) de la Sărăţel controlînd în această parte şi accesul din valea Şieului în cea a
• Lucrările au durat intre 15-25 iunie 1959, fiind
executate in colaborare cu Muzeul raional Bistrita cu
ajutorul taberei de muncl UTM formată din elevii claselor
a X-a a şcolilor medii din Bistriţa. La săp.\turi au luat

Şt. Dănilă, directorul Muzeului raional Bistrita,
Vlassa, delegat din partea Institutului de arheologie.
Directorul taberei utemistc a fost prof. L. Dănilă.

part<.::
şi Jl.;.
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~lureşului

prin valea de la Teaca 1 . Pădurea a cuprins aproape tot vîrful «Cetăţii», cu
excepţia porţiunii unui platou înconjurat dinspre S, N şi E de o· circumvalaţie de
pămînt, slab vizibilă şi greu de urmărit pe teren din cauza pădurii tinere şi dese. Pe latura
de nord a platoului, circumvalaţia se dublează. În spre N-NE platoul prezintă un pro-

50

Fig. 2. - « Cetatea» de la Sărătel. Plan de
situaţie şi schita fonificaţici de pămînt.

100m

-

o

N--

montoriu îngust, terminîndu-se cu o pantă prăpăstioasă deasupra văii Şieului. La capătul
promontoriului se află o movilă, seqionată în cursul lucrărilor noastre. Partea centrală
~ platoului se compartimentează etajat în două trepte, diferenţa de nivel fiind de 1-1,20 m.
In capătul de vest al platoului, complet acoperit de tufărişuri dese, se mai disting urme
1 in legătură cu« Cetatea» de la Sărăţcl, vezi 1•. Kiivari,
1:rdily rr.~iJ~~ri [ Anthbildtile "fran~i!Panirij, Pcsta, 1852,
p. 183-184; idem, r.rdilr rpith::_tli tm!rleti [ .\lon/111/tnlrle
arbitutonia alt TranJi!MniriJ, Cluj, 1866, p. 60; 1. Marţian,
Ri,~i trlrprle rJ ltlhrlylerol a leirti/yhti.~ontli/i ltriiltlrn (Dnpre

a{t:;;,uri pubi {i /omri dt muoprrirt pr ltritorillf dt dinfolo
dt paJII! dt la Ci11cta], in .·lf:, XXIII, 1903, p. 287; idcm,
Rtprrlorill arbtolo~h prntr11 .·lrdta!, Bistrita, 1920, p. 35,
nr. 605; idem, 1"rmt din rd:;;_boairlt romanilor m dacii, Cluj,
1921, p. 26-27; M. Roska, Rrprrtori11111 ... , p. 267, nr. 163.
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ale unei zidiri ruinate, din pietre nefasonate de gresie nisipoasi sud, folosind ca liant
mortarul.
Jecţi11nea 1, de 40 x 1 m, orientati ENE-VSV (fig. 5; se dau numai 11 m
din centrul secţiunii), a fost trasati în lungul platoului, tiind ambele << etaje>> ale acestuia .

•

Fig. 3. - Ceramid din «Cetatea» ele la Sărlţel. S. 1: 1, 18, ccramid hallatattiani; 16, ccramid dacia lucrati
cu mina; 10, 13, chiupuri dacice rotii lucrate la road; S. Il: 2, 3, 5, 7, cioburi hallatatticne; 4, 8, 14, 15, 17, cioburi dacice
lucrate cu mina ti la road; S. III: 6, ciob hallatattian; S. IV: 9, 11-12, cioburi romane.

Sub stratul vegetal, gros de circa 5 cm, urmeazli un strat negru-cenuşos (stratul de culturi), de grosime variabilli, dar nedepişind 25 cm, conţinînd extrem de rare fragmente
ceramice hallstattiene, negre, canelate (fig. 3/1). Aproximativ spre mijlocul secţiunii s-a
detaşat clar în profil o palisadl calcinatl, compusli din budţi de chirpic, acoperiti cu
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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lespezi de gresie înroşite de foc şi avind încă clare urmele a doi stîlpi incendiaţi. Imediat
lîngă palisadă e un şanţ de apărare, lat de circa 3,50 m, adînc de 2,65 m. Din palisada
arsă şi din pămîntul de umplutură al şanţului de apărare au apărut - fii totrtl amestecate
ji neseparabile stratigrajif - cioburi hallstattiene canelate, împreună cu fragmente ceramice
cafenii, dacice, lucrate cu mîna, şi altele roşii, lucrate cu roata, provenind de la chlupuri
de formă şi factură absolut identică cu a c)liupurilor din cetăţile dacice din Munţii Orăştiei
(fig. 3 /18,16,10,13). Pămîntul negru de umplutură al şanţului e pigmentat de bucăţelele
chirpicului scurs din palisadă. Solul virgin îl formează un strat lutos galben, în partea
inferioară a căruia apar straturi cutate oblic, de marnă nisipoasă, cu concreţiuni de cretă
(roca de bază a mamelonului).
Suţirmea Il, de 73 x 1 m, orientată SSE-NNV (fig. 6, pliant), a secţionat transversal intregul platou, coborînd pînă în pante şi a fost trasată perpendicular pe secţiunea I,
pe « treapta>> mai inaltll a platou lui. Pe porţiunea plană a platoului propriu-zis stratul
de cultură s-a dovedit a fi foarte subţire şi extrem de sărac, aici neapărînd decît cîteva
fragmente ceramice hallstattiene şi dacice şi un bloc de gresie mai mare, ars, cu pămînt
calcinat in juru-i. O dată cu începutul pantei, inspre SSE, profilul prezintă secţiunea
printr-un şir de caracteristice şi interesante element~ de fortificaţie. În capătul de SSE
al secţiunii (care n-a mai putut fi prelungită în această direcţie din cauza viilor) a fost
tăiat un val de pămînt, lat la bază de 7 m şi avînd înălţimea maximă de 2,50 m. La construcţia valului s-a folosit sistemul calcinării intenţionate, asigurînd un miez de chirpic
rezistent şi compact chiar şi după atîtea veacuri. Bucăţi masive de chirpic, purtînd amprentele loasbelor despicate şi urme de bîrne carbonizate, s-au întîlnit frecvent. Partea superioară a valului a fost îmbrăcată Într-o manta de bolovani mari de rîu. Imediat dinapoia
lui urmează un şanţ de apărare a cărui adîncime corespunde aproximativ înălţimii valului.
În val şi în pămîntul de umplutură al şanţului au apărut exclusiv cioburi hallstattiene
(fig. 3 /3,5). N-ar fi exclus ca aceste elemente de fortificaţie să se repete mai jos, în pantă
(îngroşarea stratului de cultură din capătul de SSE al sec~iunii ne-ar autoriza să presupunem
aceasta), numai că acolo valul «al doilea» să fi fost nivelat de lucrările de rigolare.
D:ncolo de şanţul de apărare, pe panta destul de înclinată urcînd spre platou, întîlnim
un strat de cultură relativ uniform, gros în medie de 1,50 m, lăsînd impresia unui
pămînt afînat de umplutură, de scursură, suprapus direct rocii native şi conţinînd cioburi
hallstattiene şi dacice (lucrate cu mîna şi cu roata) amestecate (fig. 3/8, 14), împreună cu
oase de animale şi fragmente de p~etre de gresie. În preajma metrului 56 profilul prezintă
un prag vertical, înalt de 1 m, dincolo de care începe un pămînt tasat, foarte ct>mpact,
un ade\"ărat « zid», cu urme de arsură şi pietre de gresie în el. La baza acestuia e un strat
calcinat compact, gros de 15-20 cm, marcat şi printr-un şir de lespezi de gresie înroşite
de foc. Lăţimea acestui «zid» de pămînt depăşeşte 4 m, iar cioburile aflate în el aparţin
toate epocii hallstattiene. Înspre suprafaţă pămîntul e mai puţin compact, apar şi cioburi
dacice, iar o bună parte a acestei porţiuni mai înalte odinioară, se pare că a alunecat pe
pantă, dînd stratul de pămînt afînat de umplutură, de din jos de pragul « zidului» mai
înainte amintit. Din sus de « zidul» de pămînt urmează, sub stratul de cultură negrucenuşos, o alveolne conţinînd chirpic şi bucăţi de pietre de gresie calcinate. Alveolarea,
iniţial, putuse servi şi ca loc de unde s-a scos pămînt pentru amintitul « zid».
În partea coborîtoare spre NNV a platoului şanţul de cercetare a secţionat
elemente de fortificaţie întrucîtva diferite de cele de pe panta dinspre SSE, identice
însă ca elemente constitutive. Aici s-a renunţat la <<zidul» masiv de pămînt, palisada
calcinată şi şanţul de apărare din faţa ei oferind suficientă apărare. Ca şi în secţiunea I,
şi aici s-a aflat ceramică hallstattiană şi dacică, fără posibilităţi de separare stratigrafică
(fig. 3/4, 15, 17). Între metrii 10 şi 6, jos în pantă, stratul de cultură negru, conţinînd
în această parte exclusiv cioburi hallstattiene (fig. 3/2,7), s-a îngroşat deodată, în forma
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Fig. 4. -

Sărătel,

« Cetatea». S. 1V: 1-5, vase din groapa
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Sirătel,

« Cetatea». S. 1.
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Din cauza terminării celor zece zile de muncă ale taberei utemiste, această
a profilului nu s-a mai putut lămuri in acest an, al doilea şanţ şi valul
exterior rămînînd nesectionate.
În orice caz, secţi~nea II trasată de-a curmezişul intregului platou arată că avem
de-a face cu un sistem defensiv propriu, in liniile lui principale, epocii hallstattiene.
În Transilvania sisteme de apărare din aceeaşi epocă, foarte asemănătoare, identice
aproape in privinţa dimensiunilor unor elemente constitutive, s-au observat la Bodoc
şi Drimbar.
Materialele dacice par a sta in legătură cu o refolosire a fortificaţiei hallstattiene,
limitată mai mult la partea centrală a acesteia, mergind însă in această porţiune eventual
pînă la o reamenajare a palisadei şi a şanţului de apărare ce inconjurau, oarecum semicircular, «etajul» superior al platoului.
Jecţitmea III, de 20 X 1 m, orientată NV -SE, a fost trasată peste movila de la
capătul promontoriului ingust ieşind spre NNE din platoul cetăţii. Sub stratul brunroşcat (sol de pădure) a apărut o mare ingrămădire de bolovăniş de riu, asemănătoare
unui zid sec, printre care şi bolovani mari uneori de zeci de kilograme. Apariţia bolovă
nişului de riu aici, in virful promontoriului din şist argilos, e de neexplicat fără intervenţie omenească. Print re bolovani s-au aflat rare cioburi hallstattiene. Din cauza timpului
insuficient, săpătura n-a coborit sub stratul de bolovăniş. În faţa acestuia e un şanţ,
înconjurînd foarte probabil botul promontoriului, dintr-al cărui pămînt de umplutură
au apărut de asemenea cioburi hallstattiene (fig. 3/6).
Jecţitmea IV, de 27 x 1 m, orientată NE-SV, a fost trasată in partea vestică,
dinspre sat, a platoului, capătul ei sud-vestic atingind şi ruinele acoperite cu tufişuri
din această parte. Între 0,65-2 m, imediat sub stratul de iarbă, a apărut o groapă ovală,
adîncă de 45 cm, cu pereţii căptuşiţi de un strat subţire de lipitură arsă. Din groapă
s-au scos fragmente ceramice hallstattiene, canelate, negre sau negricioase-liliachii (in
urma arderii secundare), aparţinînd la 15-20 de vase diferite, unele parţial reconstituibile (fig. 4 11-5). Din stratul de pămînt negru, bombat intre metrii 15-18 in forma
unui mic \'al, au apărut, sporadic, cioburi romane (fig. 3 /9, 11-12). Înt re metrii 19-27
a apărut un strat masiv de dărîmătură din gresie sură, cu mortar, strat in care s-au detaşat
substrucţiile a două ziduri din blocuri nefasonate de gresie, legate cu mortar gras, de
bună calitate. Distanţa intre ziduri: 3,35 m. Deşi secţiunea nu e terminată, se pare că e
vorba de un punct fortificat ( b11rg11s ?) roman.
unei

alveolări.

porţiune finală

..

*
Cu tot caracterul restrins al săpăturilor, putem afirma că la Sărăţel avem de-a face
cu o întinsă fortificaţie de pămînt hallstattiană, foarte probabil cu caracter de cetate de
refugiu, parţial locuită şi eventual intrucitva reamenajatt şi in perioada dacică.
Chiupurile roşii ar pleda in favoarea ipotezei unui punct mai important in această epocă
- date fiind şi condiţiile naturale avantajoase - eventual reşedinţa unei dpetenii dace.
Ceramica hallstattiană neagră, canelată, neputind fi in nici un caz - după actualele noastre
cunoştinţe - datată după anul 500 i.e.n., rămîne deschisă încă problema răstimpului
pînă la apariţia produselor de factură dacică la Sărăţel, nedatabile deocamdată inainte
de anul 200 i.e.n.
Se pare că in epoca romană colţul vestic al platoului a fost ocupat de o fortificaţie,
de caracter momentan încă neprecizat.
Săpăturile viitoare vor putea aduce noi date privitoare la fazele de locuire ale
« Cetătii » de la Sărătel.

.

.

N. VLASSA
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APXEOJIOrHtiECKHE PACKOllKH B C3P3UEJIE
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JleTOM
o Cap:nteJJe.

19 59

r. 6bU1H UpOH3Be,l.lelfbl paCKOUKH B 3eMJIJIHbiX yKpeiUJeHHJIX Ha XOJIMe CC t.leTaTJI ))

PacKOUKH IIOK838J1H, tfJ'O KOMWieKC :meMeHTOB yKpeiUleHHiÎ DOCXO,I.lHT K raJlbiiJTaTCKOMY
DpeMeHH; CJie,nyeT, OJ.lH8KO, ~HTbiD8Tb H D03MO>I<HYIO nepecrpoiiKy D nepno,n BTOpoii $83bl OOHTaHHJI, D ,l.l8KHikKyiO :moxy.
He,nocraTO'IHO nayqeHHbie o
WiaTo

xo,ne 3THX nepobiX paCKonoK paao8.11HHbi o

cct.leTaTJI)), no oceii oepoRTHocm, omocRTCR K yKpeiVIeHHOMY

tJYHKTY

38J18.nHOM yrny
pHMcKon 3noxu.

06'L.HCHEHHE PHCYHKOB
Pnc. 1.- II"'CTilTRII B C:lp3uene. BH.A c 3llllii,AIIoil cropoHbl.
PHC. 2.- 11l.feT11TRII B C:lp3uene. lln&H pacnono>KeHHR H 'lepn:>K :JeMJJRHblX yKpeDJJeHHii.
Pnc. 3.- KepaMHKa H3 lll.JCTilTRII B C:lp3uene S. 1: 1, 18, I"IIJihWTBTCKaR KepaMHKa; 16, ,naKnilcKaR KepaMHKa pyqnoil pa6on.1; 10, 13, 6oJibwue KpaCHble J1aKnikKHe cocy.llbl, cpa6oTaHHble Ha ronqapnoM Kpyry;
S. II: 2, 3, S, 7, raJJLWTBTCKHe 'lepenKn; 4, 8, 14, 15, 17, ~KniicKne 'lepenKH, cpa6oTaHHhle BPY'~HYJO H Ha roH'I&pHoM
Kpyry; S. III: 6, I"IIJihWTBTCKHil <~epenoK; S. IV: 9, 11-12, pHMCKHe qepenKH.
Pnc. 4.- C:lp3uen, lll.feTIITRII. S. IV: 1-5, cocy,n H3 raJJLWTBTCKoil RMbl.
Pnc. S.- C3p:Juen, ccl.feTIITRII. S. 1.
Pnc. 6.- C3p3UeJJ, ccl.feTIITRII. S. II.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE SARAŢEL

Des fouilles faites au cours de l'annee 1959 dans la forteresse en terre situee sur la colline
((Cetatea •> de Sărll.ţel, il ressort que l'ensemble des elements de fortification date de l'epoque hallstattienne; il faut tenir compte, cependant, d'eventuels reamenagements qui ont pu se produire
au cours de la seconde phase d'habitation, correspondant a l'epoque dace.
Les ruines qui subsistent a l'angle ouest du plateau semblent appartenir, d'apres les recherches encore incompletes de cette premi~re campagne de fouilles, a un point fortifie de l'epoque
romaine.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1.- « Cctat~-a » de Săriţcl. Vuc: pri~ de l'ouc:st.
Fig. 2. -«Cetatea>~ de Siritel. Plan d'enscmble et croquis de la foneressc c:n tc:rrc:.
Fig. 3. - Qramique de «Cetatea» de Sărite!. S. 1: 1, 18, c:Cramique hallstattienne; 16, ceramique dacc: faite
ala main; 10, 13, jarres daces en ceramiquc rougc, travaillees au tour; S. Il: 2, 3, 5, 7, tessons hallstattiens; 4, 8, 14, 17,
ressons daces faits il la main et au tour; S. III: 6, tesson hallsrattien; S. IV: 9, 11, 12, tessons rnmains.
Fig. 4. - Sărite!, «Cetatea». S. IV: 1-5, vascs trouves dans la fossc hallstattic:nnc:.
Fig. 5. - Săritcl, ce Cetatea». S. 1.
Fig. 6.- Săl"l\tcl, ce Cetatea». S. Il.
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SĂPĂTURA DE SALVARE DE LA LUDUŞ
(reg.

~Iureş-Autonomli

Maghiad)

unde se construieşte Fabrica de zahlir de la Luduş, studenţii
de istorie care lucrau în brigada de mund obşteasd « V. Babeş )),
au descoperit în iulie 1959, « o urnli funerad)) din prima epod a fierului
(Hallsta&t). Semnalîndu-se aceastli descoperire Institutului de istorie din Cluj, din înslircinarea direcţiunii s-au efectuat aici cercetliri la faţa locului 1 •
Locul unde s-a glisit vasul amintit este situat în imediata apropiere a Luduşu
lui. Terenul în acest loc se prezintli sub forma unei ridiclituri care, pe baza structurii
stratigrafice, se pare d a fost iniţial o insulli a Mureşului. Vasul s-a aflat la limita de sud
a acestei rididturi cu ocazia nivellirii terenului pentru construirea unei linii de cale
feratli. El a fost glisit întreg la 0,40 m adîncime şi era acoperit cu o lespede de gresie .

P

E TERENUL
Facultliţii

..
- - --- - o. 85
1

Fig. 1. -

Luduş:

vas hallstattian.

- - - - --

1

Fig. 2. - Mormint hallstattian
de incincrafic in casctil.

ln vas, sau în imediata lui apropiere, nu s-a găsit nici un fel de inventar sau oase calcinate,
deci el nu a fost folosit ca urnă funerară ci mai degrabli a avut o altli întrebuinţare (de
pildli, vas de ofrandă). Vasul, de culoare neagră în exterior şi portocalie în interior, are
o formă uşor bitronconid cu buza uşor evazatli (fig. 1). Pasta impură cuprinde pietricele
şi este bine arsă. Dimensiuni: înălţimea 45 cm, lliţimea maximă 32 cm, grosimea peretelui 1,5 cm.
1 Multumesc cllduros ~i pc accastil calc acad. prof.
C. Daicoviciu pentru sprijinul multilateral acordat la

efectuarea acestei ccrcctilri.
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Aproximativ la mijlocul ridicăturii la circa 100 m spre nord de locul unde a fost
vasul s-a trasat o secţiune în care la 0,20 m adîncime a apărut o casetă formată din
lespezi de gresie. Caseta are o formă dreptunghiulară cu laturile lungi de 0,80-0,85 m
şi cele scurte de 0,40 m. Ea era acoperită cu două lespezi tot din gresie (fig. 2). In interiorul casetei, între 0,60 şi O, 70 m
adîncime, în pămîntul de umplutură
s-au găsit oase umane calcinate,
cenuşă, cărbune şi fragmente ceramice, dintre care unul de culoare
neagră în exterior şi portocalie în
interior, are întreaga suprafaţă ornamentată cu caneluri, iar altul negru
grafitat pe amîndouă părţile şi
ornamentat în interior cu linii
canelate mărunte (fig. 3/1-3). Alt
inventar nu s-a găsit. Pe baza
,fragmentelor ceramice aflate în
casetă mormîntul se datează în
prima epocă a fierului (Hallstatt A).
In timpul lucrărilor de construcţie din acest sector s-au mai
descoperit alte trei mormint~ similare care au fost însă distruse în
cursul lucrărilor. Casetele respective
erau aşezate la circa 4-6 m distanţă
una de alta şi în afară de oase umane
calcinate şi cîteva fragmente ceramice (fig. 3/4-6) nu conţineau
alt inventar.
Aproape de mormîntul 1, în
peretele abrupt al traseului liniei
ferate, s-a observat profilul unei
gropi care avea în pămÎJ!tul de
umplutură multă cenuşă, oase de
animale, bucăţi de chirpic şi fragmente ceramice caracteristice epocii
hallstattiene. Forma şi dimensiunile
Fig. 3. - 1-6, fragmente ceramice hallstattiene: 7-11 din perioada
gropii nu s-au putut preciza fiind
de trecere la feudalism, sec. V; 12-16, feudale timpurii, sec. XI-XII.
distrusă în cea mai mare parte, dar
probabil că ea era ovală. Pentru a
se găsi şi alte morminte s-au mai trasat alte două secţiuni, dispuse in linie dreaptă
între punctele unde s-a descoperit mormîntul 1 şi vasul amintit. În aceste secţiuni, în
afară de cîteva fragmente ceramice hallstattiene nu s-a găsit niflliC altceva. Menţionăm
că pe întreaga porţiune săpată, nu s-au găsit urme de cultură din altă epocă.
Din observaţiile făcute rezultă că pe această insulă a Mureşului a existat un cimitir
de incineraţie hallstattian de mică intindere şi sporadic. Descoperirea de la Luduş completează cunoştinţele noastre asupra ritului de înmormîntare din epoca hallstattiană,
deoarece pînă acum în Transilvania se cunoşteau doar morminte de inhumaţie (dintre
care unele aveau schelete depuse în casete - Moreşti, Caşolţ etc.), ori morminte plane
de incineraţie cu oasele arse depuse în urnă (lernut, Apahida, Mediaş, Nerău, Arad-Gai
găsit
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etc.). Atestarea unei noi variante a ritului de incinera{ie, depunerea oaselor calcinate
în casete, are o importanţă deosebită deoarece pînă în prezent nu cunoaştem în Transilvania morminte similare 1•
Cea mai apropiată aşezare hallstattiană, care ar fi putut avea cimitirul pe această
insulă a Mureşului este situată la circa 1 km spre nord-est, la locul numit « Bercul
ţărcilor )) din hotarul comunei Bogata 2 •
ln alt loc, situat la. joncţiunea dintre terenul Fabricii de zahăr şi terenul Topitoriei
de cînepă, în malul abrupt al Mureşului se profilau două bordeie prefeudale. Dezvelind
primul bordei, s-a observat că acesta fusese distrus în cea mai mare parte de apele ~lure
şului, astfel că s-a mai păstrat doar un colţ din el, din care cauză nu s-au putut stabili
dimensiunile bordeiului. Acesta se adîncea pînă la 0,80 m faţă de nivelul actual. ln
pămîntul de umplutură, amestecat cu multă cenuşă de stuf, s-au găsit doar
cîteva fragmente ceramice (fig. 3/7-11) care prin factura şi forma vaselor, deosebită
în bună parte de ceramica din sec. IV e.n. de tip Sîntana de 1\lureş, ori de cea din sec. VI
de tip l\loreşti, pare să se dateze mai degrabă în sec. V e.n. Prezenţa aşezărilor populaţiei looale din sec. V mai este atestată şi în alte descoperiri de pe valea 1\Iureşului (Cuci,
Iernut, Moreşti etc.). La cel de-al doilea bordei, situat în imediata apropiere a primului,
s-a putut sesiza una din laturile lui avînd lungimea de 3,50 m. În pămîntul de umplutură
s-au găsit fragmente ceramice din sec. XI-XII (fig. 3/12-15) şi o seceră (?) din fier
(fig. 3 /16). Din cuptorul bordeiului s-au mai găsit i11 si/11 doar două pietre, restul cuptorului împreună cu cea mai mare parte a bordeiului s-au surpat în albia Mureşului. Podeaua
bordeiului era la 0,90 m adîncime faţă de nivelul actual. Bordeie de felul acestuia se
cunosc de pildă la Moreşti 3 • Stratul de cultură al celor două aşezări suprapuse are o
grosime de 0,50-0,60 m. Menţionăm că la Topitoria de cînepă, cu ocazia construirii
temeliei unei magazii, s-au găsit morminte de inhumaţie care aveau ca inventar diferite
obiecte de bronz şi fier, ceea ce ne face să presupunem că acest cimitir a aparţinut probabil
uneia din aşezările atestate prin bordeiele amintite.
MIRCEA RUSU

OXPAHHTEJibHhiE PACKOllKH B JIY.IlYIIIE
PE310ME

llOCJJe coo6meHHR o Haxo.zu<e cocyJta nepooro nepHo,lla >KeJJe3Horo oeKa (ra.m.wTaT) Ha
yqacrKe, r,lle crpoHTCR caxapHbtH 3aBO.ll B JlyJtywe, B :rroM Mecre npoH3BeJJH paCKonKH. B xo,lle
pa6oT BCKpblJlH norpe6eHHe c Tpynoco>K>KeHHeM o RutHKe raJJLJUTaTCKoii 3DOXH. TpH aHanom'IHbtX
norpe6eHHR 6btJJH pa3pyweHbl BO BpeMR CTpOifl'eJU.HLlX pa6oT. 3Ha'leHHe OTKpbiTHR 3aKJJIO'IaeTCR
o TOM, 'ITO Ha reppHTOpHH TpauCWILBaHHH HeH3BeCTHbl TaKHe norpe6eHHR B yKa:JaHHYJO :moxy.
lloceJJeHHe, K KOTOpoMy, BepORTHO, OTHOCHTCR MOmJJLHHK, pacnOJJO>KeHO, UpHMepHO, D ( KM K
ceoepo-oocroKy, o ny111cre ccSepKyJJ U3p'IHJJopu Ha TeppHTOpHH ce.11a SoraTa.
B ,llpyroM Mecre, Ha JJeooM no6epe>KLH Mypewa BCKpbiJJH ,llne 3eMJJRHKH .no<)leo.nanLHoii
(V o. H.3.) H Ha'laJJLHOro nepHOJlll clleoJtaJJLHOH (XI-XII oo.) 3UOXH.

Oli'LRCHEH11E Pl1CYHKOB
Puc. 1.- JlyAyw: ram.WTBTCKHil cocyA.
Puc. 2.- ram.WTBTCKoe norpe6cHHc c Tpynoco>~<>KCHHCM o RutHKc •
PHc. 3.- 1-6, 'lcpcnKH ram.WTBTCKoil KCpaMHKH; 7-11, AO«<>eOJULJlbHoil
uoil XI-XII ocKa.
1 Mormintele de incineraţie în casete de la Suciu de
Sus sînt tumularc şi apar{in sfîrşitului epocii bronzului.
Cf. M. Roska, Reper1oriu111, p. 90, nr. 78.

1

p. 3,
1

V ocKa; 12-16, paHHccl>eoJULJlb-

D. Bcrciu -1. lkrciu, în Apulum, Il 1943- 1945,
şi urm.
JCIV, V, 1-2, 1954, pl. Il şi lll.
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LES FOUILLES DE SAUVEGARDE DE

LUDUŞ

RESUME

A la suite de la decouverte, sur l'emplacement du chantier de construction de la fabrique
de sucre de Luduş, d'un vase de la premiere epoque de l'âge du fer (Hallstatt), des recherches
ont ete faites en cet endroit. On y a degage une tombe a incineration, en ciste, d'epoque hallstattienne; en outre, on a constate que trois tombes semblables avaient ete detruites au cours
des travaux de construction. L'importance de la decouverte reside dans le fait que ces tombes
sont les seules de l'epoque, connues en Transylvanie. L'etablissement auquelle cimetiere devait
appartenir se trouve a 1 km NE de la, au lieu dit << Bercul ţărcilou, sur le territoire de la commune de Bogata.
En un autre point, situe sur la rive gauche du Mureş, on a degage deux huttes a demi
siecle de n.e.), l'autre au
enfouies dans le sol, appartenant l'une a l'epoque des migrations
debut de l'epoque feodale (XIe-xne siecles).

cve

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - I.uduş: vase hallstattien.
Fig. 2. - Tombc hallsrattienne a incincrarion en cisre.
Fig. 3. - 1-6, fragmenrs c:Cramiques hallsrattiens; 7-11, de l'cpoque des migrarions, ye siecle; 12-16, fcodaux
du dcbur, Xle-xne sitcles.

...
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SAPATURILE DE LA TELEAC
(r. Alba)

stîng al Mureşului, la o distanţă de 4 km de oraşul Alba Iulia, deasupra
Ripii ro[ii şi satului Teleac, comuna Hăpria, se găseşte una din cele mai mari
aşezări hallstattiene din Transilvania (fig. 1 şi 2/2). Ea este situată într-o
depreshme a primului şir de dealuri, între valea Hăpriei şi vălişoara Gruşetului; are
o formă de potcoavă cu capetele pe Mureş, scobită mult la mijloc şi mărginită pe trei
laturi de culmile: Coasta popii, Coasta Lobonţului, Jidovaru/, Sub umbreje şi Grujeţul. Staţiunea, care se întinde pe o suprafaţă de circa 20 ha, cu lungimea de 600 m şi lăţimea

P

E MALUL

•111111111/anţ ..,ş.cţiunl

!O

Fig. 1. - Planul de situatie al

aşezlrii

""'

de la Teleac.

de 450 m, este străbătută, de la « Poarta Cetăţii>> pîni la capătul estic al satului Teleac,
de un drum de care, ce o împarte în două părţi aproape egale: Faţa Grlljeţului, cu o vîlcea
săpată de apele de ploaie, plantaţii de salcîmi şi loc de păşunat şi Hirburi, cu terenuri
23- o.

:a
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arabile şi punctul trigonometric Jidovaml (380 m). Spre est şi nord-est, unde aşezarea
se leagă, către Jidovar, printr-o şa domoală cu înălţimile din spatele ei, este fortificată,
pînă la « Poarta Cetăţii» (250 m) cu un val impunător şi două şanţuri (fig. 2 /1), iar pe
latura nord-estică (450 m) cu un singur şanţ, în formă de terasă.

1

2

Fig. 2. - 1, va lul

şi şan{ urile aşezării

de pe latura estică a inci mei ; 2, vederea
lunea Mureş ului .

aşezării

de la Tcleac, dinspre

i\Iuzeul regional din Alba Iulia în colaborare cu Institutul de istorie al Filialei
Academiei R.P.R. Cluj, determinat de numeroasele descoperiri fortuite şi de rezultatele
unor periegheze anterioare, a executat, întrr 19 august şi 17 septembrie 1959 săpături
preliminare de orientare în această aşezare.
Sondajele efectuate şi bogatul material găsit la suprafaţa solului arată că întreg
terenul aşezării a fost efectiv locuit, iar profilurile 1, 2, 4 şi 5 stau mărturie că stratul de
cultură este mai subţire pe pante şi mai gros pe partea de jos a depresiunii, unde ajunge
la o grosime pînă la 3 m.
Secţiunea 3, lungă de 55 m, adîncă de 1,10 şi lată de 1,50 m, executată transversal
prin sistemul de fortificaţii dintre J idovaru şi Poarta Cetăţii (fig. 3) a lămurit sistemul
defensiv din această zonă. Valul din lut galben, cu urme de cărbune şi resturi ceramice,
are o lăţime de aproximativ 4 m şi este întărit în interior cu un schelet de bîrne de mari
dimensiuni, unele neputrezite (fig. 4). Nu se poate încă preciza dacă părţile exterioare
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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ale valului au fost căptuşite cu bîrne,
dar acest lucru se poate presupune,
dupi urmele unui par destul de gros,
in poziţie verticală. In faţa acestui val,
a cărui bermi nu poate fi încă determinati in chip neindoielnic, pe o panti
de 17 m, cu o înclinaţie care ajunge
pîni la 8 m, se afli un strat sinuos din
pietre de rîu, chirpic şi arsură, de culoare cărămizie deschisă, construit intenţionat pentru a intiri suprafaţa
pantei şi a face o legitud organică
rezistenti cu pămîntul viu. Prima
pantă se termini cu un şanţ, adinc de
2 m şi lat de aproximativ 7 m, de la
care pomeşte un val de pimint de 11
m, care continui in panti cu al doilea
şanţ, larg de 8 m şi adinc de 2,50 m.
Intregul sistem defensiv se întinde pe
o distanţă de 55 m, avînd o diferenţi
de nivel de 12 m (fig. 3).
Elementele lui componente par
si fie specifice aşezirilor hallstattiene
fortificate din Transilvania, aşa cum
sint cele de la Bodoc, r. Sf. Gheorghe 1 ,
Sidţel, r. Bistriţa 2 , iar existenţa lor
poate fi presupusă şi la aşezarea de la
Mediaş, care se aseamăni mult cu cea
de la Teleac, prin poziţie, dimensiuni
şi chiar prin stratigrafie 3 •
In săpiturile viitoare urmeazi si
fie limurite încă următoarele obiective
privind fortificaţiile aşezirii: caracterul
terasei nord-estice, sistemul defensiv
de pe latura sudică, examinarea Porţii
Cetăţii, dacă este sau nu o amenajare
recenti şi lămurirea caracterului înăl
ţimii Jidovarul, care ar putea fi în parte
artificială, acolo fiind construit un bastion sau turn pentru apărarea locului
cel mai periclitat şi mai uşor accesibil
al aşezării.
Secţiunea 4, lungi de 25 m, lată
de 1,40 m şi adîncă în medie de 3 m,
trasată aproximativ în centrul aşezării,
a avut drept scop lămurirea strati1

JCIV, 11, 1951, p. 302-303.
acest volum, p. 341 şi urm.
Sondatl in anul1958 de 1. Nestor, cf. Mt~ltri41t,
Vll, p. 171-178.
2

3

a.
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grafiei. Se constată existenţa unui strat de cultură ajungînd pînă la trei metri, care se
subîmparte, după constatările actuale, în trei niveluri (fig. 5):
a) un strat de culoare negricioasă, la limita humusului, de circa 40-50 cm,
cu multe fragmente ceramice şi puţin
chirpic, mărginit în partea inferioară
de urmele albicioase ale unei roci foarte
friabile şi de o dungă de pămînt
gălbui, în unele părţi foarte precisă probabil făţuiala unor locuinţe de
suprafaţă;

b) un strat mai gros, din loc
în loc cu vetre masive de chirpic, căr
bune, cenuşă şi fragmente ceramice,
destul de pronunţat pe toată întinderea
secţiunii - probabil un nivel de semibordeie care se va putea subîmpărţi,
probabil la săpăturile viitoare, în mai
multe niveluri;
c) urme de vetre, cuptoare şi
pămîntul de umplutură al unor bordeie, clar definite, la limita pămîntului
v1rgm.
Fig. 4. - Resturile schclctului de bîrne din interiorul valului.
Prin dezvelirea unor suprafeţe
mai mari în săpăturile viitoare, se vor
lămuri cu mai multă precizie diferenţierile tipologice şi cronologice ale ceramicii
hallstattiene din această aşezare (fig. 6).
Descoperirile făcute pînă în prezent, fortuite sau în săpăturile preliminare din anul
1959, indică ca limite cronologice extreme posibile pentru durata aşezării, perioada

..

~ Humus

~ Lut Ult•m•

~ Lut g•l~ntl•#hil

~ Plmint Vif'91n

t;:;l

o-

.uCirtuM

~

~lut•rgilos

~ Lut Mgru ust•niu

IIDHJ Ctlnlurl»rtM/

..- Crrwmd

• Cflirpit;i

Lutc•nu1111

Fig. 5. - Profilul

secţiunii

4 din interiorul

s PitttY

~-,

aşezării.

Hallstatt A-D. Deocamdată nu există însă dovezi pentru începutul ei în Hallstatt A-B.
Descoperirile care pot fi valorificate pentru datarea aşezării provin din straturile superioare
şi aparţin perioadelor Hallstatt C-D. Astfel, idolii din lut ars, reprezentînd tauri, berbeci
şi porci (fig. 6 ;'1-4) sînt asemănători cu cei descoperiţi la Lechinţa de Mureş, r. Luduş 1,
1

JC/1 ·, III, 1952, p. 323.
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Statuete zoomorfe
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vase din

aşezarea

de la Tcleac.

irr.preună

cu o ceaşcă specifică de tip Dilja, datată in Hallstatt C: 1 • Pentru marele pandantiv (fig. 7) de bronz, în formă de secure, nu cunoaştem
analogii, dar prin urechile laterale se aseamănă cu topoarele de fier cu aripioare, lucru ce ar indica de asemenea
perioada Hallstatt C 2 • Toporul bipen de fier 3 , deosebit
de lămuritor şi asemănător cu piesele din depozitul de la
Bîlvăneşti 4, atestă durata aşezării pînă în Hallstatt
D. Depozitul contemporan de la Partoş, lîngă Alba Iulia,
poate fi pus eventual în legătură cu o fază de locuire
corespunzătoare de la Teleac 5 . In lumina urcării recente
a cronologiei pentru prima vîrstă a fierului şi datările
propuse aici trebuie mutate probabil în perioada premergătoare.

Descoperirile amintite ne arată că aşezarea a fost
intens locuită în perioada Hallstatt C-D, necunoscîndu-se
încă mai precis data sfîrşitului şi nici cauzele care au
provocat încetarea locuirii acestei staţiuni. Săpăturile
viitoare vor încerca să rezolve aceste probleme.
1

~i

S. Gallus - T. llordth, in IJiuPonn, Il, IJ, Budapesta, 1931J, p. 51

pl. 37/1,12.

~ Cf. pentru acest tip caracteristic şi pentru bibliografia lui, intre altele,
recent M. Petrescu-Dimbovita, în Dodo, Il, 1958, p. 66--67.
3
Toporul ne-a fost semnalat prin bunll.vointa descopcritorului 1. Miuofan, Cluj.
1 D. Bcrciu, Apul111n, l, 1939-1942, p. 95-96.
• lbidtm, p. 96, nota 64; Cf. M. Roska, RtJ1"1orium, p. 102, nr. 23.
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Din cercet!irile preliminare rezult!i importanţa deosebit!i a acestei aşez!iri fortificate şi necesitatea de a se acorda o atenţie mai mare problemelor legate de prima vîrst!i
a fierului din Transilvania.
K. HOREDT, 1. BERCIU

şi

AL. POPA

PACKOnKH B TEJUIKE
PE3IOME

lloceJieaae o TeJIRKe (paAoa An6a) pacnono>Keao o KOTJIOBHHe nepooro p~a xoJIMoo aa
neooM no6epe>KLa Mypema. Ero .IVlHHa 600 M, a mHpaaa 450 M (pac. 1 a 2/2). K BOCTOK)' a ceoeponocroK)' OHO 38II.UII.QeHO BaJIOM a nBYMJI pBBMa (pac. 2/1 a 3), mapHHa aceA CHCI'CMbl «llopm~a
K8.QHA - SS M. Illapaaa BaJia 4 Mi oa yKpennea H3ayrpa coopY>KeHaeM a3 6aJioK, CJICN>I KOTOporo
COXpllHHJIHCL (pac. 4). KyJILT)'pHLJA CJIOA MecraMH ,llOCTHI'8CT 3 M TOJII.QHHLI (pac. 5) a co,nep>KHT
-rpa p83JIH'IHLJX ropaaoHTa o6HTaHHJI. 06aapY>KeHH8JI aa 3TOM noceJieaaa KepBMaKa a CJIY11aAHLJe
HBXO,nJ<a (pHC~ 6 a 7) BOCXO.IVIT aCKJIJOtiiiTCJILHO K paHHe>KeJIC3HOMY BeKy. Cy.IVI no HHM a no ,IlO
CHX nop npoa3BC,IlCHHLJM H86JIJO,IleHHJIM CTOJIHKa ,nampyCTCJI npeHMyi.QecmeHHO nepao,naMa
raJI~ounuT

c-o.

~

Oli'L.RCHEHHE PHCYHKOB

nJJaH

PHC. 1. pacnono>KcHHR (."J'ORHKH B TeJIRKe.
PHc. 2.- 1, BllJI H p&bl noceneHHR c aocro'IJiolt cropoHbl KpenOCTHolt CTeHbl; 2, BIIJl noceneHHR a TenRKe,
co cropoHbl noltMbl peKH Mypewa.
PHc. 3.- npoct,wu. )"18CTK8 3 CKB03b o6opoHHTeJ1hH)'IO CHCTeMY c BO(."J'O'IJIOit cropoHbl.
PHC. 4.- 0CTBTOK DOAJIOpoK H3 6anoK BllytpH B&J18.
PHc. ~.- npociiHJIH )"18CTK8 4 BHyrpH (."J'ORHJ<H.
PHc. 6.- 3ooMopclJHble CTBTy:m<H H cocy.IU>I co croRHKH a TcnRKe.
PHc. 7.- JipoH30&aR noJt&cCKa co croRHKH a TenRt<e.

LES FOUILLES DE TELEAC
RESUME

La station de Teleac (distr. d' Alba) est situee dans une depression, longue de 600 m et large
de 450 m, de la premiere rangee de collines bordant la rive gauche du Mureş (fig. 1 et 2 /2).
Le site est protege, a l'est et au nord-est, par un vallum et deux fosses (fig. 2 f1 et 3), !'ensemble
de ce systeme defensif mesurant 55 m de largeur. Le rempart, large de 4 m, etait renforce
interieurement par un ouvrage en poutres, dont on a recueilli des debris (fig. 4). La couche
de culture atteint en certains endr01ts une epaisseur de 3 m (fig. 5) et comprend trois niveaux
distincts d'habitation. Tout le materiei recolte, ceramique et differents objets decouverts par
hasard (fig. 6 et 7), appartient a la premiere epoque de l'âge du fer et semble permettre d'assigner la station - autant qu'on puisse en juger a l'etat actuel des recherches - plutot aux periodes C-D du Hallstatt.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Fig. 2. vallec du Mureş.
Fig. 3. Fig. 4. Fig, 5. Fig. 6. Fig. 7. -

Plan d'ensemble de la station de Tclcac.
1, le vallum et les fossb de la station sur le cote ~st de l'enceint~; 2, la station de Tcleac vue de la
•
O>upc de la section 3 du systcme defensif, c6te est.
Les restea du squclette de poutres, de l'interi~ur du vallum.
Coupc de la scction 4 d~ l'interieur de la station.
Statuettcs zoomorphcs et vascs de la station d~ Telcac.
Pcndentif cn bronze de la station de Telcac.
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SĂLAŞUL HALLSTAITIAN DE LA NOVACI
( r.

Ddgllneşti- Vlaşca,

reg.

Bucureşti)

de vest a comunei Novaci (r. Drăgllneşti- Vlaşca, reg. Bucureşti), in
zona hotarului acesteia cu satul Popeşti, pe terasa superioarll din dreapta Argeşului, se aflll un grup de circa 25 tumuli, care reprezintă necropola aşezării getice
de la l?opeşti. În 1958 am efectuat săpături intr-o movilll situată in extremitatea estică
a grupului menţionat, descoperind, între altele, o aşezare hallstattiană, in formă de cenuşar
slllaş şi un mormînt getic de incineraţie. Cum, cu excepţia mormîntului, celelalte descoperiri nu aveau vreo leglltură
directii cu aşezarea de la Popeşti,
socotim utilll publicarea lor,
independent de aceasta din
--xurmll. Sllpllturile au fost executate de la 4 septembrie la
8
10 octombrie 1958 1 •
Turnului este relativ mic
llCFNOA
şi scund, cu suprafaţa aplatizatll.
Se aflll precis pe teritoriul saJ /m.; ,-".
;,p._H•ş". o~rrui'V/9'""""1
~ V~N h;I/Jit~lfl.".,
tului Novaci, la 100 m est de
S {.","rp/r1
potoul limitei dintre acest sat
c:==J 1'-'m/nl ..,.",.,,
şi satul Popeşti, in marginea de
~trJ~•rJ {l~ll'fN"/
fZZZJ PJmi'nl re-nvţtU / N;l/!1;11)
N a şoselei dintre cele doull
!IIIliJ P~m,nf {16/"M#Nk-sdl's /8DI#n)
sate, la circa 150 m de muchia
~PJm;nl.-u
1'
terasei Argeşului. Dimensiunile
D
r;;;ew@w
1
sale actuale sint de 27 m diametru şi 0,90 m înlllţime. Ţic
-----nind seama d baza movilei, ~
~ r~4?@#/"lîn epoca getică, era la 0,20 m
Fig. 1. - Novaci. Planul săp:illurii.
(maximum 0,40 m) deasupra
suprafeţei actuale a solului dimprejur, trebuie să presupunem că a avut după aceastll epod o înălţime mai mare,
nivelatll de lucrllrile agricole ce se practid de mult timp aici. Săpllturile au fost executate în cele patru sectoare triunghiulare ce au rezultat din rezervarea pereţilor
de pllmînt de-a lungul a doull diametre perpendiculare. Deoarece slllaşul hallstattian
depllşeşte suprafaţa tumulului actual, au fost necesare şanţuri de control de-a lungul
celor doull diametre pentru delimitarea lui (fig. 1).
Stratigrafia este următoarea: deasupra loess-ului cafeniu-gilbui de la bază urmează
un strat brun, gros de circa 0,30 m, conţinînd resturi ale unei locuiri nt.::>litice. Se constatll

1

N MARGINEA

'.II'L'

1vrom!46tJI~hf'JII~P~)

-

1
Sipiturile au fost executate de autor in cadrul ,antierului Popeşti (responsabil R. Vulpe). La s.lplturi a

participat

~i

Wanda Wolski (studenti).
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apoi o depunere cenuşoasll. din prima epocll. a fierului, îngroşatll. la mijlocul tumulului,
cu o lungime de 26 m pe axul NS şi 21 m pe axul NV, şi o grosime lîngă centrul movilei
de 0,65 m. Peste acestea s-a suprapus, după o uşoară netezire în prealabil, o zonă de
pămînt ars de 9 m lungime şi 4,50 m lăţime, provenind de la baza unui mormînt getic.
·Mantia tumulului getic, de culoare negricioasă confundîndu-se cu solul actual, a fost
nivelată în vremurile mai recente, păstrîndu-se pe o înălţime de maximum 0,38 m. În
sectorul1 al tumulului s-au găsit şi urme din secolele XIV sau XV e.n. În centrul movilei
s-a constatat o groapll. neregulată, executată probabil de căutătorii de comori, care a
străbătut pînă la adîncimea de circa 1 m (fig. 1).
Locuirea neoliticd este mai intensă în partea de sud a sectorului 1, unde, la adîncimea
de 1,20 m, s-a descoperit o grămadă de chirpici ars, provenind de la o locuinţă de suprafaţă. Ei se aflau concentraţi pe o zonă de circa 3,50 m lungime şi 1,80 m lăţime. Printre
chirpici şi în jurul lor s-au găsit fragmente de vase. Ceramica, în general mult corodată
şi destul de puţin tipică, se împarte într-o specie grosolană şi alta mai fină. Cea grosolană,
lucrată dintr-o pastă negricioasă cu pleavă şi pietricele este mediocru arsă la negru.
Suprafaţa ei, acoperită cu un strat gros de barbotină, este decorată cu trăsături verticale
paralele executate cu degetul, rezervîndu-se o porţiune mai netedă
sub margine. Vasele erau bitronconice cu marginea dreaptă şi
pereţii groşi (fig. 3 J? ,8). S-au găsit
fragmente din trei exemplare,
2
dintre care unul mai mare cu
urme de ardere secundară. Ceramica fină este reprezentată doar
prin cîteva margini provenind de
la ceşti bitronconice (fig. 3/1-5).
Remarcăm un fragment cu caneluri largi orizontale sub buză (fig.
3/6). Un altul prezintă, tot sub
buză, un decor realizat prin excizii în formă de bandă lată,
dispuse orizontal (fig. 1/3). De
reţinut este şi un cap de "figurină
zoomorfă cu două găurele una
sub alta, în dreptul ochilor. Pe
'.-- ... ,, ..... ""\
gît se dezvoltă un ornament incis,
.1,
greu
descifrabil din cauza coro''
.,
''
ziunii (fig. 2/1 ).
•
'
Materialul este destul de atipic şi corodat, incit e dificil să preFig. 2. - Novaci. 1, figurină neolitici; 2, vas miniaturl hallstattian;
3, fragment de ceaşcl de la inceputul primei epoci a fierului; 4, butoni
cizăm cărei faze aparţine. În tot
de toart:l hallstattian:l.
cazul este vorba de cultura Boian,
probabil sfîrşitul ei, ţinînd seama
de unele caracteristici ale ceramicii mai fine. În regiunea înconjurătoare movilei, s-au
mai descoperit fragmente neolitice, ceea ce ne face să presupunem existenţa unei
aşezări cu locuinţe dispersate pe o mai mare întindere.
Dintr-o epocă mai veche decît sălaşul pe care-I vom descrie mai jos, este un
fragment de toartă cu decor incis, care aparţine culturii Glina III (fig. 3 /9). De la
începutul primei epoci a fierului provine un fragment de pîntec de vas de culoare
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Fig. 3.- Nu vaci. 1-8, cuhura Boian; 9, cuhura Glina lll; 10-16, sfirşitul epocii
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negru -lucios, cu proeminente şi caneluri verticale şi cu decorul imprimat 1 (fig. 2/3;
3 /13). Unui orizont mai vechi ii aparţin un fragment de vas grosolan decorat cu
triunghiuri haşurate prin imprimare (fig. 3j10), precum şi unele fragmente de ceramică
grosolană (fig. 3/12, 15, 16 şi 4/14) 2 • Acestea din urmă mai ales se aseamănă cu
materialul de la Fundenii Doamnei 3 •
Tipul aşezării hallstattiene se aseamănă cu cenuşarele de la sfîrşitul epocii bronzului ale culturii Noua. Movila noastră se deosebeşte totuşi de acestea prin cantitatea
mai mică de cenuşă din depunere şi prin numărul foarte redus de oase de animale (la
Novaci, circa 5~0 din material), bogat reprezentate în cenuşarele culturii Noua. El se
aseamănă mai degrabă cu sălaşele de la Vîrtopu ce conţin material similar cu al nostru 4 •
ln porţiunea cercetată nu s-au găsit obiecte i11 situ. Materialul se află răspîndit in toată
grosimea stratului. Singura dovadă de locuire o reprezintă o vatră, cu crusta groasă
şi consistentă, dar destul de deranjată, descoperită la baza depunerii hallstattiene, în
interspaţiul sectoarelor I şi IV, în extremitatea E a sălaşului (fig. 1).
Materialul ceramic se împarte în două grupe principale: vase de factură grosolană,
de uz casnic şi vase de factură fină, bogat ornamentate.
Prima categorie cuprinde borcane şi vase în formă de sac. Arderea este bună, iar
pasta, amestecată cu pietricele, este cenuşie în spărtură. ln exterior, cea mai mare parte
a materialului are o culoare cafeniu-gălbuie sau roşiatică. Nu s-a putut reconstitui nici
o formă, dar grosimile marginilor indică o varietate de dimensiuni. Decorul îl constituie
brîurile alveolare aşezate la mică distanţă sub buză (fig. 4). Se întîlnesc fragmente cu
două brîuri paralele (fig. 4/1 9). De multe ori alveolele sînt străbătute prin mijloc de
o crestătură verticală. Profilul marginilor este drept (fig. 4/9, 10), pe alocuri îngroşîndu-se
puţin în afară. Această din urmă categorie prezintă partea din exterior a marginii decorată
cu incizii oblice (fig. 4 11-4, 6-9, 11- 19). La unele fragmente, brîul alveolar se lăţeşte
pe alocuri în formă de apucătoare plată.
Ceramka fină cuprinde vase de culoare neagră, de multe ori lustruite. Formele
principale sint ceştile, ceşcuţele şi străchinile cu marginea răsfrîntă în afară sau arcuită
in interior. Cele mai multe sint bogat împodobite. Dintre cetti, remarcăm o piesă pîntecoasă cu gituitură sub umăr, din care se desprinde o tortiţă cilindrică cu secţiunea
şănţuită; fundul este puţin concav (fig. 5/14,15). Semnalăm de asemenea un buton cu
extremitatea discoidală şi concavă, de dimensiuni foarte mari, care provine probabil
de la toarta unei ceşti (fig. 2/4). Unele ceşti au pe umăr un decor stampilat constituit
dintr-o serie de romburi pline cu o reţea de linii crucişe fine, apte pentru a păstra incrustaţia cu alb (fig. 5 j13).
Cetm(ele sint mai fin lucrate, bine lustruite şi bogat ornamentate; tipuri nedecorate
sînt excepţii (fig. 5 /12). Toate prezintă pe fund o alveolă circulară, care uneori se remarcă
şi în interior, ca un 11111bo ascuţit. Decorul este realizat fie prin excizie, suprafaţa excisă
fiind apoi imprimată cu o stampilă specială cu pătrăţele şi romburi mici (fig. 6/11 ), fie
prin stampila rea directă a pastei cu un motiv în formă de S (fig. 6/9-11 ), fie, în sfîrşit,
prin incizie fină (fig. 6/9). ln prima categorie, prin excizie şi ştampilare, se realizează
deobicei un decor negativ reprezentînd spirale (fig. 6 /11), sau S-uri alungite (fig. 6 /8).
ln general, primele categorii de decor au fost destinate incrustaţiei cu alb, ale cărei
urme se mai conservă pe alocuri.
1 Un asemenea « pieptene » a fost descoperit in s4p4turile de la Popeşti in nivelul prc-Basarabi (R. Vulpe:,
in JCIV, VI, 1-2, 1955, p. 243, fig. 6); un altul a fost
gllsit la « Mlăjitul Florilor» (r. Măcin), acesta din urmă
avea un miner folosibil ca stampill pentru redarea
cercurilor concentrice (informatic de la Petre Diaconu).

z Ele se deosebesc de restul ccramicii grosolane
hallstattiene doar prin aspectul pastei. Fiind găsite la
baza sălaşului, nu au putut fi separate stratigrafic.
1 Val. Leahu, Cm1111i(a IMI/slallianJ fk la l'unfknii
Doamnei (ms).
' O. Berciu, Arlwnlogia prtulorifd a 0/ltniti, Craiova,
1940, p. 144.
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1 ,2),

.\1 •. VI:I.PE

Din categoria strdchinilor CII 11/arginea rdsjrî11ld Îll afară nu s-a putut reconstitui
ruc1 un exemplar Întreg. Este posibil, ţinînd seama de descoperiri analoge, ca unele
piese să fi fost prevăzute cu p1c1or. Străchinile de acest tip sînt ornamentate mai ales

l'ig. 5.

:-.:maci. Cultura Hasarabi,

ceramică fină

(- 1 /2).

în interior. Decorul se compune din motive realizate la fel cu cel din ceea ce am numit
mai sus, la ceşcuţe, categoria întîi. Se realizează în negativ linii în zigzag (fig. 6 /2),
romburi (fig. 6/3), triunghiuri (fig. 6 j1 ), S-uri culca te (fig. 6 j1 ). Decorul liniar este
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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realizat cu pieptenele. Remardm un fragment în care se disting nişte colonete pe care
se află un motiv reprezentînd stilizat o pasăre (fig. 6 ;3). Atragem atenţia şi asupra unui
fund de strachină, decorat în interior cu un triscel format din trei S-uri continue, realizate

'-

r----- --

--

--

--

-

0,070 -- - -:

·~

8

1

1
1

1

r- -- - - - Q08Z- - - - - -.,

1

Fig. 6. -- Novaci. Cultura Basarahi,

ceramică fină.

negativ Şl mscrise într-un cerc. Fragmentul este din pastă mai grosolană şi prezintă o
ardere secundară (fig. 6/4).
Străchinile cu margi11ea armitd ÎIJ interior, o formă frecventă, de dimensiuni variate
(ţinînd seam'\ de fragmentele de margini), cu diametru] gurii de la 0,24 la 0,52 m, prezintă
următoarele variante: 1) cu marginea arcuită simplu (fig. 5/3); 2) suprafaţa arcuită este
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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accentuată prin caneluri late orizontale (faţete) (fig. 5/1-4 ;6); 3) canelurile sînt dispuse
oblic pe buză spre umăr (fig. 5/7). Toate aceste variante pot fi sau nu lustruite. Exemplarele lustruite din ultimele două variante sînt de cele mai multe ori ornamentate.
Decorul, care prezintă aceleaşi motive şi procedee ca la ceşcuţe, este situat în zona faţetată
sau canelată a vasului (fig. 5/4; 6/7), cu vîrful în jos. Remarcăm un exemplar avînd
faţetele străbătute vertical de benzi în zigzag inci se cu pieptenul; sub umăr se disting
triunghiuri imprimate cu stampila (fig. 6/6).
Tot în această epocă se situează şi un fragment de roată de lut cu patru spiţe, cu
suprafeţele lustruite, care provine poate de la un car ritual sau de la o amuletă (fig. 5 j17).
S-a găsit şi un fragment de topor cu două găuri de înmănuşare, din piatră verzuie şi
bine şlefuită (fig. 5 /18). ln acelaşi strat s-au mai găsit: o ceaşcă miniatură (fig. 2/2), două
fusaiole, una plată (fig. 5/19) şi una în formă de turtă perforată (fig. 5/20), o mărgică
cilindrică de lut şi o piatră sferică de praştie.
Mormîntul tumular de incineraţie din epoca getică va fi publicat o dată cu restul
necropolei dependente de aşezarea de la Popeşti, faţă de care se află la distanţă de 1 ,5 km.
Descoperirile din sec. XV e.n. se rezumă la o grămadă de chirpici arşi, de formă
ovală, de 1,4 m lungime, 0,90 m lăţime şi 0,15 m.. înălţime (fig. 1). La mijlocul ei se
află o cavitate circulară de 0,40 m în diametru.
Complexul se află la acelaşi nivel cu baza mormîntului getic. Printre chirpicii din
partea de nord a acestui complex, s-au găsit fragmente ceramice provenind de la două
vase lucrate la roată, de culoare roşie, cu pietricele şi mică în pastă, parţial arse secundar,
decorate cu benzi, incizate în jurul gîtului şi pîntecului. Nu este exclus ca să avem de-a
face cu un cuptor izolat şi folosit puţină vreme 1 •

*
Sălaşul din prima epocă a fierului
cultură este puţin studiată, materialele,

de la Novaci aparţine culturii Basarabi. Această
descoperite în diverse locuri din Romînia, fiind
în cea mai mare parte inedite. Din cîte cunoaştem, putem spune că se întindea pe o arie
foarte mare, cuprinzînd Crişana, Banatul, Ardealul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea,
Moldova şi R. S. S. Moldovenească 2 • Pe tot cuprinsul acestei arii, cultura Basarabi
păstrează o unitate pronunţată. Asupra originii ei nu se poate spune mult în momentul
de faţă; se pot observa o serie de componente genetice, atît în forme cît şi în decor,
care merg înapoi pînă în epoca bronzului, dar a căror transmitere pînă în Hallstattul
mijlociu este încă neclară 3 • Singurul loc unde s-au observat stratigrafic orizonturi
precursoare nivelului Basarabi a fost la Popeşti pe Argeş. Aici s-a constatat un nivel
pre-Basarabi, caracterizat în special prin decorul realizat prin caneluri oblice pe pîntecele
sau pc umerii vaselor şi prin forme cu totul deosebite de cele ale nivelului următor.
Au fost datate pe ba~a informatiilor primite de la
P. Diaconu.
1 O sumari incercare de prezentare a culturii Basarabi
a fost fAcuti de D. Berciu in ltloria Romlni,i, Bucureşti,
1960, voi. 1, p. 152 pe baza materialului inedit. Firi si
mentionAm aici toate punctc:lc unde au fost semnalate
descoperiri Basarabi, vom cita doar citeva mai importante, care permit definirea arici aa:stei culturi: 1"6<:_u~.
(A. Mozsolics, in A(taArrb, Il, 1952, p. 38, pl. 11/4);
1.it/o,ar, in Banatul iugoslav (B. Gavela, K,/tisl:t oppiJum
?.it/orar, Beograd, 1952, pl. 37/30, 32), Basarabi in r. Calafat
(VI. Dumiuescu, in Raport ampra a(ti•itd/ii Mu~mlui
J""afioMI J, Antichitd/i P' anii 1942- f94J, Bucureşti,
1944, p. 84 şi urm., lig. 17); Balta Vmk (D. Berciu şi
Eug. Comşa, in Maurialt, Il, p. 375 şi urm., fig. 108111); tot aici s-a descoperit in 1956 şi o nccropoli «a
pozzo» (informatie D. Berciu); Vmita (D. Berciu, in
Matwiak, VI, p. 87); de aici provine şi un vu cu picior,
1

Gh.

şi

inedit; 8/q,fti (D. Bcrciu, in Mat"ialt, Il, p. 553, lig.
90, 92, 93); J>oP'1ti (R. Vulpe, in SCIV, VI, 1-2, 1955,
p. 243, fig. 2/4,5; idem, in Matwia/,, III, p. 229, fig.
3/3,4; V, p. 344, fig. 7); Istria (inf. P. Alexandrescu);
J "/all:o J,/o, Bulgaria de NV (V. Mikov, in l~rtttia
l111titut, VII, 1932-1933, p. 366, fig. 113); Poia114 (R.
Vulpe, in JCl V, Il, 1, 1951, p. 188, lig. 10, 11; III, 1952,
p. 200, fig. 10, 11); Ţintmi-ll"fa (C. Ambrojevici şi R.
Popovici, in Daâa, IX-X, 1941-1944, p. 118, fig. 2,
date greşit ca apartinind epocii bronzului); Şo/tldn~tti in
R. S. S. Moldovencascl (A. 1. Meliukova, in MIA, 64,
1958, p. 72, fig. 23); T'a(a, rcg. Ouj (informatic M. Russu);
"f"drldria, in reg. Hunedoara (0. Berciu, in Istoria Ramlniti,
voi. 1, p. 152); Bita, in r. Tg. Secuiesc (V. Pârvan, Gnica,
p. 389, tig. 268 şi p. 388).
1 Mă refer la culturile Tei, Wietenbcrg şi poate Girla
Mare.
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Acest orizont « canelat )), pre-Basarabi, din care lipsesc formele caractertsuce culturii
Basarabi (ceşcuţele, străchinile şi vasele cu picior) 1, a fost identificat izolat şi in alte regiuni
ale ţării 2 , dar nu explică, numai prin sine Însuşi, geneza culturii Basarabi.
Aşa cum se prezintă astăzi, descoperirile aparţinînd culturii Basarabi pot fi împărţite
in două faze: descoperirile de la Novaci sint contemporane cu stratul Basarabi de la
Popeşti, cu descoperirile de 1a Vîrtopu, de la Blejeşti, Balta Verde, Poiana şi Şoldăneşti,
datate la Şoldăneşti şi Popeşti prin fibula Glasinac 1 (cu piciorul triunghiular), şi la
Poiana, prin fibula « cu cioc)) 3 , în sec. VII- VI i.e.n. Acest orizont ar reprezenta astfel
prima etapă a culturii Basarabi. Lui ii corespund mormintele de incineraţie «a pozzo ))
de la Balta Verde şi Blejeşti şi de asemenea mormintul plan de incineraţie de la Şoldăneşti •.
Cimitirul de inhumaţie de la Basarabi 6 reprezintă, după părerea noastră, o etapă
mai tîrzie. Cultura Basarabi, care a îmbrăţişat o zonă atît de mare, are tendinţa, în
sec. VI i.e.n., să se dezmembreze sub influenţa diverşilor factori, fie străini, fie provenind
din fondul local mai vechi, în mai multe grupe, in care elementele culturii iniţiale se
pot recunoaşte prin ritul de înmormîntare, prin formele vaselor şi uneori prin decorul
lor. Făm a intra în amănunte, vom cita, alături de ceea ce am considerat însăşi etapa a
doua a culturii Basarabi - grupele ce alcătuiesc complexul Bîrseşti- Ferigele 8 ,
o parte din descoperirile cunoscute sub numele de Bordei-Herăstrău 7 , grup
definit vag, cu elemente eteroclite din punct de vedere cronologic. Va trebui, de
asemenea, să se vadă în ce măsură o parte din descoperirile hallstattiene tîrzii din
Transilvania şi Crişana, din aşa-zisa perioadă scitică, nu pot fi de asemenea derivate
din cultura Basarabi.
ALEXANDRU VULPE

rAJibliiTATCKA.R: CTO.R:HKA HOBA'lJH
PE310ME

ABTOp OQHCLIBaeT paCKOIII<H He6oJILWOil ra.JlLWTBTCKOit CTORHKH B B~e XOJlMa, pacnoJIO>KeHHoro HeABJieKo OT OOJibWOro rBJibWTBTCKOro H reTCKoro noceneHHR B nonewTH Ha p. ApA>t<ew,
p-H .Ilp3nuewTH-BnawKa, 6JIH3 Syxapecra. CroRHKa HHTepecHa AJIR H3YtllliOil.UIX KYJibTYPY Sacapa6u cpeAUero H nOCJieAHero nepHOAB J>BHHe>KeJie3HOro oeKa (VII-VI BB. AO H.3., cp. npHM. 6
H 10). Tun noceneuuR uanoMHHaeT 30Jii.HHKH KYJibyYpLI Hoya 6poH3oooro oeKa; oHo OTJIHtlaeTCR
OAHaKO TeM, \ITO HB HeM H8JtAeHO rop83AO MeHbWe KOCTeil >KHBOTHLIX. KepBMHKa THn& Jiacapa6H
H3 Hooat~H pa3AeJIReTCR Ha ADe KaTeropHH - rpy6y10 (puc. 4) H TOHKYJO (puc. 5, 6). llOCJieAHRR
yKpaweHa JIH6o 3BWTpHXOBBHHoil ceTbJO, oLmonueuuoil oco6L1M WTBMnOM H yAo6Hoil AJIR HHKpyCTaJ.UIH 6eJioil KpaCKOi:t (pHC. 6/ JJ), JIHOO OTDetlaTBHHLIMH WTBMDOM opHBMeHTBMH B B~e JiaTHHCKOil
6fKBLI S HJIH TpeyroJibHHKOB (pHC. 5/4, 10; 6,'7, 9-JJ). 06a OpHBMeHTa HHOrAa HCUOJIL30BBHLI
U COtleTBHHH. Bcrpet~aeTCR H TOHKHil pe3HOi:t OpHBMeHT HJIH KBHHeJIIOpLI, OCOOeHHO Ha nJietle MHCOK
(puc. 6/8, 9). Kynb-rypa Sacapa6u pacnpocrpBHHJIBCb no oceil TeppHTopuu HLIHewHeil PyMLIHHH;
Ha 3Bn&Ae, 10re H oocroKe ee apea.11 nepexoAHT rpBHH!lLI PHP. B npHM. 2 cTp. 6 npuoo,IUITCR CitHCOK
rnaoHeilwux noceneHHil KYJILTYPLI Sacapa6u, HMeJOil.UIX 3H&t~eHHe AJIR ycrauoBJieHHR apea.11a ee
pacnpoeypaueHHR. AoTop npeAnoJiaraeT cyJ..LteCTBOB&HHe ABYX 4>83 KYJibyYpLI Sacapa6u, OTHOCR
H3XOAKH B Hooat~H K nepooil (VII B. AO H.3.). Bo BTOpoit «!>83e, 33XBaTLIB8JOJ..Lteil H OTKpLITHR Ha
1 Stratigrafia a fost constatată şi de autor in săpiturilc
din sectorul Y d 1959. In rest foarte puţin material publicat
(R. Vulpe, in .\"Cil', VI, 1955, p. 243, fig. 4 /2; idcm, in
Moltriolt, III, p. 227, fig. 2/3).
1 Remarcăm, in special, descoperirea a 11 vase intregi
(mormint?) la Cernavoda, aflate in Muzeul National de
Antichităti (informatie de la D. Berciu).
• R. Vulpe, in SCIV, Il, 1, 1951, p. 188, fig. 9/3.
t In acelaşi orizont poate fi data! şi mormintul hallsrauian de incinentic de la Ciurclu (D. V. Roscui, in

I'MMH, Il, 8ucurqti, 1935, p. 53 şi urm.).
• Cf. mai sus p. 8., nota 2.
1 S. Morintz, in Aloltritllt, III, p. 219; V. p. 355;
VI, p. 231; VII, p. 201; idcm, in Doâo, N. S., 1, p.
117; Alex. Vulpe, in Moltritllt, V, p. 363; VI, p. 2.17;
VII, p. 219; !dcm, in Datitl, N, S., 4, p. 181.
7
1. Ncstor, Dtr StaNl du Vart;tubitblsforuhlllll, ;"
Ru111iinitn, in 22.BtrRGK, 1933, p. 110; D. V. Roseui,
lot. ât.
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HCKpoDOJIC 8 Jiacapa6H, K}'JILT)'pa p8CJ18A8eTCR, DOpo~IUI HCCKOJILKO MCCTHbiX rpynn. B HX 'IHCJIO
BXOWIT H MOnt11LHHKH H3 KOMDJICKC8 DblpCeiUTH-<J>ep~ene (VI-V 88. ,IlO H.3.)(DpHM. 6 CTp. 9).
KpoMe 3THX HBXO,IlOK,

y

OCH088HHR ra.TibiUTaTCKOit CTORHKH H3 Hooa•m e~~.te OTO~ecTBHJIH

HeoJIHTH'IecKoe DOCeJICHHC C pe.z:ti(HMH H83CMHbiMH >KHJIHII.taMH, OTHOCRJ.J.UIMHCR K 003AHCit 4l33e
K}'JILT)'pbl Eosa

(2/1; 3/1-8), CJie,llbl

K}'JILT)'pbl rJIHaa

30HTa HB'IaJia paHHe>KeJie3HOro 8CK8 (pHC.
!llparMeHTbi KepaMHKH

XIV-XV

2/3; 3/10),

III

(puc.

3/9),

cnop~'lecKHe CJie,llbl ropu-

reTCKOC norpe6eHHe C TpynOCO>K>KCHHCM H

88. H.3.

Oli'L.RCHEHHE PHCYHKOB
Puc. 1. - Hoaat~H. Hnau pacKonoK.
Puc. 2.- Hoaat~u: 1, HeoJJHTH'fcCKBR CT&Ty:J'n<ll; 2, MHHuanopHblit ram.WTBTCKHit cocyA; 3, cllparMeHT
'flWJH ua'lliJill paHHe>Kene3Horo ueKa; 4, BblnyKnOCTl> ua pyt~KaX cocyA& ram.WTaTCKoro BpeMeHH.
Puc. 3.- HoB8'fH: 1-8, Kym.-rypa lioRHj 9, Kym.Typa r11HH8 III; 10-16, KOHeQ 6poH30BOI'O BeKa

(1-6, 9-16= 1/3; 7,8= 1/6).
Puc. 4.- Houat~H. Kym.T)'pa liacapa6u, rpy6aR KepaMHKa (= 1/2).
Puc. S.- Houat~H. Kym.-rypa liacapa6u, TOHKaR KepaMHKa (= 1/2).
Puc. 6. - Houat~H. Kym.-rypa liacapa6u, TOHKaR KepaMHKa.

,

LA STATION HALLSTATTIENNE DE NOVACI
RESUME

L'auteur fait un expose des fouilles pratiquees dans une petite station hallstattienne, en
forme de butte, situee a prox.imite de la grande station hallstattienne et gete de Popeşti (distr.
de Drăgăneşti-Vlaşca), sur 1' Argeş. Ces recherches representent une contribution importante
a la connaissance de la civilisation de Basarabi, qui date des periodes moyenne et finale de la
premiere epoque de l'âge du fer (VIle -VIe siedes av. n.e.; voir notes 6 et 10). La station se
~pproche de celle du type Zolnilei de la civilisation de Noua, de l'âge du bronze, tout en s'en
distinguant par le nombre bien plus petit d'ossements d'animaux. La ceramique Basarabi de
Novaci comprend deux categories: l'une, grossiere (fig. 4), l'autre, fine (fig. 5, 6). Cette derniere
est decoree soit d'un reseau de hachures obtenues par impression a l'aide d'un poin~on special
et remplies d'une pâte blanche (fig. 6f11 ), soit de differents motifs imprimes, en forme d'S ou
de triangle (fig. 5/4, 10; 6f1, 9-11). Les deux syst~mes decoratifs sont souvent associes. On
rencontre egalement un decor a incisions fines ou a rainures, surtout sur l'epaule des ecuelles
(fig. 6/8, 9). La civilisation de Basarabi s'etendait sur tout le territoire actuel de la Roumanie, dont
elle depassait les fronti~res a l'ouest, au sud et al'est. L'auteur donne (note 2 p. 8) une liste des principaux etablissements Basarabi, qui permet de determiner l'aire de cette civilisation. Il reconnaît
a celle-ci deux phases: une premiere phase, a laquelle appartient la station de Novaci (~IIe siecle
av. n. e), et une seconde phase, comprenant entre autres sites la necropole de Basarabi, phase
au cours de laquelle la civilisation de Basarabi se dissocie, donnant naissance a plusieurs groupes
locaux. Parmi ceux-ci, on compte les necropoles du complexe Bîrseşti-Ferigele, des VJe_ye
siecles avant notre ere (voir note 6 p. 9).
En dehors de ces decouvertes, on a encore identifie a la base du site de Novaci: une
station neolithique a habitations intermittentes de surface appartenant a une phase tardive de
la civilisation de Boian (fig. 2/1; 3/1-8); des traces de la civilisation Glina III (fig. 3/9); un
niveau intermittent du debut de la premiere epoque de l'âge du fer (fig. 2/3); une tombe
d'incineration g~te; enfin, quelques fragments ceramiques, des XIVe-xye siecles de n. ~.
EXPLICATION DES PIGURES
Fig. 1. - Plan des fouilles.
Fig. 2. - Novaci. 1, figurine nb>lithique; 2, vase hallatattien en miniature; 3, fragment de tasse du d~but de
la premiere ~poque de l':lge du fer; 4, bouton d'ansc hallstatticnne.
Fig. 3.- Novaci. 1-8,civilisation de Boian; 9, civilisation deGiina Jll; 10-16, fin de l':lge du bronzc (1-6,
9-16 = 1/3; 7,8, = 1/6).
Fig. 4. - Novaci. Civilisation de Basarabi, dramique grossii:re ( ~ 1 /2).
Fig. 5. - Novaci. Civilisation de Basarabi, dramique fine ( = 1 /2).
Fig. 6. - Novaci. Civilisation de Basarabi, dramique fine.
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ŞANTIERUL SATU NOU. NECROPOLA GETO-DACĂ *

A

lunilor noiembrie şi decembrie 1958, membrii gospodiiriei agricole colective din Satu Nou, comuna Canlia, r. Adamclisi, reg. Dobrogea, au început siipitturi
de desfundare a terenului aflător pe teritoriul satului, în punctul numit « Suat »,
pentru \ fi plantat cu viţii de vie. Institutul de arheologie al Academiei R.P.R. fiind
informat despre aceste lucdri şi cunoscînd d în punctul amintit se aflii o necropolii
de incineraţie, a dispus ca paralel cu munca de desfundare a terenului să se facă şi siipături
arheologice de salvare a importantelor monumente sesizate. In cursul lucrărilor din
etapa amintită au fost dezvelite în total 26 morminte de incineraţie 1 •
Reluarea lucrărilor de plantare în primiivara anului 1959 a fiicut necesari{ prezenţa
membrilor colectivului nostru la faţa locului, pentru a efectua observarea ştiinţifid şi
înregistrarea unor eventuale noi descoperiri.
In cursul lucrărilor efectuate de dtre gospodăria agricoli~ colectivă in luna martie
1959 au putut fi salvate şi înregistrate ştiinţific un număr de 18 morminte de incineraţie.
Topografic, mormintele descoperite se situează pe laturile de sud-vest, nordvest şi nord-est ale săpăturilor întreprinse in decembrie 1958. Urnele descoperite dovedesc
că necropola s-a întins mai sus pe malul sting al văii Coslugei, pînă aproape de fruntea
terasei. Cit priveşte limita de est a cimitirului, siipăturile noastre n-au putut-o sesiza,
din cauzii că această parte a terenului este plantatii cu viţă de vie ind cu mulţi ani în
urmă. Este însă foarte probabil d necropola s-a intins şi în această porţiune de teren,
deoarece locuitorii satului îşi amintesc d « oale cu cenuşii şi oase» au fost aflate cu
ocazia diferitelor lucrări de sapă ce s-au întreprins pe porţiunea de teren amintită. Rare
fragmente ceramice au fost întîlnite de noi în diferite puncte ale plantaţiei de viţll. de vie.
Deşi posedăm indicaţii suficiente d cimitirul s-a întins spre est peste terenul ocupat
de viţa de vie din anul 1958, nu putem preciza totuşi limita pinii la care el s-a intins in
această direcţie. Este însă de presupus că necropola a început sll. se întindă de la firul
vll.ii Coslugei spre nord şi s-a întins atît spre N-V, cît şi spre N-E.
Aşa cum s-a mai amintit, ritul de înmormîntare este unul singur, cel al incineraţiei,
aplicat peste tot, fitrll. nici o excepţie.
Deşi ritul este şi rllmîne unitar, avind în vedere anumite amll.nunte, putem deosebi
mai multe variante în ritualul de înmormîntare. Siipăturile din anul 1958 ne-au prilejuit
cunoaşterea a două din ele. Primul constă din urne în care s-au depus resturile cinerare,
iar cel de-al doilea, cu resturile cinerare depuse în groapă simplă. Dacă pentru prima
categorie de morminte exemplele sint constituite de aproape totalitatea descoperirilor,
pentru cea de-a doua, cunoaştem doar un singur caz, M 12. La acest capitol săpăturile
din anul 1959 ne-au îmbogll.ţit cunoştinţele, documentînd şi o a treia variantă in ritualul

I

N CURSUL

• Membrii colectivului au fost: Nip Anghelescu, Constantin Preda ti Bucur Miuea (responsabil).

H-c. 2

1 Vezi
şi
p. 283-289.
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de înmormîntare: resturile cinerare depuse în groapă şi apoi acoperite cu o strachină.
Exemplu de acest fel este oferit de M 44.
O notă caracteristică, pe care noi o putem considera ca generală pentru Întregul
cimitir, este faptul că urnele sînt acoperite. Funcţia de capac este îndeplinită de străchini,

Fig. 1. - Satu Nou. Necropola de incineratic geto-dacl. Vase de lut care au fost intrebuintare
ca urne sau capace de urne cincrare: 1, urru (sau capacul ci?) lucrati cu mina (M 38); 2, urnă
in formi de sac, lucrati cu mina şi prcvizuti cu patru apucltori laterale (M 30); 3, ur!U
lucrati cu mina şi impodobiti cu brîu alvcolar şi patru apucltori laterale (M 33); 4, amforă
greccascl cu inscriptie pc git, intrcbuintati ca urnă (M 31); 5, urnă lucrată cu mina şi previzută
cu urcchiuşc scmicircularc oarbe (M 34); 6, castron lucrat cu mina şi prevlizut cu patru minuş~
;\ fost intrchuintat drept capac la M 45.

castroane (fig. 1 /6) sau chiar vase mai mari, iar în cîteva cazuri, de către o lespede de
piatră. La cîteva morminte capacul urnelor n-a fost găsit. Explicaţia acestei situaţii
trebuie căutată în faptul că urna se afla cu buza la o mică adîncime faţă de suprafaţa
actuală a solului şi îndepărtarea capacului este de pus pe socoteala lucrărilor agricole.
Dar urnele cinerare cu capac nu sînt singurele vase ce se pun în mormînt. În ele,
lîngă ele sau în apropierea lor se mai pune de regulă cîte o căniţă de lut, lucrată de cele
mai multe ori cu mîna. Faptul că adesea o aflăm în stare fragmentară, iar ca poziţie,
uneori la baza urnei, iar alteori mai sus, aproape de buza acesteia, ne indică aşezarea ei
rituală în mormînt, după ce a fost întrebuinţată în prealabil în timpul incinerării.
Un exemplu tipic în această privinţă ne este oferit de l\1 27, lîngă a cărui urnă s-au
descoperit, la adîncimi diferite, fragmente din două căniţe deosebite. O situaţie similară
întîlnim şi la M 40, iar la M 45 ulcica o întîlnim aşezată chiar în interiorul urnei. Aceeaşi
căniţă o găsim şi la l\1 44, aşezată pe fundul gropii, lîngă strachina ce acoperă pachetul
de oase.
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Materialul ceramic descoperit in morminte, aşa cum s-a mai menţionat şi in raportul
anterior, avind în vedere tehnica de lucru şi pasta, poate fi impăqit in trei mari categorii:
vase locale lucrate cu mina, vase locale lucrate la roată şi vase de import. În prima categorie intră urnele lucrate cu mina dintr-o pastă grosolană de culoare cărămizie sau
cenuşie. Ele au forma de sac (fig. 1 /2) sau clopot. Uneori au corpul impodobit cu brîu
alveolar (fig. 1 /3), alte oti cu apucltoare oarbe semicirculare (fig. 1 /5), iar uneori
corpul nu este prevăzut cu nici un ornament (fig. 1 /1 ).
Din aceeaşi categorie fac parte şi unele castroane mari (fig. 1 /6) sau mijlocii, precum
şi cea mai mare parte din clniţe. În cadrul ceramicii locale lucrată la roată dintr-o pastă
aleasă, de o culoare cenuşie, mai mult sau mai puţin închisă, putem aminti strachina
cu minuşi laterale, castronul, cana, oala cu mănuşă ş.a.
În categoria a treia, cea a ceramicii de import, trebuie să amintim două amfore
greceşti gllsite intregi, precum şi altele fragmentare. Una din amfore are imprimat pe
git numele unui magistrat (fig. 1 /4).
În interiorul urnelor se găsesc depuse oasele puternic arse şi sfărîmate. După cit
ne pUlem da seama din cantitatea mică de oase ce o găsim in urne, înseamnă eli. ele au
fost alese şi numai o parte redusă a fost destinată pentru a fi depusă in urnă.
Obiectele de inventar se găsesc rar, s-au pllstrat fragmentar şi sint deformate
de foc, incit abia mai pot fi recunoscute. Printre ele putem distinge o lami de cuţit ruptll
in două şi puternic oxidată, fragmente de brăţară de bronz şi o fibulă fragmentară.
Cu privire la cronologia pe care urmează să o stabilim necropolei geto-dace de
la Satu Nou, s-a precizat în raportul anterior cl, pe baza informaţiilor de care dispuneam
in acel timp, este foarte probabil ca ea sll. se dateze in ultimele decade ale sec. V şi în
tot cursul sec. IV i.e.n. Rllmine de văzut la studierea completă a întregului material
dacă nu cumva perioada cea mai recentll a necropolei nu va fi cazul s-o prelungim şi
in primele decade ale sec. III i.e.n.
În general necropola geto-dacă de la Satu Nou se situeazll in timp după cea de
la Cernavoda 1 şi este in parte anterioară, in parte contemporană cu cea de la Murighiol 2,
cu care are multe elemente comune.
Din sumara trecere in revistă a celor mai importante tipuri de urne descoperite
in necropola geto-dacl de la Satu Nou se detaşează două observaţii de ordin istoric
mai general, care merită să fie consemnate de pe acuma. O parte din aceste urne, atît
prin tehnica, cit şi prin decorul lbr, indică in mod clar descendenţa lor din cele hallstattiene. O altă parte manifestă afinităţi strînse cu materialul ceramic grecesc.
Materialul ceramic descoperit în necropola de la Satu Nou confirmi unele teorii
recente 3 privind geneza culturii Latene la daco-geţi, a cărei bază o constituie fondul
hallstattian local, la care se adaugll influenţa factorului elenic.

*
Tot în cursul lunii martie 1959, cu prilejul unei acţiuni asemănătoare, membrii
gospodllriei colective din comuna Canlia, r. Adamclisi, au descoperit o altă necropolll
de incineraţie, identică cu cea de la Satu Nou, despre care am referit mai sus. Noua
necropolll. se află situată in partea dinspre Dunllre a teritoriului comunei şi anume pe
1 D. Bcrciu, Sdpdl~~rilt Je sa/rare Je la CtrNJPaâtJ, in
JCIV, VI, 1955, p. 151-160; idem, Deuoperiri/e gtlilt
Je la CerriiZI'fNh ( 1954) (i uMit aspttlt ale inttpulului formarii
tull~~rii Llllint gtlo-lhtt l• DunJrea tU jos, în MaltritJit,
1V, 1957, p. 281 - 317; idcm, A-propos tie la gtnJse Je la
ti•ilisalion tU LllliM tbtt les Gilo-DtJtts, în Datill, N.S.,
1, 1957, p. 133-141.
1
E. Bujor, Sdpdlltrilt Je sa/rare tU la M1trigbiol, în
JCIV, VI, 1955, p. 571 -580; idcm, Conlributii l• tllfi()(JI-

Ierta populatiei gelo-âlltt Jin norJ-eslul Dobrogei, în .'iCI 1 ·,
VII, 1956, p. 243-252; idcm, Sdpdl~~rilt Je sa/rare Je la
M~~rigbiol, în Maltriale, III, 1957, p. 247-254; idcm,
Şanlitrul arbtologit M~~rigbiol, în Maltriale, V, 1959,
p. 373-378; idcm, O lemo-c)a~euikKou KyAwnype • MypwuoAe, în Datill, N.S., II, 1958, p. 125-141; idcm,
Şanlierul arbtologit M~~rigbiol, în Maltrialt, VI,
1959,
p. 325-330.
a D. Bcrciu, lot. tii.
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pantele ce urd de la malul fluviului inspre fruntea terasei. Au fost culese unele informaţii
o parte din materialul de inventar aparţinînd la două morminte de incineraţie. Urnele,
ca de altfel şi materialul depus ca ofrandă, sint la fel cu cele descoperite in cimitirul
geto-dacic de la Satu Nou.
şi

H. MITREA, C. PREDA

şi

N. ANGHELESCU

PACKOUKH B CATY HOY. rETO-,IlAKHRCKHR HEKPOUOJib
PE310ME

HapR,Zzy co BCJ<pbiTbiMH a 1958 r. 26 norpe6eHHJIMH c -rpynoco>K>KeHHeM, a xo;:te pacKonoK
nepabiX MeciUleB 1959 r. 6biJIH o6napy>t<eHbi a TOM >Ke Mecre e~Qe 18 norpe6enuA c Tpynoco>K>KeHHeM. Oau cocro.RT a3 ypn (pac. 111 , 2, 3 a 5), cpa6onutnbiX apy'IH}'JO H3 TecTa c 6oJILWHM KOJDI'IecTBOM npHMeca. Ypnbi HMeiOT ~opMy ;:tayyceqeaaoro Konyca, MeUIKOBHJ:tHYIO HJIH KOJIOKOJioBH;:tnyiO ~opMy H noKpbiTbi cooTBeTCTBYIOIQHM cocy;:toM (pac. 1/6) HJIH KaMeHHoA nJIHTOA. B
neKoropbiX CJIY'IaRX, a Ka'lecTBe ypn ynoTpe6JIRJDI QeJibie (pac. 1/4) HJIH pa36HTbie rpe'lecKHe
aM~pbl. HHTepecao OTMeTHTL oco6LIA o6pRJl,: a norpe6eHHH M 44 OCTaTKH Tpynoco>K>KeHHR nacblnaJDI B J<Y'IY B RMe H DOKpbiBaJIH MHCJ<OA. B ypnax aawJIH aeMHOro'IHCJieaHbiA HHBeHTapL: >KeJie3Hble HO>KH, ~H6y.ll}' H 6pOH30BbiA 6paCJieT. Bce npe;:tMeTbl HaA;:teHbl B ~parMeHTapHOM BH;:te H
CHJILHO o6o>K>KeHbl. B OCHOBHOM KepaMH'IeCJ<HA MaTepHaJI YJ<a3biBBeT Ha MecTHoe raJILWTaTCJ<Oe
HJIH rpe'leCJ<oe npoucxo>t<;:teHHe.

Oli'b.RCHEHHE PHCYHKOB
Puc. 1.- CayY Hoy. feTO-JUlKHACKHA HeKponom. c ypynoco>t<>t<eHHeM. fJJHHRHble cocy.llbl, cny>t<HBWHe
ypHaMH HJJH KpbiWHaMH norpe6am.HbiX ypu: 1, ypua (HJJH ee Kpb1WK8 ?), cpa6onu1Hble BPY'IHYJO (M 38); 2, ypua
B BHAe MeWK8 1 py'llloA pa6on.J C 'leTblpbMR OOKOBbiMH pyqKilMH-ynOpaMH (M 30); 3, ypua py'llloA pa6on.J, )'KpaweHHIUI RMO'IIIbiM OORCKOM H 'leTblpbMR OOKOBbiMH pyql<llMH-ynopaMH (M 33); 4, rpe'leCKaR aMciJOpa C H8JUIHGIO
ua ropnblwKe, cny>t<HBIWUI ypuoA (M 31); S, ypua p)"DDoA pa6on.J c nonyKpyrnbiMH uenpocBepneHHbiMH ywKilMH
(M 34); 6, MHCK8 c 'lc:TblpbMR pyqKilMH, cnymnBwaR KPbiWKoA H3 M 4!1.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE SATU NOU. LA NECROPOLE GETO-DACE
RESUME

Les fouilles pratiquees au cours des premiers mois de l'annee 1959 ont mis au jour
18 tombes a incineration, qui viennent s'ajouter aux 26 tombes decouvertes l'annee precedente
au meme endroit. Elles consistent en urnes faites a la main (fig. 1/1, 1/2, 1 f3 et 1/5), d'une pâte
assez impure, tantot bitronconiques, tantot en forme de sac ou de cloche, et recouvertes soit
d'un recipient special (fig. 1 f6), soit d'une dalie de pierre. Dans certains cas, on a utilise comme
urnes des amphores grecques, entieres (fig. 1/4) ou fragmentaires. Il faut signaler, pour la tombe
(M) 44, un rite funeraire peu commun, revele par des restes funeraires deposes en tas dans la
fosse et recouverts d'une ecuelle. Le mobilier funeraire est pauvre, consistant en couteaux en fer,
une fibule, des bracelets en bronze, le tout a l'etat fragmentaire et detruit par le feu.
Le materiei ceramique est, en regie generale, de provenance soit indigene (de tradition
hallstattienne), soit grecque.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1.- Satu Nou. La necropole d'incineration geto-dacc. Vases en tcrrc cuitc utilises comme urnc:s ou comme
couvcrclc:s d'urnc:s funerairc:s: 1, urne (ou couvcrcle d'urne?) faite ia la main (M 38); 2, urne en forme de sac, faite ia
la main CI pourvue de quatre poignec:s lateralc:s (M 30); 3, urne faite ia la main, decorec d'un cordon strie CI pourvue
de quatre poignecs lateralc:s (M 33); 4, amphore grccque ia inscription sur le col, utilisec comme urne (M 31); 5, urne faite
a la main, pourvue de petitc:s poignecs demi-circulairc:s pleinc:s (M 34); 6, ecueUe fait a la main, pourvu de quatre
poignees et utilise comme couverde de M 45.
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CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA TELIŢA
(corn.

C

Poşta,

r. Tulcea, reg. Dobrogea)

ERCETĂRILE

arheologice efectuate in raza satului Teliţa, la 18 km vest de
Tulcea, au avut un caracter de salvare. Lucrările agricole efectuate de
către G.A.C din acest sat în toamna anului 1959 au scos la iveală, într-o
movili, inventarul unui mare mormînt dublu de incineraţie în urne. Muzeul
raionului Tulcea a intervenit imediat cercetînd in intregime acest obiectiv arheologic.
Movila este situată în apropierea văii Amza, la 850 m SSE 160° de borna kilometrică 156 de pe şoseaua Tulcea-Isaccea, pe o pantă lină, înclinată de la NE spre SV.
Ea are o formă circulară, cu diametru} de 31-32 m şi înălţimea de 2-2,50 m, in
raport cu actuala suprafaţă a solului.
ln cursul cercetării, movila a fost împărţită în patru sectoare cruţîndu-se doi
pereţi perpendiculari de cîte 80 cm grosime, orientaţi NS şi EV, descoperindu-se in
total şapte morminte de incineraţie.
Din punct de vedere stratigrafic, movila (fig. 1) prezintă la bază, deasupra solului
viu galben cu concreţiuni calcaroase, un strat de pămînt brun-roşcat, gros de circa
30-40 cm. Peste acest strat se află pămîntul din care a fost construită mantaua movilei,
avînd o culoare neagră-cenuşie; la baza sa se distinge vag, în unele părţi, un strat
de o nuanţă ceva mai deschisă, ajungînd pînă la 30 cm grosime. La suprafaţă se
află solul vegetal, gros de 30-35 cm.
Toate mormintele descoperite la Teliţa sînt de incineraţie în urne cu capac. ln
morminte se găsesc laolaltă vase de factură locală geto-dacice, lucrate în exclusivitate
cu mîna şi vase elenistice - acestea din urmă lipsind doar din două morminte.
ln cinci dintre morminte (notate M 1--5 reprezentînd un prim nivel de înmormîntări), urnele şi restul inventarului funerar sînt depuse în gropi săpate prin stratul
brun-roşcat pînă în pămîntul viu.
1\f 1 şi l\1 2, situate la o distanţă de 1 m unul de altul, au fost descoperite în
sectorul de SE, la sud de centrul movilei. Urna mormîntului 1 este un vas de factură
locală, uşor bombat, cu maxima rotunjime în partea superioară şi fundul mai îngust,
ornamentat cu patru apucători dreptunghiulare aşezate orizontal, doull mai apropiate
şi două mai îndepărtate de buză (fig. 2/1, 3 /8 şi 6 /7). Era aşezată pe fundul unei gropi
cu diametru} de circa 50 cm, deasupra unui strat de cenuşă gros de 2 cm şi conţinea,
pe lîngă oasele incinerate, un kantharos elenistic cu firnis negru (fig. 4/4) şi cîteva
obiecte de metal: un vîrf de săgeată de bronz cu trei muchii (fig"' 5/1 ), un buton de fier
ornamentat cu puncte (fig. 5/2) şi o bucată de sîrmli de cupru. Lîngă urnli se afla un
~uţit de fier cu lama uşor curbatli (fig. 5/3) şi cîteva bucllţi de fier deformate de foc.
In M 2 ca urnă a fost folosită o arnforă elenistid, aşezată pe fundul gropii deasupra
unui strat de cenuşli de 20 cm. ln interior, în afara oaselor incinerate, s-a descoperit
numai un clopoţel de bronz, obiect destul de frecvent şi în celelalte morminte şi a cllrui
prezenţă este de pus în leglltud cu practici rituale (fig. 5/4). Urna din M 1 era acoperitll
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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cu fundul unui vas de factură locală, suprapus de fundul unui alt vas, al cărui corp,
ornamentat cu brîu crestat întrerupt de patru apucători dreptunghiulare, dispuse cîte
două vertical şi două orizontal (fig. 2 /2 şi 3/9), era aşezat spart alături de urnă.
Amfora-urnă din M 2, cu gura spartă aşezată alături, era acoperită cu un văscior tron-
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Fig. 1. - Schema movilci de la Teli1a.

conic de factură locală (fig. 3/11 şi 6 /6), iar al doilea capac, îl forma jumătatea inferioară a unei alte amfore, retezată pe linia de maximă rotunjime (fig. 2/3). Lîngă urnă
se mai afla partea superioară a corpului vasului al cărui fund servise drept prim capac
urnei din M 1, ornamentat sub buză cu un brîu crestat Întrerupt de patru apucători
triunghiulare îndreptate în sus, din dreptul cărora pornesc oblic spre stînga alte brîuri
crestate (fig. 3j10 şi 6/5). În ambele morminte, deasupra obiectelor funerare se afla un
strat de 10-15 cm de pămînt cu arsură, cărbune şi cenuşă, iar peste acesta o piatră
plată de dimensiuni mijlocii. Deasupra acestor pietre se găseau urme sporadice de
cărbune in l\1 1 şi de arsură în M 2.
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La sud de centrul movilei s-a descoperit o groapă săpată prin stratul brun-roşcat
in pămînt viu, la o adincime de 50 cm. Avea forma circulară, pereţii cuptoriţi, diametrul de 1,30 m la bază şi 0,50 m la gură, şi conţinea, pe lîngă citeva fragmente
ceramice locale atipice, bucăţele de cărbune şi oscioare de pasăre, doar pămînt cu

Fi~.

foarte

2.

Tcli!a. Morminte de inc-incraric.

multă cenuşă. Această groapă

este de asemenea de pus

tn legătură

cu ritualul

înmormîntării.

in sectorul de S\', spre SSV de centrul movilei, se afla un alt mormint, notat ~l 3.
Urna, un vas local din pastă roşcată cu slip castaniu, cu pereţii uşor bombaţi, ornamentată cu patru aplicaţiuni in relief de formă semilunară, era aşezată pe două pietre
plate; o astfel de piatră a servit şi drept capac (fig. 2 '4). ln interior, alături de oasele
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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calcinate, se gllseau dou~ vase mici tronconice de factur~ local~ (fig. 3/13, 14 şi 6 /3),
o brăţară de bronz cu terminaţiile în form~ de cap stilizat de şarpe (fig. 5 /5) şi un cuţitaş

o

tO

20

10 Clft

o

s

o

1f

Fig. 3.-

Tcliţa.

Vase din morminte: 1-5, din M 6; 6-7, din M 7; 8-9, din M 1; 10-11, din M 2; 12-14, din M 3;
15-16, din M 4; 17-19, din M 5.

de fier uşor curbat. Împrejurul şi deasupra urnei erau aşezate, neregulat, mai multe
pietre de dimensiuni IJ!.ijlocii acoperind o suprafaţă de circa 1 m2 •
Nu s-a întîlnit un strat de cenuşă
sau arsură. ln partea de sud a
--. ---~- /
pietrelor fusese aşezat, culcat, un
'"
vas de factură locală, de formă
mult bombată, cu fundul profilat,
3
gura răsfrînt~ în exterior şi o

__--fi
/

toart~

uşor

supraînălţată,

ruptă

din vechime (fig. 3 /12 şi 6 /2).
M 4, descoperit la nord de
centrul movilei, a fost distrus de
o gaură de animal. Groapa săpată
pînă în pămîntul viu, cu un
Fig. 4.- Teliţa. Vase greceşti aAatein morminte: l-3,din M 6; 4, din M 1.
diametru de circa 60 cm, avea
pe fund un strat de cenuşă de
5-10 cm. Datorită răv~şirii mormîntului nu putem preciza ce vas fusese folosit
ca urnă. S-au găsit resturi din partea superioară a unei amfore de dimensiuni mai
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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mari, două vase de factură locală
şi bucăţele de cărbune, o brăţară de
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cu o toartă (fig. 3 j15, 16 şi 6 il), oase calcinate
bronz in stare foarte proastă şi un inel de buclă
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Fig. 5.- Telita. Obic:clc: din mc:1al şi mlrgc:lc: atialc: in mnrmimc:: 1-3, din M 1; 4, din M 2; 5. din M 3; 6-7, din 1\1 4;
8-10, din M 5; 11-12, din seci. NE; 13 -25, din M 6.

din bronz, cu una din terminaţii in formă de con (fig. 5/6). Nu s-a găsit nici o piatră
deasupra mormîntului.
Cîţiva metri mai la nord, in stratul brun-roşcat, s-a descoperit un virf de săgeată
de bronz in trei muchii. Nu este exclus ca el să fi fost antrenat aici din M 4 pe o gaură
de animal (fig. 5 j7).
În sectorul de NE, la 2,20 m est de M 4 a fost descoperit M 5, şi acesta
foarte prost conservat. Pe fundul gropii, deasupra unui strat cu cenuşă şi arsură de circa
25 cm, s-a găsit un fragment din peretele unui vas local, ornamentat cu brîu crestat,
intrerupt de proeminente triunghiulare indreptate in sus (fig. 3/17), fragmentele unui
vas mic cu o toartă, prezentind, cu excepţia unuia din ele, urme de ardere secundară
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Fig. 6.
Tclita. Vase
din morminte : 1, din
M 4 ; 2 - 3, din M 3 ; 4,
din 1\t S; S ·· 7 din M 1.

f'ig. i. - Tdi!a. \ 'ase din \t 6.
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(fig. 3/18 şi 6/4), un văscior tronconic (fig. 3 /19), oase calcinate şi obiecte de bronz:
fragmente de metal topit, doi nasturi mici de formă convexă (fig. 5 /8), o miniatură de
topor bipen (fig. 5/9) şi o fibulă de tip trac (fig. 5 /10). Toate erau acoperite cu o
piatră plată de dimensiuni mijlocii.
Mormintele amintite sînt, după cum arată situaţia lor stratigrafid, anterioare
celorlalte. Nu excludem posibilitatea ca ele să fad parte dintr-o necropolă depăşind
limitele movilei, mai ales d în mantaua acesteia s-au găsit în diverse puncte doi clopoţei de bronz (fig. 5j11, 12) şi diferite fragmente ceramice izolate, ce trebuie să fi
fost antrenate aci din apropiere.
Mormîntul principal, pentru care s-a construit movila (notat i\1 6), are o poziţie
excentrică, la circa 5 m NE de centrul movilei. El era construit din blocuri de piatră
de dimensiuni destul de mari, dispuse în formi de potcoavă, cu orientarea NNE-SSV
şi deschiderea spre SSV, fiind acoperit tot cu blocuri mari de piatră (fig. 2/5).
Două blocuri astupau deschiderea. Printre ele erau aşezate şi pietre de dirr.ensiuni mici,
astfel încît pămîntul din mantaua movilei nu a pătruns în mormînt. Dimensiunile
maxime "ale mormîntului principal sînt 4,1 O şi 3,50 m în exterior şi 2,60 X 1,70 m în
interior. Blocurile de piatră fuseseră aşezate direct pe pămînt. La baza lor, în regiunea
deschiderii, pe o suprafaţă de circa 4 X 2 m şi la vreo 4 m spre vest pe o suprafaţă
de circa 1 m2 s-a observat un strat subţire continuu de arsură, reprezentînd o purificare rituală a solului. Urme ale rugului nu s-au găsit, după cum nu s-au găsit nici
pentru celelalte morminte descoperite. Stratul de arsură amintit se află la 30-35 cm
deasupra limitei superioare a stratului brun-roşcat. Raportul stratigrafic intre M 6 şi
grupul mormintelor 1-5 apare clar în dreptul M 5 suprapus la vreo 30 cm de stratul
de arsură din faţa M 6. În sectorul de SV, la 9 m sud şi la 4 m sud-vest de centrul
movilei, s-au descoperit două complexe de amfore sparte, formînd straturi de circa
10 cm grosime pe o suprafaţă de 3 X 1 m şi respectiv 1 m 2. Ambele complexe se afli
la circa 40· cm deasupra stratului brun-roşcat şi se leagă, prin poziţia lor stratigrafid,
de mormîntul principal. Presupunem d, înainte de construirea acestuia, s-a procedat
la o nivelare prealabilă a terenului, urmată de « purificarea » prin ardere a solului şi
depunerea rituală, în chip de ofrandi, a amforelor sparte.
În interiorul mormîntului se aflau două urne, din vase de factură locală, unul
de formă bitronconică, cu gura dsfrîntă în exterior şi două man apucători deasupra
liniei de maximă rotunjime (fig. 3 {2 şi 7 /6) şi celălalt tot bitronconic, cu gît larg şi
cu o toartă ruptă din vechime (fig. 3/3 şi 7 /7). Una din urne era acoperită cu o strachină
de factură locală cu buza îndoită în interior (fig. 3/4 şi 7 /4), iar cealaltă cu o << farfurie
de peşte» elenistică (fig. 4/2 şi 7 /1 ). Pe lîngă ele se mai găseau trei amfore elenistice
de dimensiuni mijlocii (fig. 3/1 şi 7 /3), fragmente din partea superioară a unei alte
amfore de dimensiuni mai mari, două kantharos-uri elenistice (fig. 4/1,3 şi 7 /2) şi o
strachină de factură locală (fig. 3/5 şi 7 /5). În urne, pe lîngă oasele calcinate, se mai
aflau o serie de obiecte de metal, unele arse o dată cu cadavru] şi purtînd urmele
acestei arderi. În urna mare se aflau: o dăltiţă (fig. 5 /13), un cuţitaş de fier cu partea
dorsală curbată (fig. 5 /14), un clopoţel (fig. 5/15), două brăţări, una spirală, cu unul
din capete rupt iar celălalt în formă de cap de şarpe (fig. 5 /16) şi cealaltă tot in formă
de cap de şarpe (fig. 5 /17), un nasture de bronz de formă convexă ornamentat cu
globule în relief (fig. 5j18), precum şi cîteva bucăţi de metal topit. Urna mică
conţinea doi clopoţei de bronz (fig. 5 /19, 20), un nasture similar cu cel din cealaltă
urnă (fig. 5 /21 ), un inel de tîmplă din bronz cu capetele petrecute (fig. 5 /22) şi două
mărgele de lut (fig. 5/24, 25).
În sectorul de sud-est la est-sud-est de centrul movilei a fost descoperit un alt
mormînt, M 7, care este ulterior movilei. Urna, un vas local, ornamentat cu patru
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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apucători orizontale unite de un brîu crestat dispus în formă de ghirlandă (fig. 3/6), se
afla aşezată pe fundul gropii săpată pînă la o adîncime de aproape 1 m, deasupra unui
strat subţire de cenuşă, şi era acoperită cu trei fragmente de amforă; datorită presiunii
stratului de pămînt de deasupra, ea s-a spart. În interiorul urnei se afla un văscior
tronconic (fig. 3/7). Deasupra ei, peste un strat de circa 10 cm de cărbuni şi arsură
se afla o piatră plată de dimensiuni mijlocii.
În imediata apropiere a M 6, la circa 1 m spre nord, s-au găsit cîteva fragmente
de oase calcinate însoţite de sporadice bucăţele de cărbune, un mic fragment de amforă
şi puţin pămînt ars. Este problematic să fie vorba de un mormînt distrus; pare mai probabil ca resturile să fi fost antrenate o dată cu construirea mormîntului principal.
Între mormintele nivelului inferior, mormîntul principal şi M 7 nu poate fi o
diferenţă sensibilă de timp, date fiind pe de o parte similitudinea între obiectele de
metal şi cerarnica elenistică din l\l 1-5 şi M 6, iar pe de alta asemănarea vaselor
mormîntului 7 cu ceramica locală din M 1-5.
Materialul ceramic descoperit la Teliţa este reprezentat pe de o parte de vase de
factură autohtonă geto-dacă, lucrate toate cu mîna, majoritatea din pastă cărămizie
brună cu nuanţe mergînd de la roşcat pînă la brun-cenuşiu, inegal arsă, cu slip, iar
unele din pastă mai fină şi mai bine arsă, şi pe de altă parte de vase de import elenistice.
1n cadrul ceramicii locale, un tip frecvent întîlnit îl constituie vasele cu corp uşor
bombat, cu linia maximei rotunjimi în partea superioară, mai înguste spre fund, folosite
deseori ca urnă. Ornamentarea lor este realizată prin apucători dreptunghiulare, triunghiulare sau în formă de şa, unite de obicei cu un brîu crestat, drept sau în ghirlandă,
de la care pornesc uneori oblic în jos, de lîngă apucători, alte brîuri crestate. Unul
din vase, din păcate prost conservat (M 3) este ornamentat cu motive semilunare
in relief.
Se întîlnesc şi căni cu o toartă, de dimensiuni mijlocii sau mici, cu corpul bombat
şi cu gît larg (M 3, 4, 5). 1n ~~ 4 s-a descoperit partea de jos a unui vas cu corp mult
bombat, prezentind la baza toartei două proeminenţe laterale. S-au întîlnit şi căni mai
mici cu toarta uşor supraînălţată, lucrate din pastă mai fină şi mai bine arsă (M 4 şi 5).
Destul de des (M 2, 3, 5, 7) apar văscioare mici tronconice, de execuţie destul de
puţin îngrijită, cu pereţii groşi, uneori foarte uşor arcuiţi (M 3).
Urnele mormîntului principal reprezintă tipuri deosebite: urna mare bitronconid,
cu partea superioară mai înaltă şi cu apucători deasupra liniei de maximă rotunjime,
sau vasul bitronconic cu gura răsfrintă in afară, şi cu o toartă pornind de la buză
pînă deasupra liniei de maximă rotunjime, fără nici un alt ornament.
:Mai este documentat (M 6) tipul de strachină cu buza răsfrîntă în interior, mai
largă sau mai înaltă.
Ceramica elenistică este reprezentată de amfore, kantharos-uri şi de o «farfurie
de peşte». S-au găsit trei amfore întregi (l\l 6) de dimensiuni mijlocii, şi mai multe
fragmentare, unele de dimensiuni mai mari, dar de aceeaşi formă (M 6, M 2, M 4). Sînt
amfore thassiene, din pastă cu nisip şi mica, de culoare gălbuie, roză sau roşie-porto
calie, cu profil zvelt, fund înalt şi buza răsfrintă în formă de inel. Nu a apărut nici
o amforă stampilată. Unele poartă pe git sau pe toartă urme uşoare de vopsea roşie.
Kantharos-urile şi « farfuria de peşte>> sînt lucrate din pastă roşie, acoperite cu firnis
negru cu luciu argintiu sau, intr-un caz (M 6), mat, cu nuanţă măslinie, fără nici un
ornament. Prin factura sa, ceramica elenistică descoperită la Teliţa se încadrează în
ultima parte a secolului IV şi la începutul secolului III î.e.n.
Nu mai puţin interesante sînt şi obiectele de metal descoperite la Teliţa, unelte,
arme şi mai ales podoabe. Sînt de menţionat dintre unelte o dăltiţă (M 6) şi mai multe
cuţitaşe de fier uşor curba te (M 1, M 3) sau cu tăişul drept şi partea dorsală convexă, de
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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dimensiuni mici (M 3, M 6) sau mijlocii (M 1). Ca arme au apărut două săgeţi de bronz
cu trei muchii. Podoabele reprezintă o mai mare varietate. Brăţări de bronz cu terminaţiile stilizate zoomorf, în formă de cap de şarpe, din sîrmă mai subţire, în spirală,
sau mai groase, cu extremităţile deschise (M 3) sau alăturate (M 6); inele de buclă de
bronz, cu capetele petrecute (M 6) sau cu una din terminaţii în formă de con (M 5);
un buton de fier, cu o proeminenţă centrală înconjurată de globule (M 1); nasturi
de bronz, de dimensiuni foarte mici (M 5), sau ceva mai mari, de formă convexă, cu
proeminenţă centrală şi globule pe margine; clopoţei de bronz (M 2, M 6); sînt de
remarcat şi miniatura de topor bipen şi fibule de tip trac, din bronz, din M 5. ln
categoria podoabelor se încadrează şi două mărgele de lut ars (M 6), element frecvent
întîlnit în alte descoperiri similare.
Prin inventar şi prin ritul de înmormîntare, descoperirile de la Teliţa aparţin
populaţiei geto-dace, aflată în legătură cu centrele elenistice vest-pontice. Ele se încadrează în evoluţia culturii materiale autohtone, marcată de descoperirile de la Cernavoda (urna bitronconică din M 6 poate reprezenta evoluţia tipului de urnă de tradiţie hallstattiană din M IV de la Cernavoda) 1 , Zimnicea - cu care prezintă asemănări
în special vasele bombate decorate cu apucători şi brîu crestat - şi Murighiol. Pe baza
materialului local şi elenistic, descoperirile noastre pot fi încadrate cronologic în ultima
parte a sec. IV şi la începutul sec. III î.e.n. Ritul de înmormîntare în urne cu capac,
ce devine general în lumea tracă în a doua epocă a fierului, este folosit şi la Teliţa
observîndu-se o serie de analogii cu o parte din mormintele descoperite în cea mai
apropiată staţiune geto-dacică de la Murighiol 2 • Un element nou, necunoscut Dobrogei
de nord, este turnului ridicat deasupra mormîntului principal, care, laolaltă cu bogăţia
inventarului acestui mormînt, indică stadiul de diferenţiere socială la care ajunsese
populaţia geto-dacă la începutul celei de-a doua epoci a fierului.
G. SIMION

şi

GH. 1. CANTACUZINO

APXEOJIOrHtiECKHE HCCJIE.IlOBAHH.H 8 TEJIHUE
PE310ME
PaCJ<onKH Kypnma (AHilMeTpOM 31-32 M) 6JtH3 ceJJa Te.~~uua DbtR8wtH ceML norpe6eHHii
ypHax C KpblWKOiÎ.
l.JTO KaC8eTCR CTpamrpa<J>IUI, TO y OCH08aHHR Kypnuta Hll,ll MaTepHK080iÎ rJtHHOiÎ 38.JieraeT
KpaCHOB8TO-KOpHliHe8bliÎ CJlOiÎ, Hll,ll KOTOpbtM 6b1Jl 8038e~eH Kypnm. flRTb norpe6eHHii (M 1-5)
8btpb1Tbl 8 KpaCHo8aro-KopnliHe8oM cnoe ~o MarepnKa; norpe6am.Hblii IUI8eHTapb - ypua, o6yrneHHble OCTaHKH, conpo8o>K,!taeMble MeT8JIJIHlleCKHMH npeJJ,MeTaMH, KpbiWKa n
)f<epT8eHHble
cocy~l - DOJlO)f<eH 8 RMbl H DOKpbiT KllMHeM WlH, 8 O,IUIOM cnyqae, KflleiÎ KllMHeii (M 3).
rnaoHoe norpe6eune M6 DOCTpoeHO H3 OOJlbWHX KllMeHHbiX rJtbl6. Ono co~ep)f<HT ~e
ypHbl H OOraTbliÎ HH8eHTapb, COCTORUUfiÎ H3 MeT8JIJJH'IeCKHX H3~eJUdl H H3 MecTHOiÎ WlH 3JlJlHIUICTHlleCJ<OiÎ KepllMHKH. flo C80eMY CTpamrpa<J>HlleCKOMY DOJlO)f<eHHIO 3TO norpe6em1e OOJtee D03,1U1ero
C TpynOCO)f<)f<eHHeM 8

8peMeiUI, lleM norpe6ennR M 1- S, a M 7 DOCTJ'OwtH no3~Hee, lleM 8038eJIH KYPnut.
KepaMHllecKHii MaTepnan 8 TeJJHI.te COCTOHT H3 cpa6oTaHHbiX 8pY'DfYIO cocy~o8 Mecruoii
BbmeJJKH, a HMeHHO: CJterKa 8bmyKJlbiX cocy~OB C p}"'KaMH H HHOr~ C pe3HbiM DORCKOM, llaW
c pyqKoii, HeOOJlbWHX cocy~oo <J>opMbl ycet~enuoro Konyca, MHCOK H ~oyyceqeuuoro Konyca 8

D. Bcrciu, Dmoperirile gtlirt tie la CtrMrods ( 1954)
u TiM
gtlo..Jau J. Dundrta tit jos, in Maltriale, IV, 1957, p. 289,
291 şi fig. 7 /2 şi 8 /2.
1 Exsp«tatus Bujor, Sdpdlttrile tie salrart tie la Mttri1

(i 11111lt IU/Jetlt al1 lturputului jor111drii mlturii

gbiol, in JC/1", VI, 3-4,1955, p. 571-580; idem, in
Maltriale, IV, 1957, p. 247 -254; idem, $anlitrul arbtologir
Mttrigbiol, in Maltrialt, V, 1959, p. 373-378; idem, in
Dacia, N.S., Il, 1958, p. 125-141.
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«llopMe ypHLI HJIH 3JIJ1HHHCTH'IecKHX cocyAOB - !llaccOCJ<HX BM!llop, KllHT8pocoo H qepHOJI8KOBLIX
cc6moA WUI pL16LI ,, . HaAAeuo 3H&'IHTCJlbHOC KOJDI'ICCTBO MCT8JLTIH'IecKHX npeAMCTOB.
HaxoAKH B TCJIHQe npHH&Wle>t<aT reTo-A&KHitcKoMy uacCJieHHIO, HMeoweMy cuoweuHR c
rpe'ICCKHMH QeHTpaMH :JIIII8Aiforo llpH'IepuoMopbR. Hx MO>KHO ABTHpooaTb IV o. H HB'IaJJOM
III B. AO H. 3.
Oli'L.RCHEHHE PHCYHKOB
Puc. 1.- 'lepTe>t< Kypraua a TenuQe.
Puc. 2.- TenHQa. norpe6eHHR c TPYDOCO>t<>t<eHHeM.
Puc. 3.- TenuQa. CocyAbJ H3 norpe6euuR: 1-S, H3 M 6; ~7, H3 M 7; 8-9, H3 M 1; 10--11, H3 M 2;
12-14, H3 M 3; ts-16, H3 M 4; 17-19, H3 M
Puc. 4. - TenHQa. rpe'leCKHe cocyAbJ, uall;leHHble B norpe6eHHRX: 1-3, H3 M 6; 4, H3 M 1.
Puc. S.- TenuQa. MeTa11.11H'IecKue npe~en.1 H 6yCHHbl, uall;leHHble B norpe6euuRx: 1-3, H3 M 1;
4, H3 M 2; S, H3 M 3; ~7, H3 M 4; 8-10, H3 M S; 11-12, H3 ceaepo-Bocro'IHoro y'lllcn<a; 13--2S, H3 M 6.
Puc. 6.- TenuQ&. CocyAt>J H3 norpe6euuft: 1, H3 M 4; 2-3, H3 M 3; 4, H3 M S; s-1, H3 M 1.
Puc. 7.- TenHQa. Cocy.Abl H3 M 6.

s.

LES RECHERCHES ARCHEOLQVIQUES DE TELIŢA
RESUME

Les fouilles pratiquees a proximite du village de Teliţa, dans un tumulus ayant 31-32 m
de diametre, se sont soldees par la decouverte de sept tombes a incineration, consistant en urnes
a couvercle.
Au point de vue stratigraphique, on trouve au-dessus de la terre vierge une couche d'un
brun rougeâtre, sur laquelle le tumulus a ete construit. Cinq tombes (M 1-5) sont creusees dans
la couche brun rougeâtre, jusqu'a la terre vierge; l'inventaire funeraire - l'urne, avec son
contenu (produits de cremation et differents objets metalliques), son couvercle et les vases a offrandes - a ete introduit dans les fosses et recouvert d'une pierre, ou, dans un seul cas (M 3),
d'un tas de pierres.
La tombe principale, M 6, construite de grands blocs de pierre, contient deux urnes et
un riche inventaire d'objets en metal et de ceramique, indigene ou hellenistique. L'examen
stratigraphique montre que cette tombe est posterieure aux tombes 1-5; quant a la tombe
M 7, elle est posterieure a la construction du tumulus.
La ceramique de Teliţa consiste en vases de facture indigene faits a la main - vases legerement pansus, a poignees, parfois decores d'un cordon strie, cruches a une seule anse, petits
vases tronconiques, ecuelles, une urne bitronconique - ou de facture hellenistique: amphores
thasiennes, canthares, une « assiette a poisson )) a engobe noi re. On a decouvert eg:rlement un
nombre considerable d'objets metalliques.
L'auteur assigne les decouvertes de Teliţa a la population geto-dace, qui entretenait des
relations avec les centres grecs de la rive occidentale du Pont-Euxin, et les date de la fin du
IVe siecle et du commencement du Ilie siecle av. n. e.
F.XPI.ICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Croquis du tumulua de Telita.
Fig. 2. - Teliţa. Tombes a incin~ration.
Fig. 3. - Teliţa. Vasea touvb dans les tombes: 1-5, dans la tombe (M) 6; 6, 7, dans M 7; 8, 9, dans M 1; 10, 11,
dans M 2; 12-14, dans M 3; 15, 16, dans M 4; 17-19, dans M 5.
Fig. 4.- Teliţa. Vases grea trouvb dans les tombes: 1-3, dans M 6; 4, dans M 1.
Fig. 5. - Teliţa. Objets mctalliques et perles trouvb dans les tombes: 1-3, dans M 1; 4, dans M 2; 5, dans
M 3; 6, 7, dans M 4; 8-10, dans M 5; 11, 12, dans le secteur NE; 13-25, dans M 6.
Fig. 6.- Teliţa. Vases trouvb dans les tombes: 1, dans M 4; 2, 3, dans M 3; 4, dans M 5; 5-7, dans M 1.
Fig. 7. - Teliţa. Vase trouv~ dans la tombe M 6.
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ŞANTIERUL

HISTRIA

campaniei de săpături arheologice de la şantierul Histria, in anul 1959,
s-au continuat cercetările in trei sectoare importante din cetate: sectorul templului
grec (T), sectorul << Poarta-~lare » şi sectorul central al cetăţii. În acelaşi timp s-au
urmăriJ mai departe problemele legate de viaţa oraşului in epocile arhaică, clasică şi
elenistică şi in cele două sectoare de pe platoul din nord-vestul cetăţii (aşezarea civilă
exlra-muros): sectorul X şi sectorul Z 2 (pl. 1). Necropola tumulară histriană a fost de
asemenea cercetată. Paralel cu săpăturile arheologice s-a avut in vedere consolidarea
zidului mare de incintă şi a altor monumente din interiorul cetăţii.

I

N CURSUL

EM. CONDURACHI

SECTORUL TEMPLULUI GREC (T)

În campania din 1959, săpăturile din sectorul T au atins din nou nivelul monumentelor greceşti aparţinînd zonei sacre din această parte a oraşului, ele fiiind efectuate
in cadrul aceleiaşi suprafeţe in care, in 1954 şi 1955, fuseseră cercetate primele niveluri
romane de sus 1 , apoi in 1956 fuseseră trasate cele şase secţiuni care merseseră de la
aceste niveluri in jos, pînă la solul viu 2 • În 1957, aproximativ jumătate din această suprafaţă, şi anume ceea ce se afla la nord de secţiunea V- 1956, precum şi partea dinspre
est, in care se incadrau secţiunile 1, II, III şi 1V- 1956, fuseseră demon tate treptat pînă
la nivelurile de epocă greacă 3 , iar in 1959 s-a făcut acelaşi lucru cu porţiunea dmasă
la sud-vest de secţiunea V -1956, din care însă a rămas încă necercetată jumătatea de
sud-vest, precum şi o mică încăpere care nu a putut fi demontată pînă la sfîrşitul
lucrărilor.

Stratul corespunzător epocii greceşti prezintă aceleaşi caracteristice relevate şi in
cursul altor campanii de cercetări şi, în privinţa lui, cunoştinţele noastre generale nu au
fost modificate, mai ales că cercetările anului acesta au fost restrînse; s-au făcut numai
o serie de descoperiri care au completat vederea de .ansamblu asupra zonei sacre (pl. II
şi fig. 1). Astfel, a fost complet degajată o bază care apăruse încă din 1956 în capătul
de sud-vest al secţiunii II 4 (pl. II JF) 6 , lucrată din blocuri de calcar gălbui, frumos faţe
tate, legate cu crampoane de tipul << coadă de rîndunică)) şi avînd o substrucţie mai
1 Vezi rapoartele sApiturilor din anii 1954 şi 1955,
in SCIV, VI, 1955, p. 529-531 şi fig. 9-11; Materiale,
IV, 1957, p. 10-16, pl. 11 şi fig. 1-5.
1 Vezi raportul din anul 1956, in Mottriolt, V, 1959,
p. 283-288 şi pl. 11-IV.

3 Vezi raportul din anul 1957, in Moltrialt, VI, 1959,
p. 265-274, pl. II-III şi fig. 1-2.
4 a. Mottriolt, V, 1959, p. 285.
1 Marcajul cu litere al monumentclor aparsinînd zonei
sacre K dA in continuarea celui început in anii preccdenţi.
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puţin îngrijită, îngropată în pămînt. Dimensiunile bazei sint de 3,25 X 2,65 m şi ea prezintă la suprafaţă trei rînduri de blocuri suprapuse, aşezate astfel încît rîndul superior
se retrage înăuntru faţă de cel inferior, iar nucleul Întregii construcţii este lucrat mai
puţin îngrijit, din blocuri de calcar mai neregulate. Aşa cum se prezintă astăzi, această
bază nu mai poate indica in mod precis ce anume susţinea odinioară: mai probabil însă,
o statuie despre a cărei orientare nu s-ar putea face de asemenea decît presupuneri.

Fig. 1.
s~crorul T. \'edere parţială a zonei sacre (văzură dinspre \') cu cele uei monumenre F, G şi H şi bazele
D, 1, K descoperire anul accsra; in fund alrarullui Zeus Polieus; la sringa fragmenrele din remplul doric de marmură, apilrurc
in anii precedcnti.

La sud de această bază, apare un altar de formă dreptunghiulară cu laturile de 4 X 2 m
(pl. II JG), din care se mai păstrează două rînduri de blocuri de calcar cenuşiu legate
între ele după acelaşi sistem ca şi in cazul primei construcţii şi dispuse la fel cu ale acesteia - rîndul de sus se retrage in interior faţă de cel de jos - avînd probabil orientarea
nord-est - sud-vest, după cum ne-o sugerează existenţa unei platforme ale cărei dimensiuni depăşesc pe cele ale altarului (5,30 X 3 m) şi care intră foarte puţin sub capătul de
nord-est al acestuia din urmă. Condiţii obiective au făcut ca platforma - alcătuită din
plăci de calcar - să nu poată fi cercetată mai amănunţit anul acesta, pentru a se vedea
exact relaţia ei cu altarul, dar, după toate probabilităţile, este vorba de o clădire
anterioară acestuia din urmă (pe plan ea a fost de asemenea înregistrată numai cu
dimensiunile, fără alte amănunte, ca de pildă, plăcile sparte sau intregi din care e alcătuită).
La sud-vest de baza marcată cu litera F, se află o altă bază mai mică (pl. II JH),
cu dimensiunile aproximative de 1,25 X 1,10 m, de un tip cu totul diferit: este formată
dintr-un bloc de calcar aşezat direct pe pămînt, de-a lungul laturilor căruia sint dispuse
alte blocuri, aşezate pe cam, astfel încît formează un mic spaţiu inchis, destinat să fie
acoperit cu altă placă.
116-e.a
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mici (pl. 11 ~}, ~. x), prezentînd scobituri pentru fixarea unor herme sau
află lîngă sau între monumentele descrise mai sus, legîndu-se probabil
puţin două nu par să fie chiar pe locul lor iniţial, ci deplasate.
unei adevărate aglomerări de monumente în această arie - vizibilă
le înregistrează - e mărită de faptul că in pereţii săpăturii se arată

Fi~

2. - Sectorul T. " Std:t Solilor "• pc locul unde a fost

g:isită.

deja laturile a încă două construcţii aparţinînd tot complexului de epocă greacă.
Platforma descoperită parţial in 1956, in capătul de sud-vest al secţiunii V şi marcată
cu litera C 1 , nu a putut fi degajată complet anul acesta.
Din punct de vedere stratigrafic, situaţia descrisă in rapoartele ultimilor doi ani
asupra săpăturilor din sectorul T rămîne valabilă, demonstrind că pe porţiuru:a cercetată pind in 11/0IIIel/1111 de ja(d monumentele nu par să fie mai vechi decît sfîrşitul
secolului \'1 i.e.n., poate chiar inceputul secolului V i.c.n., şi că funcţiunea lor încetează in secolul I i.e.n.
Descoperirea in apropierea altarului D, degajat treptat, începînd din 1955 (pl. II ;D) 2
a unei stele de marmură, păstrată aproape in întregime şi care zăcea peste umplutura şi
nivelarea ce acoperiseră resturile monumentelor sacre :J după scoaterea lor din funqie, a
prezentat un deosebit interes şi cîştig atit pentru cunoaşterea istoriei oraşului grec, cît
şi pentru lămurirea unor aspecte mai particulare, privind zona sacră. Pe stela de marmură
(fig. 2) e gravat un decret onorific din sec. III i.e.n. 4 , care aduce informaţii preţioase
privind raporturile Histriei cu geţii şi cu un şef al acestora, Zalmodegikos, ca şi asupra existenţei unor monumente publice şi a unor elemente urbanistice din oraşul grec, în perioada
autonomiei. Hotărîrea care incheia decretul prevedea săparea lui în două exemplare, dintre
care unul urma să fie aşezat in agora, in faţa porticului: l'J "t'~~ ă:yopit rtpo 7~~ cr"t'oci;
1 Cf. Mattrialt, \', 1959, p. 21!5.
z Cf. ,\fatrria!t, IV, 1957, p. 15 16, pl. III şi tig. J. 4;
ibidtm, \', 1959, p. 284-285; ibidtm, \'1, 1959, p. 268 269
şi pl. Il.

Cf. .\lattrialr, \', 1959, p. 21!4· 287 şi pl. 111-IV.
• Inscripţia ca atare c publicată de D. M. Pippidi,
~tiri 11oi dnprt !t,~dturi!t Hi1triti w grtii i11 tpoca tltnilticti,
in JC/1', XI, 1960, p. 39 şi urm.
3
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(r. 22), iar altul lîngă altarul lui Zeus Polieus: 7tpo -rou [~]w!lou -rc.u tltoc; -rou llo/..tewc;
(r. 22- 23). Cum stela de marmură a fost găsită în imediata apropiere a altarului D, şi
cum ea se potriveşte perfect într-una din bazele aflate în preajma lui, ne-am crezut îndreptăţiţi să afirmăm că altarul cel mare, orientat est-vest şi care de la bun început se arătase
a fi independent, neaparţinînd vreunui templu, dar care părea sortit să rămînă anonim,

Fig. 3. - Sectorul T.

Faţada clădirii

romane din ee. 111 - 1

e.n., cu intrarea corespunzind primei fa?.c de con truqie.

nu poate fi decît altarul lui Zeus Polieus. Este pentru prima oară cînd un monument
descoperit în zona sacră poate fi atribuit aproape sigur unei divinităţi.

*
Dintre construcţiile civile de epocă romană, care s-au instalat deasupra zonei sacre
dezafectarea şi abandonarea ei totală sau parţială 1 şi care au fost demontate în
cursul săpăturii, deosebit de interesante din punct de vedere stratigrafic şi istoric erau
acelea care, suprapuse vechilor monumente greceşti şi umpluturii şi nivelărli care le acoperiseră, şi avînd pe nivelurile lor materiale ceramice din secolul I e.n., confirmau încă o
dată transformarea acestui spaţiu în cartier civil, în secolul I e.n. Faptul că încăperile
descoperite anul acesta se legau cu altele care intră sub malul săpăturii, nu ne îndeamnă
să prezentăm aici un plan al lor, aşteptînd ca viitoarele săpături să îngăduie surprinderea
şi prezentarea unui complex mai vast.
Deasupra resturilor ce se mai păstrează din locuinţele databile în sec. I-II e.n.,
şi folosind parţial zidurile unora dintre acestea drept fundaţie, se ridicase mai tîrziu o
mare clădire, cu intrarea dinspre nord-vest, aşezată cu faţa la strada ce fusese prinsă în
lungul secţiunii V -1956 2 • Obligaţi şi de data aceasta să aşteptăm dezvelirea unui
după

1
ubliniem şi de data aceasta, ca şi cu alte prilejuri,
roate datele stratigra6ce şi, respectiv, încadrările cr nologice privind zona sacră cercetată de noi sint valabile
numai pentru suprafafa degajată pind In IIIO!IItnlul tfe faţă,
despre care se poate presupune că reprezintă numai o
parte, avînd o soartă diferită de aceea a întregii arii.
2 Cf. Moteriole, V, 1959, p. 287 - 288. Acolo se prcsu-

că

punea că strada a funqionar începînd din sec. IV e.n.,
dar acum ni se pare mai probabil că ea a fost croită incă
de la sfîrşitul sec. llf e.n., poate o dată cu refacerea oraşului
după catastrofa gotică.
celaşi lucru. se poate afirma şi
despre clădirea de care e vorba, care deşi a functionat
sigur şi in sec. IV e.n., îşi are începuturile încă din
sec. DI e.n.
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complex mai mare, în cadrul druia si fie plasati, ne mulţumim deocamdati sl1 arlitim că,
înilţati probabil în a doua jumitate a secolului III e.n., ea a continuat si funcţioneze,
cu multe şi importante refaceri şi în secolul IV e. n. Construirea ei poate fi pusi în legitud cu refacerea oraşului dupi distrugerea din 248 e.n.; acelaşi lucru pare că se poate
afirma şi despre stradi. Planul ei iniţial comporta un culoar central care se lirgea către
fund într-o adevirati cameri, iar de-a dreapta şi de-a stînga lui se deschidea cîte o încă
pere; lungimea faţadei, atît cît se pistreazli, era de aproximativ 11,50 m. Sistemul de
construcţie al acestei clidiri era u rmitorul (fig. 3): peste temeliile destul de adînci, lucrate
din bolovani de şist, dintre care unele erau de fapt ziduri ale unor clidiri mai vechi de
sec. I-II e.n., se ridicase un zid, tot din acelaşi material, uneori ceva mai subţire
decît fundaţiile, a drui faţi exterioad era lucrati, începînd de la nivelul de
călcare în sus, din blocuri mari de calcar glilbui sau cenuşiu, aşezate pe cant şi
avînd între ele blocuri-pene, aşezate tot pe cant, care intrau în corpul zidului format
din bulgiri de şist.
Clidirea aceasta a cunoscut cel puţin doui sau trei faze de refacere după primul
ei moment de existenţi, care era marcat, între altele, de intrarea ce constituia un fel de
ieşind în afara liniei zidurilor faţadei şi din care ~ţ mai păstra un fel de platformi din
blocuri de calcar şi bolovani de şist, aflată în faţa culoarului central, precum şi de un
trotoar flicut din plăci neregulate de şist, aşezat de-a lungul zidurilor faţadei, strada,
se pare, nefiind pavată cu pietre.
În prima fazi de refacere, intrarea se retrlisese în interiorul culoarului în care se
gisea un prag aldtuit dintr-un bloc mare, refolosit, purtînd o sculpturi ce reprezenta
un vrej cu frunze de ieded; de asemenea, în interior fusese fkut un pavaj din plici mari
de calcar galben, refolosite probabil şi ele şi ridicate la un nivel superior, peste un pat
de nisip . .Alte faze de refacere erau marcate de noi împirţiri ale culoarului şi camerelor,
prin ziduri care creau o alti distribuire a spaţiului şi chiar de un al doilea trotuar, în
exterior, suprapus primului amintit mai înainte.
Construcţii posterioare acoperiseră apoi complet planul acestei locuinţe cînd ea
încetase si mai existe şi din ele amintim aici numai resturile unor ziduri pe lungul laturii
ei de sud-vest şi a faţadei camerei din stînga culoar ului central, ele legîndu-se fie cu alte
ziduri ce intri în sipitud, fie cu unele demontate în anii precedenţi. De asemenea interesante apireau resturile unui fel de bazin construit din blocuri mici de calcar şi dl.dmizicele de pe margine fiind aşezate pe cant - şi care se continua cu un sistem de scurgere
format din două blocuri lungi, puse cap la cap, cu un mic şanţ, nu prea adînc, scobit
de-a lungul lor - blocuri care se sfîrşeau deasupra unei gropi destul de adînci (aproape
2 m) de forma unui patrulater neregulat, dptuşiti cu pietre mici de şist; în aceasti groapi
de scurgere am gisit, pîni pe la jumătatea ei, numai pămînt curat, flirli cioburi, cu aspect
milos şi de culoare verzuie. Era vorba, probabil, de un sistem de scurgere al apei dintr-o
curte centrală a unei locuinţe distruse însă şi demontate aproape complet, în secolul VI,
dci acest bazin cu întregul său sistem de drenaj nu a putut fi legat cu nimic altceva din
jurul siu (de altfel deasupra sa se instalase, în secolul VI e.n. strada descoperită în 1954
şi marcati cu litera B 1 •
Toate aceste vestigii slab conservate erau la rîndul lor acoperite de clădirile mai
bine păstrate, aparţinînd sec. V şi mai ales VI e.n., de care ţineau şi cele doui străzi
descoperite în cursul săpiturilor din 1954, marcate A şi B 2 • Canalul care trecea pe sub
prima stradă, construit din plici de şist puse pe cant şi acoperite cu alti serie de plăci
din acelaşi material, a fost demontat şi el anul acesta, nedînd însă material semnificativ
1 Cf. JCIV, IV, 1955, p. 529 şi 6g. 9. In campania
1954 fusescnl descoperite doul mici atrizi cu direc1ia

NV-SE, marcate A şi B.
1 Pentru strada A, ibirkm. p. 529
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In rezumat, săpăturile din anul acesta, din sectorul T, fără să fie de mare întindere,
au completat cunoştinţele noastre asupra vieţii acestui cartier, atît în epoca greadl, cît
şi în cea romană, prin descoperirea unor vestigii a dlror încadrare cronologică şi al căror
caracter concordă cu datele generale pe care le deţineam pînă acum.
D. M. PIPPIDI, G. BORDENACHE, V. EFTIMIE

SECTORUL 4CPOARTA MARE,.

În cursul campaniei arheologice a anului 1958, s-a deschis, în cadrul şantierului
arheologic Histria, un nou sector cu o suprafaţă totală de 1380 m 2 , sector care încadrează
în perimetrul său şi o serie de monumente descoperite între anii 1927- 1943.
Sectorul este încadrat la vest de faţa interioară a curtinei; la est are ca limită faţa
vestică a bazilicii justiniene şi a complexului de edificii legate de ea; la sud, întreaga latură
nordidl a Piaţetei; înspre nord se desfăşoară profilul noului sector pe direcţia est-vest.
In cursul campaniilor anilor 1958 şi 1959 s-au realizat 704 m2 de săpătură cu o
adîncime cuprinsă Între 0,50-1,10 m, restul de 676 m2 reprezentînd suprafaţa monumentelor descoperite între anii 1927-1943 (pl. III).
Obiectivul principal al săpăturii l-a constituit valorificarea arheologică a monumentelor provenite din vechile campanii prin racordarea lor cu rezultatele stratigrafice
obţinute în cursul anilor 1958 şi 1959, lucru care în parte a reuşit. Această porţiune de
săpătură prezintă o dublă greutate: pe de o parte starea de conservare a zidurilor edificiilor e foarte proastă încît uneori nu se mai recunoaşte aproape de loc linia lor de suprafaţă; pe de altă parte cercetările efectuate anterior n-au urmărit succesiunea stratigrafică
a nivelurilor şi fazelor de cultură, ci au avut drept preocupare exclusivă recoltarea
inscripţiilor şi ceramicii greceşti. De aceea, se impune ca o necesitate imediată curăţirea,
cercetarea şi consolidarea acestor monumente care se află în imediata apropiere a porţii
mari, ameliorînd cel puţin aspectul !or muzeistic. Valorificarea arheologică a săpăturilor
mai vechi a întîmpinat şi în acest sector foarte mari dificultăţi din lipsa jurnalului de săpă
turi sau măcar a unui plan de situaţie.
ln timpul celor două campanii, care au totalizat 70 zile lucru, s-a reuşit să se degajeze toate încăperile deschise şi lăsate neterminate. Ceea ce s-a putut racorda stratigrafic
de noile rezultate este destul de modest, totuşi este o parte cîştigată pe care sperăm s-o
mărim în funcţie de rezultatele stratigrafice ale viitoarelor campanii.
Acum monumentele vechi se delimitează destul de clar în trei grupe de edificii
flancate de trei străzi, în parte scoase la lumină în campaniile anilor 1958 şi 1959. Cum
direcţia de desfăşurare a edificiilor este de la est la vest, vom face descrierea complexelor
tot în acest sens, începînd cu limita estidl, care este dată de o stradă pe care o însemnăm
cu indicativul _1 (pl. IV).
Traseul strdzii /1, dezvelit în partea de sud în campaniile anterioare, a fost continuat
pe direcţia nord, surprinzîndu-i destul de clar linia şi limitele; strada este orientată pe
direcţia sud-r.ord cu o foarte mică deviere spre nord-est pornind din colţul nord-vest
al bazilicii justiniene. După ce depăşeşte latura estică a complexului bazilical, ea urcă
în pantă şi se bifurcă: o parte continuînd direcţia nord se opreşte în profilul mare
al săpăturii, cealaltă parte se frînge, luind direcţia nord-nord-est şi se opreşte in
profilul estic.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Pl. III. - Sectorul « Poarta Mare». S:lpllturi anterioare anului 1951J.

culuborotori

A

Lipsită de crepidoma, strada . ·1
este în cea mai mare parte nepavată;
totuşi s-a mai surprins cîteva insule de
pavaj din capătul ei de sud. Spre nord,
pavajul se conservă mai compact şi
constă dintr-un conglomerat de piatră
măruntă şi ţigle fragmentate, bine tasate.
Jn unele locuri se mai păstrează pietre
mari din şist verde cu faţa plană, formînd inspre profilul săpăturii o suprafaţă pavată ordonat. În ce măsură
această stradă se leagă stratigrafic şi
cronologic de edificiile pe care le flanchează pe faţa lor estică, credem că
este bine să revenim după ce le vom
fi descris şi pe acestea pentru a putea
l!'Vea toate elementele strînse la un
loc; in linii mari, strada aparţine sec.
VI e. n., ca şi bifurcaţia sa, strada D,
pe care o descriem acum.
Am arătat că această bifurcaţie se
orientează spre nord -·· nord-est, iar pe
traseul ei am constatat o suprafaţă
dintr-un sondaj vechi, ulterior acoperită. Traseul a fost urmărit numai pe
o lungime de 14 m, deoarece linia stră
zii depăşeşte planul de săpătură a sectorului în această direcţie.
Interesant e faptul că strada păs
trează crepidoma numai pe partea
stîngă; lată de O, 70 m, formată din
două rînduri de piatră care uneori au
aspect de blocuri, crepidoma .apare mai
curînd un loc de refugiu decît un trotuar de circulaţie. Pe toată lungimea
străzii se păstrează un pavaj din piatră
măruntă amestecată cu multe fragmente
de ţiglă; trebuie remarcată prezenţa
masivă a chirpicului ars, fărîmiţat şi
amestecat cu piatră şi ţiglă.
Pe latura cu crepidoma se găseşte
un colţ de clădire foarte interesant ca
sistem de construcţie, aparţinînd unui
edificiu dezvelit doar in parte. Nelegindu-se arhitectural de complexele
cercetate de noi, edificiul rămîne ca
obiectiv pentru campaniile viitoare.
Elementul preţios la acest colţ de
edificiu este surprinderea nivelului
de locuire, constind dintr-o podea
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Pl. III. - Sectorul « Poarta Mare». S:lpllturi anterioare anului 1951J.

culuborotori

A

Lipsită de crepidoma, strada . ·1
este în cea mai mare parte nepavată;
totuşi s-a mai surprins cîteva insule de
pavaj din capătul ei de sud. Spre nord,
pavajul se conservă mai compact şi
constă dintr-un conglomerat de piatră
măruntă şi ţigle fragmentate, bine tasate.
Jn unele locuri se mai păstrează pietre
mari din şist verde cu faţa plană, formînd inspre profilul săpăturii o suprafaţă pavată ordonat. În ce măsură
această stradă se leagă stratigrafic şi
cronologic de edificiile pe care le flanchează pe faţa lor estică, credem că
este bine să revenim după ce le vom
fi descris şi pe acestea pentru a putea
l!'Vea toate elementele strînse la un
loc; in linii mari, strada aparţine sec.
VI e. n., ca şi bifurcaţia sa, strada D,
pe care o descriem acum.
Am arătat că această bifurcaţie se
orientează spre nord -·· nord-est, iar pe
traseul ei am constatat o suprafaţă
dintr-un sondaj vechi, ulterior acoperită. Traseul a fost urmărit numai pe
o lungime de 14 m, deoarece linia stră
zii depăşeşte planul de săpătură a sectorului în această direcţie.
Interesant e faptul că strada păs
trează crepidoma numai pe partea
stîngă; lată de O, 70 m, formată din
două rînduri de piatră care uneori au
aspect de blocuri, crepidoma .apare mai
curînd un loc de refugiu decît un trotuar de circulaţie. Pe toată lungimea
străzii se păstrează un pavaj din piatră
măruntă amestecată cu multe fragmente
de ţiglă; trebuie remarcată prezenţa
masivă a chirpicului ars, fărîmiţat şi
amestecat cu piatră şi ţiglă.
Pe latura cu crepidoma se găseşte
un colţ de clădire foarte interesant ca
sistem de construcţie, aparţinînd unui
edificiu dezvelit doar in parte. Nelegindu-se arhitectural de complexele
cercetate de noi, edificiul rămîne ca
obiectiv pentru campaniile viitoare.
Elementul preţios la acest colţ de
edificiu este surprinderea nivelului
de locuire, constind dintr-o podea
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de lut galben bine bătătoriti,
care se leagă stratigrafic de
stradela D.
Aşa cum ne-am propus
iniţial, vom continua descrierea
cu celelalte doui străzi care
delimitează grupele de edificii
şi apoi vom trece la acestea
din urmă.
Strada B (pl. IV) ca şi
strada A a fost săpată anterior
cu mult sub nivelul ei de dlcare (circa 50 cm), lisînd cu greu
să bănuieşti d aceasti groapă a
străpuns o stradă. Paraleli cu
strada .. /1, strada /~ urmeazi
aceeaşi direcţie sud-nord şi,
după ce parcurge 14 m, se
opreşte într-o piaţetă pavată.
Lati de 4,5 m, ea îşi menţine
constant aceasti lăţime pe tot
traseul, spre deosebire de lăţi
mea străzii ..-1, care variază în
mai multe puncte. Porţiunea
pînă la piaţeta pavati păstrează
în puţine locuri urme de pavaj
din pietre mărunte, slab legate
între ele, părînd mai mult azvîrlite. Strada este lipsită de crepidomă. Stratigrafic se leagi
de piaţeta pavată cu care este

3!11

r

contemporană.

Jtrada C prezintă foarte
multe dificultăţi - ca şi întregul
grup de clădiri cuprins Între ea
şi strada B şi care va fi cercetat
în campaniile viitoare, deoarece
starea lor de conservare este
deosebit de proastă. Strada îşi
menţine destul de bine traseul,
acesta fiind marcat în partea de
vest de o frumoasă crepidomă;
lungă de 8 m, ea este construiti
din blocuri de piatră alb-gălbuie
fasonate oarecum regulat şi
împlîntate solid în pămînt. Orientati pe direcţia sud-nord, cu
siguranţă d strada are în linie
unită acelaşi punct de plecare de
la sud spre nord ca şi străzile A
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Pl. IV. - Sectorul "Poarta Mare». Siplturile din anul 1959. Fazele de
constructie a zidurilor.
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şi B, însă complicaţia întregului complex arheologic de aci ne opreşte deocamdată de la o
descriere mai amănunţită. Cercetările în acest punct s-au făcut de altfel incomplet. Ceea
ce mai putem adăuga este observaţia că în partea de nord strada este acoperită de
dărîmăturile sectorului cercetat în 1959, lucru deosebit de valoros pentru ultima fază de
vieţuire a Histriei şi asupra căruia vom reveni la timpul potrivit.
Am făcut această prezentare unitară a străzilor fiindcă ele delimitează trei grupe
mari de edificii: grupul I cuprins între străzile A şi B; cel de-al Il-lea, între străzile H
şi C; iar al IV -lea grup cuprins între strada C şi faţa interioară a zidului de incintă. Acestea
două din urmă nu fac însă obiectul raportului de faţă, deoarece nu sînt complet cercetate.
Grupul 1 de edificii, cuprins între străzile A şi R, provine în parte din săpăturile
vechi (pl. III), iar restul a fost descoperit în cursul campaniei anului 1958, în funcţie
de care s-au putut lega stratigrafic şi cronologic edificiile descoperite anterior.
Despre incaperea nr. 1 (pl. IV) se pot spune puţine lucruri fiindcă ea a suferit cel
mai mult prin sistemul defectuos al cercetărilor anterioare. Flancată în partea estică de
strada B, această latură este lipsită de un zid care s-o închidă - în afară de cîteva pietre
cu aspect de zid; acestea se lipesc de zidul sudic al camerei 6 cu care formează un colţ.
În rest, toată această latură este liberă. Restul suprafeţei este limitat de zidurile camerelor
învecinate cu care se poate face cu greu o legătură funcţională. Dificultatea povine mai
ales din faptul că un sondaj vechi, practicat în partea sudică a acestei încăperi, a distrus
nivelurile superioare. Tot ceea ce am putut realiza în timpul cercetării acestei gropi este
determinarea unor rămăşiţe de podele, prin adînciri cu circa 15 cm faţă de suprafaţa
săpăturii găsite şi legarea acestui nivel de cel al camerei 2. Această porţiune a încăperii
1 se găseşte la o diferenţă de 0,70 m faţă de partea nordică unde în campania anului 1958
am surprins un alt nivel, legat stratigrafic şi cronologic de camera 4. Deci, tot ceea ce
putem spune despre această încăpere este că ea are două niveluri: cel superior contemporan cu camera 4, iar cel inferior cu camera 2. Probabil că acesta din urmă se leagă
de camera 2 nu numai stratigrafic - în sensul apartenenţei la acelaşi nivel - ci şi prin
epoca de funcţionare a camerei 1 şi camerei 2, ambele încăperi avînd o podea comună,
lucru care va reieşi mai clar la prezentarea camerei 11r. 2 (pl. IV). Aceasta a suferit transformiri de-a lungul timpului. Din perioada de funcţionare nu mai menţine decît două
ziduri. Primul, cel de vest, se poate urmiri pe lungimea de 9 m şi are aproape de mijloc
o intrare largă de 1 m, pentru ca apoi să fie suprapus de zidul sudic al camerei 4. De remarcat la acest zid că, deşi se conservă foarte puţin ca înălţime (un rînd sau două de
pietre), majoritatea materialului de construcţie este format din blocuri de calcar lungi
de circa 0,80-1 m, frumos făţuite, constituind un element distinct, ca tehnică constructivă, de zidurile posterioare.
Al doilea zid, cel de sud, care face colţ îmbinat cu cel vestic, se conservă mulţu
mitor pe o distanţă de circa 6,50 m. Capătul său drept marchează o intrare căreia nu
i-am putut determina limitele, deoarece de aci înainte linia zidului nu se mai menţine
decît prin foarte puţine pietre pe traseu. În adîncime, zidul se păstrează bine, lucru constatat printr-un sondaj. Nu am putea să-I urmirim însă spre est decît secţionînd strada
A sub care intra.
,
Din această cameră au rămas neprecizate latura de est, acoperită de strada A şi
cea de nord, suprapusă de zidurile sau podeaua camerelor din această parte; cele două
ziduri care se păstrează ne dau însă o imagine a proporţiilor considerabile pe care le-a
avut în vremea funcţionării sale. Despre funcţia ei nu putem preciza nimic, dar aşezarea
ei chiar lîngă piaţetă precum şi mirimea sa ne fac să credem că a avut mai mult un
caracter public decît particular (locuinţă).
De asemenea, este tot aşa de dificil să stabilim cîtă vreme a dăinuit în forma sa
iniţială sau imediat transformată, fiindcă nu ştim ce s-a găsit în nivelurile superioare.
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Cert este insi că nivelul corespunzător celor două ziduri conservate se menţine in unele
locuri destul de ferm, aproape la acelaşi nivel cu pavajul piaţetei, ceea ce ne face să credem că o anumită perioadă au funcţionat paralel.
Camera nr. J, care este plasată chiar in interiorul ei, ocupind numai o suprafaţă
de 12 m2 , nu ştim dacă a fost dezafectată total, dar se poate constata că a suferit transformări ulterioare. Păstrînd bine zidul de vest (3 m), al cărui capăt nordic se leagă structural
de faţa exterioară a zidului vestic al camerei 4, zidul de vest al camerei 3 certifică contemporaneitatea dintre cele două încăperi. Împreună cu zidul de sud, el formează o intrare
largă de 0,90 m in faţa căreia se află un bloc de piatră in si/11. Acest bloc servea drept
prag şi suprafaţa lui se găseşte la niveltd camerei J, iar faţă de cel al camerei 2 se găseşte
la+0,30 m. Acest prag este preţios fiindcă el ne indică probabil grosimea dărîmăturilor
din camera 2, peste care s-a aşezat nivelul camerei 3. Dacă considerăm acest bloc treaptă
de coborire in camera 2, am admite contemporaneitatea de funcţionare între camera 2
şi camera 3, lucru greu de presupus prin planul ilogic al camerei 2 in raport cu celelalte
elemente, care pledează pentru anterioritate faţă de camera 3.
Zidul de sud, lung de 3 m, face colţ cu cel estic care se continuă dincolo de limita
camerei 3. În partea de nord, această încăpere este limitată pe o lungime de 2 m de zidul
sudic al camerei 4, şi care se termină cu capătul drept indicind o intrare. De acolo inainte
nu se mai poate distinge nimic, deoarece această porţiune este distrusă fie de camera 7
care se găseşte la un nivel mai înalt decît camera 3, fie de vechile sondaje. Chiar cu
această lacună, planul camerei 3 este destul de precis. De formă dreptunghiulară, cu
ziduri relativ bine conservate in care sînt practicate două intrări, cu o podea lipită (ceea
ce dă siguranţa nivelului de locuire), camera 3 se leagă structural-constructiv de camera 4,
ale cărei părţi de zidărie le foloseşte. Acest element atestă contemporaneitatea momentului constructiv. Din observaţiile făcute putem afirma că această încăpere funcţionează
paralel cu camera 4 şi că amîndouă a fost dezafectate simultan.
Din interiorul camerei 2 a rămas nelămurită poziţia unui zid cu orientare nord-sud
care se găseşte in prelungirea peretelui estic al camerii 7, fără a avea însă o legătură
constructivă cu acesta. Lung de 3,5 m, cu un capăt terminat drept care ar marca o intrare,
zidul indică un singur lucru, şi anume că nu are nici o legătură cu camera 2 sau camera 4;
el e ulterior acestora şi a fost folosit la unele transformări insesizabile astăzi, deoarece
vechiul sondaj l-a distrus pînă aproape de temelie.
Cu acest ultim zid încheiem prezentarea interiorului transformat al camerei 2, rămî
nînd ca problemă mai dificilă încadrarea cronologic-absolută a zidurilor vechi aparţi
nînd acestei încăperi.
O indicaţie preţioasă ne oferă rezultatele cercetărilor concretizate în monografia
Histria I, p. 106, din care cităm: « Ca şi alte edificii care se găsesc la nivelul său, piaţa
pavată aparţine celei de-a doua perioade a cronologiei noastre relative şi poate fi considerată ca funcţionînd in veacurile IV- VI e.n. ».
Tot in această monografie, la p. 98 se precizează că, in nivelul ce aparţine sec.
IV- VI e. n. se disting două faze: « ... prima, de la inceputul veacului al IV -lea pînă
la mijlocul celui de al V -lea e. n., a doua, de la mijlocul veacului al V -lea pînă la a doua
jumătate a veacului al VI-lea, mai precis pînă la 580 e. n. Dintre aceste două faze, fără
îndoială cea de-a doua dovedeşte un spor îndeajuns de sensibil în activitatea sa constructivă. În special Între 480 şi 580 e. n., la Histria s-au construit numeroase şi ample edificii
publice şi private ».
Aşa cum am arătat la prezentarea camerei 2, toate observaţiile ne indreptăţesc să
admitem că, un timp, camera a funcţionat paralel cu piaţa pavată, şi anume în faza a
doua a celei de-a II-a perioade cronologice stabilite la Histria, adică intre anii 480-580
e. n. Deşi elementele stratigrafice obţinute în cursul campaniei din 1958 nu sint deosebit
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de bogate, totuşi ele permit, alături de unele date de sistem constructiv, să datăm acest
monument intre 480-580 e. n.
Cit priveşte camera 3, care se găseşte la un nivel ceva mai sus plasat decit camera 2,
ea are legături stratigrafice şi cronologice mai strînse cu celelalte edificii (C 4, C 5,
C 6) descoperite in campania anului 1958.
Camera 4 micşorată, intr-o epocă imediat ulterioară dezafectării sale, cu circa 1,50 m,
e descrisă in forma sa nemodificată. De dimensiuni destul de mari (4,5 x 10,50 m),
ea îşi păstrează bine trei laturi. În partea de nord, ea este mărginită de un zid lung de
10,50 m care reprezintă prelungirea continuă a zidului sudic al camerei 6. Orientat pe
direqia est-vest, acest zid in extremitatea vestică se curbează absidat in direcţia sud, pe
o lungime de circa 1,10 m~ probabil se continua mai mult, dar se intrerupe fiind demantelat, şi nu mai poate fi urmărit.
Zidul de sud, care se suprapune celui de vest al camerei 2, formează la extremitatea
sa in această parte un capăt drept - care probabil că împreună cu cel al peretelui absidat
formau o intrare. De-a lungul zidului pe latura sa interioară, s-a găsit un canal de scurgere
cu jgheab, construit din trei rinduri suprapuse de cărămidă cu dimensiunile 22 x 10 x
0,3 cm, de culoare gălbuie, legate cu mortar~ pe deasupra jgheabului, drept capac, s-au
folosit pietre de şist verde imperfect făţuite. Capătul de est al canalului este distrus de
sondajele vechi. Cel vestic a fost demontat, iar materialul luat probabil o dată cu cel al
zidului absidat. Existenţa acestui canal de scurgere, la care trebuie adăugată şi suprafaţa mare
a camerei, ne fac să credem că această încăpere avea altă destinaţie decit cea de locuinţă.
În partea estică, camera posedă acum două ziduri: unul de epocă ulterioară dezafectării sale, care este adăugat (deoarece capătul său nordic este lipit de faţa zidului de
nord al camerei 4, deci nu-i aparţine) şi un al doilea, împreună cu care formează camera 7.
Acesta din urmă este latura originală a camerei. Lung de 4 m, zidul are aproape de
mijloc o intrare ce comunică cu partea nordică a încăperii nr. 1 cu care este contemporan.
Descoperirile monetare situează aceste încăperi in plin sec. VI, de la Justinian la
Mauriciu Tiberiu.
Deoarece camera 5 nu este complet săpată, o vom menţiona la descrierea ca111erei 6 ~
aceasta din urmă, prin forma şi particularităţile sale, necesită mai mare atenţie. Primul
lucru care ne atrage atenţia este asimetria dată de linia zidurilor. Dacă cel sudic prezintă
o linie continuă de 13,50 m, pentru ca apoi să se curbeze, cel nordic in schimb prezintă
multe particularităţi. E format din cinci părţi: mergind 4,50 m pe direcţia e..st-vest, se
frînge apoi brusc spre nord pe distanţa de 1,20 m, pentru ca apoi o nouă deviere in unghi
drept să-i redea direcţia iniţială, puţin deviată spre nord~ această a treia porţiune măsoară
11 m. Desfăşurind in linie dreaptă toate cele trei părţi, ele măsoară 16,70 m. De obicei,
zidurile clădirilor de acest tip se incheie la extremităţi cu un colţ dreptunghiular. Zidul
de care ne ocupăm însă, are colţul de nord-vest rotunjit in special in partea exterioară,
iar de aci pleacă spre sud (3 m) ~ in mod normal, şi zidul trebuia să parcurgă mai departe
restul distanţei de 3,1 O m constituind astfel o margine unitară in partea de vest a camerei.
Însă această porţiune este completată cu un alt zid, iar acel de care ne ocupăm se frînge
iarăşi in unghi drept şi ia direcţia vest, oprindu-se in capăt drept după 2 m. Această
porţiune face parte din camera 5. Astfel, acest zid are o construqie unitară, fără intreruperi de la capătul estic pînă la cel vestic, pe distanţa de 21,70 m.
În partea de vest, camera nr. 6 este formată, după cum am arătat, din două părţi
distincte, una reprezentată de porţiunea zidului descris mai sus, iar cealaltă - vizibil
adăugată - se termină cu capăt drept marcind o intrare. De observat că acest al doilea
corp al laturii vestice suprapune pavajul piaţetei ce se plasează la vest de camera 6.
În partea estică, incăperea este limitată de un zid lung de 2,5 m ~ acesta îşi lipeşte
un capăt de faţa zidului sudic, iar celălalt se termină drept, marcind o intrare largă de
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2 m. În interiorul camerei 6 se afli trei chiupuri fragmentare şi unul intreg (cel care se
află in colţul de la intrare) lîngă care s-au găsit i11 si/11 două pietre de rişnită. De remarcat
prezenţa masivă a chirpicului incendiat şi a cantităţii mari de cenuşă. Ceramica, foarte
fragmentară, este de tipul obişnuit al celei histriene din sec. VI, dar nu permite intregirea unor forme.
Despre CtiHJera 11r. 5 nu· putem spune multe lucruri, ea fiind săpată parţial; in mare,
liniile planului ii sint destul de clare însă numai faţă de sud, unde arc şi o intrare, s-a
delimitat precis (făcînd obiectul săpăturilor viitoare, o vom prezenta atunci).·
Din tot acest complex a mai rămas de descris piaţeta ce se află intre faţa sudică a
camerei 5 şi cea vestică aparţinînd camerei 6. Ocupînd o suprafaţă de circa 30 m 2 (7,5 X 4,4),
piaţeta este pavată în cea mai mare parte cu blocuri mari de piatră (şist verde sau calcar), cu faţa plană, unele refolosite de la alte construcţii. De remarcat cantitatea mare de
arsură (cenuşă, chirpic); pe foarte multe pietre sint vizibile şi acum urmele incendiului.
Stratigrafic şi cronologic, piaţeta se leagă de strada H şi de camerele 4, 5 şi 6.
O analiză mai atentă a planului de situaţie al intregului complex de edificii cuprinse
intre străzile . 1 şi H ne sugerează destul de clar dispoziţia părţilor componente.
1 Ct111era 2, in epoca ei de funcţionare, avea probabil o suprafaţă mult mai mare
decit cea actuală, fapt demonstrat precis de:
a - suprapunerea zidului vestic de către zidul sudic al camerei 4;
b - suprapunerea străzii . 1 peste zidul sudic şi, probabil, şi peste latura estică
a camerei 2;
c - podeaua aparţinînd nivelului 1 al încăperii 1 aparţine camerei 2, iar zidul care
se plasează aici este dintr-o epocă ulterioară, fără nici un fel de legături constructivă cu
planul camerei 2.
Din toate observaţiile făcute, reiese că această din urmă cameră constituie arhitectural împreună cu partea sudică a încăperii 1, un grup separat de restul construcţiilor.
Cronologic am incadra-o intre anii 480-580 e. n.
Al II-lea grup il constituie jumătatea superioară a încăperii nr. 1 şi camerele 3 şi
4, avind o serie de elemente comune:
a- camera 4 şi jumătatea superioară a încăperii nr. 1, folosesc un zid comun pe latura
nordică; zidul, pe toată lungimea lui, nu prezintă nici o intrerupere constructivi, ci o
linie continuă de la un capăt la celălalt. Nivelul de locuire al ambelor camere se găseşte
la aceeaşi înălţime; intrarea dintre cele două camere -acoperită într-o fază ulterioară
marchează la bază citeva profiluri de pietre cu marginea dreaptă, care au constituit, probabil, pragul dintre ele;
b - zidul de est al camerei 3 este comun şi jumătăţii superioare a încăperii 1 ;
împreună cu cel sudic, el formează un colţ cu capete îmbinate, şi nu lipite. De asemenea
foloseşte in parte şi zidul sudic al camerei 4 în care un capăt al zidului vestic aparţinînd
camerei 3 se integrează constructiv.
În ce măsură acest grup se prelungea şi peste camera 2 nu putem şti în condiţiile
stării prezente a acestei încăperi.
Ca111ertl nr. 7, din interiorul camerei 3, aparţine unei faze ulterioare. Prin poziţia
ei, camera nu schimbă esenţial planul constructiv al acestei unităţi.
Al III-lea grup il formează clădirile încadrate între zidul nordic al camerei 6 şi
profilul est-vestic al sectorului, incomplet săpate; mai bine conturată apare camera 5.
Totuşi, chiar în această situaţie, linia originală de desfăşurare a zidului nordic, care, in
parte, aparţine şi camerei 5, reflectă faptul că orientarea planului constructiv se plasează
spre nord şi nu spre sud. Acest lucru ni-l demonstrează mai elocvent camera nr. 6, care,
ca plan, aparţine în egală măsură atît grupului II cit şi III, folosind cele două ziduri
mari, dar adăugînd laturile de est şi vest.
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După cum am mai spus, toate elementele pledează pentru a afirma că atit camera 2
cit şi camera 4 nu au fost folosite drept locuinţe, spre deosebire de camera 3, ci mai
curînd ca edificii comerciale. Camera nr. 6 prezintă transformări vizibile, atit constructive,
cit şi funcţionale. Credem că, pînă cind nu i s-au adăugat laturile de est şi vest, spaţiul
dintre cele două ziduri a fost o stradelă care lega strada D cu piaţeta pavată, iar prin aceasta,
se avea acces la strada H, sau chiar la prelungirea străzii JJ. În acest fel, strada despărţea
două grupe de clădiri distincte cu calcanele spre ea. Într-o perioadă ulterioară, cind s-a
simţit nevoia de un edificiu comercial, capetele stradelei au fost închise cu ziduri, cel de
vest suprapunînd pavajul piaţetei, şi s-a creat astfel o încăpere care ar părea la prima vedere
d face corp comun cu întreg complexul înconjurător. Într-adevăr, în ultin1a fază de funcţionare, ea se leagă constructiv de restul clădirilor, mai ales prin transformarea celor
două calcane de feţe interioare; totuşi ea apare distinct în întregul complexului.
Mai dificilă este surprinderea separării în timp a fazelor succesive aparţinînd nivelului de cultură în care se înglobează tot complexul cuprins intre străzile . . .1 şi B, fiindcă
materialul ceramic este nediferenţiat, ca şi sistemul constructiv. Elemente preţioase
ne oferă monedele găsite în campania 1958 pe nivelul camerelor 4, 5 şi 6; ele se înşiruie
de la Justin I la Mauriciu Tiberiu, cea mai tîrzie fiind din anul 587 -588; acestea, coroborate cu materialul ceramic specific sec. VI e. n. şi cu sistemul constructiv general al
zidurilor, confirmă o dată mai mult datarea acestor monumente în sec. VI e. n. Dacă la
rezultatele obţinute în săpăturile anului 1958 adăugăm şi pe cele din campaniile mai vechi
(jumătatea inferioară a camerei nr. 1 şi camera nr. 2), pe care le-am datat intre anii
480-580, acest prim grup de clădiri se încadrează cronologic intre sfîrşitul sec. V pînă
la sfîrşitul sec. VI e. n. În interiorul acestui grup putem astfel distinge următoarele faze
constructive:
faza I: jumătatea inferioară a încăperii nr. 1 şi camera nr. 2.
faza a 11-a: jumătatea superioară a încăperii nr. 1, camerele nr. 3, 4, la care se
adaugă camera nr. 5 cu restul grupului III şi piaţa pavată.
faza a III-a: camera nr. 6.
Străzile .1 şi H cronologic funcţionează paralel cu fazele II şi. III.
Din tot complexul prezentat am omis intenţionat camera nr. 7 care reprezintă o
fază ulterioară secolului VI, însă care se leagă stratigrafic de rezultatele anului 1959.
Deşi a fost o campanie de scurtă durată, rezultatele sint deosebit de valoroase,
deoarece aici s-a surprins, pe o suprafaţă continuă de 130 m 2 , ultimul nivel de l!;>Cuire al
Histriei, aşezat cronologic dincolo de 602 e. n. In intregul complex de edificii se schiţează cinci încăperi (numerotate de la 1 la 5 in pl. IV), dintre care numai camerei 1 i s-au
surprins limitele; in rest, toate celelalte sint incomplet dezvelite şi rămîn să fie prezentate
după campania anului 1960. Totuşi ele ne dau citeva indicaţii preţioase pentru săpăturile
viitoare, in primul rind cu privire la tehnica constructivă a clădirilor. Aşezate peste dărî
măturile penultimului nivel, ele folosesc rămăşiţele acestuia, completindu-le intr-un
chip vizibil deosebit. Construcţiile ultimului nivel folosesc ca material tot piatra de şist
verde, iar ca liant - pămîntul. Aceste materiale sint însă aşezate intr-un sistem lipsit de
rezistenţă şi estetică, reflectind un nivel de gravă decadenţă constructivă. O cit de mică
neatenţie din partea arheologului poate să dud la distrugerea acestui nivel, deoarece
zidurile de·abia îşi mai menţin structura, iar drept podea se folosesc dărîmăturile nivelate
ale stratului anterior care fac aproape corp comun cu cele din ultimul nivel.
Materialul ceramic, foarte fragmentar, nu se diferenţiază ca tipuri de cel al penultimului nivel. Un singur element, deosebit de preţios pentru datarea complexului, il
constituie o monedă de la Focas (602-612), găsită in pămîntul zidului sudic al camerei 1.
PETRE AURELIAN
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SECTORUL CENTRAL AL CETĂŢII (PUNCTUL D)
Săpăturile din campania 1959 din sectorul central al ced.ţii, punctul D, au avut
drept scop să înceapă lămurirea complexului arheologic de la nord de casa romană tîrzie
(D 1), din care o parte fusese atinsă de secţiunea mare din 1950, cum şi de săpăturile
ulterioare. Pentru moment, cercetările s-au mărginit însă numai la o porţiune de circa
36 m nord-sud pe 8 m est-vest de-a lungul continuării străzii de la vest de edificiul cu
bazilica şi casa romană tîrzie. De aceea nu poate fi încă vorba de un raport de săpături
propriu-zis, caracterul complexului nefiind încă clar. Totuşi, încă de pe acum se poate
afirma că ne aflăm în faţa unui complex de mari edificii, a căror orientare şi plan rămîn
să fie precizate, completînd, fără îndoială, ansamblul de construcţii din acest cartier
central aristocratic al cetăţii, în epoca ei de sfîrşit (sec. V- VI e. n.).
Paralel cu aceasta, tot în campania 1959, a fost pusă la punct săpătura de la vest
de D 1.
IORGU STOIAN

SECTORUL X

Obiectivul campaniei de săpături din anul 1959, în regiunea de nord şi vest a platoului de lîngă cetatea propriu-zisă, a fost acela de a încerca delimitarea aşezării arhaice,
descoperită în campaniile 1956-1958 la sectorul X 1 • In acest scop s-au deschis patru
secţiuni: Z 4 2 , XNV şi XN V « cîmpie )) 1 pe marginea de nord a platoului, iar în capătul
de vest al platoului, pe mijlocul acestuia, s-a deschis secţiunea X V (pl. I).
Jecţiunea XNV a fost trasată pe marginea de nord a platoului, la 110 m spre
nord-vest de sectorul X, orientată E 102°-V 278°. Situaţia stratigrafică întîlnită în această
secţiune (pl. V) cuprinde unele elemente diferite de situaţia stratigrafică generală, de
pe platou: sub stratul de humus vegetal, gros de 0,20-0,25 m, se intră în stratul de
pămînt cenuşiu al cimitirului roman. Se constată în acest strat existenţa a patru mari
gropi. In afară de groapa nr. 1, pe fundul căreia a ieşit la iveală un craniu aparţinînd unui
schelet, orientat nord-sud şi care iotră în malul de sud al secţiunii, gropile 2, 3 şi 4 nu
ne dau nici un indiciu în favoarea interpretării acestora ca gropi de cimitir. Grosimea
stratului cimitirului roman, luînd în considerare gropile, este de 1,25 m (groapa nr. 1)
-1,75 m (groapa nr. 4). In rest, grosimea aproximativă a stratului este de 0,50 m.
Sub stratul cimitirului roman se întinde, la circa 1 m de la solul actual, stratul de
pămînt castaniu, stratul în care la sectorul X au apărut nivelurile de locuire, începînd
din sec. IV î. e. n. pînă în perioada elenistică tîrzie. Spre deosebire însă de situaţia de
la sectorul X, nu a apărut în acest punct al platoului nici un nivel şi nici un material din
perioada hellenistică. In schimb, într-o mare adîncitură, ale cărei limite se fixează între
5-12 m de la capătul de est al secţiunii, a ieşit la iveală un bogat material ceramic, deşi
fragmentar, databil în sec. IV î. e. n. In acest loc, pămîntul apare foarte frămîntat, avînd
aspectul unei umpluturi lutoase, pigmentată cu mult cărbune şi arsură. Adîncimea
acestei depresiuni, socotită de la limita superioară a acesteia este de 1,80 m. In restul
săpăturii, mici porţiuni de strat cu material de sec. IV î. e. n., au apărut spre vestul secţiunii, dar cum se poate observa pe profilul malului de sud al acesteia (pl. V), stratul
1 Vezi rapoanele săpiturilor din anii 1956- 1958, în
Moteri41t, V, 1959, p. 296-300; VI, 1959, p. 280-283;
VII, 1960, p. 243-250.

1 Secţiunea Z4 se leagă, de fapt, cu complaele descoperite în sectorul Z 2.
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de locuire din sec. IV i. e. n. este aproape în totalitate deranjat de gropile stratului cimitirului roman.
Sub porţiunile stratului cu material din sec. IV î. e. n. şi sub adincitura ce ţine de
acest strat, se întinde un alt strat de locuire, deranjat în parte de gropile 1, 2 şi 4 ale
stratului cimitirului roman, şi de adincitura menţionată. Pămîntul acestui strat este tot
castaniu, dar mai omogen. În acest strat a apărut, la capătul de vest al secţiunii şi la
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1,50 m adincime de la solul actual, complexul de dărîmături al unei locuinţe (L 1), din
care s-a păstrat un perete de lut, răsturnat şi o vatră de lut ars, de formă rotundll. O jumlltate metru mai jos, spre baza stratului respectiv, s-a delimitat un alt complex de locuinţă,
tot din chirpic (L 2), cuprins între 12,10-15,25 m de la caplltul de est al secţiunii
şi, chiar pe limita inferioarll a stratului, la 7 m de la malul de est al sllpllturii, un al treilea
complex de locuinţă (L 3), cu zid de pietre 1ujaso11ate, însll aproape în întregime distrus
de depresiunea cu material din sec. IV î. e. n. Materialul ceramic recoltat din locuinţele
nr. 1 şi nr. 3 (în locuinţa nr. 2 nu s-a găsit nici un fel de material), datează locuinţele respective in sec. V i. e. n., în funcţie de cîteva fragmente de cupe attice. Aceasta constituie un element nou în stratigrafia din regiunea de vest a platoului, în care nu s-au descoperit pînă acum decît, cel mult, gropi cu material ceramic, databil in sec. V. După
cum se va vedea mai jos, un nivel de locui re, destul de bogat, a apl\rut şi în secţiunea Z4.
Grosimea stratului în care au apărut cele trei locuinţe este de circa 1,30-1,50 m şi, considerînd diferenţele de nivel dintre locuinţe (L 2 apare la 0,65 m sub L 1 şi L 3, la 0,50 m
sub L 2), putem atribui stratului respectiv o destul de lungă perioadă de locui re, În sec. r
timpuriu (luînd în consideraţie şi fragmentele de amfore cu inel pictat sub buză, găsite
în acest strat).
La 2,30 m adîncime de la solul actual (considerînd capătul de est al secţiunii, unde
malul este mai înalt cu 0,35 m faţă de capătul de vest), se atinge obiectivul cercetărilor
din această zonă a platoului, anume delimitarea aşezării arhaice, cu eventualele niveluri
de locuire. De la început trebuie spus, referindu-ne la rezultatele de natură geologică,
menţionate mai sus, că stratul arhaic din acest punct al platoului nu reprezintă marginea
aşezării în această zonă, unde ruperea malului a avut loc într-o perioadă relativ recentă,
T
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probabil post-elenistidl. Existenţa in săpătură a urmelor arheologice, anterioare epocii
elenistice ar demonstra că prăbuşirea malului s-a făcut oarecum pieziş.
În secţiunea X N V stratul arhaic s-a dovedit a fi deosebit de bogat, dar,
după cum se va vedea, 1111mai din1
tr-tm mmmit mome11t din viaţa aşe
zării arhaice.
Stratul arhaic din secţiunea
XNV conţine un pămînt foarte nisipos, caracteristică comună stratului
arhaic şi din sectorul X. Grosimea
•
stratului arhaic din secţiunea XNV,
.. .--------;u
socotindu-se ca limită inferioară a
lui pinza de apă, este de 2,25-2,40 m.
De fapt, pinza de apă constituie doar
o limită teoretică a acestui strat,
intrucit, "procedindu-se la citeva sondaje in apă, s-a putut, cu destule
greutăţi, aduna material
ceramic
semnificativ, care demonstrează că,
din cauza presiunii straturilor superioare, partea inferioară a stratului
arhaic, a intrat, pe portiuni, in apă.
După cum se poate observa pe
profilul de sud al secţiunii, este
·c.."'...
vorba de o lăsare inegală a terenului,
E
o
deoarece in patru puncte ale săpă
turii, nisipul de plaje marin apare
deast~pra apei. În locurile unde terenul
s-a lăsat, se constată existenţa stratului respectiv, sub pinza de apă,
pînă la încă 0,25-0,30 m.
La baza stratului arhaic, intre
2e
3-5,75 m de la capătul de est al sec.t
ţiunii, s-a putut prinde, tot in apă, o
]
porţiune din cel mai vechi nivel de
locuire din acest punct al platoului,
judecînd după materialul ceramic
recoltat din sondaje. Este vorba de
două fragmente de oinochoai rhodiene « wild-goat style », databile in
al doilea sfert al sec. VI î. e. n., şi
care sincronizează nivelul respectiv
cu nivelul II arhaic din sectorul X.
Aceasta înseamnă, însă, că in zona
cercetată in campania 1959, viaţa in
arhaic începe mai tîrziu, cu aproximativ ceva mai mult ca un sfert de veac faţă de sectorul X, unde s-a putut constata
existenţa unui nivel arhaic mai vechi (nivelul 1), databil între sfîrşitul sec. VII şi primul
sfert al sec. VI î.e.n. Faptul că in secţiunea XNV nu a apărut primul nivel arhaic poate
fi socotit ca o întîmplare, dar se poate presupune şi că viaţa in arhaic, la periferia platoului

.
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spre vest, incepe ceva mai tirziu şi se intensifică in a doua jumătate a sec. VI î. e. n.
Presupunerea aceasta ~c \'critică, considerînd grosimea respectabilă a stratului arhaic,
menţionată mai sus, in care s-au descoperit, pc o suprafaţă de 47,50 m 2 , 12 locuinţe
(L 4-- L 15), toate din al treilea ni\'cl arhaic, cel mai recent, datahil, după materialul ceramic
(in special fragmente de cu pc « Klcinmeistcr » şi un fragment de stil Fikcllura), în al
treilea sfert al secolului \'1 i. e. n. Ca şi in sectorul X, s-au putut determina şi in acest

Fi!(. 4.

Sectorul X. 1, s1a1ue1a de terr;~e·>lla a zeitei

.-\ frt ,Jita: 2,

cratl·r. Cl'r;unicj Cl'llU~ic: ], t1 •:trt;-l de crater

cu cnlnnete, stil rhndian; 4, fra!o(llle!ll de farfurie cu
dcc' •r irnprirnat; \ fraJl:lllCill de crater cu ti~uri ro~ ii:
6 , o inochoc elenist ic:i.

punct al platoului, trei faze de locuirc, determinarea fazelor efectuindu-sc pc baza situaţiei stratigraficc şi nu în funcţie de materialul ceramic, care este acelaşi în toate fazele.
Primei faze îi aparţin locuinţele 14 şi 15, celei de a doua faze locuinţele 6, 7, 8, 9, 11, 12,
n si fazei a treia locuintele 10 si 4.
' Considerînd situatia stra~igrafică a locuinţelor 6, 10 şi 4, putem bănui o scrie de
refaceri succcsi\'c ale acestora, situaţie asemănătoare de altfel, şi la locuinţele 7 şi 8.
Locuinţele, cu excepţia L 7, prezintă aceleaşi caracteristici ca locuinţele arhaice
de la sectorul X, descrise in rapoartele din anii 1956-1958 1 • Se compun dintr-o singură
încăpere rectangulară de circa 4 , 4 m. Pereţii din reţea de nuiele sau trestie lipită cu
lut sînt susţinuţi de pari, ale căror găuri se pot adesea obscr\'a pc laturile podclelor de
lut. Resturi de acoperiş nu s-au putut descoperi, dar, după cum s-a constatat in săpătura
din anul 1958, la ~ectorul X, acesta era din stuf. \' atra, aşa cum a apărut la L 4, ca de
altfel şi in alte locuinţe din sectorul X, este de formă rotundă, din lut hine ars, aşezată
pe un pat de cioburi cu nisip dedesupt, lingă una din laturile podelei. De la sistemul
de construcţie descris, face excepţie L 7, care este singura, pînă acum descoperită, ca
fiind pre\'ăzută CII 1111 soc/11 de pit~trd, pentru pereţii probabil de lut. Este interesant de
urmărit şi orientarea locuinţelor. Aproape toate, ca de altfel şi la sectorul X, sint orientate est-nord-est-- \'est-sud-vest, iar locuinţele refăcute păstrează orientarea locuinţelor
1 \'~:zi

nora 1 din p. 3\Ji.
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mai vechi. Aproape toate locuinţele sînt trecute printr-un violent incendiu, fenomen
constatat pentru nivelul III arhaic şi la sectorul X. Locuinţele sînt, în general, foarte
sărace în material, poate datorită faptului că în momentul incendiului locuitorii au reuşit
să salveze cea mai mare parte din inventar. În locuinţa nr. 7 s-a descoperit o mică statuetă de teracotă, o Afrodită arhaică, şezînd (fig. 4 /1 ). Puţinul material ceramic recoltat
din diversele locuinţe şi de pe nivelul acestora este fragmentar, însă determinant pentru
datarea locuinţelor respective. Dăm o sumară descriere, în ordinea frecvenţei apariţiei
acestui material :
In Faza 1 apar fragmente de amfore. Argila este foarte variată: roz, roşie sau găl
buie, totdeauna cu multă mica în compoziţie. Buzele sînt inelare (inelul mai mult sau
mai puţin accentuat), uneori acoperite cu culoare şi cu cercul caracteristic, pictat sub
buză. Alături de fragmentele de amfore apar fragmente de oinochoai, strachine şi cupe
ioniene, dintre care cităm categoria « Ionische Kleinmeister ». Ceramica de stil rhodian
tîrziu este reprezentată prin fragmente de farfurii decorate cu flori de lotus stilizate şi
cîrlige de meandre. Ceramica attică constă din fragmente de cu pe « Kleinmeister ». Afară
de aceastJ ceramică, socotită de lux, trebuie menţionată şi ceramica cenuşie, foarte frecventă în stratul arhaic, constînd din fragmente de cupe-strachine şi pereţi de amfore.
Ceramica indigenă este reprezentată prin puţine fragmente de oale-borcan, dintr-o pastă
impură, cu granulaţiuni, inegal arsă, cu· suprafaţa neagră-cenuşie. Ca decor este întrebuinţat brîul alveolar.
l11 faza II apar aceleaşi categorii ceramice, plus un fragment de amforă Fikellura,
cu decor în paranteze.
În faza III se întîlnesc categoriile ceramice menţionate, minus exemplarele de stil
rhodian.
Secţiunea XNV, «CÎIIIpie»- La marginea de nord-vest a platoului, unde terenul
coboară în cîmpie, s-a deschis o secţiune orientată E 106°-V 254°, lungă de 20 m,
lată de 4 m (pl. I), la 200 m distanţă de sectorul X.
Într-o anumită măsură rezultatele acestui sondaj concordă cu cele de la sectorul X,
dovedind o locuire destul de intensă în a doua jumătate a sec. VI Î. e. n., apoi un hiatus
pe aproape toată durata sec. V şi abia către sfîrşitul acestui secol urme de locuire. În
epoca elenistică locuirea e atestată spre sfîrşitul acestei perioade. Cimitirul roman se
întinde pînă în acest punct, şi, mai mult decît atît, s-a descoperit un mormînt dublu
din sec. VI- VII e. n. (pl. VI, M 4).-<iroapa acestui mormînt, lungă de 2,70 m, s-a delimitat încă de sub stratul de humus la 6 m de capătul de sud-est al secţiunii, unde au
apărut şi cîteva pietre. Nivelul de zacere a celor două schelete era la 1,75 m, groapa
pătrunzînd în stratul arhaic şi spărgînd podeaua locuinţelor arhaice nr. 3 şi nr. 7. Scheletele
aşezate unul lîngă altul, orientate vest-est, aparţin unui adult şi unui copil sau adolescent.
Chiar deasupra scheletelor se găseau trei pietre mari plate, două la cap şi una la picioare.
Lîngă tibia stîngă a copilului s-a găsit o cataramă dreptunghiulară de bronz şi o aplică,
caracteristice pentru sec. VI- VII e. n., fapt care a permis data rea mormîntului
(fig. 5/1).
Un mormînt de copil (M 1), fără inventar, cu trei pietre mari la cap, orientat
spre vest, a apărut între metrii 12-14 la adîncimea de 0,50 m, făcînd parte din mormintele cimitirului roman.
Puţin deasupra podelei nr. 1 din epoca elenistică, la 11 m distanţă de colţul
de sud-est, chiar lîngă malul de sud, s-a găsit un craniu deformat cu calota
alungită, după obiceiul sarmatic ( M 2). Deşi după poziţia craniului restul oaselor ar
fi trebuit să se găsească în secţiune, totuşi nu s-a mai găsit nimic şi nici pe profil nu
s-a putut vedea urma unei gropi în acest punct. Timpul nu ne permitea practicarea
unei casete.
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În sfîrşit, mormîntul nr. 3, la 10 m distanţll de colţul de sud-est, cu nivelul
de zacere la 1 m, pune o problemll interesantll, deoarece, aşa cum se prezintll situaţia,
pare sll fie vorba de o înmormîntare din epoca elenisticll.
Groapa mormîntului taie locuinţa nr. 4 din sec. V î.e.n. iar podeaua locuinţei nr. 1
de la sfîrşitul elenisticului acoperea jumlltatea inferioarll a scheletului orientat nord-sud.
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Fig. 5. -Sectorul X. 1, catarami ti aplid de bronz din mormintul din ace. VI- VII e.n.; 2, cupi mia attid;
3-4, fragmente de cupc cu decor stampat.

Ipoteza unei gropi cuptorite nu trebuie nici ea neglijatll, dar întru(:Ît mormîntul
nu avea nici un fel de inventar, datarea, în funeţie de stratigrafie rllmîne singura
posibilll, cu atît mai mult cu cît s-a întîlnit un caz similar în partea de sud a platoului.
În ceea ce priveşte resturile de locuire din epoca elenisticll, ele se rezumll la
doull locuinţe. Locuinţa nr. 1 situatll spre mijlocul secţiunii la adîncimea de 0,50 m
şi intrînd în malul de sud, lungll de 5 m, nu avea material in situ şi se prezenta în felul
urmlltor: jumlltatea de est era foarte durll fiind alclltuitll din pietriş cimentat cu nisip,
în timp ce spre vest era din lut.
Un fragment de podea din locuinţa nr. 2 a apllrut între 15 şi 17 m, la 0,80 m
adîncime, cu cîteva fragmente ceramice nesemnificative şi pietre i11 situ.
La adîncimea de 0,95 m, chiar sub locuinţa nr. 1, s-a delimitat un fragment de
podea (nr. 3) sub dllrîmllturi de lut. Materialul ceramic din aceastll locuinţll se dateazll
la sfîrşitul sec. V, prin prezenţa unor fragmente de farfurii cu firnis negru şi cu decor
stampat în interior, dintre care una cu rozetll de petale în doull registre (fig. 4/4).
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Sub această locuinţă, materialul ceramic apărut, deşi nu prea semnificativ, indică
sfîrşitul sec. VI î.e.n. Predomină ceramica cenuşie şi fragmente de vase mari cu pereţi
groşi şi decor de benzi circulare colorate. De remarcat un fragment de amforă cu gîtul
umflat şi cu inel, şi un fragment de suport de deinos.
Material arhaic caracteristic sec. VI apare o dată cu locuinţa nr. 4 în partea
de sud-est a secţiunii, la adincimea de 0,75 m, terenul fiind mai lăsat în această parte.
Podeaua locuinţei nr. 4 pare să fi fost refăcută, întrucît erau două straturi de lut
suprapuse. Printre fragmentele ceramice din această locuinţă amintim resturi de amfore
cu decor în benzi, fragmente de farfurii decorate în interior cu cercuri de culoare sau
cîrlige de meandre pe buze. De asemenea, un rest dintr-o cupă cu ochii apotropaici
şi un fund de crater attic. Toate fragmentele se datează în a doua jumătate a secolului VI.
Sub locuinţa nr. 4, mai la nord, a apărut un fragment de podea (nr. 5) cu arsură
şi dărîmături. Pe podea s-au găsit: un fragment de cupă ioniană cu benzi, un cioc de
opaiţ cu firnis plumburiu, un capac de pixidă de stil rhodian cu cîrlige de meandre,
şi un picior de vas attic. Printre acestea şi un fragment indigen hallstattian.
Locuinţa nr. 6 s-a ivit la 1,75 m adîncime, între 12-17 m, intrînd în malul de sud.
Pe podea s-au găsit: o oală de ceramică cenuşie cu două toarte şi decor de benzi negre
(fig. 4/2), două fragmente de amforă cu buza proeminentă, una din ele marcată cu
inel sub buză, o jumătate de opaiţ cu firnis negru, un fragment dintr-un mic vas cu
figuri negre şi retuşe cu alb şi, în sfîrşit, un fragment indigen cu decor alveolar. Şi
această locuinţă se datează în a doua jumătate a sec. VI, respectiv în nivelul III
arhaic.
Locuinţa nr. 7, situată cu puţin deasupra pînzei de apă, la 6 m de la colţul de
sud-est, era spartă de groapa mormîntului din sec. VI e.n. (M. 4). Lutul acestei podele
era trecut prin incendiu.
Materialul ceramic din locuinţă e destul de sărac, dar alături de cîteva fragmente
de farfurii cu decor de benzi şi o mică greutate de război de ţesut, trebuie amintite
un fragment de toartă de crater cu colonete de stil rhodian, cu decor de floare de
lotus şi volute (fig. 4/3), un mic fragment dintr-un vas attic cu figuri negre: două
capete de efebi spre stînga, cu detalii incizate şi retuşe cu roşu-violaceu. Aceste două
fragmente sînt singurele care se încadrează cronologic în prima jumătate a sec. VI,
dar prezenţa lor izolată în acest punct ne îndeamnă să credem că vasele din care
făceau parte s-au transmis de la
generaţie la alta.
ln sfîrşit, trebuie să amintim un mic fragment de podea, nr. 8, aşezată chiar
pe nisipul plajei antice, în partea de nord-vest a secţiunii şi în preajma căreia s-au găsit
fragmente dintr-o amforă cu decor de benzi circulare şi S-uri de culoare neagră, un
fragment de olpe, un fund de vas miniatură, un fragment de opaiţ şi unul indigen
hallstattian. Şi acest material se datează în a doua jumătate a sec. VI î.e.n.
Pînza de apă ne-a împiedicat să adîncim mai mult săpătura, dar deja în partea
de vest a secţiunii se ajunsese la nisipul marin de plajă. Concluzia care se impune este
că aşezarea s-a întins în această parte către mijlocul sec. VI î.e.n.
Secţiunea XV. Pe mijlocul laturii de vest a platoului s-a deschis secţiunea XV,
orientată vest-est, lungă de 20 m şi lată de 2 m (pl. I), la 2,50 m distanţă de sectorul X. Secţiunea a cuprins 10 m din marginea de vest a platoului şi 10 m din cîmpie.
Succesiunea straturilor este, în mare, aceea a straturilor de pe platou, însă această
succesiune se oprefle la marginea de vest a platoului, care margine reprezintă totodată
limita aşezării civile a oraşului Histria spre vest. Panta lină a marginii platoului, care
coboară spre cîmpie este întărită cu o tasare compactă de pietre. ln acest punct al
platoului, stratul cimitirului roman este foarte îngust şi în el nu a apărut nici un mormînt. S-au putut determina trei niveluri elenistice. Întărirea pantei platoului aparţine
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ultimului nivel elenistic - cel mai recent, databil în sec. II-I î.e.n. şi aplirut la 1,1 O m
adincime. Din primul nivel elenistic, cel mai vechi, s-a recoltat material ceramic care
aparţine sfîrşitului sec. IV sau sec. III timpuriu, î.e.n.
Sub stratul de plimînt castaniu, specific perioadei elenistice, a apărut pămîntul
castaniu-nisipos al stratului arhaic. Un strat de locuire din sec. V i.e.n. nu s-a putut
prinde in săpătura din această secţiune.
Săpătura s-a oprit pe nivelul III arhaic, din a doua jumătate a sec. VI i.e.n.
Se impune continuarea cercetărilor, in vederea determinării vechimii aşezării arhaice
pînă la marginea de vest a platoului.
Secţitmea Z4, lungă de 20 m, a fost deschisă la vest de zidul Z din epoca
romană tîrzie, la 30 m distanţă de capătul său de nord (pl. 1) şi anume in malul destul de inalt prin care se termină platoul in această parte. Secţiunea a fost paralelă cu
malul, avind direcţia SE 126°-NV 304°.
Deoarece malul nu este abrupt ci coboară in pantă destul de lină, lăţimea secţi
unii a crescut o dată cu adincimea, astfel încît la nivelul pinzei de apă, unde s-a
oprit săpătura, lăţimea ei era de 7 m (pl. VII).
Sub stratul de pămînt nisipos cenuşiu, gro~ de circa 0,50 m, şi cu foarte rare
fragmente ceramice romane, apare un pămînt de culoare mai deschisă cu acelaşi aspect
nisipos, şi căruia prof. P. Coteţ ii atribuie o origine eoliană 1 • In acest strat s-au găsit
spre partea sa inferioară resturi de locuin\e din epoca elenistică, partea superioară
fiind aproape sterilă in material ceramic.
Cimitirul roman din această zonă este reprezentat de un singur mormînt, fără
inventar, apărut la adincimea de 1,25 m in dreptul metrului 13 (metrii fiind număraţi
din colţul de sud-est al secţiunii pe profilul de sud) şi la 2 m distanţă de malul de sud.
Stratul elenistic este bine reprezentat şi dovedeşte o locuire continuă prin resturile de locuinţe descoperite, numerotate de la 1 la 5 in ordinea apariţiei.
Locuinţa nr. 5 a apărut la adincimea de 1,75 m in colţul de sud-est al secţiunii,
douli din laturile podelei de lut intrind in malurile de sud şi est.
Dimensiunile suprafeţei păstrate sînt de 4 x 4 m. Podeaua era acoperită de un
strat de arsură, dărîmături de lut şi fragmente de ţigle.
Materialul ceramic este elenistic, datindu-se spre sfîrşitul secolului III î.e.n. şi
inceputul sec. II i.e.n. O oinochoe cu gura bilohată (fig. 4 /6), mici fragmente cu firnisul
degradat, toate de Kantharos, fragmente de oinochoe şi cupe cu palmete hnprimate
in interior.
Complexul de locuire nr. 4, situat intre metrii 7 şi 16 la adincimea de 1,75 m, se
compunea din două fragmente de podele între care se întindea o suprafaţă foarte bătă
torită cu pietre mărunte, avind aspectul de pavaj de curte. Nivelul acestuia era ceva
mai jos decît suprafaţa podelelor. Porţiunea de podea din spre vest, foarte subţire
şi acoperită de arsură, nu avea material ceramic, cu excepţia unui cioc de opaiţ elenistic;
fragmentul de podea din spre est, de asemenea fără material ceramic, era acoperit
de un strat de arsură străbătut de trei găuri de pari destul de groşi.
Locuinţa nr. 3, apărută la 1,25 m adincime şi intrind in malul de est, era complet
lipsită de material ceramic, avind deasupra numai cîteva fragmente de ţigle. Podeaua,
foarte compactă, avea dedesubt un strat de pietriş.
O mică porţiune de podea (nr. 2) in colţul de sud-vest, la adincimea de 1,50 m,
intra in malurile de sud şi de vest. Materialul cerarnic redus se compune din fragmente de amfore şi cîteva fragmente de farfurii din ceramică cenuşie.
1

Informa{ie de la prof. P. Cote{, care in campania

actuală

a cercetat soiurile de la Hisuia.
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La adîncimea de 1,15 m, la 5 m de colţul sud-est al secţiunii, au ap~rut d~rî
~turi groase de lut şi sub ele podeaua locuinţei nr. 1, cu un strat de arsur~. Lat~ de
3 m, locuinţa intră în malul de sud pe toată lungimea ei de 7 m. Materialul ceramic
din cuprinsul acestei locuinţe este foarte bogat şi, judecînd dup~ fragmentele mai semnificative, cum ar fi cele de farfurii cu buza canelat~, precum şi prezenţa unor fragmente
de ceramică roşie, complexul se datează la sfîrşitul epocii elenistice. De altfel, această
locuinţă este cea mai recentă din secţiunea Z4.
Stratul secolului IV î.e.n. e reprezentat numai de două resturi de locuinţe numerotate 4' şi 6.
În secţiune nu s-a prins podeaua locuinţei 4' ci numai dărîmături de pereţi de
lut şi foarte multe ţigle, la adîncimea de 2,05 m, la 6 m de la colţul de sud-est. Sub
dărî~turi s-a conturat o porţiune îngustă de pavaj din pietre şi cioburi, ca o mică
potecă. ln afară de ţigle, ceramica e slab reprezentată şi în genere neconcludentă, dar
prezenţa unei mănuşi de amforă cu stampilă provenind din Thassos, confirmă poziţia
stratigrafică, datînd complexul la sfîrşitul secolului IV î.e.n.
Locuinţa nr. 6, aflată în partea de sud-est a secţiunii la adîncimea de 1,90 m,
era construită deasupra gropii unui mare zid dernantelat, de care ne vom ocupa mai
jos. Tocmai din această cauză, întrucît terenul era nesigur, a fost consolidat cu o
tasare masivă de cioburi, în speţă funduri de amfore, care formau temelia locuinţei
nr. 6. Pe podeaua de lut, care intra în malurile de est şi sud, s-au găsit fragmente
ceramice cu firnis, printre care un fragment de cupă cu decor de palmete stampat
în interior, un fragment de buză decorat cu ove pe fond roşu şi fragmente de « fishplate >>. De asemenea, o mănuş~ de amforă thassiană cu stampil~ şi o moned~ de
bronz autonomă histriană cu capul zeului fluvial, datează locuinţa către sfîrşitul sec.
IV î.e.n.
Stratul cel mai vechi din secţiunea Z4 este stratul sec. V î.e.n. în care se încadreaz~ locuinţele nr. i, 8 şi 9, numerotate în ordinea descoperirii. La baza acestui strat
se află pînza de apă (la 2,75 m), ceea ce desigur ne-a împiedecat s~ adîncim s~p~tura
în întreaga secţiune, totuşi pentru a avea certitudinea că în acest punct locuirea nu
este mai veche de începutul sec. V, am efectuat cîteva sondaje atît în secţiune cît şi
în apropierea ei spre nord. Toate aceste sondaje nu au dat la iveal~ decît material
de secol V, în special fragmente de amfore cu gîtul umflat de tip Chios, iar altele
mai puţin semnificative, care eventual ar putea s~ aparţin~ şi sfîrşitului sec. VI,
ceea ce nu schimbă prea mult data la care a început să fie locuit acesl punct
al platoului.
Locuinţa nr. 9 se afla deasupra pînzei de ap~ la adîncimea de 2,50 m, între
metrii 5-11, intrînd în malul de sud. Spre est, locuinţa era t~iat~ de zidul despre care
am pomenit. Ceramica din aceast~ locuinţă este destul de caracteristică pentru secolul V:
un fragment de amforă cu gîtul umflat, fragmente de skyphoi şi cupe de diverse
mărimi, cu firnis de foarte bună calitate, şi un fragment de ţigl~ dintr-o past~ de
culoare creme.
Din locuinţa nr. 8 nu s-a prins decît o mică porţiune, restul intrînd în malul
de nord; totuşi pe această podea s-au g~sit cîteva fragmente dintr-un mare crater cu
figuri roşii din a doua jumătate a sec. V. Scena reprezentată pe aceste fragmente este
de natură dionysiacă, deoarece unul dintre cele două personaje ce stau faţă în faţă
ţine în mînă thyrsul (fig. 4/5). Desenul aparţine stilului liber.
În sfîrşit, locuinţa nr. 7, apărută la 2,30 m adîncime între metri 12 şi 17, a dat
un material ceramic de secol V, foarte bogat. Pe podeaua arsă, printre dărî~turi, s-au
găsit o mică cupă cu literele K şi p (fig. 5/2), zgîriate pe fund, două fragmente de
cupe cu decor stampat foarte fin în interior (fig. 5 /3,4), cîteva opaiţe şi un fragment de
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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buzi de pixidi. În rest, foarte multe fragmente cu firnis de buni calitate, în special
de skyphoi şi numeroase fragmente de amfore cu gîtul umflat. În cuprinsul acestei
locuinţe au apărut şi două monede histriene cu roata. Sub podea se află un strat
de nisip.
La capitolul locuinţelor trebuie amintită şi o suprafaţă de lut nears de dimensiunile
unei podele, din colţul de vest al secţiunii, puţin deasupra pînzei de apă, pe care nu s-a
găsit nici un fragment ceramic. E probabil o locuinţă părăsită înainte de a fi terminată,
în urma unei inundaţii.
Descoperirea cea mai importantă din acest sector o constituie desigur zidul de
mari proporţii amintit mai sus. Primele pietre din acest zid au apărut la adîncimea de
1,80 m, în jumătatea de est a secţiunii, spre nord. Adîncindu-se săpătura, zidul s-a
delimitat, dovedindu-se de proporţii neaşteptate, lăţimea sa fiind de 3,50 m şi orientarea nord-nord-vest-sud-sud-est. Ceea ce am descoperit în secţiune este tocmai
capitul acestui zid, care, avînd în vedere dimensiunile şi direcţia sa, pare să fie un
zid de incintă, cu atît mai mult cu cît una dintre laturi este curbă şi dă acestei porţiuni
aspectu).. de bastion (pl. VII).
Urmîndu-şi direcţia spre sud-sud-est, zidul ar fi trebuit să intre în malul de sud,
dar este întrerupt de locuinţa nr. 6 de la sfîrşitul sec. IV î.e.n., ai cărei constructori
au demantelat poate o parte din temelia zidului deja dezafectat la acea epocă. Talpa
zidului se află sub pînza de apă. Latura curbă dinspre vest tăia podeaua locuinţei
nr. 9, pe care am atribuit-o primei jumătăţi a secolului V. Pietrele folosite sînt de
mirimi varitbile, la extremitatea naturală dinspre nord fiind folosite pietre mari, în
rest însă predomină pietre de dimensiuni mijlocie şi mică, legate cu pămînt. În partea
de nord, zidul s-a păstrat mai bine, fiind mai înalt (aproximativ 0,80 m) decît în rest,
unde demantelarea a mers mai adînc.
Contextul stratigrafic ne îndreptăţeşte să presupunem că acest zid a fost construit
la jumătatea sec. \' î.e.n., limita sa de folosire situîndu-se spre jumătatea sec. IV î.e.n.
Această încadrare cronologică, precum şi direcţia zidului, ne îndeamnă să încercăm
stabilirea unei legături cu zidul apărut în secţiunea Z2 în 1955 şi în campaniile
următoare. Totuşi, materialul şi tehnica de construcţie sînt total diferite: piatra folosită la zidul Z2 este şistul verde local, în vreme ce la zidul din secţiunea Z4 de care
ne ocupăm, nu s-a folosit aproape deloc această rocă, ci un calcar alb; pe de altă
parte, zidul de la Z2 e compus din două corpuri alăturate, pe care nu le-am întîlnit
în secţiunea Z4.
Aşa cum am arătat, locuirea în acest punct nu este mai veche de începutul sec.
\' î.e.n., ceea ce dovedeşte că aproximativ pîni la aceasti dati, terenul era acoperit de
apa lacului, ipoteză confirmati de cercetările prof. P. Coteţ. Ulterior, terenul ridicîndu-se, s-au putut construi locuinţe şi aici, dar în acelaşi timp trebuia prelungit şi
sistemul defensiv, limita naturală - malul lacului - retrăgîndu-se spre nord. Astfel
s-ar putea explica decalajul de timp între construirea zidului din sectorul Z2, la
începutul sec. V, şi continuarea zidului de la Z4 (presupunîndu-1 drept prelungirea
celui dintîi) către jumătatea sec. V î.e.n. Tot astfel se explică şi deosebirea de material
şi tehnică de construcţie.
Problema va putea fi lămurită prin deschiderea unor secţiuni pe traseul aproximativ al acestor fortificaţii.
După cum reiese din acest raport preliminar, obiectivul cercetărilor a fost atins în
secţiunile Z4, XNV şi XNV «Cîmpie)). Săpătura în secţiunea XV va fi continuată
în campania viitoare. Cercetările au dovedit că în zona de nord-est a platoului, depăr
tată de sectorul X cu circa 300 m, aşezarea începe în sec. V î.e.n. Înaintînd spre vest,
depunerile sînt mai dense, culminînd în sectorul X. Spre marginea de nord a platoului,
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sînt indicii că aşezarea arhaică a avut loc într-o perioadă ceva mai t1rz1e, anume în al
doilea sfert al sec. VI, în regiunea secţiunii XNV şi către mijlocul sec. VI pe marginea de vest a platoului, care constituie şi limita de vest a aşezării.
SUZANA DIMITRIU

şi

CARMEN DUMITRESClJ

SECTORUL Z1
Cercetările din acest sector, reluate în anul 1955, au fost legate de problema ruinelor
zidului de apărare din sec. V î.e.n. Acesta este situat imediat spre vest de zidul roman Z,
avînd orientarea comună celor patru ziduri de apărare, cunoscute pînă în prezent la
Histria, pe direcţia nord-sud, apărînd frontul de vest. Această situaţie, raportată la
planul general al oraşului, lasă în afară platoul din vestul cetăţii, care reprezintă un
teritoriu de cîteva ori mai mare decît al cetăţii romano-bizantine, cu importante urme
de locui re din epoca arhaică greacă, pînă la., sfîrşitul celei elenistice (v. pl. 1).
Relieful actual al acestui platou, privit din orice punct mai înalt, se remarcă printr-un contur ridicat care merge în partea dinspre sud pe o linie est-vest apoi printr-un
mic arc porneşte pe direcţia sud-nord, pierzîndu-se în apele lacului Sinoe, anticul golf
marin. Lacul actual mărgineşte limita nordică a platoului, al cărui contur în această
parte nu se mai păstrează în forma sa iniţială, ci este abrupt, mîncat de ape, în care se
văd numeroase materiale arheologice. Limitele despre sud şi vest se pierd în pantă
lină, într-un teren nisipos, aluvionar, colector de ape în timpul primăverii. Se punea
problema dacă această mare suprafaţă locuită intens în întreaga epocă greacă a fost
însă, în special la început, lipsită de orice apărare. Un sondaj efectuat în anul 1955, pe
limita sudică, a scos la iveală aceleaşi depuneri arheologice ca şi în sectorul X, obţi
nîndu-se pînă la un punct un paralelism de situaţii mai ales pentru epoca arhaică.
Deosebită a fost descoperirea unui complex masiv de chirpic, reprezentînd urmele
unui zid mare, mult deranjat, atribuit epocii elenistice 1 • Or, pentru epoca elenistică
există la Histria importantele ruine ale zidului de apărare din valul III (pl. I), încît se
impunea o nouă cercetare în acest punct pentru lămurirea a două aspecte principale
ale problemei: întîi pentru a se vedea dacă acest masiv de chirpic reprezintă ruinele
unui zid de apărare şi, în al doilea rînd, în ce relaţie cronologică se află faţă ..de zidul
din sec. V î.e.n., care este în proastă stare de conservare şi nu oferă limite cronologice
destul de precise.
În vederea elucidării acestor probleme s-a deschis o secţiune de 25 x 2,50 m pe
direcţia nord-sud, paralelă cu cea din 1955 2 , care s-a trasat în proporţie de 2/3 în
pantă pentru a ne da seama de creşterea acestui platou de formaţie antropogenă 3 .
Rezultatele le prezentăm în ordinea apariţiei lor.
Strat11/ roH!an apare imediat sub pămîntul vegetal, gros de 20-30 cm, în cuprinsul
căruia nu au apărut urme de locuire, ci corespunde necropolei plane de inhumaţie.
Putem menţiona foarte puţine fragmente ceramice romane, purtate, şi cîteva morminte
pe care le vom prezenta aparte.
Strat11/ elenistic este documentat printr-un singur nivel de locuire, într-un pămînt
extrem de afînat, măzăros. Nu s-a putut determina nici un complex de locuinţe ci
1 Em. Cundurachi şi colaboratori, Şonlitrul oriNologit
Histrio, in Moltriole, IV, 1957, p. 32-39.
1 lbi;J,",. Punctul cercetat in 1955 a fost impropriu
denumit « Sectorul necropolei romane»; necropola planA
din epoca romanA se intinde şi in cuprinsul altor sectoare;

propunem legarea acL-stui punct de SL-ctorul Z 1 , cu
specificatia S, S a etc., pentru ca problemde aă p<>ată
fi urmărite mai uşor.
1 Vezi concluziile raponului prof. P. Cotet, infro,
p. 427.
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numai resturi de chirpici arşi, pietre de şist verde de mărimi diferite şi împrăştiate,
fragmente ceramice, totul indicînd în imediata apropiere existenţa vreunei locuinţe care
a suferit un puternic incendiu. Aceste urme se masează în porţiunea înaltă a secţiunii
- pe platoul propriu-zis - fiind foarte rare pe pantă unde nu se mai văd urmele
incendiului, iar pămîntul devine nisipos. Elementele cronologice sînt furnizate de
unele fragmente de amfore, între care predomină tipul cu toarte bifide, care au o
mare circulaţie la Histria în sec. 1 î.e.n. şi sec. 1 e.n.
Jecolul aii V-lea Î.e.n. apare imediat sub acest strat de la sfîrşitul epocii elenistice,
Într-un pămînt extrem de tasat, dens, foarte bogat in resturi ceramice. Nici in cuprinsul
acestuia nu s-a determinat vreun complex de locuire ci numai abundente fragmente
ceramice, lăsînd impresia unui teren abandonat. Predominantă este ceramica de uz
comun şi foarte puţine fragmente de skyphoi attici cu figuri roşii, suficiente însă
pentru un indiciu cronologic. Şi acest strat se pierde spre pantă; pe alocuri este
deranjat de morminte, dintre care trei, probabil, aparţin epocii elenistice.
Stratul imediat următor (1,20- 1,60 m de la sol) conţine materiale ceramice
din secrJrd al V-Ieti i.e.11. Ahia in cuprinsul acestuia a apărut o platformă din lut nears,
resturile unei locuinţe (nr. 1) care pe latura sudică mai conservă urmele rudimentare
ale unei temelii din piatră calcaroasă, latura dinspre nord fiind distrusă. În pămîntul
care acoperea această locuinţă, nu chiar pe podea, s-au găsit fragmente dintr-o frumoasă pelike cu figuri roşii, de la mijlocul sec. V î.e.n., care datează stratul. La sud de
această locuinţă apar bulgări de chirpici arşi, amestecaţi cu lut, fără material ceramic,
in direcţia complexului pe care-I cercetăm. În capătul sudic al secţiunii menţionăm
resturile unor ziduri, construite din piatră de calcar şi şist, ingrijit lucrate, legate cu
pămînt galben, care indică existenţa unei locuinţe (nr. 2) cu două camere. Podeaua a fost
distrusă de morminte; s-au păstrat abia cîteva petece de lut nears. ~faterialul ceramic
a fost foarte sărac; cîteva fragmente de amfore, nesemnificative şi cîteva fragmente
de vase comune care permit atribuirea probabilă a acestei locuinte în sec. V i.e.n.
Jtrat11l arhaic a apărut imediat sub acest nivel. În punctul de coborîre a pantei
se află resturi masive de chirpici arşi, zdrobiţi şi amestecaţi cu lut galben; o mar('
groapă elenistică a deranjat în mare măsură chirpicul. Spre sud, in pantă, pămîntul
este foarte nisipos, extrem de sărac in materiale, teren in care s-au descoperit o serie
de morminte. În cuprinsul acestui strat problema importantă a fost lămurirea complexului de chirpic. La 9 m din nordul secţiunii şi la 1,70 m adincime de la sol, a apărut
limita exterioară a unui rest de zid din pietre mari de şist verde şi calcar, orientat
cvasi est-vest, păstrat pe lungimea de 1-1,50 m in cuprinsul secţiunii, spre est fiind
distrus. Latura dinspre platou, mult mai distrusă, a confirmat existenţa unei fundaţii
construită din piatră legată cu pămînt, făcînd parte dintr-un zid mare, cu lăţimea de
2-2,20 m (fig. 6/1,2). Se pare că ne aflăm in faţa ruinelor unui zid de apărare, probabil cu fundament de piatră şi suprastructură din chirpici mari, turnaţi in tipare rectangulare (40 x 25 x 20 cm), al cărui traseu şi funcţiune mai exactă vor putea fi lămurite
in cercetările viitoare. În momentul distrugerii printr-un puternic incendiu, o cantitate
mai mică din chirpici a căzut in exterior pe pantă, prăbuşirea masivă a fost spre
interior (nord) acoperind depunerile stratului arhaic, gros de aproape 2 m, care intră
şi sub pînza de apă a terenului. În cuprinsul acestui strat, in partea illfrt~-nlllros,
s-au delimitat trei niveluri de locuire, dintre care cel de-al treilea din a doua jumă
tate a sec. VI are o depunere mare de trei faze distincte (a, b, c), similare celei din
sectorul X, unde stratul arhaic este mult mai amplu cercetat.
Nivelrd III arhaic. Imediat sub dărîmăturile de chirpic (spre nord) se află depunerile din ultima fază (c) constînd dintr-o tasare de materiale ceramice in solul care
atestă urmele incendiului puternic din momentul distrugerii zidului. Mai jos se află
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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depunerile fazei b în care s-a conservat o porţ.iune d.intr-o podea de lut nears (loc. 3)
cu o vatră în colţul de nord-vest, conţinînd material ceramic din a doua jumătate

Fig. 6. - Sectorul Z 2 Sa. 1, ruinele temeliei zidului din epoca
2, acelaşi, vllzut dinspre sud.

arhaică, văzută

dinspre nord ;

a sec. VI. Sub acest complex au apărut urmele locuinţei nr. 4, faza a (pl. VIII), deranjată pe latura nord.ică, cea sudică fiind lîngă temelia zidului. Materialele descoperite
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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constau din aceeaşi ceramică attică cu figuri negre şi cîteva fragmente de stil Fikellura,
din a doua jumătate a sec. VI.
ivelrtl II m haic este documentat printr-o mică platformă de lut nears, probabil

Fig. 7. -

cctorul Z 2, seCţi un ea. Z 2
fragmentar; 4,

a. 1,

căruţă romană;

strachină

clenistic.'i; 5,

2, oinochoc

elcnistică;

3, ulcior r man,

st rachin ă cenuşie.

locuinţe, şi

cîteva fragmente ceramice de stil rhodian. Urme sporadice
din acest nivel s-au surprins şi in
sudul secţiunii, ceea ce ne îndreptăţeşte
să credem că după dezafectarea acestui
nivel de locuire s-a construit zidul de
chirpic, care a delimitat suprafaţa
locuită. Din acest moment, depunerile
se masează de la această .linlită spre
nord, fapt care a dus la formarea
platoului din depuneri antropogene.
ivefttf I arhaic se află sub pînza
de apă. Prin cîteva sondări au ieşit
fragmente ceramice, urme de vatră şi
chirpici, făcînd parte dintr-un nivel de
locuire aşezat pe nisipul plajei antice.
yecropoln plană de inhumaţie din
epoca romană se întinde dincolo de
limita sudică a platoului, coborînd pe
Fig. 8. - cctorul Z 2 , sccriunca Z 2 , a. Amforă din complexul
pantă spre terenul aluvionar pe întinsul
mormlntului nr. 20.
căruia se văd mici movile. Mormintele
descoperite le prezentăm în ordinea apariţiei lor în continuarea celor treisprezece
descoperite in anul 1955.
AformîltttJI 11r. 14 s-a observat printr-un şu de pietre de şist verde, aşezate
in linie Şl pe cant, după sistemul obişnuit al mormintelor din epoca romană.
resturile unet
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Groapa, de proporţii mici, indică existenţa unui mormint de copil al cărui schelet
nu s-a păstrat.
Mormint11l tir. 15, de adult în poziţie întins pe spate, cu braţele pe bazin; este
orientat est-vest şi la 1 m adîncime de la sol. Acest mormint pune probleme deosebite.
Scheletul care, de la bazin in jos, intră în profilul peretelui de vest, este aşezat stratigrafic sub nivelul elenistic tirziu, care se deosebeşte net de nivelul inferior din
sec. IV î.e.n. prin consistenţa pămîntului şi prin urmele incendiului ceea ce face ca depunerile acestui nivel să se detaşeze clar de cel inferior, acoperind partea superioară a
gropii mormîntului. Aceasta sugerează că inmormintarea s-a petrecut in intervalul
de timp dintre cele două niveluri, in sec. III-II i.e.n.
MormÎnlr1l tir. 16 se află in aceeaşi condiţie stratigrafică, cu orientarea inversă
- vest-est - privirea spre est. Poziţia scheletului nu s-a putut determina, fiindcă, in
afară de cniniu, celelalte oase nu s-au conservat bine. Nivelul de zacere - 1,5 m.
Inventar nu a avut, s-a găsit doar un piron de fier lîngă cap.
MormÎIItlll 11r. 17, schelet de adult, culcat pe partea stingă, cu braţele aduse la
umărul .. stîng şi picioarele uşor îndoite la genunchi. Craniul şi o parte din schelet
nu s-au găsit, fiindcă probabil au fost deranjate de groapa mormîntului nr. 15; intre
ele s-a găsit o oinochoe elenistică din ceramică roşie, comună, ştirbită la gură (fig.
7 /2), care probabil a aparţinut unuia din aceste două morminte. Nivelul de zacere 1,10 m; orientarea vest-est.
Mormbit11l111'. 18 a apărut tot in profilul peretelui de vest cu un parament de ţigle
romane pe pattea dreaptă. Schelet de adult, orientat est-vest, în poziţie intins pe spate.
S-a conservat partea superioară a trunchiului cu braţul drept pînă la cot. Nivelul de
zace re - 1,20 m; nu a avut inventar.
MorniÎtllttf m·. 19 era plasat pe pantă in terenul nisipos; scheletul unui adult,
orientat nord-sud, in poziţie intins pe spate, braţele de-a lungul trupului: nivel de
zacere -1,10 m; inventar, o căniţă romană, sec. II- III e.n. (fig. 7j1).
Mormint11l 11r. 20 s-a aflat in partea joasă a pantei in terenul nisipos şi se deosebeşte cu totul de celelalte morminte descoperite pe platou, făcînd impresia unui
mormint de incineraţie. Inventarul constă din partea superioară a unei amfore înfiptă
in pămînt cu gura in sus. Corpul amforei era inconjurat de un şir de pietre de şist
verde (fig. 8). În imediata apropiere s-au aruncat fragmente din alte amfore şi vase
mici elenistice, sparte ritual. Nu s-a\J găsit urme de cenuşă, cărbune sau oase calcinate.
La demontarea acestui complex au apărut fragmente dintr-un craniu dizlocat între
fragmentele ceramice amintite mai sus, pietre împrăştiate şi cîteva oase din schelet,
deranjate, orientate sud-est - nord-vest. Poziţia scheletului nu s-a putut determina.
Nivel de zacere- 1,10 m. Tot de acest complex ţine probabil şi o strachină (cupă)
de la sfîrşitul epocii elenistice, care, probabil, a servit de capac amforei, dat fiindcă a
fost găsită cu gura in jos în dreptul amforei (fig. 7 /4).
AlornJÎIIIttf 11r. 21 s-a descoperit în extrema sudică a secţiunii. Schelet de adult,
în poziţie întins pe spate, cu braţele de-a lungul trupului; orientarea est-vest; nivelul
de zacere - 1 m. Nu a avut inventar.
MormÎ11111I 11r. 22 a apărut în colţul secţiunii spre sud-vest; scheletul aşezat pe
spate, ambele braţe îndoite spre umeri, picioarele chirci te pe partea stingă; orientarea vest-est, nivelul de zacere 1 m. Nu a avut inventar.
Mormintrtl nr. 23, adult, în poziţie întins pe spate cu braţele de-a lungul trupului; orientarea est-vest, nivelul de zacere 1,10 m. Nu a avut inventar.
În porţiunea de pe pantă a secţiunii unde s-au descoperit majoritatea mormintelor, s-au mai găsit unele obiecte care probabil au aparţinut necropolei, dar nu s-au
putut lega de vreun mormînt. Intre M 20 şi M 23, la adincimea de 0,50 m de la sol,
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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s-a găsit un creuzet de fier, cu gura din bronz turnat, alături de un strigil de fier
fragmentar şi mînerul de la un altul (fig. 9). Ele aparţineau probabil unuia din mormintele din epoca romană. De asemenea, un ulcior roman fără partea superioară (fig. 7 /3).
La încheierea săpăturii, pereţii secţiunii s-au prăbuşit în panta nisipoasă şi în
ruptura peretelui de vest la 1,50 m de la sol a apărut corpul unei amfore, în interiorul
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Z..

sectiunca Z. S a. 1, creuzet de fier; 2-3, doui fragmente
dintr-un strigi) de fier.
·

căreia era un vas << coroană» din sec. VI-V î.e.n. făcînd parte probabil din inventarul
vreunui mormînt; nu s-au observat urme de cenuşă sau oase. Pe lîngă acestea, o strachină cenuşie cu cîteva oscioare sfărîmate în jur (fig. 7/5).

*

campaniei s-a mai efectuat un mic sondaj (S 4, 8 x 1,25 m), la sud de
săpătura efectuată în campania din 1958 în punctul Z 2, cu scopul de a surprinde în
continuare ruinele zidului de apărare din sec. V î.e.n. Rezultatele obţinute în acest
mic sondaj sint în concordanţă cu cele anterioare. Au apărut urme de locuire din epoca
elenistică în succesiunea celor trei niveluri cunoscute, care suprapun un nivel din sec. IV
î.e.n. Imediat sub aceste depuneri au apărut dărîmăturile zidului, din piatră măruntă,
răvăşită, încît nu ne-a permis delimitarea liniilor de margine ale zidului, care sînt
distruse. Dispoziţia acestor dărîmături indică aceeaşi direcţie spre sud, traseul cunoscut
al acestui monument care, după ce a fost scos din funcţiune, materialul (piatra) a fost
cărat încă din antichitate, probabil pentru refolosirea la alte construcţii.
La

sfîrşitul

cercetărilor
pletează cunoştinţele noastre

*

din acest an au scos la iveală unele situaţii care comde pînă acum.
S-a putut observa că locuirea din epoca arhaică se intindea in mod sporadic
dincolo de limita actualului relief al platoului. Aproximativ la mijlocul secolului al
Rezultatele
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VI-lea î.e.n. a intervenit construirea zidului menţionat, cu temelie din piatră şi suprastructură din chirpici, gros de circa 2-2,20 m, al cărui traseu din porţiunea cercetată,
pare a continua pe urmele reliefului actual al platoului. Din momentul construirii urmele
de locuire se masează spre interiorul lui, cu depuneri bogate, terenul din exterior fiind
abandonat. Tot din acest moment începe fenomenul creşterii platoului rezultat din
depuneri antropogene, în p-artea exterioară formîndu-se actuala pantă, cu sol nisipos,
acumulat treptat, fără urme de locuire încă din sec. V i.e.n. pînă la sfîrşitul existenţei oraşului, zonă care a fost afectată necropolei.
ln ceea ce priveşte apariţia unor ziduri de apărare construite din chirpici, în epoca
arhaică, există analogii în coloniile nord-pontice la Dia-Tiritaki, unde, în a doua jumă
tate a sec. VI î.e.n. s-a construit o linie de apărare în aceeaşi tehnică, înlocuită apoi
în sec. V printr-un zid de piatră 1 • Aceeaşi situaţie apare şi la Histria. Monumentul
descoperit in această campanie ar reprezenta o primă fortificaţie, construită probabil
la mijlocul sec. VI î.e.n. şi dezafectată la sfîrşitul aceluiaşi secol, sau începutul celui
de-al V -lea. A urmat apoi construirea unui alt zid în sec. V, care pare a fi avut şi
suprastOJctura din piatră şi care prin traseul său deosebit ne atestă reducerea suprafeţei apărate a oraşului.
Tehnica de construire a zidurilor de apărare cu fundament din piatră şi suprastructură
din chirpici era folosită nu numai în colonii ci chiar în Grecia propriu-zisă. Pentru a da
numai cîteva exemple, menţionăm că la Atena se cunosc fortificaţii cu chirpici în sec. V,
la Olynth în sec. IV î.e.n., la Corinth în acelaşi secol, iar mai departe la Gela în
Sicilia exista un astfel de zid bine conservat de la sfîrşitul sec. V -IV î.e.n. 2, ş.a.
MARIA COJA

SECTORUL « NECROPOLEI TU MULARE,.

ln acest sector s-au continuat lucrările în zona ocupată de marele turnul nr. XVI
(Belvedere), a cărui excavare a fost începută în cursul campaniei din anul trecut. De
asemenea s-au cercetat cîteva movile noi, situate atît pe platoul înalt al necropolei cît
şi pe porţiunea inundabilă de pe malul lacului Sinoe .
...

I. Zona movilei XVI. La sfîrşitul campaniei 1958 nu fuseseră încheiate o serie de
operaţi.i legate de movila XVI; rămăseseră nesăpate unele porţiuni din această movilă
şi nu putuseră fi cercetate două din cele cinci movile greceşti, care zăceau sub masa
marelui kurgan 3 • Aceste operaţii au constituit primul obiectiv al campaniei 1959 din
sectorul « Necropolei tumulare ».
a) Movila XVI a fost săpată aproape în întregime în 1958. Acest imens turnul nu
oferise însă cercetătorilor decît un grup de peste 30 amfore romane de ofrandă, situate
în partea de sus a mantalei. Mormîntul nu fusese descoperit. ln campania din 1959 am
executat o serie de săpături în vederea găsirii mormîntului principal. Săpăturile au fost
efectuate pe toată suprafaţa pe care o ocupase movila Belvedere şi îndeosebi în partea centrală a acestei suprafeţe. Deşi excavaţia s-a adîncit sub nivelul antic, în solul viu, nu am
reuşit să aflăm mormîntul principal sau vreo indicaţie despre existenţa lui. Sîntem
siliţi să considerăm movila XVI drept un mormînt simbolic, un cenotaf.
1 V. D. 8lavatski, Dnprt sii114(Îa propritldţii bosporaflilor /11 su. Vl-11, l.t.fl., in JCIV, X, 1959, p. 296.
1 P. Orlandini, TipolotitJ t tn~fiDiotÎII tkl tlltJitritJit tJrtiNolopttJ tii Gt!tJ, in ArtiNolotitJ tltJSsittJ, IX, 1, 1957, p. 71,

pl. XXXIX- LX.
1 Stadiul cercctlrilor din zona movilci XVI, la sfîrşitul
campaniei 1958 este expus in l'tlal"itJit, VII, 1960, p. 255
ti urm.
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b) ln cursul săpăturilor din anul trecut din această movilă a fost descoperit un grup
de zece morminte secundare din sec. VI e.n. În 1959 au fost scoase la lumină încă trei
morminte de acelaşi tip(fig. 10). lată descrierea lor sumară(cu numerotarea în continuare):
MormÎntul nr. 10 (în cursul anului 1958 fusese descoperit doar semnul de mormînt): scheletul orientat nord-vest-sud-est, decubit dorsal; fără inventar.
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Fig. 10. - Sectorul « Nccropola tumulară ». Mormintele secundare din sec. VI e.n., descoperite in mantaua
movilei XVI (cele descoperite in 1959 sint subliniate).

MornJÎIIIttl 11r. 11: groapa neprecizată, adîncimea -4,10 m, scheletul orientat
nord-vest-sud-est, decubit dorsal, mîna stîngă pe bazin; urme de sicriu de lemn;
fără inventar; deasupra mormîntului două grupe de semne de mormînt; către picioare
cîteva pietre mari plate aşezate vertical, cu faţa spre sud-est uşor înclinate spre mormînt,
iar pe latura de sud-vest a mormîntului, ţigle, olane şi pietre plate mari, înălţîndu-se
într-un fel de construcţie.
MormÎIIIttl nr. 12: lîngă groapa mormîntului nr. 11, spre nord-vest, la 0,20 m, la
aceeaşi adîncime, se găseau resturile unui schelet exhumat (craniu, fragment de bazin,
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vertebre, coaste), adunate la un loc împreună cu resturi de lemn, un piron de fier şi
o mărgică; nu s-a putut preciza, poziţia stratigrafică a acestui mormînt; bănuim că el
ţinea de mormîntul nr. 11, eventual de aceeaşi groapă ca şi acesta.
Mormînt11/ 11r. 1J: groapă tip catacombă (mormîntul se găsea sub rugul movilei
XX; adîncimea -4,20 m; scheletul orientat nord-vest-sud-est, decubit dorsal cu
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Fig. 11. - Sectorul •• Necropola

tumulară ».

Movilelc

şi

mormintele

greceşti

aflate sub movila XVI.

ambele mîini pe bazin; în dreapta craniului un pieptene bipen de os; urme de sicriu
de lemn; fără semn de mormînt.
c) Movila X X era a patra dintre cele cinci movile greceşti aflate sub turnului Bel vedere (fig. 11 ). Ea se găsea în partea de sud-est a suprafeţei ocupate de acest turnul,
avînd înălţimea de aproximativ 1 m iar diametru) maxim de 9 m. Mica movilă data
din epoca arhaică şi prezenta multe puncte comune cu movilele arhaice XII (1957) şi
XVI şi XIX (1958), care au prilejuit observaţii deosebit de interesante asupra ritului
de înmormîntare al geţilor din preajma Histriei în această vreme 1 • Sistemul de
1 O. Petre: Alexandrescu c:t Victoria Eftimie, 1"ombt1
lbrauJ d'ipoqt" arthaiqt" JanJ la nhropolt lumulairtJ' Hillria,

:!;

t•.:!

in Datia, III, N.S., 1959, p. 143.
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al movilei era urmlitorul: de jur împrejurul ei fusese slipat un şanţ, întrerupt
în cîteva puncte. În centru, pe o suprafaţli de formli aproximativ rotundli, cu diametrul
de peste 4 m, se aflau resturile rugului. Aceste resturi au fost acoperite cu un strat de
lut galben, care, în unele porţiuni, aderli direct la plimîntul ars. Centrul suprafeţei
funerare era acoperit de prima manta, formati din plimînt brun închis. A doua manta,
din plimînt brun deschis, o învelea pe prima, astupînd parţial şi şanţul periferic. În
zona rugului s-au descoperit budţi de lemn carbonizat nederanjate, oase calcinate,
cenuşii, precum şi fragmente ceramice rare; printre acestea din urmli amintim cîteva
cioburi dintr-o cupli attid a « micilor maeştri>>. La periferia movilei, în dreptul şanţului
circular, se aflau în trei puncte diferite oseminte necalcinate de cal; astfel, la sud-vest
şi nord-vest se gliseau fragmente de picioare iar la sud-est plirţi din craniu. Poziţia stratigrafid a celor trei grupe de oseminte a putut fi studiati pe verticalli numai pentru
grupul de la sud-est, surprins chiar pe profilul transversal al movilei. Deşi mai puţin
clar decît la movila XVII (1958), s-a constatat eli osemintele erau situate în cuprinsul
şanţului periferic, insi nu pe fundul lui, ci oarecum în dreptul nivelului de dlcare
antic. Aceeaşi observaţie a fost flicutli prin urmlirirea slipliturii în suprafaţli şi la grupele
de sud-vest şi de nord-vest. În dreptul şanţului .. periferic, mai ales dtre marginea lui
exterioarli, au aplirut cîteva zone de pietriş calcaros, depus în strat compact, conturînd
limita movilei la nivelul de dlcare antic. Surprindem aici o situaţie intermediari între
şanţul periferic gol al movilei XVII şi cel pietruit de la movila XIX. În interiorul
acestui şanţ se aflau unele fragmente ceramice disparate, printre care menţionlim: o
buzi de farfurie rhodianli, o buzi şi o toartli dintr-o cupli ionianli tip« Kleinmeister )),
un fragment de crater attic cu figuri negre, un fragment de borcan din pastli poroasli,
lucrat cu mîna. Ca şi cioburile aplirute în rug, fragmentele din şanţ aparţin mijlocului
secolului VI î.e.n. O cronologie mai precisi nu este posibili din lipsa unor
elemente de datare suficiente. S-a putut observa eli fragmentele ceramice apar la diverse
adîncimi în interiorul şanţului, situîndu-se întotdeauna mb pietrişul care îl acoperea.
Deci se poate presupune, cel puţin pe baza acestei constatliri, eli cioburile situate în
şanţ au fost aruncate aici pe mlisurli ce şanţul era umplut (probabil cu pămîntul mantalei
a doua) şi eli în orice caz aşezarea zonelor de pietriş a fost ultimul moment din construcţia
tumulului. Considerlim deci eli movila XX, deşi mai sliracă decît cele descoperite în
1957 şi 1958, ne-a dat posibilitatea de a verifica observaţiile noastre mai vechi, oferindu-ne în acelaşi timp cîteva date noi asupra stratificaţiei şi succesiunii în timp a resturilor funerare periferice.
..
d) Movila X XI era ultima din grupul celor cinci movile anterioare tumulului
Belvedere, situîndu-se in partea de nord-vest (fig. 11). Înălţimea ei nu a putut fi precizată;
ea nu deplişeşte însă 1 m. Diametrul era aproximativ de 10 m. Movila adăpostea resturile
unui rug de adîncime, care constituia în acelaşi timp şi mormintul ei. În zona rugului,
aşezatli lateral faţă de centrul movilei, se găsea groapa de ardere de formli ovală, cu
diametrul lung de 1,25 m, orientată nord-nord-vest cu pereţii puternic arşi. Atit în
groapli cît şi împrejurul ei se aflau budţi de drbune, cenuşă abundentli, fragmente de
oase calcinate. Pe suprafaţa pe care se ridica turnului, dar mai ales deasupra rugului
şi în jurul lui, se gliseau vase întregi sau fragmentare. Printre acestea menţionăm: o
oinochoe attid stil Kerci, reprezentind o scenli de alcov (fig. 12), un kylix attic cu
decor stampilat în interior, o amforli stampilatli din Heracleea şi numeroase vase de
uz curent. De asemenea, a aplirut o monedli de bronz de la Alexandru-cel-Mare.
Întregul complex din movila XXI se datează, pe baza materialelor celor mai caracteristice, în al treilea sfert al sec. IV î.e.n.
e) Tot în zona ocupată de movila Belvedere, atît sub movila XXI cît şi imediat
la sudul ei, au aplirut ind trei morminte plane de inhumaţie (fig. 11/M 1, 2, 3). În
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inventarul acestor morminte s-au găsit vase ionienc arhaice tirzii precum ~i un kantharos fără picior, datind din prima jumătate a sec. \' i.c.n. (fig. 13) 1 • Nu ne putem
da seama pentru moment dacă aceste trei morminte, aşezate atit de aproape unul de
celălalt şi oarecum contemporane, fac parte
dintr-un cimitir plan sau dacă sînt izolate.
Cercetările viitoare vor trebui să precizeze
acest amănunt.

II. MotJi/e pe plt~tolll inalt t1/ necropolei.
Mot,i/tl XXII se găsea la circa 150 m
nord de movila Belvedcrc. Ea aparţinea unui
grup tumular compus din citeva movile, distanţate între ele, înalte aproximativ de 2 2,50m
şi lăţite la bază. ~lovila XXII se situa la marginea de nord-vest a grupului, către malul
lacului Istria. Ea avea înălţimea de 2 m şi diametrul maxim de 17 m. Sistemul de construcţie
al acestui turnul era următorul (pl. 1X): pe
nivelul antic s-a aşezat o primă manta, format:\
din pămînt brun, fără cioburi, brăzdat pc
alocuri de lentile late de lut galben-brun, aşezate
orizontal; diferenţa de culoare între solul
vegetal antic şi pămîntul primei mantale este
foarte mică. Nivelul de călcare, de la care s-a
pornit înălţarea tumulului, este marcat totu~i
destul de clar de o dungă de pămînt bătătorit,
1-'i~. 12.
Sl:C(c 'rul u 'c:crt•pc ,Ja ru1nubr:l. ••. ( )inc 1chc
groasă de 2- 3 cm, care apare pc toate prostil ~\:erei, d<·scopcritc in tnn\'ila XXI.
filurilc. Deasupra primului strat al movilei
este aşezat al doilea, format din pămînt brun, amestecat cu pietriş rar şi cu lentile
subţiri, dispuse in scări de lut galben deschis
(cu aspect de sol viu). A treia manta este
compusă din pietri~ de ~ist verde, amestecat
in proporţie mică cu pietri~ calcaros, alcătuind
un înveliş protector care acoperea pantelc
movilei, lăsînd descoperit vîrful. \' ersanţii
tumulului sint acoperiţi de un strat gros de
sol vegetal modern.
Pc nivelul de călcare antic, lateral în
rarort cu centrul movilei, s-au descoperit
resturile unui rug de suprafaţă (pl. X). Zona
de pămînt ars pc care era aşezat acest rug avea
o formă aproximativ rotundă, diametru) ci
Fi~~:. 13. - Sectorul « 1'\:ccropola
tumularii ». 1-.:anmaxim atingînd 3 m. Pc suprafaţa arsă s-au
tharos descoperit in mormintul secundar 3 (l\1 3)
din mo\'ila X\"1.
descoperit hucăţi de cărbune, cenuşă, oase
calcinate fin, fragmente ccramice numeroase
etc. Se remarcă faptul că resturile funerare aflate pe suprafaţa arsă erau ră\'ăşitc, pc
unele porţiuni ele lipseau fiind îngrămădite pc altele. Bucăţile de cărbune erau
)t.'

t Cf. Clara RboJos, III, p. 207, mormintul195 (lalissos):
.\A, XIII, p. 280-2111, fig. 5/1 -MIA, 34, p. 35, fig. 2/a

(Chcrsoncs); .\1/.·l, 25, p. 91, lig. 109 (Tiritakc) .
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mici şi destul de puţin numeroase. Cărbune şi pete izolate de cenuşă se găseau şi
in afara rugului, in imediata apropiere a limitei sale vestice. La vest-sud-vest
de rug, pe nivelul antic, a fost descoperit un alt grup de resturi funerare. Aici se aflau
bucăţi întregi de lemn carbonizat, aşezate împreună cu cenuşă şi cu numeroase fragmente
de oase calcinate pe o suprafaţă oarecum circulară, care nu atingea 1 m 2 , purtind urme
slabe şi superficiale de ardere. Peste resturile funerare erau cîteva vase in stare fragmentară:
un kylix attic cu decor stampilat in interior, un kantharos
attic decorat cu culoare alhă
aparţinînd clasei Saint Valentin
(fig. 14) din al treilea sfert al
sec. V i.e.n. 1 , care datează intreaga movilă in această vreme
şi ceramică de uz curent; aceste
vase nu purtau urmele unei
arderi se,undare. Raportul stratigrafic dintre zona rugului şi
cel de-al doilea grup funerar
este clar: cele două complexe
erau acoperite de prima manta
a movilei, legătura dintre ele
fiind directă. Noi interpretăm
al doilea grup funerar drept
mormîntul movilei, in care au
fost depuse, la nivelul solului, Fig. 14. Sectorul "Necropola tumulara "· 1\:antharos attic, grupa Sainto parte din oasele calcinate
Valentin, descoperit in mormintul movilci XXII.
şi din cenuşă, precum şi părţi
din rugul pe care fusese ars cadavru( (aduse inainte de a se stinge complet, ceea ce
a produs pirjolirea superficială a pămîntului de dedesubt); peste ele au fost aruncate
vase de ofrandă. Credem deci că, in cazul acestei movile, avem documentat sub
aceeaşi movilă, rugul funerar şi mormintul, care cuprinde o parte din resturile rămase
după incinerare ..
Ca şi in alte movile din necropola de la Histria, am putut constata şi aici două
grupe distincte de ofrande. Primul grup se găsea imediat la vest de suprafaţa rugului;
aici au fost descoperite, in şir unele lîngă altele, o serie de vase de ofrandă, sparte
pe loc; printre ele se găseau: o amforă thasiană fără stampilă, amfore ioniene cu
pictură roşie crudă in benzi, ceramică curentă. Ofranda a doua a apărut la marginea
de sud-vest a movilei, intre mantaua a doua şi a treia; ea consta dintr-o amforă spartă
pe loc.
În cursul săpăturilor s-a constatat existenţa unei mari gropi, care a perforat
corpul movilei in sectorul BOC. Groapa avea în plan forma oarecum regulată a unui
pătrat, cu latura de aproximativ 4 m. Trebuie atrasă atenţia asupra a patru caracteristici
ale stratigrafiei şi materialului din această groapă: 1, ea fusese practicată deasupra
locului pe care se găseau resturile rugului movilei; 2, pc profil a putut fi stabilit
cu exactitate că groapa se opreşte deasupra rugului, fără a-l deranja; 3, groapa a fost
umplută cu pămînt şi cu pietriş, în straturi alternate; operaţia s-a făcut însă cu multă
grijă, deoarece relieful movilei a fost complet refăcut, în aşa fel încît urma gropii nu
era vizibilă la suprafaţa mov il ei actuale; 4, in interiorul gropii, mai ales pe fundul ei,
1

Cf. Seymour Uoward and Franklin P. Johnson, J'br .\'oint-1 'o/rntin 1 -om, in .-1}.·1, 58, 1?54, p. 1?3 (grupa 1\').
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(cărbune, cenuşă,

oase calcinate), amestecate cu

bulgări

pămînt înroşit de foc; de asemenea se aflau şi numeroase fragmente ceramice (amfore,
ceramică curentă); interesant este faptul că ceramica din groapă este strict contemporană
cu aceea din rugul movilei (unele piese sînt chiar identice tipologie). Considerăm această
groapă ca aparţinînd unei a doua înmormîntări practicate în corpul acestei movile, imediat după construirea ei, poate chiar de membrii aceleiaşi familii.
Movila XXIT' este situată la aproximativ 500 m nord-est de movila XVI, făcînd
parte dintr-un grup tumular destul de numeros care domină partea de est-nord-est
a platoului necropolei. ~lovilele acestui grup, înalte - uneori chiar de 6 m - şi ţuguiate,
sînt îngrămădi te unele în altele; cîteva dintre ele însă se desprind din grup şi se înşiră,
ca un aliniament, către nord-vest, pe direcţia satului actual Istria. Movila XXIV face
parte din acest aliniament. Ea are înălţimea de 4 m şi diametru) maxim de 20 m.
Săpătura a fost executată după metoda general adoptată în cercetările din necropola

tumulară a Histriei, împăqindu-se movila în patru sectoare de cerc. În cursul acestei
campanii nu au fost excavate decît trei sectoare, urmînd ca al patrulea să fie săpat în
anul viitor. De aceea nu vom da aici o dare de seamă a sistemului de construcţie
folosit la ridicarea movilei şi nici alte amănunte. Ne..mulţumim să menţionăm că sistemul
de construcţie este asemănător cu cel constatat la movila XVI şi că, judecînd după fragmentele ceramice aflate în manta, acest turnul datează din epoca romană.

III. Movile pe malul laculrti Sinoe.
Movila X XIII era situată în imediata apropiere a movilei XII, săpată in 1957;
ea făcea parte din categoria movilelor scunde şi late, avînd 1,50 m înălţime şi un diametru maxim de 20 m. Sistemul de construcţie era următorul: pe nisipul plajei antice
a fost aşezată o manta alcătuită din nisip pur (ca şi la movila XII -1957, pe profil urile
movilei care ne reţine atenţia aici nu s-a putut deosebi limita inferioară a acestei mantale
în raport cu nisipul plajei antice). Peste această manta a fost aşternută a doua, constind
din nisip amestecat cu lut şi pietriş rar, care se îngroşa de la vîrf către poalele movilei.
Către baza movilei s-a putut recunoaşte stratul vegetal modern. In centrul suprafeţei
ocupate de micul turnul, se găsea o zonă acoperită de arsură neagră, cu rare bucăţi
de cărbune; lipseau cu desăvîrşire urme de nisip ars, i11 situ sau răscolit, şi cenuşă (s-au
descoperit totuşi unele aglomerări de materie roz-alburie-murdară, care, in starea umedă
în care se afla nisipul, puteau fi bulgări de cenuşă). In această suprafaţă au apărut cîteva
fragmente mai mari de oase calcinate, precum şi cioburi. Credem că acest .. complex
de resturi funerare reprezintă mormintul movilei. Caracterul mormîntului nu este însă
suficient de clar. În orice caz trebuie exclusă posibilitatea înmormîntării pe locul arderii,
de vreme ce lipsesc indiciile necesare.
In sectorul de SE al movilei, sub a doua manta, s-au descoperit fragmente ceramice de ofrandă, risipite şi neîntregibile, precum şi părţi dintr-un kylix attic, acoperit
cu firnis negru, datind din sec. V î.e.n.; aceste fragmente împreună cu cîteva pietre mari,
plate, aşezate culcat, erau distribuite oarecum în forma unui arc de cerc cu centrul in
mijlocul movilei.
În marginea de est-nord-est a movilei, am constatat existenţa unei gropi, care
- aşa cum s-a putut urmări pe profil - perfora a doua manta a movilei. Groapa
era umplută cu arsură neagră compactă, conţinînd bucăţi rare şi mărunte de cărbune
(umplutura gropii nu conţinea fragmente de oase calcinate), vase întregi sau fragmentare,
printre care amintim o amforă spartă pe loc, o lekythos din pastă cenuşie, precum şi
o statuetă rudimentară de teracotă reprezentînd o barcă, probabil de caracter funerar.
Rostul acestei gropi este greu de precizat din lipsa unor analogii explicite fie în necropola
histriană fie in altă parte. Ţinînd seama însă de poziţia ei stratigrafică (groapa perforează
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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mantaua exterioară a moYilei), de conţinutul ei, cit şi de faptul că ccramica este contemporană cu aceea din interiorul tumulului, presupunem că avem de-a face cu mărturia unei
a doua ofrande, depuse in marginea rnovilci după construirea ci, eventual in legătură
cu cultul mormîntului.
Movilt1 X X 1 ' se află la aproximativ 100 m nord-est de movila X 1\' (1957), tiind
cel mai nordic turnul de pc plaja inundabilă a lacului Sinoe. El se deosebeşte net, atit
prin poziţia sa dominantă şi izolată, cit
şi prin Înălţime şi aspect de movilele de
la sud şi vest. Acest turnul face parte din
categoria movilelor aplatizate de înălţime
mijlocie, avind aproape 3 m înălţime şi un
diametru de 25 m.
:\lovita este alcătuită dintr-un singur
strat de nisip, brăzdat pc alocuri cu pături
subţiri de humă lutoasă. După poziţia şi
înclinaţia straturilor de humă ne-am
putut da seama (c drept cu mai puţină
siguranţă, deoarece nisipul nu se pretează la observaţii stratigrafice) că sistemul de construcţie al acestei movilc
este asemănător cu cel al movilelor XVI
(1958) şi XXI\' (1959).
El constă din înălţarea in prealabil
a unor grămezi-movile cu rol de susţi
nere, dispuse către periferia suprafeţei
tumulului, avind in structură nisip alternat
cu straturi de humă; grămezile movile
au fost apoi unite intre ele, prin umplcrea
craterului central, realizindu-sc astfel corpul movilei.
rilo(. 1~.
Sectorul " 'ccropola tumulară ». Cană
de sticlă, d<·•cnp<·rită in movila XX\'.
Cercetarea acestui turnul nu a fost
încheiată; unul dintre cele patru sectoare
ale săpăturii urmează să fie excavat in cursul campaniei viitoare, la capătul căreia
Yom expune cu mai multe amănunte situaţiile întîlnite in cursul lucrului.
Pentru moment semnalăm doar un mormint de incineraţie, descoperit în sectorul
de est al tumulului, care se remarcă printr-un inventar deosebit de bogat; printre
obiectele care se aflau in mormint amintim: o cană de sticlă (ti.g. 1 5), un pahar de
sticlă decorat cu caneluri verticale subţiri, un lacrimar in formă de peşte, alte lacrimarc
de sticlă (unele intregi, altele trecute prin foc), ceramică romană din sec. 1 c. n., o
fibulă de bronz etc.
Deşi a fost greu de stabilit poziţia stratigrafică a acestui mormint in cadrul
tumulului, deoarece mantaua de nisip ingreuiază foarte mult observaţiile de acest gen,
sintem totuşi înclinaţi să socotim, pc baza diverselor indicaţii obţinute in timpul
săpăturii, că mormîntul nu aparţinea movilei.
Terminarea cercetărilor la această movilă in cursul anului viitor ne va da posibilitatea să verificăm ipoteza noastră.
r(nnană
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ANEXĂ

CITEVA DATE ASUPRA EVOLUŢffil PALEOGEOGRAFICE CUATERNARE
A REGIUNII LITORALE 1 STR 1 A
(OBSERVAŢII PRELIMINARE)

Cercetările pe care le-am făcut în luna august 1959 la cetatea Histria şi împrejurtmt ne-au permis să schiţăm liniile generale de evoluţie ale acestei interesante regiuni,
privite prin prisma datelor geologo-geomorfologice.
Observaţiile noastre de teren au fost completate cu unele date faptice rezultate din
cercetările fllcute anterior de V. Canarache 1 M. Bleahu 2 şi B. Teodorescu (cu colectivul) 3 şi cu rezultatele generale ale lui l\I. Pfannenstiel ~.
Problemele expuse pe scurt în această lucrare preliminară necesită ind o serie de
observaţii mai amănunţite de teren, de aceea le considerăm numai ca o introducere
la un studiu mai mare.
Datorită poziţiei geografice pe care o are la contactul dintre mediul continental
şi marin în zona de interferenţă a mişcărilor verticale (eustatice şi epirogenice), regitmea
Istria este foarte con1plexd ca evoluţie geologo-geomorjologicd.
O altă greutate constă în faptul d timpul, în care au avut loc numeroasele schimbări dintre uscat şi apă, a fost destul de scurt, în raport cu restul vremurilor geologice,
iar, ca urmare, elementele paleontologice nu prezintă diferenţieri clare.
In lipsa acestora facem apel la datele litologice, morfologice şi arheologice pentru
documentarea rezultatelor noastre.
Cercetătorii anteriori au formulat diferite ipoteze de lucru cu privire la poziţia
şi evoluţia regiunii Istria (dacă aci a fost o insulă, o peninsulă sau chiar o porţiune
de continent) dar fără să fad o sincronizare precisă a acestor faze de evoluţie. V. Canarache priveşte problema aceasta prin prisma datelor topografo-arheologice şi pe un
spaţiu mai restrîns, iar M. Bleahu, prin prisma datelor geologico-arheologice şi într-un
cadru de interpretare ştiinţifică mult mai largă.
Faţă de rezultatele cercetătorilor amintiţi, socotim d rezolvarea problemelor de
evoluţie paleogeografid a regiunii Istria trebuie făcută pe baza unei corelaţii strinse ce rezultti
di11 atlaliza amdntmţitd a datelor geomorjologice, geologice fi arheologice din imediata apropiere
a regiunii din jurul cetăţii.
Numai pe baza acestora se poate ajunge la stabilirea fazelor de evoluţie, fără de care
nu este posibilă înţelegerea situaţiei paleogeografice şi a dezvoltării Histriei sub raport istoric.

1. Poziţia cetdţii fi tmitdţile geomorjologice ale regitmii Istria.
Pri11 regiunea Istria Înţelegem toatd porţiunea de teren dobrogeatld, care se intinde incepb1d
de la vest de satul Istria fi pind in fdrmul mării.
·
Cetatea Histria este aşezată în cuprinsul cin1piei litorale, constituită din depozite
recente, grinduri, mlaştini şi lacuri, din cuprinsul căreia se ridică doi martori de erozimlf
(Histria şi cele 7 movile) formaţi din fundament de şisturi verzi şi care domină cu cîţiva
metri (3-:-10 m) linia întinsă a acestei cîmpii joase. Contrastul morfologic dintre aceşti
martori (resturi ale podişului înalt al Casimcei) şi cîmpia joasă litorală este destul de
.
izbitor chiar la prima privire.
Cîmpia litorală a Istriei se întinde astăzi pînă la ţărmul mării şi este mărginită
spre est de marele grind al Chitucului. Spre nord, vest şi sud, această cîmpie are forma
1 V. Can.arache, Obm?o/ii m pririrt /o topogrofia lstriti,
in JCIV, VII. 1956, p. 289 şi urm.
1 M. 81c:ahu, Obstrrotii ompro troluţui rtgiunii lomlui
Sin« in ultimtlt lrti miltnii (in curs de publicare).
1 R. Teodorescu, Lcontc şi colaboratori, Obstrrofii

ompro (ompltxului Raztl1~t-Jin«, in ptriootla 1950-1952,
in AMitlt Insi. tk urultiri piui(o/t, 1, seria noul, 1956,
Bucureşti.

• M. Pfanncnsticl, Dit QuMiiir~;tsubitt tks DofiiJutkltos,
Bonn, 1950.
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unui culoar depresionar, situat în lungul fostului golf marin. Numim aceastll porţiune -

depresitmea lamstrd D11i11gi-lstria-Jinoe (capul vestic) (fig. 16).
Cîmpia litoralll a Istriei contrasteazll de asemenea cu podi1ul Îllalt al Casi11uei care o
dominllla vest şi nord, constituit din şisturi verzi acoperite cu o manta groasll de loess.
În timpuri mai vechi-pleistocene, pe locul actual al cîmpiei joase se întindea podişul
de şisturi verzi, dar care a fost erodat de apele mllrii şi fragmentat sub formll de golfuri
şi insule, dintre care au mai rllmas numai două: Histria 1i cele 7 111ovile.

II. Formaret~ depresitmii lamstre D11ingi-lstria fÎ a 111artorilor de erozitme dilt CttpriiiSul
cîn1piei la(f/Stre fi evol11ţia lor.
Prezenţa petecului de şisturi verzi în mijlocul unei întinse zone acumulative, recente,
este un fapt de necontestat şi care impune dlutarea unei explicaţii ştiinţifice.
Problema care se pune este urmlltoarea: .·1 fdmt parte acest petec di11 cttprinsul podi-

fttflli Casi11uei fi

Cllll!?

Judecînd lucrurile după distanţa la care se găseşte petecul de şisturi verzi pe care
stă cetatea (faţll de cele mai apropiate laturi ale podişului), se poate spune că el a fost
altădată1egat de partea nordică, aceasta fiind cea mai apropiată astllzi de martor. Podişul
Casimcei avea aici aspectul unei peninsule prelungi ce s-a format în urma acţiunii valurilor mării (fig. 17). Timpul de formare a acestei peninsule este - probabil - sflrfitlll
pleistocn111l11i fi Îlueptttttl holomml11i (circa 10 000-15 000 de ani). Tot cam în acelaşi
timp sau puţin mai tirziu, din cuprinsul peninsulei amintite, a fost separată insula Histriei, care c-;mstituie problema centrală a cercetărilor arheologice. Jig11r este însd faptttl

cd Îll timpt1lopti11111lui climatic postglaciar ( holocen) aceastd porţiune de teren apare ca insuld
mijlocul apelor mari11e, care Îfi ridicaserd nivelul CII cîţiva 111etri peste cel actlkll.

Îll

latll deci primele faze de evoluţie paleogeografidl a regiunii Istria:
a) Faza de pmi11S11/d - de la sfîrşitul pleistocenului şi începutul holocenului (fig. 17).
b) Faza de i11suld- în adevăratul sens (in holocen), in timpul optimului climatic,
aşa cum rezultă din lucrarea lui M. Pfannenstiel (fig. 17).
Tot in aceastll fază s-a format şi martorul 7 movile, situat in nordul cetăţii, mai
coborît ca altitudine şi care are chiar aspectul unui rest de terase (3-5 m). Abraziunea
de la sfîrşitul pleistocenului şi începutul holocenului a imprimat tipar11l IIJorfologic în
care s-a dezvoltat în timpul transgresiunii flandriene golful Histriei, din care răsărea
insula cu acelaşi nume.
Prezenţa golfului marin în regiunea Istriei este confirmată de nisipurile cu Mytilus
galloprovituialis şi _/1loides 111eotica amintite de M. Bleahu 1 ce apar sub tumulii din zona
de legătură dintre lacul Sinoe şi lacul Istria. Sub lacul Sinoe, aceste nisipuri ating grosimi
de circa 5-10 m aşa cum rezultă din forajele citate de R. Teodorescu.
Dttrata fazei de golf m insttle nu se poate aprecia decît în sensul că a fost destul
de lungă, avînd în vedere faptul dl nisipurile au grosimi mari.
Începînd de la aceastll fază spre timpurile noastre, evoluţia acestei regiuni devine
mai complicată şi fazele mai numeroase.
Retragerea apelor marine s-a făcut destul de încet, fără schimbări însemnate care
să fi dus la secarea completă a apelor din zona de la est de cetate. Culoarul depresionar
Duingi-Istria a avut o evoluţie a111fibie Îlldeltmgald. Acesta este caracterul dominant sub
raport morfo-hidrografic al întregii cîmpii joase a Istriei.

Faza 11/ttrino-iltsulard CII aspect de go!f este cea care a i111pri111t!t trdsdt11rile IIJorfologice
de bază pe care se grejeazd ti11Stll!lhlul dezvolldrii 11lterioare a întrel!/i ci111pii joase, m 1/umeroase
retrageri fi Înailttdri ale apelor 11Jari11e fi lamstre.
1

Acesta este primul orizont reper, bine precizat

pînă

acum.
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Fig. 16. - Situatia mnrfohidrografică actuală in regiunea Histria. 1. apa lacurilor; 2, uscatul jos, aluvionar cu aspect de insule şi peninsule; 3, cordoane litorale marine - vechi urme ale apelor marine;
4, manori de eroziune formati din şisturi verzi: A- Histria; 8- cele 7 movile; 5, citeva zone principale
de tumuli in currinsul cîmpiei litoralc; 6, apeduetul roman; 7, cele dou:\ diguri antropogenc.

Fig. 17. - Situatia pak·ngcogratică la inceputul Holoccnului in timpul optimului climatic, cind nivelul
marin era mai ridicat decit ast:\zi. 1, apele mlrii; 2, depozite marine; 3, portiunile peninsulclor erodate
de apele marine rrin care s-au format martorul de la Histria (A) şi cel de la 7 movile (8); 4, portiunea de
rcninsulă distrusă de valuri in zona martorului cetăţii Hisuia.
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c) Fata de cîmpie litora/iJ 111Mjli11oasă a porţiunii vestice rezultatli din bararea golfului
Duingi-Istria şi faza de litoral marin a porţiunii din estul cetliţii.
O datli cu venirea grecilor in aceastli regiune, socotim eli situaţia paleogeograficli
era urmlitoarea:
Fostul golf D11i11gi-lstria prin barajul de nisipuri dintre insula cetliţii şi capul
podişului de la cele 7 movile, precum şi la sud de cetate, a fost transformat intr-o cimpie
fornrald di11 11isipuri, cu aspect de gri11drtri mai ridicate, CII 111iâ porţirmi lamstro-nrlăjlinoase
care au permis extinderea locuinţelor la vest de insulli, predominant fiind uscatul. Dacli
intre cetate şi platou era o legliturli strinsli nu se poate preciza. Sigur este faptul eli circulaţia era posibilli in toatli zona joasli de la vestul cetliţii - lucru confirmat de prezenţa
aşezlirilor şi a tumulilor. Golful marin displiruse, dar nu datoritli retragerii apelor marine,
ci barajului format de cordonul litoral (astlizi erodat), precum şi colmatlirii naturale,
care s-a efectuat pinli la venirea grecilor aici sau chiar mai inainte. Apele mlirii sclildau
insli partea de nord-est a fostei insule de care o separa o plajli nu prea intinsli. Nu se
poate admite o retragere completli a apelor mlirii de aici, clici altfel circulaţia corlibiilor
spre cetate n-ar fi fost posibilă .
.· tdn1iterea u11or cordomu (grit1d11ri) litorale, ati dispărrtle, este posibilă 1i după 11oi
co11slil11ie si11grtra soluţie de tt e:o.:plica atit pretm(a n1ării, cit fÎ ti tonei joase de 11scat di11
ves/11/ i11sulei (fig. 18). Nisipurile cu midii folosite in construcţiile cetăţii aparţin acestor
cordoane, care azi nu mai există dar asupra clirora sint unele dovezi. Cordonul litoral
format in sec. VIII- VII i. e. n., incepind de la cele 7 movile ajungea pinli in nord-estul
stîncii de şisturi verzi, constituind aici o micli plajă, pe care este posibil ca grecii sli
fi construit portul lor 1 •
Cit a durat această fază numai cercetlirile arheologice pot să precizeze. Sigur este
faptul eli acum a avut loc efectuarea masivă a construcţiilor pe petecul << insular>> şi pe
platou. Acesta din urmă a devenit singurul martor important de natură anlropogenă.
d) Fata a dotttr insulară
Din punct de vedere paleogeografic este de semnalat o nouli schimbare, dar nu de
amploarea celei precedente, care a survenit in sec. V- IV i.e.n., cind marea din nou
a invadat cîmpia joasli, acoperind-o in bună parte şi distrugind cea mai mare parte a cordonului care forma barajul natural.
În timpul acestei faze au fost distruse şi erodate o serie de aşezliri omeneşti . .\'chilllbarea cea mai importa111d din aceasld fată a fost separarea celdţii propriu-tise de platou (platoul
arheologilor) printr-o gituiturli prin dreptul valurilor de la zidul elenistic, unde se află
astăzi porţiunea cea mai îngustă şi cea mai joasli. Dovezile geologo-geomorfologice şi
arheologice sint destul de evidente in acest sens. Între cele mai importante semnalăm
următoarele:

Săpăturile făcute Îll cetatea prbprit~-zisă aratli la baza zidului elenistic prezenţa nisipurilor in care apar ţigle de acoperiş, precum şi a numeroase fragmente rotunjite de miş
carea valurilor.
Ca11arache observă la baza acestt1i zid 11n strat gros de 11isip p11rtător al 11rnrelor de
mltnră materială de virsta sec. V- IV i.e.n., flirli vreun material mai nou.
Acesta este un argument foarte important pe care il corellim cu cele glisite de noi
in jurul martorului 7 movile, din partea de nord a cetliţii Histria, unde apare un cordon
litoral, destul de lung şi clar retezat de apele actuale ale lacului Sinoe. Nisipurile acestui
grind cuprind aceleaşi urme de culturli materială destul de bine rulate 2 • Acest cordon,

1 Prezenta acestei piAji din partea de nord-est a martorului de şisturi verzi intAritA de mici construcţii fiC'utc
de localnici explici intre altele şi prezenta fintinilor cu apA

potabili din cuprinsul cetAtii.
2 Determinare făcută de cercetătorul Emilian Popescu.

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

..

•

•
\

\.

...

"'{

\

•
o

"

,.

..

"'{

c:,

"

A l

Ă

{

\

\

•

Fig. 18. ·-- Situatia palcogcograhd in sec. VII- VI i.c:.n. in care: se: vede intinderea cimpiei li10ralc a
Hisuiei. 1, lacuri; 2, zone mliştinoasc:; 3, nisipurile din zona platou lui pe baza drora s-a ficut reconstituirea
cordonului litoral; 4, insulele: din lacul Sinoe numite Grindul Mare- resturi din cordonul erodat, in care:
au fost semnalati tumuli şi loess (dupi V. Canarac:hc:) .
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Fig. 19.
Situatia paleogc:ograhd in sec. 1\' -III i.e.n.
uiei. 1, lacuri; 2, zone mliştinoase; 3, cordonul litoral
vile (1) şi dupi nisipurile din baza zidului eleniatie (2);
litoral, la cele: 7 movilc:; 6, cimpia litoral:l. In

in care se: vede aspectul cimpiei litorale a Hisreconstituit dupi restul existent la cele 7 mo4, apele mirii; 5 portiune din vechiul cordon
acest timp « Platoul» era deja inAltat.
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altădată mai extins, constituie dovada cea mai elocventă a revenirii apelor mării în sec. V
şi IV î.e.n. -- ape care înconjurau din nou cetatea, dar cu adîncimi mai mici. Cordonul

acesta, care se prelungea spre sud pe la vest de cetatea propriu-zisă, nu s-a putut forma
pe uscat. Timpul de formare a
acestui cordon aparţine sec. V-I V
î.e.n. Această fază a dus la înecarea
celei mai mari părţi din tumulii aşe
zaţi în lungul culoarului depresionar
lstria-Duingi. În figura 19 este redată
situaţia după retragerea mării din
vestul cordonului amintit.
Durata acestei faze se pare că a
fost destul de mică în comparaţie cu
cele precedente, după care s-a trecut
din nou la alte faze amfibii (continentalo-lacustro-mlăştinoase) a căror
precizăre de amănunt de aici înainte
este şi mai greu de stabilit.
Una singură se conturează mai
bine şi anume :
e) Faza de cîmpie litorald mldttinoasd din sec. II-I Î.e.n. ji pÎnd În
sec. 1-II e.11.
Această fază poate fi stabilită
pe baza constatărilor făcute de V.
Canarache, care arată că în săpăturile
din valul III nivelul din sec. I î.e.n. şi Fig. 20. - Situatia morfohidrografică a litoralului din regiunea
Hisuia - Chituc - Grindul Lupilor. t. grinduri- cordoane existente;
sec. I e.n., din imediata vecinătate a 2,
grinduri reconstituite; 3, adîncimi de 1,50-2 m ale lacului Sinoc;
zidului elenistic era mocirlos. Se vede 4, adîncimi mai mari de 2 m; 5, orientarea cordoanclor de nisip in
panea de NV a Chitucului; 6, orientarea cordoanelor in nordul
deci că apele mării se retrăseseră Chitucului;
7, direcţia de circulaţie a corăbiilor in antichitate spre
cetatea Histria; 8, apele mlrii.
din nou puţin.
Reţeaua stîlpilor de lemn, necesară sustinerii apeductelor din sec. I, II e.n. şi fundaţia de blocuri indică de asemenea caracterele zonei joase şi mlăştinoase din apropiere.
Tot în această fază au fost construite cele dotld diguri paralele (dintre care cel vestic
este în mare parte distrus) pentru apărarea porţiunii din vest împotriva inundaţiilor,
ca şi pentru uşurarea trecerii peste culoarul depresionar Istria-Sinoe.
În legătură cu acest culoar depresionar trebuie să precizăm că apeductul de olane,
descoperit pe direcţia indicată de V. Canarache, n-a trecut niciodată peste ape marine,
ci pe relieful coborît al acestuia - relief care reflectă condiţiile locale ale mediului continental mlăştinos, la data construirii lui. Aceasta, bineînţeles, mai tîrziu.
III. O altd problen1d pe care o exptmenl aici este Îll legdlttrd crt forlllarea lamlrti Si1roe

ti a grindului Chitru.
De rezolvarea acestei probleme este legată înţelegerea mai clară a evoluţiei premergătoare formării lacului Sinoe şi a grindului Chituc.
Un lucru este astăzi binecunoscut şi anume că lacul Sinoe are cele mai mari adîncimi în partea de nord-est, iar spre cetatea Histria (spre sud-vest) adîncimile scad suh
1 m, iar cele mai mari lăţimi le atinge grindul Chituc în partea de sud (fig. 20).
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Cheia rezolvării acestei probleme o constituie grinJul Jaelelor, situat în sudul
Histria şi alipit cu capătul nordic de aceasta. Acesta este tot de natură marină
deoarece nisipurile ce-l formează cuprind numai faună marină, inclusiv resturi de
midii şi cardiacee.
După resturile arheologice ce apar destul de des în cuprinsul nisipurilor şi datate
de Suzana Dimitriu- grindul Saelelor s-a format aproximativ în sec. V- VI e.n 1 .
Acest lucru ne arată o nouă revenire a apelor marine in această regiune joasă.
Un alt fapt demn de relevat aici este că acest grind a fost retezat în capătul lui
nordic de apele lacului Sinoe, care au înaintat dinspre NE spre SV.
Punctul de sprijin al acestui grind de forma unei coarde de cerc şi retezat azi, a
fost stînca de şisturi verzi din colţul de SE al cetăţii Histria.
Formarea grindului Saele s-a făcut de dtre un curent cu direcţie ENE-VSV ale
cărui ape au spălat şi resturile arheologice din marginea cetăţii şi le-au depus mai la sud
o dată cu nisipurile cochilifere.
Prezenţa apelor marine care au format grindul Saele este confirmată de forajele
făcute pe Chituc şi descrise de R. Teodorescu şi colaboratori. Acestea au scos în evidenţă sub un strat de nămol (de natură lacustră) nisipuri marine mai vechi, iar deasupra
lui nisipurile actuale ale grindului Chituc.
Analiza microreliefului de pe grindul Chituc ne duce la distingerea a două direcţii
principale ale formării lui: una ENE- VSV şi alta NNE-SSV.
Acest lucru arată d grindul Chituc s-a format în două faze - 11na mai vuhe cu direcţia
ENE- VSV prin care a luat naştere grindul Saele cu prelungirile lui spre NE şi alta mai
nouă cu direcţia NNE-SSV, care a separat complet lacul Sinoe de mare.
Datorită faptului d apele lacului Sinoe retează grindul Saele imediat la sud de cetate
putem spune d vîrsta lui este post sec. V- VI e.n.
ln acelaşi sens pledează şi sdderea adîncimii lacului Sinoe în partea de sud.
ln mod logic, avînd în vedere distanţa aşezării grindului Chituc (partea estică) în raport cu grindul Saele, trebuie să deducem că el este mai nou decît acesta din urmă.
Acest lucru nu însemnează că n-a fost posibilă prezenţa altor grinduri mai vechi
la est de cetatea Histria şi care ulterior au fost distruse de apele marine.
Judecînd după adîncimile de azi ale lacului Sinoe socotim că drumul posibil urmat
de corăbiile greceşti ce veneau din Marea Neagră spre cetate era dinspre nord-est spre
sud-vest.
cetăţii

IV. ln fine ultima problemă, aceea a poziţiei culturilor de pe platou la ..nivelul
apei lacului Sinoe sau sub el, socotim că se datoreşte slabei mişcări de afundare
a cîmpiei litorale sub influenţa greutăţii aluviunilor începînd din prima fază de golf
dar şi datorită ridicării fundului culoarului depresionar prin acumulatea de natură
mineralo-vegetală, ca procese locale, adăugate la eustatismul general al Mării Negre.
Schema generală de faţă cu privire la evoluţia cîmpiei litorale a Histriei va putea
fi mai bine precizată în urma discuţiilor ce vor avea loc în cadrul colectivului de arheologi şi a corelaţiei mai amănunţite a observaţiilor noastre cu datele arheologice.
ln concluzie, tiparul geomorfologic imprimat în faza Je golf a influenţat în mod deosebit
întreaga evoluţie a cîmpiei joase a Histriei, iar ca urmare au rezultat numeroasele faze
de înaintare şi retragere ale apelor marine şi de formare a unei topografti amfibii (continentale-lacustro-mlăştinoase) care stat la baza construcţiilor antropogene, începînd din
secolul al VII-lea î.e.n.

a

1
Problema datirii grindurilor marine: descrise pînă aci pc: baza datelor arheologice arc un caracter provizoriu
pani la o mai buni precizare: in viitor.

PETRE
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CITEVA

DATE ASUPRA EVOLUŢIEI PALEOGEOGRAFICE
A REGIUNII LITORALE 1 STR 1 A

CUATERNARE

Datorită poziţiei

sale geografice, în zona de interferenţă dintre mediul continental
şi marin, regiunea Istria este foarte complexă ca evoluţie geologo-geomorfologid.
Cîmpia litorală a Histriei se intinde astăzi pînă la ţărmul mării, fiind mărginită la est de
marele grind al Chitucului şi contrastînd cu podişul înalt al Casimcei, care o domină
la vest şi la nord.
În timpurile pleistocene, pe locul actual al cîmpiei, se întindea podişul de şisturi,
din care, erodat fiind, au rămas doar Histria şi cele şapte movile. La sfîrşitul pleistocenului, regiunea Histria era în faza de peninsulă. La faza de insulă trece în holocen.
Primul element, bine precizat, este faza de cîmpie litorală mlăştinoasă.
La venirea grecilor, regiunea avea aspectul unei cimpii nisipoase cu aspect de grinduri şi cu mici porţiuni lacustre şi de mlaştini. Nu se poate preciza, ind, dad la sfîrşitul
sec. VU î.e.n., era o legătură strînsă între zona cetăţii şi cîmpia din vestul acesteia.
Circulaţia era însă posibilă în toată această zonă. În sec. V -IV î.e.n., marea invadează
din nou cîmpia joasă, distrugînd o parte a aşezării. fn sec. II-I î.e.n. şi pînă în sec. I-II
e.n. se revine la faza de cîmpie litorală, mlăştinoasă. Poziţia portului cetăţii trebuie dutată
înspre nord-est.
Lacul Sinoe s-a format după sec. V- VI e.n.

PACKOllKH

B

XHCTPHH

PE310ME

B 1959 r. 6bJJIH npo~omt<eHbl pact<ODt<H KpenocrH, rpa)f(~aHct<oro noceneHHJI exlra nmros
H HeKpoOOJIJI.
Y14acmoK T. PacKont<H o yqacrKe T HOCJIT 6onee orpaHH'IeHHbiH xaplli<Tep, qeM o 1959 r.
0HH npuoenu t< HHTepecHbiM oTt<pbiTHJIM, He BbiXO~I.QHM 3a np~eJibl Hawux o6J.QHX co~eHHH
no ucropuu ropo~a. B CBHI.QeHHOM yqaCJKe Ha cpaoHHTeJJLHo orpauuqeHHoA IIJIOI.QIIJUI, 3a BCKpbiTbiM
o npeAI>J)zyJ.QHe ro~bl aJITapeM o6Hapy)f(HJIH ei.Qe OAJIH npHMoyroJlbHblii aJITapb MeHLWHX p83Mepoo,
60JlbiUOH Dbe~ecTaJI, oepOJITHO DOMep)f(HBaBWHii CTayYIO, eJ.Qe O~HH HeOOJlbWOii Obe~eCTaJI H
Me)f(~y HHMH TpH HeOOJlbWHX OO~CTaBI<H C xapaKTepHbiMH yrny6JieHHJIMH ,llJUI BOTHBHbiX KaMHeH .
.IJ.;m H3y'leHHJI ucropuu rpellecKoro nonuca o III o. ~o H.3. H HeKOTOpbiX 3JieMeHTOo ropo~
cKoro crpoHTeJILcroa 6oJlbwoe 3Ha'leHHe HMeeT OTKpblTHe MpaMopHoro KaMHJI, Ha KOTOpoM 6biJI
HaOHCaH DO'IeTHbiH ~eKpeT, CoOOI.QaiOI.QHH llpe:JBbl'laiiHo QeHHble CBe~eHHJI o6 OTHOWeHHJIX Me)f(~

ropo~OM H reTCKHM BO)f(~eM 3aJIMo~erHKOC B III B. ~O H .3. 3aKJIIO'IHTeJlbHoe DOCTaHOBJleHHe
~eKpeTa npe~CMaTpHBaeT H&llepTaHHe ero B ~oyx 3K3eMIIJIHpax, H3 KOTOpbiX OAUH ~OJI)f(eH 6biJI
6b1Tb nOCTaoneH o arope nepe~ nopTHKOM, a oropou oo3Jle anTapH 3eoca nonueoca. Haxo;::u<a
H~HCH B Henocpe~CTBeHHoA 6JIH30CTH K OOHapy)f(eHHOMY B npe~eCTBYIOI.QHe I"O,IJ.bl aJITapiO,
C CaMOro Ha'laJia K83aBWeMYCJI OT~eJlbHbiM, no6y~a C'IHTaTb OOCJle,IUIHA aJITapeM 3eoca llonueoca,
O KOTOpoM ynoMHHaeTCJI B H~HCH, TeM OOJlee, 'ITO MpaMOpHbiH t<aMeHb cooepweHHO COOTBeTCTBYeT o~HOH H3 no~craoot<, HaifJleHHbiX o 1957 r. oo3Jle 3Toro DaMJITHHt<a. H3 'IHCJia qaCTHbiX
nocrpoeK, B03Be~eHHbiX Ha CBJII.QeHHOM yqaCTt<e OOCJle TOI"O, 'ITO ero DOKHHYJIH, CaMbiMH HHTepecHbiMH JIBJIJIIOTCJI coopy)f(eHHJI I B. H.3., JlHWHHii pa3 ~OKa3biBaiOJ.QHe npeopaJ.QeHHe B Kat<Oii-TO
onpe~eJieHHbdi MOMeHT CBJII.QeHHOro KBapTaJia B qaCTHbiH, a Taf<)f(e OOJlbWoe CTpoeHHe KOHQ8

III o. H.3., coxpaHuoweecH c o~oH3MeHeHHJIMH u o IV o. H.3. Hx nepet<pblJIH no3.ztHeAwue CJie~bl,
6onee p83pyweHHble u p83p03HeHHble. B coo10 oqepe~, nOCJie,IUIHe nepeKpbiBaiOTCJI nyqwe
coxpaHHBWHMHCJI crpoeHHJIMH VI o. H .3., ucCJie~ooauHbiMH o xo~e paCKonoK npe.IJ.bi~YI.QHX neT.
Y14acmoK lAatiHWX tlopDm. rJ18BHOH QeJlbiO paCKODOI< B 3TOM yqacrKe, BCt<pblTOM B 1958 r.,
6biJIO HCTOpH'IecKoe H My3eHHoe HCCJle~OB8HHe HeKOTOpblX OaMJITHHKOB, 'laCTH'IHO OOHil>t<eHHJ.IX
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npu paCKom<ax 1927- 1942 rr. B XOAe ncCJieAoBaHnft 1958 H 1959 rr. ycraHonHJJH crpamrpa«t>u'leCJ<YIO CBR3b Me)f(AY 3THMH DOCTpOftKaMH H COopymeHHRMH, BCKpblTLIMH D HOBLIX yqaCTKax
pBCKODOK. HeMHOrO'IHCJleHHOCTb HOBLIX pe3yJit.T8TOB D03BOJIHJia JIHWb ycraHOBHTb DOCJieAOBaTe.JlbHOCTb CTpOHTeJibCTBa: 'ITO Kae&eTCR HX a6coJIJOTHOft XpOHOJIOrHH, TO ee MO)f(HO 6yAeT onpeAeJIHTb JIHWb Ha OCHOBBHHH AaJI&Heftwux HCCJieAOBaHHH. 3Ha'leHHe o6eHX 3KCDeAUI.\Hft COCTOHT B
BCKpLITHH Ha 6ont.moii HenpepLIBHoft DJIOut&AH noCJieAHero ropu30HTB o6HTBHHR KBJ< ropoACKoro
QeHTpa XHCTpHH.
UeumpaAbHWil y'lacmoK lopoda (nyHKT D). B 1959 r. n 3TOM yqacrKe npucrynHJIH K o6Ha)f(eHHJO DJIOiltQAH K ceuepy OT AOMa 003,1\HepHMCKOH 3DOXH (0 1), C QeJibJO HCCJleAOBaHHR QeHTpaJILHOro apncroKpBTH'IeCKoro KBapTaJia nOCJieAHero nepnoAa cymecroooaunR ropoAa (V-VI on. H .3.).
Y !lacmoK Z2. U.enLJO pacKonoK B 3TOM yqaCTKe 6LIJlo BLIRBJienue o6opoHHTeJI&HLIX cucreM
ropoAQ XnCTpHH o VI-V oo. AO H.3. llpou3oenu pa3pe3 6JIH3 ucCJieAooauuoro o 1955 r. nyHKTB;
OH 3BXBaTHJI H 'laCTL CKJIOHB CO CTOpOHLI HaHOCHOH DO'IBLI.
B xpouonom'leCKOM nopRAKe ycrauonunu 6onee o6HJILHLie cJieALI o6nTaHHR apxau'leCKoif
3noxu o CJioe, o KOTOpoM p83JIH'IaeTcR Tpn ropH30HTB. CJieALI o6nTaHHR peAKH AO nonoonHLI
VI o., ouu CTBHOBRTCR ryme oo oropoii nonoouue 3Toro neKa, npH'IeM MO)f(HO pa3JIH'IHTb tpn nOCJie~ooaTeru.HLie «<>a:JLI. B 3TOM CJioe uawnu pa3BaJIHHLI BLICOKoii creHLI c KaMeHHLIM «<>YHABMeHTOM
11 HQACTpOiiKoii H3 C&Maua ronutnnoii n 2-2,20 M. BepoRTHo 3TO ocraTKH o6opoHnTen&noro coopy)f(eHHR. Ha OCHOBaHHH HCCJieAOBBHHR HeOOJlbWOro Y'IBCTKa MO)f(HO 38MeTHTL CJieAyJOutee: DO-BHAUMOMY creua 6Lma nOCTpoeua npH6JIH3HTeJI&Ho K cepeAHHe VI o. AO H.3. 11 pa3pyweua K Koney Toro
)f(e BeKa HJIH B HB'IaJie V BeKa H3-3a CHJILHOro DO>t<apa. (: MOMeHTB B03BeAeHHR CTeHLI, OpHeHTHpoBaHHOft DpHMepHO C BOCToJKa Ha 3aDQA, OTJIO)f(eHHR CKODJIRJOTCR K ceoepy, D 'laCTH intra H/1/TOJ,
BCJieACTBHe qero JO)I(HLIH yqacroK 6Lm 3a6poweH. C 3Toro MOMeHTB HB6JIJOAaeTcR yoenn'leHHe
DJIBTO aHTponorenuoro npoHCXO>t<AeHHR.
H&A apxau'leCKHM CJioeM 3aJleraeT naDJiacrooauue V o. AO H.3., o KOTopoM coxpauHJiuc&
CJieALI )I(HJIHuta, AQTHpyeMoro Ha OCHOBaHHH «<>parMeHTOB Kpacuo-«t>urypHOit KepaMHKH. 3aTeM
CJieJzyeT CJIOit IV B. AO H.3., noBpe)f(AeHHLiii HeCKOJILKHMH norpe6eHHRMH. enon 3JlJIHHHCTH'IeCKOft
3DOXJI 3AeCb O'leHL CKynen, B OTJIH'IHe OT npyrux HCCJienooaHHLIX nyHKTOBj OH o6p83yeT enHHLIH
ropH30HT KOHQB 3TOft 3DOXH (I B. AO H.3.). CJienooaTeJILHO, B OOHTBHHH OTMe'laeTCR nepepLIB
B III-11 BB. no H.3., Korna yqacroK ucnoJIL30BaJIH o Ka'lecroe HeKponoJIR. B yKa3aHHOM
DYHKTe 3TOT nepuon Ha'IHHaeTCR B 3JlJIHHHCTH'IeCl<yJO 3DOXY Il nponOJI)f(aeTCR B Te'leHHe
pHMCKoro opeMeHH.
1..J:To6LI npOCJieAUTL o6opoHHTeJILHYJO creuy V o. no H.3. 3aJIO)f(HJIH ue6onLwoii wyp«<> (S 4),
BLIRBHBWHii ee CJie.Z:U,l B nponoJI>t<eHHH TOH )f(e JIHHHH K JOry. 0HH CHJILHO CMeuteHLI H HaxonRTCR
B TOM )f(e CTpaTurpa«!>H'IeCKOM KOHTeKCTe, 'ITO H B pauee HCCJienoBaHHLIX nyHJ<Tax.
1..JTO Kae&eTCR 6ecKypraunoro MOrHJILHHKa C TpynODOJIO)f(eHHeM pHMCKOH 3DOXH, TO yKa>t<eM,
qro uapRny c BCKpLITLIMH o 1955 r. TpHHBAQBTLJO norpe6eHHRMn, n 1959 rony pacKonaJIH eme
necRTL norpe6eHHii, BOCXOAR~, OJUIBKO, K npymM 3DOX8M. TpH norpe6eHHR OTHOCRTCR K 3JlJIHHHCTH'IeCKOii 3DOXe, onno (c TpynOCO>f<)f(eHHeM), BepORTHO, TO>t<e K 3TOit 3DOXe H WeCTL K pHMCKOMY
BpeMeHH. 0TKpLITHe DOCJienHHX He BHOCHT HH'Iero HOBOrO DO cpaBHeHHJO C npeAJAIJzylQHMH
naxonKBMH.
YllacmoK X. UenLJO paCKonoK 1959 r. o ceoepnoM u 3aD&JUIOM yqacTKax DJiaTo 6JIH3 Kpenocm o co6cToeunoM CMLICJie CJiooa 6Lmo ycrauooneuue rpannQ apxauqecKoro nocenenuR, BCKpLIroro o npoQecce paCKonoK 1956-1958 rr. n yqacrKe X. C 3Toii QeJILJO npou3oenu 'leTLlpe paape3a Z4, XNV u XNV ccpaBHHHB)) ua ceoepnoM KpaJO DJiaTo u XV Ha ero 38DQAHOM CKJIOHe.
B p83pe3e XNV, npou3oeneunoM ua paccroRHHH Il O M K ceoepo-38DQAY OT yqacrKa X,
BLIRBHJIH CJieAYJOutee CTpaTHrpa«!>H'IecKoe DOJIO)f(eHne: non CJIOeM pHMCKOrO HeKpoDOJIR OOHapymHJIH yrny6neuue, o KOTOpoM co6paJiu KepaMH'IecKnft MaTepuaJI IV o. AO H. 3., a TBK)f(e ue6oJlbwne yqaCTKH naDJiaCTOBBHHR IV o. H.3. B 3TOM paape:Je OTcyTCTBYeT cnoii 3JlJIHHHCTH'IeCKOH
3DOXH. non CJloeM IV D. BCKpLIJIH TPH )I(HJIHuta N2 1' 2, 3, KepaMn'leCKUH MarepHaJI KOTOpLlX
oocxonm K pauneMy nepuoAY V oeKa. ApxauqecKnii CJioii npenCT&oneu ocraTKBMH 12 )I(HJIHut.
CyAR no KepBMH'IeCKOMY MaTepuaJiy ace ouu npHH8A11e)f(aT K III apxauqeCJ<oMy CJIOJO (550525 rr. no H.3.). WyP«t>Lr, 3aJIO)f(eHHLie HH)f(e oonuoii nooepxnOCTH, BLIRDHJIH «<>parMeHTLI ponocCKoii oiiHoxoe CTHJIR ce wild goat)), naTnpyeMLle BTopoii 'leTBepTLJO VI n. AO H.3. HcCJienooaTenH
CKJIOHHLI C'IHT&Tb, 'ITO B 3TOM yqaCTKe DJIBTO apXaH'IeCKoe DOCeJieHHe B03HHKJIO JIHWL K cepenune
VI o. u pacmupHJiocL o ero BTopoii nonoouue. CucreMa nocrpoiiKn )I(HJIHut Ta >t<e, 'ITO u n yqaCTKe
X: C rJIHHOOHTHLIMH CTeHaMH H DOJIOM, DOCTJiaHHLIM HenocpencroeHHO Ha 3eMJie HJIH Ha CJIOe DeCKB
(HCKJIJO'IeHHe COCTBBJIReT )I(HJIHute N2 7, C KBMeHHLIM OCHODaHUeM rJIHH06HTHLIX CTell).
Paape3 XNV ccpaouuna)), npou3oenenHLiii ua paccroRHHH 200 M OT yqaCTKa X, rne naqunaeTcR cnyCK o paouuuy, no3BOJIHJl yCTBHoBHTb cJieJzyJOutYJO noCJienooaTenLHOCTL CJioeo : CJioii
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pHMCKOrO HeKpODOJJR nepeKpbiBBeT 3JlJJHHHCI'H'IeCKHii CJIOit, npe~CTBBJJeHHblii ~DYMR >KHJIHutBMH
nOCJI~eii $aabi o6manHR.
He o6uapf>Keuo ropH30HTa IV o. ~o H.3.; u~euo JJHWL ueCKoJlhKo paapo3HeHHbiX rnuHRHbiX 'lepeiiJ(oo 3Toro opeMeHH. O V o. ~o H.3. co~erenLcroyer >KHJJHute N2 3, KepBMH'IecKnii
M&TepHBJJ KOTOporo, a HMeHHO TapeJJKH C ome'I&TaHHbiM OpHBMeHTOM, MO>KHO ~aTHpoB8TL BTOpoA
nonoouuoii V o. ~o H.3. Cnoii VI o. ~o H.3. npe~CTaBJJeH JJHWL III apxau'leCKHM ropH30HTOM,
K KOTOpOMY BOCXO~T >KHJJHuta N!!N!! 4, 5, 6, 7 H 8, DOCKOJlhK}' 06HTaHHe B 3TOM nyHKTe pacnpoCTpBHHJJOCL JJHWL e~oa oo BTopoii nonoouue VI o. ~o H.3. B CBR3H c 3THM paape30M CJie~er ynoMRHYTL H o noRoJJeHHH ~ooiiuoro norpe6eHHR VI-VII BB. H.3., o KOTOpoM uawnu 6poH30Bble
npR>KK}' H 6JJRXy.
Paape3 XV ua paccroRHHH 250 M oT y'laCTKa X ne 6bJJJ 38.KOH'IeH; ero ~ooenH ~o III apxaulJeCKOro ropH30HTa H npo~oJJ>KaT o xo~e ~BJJLHeiiwHX paCKonoK. B 3TOM nynKTe CJioii pHMcKoro
neKponoJJR o'leHL Y30K. 3aro y~BJJOCL onpe~enHTL TpH 3JlJJHHHCI'H'IeCKHX ropH30HTa; ~peoueiiwuii
H3 uux oocxo~HT K Koruzy IV o. HJJH K na'laJJy 1II o. no u. 3. B 3TOM paape3e oTcyrcroyer CJioii
V o. ~ou. 3,
HaKoHeJ..t, p83pe3
ua paCCTORHHH 230 M K BOCTOKY OT y'laCTKa X BbiRBHJl CJJe~IOlllYIO
CTpaTHrpa$HIO: DO~ CJIOeM pHMCKOrO HeKpODOJJR 3JlJJHHHCI'H'IeCKHii CJIOii XOpoWO D~CTaBJleH
OCTaTKBMH DRTH >KHJJHut. K KOHJ..tY IV o. oocxo~T >KHJJHuta N!! 4 H N!! 6 . .UpeoueiiwHM CJioeM
p83pe38 l 4 RBJJReTCR CJIOit V B. ~O H.3., K KOTOpoMy OTHOCRTCR >KHJJHuta 7, 8 H 9. llOCJie~Hee,
CBMoe ~peBHee, BOCXO~T K nepooii DOJJOBHHe.
BB>KneiiwHM oTKpbiTHeM o 3TOM paape3e RBJJJieTCR creua 6oJJLWHX paaMepoo, oepoRTHO
KpeUOCTHaR; cy~R DO crpaTHrpa$H'IeCKOMY KOHTeKcry, OHa, DOB~MOMy, CJIY>KHJJB C DOJJOBHHbl
V o. ~o nonooHHbJ IV o. ~o H.3.
KaK Rocroyer H3 DbJWeH3JlO>Keuuoro KpaTKoro onncaHHR crpaTHrpa$n'leCKHX p83Mepoo,
HCCJie~ooauHR ~OK838JJH, 'ITO o ceoepo-BOCTO'IHOM y'laCTKe DJJaTo (Z 4) noceneuue B03HHKJJO o
V B. ~O H.3. l.JeM·~BJJLWe Ha 3811~, TeM OTJJO>KeHHJI CTBHOBRTCR DJJOTHee, ~OCTHrllJI BbJCWeii TO'IKH
o y'laCTKe X. Y ceoepuoro KpaR DJJaro ecTL yK838HHR, 'ITO apxBH'IeCKoe noceneuue 6bJTOBBJJo o
ueMuoro 6onee no3~HHii nepuo~ - oo BTopyJO 'leTBepTL VI o. ~o u .3. H o cepe~ue VI o. ua ceoepo-oocro'IHOM KpaiO UJ18TO.
1. KyplaHHWil HeKponoAI>. B Kypraue XVI oCKpbJJJH eute TpH oTopH'IHbJX norpe6eHHR c
TpynonoJJo>KeHHeM, BOCXOltRutHX K VI B. H.3. H paCKODBJJH DOCJieltHHe noa H3 DRTH Kyprauoo
rpe'leCKOii 3noxn, uaxo~utHXCR no~ 6oJJLWHM pHMCKHM KyprauoM. H~eHHblii o HHX MarepHBJJ
CO~eitCTBOBBJl npooepKe Ha6JJJO~eHHii B CBR3H C HCCJie~OB8HHRMH npe,l\b~utHX JleT.
Il. KyplaHW Ha BWCOKO.M nAamo HeKponoAR. Kyprau XXII, cpe~eii BbJCOTbJ, co~ep>KBJJ
KOCTpHute H norpe6eune c Tpynoco>K>KeHHeM, a TaK>Ke RMY c OCTaTKBMH KOCTpHuta, oepoRTHO
DbJKonauuyJO nOCJie oo3oe~eHHR J<YPrBHa . .UaTHpyercR TpeTbeii 'leToepTLJO V o. ~o H.3.
Kyprau XXIV, 38HHMBJOutHii o6wnpuy10 DJJOut~. 6bJJJ B03B~eu o pHMCJ<YIO 3noxy. Ero
y~OCL HCCJie~ooaTL JJHWL 'lacrH'IHO; HCCJI~OB8HHe 38.KOH'IHTCR B XO~e ltBJlLHeiiWHX p&CKODOK.
III. KyplaH Ha 6epuy oJepa CuHtl/e. B CHJlhHO yDJJouteHHOM K}'praue XXIII uaxo~ocL
norpe6euue c Tpynoco>K>KenneM H $parMeHTbJ >KepToeuuoii rJJHHRHoii nocy~bl IV o. ~o H.3.
CaMbJii 6onLwoii Kyprau H3 rpynnbJ Kyprauoo ua npu6pe>KHOM neCKe - J<YPraH XXVne y~BJJOCL HCCJie~ooaTL nonuocrLJO. B o~noM H3 paCKonaHHbJX y'laCTKoo BCKpbJJJH oropH'IHoe
norpe6euue c Tpynoco>K>KeHHeM H 6oraTbJM norpe68JlhHbJM uuoeHTapeM (KepBMHKa, creKJJRHHbie
cocy~bJ, $n6yna) I o. H.3.

(N!! 1 u N!! 2)

z4

B

y'4acmKe KyplaHa

XV 1

a) 3aKOH'IeHo HCCJie~ooauue K}'praua XVI, npn'leM rnaouoe norpe6eHHe ne 6b1Jlo u~euo.
6) BCKpbiTO eute TpH oropH'IHbJX norpe6euHR VI o., OTHOCRutHXCR K onHcauuoii o npe~bJ~ymeM noKJJ~e rpynne.
o- r) PacKonauo ~oa noCJie~HHX rpe'leCKHX Kypraua, uaxo~utHXCR no~ KyprauoM XVI ;
MaTepHBJl O~HOro H3 HHX (XX) ~ODOJJHHJJ C~eJJBHHble B XO~e npe~bt;zyll.lHX HCCJI~OBaHHii Ha6JJJO~e
HHR o CBR3H c norpe6BJJLHbJM o6pR~oM y reroo, >KHBWHX no coce~croy c Xncrpueii.
~) B yqacrKe Kypraua XVI o6uapy>KHJJH TpH 6ecK}'praHHbJX norpe6eHHR c Tpynonono>KeuneM, BOCXO~utHX K V B ~O H.3.
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LE CHANTIER D'HISTRIA
RESUME

Au cours de la campagne de 1959, les recherches ont ete continuees dans la cite, dans l'etablissement civil exlra muros et dans la necropole.
Juteur T. Dans le secteur T, les fouilles, quoique de moindre importance que ce!les des
dernieres annees, ont donne lieu a quelques decouvertes interessantes, qui completent, sans les
modifier, nos connaissances anterieures sur son passe. Dans l'aire sacree, les fouilles ont mis au
jour, sur une surface assez reduite, derriere l'autel decouvert dans les campagnes precedentes,
un second autel de forme rectangulaire et de proponions plus modestes, une base de dimension~
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considerables, sans doute un piedestal de statue, une autre, de proportions plus modestes;
enfin, entres ces pieces, trois petites bases pourvues des encoches caracteristiques pour la
fixation d'hermes ou de steles votives.
Il faut signaler, comme particulierement importante pour la connaissance de l'histoire
de la viile grecque pendant le III• siecle av. n. e., ainsi que de certains traits d'urbanisme, la
decouverte d'une stele en marbre sur laquelle se trouve inscrit un decret honorifique, qui fournit
des renseignements precieux sur les relations de la viile avec Zalmodegikos, chef gete du Ilie
siecle av. n. e. La decision sur laquelle s'acheve le decret stipule que celui-ci soit grave en deux
exemplaires, dont l'un sera place dans l'agora, devant le portique et l'autre pres de J'autel de
Zeus Polieus. Etant donne que la stele a ete decouverte a immediate proximite de l'autel degage
pendant les fouilles precedentes- autel qui paraissait d'ailleurs, des le debut, etre independant -,
il est permis de supposer qu'il s'agit bien de l'autel de Zeus Polieus auquel se refere l'inscription,
et cela d'autant plus que la stele en marbre s'adapte parfaitement a l'une des bases d«ouvertes
en 1957 aupre; de c:! meme monument.
· .
Parmi les constructions civiles qui s'eleverent au-dessus de la zone sacree, une fois ceHe-ci
abandonnee, les plus interessantes se sont averees celles du Ier siecle de n. e., qui prouvent
une fois de plus la transformation subie alors par ce quartier, qui, de religieux, devient civil;
il faut egalement mentionner un grand bâtiment de la fin du IW siecle de n. e. qui existait encore,
plus ou moins refait, au IV• siecle. Ces constructions etaient recouvertes de vestiges plus nouveaux, blen que plus rares et plus endommages, et ceux-:i, a leur tour, des constructions du
vi• siecle de n.e., en meilleur etat de conservation, qui avaient deja fait l'objet des campagnes
de fouilles precedentes.
Dans le stcttllr de la Grande Porte, ou le srecherches avaient ete inaugurees en 1958, l'effort
principal a parte sur la mise en valeur historique et. museologique de certains monuments
partiellement degages au cours des annees 1927-1942. Les travaux de 1958-1959 ont permis
de raccorder au point de vue stratigraphique les dits edifices a ceux decouverts lors des deux
dernieres campagnes. Mais, etant donne le maigre resultat fourni par celles-ci, on a du, provisoirement, se contenter d'etablir la succession des phases de construction, la delimitation de cellesci dans une chronologie absolue demeurant une charge pour les campagnes a venir. Des resultats
importants ont ete obtenus, en revanche, dans l'etude du dernier niveau d'habitation, qui s'avere
avoir represente sur une surface considerable et ininterrompue, le centre urbain d'Histria.
Sutenr central de la citi (point D). Dans ce secteur, on a commence, au cours de l'annee
1959, a degager la portion de terrain situee au nord de la maison romaine tardive (D. 1), en
vue de recherches sur le quartier central, aristocratique, de l'epoque finale de la cite (V•- vn•
siecles de n. e.).
Sutenr Z1 • Dans ce secteur, les recherches ont parte sur les systemes de defense de la viile
d'Histria aux VIe- v• siecles av. n. e. On y a pratique, a proximite d'un point ayant fait l'objet
de fouilles en 1955, une section coupant egalement une portion de la pente qui debouche a
la zone de sol alluvionnaire.
.,
On y a d'abord idcntifie, pour l'epoquc archaique, unc couchc asscz richc en rcstes d'habitations, dans laquelle on a rcconnu trois niveaux. Puis, jusqu'au milieu du VI• siecle, les restes
d'habitation sont plus rares, pour redevenir beaucoup plus abondants dans la seconde moitie
du siecle, qui comprend trois phases. On a mis au jour, dans cette couche, les ruines d'un
grand mur a fondations de pierre et superstructure en torchis, de 2m-2m20 d'epaisseur, qui etait
probablement un mur de defense. L'examen de ce mur, quoique portant sur une portion reduite,
permet de faire les remarques suivantes: il semble que le mur ait ete construit vers le milieu
du vr siecle av. n. e. et detruit, a la fin du meme siecle ou au debut du siecle suivant, par
un grand incendie. Quoiqu'il soit oriente plus ou moins est-ouest, on constate que des le debut,
les depots s'accumulent vers le nord, dans la zone intra mnros, le terrain situe aupres du mur
etant abandonne. C'est a partir de cette limite que l'on note le phenomene du developpement
du plateau, qui est donc de formation anthropogenetique.
Au-dessus de la couche archaique, on a rencontre une couche du v· siecle av. n. e.,
dans laquelle se trouvent les restes d'une habitation que des fragments ceramiques a figures
rouges ont permis de situer chronologiquement. Vient ensuite une couche appartenant au IV•
siecle av. n. e. et bouleversee par des tombes. La couche correspondant a l'epoque hellenistique
est, contrairement a ce que l'on avu partout ailleurs, fort pauvre; elle comporte un seul niveau,
correspondant a la fin de cette epoque, c'est-a-dire au r• siecle av. n. e. On constate donc une
interruption dans l'habitation au cours des III•-n• siecles av. n. e., laps de temps pendant lequel,
a partir de l'epoque hellenistique et jusqu'a l'epoque romaine, y compris celle-ci, l'endroit fut
affecte a la necropole.
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En etendant les recherches sur le mur de defense du v• siecle av. n. e., on a effectue un
petit sondage (S' 4) qui a permis d'en retrouver le trace dans la meme direction sud, ses restes,
fortement bouleverses, se presentant dans le meme ordre stratigraphique qu'aux points mentionnes plus haut.
Quant a la necropole plane d'inhumation d'epoque romaine, il faut mentionner la decouverte, au cours de l'annee 1959, de dix nouvelles tombes qui viennent s'ajouter aux treize tombes
decouvertes en 1955. Ces tombes sont d'epoques differentes: trois d'entre elles sont d'epoque
hellenistique; une quatrieme, peut-etre a incineration, est de la meme epoque; six sont de
l'epoque romaine. Celles-ci n'apportent aucun element nouveau.
Julenr X. La campagne de fouilles de 1959 dans les zones nord et ouest du plateau
voisin de la cite proprement dite a eu comme objectif la delimitation de l'etablissement archaique decouvert lors des campagnes effectuees dans le secteur X en 1956-1958. Dans ce but,
quatre sections ont ete pratiquees: les sections Z 4, XNV et XNV - ce plaine)) a la limite
nord du plateau et la section XV sur le câte ouest.
La section XNV, pratiquee a 110 m nord-ouest du secteur X, a fait voir la stratigraphie
suivante: sous la couche du cimetiere romain, on a delimite une depression d'ou l'on a recolte
de la ceramique du 1v• siecle av. n. e., ainsi que des portions reduites d'une couche du IV•
siecle, la couche hellenistique manquant. Sous la couche du IV• siecle, on a trouve trois habitations - no• 1, 2 et 3 - datant, d'apres leur ceramique, du debut du v· siecle. La couche archaique est representee par les restes de douze habitations, ,.que leur materiei ceramique situe toutes
au III" niveau archaique (550-525 av. n. e.). Les sondages effectuees sous le niveau de la nappe
d'eau ont li vre des fragments d'oenochoes rhodiennes de style c< bouquetin sauvage )), que f'on
peut dater du second quart du VI• siecle av. n. e. Ceci pone a croire que, dans cette zone du
plateau, l'etablissement archaique n'a commence a exister que vers le milieu du vi· siecle,
pour se developper au cours de la seconde moitie du siecle. Les habitations sont construites
selon le meme systeme que celles du secteur X, c'est-a-dire que leurs murs et leur plancher sont
poses a meme le sol ou sur une couche de sabie, l'unique exception a cette regie etant l'habitation no 7, dont les murs en argile reposaient sur un socle en pierres.
La section XNV - « plaine )), pratiquee a 200 m de la section X, sur une pente qui descend vers la plaine, a permis d'etablir la succession des couches comme suit: la couche du cimetiere romain se trouve au-dessus de la couche hellenistique, qui est representce par deux habitations - no• 1 et 2 - de la derniere phase d'habitation.
On n'a pas trouve de couche correspondant au IV• siecle, si ce n'est, ~a et la, quelques fragments ceramiques. Le v• siecle av. n. e. est atteste par l'habitation n° 3, dont le
materiei ceramique, a en juger d'apres des assiettes a decor imprime, appartient a la seconde
moitie du siecle. La couche du II• siecle av. n. e. n'est representee que par le niveau 3 archaique,
dont font panie les habitations n"" 4, 5, 6, 7 et 8, l'etablissement ne remontant, en ce point,
qu'au milieu du VI" siecle. Cette section a egalement amene la decouverte d'une tombe
double des vi·-vn· siecles de n. ere, dans laquelle se trouvaient une boucle et une applique
..
en bronze.
La section XV, pratiquee a 250 m du secteur X, n'a pu etre achevee, les fouilles, qui
penetrent seulement jusqu'au niveau III archaique, devant etre reprises dans la campagne future.
La couche du cimetiere romain est fort mince en ce point; en echange, on a pu determiner
trois niveaux hellenistiques, dont le plus ancien remonte a la fin du IV• siecle ou au debut du
III• siecle av. n. e. La couche du v• siecle av. n. e. manque dans cette section.
La section Z 4 , enfin, qui se trouve a 230 m est du secteur X, presente la stratigraphie
suivante: la couche hellenistique, recouverte par la couche du cimetiere romain, est assez bien
representee par les restes de cinq habitations. Celles numerotees 4' et 6 se situent vers la fin
du IV• siecle. La couche la plus ancienne de la section Z 4 est celle du v• siecle av. n. e., dont
font partie les habitations 7, 8 et 9, cette derniere, qui est la plus ancienne, datant de la
premiere moitie du siecle.
La decouverte la plus importante faite dans ce secteur consiste en un mur de proponions
considerables, probablement un mur d'enceinte qui, a en juger d'apres sa position stratigraphique,
semble avoir ete utilise entre le milieu du v• siecle et le mtlieu du IV• siecle av. n. e.
Ainsi qu'il ressort de cette presentation stratigraphique succincte, les fouilles ont etabli
que, dans la zone nord-est du plateau (Z 4), le debut de l'etablissement archaique se situe au
v• siecle av. n. e. A mesure que l'on avance vers l'est, les depots deviennent plus denses,
la densite maximum etant atteinte dans le secteur X. Il semble que l'etablissement ait pris naissance, vers la limite nord du plateau, a une date plus recente, au second quan du VI" siecle
av. n. e., et sur son cote nord-ouest vers le milieu du VI• siecle.
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1. Necropole 11111111/aire. On a decouvert, dans le tumulus XVI, trois nouvelles tombes
secondaires a inhumation, datant du Vr siecle de n. e. On a fouille les deux derniers tertres
d'epoque grecque, du groupe des cinq tertres recouverts par le grand tumulus romain. Ces
travaux de liquidation ont permis de verifier certaines observations faites tors des recherches des
annees precedentes.
II. Les 111111111111 d11 plaleall 1/wi de la necropole. Le tumulus XXII, de dimensions moyennes,
contenait un bucher et une tombe a incineration, ainsi qu'une fosse (creusee probablement aussitot apres l'erection du tertre), dans laquelle se trouvaient les restes d'un bucher. La decouverte
se situe au troisieme quart du ve siecle av. n. e.
Le tumulus XXIV, de grandes dimensions et d'epoque romaine, n'a ete fouille que partiellement, les travaux devant etre continues au cours de la campagne future.
III. Les 11111111l11s de la rive d11 lac Jinoi. Le tumulus XXIII, fortement aplati, contenait unc
tombe a incineration et des fragments de ceramique a offrandes, datant du IVe siecle av. n. e.
Le tumulus XXV, le plus grand du groupe, situe sur la plage du lac, n'a pu etre que partiellement etudie. o,ns l'un des secteurs fouilles on a trouve une tombe secondaire a incineration,
pourvue d'un riche inventaire funeraire (ceramique, recipients en verre, une fibule), datant du
1er siecle de n. e.
IV. Zone d11 lnm11hts XVI.
~ On a acheve de fouiller le tumulus XVI, sans en decouvrir la tombe principale.
b) On a decouvert encore trois tombes secondaires du vye siecle appartenant au groupe
decrit dans le rapport precedent.
c-d) On a fouille les deux derniers tumulus grecs recouverts par le tumulus XVI; l'un
d'entre eux (XX) a fourni des donnees completant les observations faites au cours des campagnes
precedentes, au sujet du rite funeraire de la population gete des alentours d'Histria.
e) Dans la zone du tumulus XVI, on a decouvert trois tombes planes a inhumation,
datant du ve ·siecle av. n. e.

EXPLICATJON DES FIGURES
Pl. 1. - Histria, 1959. Scctcun cxplorb.
Pl. 11. - Scctcur T. Zone sacrec a l'epoquc grecquc classiquc, avcc les trois monuments decouvcns cn 1959
(F, G ct H).
Fig. 1. - Scctcur T. Vuc panicllc de la zone sacrec, montrant les trois monument& F, G ct H, ainsi quc les basca
&, L ct IC decouvcncs ccttc annec; au fond, l'autel de Zeus Pol ieus; a gauchc, les fragmenta du temple doriquc en marbrc,
decouvcns au coun des campagncs precedentcs (vuc prisc de l'oucst).
Fig. 2. - Scctcur T. La stele «des mcssagcn,., a l'endroit de la decouvene.
Fig. 3. - Sccteur T. Fa~lde du bâtiment romain des me-tve siC:clcs de n.e. avcc l'entrec corrcspondant a la premiere phasc de construction.
Pl. III. - Sccteur "la Grande Ponc». Fouillcs anterieun a J'annec 1959.
Pl. IV. - Sccteur «la Grande Pone,.. Fouillcs de l'annec. Phascs de construction des mun.
Pl. V. - Sccteur X, scction XNV. Coupc de la paroi sud.
Pl. VI. - Sccteur X, scction XNV ~· plaine 11. Plan de la fouille et coupc de la paroi sud.
Fig. 4. - Sccteur X. 1. statue en terre cuitc de la decssc Aphrodite; 2, cratere, ceramique grisc; 3, anac de cratere
a colonnettcs, style rhodien; 4, fragment d'assiettc a decoration imprimee; 5, fragment de cratere decore de 6gurcs rougcs;
6, ocnochoe hellenistique.
Fig. 5. - Sccteur X. 1, boucle et applique en bronze trouvees dans la tombc des VIe-VIle siecles de n. e.;
2, pctite coupc attique; 3-4, fragmenta de coupcs a decor estampe.
Pl. VII. - Scction z.. Plan de la fouille ct coupc de la paroi sud.
Pl. VIII.- Sccteur ~. scction ~ S a. Plan de la fouillc ct coupc de la paroi oucst.
Fig. 6. - Sccteur ~. scction ~ S a. 1, ruincs des assiscs du mur d'epoque archalque, vucs du nord; 2, les
mcmcs, vues du sud.
Fig. 7. - Sccteur ~. scction ~ S a. 1, pctitc cruchc romaine; 2, ocnochoe hellerustique; 3, cruche romaine,
fragmentairc; 4, ecuelle hcllenistique; 5, ecuelle grisc.
Fig. 8. - Sccteur ~. scction ~ S a. Amphore provenant du complae de la tombc n° 20.
Fig. 9. - Sccteur ~. scction ~ S a. 1, creusct cn fer; 2-3, deux fragmenta d'un atrigile en fer.
Fig. 10. - Sccteur «Necropole tumulaire11. Tombcs sccondaircs du VIe siecle de n. e., decouvencs dans le
tumulus XVI (ccllcs decouvencs en 1959 sont soulignecs).
Fig. 11. - S«tcur «Necropole tumulaire11. Les tenrcs ct tombcs grccs trouvea sous le tumulus XVI.
Fig. 12.- Sccteur ~·Necropole tumulaire11. Ocnochoe de style Kench decouvene dans le tumulus XXI.
Fig. 13. - Sccteur «Necropole tumulairc11. Canthare decouvert dana la tombc secondaire 3 du tumulus XVI.
Pl. IX. - Sccteur «Necropole tumulaire11. Plan ct coupc DB du twnulus XXII.
Pl. X. - Sccteur «Necropole tumulairu. Buchcr du tumulus XXII.
Fig. 14.- Scctcur «Necropole tumulaire11. Cantharc attique, appanenant au groupc Saint-Valentin, decouven
dans la tombc du tumulus XXII.
Fig. 15. - Sccteur «Necropole tumulaire11. Cruchc romaine cn vene uouvee dans le tumulus XXV.
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Fig. 16. - Situation morpho-hydrographique actuelle de la r~gion d'Histria. 1, lacs; 2, basscs terres, de formation
alluvionnaire, ayant l'aspcct d'iles et de prcsqu'iles; 3, cordons littoraull, vcstiges ancicna de l'action de la mcr; 4, t~moins
de l'~rosion formb de schistes vens: A - Histria; 8 - lea sept tumulus; 5, principales zones de tumulus de la plai ne
littorale; 6, aqu~duc romain; 7, les deull digues anthropogm~tiqucs.
Fig. 17. - Situation paleogwgraphique au d~but de l'holocene, au moment climatique le plus favorable, loraquc
le nivcau de la mer ~tait plus ~lev~ que de nos joun. 1, la mcr; 2, ~pots marina; 3, les ponions de prcsqu'iles ~rodces
par la mer qui ont constitu~ les deu:a t~moins d'Hiatria (A) ct des sept tumulus (8); 4, la ponion de prcsqu'ile ~rod« par
les vagues dans la zone du t~moin d'Histria.
Fig. 18. - Situation palwg~ographique aux VIle- VIe siecles av. n. e., montrant l'ntension de la plaine littoralc
d'Histria. 1, lacs; 2, zonca madcageuscs; 3, d~pots de sabie a la base du plateau qui ont permis la rcconstitution du cordon
littoral; 4, les iles du lac Sin~ nomm«s Grindul Mare (le« Grand Banc ~t), vestiges erodb de l'ancicnne cote, sur lcsqurlles
on signale l'c:xistencc de tumulus et de hns.
Fig. 19. - Situation pal~ogrographiquc aux 1\ c -Ilie sieclcs av. n. i:, montrant l'aspcct de la plaine littoralc
d'Histria. 1, lacs; 2, zone mar«ageuse; 3, le cordon littoral reconatitue d'apri:s les vcstigcs subsistant aux septtumulus (1)
ct d'apri:s les d~pots de sabie trouvb a la basc du mur d'enccinte grec (2); 4, la mcr; 5, ponion de l'ancien cordon
littoral, dans la zone des sept tumulus; 6, la pleine c6tiere. Le plateau, a cctte epoque, etait d~ja forme.
Fig. 20. - Situation morpho·hydrographique du littoral de la region d'Histria - Chituc - Grindul Lupilor. 1,
hancs de sabie existcnts; 2, bancs de sabie rcconstitues; 3, zones du lac Sino~ compriscs entrc 1m50 et 2m de profondcur;
4, zonn d~passant 2m de profondeur; 5, orientat ion des d~pots de sabie au nord-ouest de Chituc; 6, orientat ion des dtpots
de sahle au nord de Chituc; 7, direction de navigation des batcaux ven la cit~ d'Histria dans l'antiquit~; 8, la mer.
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA MANGALIA
(CALLATIS)

A

mare de cercetliri arheologice întreprinse in ultimii zece am 1n ţara
urmele vechii cetliţi greceşti Callatis nu s-au bucurat de atenţia acordatli
altor centre de aceeaşi importanţli şi nloare ştiinţifid. ln afarli de săpăturile
de scurtă durată întreprinse aici in vara anului 1949 1 nu s-a mai făcut nici un fel de cercetare pînă in anul 1959. Începerea, la această dată, a lucrărilor de sistematizare şi reconstrucţie a unei părţi a oraşului Mangalia a impus cu necesitate reluarea, pe plan mai
mare, a săpăturilor arheologice legate de ruinele cetăţii Callatis. Ca urmare, Institutul
de arheologic :-o.l Academiei R.P.R. a încredinţat această muncă unui colectiv de cerc~tători,
căruia i-a reVenit sarcina de a supraveghea in permanenţă zonele unde urma să se ridice
construqiilQ moder~e şi de a face săpături în punctele unde au apărut obiective importante.
!\lunea de cercetare s-a desfăşurat pe o per;oadă de timp cuprinsă între lunile februarie
şi septembrie 1959 şi s-a soldat cu importante descoperiri privind diverse aspecte din
viaţa coloniei doriene de la Mangalia 2 •
Se ştie eli săpăturile arheologice mai vechi, în special cele executate de O. Tafrali 3
în anul 1924, concentrate în colţul de nord-est al cetăţii, au dus la dezvelirea unei părţi
din latura de nord a incintei romane tîrzii şi a unui mare edificiu, din aceeaşi vreme.
Pînli la reluarea cercetărilor din anul 1959, ruinele celor două monumente, care nu
fuseseră pe deplin dezvelite şi studiate, se acoperiseră în bună parte de depuneri moderne.
Noile săplituri au scos la iveală o parte însemnată din zidul de incintă şi din edificiul
amintit. Rezultatele obţinute şi concluziile la care s-a ajuns vor fi consemnate in cele
ce urmează. Pentru o mai bună intelegere a diferitelor descoperiri se va descrie fiecare
complex arheologic în parte; uneori ne vom referi şi la situaţii cunoscute din publicaţiile
anterioare.
N

1

PLANUL
noastră,

1. ZIDUL DE INCINTA DIN EPOCA ROMANA
(latura de nord)

O dată cu dezvelirea parţială a edificiului roman urztu din colţul de nord-est al
cetăţii, săpăturile arheologice mai vechi au urmărit şi degajat de la est spre vest, o bună
parte din latura de nord a incintei romane. Reluarea cercetirilor în cursul anului 1959
pentru completa dezvelire a clădirii amintite a constituit un bun prilej şi pentru punerea
in valoare ştiinţifid şi muzeistică a zidului de apărare.
1 &port tJsuprtJ ftruttirilor tJrhtologict tit !tJ MtJngtJiitJ,
in JCIV, 1, 1,1950.
1 Din colectivul de sipituri au fiicut pane: Em. Condurachi, R. Vulpe, V. Canarache (responsabili), Gabriella
Bordenache, C. Preda, Em. Popescu, Petre Diaconu,
Petre Alexandrescu, Trifu Maninovici, Alex. Vulpe şi

arh. Dinu Teodorescu clruia ii revin toate lucrările de
planuri, relevee etc. In lunile octombrie şi noiembrie
1958, Al. Alexandrescu şi Gh. Bichir au ficut unele cercetiri la Mangalia, prilejuite tot de lucrArile de construcţie.
1 O. Tafrali, LA citi pontiqut tit CtJittJtis, in AArh, 1,
fasc. 1, 1927, p. 47 şi urm.
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Fig. 1. - Mangalia. Planul sApiturilor efectuate in anul 1959.

Fig. 2. - Mangalia. Profilul peretelui de E al secţiunii A - 8,
executati in exteriorul zidului
de incint:l, lingi turnul nr. 2.
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În cursul lucrărilor amintite s-a trecut mai întîi la operaţia de curăţire şi de degajare
a incintei, de depunerile moderne, pe porţiunea dezvelită în campaniile de săpături
anterioare. După aceea s-a continuat cu degajarea laturii respective către vest, prin
trasarea de secţiuni transversale pe zid şi apoi prin urmărirea celor două feţe ale incintei.
Dărîmăturile şi depunerile aflate în preajma zidului au fost complet înlăturate, în aşa
fel, încît, pe t,oată porţiunea săpată, zidul a fost dezvelit pînă la nivelul de călcare al
epocii respective. Această operaţie s-a făcut pe o lungime de aproape 100 m. În continuare, adică tot spre vest, latura respectivă a incintei a mai fost urmărită prin sondaje
pe o lungime de încă aproape 250 m, pînă aproape de şoseaua C.onstanţa- Mangalia,
unde face colţ spre sud.
Zidul măsoară o grosime cuprinsă între 3,10 şi 3,40 m. El se mai păstrează in
partea descoperită, pe o înălţime de 0,60 pînă la 1 m iar în unele sectoare este demontat
pînă la temelie. Uneori însă emplectonul se ridică pînă la o înălţime de circa 2 m. Sistemul
de construcţie este cel folosit în mod obişnuit la asemenea monumente. Arc cele două
feţe construite din blocuri de piatră de calcar fasonate, iar interiorul umplut cu bolovani
de piatră legaţi între ei cu mortar de var. Faţa interioară foloseşte blocuri de piatră de
dimensiuni mici, iar cea exterioară blocuri mari şi mult mai îngrijit lucrate. Mortarul
de var folosit atît la emplecton cît şi la zidirea celor două feţe este foarte curat, fără vreun
amestec de cioburi sau cărămizi pisate.
Pe porţiunea dezvelită a incintei se află două turnuri exterioare, de formă rectangulară (fig. 1). Cel dinspre est (nr. 1) descoperit încă din săpăturile mai vechi, are laturile
de est şi vest'lungi de cîte 6,15 m, iar cele de sud şi de nord de cîte 7,80 m. Grosimea
pereţilor măsoară numai 1,75 m. Turnul următor (nr. 2) situat la o distanţă de 34,50 m
mai spre vest faţă de primul, a fost demantelat pînă aproape de fundaţie; laturile sale
de est şi vest sînt lungi de cîte 7,45 m şi groase de cîte 2,34 m fiecare, iar cele de sud şi
nord măsoară în lungime 7,30 m, ultima fiind groasă de 2,90 m.
Lucrările de construcţii întreprinse în zona situată la est de casa de cultură a oraşului
au scos la iveală şi urme din latura de vest şi de sud a cetăţii. În acest sector zidul
este suprapus de magazinul «Alimentara» şi de blocurile I.G.A.F. şi D. Pe latura de
sud s-a găsit şi una din porţile cetăţii, acoperită acum de fundaţiile blocului D.
Secţiunile executate perpendicular pe zidul de N al incintei au prilejuit o serie
de observaţii de ordin stratigrafic şi în legătură cu unele aspecte de tehnică constructivă
şi cu data ridicării zidului respecti~. S-a constatat cu această ocazie dl temelia incintei
începe de la pămîntul viu şi se ridică pînă la o înălţime de 1,90 m, ceea ce corespunde
nivelului de călcare al epocii. Pe această înălţime zidul este construit din blocuri de piatră,
sumar cioplite, legate între ele cu mortar de var. Nivelul de călcare în exterior, la data
construirii monumentului, se ridica cu 0,85 m peste humusul antic. Pentru a se ajunge
la nivelul acesta de locuire, pe măsură ce s-a ridicat construcţia, s-a recurs la ridicarea
terenului prin aducerea de pămînt curat şi consistent, care a fost adosat incintei. Aceste
ridicări succesive ale terenului ca şi modul de construcţie al temeliei, pot fi clar urmărite
pe o lungime de 6-8 m în direcţia nordică (fig. 2).
Peste aceste straturi de pămînt se află depunerile de cultură materială contemporane
datei funcţionării zidului. Atît ceramica, cît şi monedele descoperite în cuprinsul acestor
depuneri, - printre care cea mai veche este o piesă de la Carinus (283-285) --, precum
şi anumite situaţii de ordin stratigrafic, ne dau indicaţii, potrivit cărora data construirii
incintei poate fi stabilită cu suficientă probabilitate, cel mai devreme în cursul celei de
a doua jumătăţi a secolului III e.n. În sprijinul unei asemenea datări pledează de altfel
şi sistemul de construcţie al incintei, care este caracteristic epocii romane tîrzii. S-a
mai putut de asemenea stabili că zidul de apărare respectiv durează pînă la inceputul
secolului VII e.n. fiind scos din funcţiune în această vreme.
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De-a lungul incintei, paralel cu aceasta, la o distanţă de .\70 m spre nord, se constată
urmek unui zid gros de 0,80 m şi inalt de 1 m, lucrat din pietre informe legate intre
ck cu pămînt, care se parc să ti aYut ca rost Întărirea terenului din zona În\'ecinată.
În cursul lucrărilor de dez\'clirc a zidului de apărare amintit s-a dat peste urmele
unei incinte mai ,·cehi lucrată din pietre kgatc intre ele cu pămînt. J·:stc Yorha de incinta

grecească,

al cărei traseu, pc latura de nord a cetăţii, este urmat, datorită contiguraţiei
terenului, de zidul de apărare din epoca romană tirzie.

2. EDIFICIUL DIN EPOCA ROMANO-BIZANTINĂ
În colţul de nord-est al cetăţii se atlă un mare editiciu descoperit parţial in anul

1!J15 de D.\1. Teodorescu, care credea căc \"orha de o hasilică creştină 1 • Ulterior, in
anul 1924, O. Tafrali a extins cercetările din acest sector, reuşind să degajczc cea mai
mare parte a cditiciului pc care il interpreta ca aparţinînd unor tcrmc romane:!. Săpăturile
amintite nu clariticascră caracterul construcţiei şi nici nu dcgajascră in suticicntă măsură
unele p:1qi ale clădirii. Din aceste moti\'c, cit şi din imprejurarea că, intre. timp, depuneri
moderne acopcriscră cea mai mare parte a ruinclor cditiciului, s-a impus reluarea cercetărilor in acest sector. ,\stfcl s-a putut ajunge la cunoaşterea exactă a limitelor clădirii,
cu excepţia părţii de est, precum şi la datarca şi stabilirea caracterului ci.
1 Il. \1. Tl·,,J,,rcscu. Prima (OIIIf'anit r/,. _,rif>lilllri !tJ
CalltJtiJ, in R~tport tJJitpra (u!_if'ilti(ii .\lu:;ndui na!iont 1 dl'
anli<hilâ!i in"""' /'JI'i, Bucurc~ti, 1916, p. ]1 V>.
:! (), Tafrali. op. ril .. p. 4'J. S:ip:nuri ClllllplinH:Ilt:trl' in

an·st l·diticiu ~i la tumurilc amintite au făcut R. \'ulpc ~i
\"1. Dumitrcscu in anul l'HI; Cf. R. \'ulpc, in .·lniJ.,
XII, 1931, p. 2% 29-.
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Edificiul in discuţie este construit din pietre de calcar legate intre ele cu mortar
de var. Latura de nord o constituie însuşi zidul de apărare al cetăţii. l:1turile exterioare
ca şi unele ziduri despărţitoare din interior sint construite din blocuri mari de piatră,
frumos fawnate. Ele indică nu numai grija deosebită acordată ridicării monumentului,
ci şi wliditatea lui. Blocuri.le au o grosime de 1,10 m şi se mai păstrează pe înălţimi
cuprinse intre 0,80 şi 2 m. ,\şa cum s-a amintit, spre
est nu se cunoaste încă limita edificiului, dar este
posibil ca in acea~tă parte să mai existe încă o încă
pere mare.
Din ceea ce se cunoaşte pînă acum reiese că
avem de-a face cu un edificiu de mari proporţii.
Forma lui .este rectangulară, uşor neregulată, fiind
orientat cu faţa spre sud. Lăţimea, pe direcţia nordsud, in partea de vest este de 24,80 m, iar spre est
se reduce la 20 m. Lungimea, care nu poate fi stabilită
in mod exact, măsoară in porţiunea degajată, pc
latura de nord 38, 80 m, iar pe cea de sud 38,50 m
(fig. 1 plan).
Clădirea dczvelită se compune din două părţi
principale. Partea dinspre vest cuprinde mai intii o
sală basilicală mare, avind latura de vest lungă de
17 m, iar cea "de est de 15,50 m. Lă\imea ei măsoară
spre nord 13,40 m, iar la sud 14 m. Această încăpere
este împărţită in trei nave, pe direcţia nord-sud, prin
două şiruri de coloane, de la care, pc alocuri, se
mai păstrează doar urme. Întreaga sală a fost
iniţial pavată cu lespezi de piatră, păstrate numai in
parte. De-a lungul laturilor de est şi de vest se
pot vedea urmele unor banchete lucrate din piatră
obişnuită, necioplite, legate intre ele cu pămînt. În
nava de vest, se află un canal, lat de 0,30 m, cu
pereţii construiţi din piatră cu ~nortar şi fundul
pavat cu cărămidă, care porneşte din partea de
nord, de la nivelul pavajului şi se adinceşte treptat
spre sud, pînă se leagă cu canalul străzii.
Fig. 4.
Mangalia. Statuie de marmură
In partea de sud a sălii basilicale se află trei
din sec. III c. n. infltişind pc zeita Ncnu·sis (?).
mici încăperi, care comunică intre ele, prin intrări
ale căror dimensiuni nu mai pot fi precis determinate. Camera de vest arc dimensiunile de 3,30 X 6 m, cea din mijloc 5,50 ;< 6 m, iar
cea dinspre est 2,30 x 5,25 m. Ele sint pavate cu cărămizi de formă rectangulară, şi
de mărimi diferite (0,40 X 0,30; 0,35 :• 0,35 şi 0,50 x 0,50 m), aşezate in poziţii variate.
Pavajul nu se ~ai păstrează in intregime decit in incăperea dinspre vest şi parţial in
cea din mijloc. In cea dinspre est el este aproape complet distrus. Camera din mijloc
comunica cu exteriorul printr-o intrare destul de mare. Deocamdată este singurul
punct cunoscut pe unde se făcea legătura cu exteriorul intregului edificiu. Aceasta
nu exclude posibilitatea existenţei şi unei alte intrări a clădirii in partea ei de est,
nedezvelită încă.

A doua parte a edificiului, şi anume cea dinspre est, se compune in principal dintr-o
curte interioară (atrium) înconjurată spre est, nord şi vest de un portic. Are forma
drept unghiulară cu laturile de nord şi sud lungi de 11,30 şi 11,20 m, iar cu cele de
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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est şi vest lungi de 8,50 şi 8,75 m. La colţurile laturii de vest se păstrează urmele a
doi mari pilaştri, construiţi din piatră alternînd cu rînduri de cărămidă (fig. 3). Un alt
pilastru asemănător este situat la mijlocul laturii de sud, iar între ei se află baze de coloane,
care ajutau la susţinerea acoperişului porticului. Pe laturile de nord, sud şi est, în interior,
se află trei canale late de 0,30 :< 0,40 m, avînd pereţii construiţi din piatră cu mortar,

Fig. 5. - Mangalia. Capitel de

marmură

din sec. \'-VI e.n. decorat cu motive animaliere
frunze de acant.

şi

iar fundul cu cărămizi uşor alhiate. Rostul acestor canale era de a colecta apa provenită
din ploi şi de a o conduce apoi în afara edificiului. Întreaga suprafaţă a curţii era
pavată cu dale de piatră, din care au mai rămas pe loc doar cîteva.
Porticul care înconjoară curtea interioară are o lăţime de 3,10x3,35 m. Nu ştim
cu ce a fost pavat. Pare puţin probabil ca la pavaj să fi fost întrebuinţate plăcile de marmură
ale căror resturi au fost găsite în număr relativ mare în dărîmăturile din afara incintei.
Aceste plăci au fost folosite, mai degrabă, la placajul interior al zidurilor. În colţul
de sud-vest al culoarului se păstrează două puţuri a căror funcţie nu putem deocamdată
să o precizăm.
În partea de sud a curţii interioare şi a culoarului se întîlnesc alte două încăperi
mici, ambele de formă rectangulară, neregulată şi de mărimi diferite. Cea dinspre vest,
care măsoară în lungime 9,50 m şi 9,70 m, iar în lăţime 2,80 m şi 3 m, comunică printr-o
intrare lată de 1 m cu camerele pavate cu cărămidă. Cealaltă, care este lată de 5 şi de 5,45 m
şi lungă de 4,75 m şi de 4,95 m, comunică cu o sală mare situată la vest de curtea
interioară cu dimensiunile de 5,50 >. 18 m. Încăperile respective au fost şi ele pavate cu
dale de piatră, dintre care se mai păstrează i11 si/11 doar cîteva. Pereţii despărţitori
sînt lucraţi din blocuri de piatră cioplite cu îngrijire.
De-a lungul laturii de sud a edificiului se afla o stradă care avea pe mijloc un canal
colector, înalt de 0,80 m şi lat de 0,55 m, cu înclinaţie spre est, adică spre mare.
Iniţial el era acoperit cu dale de piatră. Funcţia lui era de a colecta apele din clădirile
vecine şi de a le conduce apoi spre mare. Că este aşa o dovedeşte atît tubul de teracotă
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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colţul de sud-vest al clădirii, prin care se scurgeau apele de
două canale care străbat latura de sud a aceleiaşi construcţii şi

din

pe
fac

acoperiş,
legătura

cit şi cele
cu canalul

mare al străzii.
În cursul săpăturilor întreprinse pentru dezvelirea edificiului amintit, şi anume
în punctele neexplorate din cercetările anterioare, situate de-a lungul laturii de sud în
imediata apropiere a incintei, au fost scoase la iveală unele fragmente arhitectonice şi
sculpturale deosebit de importante. Se remarcă printre acestea o statuie de marmură
din secolul III e.n. (fig. 4) 1, o serie de coloane şi baze de calcar, capitele de marmură
cu ornamente caracteristice epocii romana-bizantine şi numeroase plăci, tot din marmură,
folosite la cancelli, toate fiind decorate cu diferite motive florale şi geometrice. Destul
de des apare ca motiv ornamental şi crucea. O menţiune specială trebuie făcută asupra
capitelului de marmură decorat cu un rînd de frunze de acant, capete de berbeci şi
acvile devorîndu-şi prada (fig. 5), descoperit împreună cu coloana sa, tot din marmură,
în stradă, lîngă colţul de sud-est al edificiului. Este al doilea capitel de acest fel, care
apare în cadrul acelei clădiri 2 •
1\supra datei construirii edificiului şi asupra duratei lui în timp există o serie de
dovezi, care permit unele precizări. Ne referim, în primul rînd, la sondajul executat în
interiorul clădirii; observaţiile stratigrafice arată că editiciul a fost construit, cel mai
devreme la sfîrşitul secolului IV sau la începutul secolului V e.n. Elementele arhitectonice amintite şi motivele lor ornamentale lasă să se întrevadă că monumentul în
discuţie a durat, cu unele reparaţii şi refaceri, în tot cursul secolelor V şi VI e.n.
Prezenţa unui edificiu de mari proporţii, avînd probabil un caracter public, la
care se foloseşte o mare cantitate de marmură, cu piese arhitectonice îngrijit lucrate,
dovedeşte că oraşul Callatis, în secolele IV- VI e.n., cunoaşte o dezvoltare economică
însemnată. Exploatarea teritoriului rural, ca şi comerţul cu cereale, se dovedeşte şi de
data aceasta a fi fost principala sursă de venituri a oraşului ca şi în etapele anterioare.

3. NECROPOLA ELENISTICĂ-TUMULARĂ ŞI PLANĂ

La nord şi nord-vest de incinta cetăţii din epoca romană, pe locul unde astăzi se
stadionul oraşului şi teatrul de vară, s-au făcut o serie de descoperiri, care, legate
de altele mai vechi, dovedesc existenţa, în această parte a cetăţii, a unei necropole tumulare
şi plane din epoca elenistică. Descoperirile au fost prilejuite de lucrările de amenajare
a terenului pentru construirea teatrului de vară şi a stadionului.
a) .MoriiJÎntul cu papir (Movila 1). Cu ocazia nivelării terrnului din partea de vest
a stadionului, în apropierea şoselei ce duce de la gară spre centrul oraşului, a ieşit la
iveală un cerc de piatră, incomplet păstrat, cu diametru) în direcţia N-S de 13,55 m
şi E- V de 14,20 m, format dintr-un şir de blocuri, iar pe alocuri din două şiruri suprapuse, lucrate numai în exterior. În partea lui de vest, legate de acesta, se află mai multe
plăci de piatră, constituind, după cîte se pare, resturile unui altar, pe care se vor fi adus
jertfe în amintirea celui înmormîntat (fig. 6 a). În urma cercetărilor făcute s-a constatat
că el înconjura un tumul, a cărui înălţime nu a mai putut fi stabilită. Deşi mantaua
movilei a fost distrusă de lucrările amintite s-au putut face totuşi unele observaţii
stratigrafice, care merită să fie consemnate. Astfel, s-a constatat în interiorul ringului,
pe toată circonferinţa lui, un strat de pămînt gălbui, foarte tare, al cărui rost ar fi greu

află

1 l'c snclul sta.uii se află inscrip{ia: 'Ay~Mj T•iz[T,j
urci:p Tii~ Tt6[A.)tw~ &pzovn:~ ol mpl tll>.i(v~ov) tllripov
TtOvriPZ"Ij" xe ~!XcnA.c!X xe lip-.f.~pc[!X). Statuia a fost publicat~ de G. Bordcnache in Dada IV, 1960, N.S .• p. 506-H

Cnmemariul inscriptici este făcut de D. M. l'ippidi in
p. Sit şi unn.
Chapittaux o protomts tie bilitrs tie la .'irythit
.\(;"",,., in &lrania, VII, 2. 1"'· 408 -· 416, fig. 1- S.

aceeaşi revistă,
1 1. Barnca,
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de precint. Restul pămîntului nHI\·ilci a fost depus în diferite straturi succesl\'e, care
coborau spre interior.

Filo(. 6.

\l:tn!{alia. \lormintul d.:ni"ic cu

papir: a, \·eder.: Jo(en.:r.d;i
pn ,priu-zis.

in spate se

vedl· altarul: h,

mormintul

În centrul cercului a fost săpată o groapă mare de formă rectangulară, cu dimensiunile de 3,90 m 2,55 m, în cuprinsul căreia au fost aflate patru \·ase greceşti, cu
hrnis negru, un cantharos, două fart-urioare mici ~i o pateră decorată cu palmete imprimate
în interior (fig. 7 a,h). Fie zăceau în pămîntul de umplutură la ni\'elul de călcare antic.
În mijlocul acestei gropi, la o adîncime de 2 m de la ni\'elul ringului, s-a dat peste
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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mormintul pentru care fusese ridicată mo\·ila. El const:I dintr-o mică groapă, căptu~ită
cu blocuri mari de calcar, dispuse cite două pc hccarc parte, hind lucrate numai in
interior {hg. 6 b). \lormintul arc lungimea de 2,05, lăţimea de 0,85 m ~i adincimea
de 0,72 m. Pc capacul mormîntului, alcătuit din trei dale m::..ri de piatră de calcar, s-au
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descoperit resturi de coji de ouă ~i o coroană fragmentar:!, din frunze de bronz ~i bobiţc
de ceramică, prinse pc un cadru de os, fiind in intregime aurită. Fa imită cununa de
!auri din antichitate. În intniorul Jumnintului s-a găsit un schelet bărbătesc, lung de
1,75 m, destul de slab consen·at. Peste craniu, din care au rămas numai resturi, s-au
păstrat resturi dintr-o coroană asemănătoare celei de pc capac şi numeroase boabe de
griu. De-a lungul scheletului s-au păstrat urn1c de ţesătură din îmbrăcăminte, iar la
picioare resturi din Încălţămintea celui inmormintat.
Peste mina dreaptă şi peste oasele hazinului au fost găsite resturile unui pap1r
scris in limba greacă. Lung de circa 0,)0 m şi lat de 0,05 m, el era infăşurat ca un
,.,,fiiii/fii şi rupt in mai multe bucăţi. rragmcntclc găsite peste bazin şi mai aproape de
corp s-au conser\'at mai hine decit cele aşezate peste mină. S-au putut citi deocamdată
numai citc\'a litere disparate, scrise cu o cerneală brună. \lunea de restaurare şi de
descifrare, care necesită multe eforturi şi mult timp, este in curs de desfăşurare in laboratoarele de specialitate.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Scheletul avea o orientare est-vest, orientare pc care o intilnim aproape la toate
mormintele de inhumaţie din epoca elenistică, descoperite in aceeaşi zonă a necropolei.
Pc baza invcntarului ceramic descoperit (cele patru vase amintite) şi a monedelor
emise de Filip II şi Alexandru cel ~Iare, găsite în preajma mm·ilei, putem data mormintul cu papir in a doua jumătate a secolului IV i.e.n. Este de presupus că o dată

Fig. 8. - Mangalia. Mormint de incinera1ie cu trei ruguri

epoca

elcnistică.

cu derularea şi studierea papirului vom căpăta noi date cronologice asupra mormîntului şi vom avea totodată informaţii istorice de mare importanţă pentru viaţa oraşului
Callatis.
În ce priveşte personajul inmormintat aici nu putem şti deocamdată cine a fost
şi ce rol a jucat in cadrul cetăţii callatiene. Se poate totuşi presupune că cel înmormîntat
a fost un cetăţean de vază, devrt!me ce el a primit ca distinqie cele două coroane
depuse în mormint. Asemenea distinqii se acordau numai celor care aveau fapte deosebite in activitatea obştească sau în cea cultural-artistică. Papirul, care constituie o
descoperire unică în ţara noastră, ar fi o indicaţie în acest sens 1 •
b) .\Jorlllilllele de incinert~tie (~lovi la 2). La o distanţă de 9,50 m spre sud de
mormintul cu papir, cu ocazia lucrărilor de nivelare a terenului din zona de vest a actualului stadion, s-a dat peste un mormînt colectiv de incineraţie prevăzut cu o construcţie
din piatră, care reprezintă cadrul mormîntului. Aceasta arc o formă dreptunghiulară,
lungă de 12 m şi lată de 6 m. Laturile ei sint inalte de numai 0,80 m şi baza lor
este puţin adincită in pămîntul viu. Peste temelie, care este alcătuită din piatră de
calcar nelucrată, se ridică două rinduri de blocuri pe înălţime şi unul pe lăţime, frumos
ecuarisate, care au o linie perfect dreaptă, dar numai spre exterior. În interiorul acestei
construqii s-au descoperit trei ruguri de incinerare (fig. 8). Forma şi sistemul lor de
organizare sint puţin obişnuite. ~lai intii se constată că ele au fost săpate in pămînt,
la o adincime de 0,30-0,35 m, faţă de nivelul de călcare antic. Toate au o formă
1 Din cauza stării sale de conservare extrem de precare,
papirul n·a putut fi ridicat decit in fragmente mici, consolidate chimic, prin osteneala specialistului sovietic

M. A. Alexandrovski de la Moscova, care a binevoit a se
deplasa de urgen!ă la Mangalia, la cererea Academiei R.P.R.
Tratarea şi reasamhlarca fragmentelor sint in curs.
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albiată şi prelungită, măsurînd în lungime circa 1,70-1,80 m şt tn lăţime 0,90 m.
Ele sînt prevăzute pe laturi cu cite un ieşind, patru la număr, care serveau probabil
pentru fixarea braţelor grătarului, pe care era aşezat cadavrul. Sînt orientate est-vest,
fiind deci perpendiculare pe lungimea construcţiei. Capetele lor de est intră puţin sub
construcţia de piatră, ceea ce ne face să credem eli întîi s-au săpat rugurile şi s-a făcut

incinerarea, iar

după

aceea s-a ridicat cadrul de

piatră.

Fig. 9. -Mangalia. Inscriptii funerare: a, piatră de mormint pusă pentru Euandros, fiul lui Fronto,
din Heraclca ; b, piatră de mormint pusă pentru Apollonios, fiul lui Epistrates (sec. Il i.e.n.).

Arderea cadavrelor s-a făcut în cadrul fiecărui rug în parte, iar tot ceea ce a
rămas de la incinerare s-a păstrat pe loc. Pe fundul gropilor celor trei ruguri s-a găsit
o mare cantitate de cenuşă, cărbuni şi resturi de oase calcinate răspîndite pe întreaga
lor suprafaţă. Fragmentele de oase craniene găsite la capetele de est ale celor trei ruguri
ne îngăduie să stabilim că poziţia cadavrelor în momentul incinerării era est-vest,
adică similară cu cea întîlnită la inhumaţie. Împreună cu cenuşa şi oasele calcinate s-au
mai găsit fragmente ceramice greceşti-elenistice, un singur vas întreg, două strigilii de
fier, în stare de conservare foarte slabă şi resturi de coroniţe de bronz aurite, de forma
celor de laur, asemănătoare cu cele găsite la mormîntul cu papir. Urmele de ardere
secundară a ceramicii, spargerea vaselor în fragmente foarte mici şi aruncarea lor în
rug, făceau parte, după cit se pare, din ceremonialul funerar.
ln ceea ce priveşte datarea mormîntului nu avem date directe. Ceramica, în stare
fragmentară, nu este de loc concludentă. Prezenţa celor două coroniţe de bronz, asemă
nătoare cu cele găsite în mormîntul cu papir ne dă posibilitatea însă, să stabilim că
mormîntul de incineraţie se datează în cea de-a doua jumătate a sec IV î.e.n., fiind deci
contemporan cu cel de inhumaţie.
După cîte se pare, şi deasupra mormîntului colectiv de incineraţie se ridica un
turnul. Forma şi dimensiunile lui nu le cunoaştem însă. Ştim numai eli întreaga construcţie de piatră se afla în ultima vreme, complet acoperită de pămînt.
211 - c. 2
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c) Alte IIJ01'11Ji111e. Extinderea săpăturii în jurul celor două mari obiective a dus
la descoperirea altor opt morminte. Ele erau grupate în jurul ringului de piatră. Sînt
desigur înmormîntări ulterioare, făcute în mantaua movilei. Unele sînt de inhumaţie,
altele de incineraţie. Pe baza inventarului, sărac de altfel, mormintele respective se
datează în secolele 111-11 î.e.n. Printre acestea se remarcă în mod deosebit doull

Fig. 10. - Manplia. a- b, elemente arhitectonice de calcar decoratc cu grifoni; c, fragment
de frizl, reprezentind pc Diana la vinltoarc.

morminte de inhumaţie, ale căror schelete se aflau culcate pe o parte şi cu picioarele
strînse (chircite). Cele de incineraţie au folosit, drept urne, amfore de diferite tipuri,
în care erau depuse resturile de oase calcinate.
ln afara acestora, lucrările de nivelare a terenului au mai scos la iveală şi alte
morminte. Printre acestea se remarcă mai întîi un mormînt construit cu ţigle mari de
formă dreptunghiulară cu laturile de 0,40 x O, 70 m, care a apărut la o depărtare de
circa 35 m spre SE de movila 2. În interior s-au găsit două schelete, orientate SSENNV, avînd ca inventar două lekythoi, ornamentate, unul cu o lebădă, iar altul cu o
palmed. (fig. 7). Firnisul lor negru şi tehnica ornamentală îngrijită permit datarea
vaselor, deci şi a mormîntului, în secolul IV î.e.n. La circa 100 m spre vest de punctele
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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menţionate, dincolo de şoseaua 1\Iangalia-Constanţa, s-au găsit alte două morminte
de inhumaţie, lucrate însă din plăci de piatră de calcar. Orientarea lor este E-V şi
sînt lipsite aproape complet de inventar. In cuprinsul unuia s-a găsit pe lîngă schelet,
doar un strigil de fier, foarte prost conservat.
Tot în acest sector s-a descoperit o mică steli funerară cu relief şi inscripţie,
menţionînd numele lui Apollonios fiul lui Epistrates
(fig. 9 jb). După toate probabilităţile stela respectivă
aparţine sec. III-II î.e.n.
Unele morminte au fost descoperite întîmplător
mult mai departe de zona de vest a stadionului
actual. Este vorba de cîteva morminte, unele cu plăci
de piatră, altele cu ţigle, care au apărut în preajma
spitalului T.B.C. « Crucea Roşie)) şi la nord-est de
acesta, pînă la marginea mării. Ele indică astfel limitele de est şi nord ale necropolei elenistice, care se
întindea.. de la incinta cetăţii, pînă la o depărtare de
circa 150 m spre nord de spitalul « Crucea Roşie)),
cuprinzînd întreaga zonă a noului stadion al oraşului.
Din cele prezentate mai sus reiese că în necropola amintită s-a folosit atît ritul de înmormîntare
prin inhumaţie, care predomină de altfel, cît şi ritul
incineraţiei. ·In ceea ce priveşte mormintele de inhumaţie se constată existenţa următoarelor tipuri: în
groapa simplă, acoperite cu ţigle, avind o singură
pantă, sau pantă dublă, construite din dale de piatră in formă de ciste - şi din blocuri mari de piatră.
Pentru cele de incineraţie s-a făcut constatarea că in
unele cazuri resturile de oase au rămas pe locul de
ardere, iar în altele oasele calcinate au fost strînse şi
Fig. 11. - Mangalia. Statuie de marmută
depuse în vase, fie pe locul rugului, fie în afara
reprezentind pc Venus cu amoraşii, ridicati de preotcasa Aurelia Chrysea, fiica
acestuia.
lui Dionysios (see. III e.n.).
Descoperirile făcute în necropola cetăţii din
epoca elenistică, nu sînt, aşa cum !ti: poate întrevedea
din cele înfăţişate aici, rezultatul unor cercetări sistematice. Ele sînt în majoritatea
lor descoperiri întîmplătoare şi din această cauză nu s-au putut face decît observaţii
cu totul sumare, iar înregistrarea lor de multe ori nu a fost posibilă.

4. NECROPOLA DIN EPOCA ROMANĂ TIRZIE

La marginea de vest a oraşului Mangalia, de-a lungul şoselei ce duce spre corn.
pe o porţiune de aproximativ 100 m lungime, cu ocazia săpării unui şanţ de
canalizare, au apărut circa 30 de morminte din care au fost cercetate numai cîteva,
restul fiind, în parte distruse de canalizare, în parte rămase nedezvelite. Lucrările noastre
în acest loc au avut un caracter strict de salvare.
Mormintele de formă dreptunghiulară sînt construite din lespezi şi blocuri de
piatră fasonate, prinse la încheieturi uneori cu mortar de var. Ele au fost amenajate
în gropi săpate în pămîntul sănătos, la o adîncime de 1-1,50 m. Scheletele zac direct
pe pămînt, ceea ce a făcut ca nu toate oasele să fie bine păstrate, şi sînt orientate
Albeşti,

:111•
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V-E (capul fiind la V). De obicei intr-un mormint g~sim grupate cite dou~ sau trei
schelete.
Inventarul lor este in general s~rac, iar in unele cazuri lipseşte cu des~virşire.
Se găsesc vase de lut (ulcioare cu o toart~ v. fig. 7), catarame de fier, inele de bronz
şi plumb, br~ţ~ri şi m~rgele de stiei~. monede etc.
Dup~ inventarul arheologic, inclusiv cel numismatic, descoperit pin~ acum, cimitirul aparţine secolului IV e.n.
Tot aici, cu ocazia lucrărilor de canalizare a fost găsit~ o stel~ funerară cu inscripţie,
care dateaz~. dup~ caracterul scrierii, aproximativ din secolul II e.n. Este vorba de un
cet~ţean din Heraclea Pontic~, pe nume Euandros, fiul lui Fronfo, care şi-a găsit moartea
in aceste locuri (fig. 9a).

5. DESCOPERIRI INTIMPLATOARE

..

Cu ocazia lucr~rilor efectuate in restul oraşului, pentru ridicarea noilor blocuri
de locuinţe, s-au putut inregistra in mai multe puncte, urme arheologice din epoca
elenistic~ şi roman~. S-a precizat in primul rind latura de sud a zidului de incint~ al
cet~ţii din secolul IV e.n. şi s-au prins urmele unor edificii de caracter public sau
privat.
Cu acelaşi prilej s-a recoltat o mare cantitate de fragmente arhitectonice şi sculpturale. Printre acestea menţion~m descoperirea, în spatele blocului mare, fost I.G.A.F.,
în exteriorul imediat al laturii de sud a incintei romane, la adincimea de 3 m, a dou~
mari fragmente de «arhitrav~ »din calcar, decorate pe ambele feţe, cu grifoni (fig. 10 a. b.).
Pe strada Ştefan cel Mare, la intretăierea ei cu strada Vinătorilor, s-a descoperit o statuie
de marmură în stare fragmentară, reprezentind pe Venus cu amoraşi. Pc soclul ei se
află următoarea inscripţie: , Aycx.&~, TUx.ll Tljv&6v e;~p':"L'JIX tXTWV t8t(a)V (L)tpLIX
A,jp:eALcx) Xpucecx ~Lovuo(ou. După caracterele paleografice statuia aparţine secolului
III e.n. (fig. 11 ).
Intr-un punct din cuprinsul oraşului actual, care nu mai poate fi precizat, s-a
găsit un fragment de frizl din marmură din epoca elenistic~ care infăţişeaz~ o scen~ cu
Diana la vin~toate (fig. 10 jc).
..
ln aceeaşi ordine de idei mai pot fi amintite şi o serie de baze de coloane, unele
capitele din epoca roman~ tirzie, fragmente de coloane de calcar etc.

*
Cercet~rile arheologice de la Mangalia au scos la iveal~ însemnate urme de cultur~
material~ legate de viaţa oraşului antic Callatis. Ele au reuşit s~ precizeze unele puncte
referitoare la intinderea cet~ţii, pe laturile de nord şi de sud şi au îmbog~ţit în mod
simţitor colecţiile muzeului local, cu o serie de elemente arhitectonice, sculpturi,
ceramică, monede şi obiecte mărunte. Toate aceste urme, prin bog~ţia şi execuţia
lor artistică, scot ind o dată in evident~ rolul important pe care 1-a jucat cetatea
in epoca elenisticll şi în epoca romano-bizantin~. cînd dispunea de o infloritoare viaţă
economică, ca urmare a relaţiilor intense pe care le-a întreţinut cu populaţia locală

din apropiere.
CONSTANTIN PREDA, EM. POPESCU ti PETRE DIACONU
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MAHrAJIHH (KAJIJIATHC)

PE310ME
Pa&ln.J no CHCTCM8TH3811HH co&peMCHHoro roporo- M8HI'8JDUI, Ha'laT&rc occm.ro

1958

r.

38CT8BHJIH cuoaa npoH3BCCTH &lJICC OOWHpH&Jc apxconom'ICCJ<He nccn~oaaHHJI p83BBJJHH rpc~<o
PHMCJ<Oft KpcnOCTH B

1.

KBJIJIBTHCC.

O~oA H3 rnaoH&r:x QeneA nccn~oaaJntA a MBHraJJHH 6&vro H3Y'ICHHe n OOHB>KCHHe

KpcnOCTHOft CTCHhl roporot. Pa6oT&1 DO'ITH HCKJUO'IHTeJU,HO Cocpe.z:tOTOtDIJUICh H8 CCBepHoft CTOpoHe,
r,ne KpcDOCTHBJI CTCH8 TOJI&KO '18CTH'IHO DOKp&rra COBpCMCHHhiMII 3A8HIIJIMH. Ha yqaCTKC B

1()()

M

OT BOCTOK8 K 38118JtY CCBCpHBJI CTOpoH8 KpeDOCTHOft CTCHhl 6&VJa COBCpWCHHO OOHil>KCHa, a OCT8JibH8JI 'laCTb, Ha paCCTOJIHHH OKOJIO

2S0

0T

M, 6&vra HCCJICAOB8Ha wypciK>BKOft.

IO>KHOft H 38118AHOft

CTOpoH 6&IJUI HaftACHhl JIHWb CJICA&I, 'ITO BCC >KC D03BOJIHJIO npH6JJH3HTCJibHO YCTBHOBHTb pacnoJIO>KCHHC

BCeft KpcOOCTHOft CTCHhl.

TomQHHa CTCHhl KOJie6JICTCJI MC>KAY

3,10

H

3, 40

M. Jlo CHX nop 6&VIH BhiJIBJICHhl H ABC

6awHH KpcDOCTHOft CTCHhl, BhlcryDaiOII.UIC Ha CCBCp Ha paCTOJIHHC

7,4S

M

(pnc.

K8K

6,1 S

M H, COOTBCTCTBCHHO, Ha

1).

BHAHO H3 crpaTHrpacliH'ICCKHX ABHHhiX CTCHa 6&1Jla DOCTpoCHa B D03AHCPHMCJ<YIO 3DOXY,

aepoJJTHo, B KOHQe

III

a. H.3. (pnc.

2).

Oua cne,nyCT HanpaaneHHJO rpeqCCJ<oA KpenOCTHoA CTCH&I,

OCT8TKH KOTOpoft 6&VIH OOHapy>KCHhl B XOAC paCKOOOK.

2. B

ceaepo-BOCTO'IHOM yrny KpcnOCTH, CBJI38HHOM c KpenOCTHoft creHoA, 6oncc crap&rc

1915

paCKODKH

r.,

1924

r., a 38TCM H

1931

r. 'laCTH'IHO BhiJIBHJIH OOJIItWOC 3,nBHHC, CO BpCMCHCM

DOKphiBWCCCJI COBpeMCHHhiMH OTJIO>KCHHJIMH. HoB&IC paCKODKH BhiJIBHJIH DO'ITH BCC 3,nBHHC, 38
HCKJUO'ICHHCM ClltC HC OOHil>KCHHOft BOCTO'IHOA qaCTH ; AOOhiThl B8>KH&IC 3JICMCHTI>I AJIJI rotTHpOB8HHJI H yCTBHoarieHHJI xapBKTCpa nOCTpoAKH. TBKHM o6paaoM, 6&vro yCTBHoaneHo, 'ITO 3To 3AIUIHC
HOCHT OOlltCCTBCHH&rA xap&KTep H 6&vro B03ABHnfYTO a KOHQe

IV

a. HJJH B Ha'IBJJC

V

B.H.3. 0Ho

DOCTpoCHO H3 KpaCHBO OTCCaHHhiX KBMCHH&IX rJJ&I6, Cl<pellJICHHhiX H3BCCTKOBhi.M paCTBOpoM.

1,10

lltHH8 ero CTCH -

TOJJ-

M.

,Uo CHX nop 6bVJH BhiJIBJICHhl ABC rJJaBHhiC 'laCTH 3A8HHJI. 38118AH8JI 'laCTb- 38JI B BHAC
683HJJHJ<H C TpeMJI HecllBMH, AJJHHOft B

17

M H WHpHHOA B

14

M; BOCTO'IHBJI -

BJIYTPCIIIIIIA ABOP,

Ol<p}'>KCHHblft DOpTHI<OM H IIHJUICTpaMH DO YrJJaMj DO l<p8JIM H8XO,nHTCJI BOAOCTO'IH&rft KBHBJI (pHC.

3).

KpoMC TOro B IO>I<HOft 'laCTH OOHapy>KHJJH MCHbWHC DOMClltCHHJI. 3a HCKJIIO'ICHHCM TpCX DOMClltCHHft, BhiMOlltCHHhiX KHpDH'IBMH, OCTa.JibHaJI '18CTb a,naHHJI BblMOlltCHa OOJibWHMH l<aMCHHhiMH DJIHTaMH H3 H3BCCTHJIJ<a.

3.

Pa6oT&r B ceaepo-38nBAHoA 11aCTH KpenoCTH npnoenn 1< Haxo,nJ<e norpe6cHnA 3JIJIHHHCTH-

'ICCKoA 3DOXH, OTHOCJIIltHXCJI K l<ypraHHOMY H 6ecJ<ypraHHOMY HCKpODOJIIO roporot. CpCAH HHX B
nepayro O'ICpe.nb o6palltaCT Ha Ce6JI BHHMBHHC norpe6cHHC C I<BMCHHhiM KOJIItQOM CJICn<a OB8.111t-

13, S0 X 14,20 M (pHC. 1 H 6 / a-b), HB,n J<OTOphiM nepBOHa'18.111tHO 803B QeHTpe J<OJJ&Qa, Ha rny6nHe 2 M 6Lvro Haft,neHo norpe6cHHe wnmoA
B 2,05 M H WHpHHOA B 0,85 M., noCTpOCHHOC H3 J<BMCHH&IX rJJbJ6. B norpe6cHHH OOHapymCHO
'ICTblpe rpeqeCKHX cocy,na (pnc. 1 1a, b), o6noMJ<H ,nayx noaono'ICHH&IX 6poH30BbiX BCH'IHKOB H

HOft cllopM&I, AHBMCTpoM B

BhiWBJICJI aeMJJJJHoA eyprau.

OCT8TKH DanHpyca, HaDHCBHHOrO Ha rpe'ICCKOM Jl3hii<C. llamtpyc O'ICHb DJIOXO COXp8HHJJCJI, OH
CBCplfYT B BHAC
cJ<enCTa H

vo/11 mtn

H p830pB8H Ha HCCKOJibi<O I<YCKOB. 0H 6&VI HaftACH Ha npaooft pyKC

Ha T830B&IX KOCTJIX.

Y,naJJOC& npo'ICCTb OTACJJ&Hhle rpe'ICCJ<He 6yKB&I, HanHCBHH&re

6yphiMH 'ICpHHJJBMH; BOCCTBHOBJICHHC o6p&IBKOB npo,nOJJ>KaCTCJI ( CM. npHM.

8).

3To C,nHHCTBCHH&Ift

cnyqaft Haxo,nJ<H nannpyca B PHP .no HaCToJJwero apeMeHH. llorpe6cHne c nannpycoM ,naTHpyCTcJJ
AOBOJJbHO TO'IHO, aropoA nonoanHoft

IV

o. ,no. H.3.

PJJAOM c norpe6cHHCM o J<OJJbQC 6&rna o6Hapy>KeHa J<aMCHHaJJ paMa npJJMoyron&Hoft cllopM&I,
BCJJH'IHHoA

6 X 12

M; nocpeAHHe HBXOAHTCJI o611tcc norpe6cHne c Tpynoco>K>KCHHCM, COCTOJilltCC

H3 TpCX KOCTpHllt OBBJibHOft cllopMhl (pHC.

8)

CO CJICABMH 30Jihl, o6yrJJCHHhi.MH KOCTJIMH, cllpar-

MCHTaMH KCpaMHJ<H H OOJIOMJ<BMH D030JIO'ICHHhlX 6pOH30BhiX BCH'IHKOB, CXOAHI>IX C BCH'IHI<BMH
qorpefieHHJI B

IV

KOJibQC. llo BCCM npH3HaKaM H 3TO norpe6cHHC ,naTHpyCTCJI BTOpoft DOJIOBHHOR

B. AO H.3.
KpoMe 3THX .nayx norpe6eHHA, OTHOCJilltHXCJI 1< KYPrBHHOMY HCJ<pononro, 6&VIH o6Hapy-

>I<CH&l H ,npyrne, OTHOCJIII.UICCJI K
CpcAH HHX BCTpC'IBJOTCJI

DOrpe6cHHJIM 3JIJIHHHCTH'ICCJ<OrO 6eCJ<YprBHHOrO HCKpoDOJIJI.

norpe6cHHJJ c Tpynonono>KeHHCM cne.nyrolltHX nmoa: B npocroA rpya-

roaoA JIMC, DOKphiThiC llepcDHQeft, H3 KBMCHH&IX DJ1HT (1<8MCHH&Jft Jlll.UII<) H norpe6cHHJI C TpynoCO)f()f(CHHCM, COCTOJIII.UIC H3 o6yrJJCJDihiX KOCTCA, OCTBBWHXCJI Ha MCCTC, r,ne HX C>I<HraJJH, HJ1H
COOpllHHI>IX H DOJIO>KCHH&IX B ypH&I, Ha MCCTC KOCTpHllt8 HJIH BHC ero.
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B 38na,nuoit tJaCTH cospeMeuuoro ropo,lla 6&JJ1 o6uapymeu 6om.woit HeJ<ponom, D03AHe-

pHMCJ<OH :moXH. llorpe6eHHJI B 8UAe npRMOyroJD.HbiX JIIIUD<OB H3 l<p8CH80 OTeCaHHbiX J<aMeHHbiX
IVIHT HJIH rJJbJ6. B HHX 6biJIH HaifAeHbl rJJHHJIHble H CTeJ(JlJIHHble Cocy,llbl 1 MeT8JIJIH1JeCJ<He H3,1leJIHJI 1
creJ<JJRHHble 6ycHHbl H pHMCJ<He MOHeTbl

IV

8.H.3. (pnc.

1/d).

5.

CJJytJaituo ua TeppuropHH ropo,lla uaruJJH PRA CJ<YJJbfiTYpHbiX H apxHTCJ<yYpHbiX o6JJoMK08. CpeAH HHX 8biAeJJRJOTC.R AB& o6JJoMJ<a OAHOH H toA me ccapXHTpaBbl ,, , yKpaweuuoit c ABYX
cropou naJJLM08bJMH JJHCTL.RMH H rpn$aMH (puc. 10/ a, b), MpaMopuaR craty.R Beuepbl c aMypaMH
(III 8. H.3.) n o6JJoMOJ< MpaMopuoro 4Jpu38, n3o6pamaJOJQero .Il,H&Hy ua oxote (pnc. Il).
Ho8&Je ucCJJeA088HHR 8 M8HI"8JIHH JJHWHHH paa 8bi.RBHJJH 3HatJHTeJJLHYJO pom. ropo,lUl
K8J1Jlatnca 8 3JlJIHHHCTHtJecKyJO H 8 pHMCK0-8H38HTHACJ<yJO 3noxu, o6ycJJo8JJeuuyJO ero o>KH8JleHHbJMH CHOJUeHHJIMH C J<OpeHHbiM H8CeJJeHHeM.

Oli"MICHEHHE PHCYHKOB
Pnc. 1.- Manra.nnn. llnaH pacJ<onoJ< 1959 r.
Pnc. 2.- Manra.nnR. llpo$HJJb BOCTO'IHoft creHbl pa3pe31 A-8, npoH3&e.aennoro one creHbl 3.ll8HHR,
OJ(OJJO 6awHH N! 2.
Pnc. 3. - MaHraJIHR. 3.llBHHe pHMCJ<o-BH31HTHftCJ<OH :moxH, HBXOMUICCCJI HB ceAepo-BOCTO'IHOM J<p&JO
Hpenocrn.
Pnc. 4.- Manra.nnR. MpBMopnaR CTBT)'R 6orHHH HeMUHJU>I (?) III o. H.3.
Pnc. S.- Manra.nnR. MpBMopnu J<anmeJlb V-VI A... H.3., yKpaweHHBR 300MOP«<JHb1M opnBMeHTOM H
JlHcrbRMH 81<8HT8.
Pnc. 6.- Manra.nnR. 3JlJlHHHcrH'IecJ<oe norpe6ennc c nanHpycoM: a, o6mnft on,n, no31.llH oH.nen a.rrrapb;
b, norpe6enne.
Pnc. 7.- Manra.nnR. rnnHRHble cocy.llbl, nalltleHHble B norpe6eHnn: a-c, o 3JlJlHHHcrH'IeCJ<oM HeJ<ponone, ti, o pHMCJ<OM HeJ<ponone.
Pnc. 8.- Manra.nnR. llorpe6enne c Tpynoco>t<>t<enneM c TpeMR KOCTpHUlBMH (3JlJlHHHCTH'IeCJ<oft 3noxn).
Pnc. 9 . - MaHrL1HR. Ha.nrpo6Hble HliJUIHCH: a, IIBJU"P06nwft J<BMetlh o nBMRTb 3BilHJlpa, cwna <l»ponrona
H3 repaKJJeH; b, Ha.llrpOOHblft J<BMCHb B nBMJITb AnoJlJlOHHR, CbiHa 3nHCTpBT8 (111-11 B . .IlO H.3.).
PHc. 10.- Manra.nnR. a - b, H3BecrJ<o&ble apXHTeJ<TYPHble 3JJeMeHTbl, yKpaweHHble rpn41aMn; c, o6noMoJ<
4Jpv.31, n306pa>t<atomero ,llnany Ha ox<m:.
PHc. Il. - ManraJIHR. MpBMopHBR CTBT)'R Benepbl c BMYPBMit, B03JlBHrHynR >t<pnueft Aapenneft Xpwceeft,
,noqepbto ,llnonHCHJI (III B. 11.3.).

LES FOUILLES ARCHf:OLOGIQUES DE MANGALIA (CALLATIS)
REsUME

Les travaux pour la systematisation de la viile de Mangalia, commences en automne
1958, ont exige la reprise et l'extension des recherches archeologiques consacrees a la cite grecoromaine de Callatis.
1. L'un des principaux objectifs des recherches a ete de reconnaitre et de degager le mur
de defense de la cite. Les travaux ont ete presque exclusivement concentres sur le cote nord,
ou l'enceinte n'est qu'en partie recouverte d'immeubles modernes. Le cote nord de l'enceinte
a ete integralement mis au jour sur une portion de 100 m, oriente de l'est a l'ouest et identifie
par des sondages sur le reste de son trace, mesurant 250m de long. En ce qui concerne les cotes
ouest et sud, on n'a pu en retrouver que des traces, suffisantes pourtant pour reconstituer le
trace approximatif de l'ensemble de l'enceinte.
L'epaisseur du mur varie de 3m10 a 3m40. On a egalement degage jusqu'ici deux tours
faisant saillie, l'une de 6m15, l'autre de 7m45 (fig. 1), sur le cote nord de l'enceinte.
Ainsi qu'il resson des donnees stratigraphiques, le mur est de l'epoque romaine tardive,
tres probablement de la fin du III" siecle de n.e. (fig. 2). Il suit le trace de l'enceinte grecque,
dont on a par endroits retrouve des vestiges.
2. A l'angle nord-ouest de la cite, les fouilles anciennes "(des annees 1915, 1924 et 1931)
avaient partiellement degage un important edifice colle au mur d'enceinte, que des depâts
modernes avaient depuis recouvert. Les fouilles recentes ont presque entierement remis au jour
ce bâtiment (excepte la partie est, qui reste encore a degager), decouvrant de la sorte une serie
d'elements nouveaux qui permettent de dater l'edifice et d'en preciser le caractere. On a pu
etablir qu'il s'agissait d'un edifice public, hoti vers la fin du IV" ou le debut du v• siecle de
n.e. La construction est en blocs de pierre, soigneusement tailles et lies avec un mortier a
base de chaux; les murs ont 1m10 d'epaisseur.
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On a, pour l'instant, degage deux corps principaux de bâtiment. Le corps occidental
consiste en une salle basilicale a trois nefs, de 17m de longueur sur 14m de largeur. Le corps
oriental est constitue par une cour interieure cntouree d'un portique, pourvu de pilastres aux
angles et de canaux d'ecoulement sur les cotes (fig. 3). En dehors de ces deux corps principaux,
il existe quelques pieces de moindre imf.ortance sur le cote sud de l'edifice. Celui-ci est pave
de grandes dalles de pierre cal.caire, a 'exception de trois pieces pavees de briques.
3. Les recherches dans le secteur nord-ouest de la cite ont eu pour resultat la decouverte
de plusieurs tombes de l'epoque hellenistique, appartenant a la necropole a tumulus et a tombes
planes de la viile. Parmi ces tombes, celle qui est de loin la plus importante, c'est une tombe
pourvue d'une rotonde en pierre de forme legerement ovale, mesurant 13m50 x 14m20 (fig. 1
et 6 a-h); a !'origine celle-ci etait rccouvertc d'un tumulus. La tombe, construite en blocs de
pierre et mesurant 2m05 x Om85, se trouvait au centre de la rotonde, a 2m de profondeur. Ellc
contenait quatre vases grecs, les restes de deux petites couronnes en bronze dore, enfin, poses
sur le bras droit et le bassin du squelette, les fragments d'un papyrus grec. Enroule en vobtmen,
le papyrus etait fortement endommage et dechire en plusieurs morceaux. On a pu y dechiffrer
des lettres grecques disparates, ecrites a l'encre brune; l'assemblage des fragments est en cours.
Il faut signaler que c'est la premiere fois qu'un papyrus grec est decouvert sur le territoire de
la R. P. Roumaine. La tombe au papyrus peut etre datee assez exactement dans la seconde moitie
du !Ve siecle av.n.e.
A cote de la tombe a la rotonde, on a mis au jour un cadre de pierre rectangulaire, de
12 X 6 m, renfermant une tombe collective a incineration, constituee par trois buchers ovales;
ceux-ci contenaient de la cendre, des os calcines, des fragments ceramiques et des restes de petites
couronnes en bronze dore, pareilles a celles de la tombe a rotonde. D'apres les donnees existantes,
il y a !ieu de croire que cette tombe date egalement de la seconde moitie du !Ve siecle.
Outre ces deux tombes, qui font partie de la necropole tumulaire, il en est d'autres appartenant a la necropole plane hellenistique. Celles-ci comprennent des tombes a inhumation
- tantot en fosse simple, tantot en fosses recouvertes de tuiles ou aux parois en dalles de pierres
(tombes a ciste) - et des tombes a incineration, consistant en os calcines, soit rassembles en
tas sur le bucher, soit ramasses et deposes dans des urnes, placees sur le bucher ou a cote
de celui-ci.
4. Dans la partie occidentale de la viile actuelle on a decouvert une grande necropole
de la basse epoque romaine. Les tombes, consistant en cistes rectangulaires, formees de blocs
de pierre tailles avec soin, sont pourvues d'un inventaire comprenant des vases en terre cuite
et en verre, des objets metalliques, des perles en verre et des monnaies romaines du !Ve siecle
de n.e. (fig. 7 fd).
5. Il faut enfin signaler une serie de decouvertes fortuites consistant en fragments
d'elements architecturaux et de sculptures, parmi lesquels on peut citer: deux fragments d'une
architrave decoree sur ses deux faces de palmettes et de griffons (fig. 10 fa, b), une statue en
marbre du Ilie siecle de n.e. representadt une Venus entouree d'amours (fig. 11) et un fragment
de frise en marbre, ayant pour sujet Diane chasseresse (fig. 10 c).
Les recherches recentes faites a Mangalia ont montre, une fois de plus, l'importance du
râie joue par la cite de Callatis aux epoques hellenistique et romano-byzantine, râie qu'expliquent
les rapports incessants qu'elle entretenait avec la population indigene.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. l. - Mangalia. Plan des fouilles faites en 1959.
Fig. 2. - Mangalia. Profil de la paroi est de la scction A- 8, creusee a l'exterieur du mur d'enccinte, pres de la
tour no 2.
Fig. 3. - Mangalia. Bâtimcnt de l'epoque romann-byzantinc, situe a l'angle nord-est de la cite
Fig. 4. - Mangalia. Statue en marbre du Ine siecle de n.i:., rcprescntant la decssc Nemesis (?).
Fig. 5. - Mangalia. Chapitcau de marbre des ve- VIe sii:cles de n.i:., decore de motifs zoomorphes et de feuilles
d'acanthe.
Fig. 6. ·· Mangalia. Tombe hdlenistique a papyrus: a, vue d'cnsemblc, au fond l'autc:l; b, la tombe
propremcnt ditc.
Fig. 7. - Mangalia. Vascs cn terre cui te trouves dans des tombes: a-c, de la necropole hcllenistique; d, de la,
necropole romaine.
Fig. 8. - Mangalia. Tombe a incineration, a trnis buehers de l'epoque hellenistique.
Fig. 9. -- Mangalia. Inscriptions funeraires: a, pierre tombale d'Euandros, fils de Fronto, d'Heraclce; b, picrrc
tumbalc d'Apollonios. fils d'Epistrates (III-II sii:cles av. n. i:.).
Fig. 10. - Mangalia. a-b, elements architcctoniques en pierre calcaire decores de griffons; r, fragment de frisc
rcprescntant Diane chasscrcssc.
Fig. Il. - Mangalia. Statue cn marbre, repu!scntant Venus cntouree d'amours, ct elcvee par la pretrcssc Aurelia
Chrysca, fille de Dionysios (Ilie sii:cle de n.i:.).
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Drăgineşti-Vlaşca,

reg.

POPEŞTI

Bucureşti)

A

arheologic! din 1959, şantierul Popeşti a avut in plan două obiective:
de o parte cetatea getică de la Nucet, de alta un turnul situat in partea de SE a
satului Popeşti 1 •
l"n cetatea de la Nucet s-au continuat cercetările referitoare la complexul aşa-zisului
«palat» ge".ic, prin lărgirea spre E şi spre S a suprafeţei săpate anterior. 1n acest scop
am inceput trei noi parcele in formă de şanţuri: W 9, de 30 m X 3 m, la 1 m E de
parcela W 7 din 1958 2 , cu care este paralelă; W 11, de 18 x 4 m, tot paralelă cu W 7
(incepind din dreptul extremităţii S a acesteia) şi situată la 1 m mai la E de parcela
W 9; in sfiqit, W 1O, de 7 X 2 m, la capătul de S al tranşeelor W 5 şi W 6 din 1958,
de care se desparte printr-un spaţiu de 1 m şi pe direcţia cărora este perpendiculară.
Parcelele W 9 şi W 11 au fost săpate in mare parte in umplutura vechilor lucdri
din anii 1931-1947 de pe marginea de Ea staţiunii 3 , pentru a se avea mai multă siguranţă că nici un petec de pe spaţiile dmase intacte intre aceste lucrări nu va scăpa necercetat. Pe aceste spaţii s-au descoperit, la nivelul de 1-1,1 O m, abundente resturi de
locuinţe arse, cu paviment de lut bătut şi cu vetre, corespunzătoare nivelului de sus al
«palatului» din W 1-7 4 • Resturile sint concentrate in două regiuni: una la extremitatea de S a tranşeelor W 9 şi W 11, unde explorarea n-a fost dusă pînă la capăt,
urmind a fi reluată intr-o campanie viitoare, iar alta inspre extremitatea de N a sipăturii
W 11 (care a fost lărgită spre panta de E a staţiunii printr-o firidă longitudinală, de
7 x 2,50 m). In ultima regiune s-a ciat peste o cameră cu paviment de lut bătut şi calcinat,
avind in mijloc o vatră pătrată, cu crustă, măsurînd pe fiecare latură cite 1,35 m in medie,
înălţati cu 0,12 m deasupra pavimentului. Locuinţa respectivi, după ce a suferit un
incendiu, a fost nivelat!!. cu un strat de dărîmituri gros de 0,30-0,40 m, iar deasupra
sa a fost construită o alti locuinţă, la nivelul de 0,60 m, ale cărei resturi constau tot
dintr-un paviment de lut bitut şi dintr-o vatd patrulateri, cu crustă, cu laturile de 1,40 x
1,20 m, situati cu o precizie amănunţitll exact peste vatra nivelului anterior. l nlllţimea
sa deasupra pavimentului din jur este de 0,10 m. Vatra se aflll in centrul unei camere
pitrate, de 5,12 x 5,52 m, al drei contur poate fi dedus din resturile de temelii de lut
şi lemn, arse, pistrate fragmentar in sitr1 pe doui laturi şi pe trei colţuri. Colţul de SE
se afli chiar pe panta de eroziune din estul staţiunii. In interiorul acestei camere s-au
găsit dllrîmllturi masive de vălituci arşi, ţigle de acoperiş, resturi de drbuni, pete mari
de lut nisipos întrebuinţat la confecţionarea ceramicii, numeroase cioburi de vase getice

I

N CAMPANIA

1 Colectivul şriinti6c al şantierului Popqti, in anul
1959, a fost compus din prof. Radu Vulpe (responsabil),
Ecaterina Vulpe şi Alexandru Vulpe. Pe timp limitat
ne-au dat un pretios concurs, in mod benevol, şi Alexandru
Bogdan, Valentina Veselovschi-Buşill şi Rodica G~rard,
d.rora le multumim pe acc:aatl cale.

1

Materi4/t, VII, 1960, p. 323 fig. 2.
VI, 1-2, 1955, p. 241, fig. 2;
Materiale, III, 1957, p. 228, fig. 1; V, 1959, p. 340, fig. 1.
• Materiale, VI, 1959, p. 308, fig. 1; VII, 1960, p.
323, fig. 2.
1

a. schita din JC/1',
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Fig. 1.
l'"fNfli. \'ase aparţinînd celor trei
categorii ale ceramicii ..:etice: 1, ceaşcă
cenuşie de tehnică superioară omată cu
unghiuri lustruite; 2, sfeşnic primiti\' din
pastă poroasă; 3, fructieră mare, cafenie
lucioas~. lucrat:\ cu mina . Reduceri : 1- 2,
1
la i 1 ; ' · la ~':.-

din a doua epocă a fierului, de
toate categoriile, precum şi
fragmente de amfore elenistice.
Printre aceste resturi ceramice
sint de notat cioburile unui
mare recipient primitiV poros
ornat cu briuri şi cu proeminenţe, precum şi o oali mai
mică, întreagă, de aceeaşi tehnică şi cu acelaşi decor. De
asemenea, remarcăm cioburile
unei străchini cenuşii mate,
decorată pe marginea sa lată
cu un vrej spiral incis, completindu-se cu fragmente descoperite in campaniile anterioare
în aceeaşi porţiune 1 • În aceeaşi
de argint din Thasos şi un inel

J
cameră

s-au găsit, printre altele, o tetradrahmă
simplu de argint, pentru deget.
Parcela W 10 a fost trasată cu scopul de a se explora stratul de dirîmituri arse
al nivelului getic de la 1,10 m pînă la extremitatea sa de S, care se vede în profil pe
peretele de \' al săpăturii P.ri din campa1
niile anterioare şi pentru a completa cerce1
l
tarea resturilor de locuinţă constatate în
1
1958 la extremitatea de S a săpăturilor W 5
1
şi IF 6 2 • Sipătura s-a oprit la nivelul de
~·
1,10 m. Nu s-a dat peste nici un rest de
~·
~·
1 l
locuinţă, ci doar peste inventarul obişnuit
11
l 1
al stratului getic şi peste citen fragmente
de pitho.r. Complexul «palatului\) se termină
l~-----1
in această parte în spaţiul despărţitor dintre
1
w· 1o şi capetele de s ale parcelelor w 5
1
şi w· 6, oprindu-se pe panta de N a valului
1
de apărare al cetătii a.
1
1
În afară d~ lucrările din sectorul
lF, s-au mai făcut săpături limitate, cu
scop stratigrafic, in sectorul ) · 4 • S-a verificat
- ~~~mr.~T7~~Tm~~mnnm~

Fig. 2.

l'ofNfli. Bol cenuşiu getic de
ornamente in relief.

tip dclian,

cu

Maltrialt, \', 1959. p. 345, li~ot. 9 , 6; \'11, 1%0. p. 331.
.\lattria!t, \ ' 11, 1960, p. 32;- şi fig. 2
Pentru acest \'al cf. .\lattrialt, III, 1957, p. 2., 4 - 242;
\', 1959, p . 339 - 342.
1 Cf. JC/1 ·• VI, 1 ··· 2, 1955, p . 23'> ~ i urm., li~o; . 2.
1

2

3
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stratigrat1a tranşeei Lt din 1954, prin răzuiri noi pc pcrqii de !\ ~i de S, pentru
studierea depunerilor din prima epocă a fierului. În acela~i scop s-a săpat pînă la
pămîntul viu, la ni\'elul de 1,80 m, spa\iul dintre ) '/J din 1954 ~i marea tran~ee
trans\'ersală trasă de D. \'. Rosetti in anii 19j1
1947. \cest spaţiu, )'d, a fost săpat

fi~-:.

3.
l'oţN!Ii. Fi~o:urin:i clenistică de hronz
va• metalic. Sec. 11-1 i.c.n. Profil ~i faţ:i

aparţinînd
(mărire la

extrt:mit:ipi inferioare a unei toqi de
duhlu '· Foro: prof. Gr. r\ vakian.

pe o suprafaţă dreptunghiulară, orientată aproximati\· F \', de 12 m lungime ~1
1,50 m lăţime, mergind pînă in ripa de F a staţiunii. J>ină la ni\'elul de 1,25 m,
s-au constatat straturile getice din epoca a doua a fierului, cu un in\'entar bogat şi
cu gropi frec\'ente. Printre obiectele găsite sint de remarcat doi pinteni de fier, o
cană întreagă cenuşie de tehnică superioară, o ceaşcă mare cu decor lustruit in formă
de dinţi de lup (fig. 1.1), un urcior negru lustruit, de tehnică primiti\'ă, cu git inalt
cilindric, două căţui poroase primiti\'e, un sfeşnic poros de tehr ică primiti\'ă (fig. 1 2),
cioburile unui hol cenuşiu cu decor in relief de tip dclian (t1g. 2), o mică brăţară de bronz
ornată cu incizii in spic. La nivelul de 0,50 m s-au găsit cite\'a resturi de locuinţă,
constind din vălătuci şi dintr-un şir de pietre brute. Sub ni\'clul de 1,25 m, au apărut
straturile din prima epocă a fierului, care sint sigur in număr de două. În cel de
deasupra s-au găsit cioburi de \'ase caracteristice pentru cultura Basarabi. La baza
stratigrafiei s-a putut distinge un strat din epoca bronzului format din lut amestecat
cu mici fragmente de cărbuni ~i conţinînd ceramică de caracter Glina III. S-au găsit ~i
cioburi din cultura Tei.
Turnului amintit, din marginea de SE a satului Popqti, se află in curtea locuitorului N. Niţă, la circa O,jO m N de şoseaua ce duce spre NoYaci 1• Este inalt de 1,80 m
1 Turnului este situat la circa 300 m la \' de sălasul
in formă de tumul scund care a fost explorat in 1958 (~f.
.\fo/rriolr, \'11, 1960, p. 33(, şi in prezentul volum,

p. 359 367). Este cel mai de \. dimrc tumulii inscmna11
la SI·: de satul l'opeşti pc harta reprodusă in .\CII· .
\'1, 1 -2, 1955, p. 240, fig. 1.

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

R. VULPE

460

şi prezintă un diametru de 45 m. A fost explorat in intregime. Conţine un mormint
getic de incineraţie de un ritual special, cu ardere pe loc, la nivelul normal al solului
antic, cu stringerea osemintelor arse direct pe aria rugului, fără urnă. Inventarul bogat
şi variat (ceramică, virf de lance, virfuri de săgeţi de bronz şi de fier, garnituri metalice
diverse, fibulă de fier de tip Latene III, boabe de bronz şi de argint provenind de la
obiecte topite, un fragment de saltaleone de aur etc.), corespunzind intru totul materialului
getic din cetatea de la Nucet, a fost trecut prin focul incineraţiei, apoi împrăştiat, parte
in ţărîna cu care a fost ridicat turnului de deasupra, parte pe aria rugului. Mormintul
datează din sec. I i.e.n. Va fi publicat mai amănunţit intr-un raport special, de către
Alex. Vulpe, care a condus săpătura respectivă.
După incheierea campaniei noastre de săpături, nişte copii din satul Popeşti, prin
luna octombrie 1959, au găsit întîmplător, in ţărîna căzută din pereţii săpăturii noastre
W8, o figurină de bronz constituind un fragment de aplică de la extremitatea inferioară
a torţii unui vas metalic grecesc. Figurina, înaltă de 0,06 m, modelată in forma unui
cap de Poseidon, de un frumos stil elenistic din sec. I i.e.n. (fig. 3), a fost achiziţio
nată de D. Repidon, profesor la Şcoala elementară din Novaci, care împreună cu
C. Dumitrescu, de la Biblioteca universitară ceAtrală din Bucureşti, a semnalat-o
printr-un mic articol publicat, cu o fotografie, in revista Flacara 1 • Figurina a intrat
in colecţiile Institutului de arheologie al Academiei R.P.R.
RADU VULPE

APXEOJIOnl'lJECKHE PACKOnKH B nonEWTH
PE310ME
Uen~o10 paCKonoK 1959 r. o nonewm 6&JJto: c o,~V~oii cropou&r, nayqeune KpeJJOCTH ua
M&rce Hy'leT, K BOCTOKY u 10ry ua KOTOpoM npocmpaJOTC.R TJ)auwen W9, WJO H WJJ, .ztJI.R
uccnenooauu.R TllK naa&roaeMoro rerCKoro ccnoopQa" ; c npyroii cropou&r, H3yqeune Kypruua o&rcoToii B 1,80 M H ,!UfaMeTpOM B 45 M, paCROJIO>KeHHOro Ha paCCTO.RHHH 1 KM K 10ry, B IOr.>-BOCTO'IHOM yrny cena nonemm. Ha TeppHTOpHH reTCKoro ccnoopQa", o ropnaoHTe ua rny6n11e 1,10 M,
HaiiJ:J.eHbl HOUble OCTaTJ<H KpbiTbiX 'lepe~JHQeii rJJHHOOHTHbiX >KHJIHI.Q H MHOro'IHCJieHH&Iii MaTepHaJJ
11-1 B. ,l\0 H.3. 1 B OCo6eHHOCTH KepaMHKa. CJJenyeT OTMeTHTb HaJJH'IHe B 0,!\HOii H3 KOMHa"t. B TJ)aHmee WJJ MHO>Kecroa Qen&rx cocynoo H 6oJJLwoii npHMHTHBHoii cl»pyKTOooii oaa&r H3 roHKoro
TeCTa (pnc. 1/3), noyx >Keneau&rx umop u ct»acoccKoii cepe6p.Ruoii TeTJ)a,llpaxM&r. Kpo ..te roro,
6&JJta npouaoeneua CTJ)amrpacl»H'IeCKa.R npooepKa o yqaCTJ<e Y, o peayJJLTaTe KOTOpoii 6&JJt o6uapf>KeH noooJJLno o6HJJLH&rii J<epaMH'IecJ<nii MaTepnaJJ, rJJaou&rM o6paaoM oropoii 3noxn >t<ene:Jnoro oeJ<a (pnc. 1/1-2; puc. 2).
B&rweynoM.RnyT&Jii 1<yprau - norpe6eHH.R c TJ)ynoco>K>KeHHeM reTCKoro THna 1 o. no H. 3.
Tpynoco>K>Kenne npoucxo,l\HJio ua Mecre, o6o>K>Kenu&re KOCTH 6biJJH co6pau&r nocpe.zutne H ne
6biJIH ROJIO>KeHbl B ypny j pa3JIH'IHble >t<e Rpe,llMeTbl norpe6aJJLHOrO HHBeHTap.R (KepaMHKa, HaKOHe'IHHK >KeJle3HOro J<ORb.R, HaKOHe'IHHKH >t<eJJe3HbiX H 6poH30BbiX CTJ)eJJ, >KeJle3Hble H 6pOH30Bble
ua6op&r, OCTaTJ<H yKpaweuuii ua 6poua&r H JJHTOro cepe6pa, >t<eneauu cl»n6yJJa III JJaTeHCKoro
nepnona, o6JJOMOK :toJJOToit cnupaJJLHoii 1'py6J<H n T .n.), o6o>IOKeHHble H noope>KneHH&re, 6&JJtH
'laCTH'IHO OCTaBJJeHbl Ha MeCTe KOCTJ)Huta, a 'laCTH'IHO CMeWaHbl C 3eMJJeii, H3 I<OTOpoit 6biJI ROTOM
soaseneu J<yprau.
no OKOH'IaHHH pa6oT 19 59 r. CJJy'laiiuo HaJUJIH Ha MeCTe craporo paCKona WB 6pOH30BYIO
CTaT)'3TJ<Y 1 o. no H.3. 'IHCTOro 3JJJJHHHCTH'IeCKoro THna, npenCTBBJUIIOIQ}IO 6opona-roe 6o>KeCTBO,
MO>KeT 6&1Tb noceii,lloua (puc. 3). CTayY3TJ<a .RBJI.ReTC.R B cyi.QHOCTH 6poH30BbiM J<OHOM PY'IKH
npnooauoro rpe'lecJ<oro MeTaJJJJH'IeCKoro cocyna.
1

C. Dumitrcscu-D. Repido:1, O rtlirrd tltnirlitd JeuoIX, nr. 15 (255},

16 aprilie 1960, p. 20.

JIIrild /11 PoJNfli-NfiNti, in l'ltudr11,
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OS'L.RCHEHHE PHCYHKOB
PHC. J. - llDM~~~mU. Cocy.aw TpCX KaTeropHii rcTCKOH KepaMHKH: J, BbiCOKOKa'lecTBeHHaH cepaJI 'IIWJ8,
yKpaweHHilJI opHaMeHTOM H3 noll.leiiHhiX yrnoB (J/4); 2, npHMHTHBHbiA DO,IlCBe'IHHK H3 DOpHCTOro TeC'Til (J/4);
J, 6om.wu 6necnnuu KOPH'IHeoaR cflpYJn'OBaR 8838, cpa6onmH&R opy'IHYJO (1/S).
PHC. 2.- llomwmu. CepbiA rcTCKHA KyOOK .nenoccKoro THna C pem.ecfiHbiMH opHaMeHTilMH.
PHc. J.- Uonewmu. 3nniDIHCTH'IecKIUI 6poH30BaR C'T1lT)'3TKII, qacn, HH>KHero KoHua p)"U(H MeTaJIJJH'IecKoro
cocy,llll. J-11 BB • .IlO H.3. llpocfiHJDo H nHQO (.ny6nHpoBIUIHC). «J)oTo: npocfl. rp. ABBKRH.

LE CHANTIER ARCH:.;:OLOGIQUE DE POPEŞTI
RESUMF.

Les fouilles de Popeşti se sont concentrees, en 1959, sur deux objectifs: d'une part la
forteresse situee sur la hauteur de « Nucet >> ou, en vue des recherches sur le soi-disant « palais >>
getique,la surface fouillee anterieurement a etc etendue dans les directions est et sud par les nouvelles
tranchees W 9, W 10 et W 11; d'autre part, un tumulus de 1mao de hauteur et de 45 m de
diametre, sis a 1 km sud du premier potnt, a l'extremite sud-est du village de Popeşti. Dans
l'aire du « palaiu getique, comprise dans le niveau de 1m1o, on a decouvert de nouveaux restes
d'habitations construites en bousillage et couvertes de tuiles, ainsi qu'une ~uantite appreciable
d'objets des IIe -Ie• siecles av.n.e. consistant surtout en ceramique. Dans 1 une des chambres,
coupee par la tranchee W 11, on a trouve plusieurs vases entiers, parmi lesquels un compotier
primitif en pâte fine (fig. 1/3), deux eperons en fer et une tetradrachme en argent, de Thasos.
Il a ete procede, en outre, a des travaux de verification stratigraphique dans le secteur Y, a
l'occasion desquels on a recolte une ceramique assez abondante, datant surtout de la seconde
epoque de l'âge du fer (fig. 1/1-2; fig. 2).
Quant au tumulus, il represente une tombc a incineration de type getique, du I•• siecle
av.n.e. Le cadavre a ete incinere sur place, les produits de la cremation ont ete rassembles au
milieu du bucher sans etre deposes dans une urne, tandis que les objets constituant l'inventaire
funeraire (ceramique, un fer de lance, des pointes de fleches en fer et en bronze, differents omements en fer et en bronze, des restes a demi fondus de parures en bronze et en argent, une fi bule
en fer de l'epoque Latene III, un fragment de tube spiral en or etc.), brules et deteriores, ont ete
les uns laisses sur le bucher, les autres meles a 12 terre qui a servi a l'erection du tumulus.
Il faut enfin signaler la decouverte fortuite- faite apres la cloture de la campagne de 1959,
sur l'emplacement de l'ancienne fouille W 8- d'une figurine en bronze du I•• siecle av.n.e. Cette
bclle piece de type hellenistique, representant une tate de divinite barbue, probablement Poseidon
(fig. 3), etait appliquee a l'extremtte inferieure de l'anse d'un vase metalhque grec d'importation.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Popttli. Vases appanenant aux trois cau!gorics de a!ramique gctique: 1, tasse gridtre de technique supe·
rieure, d«or« d'anglcs lustr~; 2, bougeoir primitif en pite poreuse; 3, grand compotier, d'un brun noir luisant, fait a
la main. (R~ductions: 1-2, ~ 1/t; 3, ~ 1/ 1).
Fig. 2. - Popttli. Bol gris Flique de type d~lien, avec decor en relief.
Fig. 3. - PDJII/IÎ. Figurine hell6listique en bronze constituant l'e:ar~mit~ infaieure de l'anse d'un vase metallique
lle-Jer s. av. n. m. Profil et face (agrandis au double). Photo: prof. Gr. Avakian.
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de căpetenie ce şi-a propus-o colectivul arheologic « Grădiştea 1\luncelului >> pentru vara anului 1959 a fost aceea a consolidării ruinelor de la
cetatea de pe Blidaru, aplicînd şi aici sistemul de consolidare şi conservare
verificat la cetăţuia de la Costeşti în anul 1958. Această lucrare, care va continua, şi la
care s-ău întrebuinţat toate forţele de care dispunea şantierul, s-a dovedit extrem de
necesară, salvînd de la o degradare sigură construcţiile descoperite in campaniile anterioare.
Cu acest prilej au fost făcute şi unele observaţii preţioase in legătură cu fazele de
construcţie şi cu procedeele tehnice, de care trebuie să se ţină seamă 1 •
Alături de această sarcină principală, s-au executat şi alte lucrări de cercetare
propriu-zise, de dimensiuni mai mici, dar nu lipsite de importanţă ştiinţifică. Una din
aceste lucrări e dezvelirea a trei stîne dacice pe platoul dealului Meleia, terminindu-se,
deocamdată, cercetările in această direcţie, prin obţinerea unor rezultate suficiente
cunoaşterii acestei categorii de aşezări sezoniere dacice.
A doua investigaţie a fost descoperirea integrală şi lămurirea acelui pavaj de formă
solară, sesizat la sfîrşitul campaniei din 1958.
ln sfîrşit, şi in acest an s-a continuat cu recunoaşterile pe teren ale urmelor arheologice din jurul cetăţilor din Munţii Orăştiei, îmbogăţindu-se cu noi puncte şi noi
precizări harta topografică a acestei zone 2 •

S

ARCINA

1. LUCRARILE DE' CONSOLIDARE ŞI SĂPĂTURILE

DE PE DEALUL BLIDARU (pl.

1)

Campania de cercetări din 1959 s-a desfăşurat intre 15 iulie şi 15 septembrie, ca
avind drept scop principal lucrări de consolidare şi de amenajare 3 • Aceste lucrări se
impuneau cu deosebită urgenţă, deoarece, din cauza presiunii uriaşe exercitată de masa
de pămînt a virfului mamelonului, zidurile care se află în pantă ameninţau să se pră
buşească, fiind împinse inspre vale. Principala noastră metodă de lucru a constat, pe de
o parte, in înlăturarea masei de pămînt care presa din interior, pe de altă parte, in crearea
unor terase de sprijin in faţa părţii exterioare a zidurilor. Concomitent, s-a procedat
la reclădirea porţiunilor de zid prăbuşite sau ameninţate să se prăbuşească şi la protejarea
zidurilor impotriva agt>nţilor atmosferici, acoperindu-le cu glii dt> iarbă. Metoda aceasta
s-a dovedit a fi cît se poate de adecvată şi în cazul «Cetăţuii)) de la Costeşti.
1 Lucririle acestea au fost îndeplinite de cei doi membri
ai colectivului: Şt. Ferenczi şi N. Vlassa, care au şi intocmit
panea respcc!ivl a prezentului rapon preliminar (cap. 1).
1 Aceste trei lucrlri au fost îndeplinite de Hadrian
Daicoviciu membru al colectivului, care a şi redactat

darea de seamă respectivă (cap. 11-IV).
3 Pentru cercet:lrile anterioare de la Blidaru, cf. JCJI ·,
V, 1-2, 1954, p. 124-147; .fCIV, VI, 1-2, p. 219227, 230-232; Maltrialt, III, 1957, p. 263-270.
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In campania din 1959 accentul principal a fost pus pe laturile de nord, vest, sud-vest
II, precum şi pe latura de sud a cetăţii 1 şi zidul despărţitor dintre cele două
cetăţi, aceste porţiuni fiind cele mai ameninţate. In legătură cu lucrările de consolidare
de pe latura de nord a cetăţii II s-a procedat şi la curăţirea integrală a cisternei
din pantă 1 •
Lucrările au inceput prin amenajarea unei pante de acces spre turnul 1 (poarta
cetăţii 1) şi prin completa degajare a acestui turn din masa de pămînt din spatele lui .
ale

cetăţii

."
+

CetllN/

Pl. 1. - Planul general al

c:.etlţii

de pe Blidaru cu intregirile ultimilor ani.

Cu această ocazie s-a putut observa eli pe latura de vest-tJord-vest a acestui turn existase
o poartd de acces dinspre interiorul cetdţii II, care, însd, la un moment dat, a fost blocald cu
un zid clidit din piatd de micaşist locali. Cu ocazia degajirii turnului 1 s-au putut face
observaţii în legitud cu felul în care zidul despirţitor dintre cele două cetiţi şi zidul
de incinti dintre turnul 1 şi turnul II se leagă de zidurile turnului 1. S-a putut observa
amenajarea speciali a stîncii peste care au fost clidite blocurile rîndului de jos ale zidului
de nord-nord-est al turnului 1 şi ale « pintenului » ieşind al acestui zid.
Pe panta de acces din faţa porţii au fost aflate mai multe cuie şi piroane de fier,
precum şi un numir însemnat de fragmente de ţigle şi olane de tip grecesc.
ln legitud cu zidul de incinti dintre turnul 1 şi turnul II, s-a observat eli faţa
exterioad, din blocuri fasonate, şi jumitatea umpluturii acestuia fusesed demolate.
Lucrul s-ar putea explica prin refolosirea acestor materiale în zidiria cetiţii Il. Slibirea
sistemului defensiv dintre turnul 1 şi turnul II nu periclita securitatea ansamblului fortificaţiei, dati fiind panta naturali foarte abrupti, practic aproape inaccesibilă, de pe această
laturii. Eventual, aceasti demolare stă în legăturii cu aranjarea îngrijitil a jumltăţii păstrate
1

Vezi planul general in JCJ V, V, 1-2, 19S., p. 130, pl. 1.
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a miezului acestui zid. Concomitent cu lucrările noastre de consolidare au fost refăcute
şi resturile păstrate ale turnului Il.
La zidul despărţitor al celor două cetăţi, dintre turnul I şi turnul IV, s-a urmărit
faţa dinspre cetatea Il a acestuia, constatîndu-se că ea există pe toată lungimea zidului,
însă la o adîncime mai mare decît faţa dinspre cetatea I, mai demult cunoscută. La punctul
de întîlnire a zidului despărţitor cu turnul I, lîngă faţa dinspre cetatea II a zidului,
s-au observat două trepte din blocuri masive de calcar. Acestea putuseră servi la o
mai uşoară trecere peste zid, din momentul în care acesta - prin alăturarea cetăţii II îşi pierduse rostul şi importanţa, fapt pentru care, probabil, zidul a şi fost parţial demolat.
Turnul IV, nesăpat în campaniile anterioare, a fost golit pe jumătate de pămîntul
ce-l umplea, observîndu-se cu această ocazie trei niveluri de umplere a cavităţii turnului,
niveluri ce nu pot fi sincronizate însă cu etape constructive corespunzătoare, deoarece
turnul prezintă o singură fază de construcţie. Din turn a apărut foarte puţină ceramică,
majoritatea poroasă, lucrată cu mîna, precum şi cîteva fragmente de buze de chiupuri,
roşii, lucrate cu roata.
Rezolvarea acestor probleme, conservarea turnului IV, precum şi degajarea incintei
între turnurile IV- III şi III- II rămîn o sarcină a campanii lor viitoare.

*

În ceea ce priveşte cetatea II, pe lîngă lucrările de consolidare s-au făcut şi preţioase observaţii arheologice privind, în special, tehnica de construire a zidurilor. S-a
lămurit faptul că porţiunea de zid în mijlocul căreia este plasată poarta de acces în
cetatea II a fost clădită « în trepte», fundaţia zidului urmînd înclinarea pantei naturale
a stîncii. Din spatele acestei porţiuni de zid am evacuat o cantitate considerabilă de pămînt
care îi periclita soliditatea. Cu ocazia lucrărilor de conservare a zidului de incintă dintre
turnul I şi turnul VI, zid ce coteşte în unghi drept, s-a observat că nici măcar legătura
feţei exterioare a acestuia cu zidul turnului VI nu este organică.
Turnul VI, prăbuşit în mare parte, a fost reclădit aproape din temelii. Pentru o
mai bună conservare, interiorul turnului a fost parţial astupat cu pămînt. Pentru a se
putea consolida zidul de incintă dintre turnul VI şi turnul V a fost nevoie de o
prealabilă amenajare a terenului din faţa lui. Cu ocazia consolidării s-a observat că acest
zid se ţese organic cu blocurile turnului VI, fapt ce a fost sesizat în campaniile anterioare.
Totodată s-a lămurit că faţa interioa~ a acestui zid este clădită în tehnica opus mixtum,
aidoma « cazematelor >> dintre turnurile V şi IV. S-a adeverit şi presupunerea formulată
în campaniile precedente că şi pe această latură existaseră « cazemate», asemănătoare
acelora din spatele incintei de nord. Se pare însă că dimensiunile « cazematelor » nou
descoperite (necercetate în această campanie) depăşesc pe cele ale « cazematelor» laturii
nordice. Într-una din noile « cazemate» s-a descoperit un chiup de mari dimensiuni,
rămas nesăpat în această campanie.
O problemă mai dificilă o constituie consolidarea şi conservarea porţiunii de
incintă dintre turnurile V şi IV. Pe o porţiune considerabilă, aici începea imediat panta
de lîngă zidul de incintă, iar în spatele acestuia se aflau « cazematele >> rău conservate
(construite în optts mixtum) şi ameninţate de presiunea pămîntului din interiorul cetăţii Il.
Consolidările sînt îngreunate şi de diferenţa de nivel de 5-6 m între partea « cazematelor >> ali pită zidului de incintă şi cea interioară. Lucrările au început prin crearea
unei largi şi întinse terase de sprijin, dezvelindu-se concomitent faţa exterioară a zidului
de incintă dintre turnurile V şi IV. Acest lucru s-a dovedit cu totul necesar, deoarece
în unele porţiuni zidul fusese deplasat, înclinîndu-se spre vale, pe toată înălţimea lui
de 7-8 rînduri de blocuri. Demantelarea şi reclădirea acestora (blocuri de 150-200 kg
ridicate la loc la o înălţime de circa 3 m) a fost o operaţiune dificilă.
30- •.

~
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Cu ocazia demantelării unor porţiuni din zidul de incintă s-a observat faptul d
zidurile « cazc:matelor >> ce coboad perpendicular pe el, se întreţes organic cu acesta,
blocurile de fundaţie ale zidurilor « cazematelor » fiind incastrate în emplectonul
zidului de incintă.
O interesantă descoperire o constituie
apariţia unui zid cu totul neaşteptat, aflat
la aproape 3 m adîncime, aproximativ paralel cu zidul vestic al turnului IV şi pe care
zidul de incintd îl Înralecd, făcînd o treaptă.
Zidul în chestiune, care pătrunde Sltb zidttl
de i11cintd al cetăţii Il, pare a fi fost demantelat în mare parte. În umplutura lui
s-au observat şi bolovani mari de rîu, fapt
nesesizat îndi în sistemul constructiv al
fortificaţiei de pe Blidaru. Apariţia acestui
zid ridică probleme ce se cer rezolvate
într-q viitoare campanie.
Ultimul obiectiv al campaniei din 1959
l-a constituit cisterna, cunoscută din săpă
turile anterioare, aflată pe panta de nord-vest
o
2
"
4",
a mamelonului. Cavitatea ei a fost integral
----~--~------curăţită, cu această ocazie selecţionîndu-se
Fig. 1. - Pavajul de formi solarl de lingi sanctuarul
mare rotund de pe Dealul Gridittii.
din blocurile pdbuşite în ea, cele aparţinînd
bolţii semicirculare. De pe fundul cisternei
au apărut fragmente de ceramid dacid fină, printre care şi buza unei străchini cu
motive pictate, precum şi un fragment ceramic, reprezentînd fruntea şi ochii unui animal, probabil bour.

----N

*
Dată fiind importanţa deosebită a fortificaţiei dacice de pe Blidaru, continuarea
şi desăvîrşirea consolidării şi conservării ca monument istorica-turistic a acesteia se

impun în mod necesar. Un exemplu de rezolvare a unei asemenea probleme îl constituie
«Cetăţuia» de la Costeşti. Pentru o viitoare campanie însă, cînd se va trece la excavarea
întregii cantităţi de pămînt din interiorul fortificaţiei, ar fi extrem de utile .. mijloacele
mecanizate, în special benzile rulante. S-ar putea astfel degaja ansamblul întregii fortificaţii, concomitent efectuîndu-se lucrările de conservare necesare. S-ar obţine astfel
o imagine completă asupra acestei fortificaţii dacice, cu rosturi capitale în sistemul de
apărare din jurul Grădiştii Muncelului.
II. SĂPĂTURILE IN INCINTA SACRĂ A SARMIZEGETUSEI

Obiectivul acestor lucrări care au durat o singură săptămînă a fost dezvelirea
a «soarelui de piatră» din apropierea marelui sanctuar rotund. După dezvelirea monumentului se pot spune următoarele 1 :
Pavajul, construit din andezit 2 , se compune dintr-un disc central de 1,46 m în
diametru şi din zece raze lungi de 2,76 m fiecare (fig. 1). Întregul pavaj e, astfel, circular,
completă

a.

1
&Jpor1NJ pnlimi1111r pt a"NJ 19J8, in Malerilllt,
VII, p. 301 ti urm.
1 Determinarea a fost fAcuti de prof. univ. Eugen
Stoicovici şi tef de luairi Aurica Trif de la catedra de

geologie-mineralogie a facuhlitii de ştiinte naturalegeografie a univenitltii clujene « Babeş-Bolyai "• clrora
le multumim şi pe accastl cale. Buletinul de analizl spune:
« Afllktil. Roca prezintl urmitoarele caracteristici: struc-
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avind diametru) de 6,98 m. Lăţimea razelor nu e riguros egală, dar diferenţele nu depăşesc
cm. Grosimea pavajului e de 30 cm.
Monumentul nu s-a păstrat in intregime, cinci dintre razele sale fiind mai mult
sau mai puţin distruse.
La 45 cm de marginea exterioară a razelor sint practicate in pavaj nişte scobituri
dreptunghiulare lungi de 10,:5-11,5 cm, late de 5,6-8 cm şi adinci de 3-4 cm, care
merg paralel cu marginea exterioară a pavajului. Numărul scobiturilor dintr-o rază este
de 6-7; uneori o scobitură încalecă pe două raze. Starea proastă de conservare a pavajului n-a permis stabilirea numărului total al scobiturilor. În aceste scobituri intra
partea inferioară a unor pietre albe de marmură dolomitică 1 (fig. 2), cioplite în formă
de T. Resturi din aceste pietre s-au mai găsit în citeva scobituri, iar fragmente mai mari
au fost aflate lîngă pavaj.
În partea de sud a pavajului, încălecînd pe două dintre raze, se găseşte, aşezată
direct pe pavaj, o vatră de foc circulară cu diametru) de circa 1,05 m. Centrul ei se află
la.aproximativ 2,30 m de centrul pavajului. Crusta vettei e, în cea mai mare parte, stricată
de pămÎRtul şi pietrele care s-au prăbuşit ulterior peste pavaj; totuşi, ea a putut fi prinsă
pe anumite porţiuni. Pe vatră s-au găsit cîteva oase de porc şi două mici fragmentt>
ceramice fine.
O secţiune pe lîngă una din razele pavajului, în exterior, a arătat că acesta e aşezat
pe blocuri de calcar care depăşesc cu 7 cm marginea lui.
Descoperirea pavajului de andezit reprezentînd imaginea (simbolul) soarelui are
o deosebită in'semnătate. Ea aduce o nouă confirmare ipotezei asupra naturii uranosolare a religiei dacilcr 2 şi dovedeşte încă o dată strinsa legătură între sanctuarele rotunde
de pe terasa a Xl-a a Dealului Grădiştii şi fenomenele cereşti. Ar fi posibil ca acest pavaj
să fie chiar un altar solar, vatra servind pentru sacrificii. Aceasta rămîne însă o simplă
ipoteză, întrucît vatra a putut fi durată pe pavaj după distrugerea acestuia şi pentru scopuri
care să nu fi avut nimic comun cu ceremoniile religioase ale preoţilor daci.
cîţiva

*

În cursul lucrărilor de dezvelire a pavajului, au mai fost găsite patru blocuri de
calcar cu litere greceşti. Pe unul din ele se pot distinge literele HA, iar pe altul literele
NIE> sau, dacă ele trehuie citite de sus în jos, Z ~ E>.
~

III. STINILE DACICE DE PE MELEIA

Ultima campanie de săpături de la Meleia a incheiat, în mod practic, lucrările din
acest punct. După ce săpăturile de pe terasele versantului sud-estic al muntelui se
incheiaseră în anul 1958, mai rămînea de cercetat platoul pe care se găsesc opt movile.
tura porfiricl, hialiru\ piru\ la eripto-cristalinll. Contine
cristale mari de culoare ncagrll (amfibol) şi de culoare albA
(fcldspati cu dimensiunea de 0,15 X 1 mm piru\ la
0,8 x 1,2 mm). Textura rocii este compactll. Componentii
mineralogici: feldspat plagiodas, zonat, maclat şi corodat
(magmatic) şi uneori zdrobit şi rccimentat cu lavll c:riptocristaliru\. Amfibolii sint formati din varietatea numitll
hornblendll bazalticl, de culoare brun intens şi eu un~r:hiul
de extinctie de 4-7°. Fondul rocii (masa fundamentală)
este format fie dintr-o sticlll, fie dintr-un agregat de
cristale foarte fine de feldspat şi amfibol. Roci de acest
tip andczitic se cunosc in jurul oraşului Deva, la o distant:\
de apro~:imativ 50-60 km de Gr:ldiştu.

1 Determinarea o datorlm tot prof. univ. E. Stoieo.,.ici
A. Trif. Buletinul de analiz:l precizcaz:l: « Marm~~rd
Jolomilitd. Prczintll urmlltoarele caracteristici: structura
granoblasticl, cu diametrul granoblastclor cuprins intre
0,04-0,28 mm. Textura slab şistuozatll, compact:l. Componentii mineralogici: Dolomit /(CC' 1 ' 1Ca Mg 1, calcită
(C01 Ca), in amestec alternativ cu silicatii: clinoz'lisil,
biotit şi muscovit. DupA datele din literatud şi hArtile
geologice la scara 1: 500.000, astfel de marmure sint
cunoscute, de ex., intre Sibişclul de Sus şi Cugir şi in
multe locuri in apropierea loctlitlltii Gddişte (Mtii Sebcş) ».
1 C. Daicoviciu,
La J"raNJ'I•anit Janr l'a"liquili,
Bucarctt, 1945, p. 72.

şi

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

468

C.

DAICOVlf.ll' ti colaboratori

6

Dintre acestea, una (movila nr. 4) fusese secţionatli in anul 19571, iar alta (movila nr. 2)
slipatli in intregime in vara lui 1958 2 , cu rezultate bogate şi interesante. In vara anului
1959 au mai fost slipate alte trei movile (movilele nr. 1, 3 şi 5), iar una (movila nr. 6)
a fost secţionatli. In felul acesta, au rlimas necercetate numai movilele nr. 7 şi 8, lbate
intenţionat in vederea unui eventual control
1 - - - - - 1acm
viitor. Fireşte, nu este exclusli posibilitatea ca
pe platoul Meleii sli mai fi existat şi alte stini
care n-au lbat insli urme vizibile (movile);
trebuie sli spunem, totuşi, d aceastli posibil""
litate ni se pare redusli, intrucit sondajele
Sc.m
~
-L.
efectuate in toate punctele suspecte n-au dat
~
nici un rezultat.
Stina din movila nr. J (sau stina nr. 3) a
fost slipatli deschizîndu-se o suprafaţli de
20x19 m.
~
Stratigrafie. Sub stratul subţire (5 cm) de
~ !Jcm
plimint vegetal apare un plimînt cafeniu care
merge pinli la 30 cm adincime. Sub el se aflli
un strat de plimint galben, din ce în ce mai
amestecat cu pietricele pe mlisurli ce adincimea
creşte. La 0,95-1 m adîncime apare stînca
vie. Partea superioarli a stratului galben constituie nivelul antic de locuire. Aşa cum se întîmplli însli de obicei în aceste aşezliri de
munte, stratigrafia nu e absolut identid pe
Fig. 2. - « Cepuri,. de marmuri dolomiticl de la
toatli suprafaţa slipliturii; în partea ei de NE,
pavajul din fig. t.
stinca apare pe la 40-50 cm adîncime. Nici
nivelul antic nu e perfect plan: in partea de
NNV, V şi SV a movilei, la 1,80-2 m in exteriorul pietrelor de temelie ale stinii,
el urd destul de bine.
Stina (fig. 3) se compune din douli plirţi:
1. O indpere (cerdac) rotundlila origine, cu diametru} de 11,20 m. Astlizi, datoritli deplaslirii foarte vizibile a unei pietre de temelie, ea are o formli uşor ovalli.
Particularitatea surprinzlitoare a acestei construcţii constli in natura pietrelor temeliei. Aceasta e formatli din mici blocuri de calcar conchilic (24 X 16 X 13 cm), aşezate direct
pe lespezi cioplite de stind (în cele mai multe cazuri) sau (alteori) direct pe stinca
nativli dad aceasta se glisea mai la suprafaţli. Astlizi, cele mai multe dintre blocurile de
calcar sint distruse parţial de foc şi de umezealli. Lespezile pe care sint aşezate. au dimensiuni variabile (intotdeauna insli mai mari decit blocurile), cele mai mari ajungind pinli
la 50 x 35 cm sau chiar 58 X 40 cm. Distanţa obişnuitli intre douli blocuri consecutive
este de 1,10-1,15 m. lntr-un singur caz, in partea nord-esticli a stinii, distanţa dintre
douli blocuri este de 2,20 m. E posibil ca acest spaţiu mai mare sli marcheze intrarea
in cerdac.
Cerdacul a fost, probabil, acoperit cu şindrilli, ca şi restul stinii, dar era, în acelaşi
timp, deschis (fllrli pereţi). Aceasta ar indica-o faptul eli, deşi stina a ars şi urme de bîrne
carbonizate se gbesc din belşug, ele nu se intilnesc in apropierea pietrelor de calcar.
De asemenea, cu o singurli excepţie, nici cuiele sau piroanele de fier nu s-au gbit lingli

T

1

--ii"

a.

1
R4portul prtliminar JN tnrul 1957, in MtJttrifllt,
VI. p. 331 şi urm.

• Cf. R4portlll prrlimi1111r JN tJtrul 1958, in MtJitrifllt,
VII, p. 301 ti urm.
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blocuri. Blnuim că blocurile nu susţineau bîrnele orizontale ale unor pereţi, ci numai
stilpii verticali ai acoperişului, care, incepind să ardă, s-au prăbuşit inainte ca focul
să ajungă la baza lor şi, astfel, să lase urme pe blocuri.
2. O încăpere rectangulară, avind din loc in loc stilpi (noi am găsit urmele a patru
din ei), care par să fi fost pătraţi in porţiunea ce se ridica deasupra solului şi rotunzi
(20 cm in diametru) in porţiunea ce intra in pămînt. Ei intrau 60-70 de cm in pămînt,
ceea ce permite să presupunem o înălţime de circa 2 m deasupra solului. Nu toţi cei
patru stîlpi găsiţi de noi par să fi fost stilpi de colţ. Ţinînd seama de aceasta, indperea
rectangulacl, orientată NE-S V, avea următoarele dimensiuni: laturile de NV şi SE:
5,90 m, iar laturile de NE şi SV: 4,80 m.
Aproximativ in mijlocul încăperii se află vatra de foc, păstrată destul de du, aşa
incit nu i ·s-au putut determina exact nici forma, nici dimensiunile. Ea pare să fi fost
ovală, cu dimensiunile de circa 1,20 x 1 m şi înălţată cu 7-8 cm deasupra nivelului, firă
a avea însă pat de pietre.
lncăperea va fi fost construită in maniera obişnuită a stinilor dacice, din stilpi şi
bîrne, d:!J firă pietre de temelie. Chirpic, cum era şi firesc, nu s-a găsit; s-au aflat însă
urme de fiţuială a vetrei casei, foarte spartă şi deranjată.
Desroperiri. A. Cereale. Intr-un punct al stînii s-a găsit grîu carbonizat, iar in altul
mei ars.
B. Obiecte de fier. Afară de numeroasele cuie şi piroane de fier folosite la construcţie, s-au mai glsit două verigi de fier, un călcîi de lance (?) şi un pinten. De asemenea,
s-au găsit bucăţi de zgură de fier.
C. Ceramiră. Sint reprezentate din abundenţi toate cele trei tipuri de ceramică
obişnuite in stînile dacice 1 • S-au găsit vase de toate mărimile, de la chiupuri (dintre
care unul cu <<guler») pînă la vase mici. Numeroase sint capacele, vasele cu butoni,
vasele cu buza etajată şi cele ornamentale cu brîu crestat. Au mai fost descoperite doul
fragmente ceramice pictate.
E interesant faptul că cea mai mare cantitate de ceramică s-a găsit in afara stinii
propriu-zise. In partea ei de SV, la circa 1 m în afara cercului de blocuri calcaroase,
am aflat un adevărat <<blidar»: de pe o suprafaţă de 5-6 m2 s-au scos circa 600/ 0 din
toată ceramica găsită in această slplturl. O mare cantitate de ceramid a apărut şi
într-un punct situat la vreo 5 m de temelia stînii, in aceeaşi direcţie (aici e posibil sl
fie vorba de o groapă cu vase).
Condllt,ii. Stîna nr. 3, aşezată intre stînile nr. 2 şi 4, face parte din acelaşi complex
şi a sfîrşit in acelaşi fel, prin incendiu. S-au putut observa intre aceste stîni asermnări
de netăgăduit, atît in privinţa tehnicii de construcţie, cît şi a inventarului. Existi însă
şi anumite deosebiri, dintre care două se cuvin mai ales remarcate:
1. Construcţia stînii nr. 3 e mai pretenţioasă - dovadă micile blocuri de calcar
şi forma mai regulată a intregii clădiri.
2. Ceramica nu s-a găsit, ca de obicei, masată in interiorul stînii, ci in afara ei.
Aceste două împrejurări ne fac să vedem in stina nr. 3 nu atît locul unde trliau
şi lucrau păcurarii, cit locuinţa (tot sezonied, fireşte) mai-marelui acestui complex păs
toresc, a supraveghetorului ciobanilor sclavi sau aserviţi.
Stina din movila nr. 1 a fost săpată, deschizindu-se o suprafaţă de 11 x 9 m. Straligrafia este identid, in linii generale, cu aceea a movilei nr. 3, existînd, fireşte, anumite
deosebiri in ceea ce priveşte adincimea la care apar diferitele straturi. Şi aici, stratul
d~ ~ultură, destul de subţire (5-10 cm), apare in partea superioară a pămîntului galben,
ms1pos.
1

Cf. RIIJ#Iul pnli•iur pt ."", 19J6, in Mt~ltrillil, V, p. 390.
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Jtina (fig. 4) se compune dintr-o singură încăpere de formă cvasirotundă. Folosim
acest termen, deoarece şirul pietrelor de temelie, aşezate aproape peste tot una lîngă
alta, nu se inchide. El are o formă de spirală, deschisi in partea de ESE. In felul
acesta, se formează aici un fel de intrare « in cleşte», largă de 1,30 m. Intrarea e orientată spre NE, adică spre stîna nr. 2.
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Fig. 3. - Stina nr. 3 de pc platoul muntelui Mclcia.

Temelia stînii e formată din pietre de stînd de dimensiuni relativ reduse (10-25 cm
lungime şi 5-20 cm lăţime); mai mari sînt doar cîteva, dintre care una ajunge la
77 x 44 cm. Ele sînt aşezate, in general, pe lat, şi, cum s-a mai spus, una llhgă alta,
fără intervale. Acolo unde se observă astfel de intervale, se poate admite că ele se
datoresc deplasării pietrelor.
In partea de N şi NE a stînii, unde terenul cobora, temelia e mai puternică, fiind
durată din pietre mai mari şi mai multe; uneori, cîteva pietre sînt aşezate una peste alta.
Tehnica de construqie a stînii a fost cea obişnuită la aşezările de acest gen.
Cele două cuie destul de mici găsite in săpătură nu ne permit să afirmăm că s-ar fi
folosit material feros la construqie. Vatra încăperii pare să fi fost din pămînt bătut.
O adevirată vatră de foc nu s-a găsit. E adevărat că in partea nordică· a stînii, chiar
lîngă temelie, s-au găsit cîteva bucăţi de crustă; cum ele s-au găsit însă pe o piatră
şi cum între ele şi piatră se afla un strat de pimînt neinroşit gros de 7-8 cm, e foarte
probabil ca aceste fragmente de crustă si fi alunecat de undeva. Nici pata de arsură
neagră, cu mult cărbune, din « colţul» sudic al stînii nu seamăni a vatră permanentă
de foc. Acelaşi lucru se poate spune despre pata de arsură din mijlocul încăperii, care
se datoreşte mai degrabă incendiului ce a mistuit stîna.
.
Că stîna a ars, o dovedeşte roşeaţa care se întinde pe intreaga ei suprafaţă. Faptul
că nu s-a găsit mai mult cărbune, urme de bîrne arse etc., il punem pe seama acţiunii apei.
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Descoperiri. A. Obiecte de fier. Pe ling~ cele dou~ cuie amintite, s-a mai găsit în
'
partea de vest a stînii, în afara ei, un vîrf de lance.
B. Obiecte de piatrd. În partea sud-est a stînii s-a g~sit o cute .
• ~· Cmt~icd s-a găsit din. abundenţă, fiind reprezentate toate categoriile obişnuite
la sumle dacice. Numeroase stnt vasele poroase cu buza dreapt~ şi cele ornamentate
cu brîu crestat sau cu btltoni. Sînt
de remarcat un chiup de ~rime mijlocie, negru, ornamentat cu val şi
avînd toarte aplicate, o toartă roşie cu
trei (( creste» şi cîteva blide.
Conclllzii. Întemeindu-ne pe dimensiunile reduse ale stînii, pe marea
cantitate de· ceramică aflată, pe orientarea intrării şi pe lipsa vetrei de
foc, socotim posibil ca ea s~ fi fost
doar o :vted (magazie, celar) a stînii
nr. 2.
Jti11a di11 movila 11r. 5, movilă sondată superficial in anul 1958, a fost să
pat~, deschizindu-se o suprafaţă de
14,50x 12 m.
Jtrat(e,rafte. Sub humusul modern
o
3
z
(4-5 cm grosime), apare un strat de
''"
pămînt cafeniu, gros de 18-20 cm,
Fig. 4. - Slina nr. 1 de pc platoul muntelui Mclcia.
care se deschide la culoare pe măsură
ce săpătura se adînceşte. Limita lui
inferioară constituie nivelul antic.
Sub acesta, p~mîntul e gălbui, uneori cu
nuanţe cenuşii-verzui, amestecat cu multe sBrim~turi de stînd; acesta e p~mîntul
v1rgtn.
Stina (fig. 5) se compune din trei părţi:
1. O tindă (cerdac) de form~ oval~. cu diametrele exterioare de 12,90x 12 m,
orientată spre NE-SV. Ea e delimitată spre exterior de un şir de pietre de stind,
necioplite, de felurite dimensiuni; se' găsesc aici şi pietre mici (15 X 10 cm), dar şi bucăţi
mari de stîncă (33 x 27 cm, 38 x 35 cm). În general, pietrele mai mari sint singure, pe
cînd cele mai mici sînt grupate cîte trei-cinci.
Lăţimea tindei e inegal~; l~ţimea maxim~ e de 1,80 m (în partea de NNV a stînii),
iar lăţimea minimă de 1,30 m (în partea de NE a ei).
2. Încăperea nr. 1 e şi ea ovală, avînd aceeaşi orientare. Diametrele exterioare
sînt de 9,90 şi 8,10 m. Limita exterioar~ a acestei încăperi e format~ de un şir continuu
de pietre de stîncă (atunci cînd şirul se întrerupe, faptul se datoreşte pierderii pietrelor
respective) de dimensiuni variate. Cele mai multe pietre de temelie sînt mici (bucăţi
de stîncă atît de mari ca în cazul temeliei tindei nu se g~sesc); ele sînt, în majoritatea cazurilor, grupate mai multe la un loc şi adesea sînt aşezate una peste alta.
În tindă, în partea de SSV, se afl~ un pavaj de pietre ~runte, lung de circa 1,90 m
şi lat de circa 1 m. Probabil că aici era intrarea în îndperea nr. 1.
3. Încăperea nr. 2 (îndperea central~) are o for~ rectangulară, fiind orientată
tot NE-SV. Dimensiunile laturilor sînt u~toarele: latura de NE: 3,65 m, latura de
NV: 3,90 m, latura de SV: 3,50 m, latura de SE: 3,90 m.
Pietrele de temelie ale încăperii centrale sînt, în general, mici. Ele au fost aşezate
probabil, una ling~ alta, dar astăzi multe lipsesc, în special latura de SV fiind puternic
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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deranjată.

Pe această latură se găsesc singurele trei pietre de dimensiuni mai mari,
dintre care cîte una la colţurile de vest şi de sud ale încăperii.
Intrarea se găsea, fără îndoială, pe latura sud-vestică a încăperii centrale. Acest
lucru e dovedit de lespedea din colţul vestic al încăperii, lespede de formă regulată,
avînd în mijloc o scobitură cu dimensiunile: 4,5 cm lungime, 3,5 cm lăţime şi 7 cm adîncime. În ea era aşezat uşorul uşii.
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Fig. 5. - Stina nr. 5 de pc platoul muntelui Mcleia.

În mijlocul încăperii centrale se găsea vatra de foc de formă ovală,. cu diametru}
de 93 X 84 cm. Ea era aşezată pe un pat de pietre mărunte, fiind înălţată cu 9-10 cm
deasupra vetrei încăperii. Crusta e foarte stricată.
Tehnica construirii stînii e aceeaşi ca la toate stînile dacice săpate pînă acum.
Un piron de fier descoperit în afara tindei nu este o dovadă absolută a folosirii materialului feros de construcţie, dar nu putem exclude cu totul această ipoteză.
Vatra tindei şi a încăperilor era, fără doar şi poate, din pămînt bătut, eventual chiar
făţuit. Deoarece stîna n-a ars, vatra nu s-a păstrat. Acoperişul va fi fost din şindrilă.
Desfoperiri. A. Obiecte de fier. S-a găsit un singur obiect de fier - pironul amintit
mai sus; s-a mai găsit însă zgură de fier.
B. Ceramifă. S-au găsit fragmente destul de numeroase de vase roşii din pastă
bună, precum şi vase din pastă poroasă, prost arsă, de culoare neagră şi neagră-roşiatică.
E de remarcat faptul că nu s-a găsit ceramică bună, neagră sau cenuşie. Fragmentele
aflate în săpătură aparţin unor vase de cele mai diverse mărimi. N11 s-a găsit niâ 1111
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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vas intreg sau intregibil, iar nunJdrul fragmentelor ceran1ice e incomparabil mai mic decit al
celor aflate in stinile nr. 1, 2 ji J.
Vorbind despre ceramică, mai trebuie menţionată o verigă de lut ars (fusaiolă ?)
găsită în tindă.
Concluzii. Faţă de stînile nr. 1, 2, 3 şi 4, stîna nr. 5 prezintă următoarele particularităţi:
·
1. Stîna n-a ars.
2. Fragmentele ceramice sint mult mai puţin numeroase.
3. Nu s-au găsit vase intregi sau intregi bile măcar in proporţie de 50°/ 0 •
Toate aceste împrejurări ne fac să credem că în momentul in care au ars stinile
nr. 1, 2, 3 şi 4, stîna din movila nr. 5, care n-ar fi putut fi ferită de foc (se află la numai
cîţiva paşi de stina nr. 4), nu mai funcţiona. Ea fusese părăsită şi, probabil, dărîmată
intenţionat.

Stina din movila nr. 6 a fost tăiată de o secţiune orientată NE-SV, lungă de
19,50 m şi lată de 1 m. Stratigrafta e, in general, identică cu cea din movilele descrise
mai SU§, prezentînd fireşte, deosebiri in ceea ce priveşte grosimea diferitelor straturi.
Stratul de cultură e reprezentat de partea inferioară a pămîntului cafeniu şi partea
superioară a p!mîntului galben.
ln jumătatea nord-estică a secţiunii s-au putut observa urme de locuire: citeva
lespezi de stînd aşezate în linie şi o vatră de foc circulară (circa 70 cm în diametru)
cu substrucţie de pietre mărunte. ln diverse puncte s-au găsit mai multe cioburi din
pastă poroa.sl, negricioasă, aparţinînd însă unor vase diferite. Singurul vas relativ întregibil, un vas roşu din pastă fină, are o spărtură neintenţionată în fund.
Secţiunea a arătat o situaţie similară celei din stîna nr. 5. Nici stîna nr. 6 n-a ars,
fragmentele ceramice sînt mult mai puţine decit in secţiunea prin stîna nr. 4 şi nu s-au
găsit vase întregi sau întregibile măcar parţial (singurul vas care face excepţie este,
practic, inutilizabil). Bazîndu-ne pe aceste împrejurări, socotim că şi stîna nr. 6 a fost
părăsită şi demontată atunci cind s-au construit stînile nr. 1, 2, 3 şi 4.
ln concluzie, se pare că pe platoul Meleii există două complexe pastorale, care
se succed în timp, deşi amîndouă datează din secolul 1 e.n. Din primul complex fac
parte stînile nr. 5 şi 6 şi, probabil, nr. 7 şi 8, neslipate de noi. Aceste stîni au fost,
la un moment dat, părăsite şi demolate, în locul lor construindu-se, la o mică distanţă,
un al doilea complex păstoresc format din stînile nr. 1, 2, 3 şi 4. Acestea au pierit din
cauza unui violent incendiu, provocat, foarte probabil, de o parte a trupelor romane
care se îndreptau spre Sarmizegetusa 1 in anul 102 sau 106 e.n.
IV.

RECUNOAŞTERI

PE TEREN

A. RECUNOAŞTERI IN IMPREJURIMILE MELEII

Titiana (1 725 m înălţime) e un munte cu virful in formă de căpăţină de zahăr,
din care se desprind mai multe muchii. Sondajele superficiale, executate pe coama (muchea)
de la vest de vîrf n-au dat rezultate hotărîtoare. Intr-unul din ele s-au găsit două fragmente dintr-un vas poros de culoare neagră in exterior, roşie-cărămizie in interior.
Unul din ele pare să fie dinspre fundul vasului. Fragmentele găsite nu sînt tipice;
in orice caz, nu există nici un motiv pentru ca ele să nu fie socotite dacice.
Cercetarea terenului, la suprafaţă şi prin sondaje sumare, pe muchiile ce se indreaptă către sud şi către est, n-a dat nici un rezultat. Acelaşi lucru se poate spune despre
1 Cf. Rapor111/ prrli111iMr

pe an11/

1958, in Mal~riak, VII, p. 301 ti um1.
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cercetarea, mult îngreunată de rlldăcini şi de tufişurile care au năpădit terenul, a ptntenului neted aflat la NNV de vîrful Titianei.
Nu ne îndoim că păstorii daci vor fi umblat cu turmele lor şi pe Titiana. La întrebarea dacă au avut sau nu stîni pe această înălţime, recunoaşterea efectuată n-a
putut da un răspuns sigur. Lucrul nu este imposibil şi, în cazul acesta, Valea
Pietrosului n-ar mai constitui limita sud-vestică a regiunii aşezărilor dacice din
Munţii Orăştiei.

îngustă şi stîncoasă (1 866 m înălţime), acoperită în cea
foarte des. N-am putut observa nimic care să semene cu
circumvalaţia tripld de care vorbesc Goos 1 şi Marţian 2 • Există pe culme stînci mari
care, în anumite locuri, arată ca un adevărat zid. Aceste « ziduri» nu se închid însă,
nu sînt triple şi e evident că sînt formaţiuni naturale. E foarte posibil ca Goos şi
Marţian să se refere la urmele celor trei castre de pămînt de pe Cornărnicel, munte
vecin foarte apropiat.
Timp11l (1 495 m înălţime) se înalţă între Valea Timpului la sud şi Valea Şesului
la nord-vest. Acest munte are două vîrfuri: unul mai masiv, împădurit, celălalt mai
puţin masiv, golaş şi pietros. La 200-250 m spre est de acest al doilea vîrf, pe un
loc neted, se pot observa, în sondajele superficiale făcute, indicii de locui re antică:
roşeaţă, urme de cărbune şi cîteva fragmente ceramice dacice. În alt loc, la 150-200 m
spre est-sud-est de vîrful pietros al Timpului, se află un grup de trei sau patru movile.
Un sondaj efectuat in cea mai mare dintre ele (diametrele de 22 şi 19,50 m, înălţimea
de 1-1,10 m) scoate la iveală urme de cărbune şi un fragment de vas dacic cu buton,
din pastă poroasă, de culoare neagră.
Pe temeiul acestor observaţii se poate afirma că şi pe Timpul exista odinioară
un complex păstoresc dacic, analog celor de pe Rudele şi Meleia.

Virful Negru este o culme

mai mare parte de

jneapăn

8. RECUNOAŞTERI IN IMPREJURIMILE SATULUI COSTEŞTI

Şesul Iezilor. Pe partea dreaptă a Apei Grădiştii, la circa 300-400 m NNE de
Belia în linie dreaptă, deasupra ei, se află o terasă de dimensiuni relativ mici, numită de
localnici Şesul Iezilor. Cu ocazia plantării unor puieţi, s-au scos din pămînt citeva fragmente ceramice, pare-se dacice, şi un fragment de cărămidă masivă in formă de pişcot.
Lungimea cărămizii nu poate fi stabilită, lăţimea maximă e de 12 cm, lăţimea "'Ilinimă
de 8,5 cm, iar grosimea de 6,2 cm. Pasta cărămizie e bine arsă, dar plină de pietricele.
După compoziţia pastei, cărămida pare a fi dacică; după ardere nu, dacă nu cumva
arderea e secundară.
Pirittl Gemenilor. Pe coasta ce se ridică în dreapta pîrîului Gemenilor (afluent de
dreapta al pîrîului Faieragului), la SSE de cetatea de la Costeşti, locuitorul Vasile
Floran a găsit, la rădăcina unui fag, o lamă lungă de fier care se află în prezent
la Muzeul arheologic din Cluj. Locul, în pantă, nu e de loc potrivit pentru o aşezare.
E posibil ca lama să fi ajuns aici de pe o poieniţă numită Poiana Popii (a nu se
confunda cu poiana omonimă din apropierea cetăţii Blidarului), aflată cu circa 200 m
mai sus. N-ar fi exclusă nici posibilitatea provenienţei dintr-un depozit spălat de ape.
Putinei. Pe partea stîngă a Apei Grădiştii, la citeva sute de metri spre nord de
poalele dealului Cetăţuia, pe locul numit Putinei, se găsesc, la mică adincime şi chiar
la suprafaţă, cioburi dacice.
·

*
1

G. Goosi, Cbroml:, 19.

1

1.

Marţian,
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lmprejurările in care s-a lucrat in vara anului 1959 n-au îngăduit desfăşurarea
unei mai vaste activităţi de recunoaşteri şi sondaje pe teren. Totuşi, au fost descoperite citeva puncte noi cu material dacic, dintre care cel mai important este Timpul.
Continuarea şi intensificarea, in campaniile viitoare, a acestui gen de activitate apare
ca o necesitate de prim ordin pentru o cit mai bună şi mai completă cunoaştere a traiului dacilor din l\lunţii Orăştiei.
C. DAICOVICIU, H. DAICOVICIU,

ŞT.
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APXEOJIOfHt.JECKHE PACKOllKH B fP3,nHWT.H MYHt.JEJIYJIYA
PE310ME

fnaoHefiweA 38):la'leH KOJJJJeKTHoa apxeonom'lecKoA 3KcneAHIUIH fp3.l\HWTR MYJI'IeJJYJJYA
JJeTOM 1'159 r. 6blJJO yt<penHT& pa3BaJUIHbi KpenoCTH ua rope liJJHA&py, npnMeHRR H 3.1\ec& CHCTeMY
yt<peilJJeHHR H coxpaHeHHR, npooepeHifYIO o KpenOCTH KocrewTH u 1958 r. 3Ta pa6oTa 6yAeT npoAOJDKeua. 0Ha OKI138Jiac& noJJe:JHoA H o'leH& HeOOXOAHMOA, TaK KaK cnaCJJa OT noJJHoro pa3pyweHHR
OOCTpOfiKH, BCKpbiTble B XO,l\e npe,l\bl)zy!QHX paCKODOK.
llpH 3TOM 6blJJH npOH3Be,l\eHbl H HeKOTOpble QeHHble Ha6JJIO,l\eHHR B CBR3H C «!>a38MH nocrpoeHIUl H TeXHH'IecKHMH npHeMaMH; HX ay>KHO npHHHMaTb BO BHHMaHHe.
Hap~ ,c 3TOA rnaoHoA pa6oroA 6btJJH npoH3BeAeHbi H Apyme co6croeHHO nccJteAOB8TeJJ&CJOie paOOTbl 'MeHbWHX paaMepoB, HO He JIHWeHHble Hay'IHOrO 3Ha'leHHR. 0,1\Ha H3 HHX COCfOHT
o o6Hapy>KeHHH TpeX AaKHikKHX 38I"OHOB AJJR ooeQ Ha JlJ18To xoJJMa MeneR; ncCJJeAOB8HHR o 3TOM
HanpaoJJeHHH OOKa 3aKOH'IeHbl, TaK KllK 6biJJH flOJJY'IeHbl .1\0CTaTO'IHble A&HHble AJJR 03HaKOMJJeHHR C 3TOfi KBTeropueft ce:JOHHbiX JtaKHfiCKHX flOCeJJeHHfi.
Bropoe HCCJJeAOBaHHe npnoeno K noJJHOMY o6Ha>KeHHIO n OTO>t<.l\ecTBJJeHnro BbiMOCTJ<H o
BHAe COJUie'IHbiX JJy'lefi, on<pbiTOfi B KOHQe pa6oT 1958 r.
B 3TOM >Ke ro.~zy 6btJJH npoAOJJ>KeHbi ncCJJeAOB8HHR Ha nooepxHOCTH apxeonom'lecKHX OCTaTKOB flOCeJJeHHfi B ropax 0p3WTHefi, OOOr&THBWHe HOBbiMH DYJIKT8MH H HOBbiMH yro'IHeHHRMH TODOrpaciiH'IecKfiO KaPTY 3Tofi o6nacrn.
Oli'b.RCHEHHE PHCYHKOB
Pnc. 1.- 8biMOCTKa B BH.lle conHe'ltu.fx ny11eA oKMO 6onbworo Kpyrnoro CBRTIVIH11.18 ua .n11nyn fp:utnWTHA.
PHC. 2.- CCillHDblll H3 ,llOnOMHTHOro MpaMopa OT Bbi.'I\OCTKH, H306pa)f(eHHOH H8 pHC. 1.
Pnc. l . - 3aroH N! l Ha nnaro ropbl Mene11.
Pnc. 4.- 3aroH Nt 1 ua nnaro ropbl Mene11.
Puc. S.- 3aroH N! S Ha nnaro ropbl MeneH.
Ta6n. 1.- 06utHH nnaH Kpenocru B linn.napy c pa6oTaMH nocne,llHHX nCT.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE GRĂDIŞTE:\ MUNCEJ.ULUI
RESUME

L'objectif principal de la campagne de l'annee 1959 a ete la consolidation des ruines de
la forteresse situee sur la colline de Blidaru, pour laquelle on a applique la methode qui avait
deja fait ses preuves en 1958, lors des travaux de conservation et de consolidation de la forteresse
de Costeşti. L'operation s'est averee plus qu'utile, necessaire, etant donne qu'elle a sauve d'une
ruine certaine les constructions decouvertes au cours des campagnes precedentes.
On n'a pas manque de faire, a cette occasion, une serie d'observations precieuses, dont
il faudra .desormais tenir compte pour la determination des phases et de la technique de
construcuon du monument.
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En dehors de cet objectif principal, on a egalement fait des travaux de recherches proprement dites dont, malgre le volume plus reduit, l'interet scientifique n'est pas negligeable. Il faut
citer a cet egard la mise au jour, sur le plateau couronnant le sommet de Meleia, de trois bergeries
daces, qui ont fourni des elements permettant de connaître bien cette categorie d'etablissements
saisonniers daces.
On a aussi acheve de degager et d'etudier dans le detail, le pavage de forme solaire, mis
au jour a la fin de la campagne de 1958.
Enfin les investigations aux alentours des forteresscs des monts d'Orăştie ont ete
continuees, permettant d'inscrire de nouveaux details sur la carte topographique de la region.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Pl.
dea dcmicrca

1. - Pavage de forme solaire proche du grand sanc:tuairc rond, sur Dealul Grtdittii. ·
2. - Morccaus de marbre dolomitique cn forme de T, du pavage de la 6g. 1.
3. - Bcrgerie n• 3 sur le plateau du mont de Mcleia.
4. - Bcrgerie n° 1 sur le plateau du mont de Mcleia.
5. - Bcrgcrie n° 5 sur le plateau du mont de Melcia.
1.- Plan d'ensemble de la fonercsse situ~e sur la colline "de Blidaru, avcc les travaux de complctcmcnt
annm.
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UNOAŞTEREA

complexului de fortificaţii din epoca Daciei libere se completează
prin descoperirea cetăţii situate pe dealul « Căţănaş )) din imediata vecinătate
a vetrei actuale a comunei Tilişca (r. Sibiu), descoperire ~cută în toamna
anului J959.
Căţănaşul este un deal alungit, situat în nord-vestul comunei Tilişca, aşezată în
valea pîraielor « Tilişcuţa)) şi « Lunea)) (ultimul numit de către localnici şi << Pîrîul
Negru))), care se unesc pe teritoriul ce formează actuala vatri a satului dar care
îşi au izvoarele mai departe în munţi. Aceste pîraie, o dată unite, îşi duc apele în direcţia
nord-estică şi, după ce trec prin mijlocul Galeşului şi Săliştei, ajung în bazinul Cibinului,
în care apoi se varsă.
Botul estic al << Căţănaşului )) este oarecum prelung, coborînd pînă în Galeş, în timp
ce latura sudică ce flanchează dinspre nord vatra comunei Tilişca este foarte abruptă.
Inspre vest prezintă de asemenea
o pantă relativ abruptă, iar versantul nord-vestic coboară treptat
spre bazinul rîului Secaş, pînă nu
departe de comuna Apoldul de
sus (r. Sebeş).
Platoul superior al dealului
are o suprafaţă destul de redusă.
Versantul nord-vestic fiind mai ·
ospitalier a oferit posibilitatea de
j
'
a fi amenajat în terase ce par a
fi fost în majoritatea lor locuite.
Aceste terase, în număr de peste
--~-='
(
20, sînt flancate dinspre nord de
/
un puternic val de apărare care
'/
\
încă nu a fost sondat. Terasa
/
1
vestică, ceva mai joasă decît platoul superior al dealului, este înFig. 1. - Harta cu imprejurimile comunei Tilişca şi cu localizare:~
chisă la rîndul ei de un val.
dealului ~ Oţlnaş ».
Dacă prin forma sa dealul
prezintă mai puţine avantaje, din punctul de vedere al poziţiei el se dovedeşte a fi
fost foarte bine ales. Intr-adevăr, de pe extremitatea estică a acestuia, i se deschide
privitorului valea Cibinului pe o distanţă de circa 15 km, iar de pe promontoriu]
vestic se pot de asemenea observa pînă departe aşezările şi drumurile. În acelaşi
timp el oferă vizibilitate în spre valea rîului în sus ca şi spre versantele dealurilor
dinspre sud şi sud-est.

.~P~

/
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unei fortificaţii dacice in apropierea Tilişcei a fost bănuită datorită
numeroaselor blocuri de piatră cioplită in formă paralelipipedică, din calcar cochilifer,
de aceeaşi structură geologică cu cea intilnită în cetăţile dacice din Munţii Orăştiei,
descoperite în unele construcţii recente, aparţinînd locuitorilor comunei.
Bazat pe existenţa acestor materiale, observate de noi încă în toamna anului 1958,
profesorul Gheorghe Ruga a executat în vara lui 1959 un mic sondaj în partea centrală a platoului, şi anume acolo, unde acesta prezintă o gituitură naturală, descoperind
pe o porţiune de circa 1 m lăţime un zid construit din astfel de blocuri de piatră.
Sondajul a căzut în interiorul unui turn, dezvelindu-i o mică parte a laturii interioare a zidului sudic.
Pentru precizarea naturii construcţiilor şi a aşezărilor de pe terase a fost efectuată
de către noi o săpătură restrînsă de informare, care, pe lîngă cercetarea turnului
în cauză a inglobat şi o secţiune pe una din terasele de sus ale cetăţii. O a treia secţiune a fost trasată mai spre est, pe coama dealului şi în punctul cel mai ridicat al său.
În afară de aceasta s-a făcut o periegheză pe dealurile din jur, ale cărei rezultate le vom
consemna în cele ce urmează.
..
La turnul amintit au fost trasate două secţiuni: una dinspre sud, alta dinspre
nord. Cea dintîi a atins zidul turnului pe colţul sud-estic, iar cea nordică, secţionînd
panea superioară (de cărămidă şi moloz) a zidului, a făcut legătura in interior cu prima
intervenţie a prof. Ruga. Zidurile sînt asemănătoare, in general, cu cele de la cetăţile
cunoscute în Munţii Orăştiei: Costeşti, Piatra Roşie, Grădiştea Muncelului şi Căpilna.
Partea inferioară a lor este construită în exterior din blocuri ecarisate din piatră de
calcar cochilifer. Din cele observate pînă acum se constată că faţa exterioară a zidurilor a fost mult mai îngrijit executată decît cea din interior, blocurile fiind foarte corect
lucrate (fig. 2/1) şi încheiate. În interior, pe porţiunea eliberată, blocurile de piatră se
succed, una cu suprafaţa lată spre exterior, alta pe dungă (fig. 2/2) şi nu avem deoc:o.mdatli motive să ne îndoim că procedeul nu este acelaşi şi în rest. Pe al~uri zidul mai
păstrează trei rînduri de blocuri, aşezate unul peste altul, în timp ce pe anumite porţiuni
lipseşte cu desăvîrşire, fie datorită prăbuşirilor, fie în urma dislocărilor operate intenţionat în favoarea construcţiilor moderne.
S-a observat de asemenea că blocurile ecarisate nu erau prevăzute, ca în cazul
cetăţilor din Munţii Orăştiei, cu dese scobituri în formă de coadă de rîndunică (« babe»),
ceea ce dovedeşte că cele două laturi ale zidului erau legate rar între ele cu bîrne. Între
cele două feţe ale sale, zidul era construit din umplutură constituită din bucăţi informe
de piatră de stîncă, amestecată cu pămînt şi bine bătută, care se ridică pînă la nivelul
laturilor de piatră ecarisată. Grosimea totală atinge obişnuit 2,80 m. Blocurile de piatră
au diferite dimensiuni: 0,80 x 0,30 X 0,52 sau 0,65 X 0,50 X 0,23 m. Deasupra zidului de
acest fel se ridică pe întreaga lăţime construcţia de cărlimidă. Cărămida este arsă
relativ slab, fiind amestecată cu pleavă şi paie şi legată în zid cu pastă de lut. Între
zidul de piatră şi cel de cărămidă se observă un strat de lut amestecat cu nisip, în
scopul de a netezi suprafaţa părţii inferioare înainte de a se începe construirea pereţilor de cărămidă.
Se constată de asemenea că înainte de a se fi început ~onstrucţia turnului-locuinţă
suprafaţa platoului a fost nivelată. Dărîmăturile au grosimea de 3,10 m. Pe latura sudică
stratul de dărîmături de cărămidă se întinde pe o lăţime de 5,40 m, măsurat de la baza
zidului spre exterior, în profilul secţiunii. Sub molozul din exteriorul zidului nordic
a fost descoperit un puternic strat de cărbune care atingea peste 5 cm grosime.
Printre dărîmături, atît în interiorul cît şi în exteriorul turnului, au fost descoperite
fragmente ceramice.
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O altă seCţiune trasată pe partea cea mai înaltă a coamei dealului « Căţănaş »
a dus la constatarea că in punctul respectiv a existat o construcţie din blocuri de piatră
şi din cărămidă, ale cărei formă şi dimensiuni nu au putut fi stabilite din lipsă de elemente, blocurile fiind dislocate şi transportate, probabil, în timpurile moderne. Dărîmă-

Fig. 2. - 1, colţul sud-estic al zidului exterior de la turnul-locuinţă; 2, zidul nordic al turnului
văzut din interior; 3, zidul de fortificaţie al terasei superioare din vecinătatea turnului.

turile de cărămidă sint de volum mult mai modest, neatingind decit o grosime de
50-60 cm. Construcţia fiind situată pe punctul cel mai înalt, dar şi în extremitatea
estică a incintei fortificate - este de presupus a fi servit ca turn de apărare.
Secţiunea trasată pe terasa situată spre vest de turnul-locuinţă, în partea superioară a platoului central, urmărea obţinerea unor elemente necesare unei încadrări
cronologice cit mai precise şi să ofere date cu privire la amenajarea şi locuirea ei. Cu
ea s-a mers pînă la pămîntul neumblat. Observaţiile au dus clar la constatarea că terasa
a fost amenajată. Marginea sa exterioară a fost fortificată cu un zid puternic, al cărui
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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fundament se adînceşte la peste 3 m, fiind format din pietre de stîncă legate doar cu
pămînt. Zidul se păstrează pînă la nivelul suprafeţei actuale a terasei. Panta dintre
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Fig. 3. - 1 - 15 fragmente ceramicr
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natură cu cea întrebuinţată la zid. fn felul acesta s-au evitat surparea sau degradările

ce puteau fi produse de apele de ploaie (fig. 2 /3).
În profilul secţiunii, la adîncimi care variază şi care depăşesc uneori 1,50 m, au
fost observate dungi de arsură la roşu, cenuşă şi cărbune. Diferite materiale au conwww.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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tinuat să apară pînă la adîncimea de peste 2,80 m care aicieste
stratului de cultură de la margmea terasei, lîngă zidul de

echivalentă
fortificaţii,

cu grosimea
in interior.

'
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Fig. 4. - 1-13, fragmente eeramice şi obiecte descoperite in turn şi in scctiunca de pc
14-18, fragmente ceramice recoltate de la suprafa\i, de pc dealul «Cetate».

terasă;

Materialul recoltat din sondajul de pe « Căţănaş >> constă din fragmente ceramice,
cuie şi ţîţîni de fier descoperite în jurul sau în interiorul turnului, fusaiole şi resturi
arheologice.
Ceramica descoperită aparţine în parte primei vîrste a fierului, în parte, celei de-a
doua. Fragmente caracteristice Hallstattului au fost descoperite numai în secţiunea
31-

o. 2
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de pe terasă. Ea este confecţionată în genere, din pastă bună, bine arsă, de culoare neagră,
lustruită şi cu caneluri exterioare (fig. 3 /1-2); există însă şi fragmente de culoare cără
mizie cu nuanţe cafenii, dintr-o pastă inferioară, poroasă şi mai slab arsă, prezentînd
de asemenea caneluri interioare care încep chiar de la marginea buzei.
Ceramica de tip Latene este însă mult mai frecventă. Se disting în general două
categorii: una din pastă ordinară, poroasă, cu multe impurităţi şi puţin rezistentă,
alta dintr-o pastă mai aleasă, mai îngrijit preparată şi bine arsă.
Procentul de vase lucrate la roată este foarte mare, dovedind întrebuinţarea din
plin a acestei unelte. Se constată de asemenea că nu toate vasele lucrate la roată sînt
confecţionate din pastă de calitate; dimpotrivă, o parte dintre acestea sînt făcute
dintr-un amestec grosier. Vasele lucrate cu mîna sînt în mare parte din material
ordinar.
Deşi sondajul executat nu ne-a oferit materiale ceramice care să se preteze la
reconstituire, fragmentele existente ne indică în mod clar cîteva forme caracteristice:
Ceafca (fig. 3 /4), fructiere (fig. 3 /3), do/ia (chiup) (fig. 3 /15), precum şi cele cu buza
aproape dreaptă sau foarte uşor evazată (fig. 3 j6, 12), ori de formă bitronconică
(fig. 4 /5).
Ornament ele întîlnite se inscriu, in genere, în gama celor cunoscute: proeminenţe
mici (fig. 3 f6, 8, 14); butoane mai mari, călcate cu degetul o dată sau de mai multe
ori (fig. 3 j11, fig. 4 /4); adesea butoanele, în partea de sus a lor, sînt depărtate de corpul
vasului. Se întîlnesc ornamente asemănătoare nervurilor de frunză (fig. 3 j7), linii şi
benzi ondulate realizate diferit (fig. 3j10, 14, 15; fig. 4/1, 4, 5, 9), striuri obţinute
cu pieptenele sau cu măturicea (fig. 3 j14; fig. 4/6, 8) etc. De o importanţă deosebită
se dovedeşte a fi ornamentul întîlnit pe fragmentul reprodus pe fig. 3/13 care indică
o veche tradiţie legată de epoca bronzului. Fragmentul provenind dintr-un perete
subţire aparţinea unui vas modelat cu mîna dintr-o pastă roşie-cărămizie, bine arsă.
Printre celelalte obiecte mai menţionăm cuiele de fier, descoperite atît în secţiunea de pe terasă cît şi în sondajul de la turn, o brăţară de uşă lucrată din fier,
precum şi două prisnele de fus: unul de formă bitronconică, altul de o formă mai aplatizată (fig. 4 /7,10).
Resturile osteologice descoperite în săpătură indică: bovidee, ovi-caprine şi în
special porcine.

*
ln concluzie, descoperirea de la Tilişca reprezintă un punct de importanţă deosepentru cunoaşterea sistemului de apărare folosit de daci şi a culturii materiale
a acestui popor. O particularitate importantă a aşezării este că ea s-a dezvoltat deasupra
unui nivel de locuire mai vechi, datînd din prima vîrstă a fierului, după cum s-a putut
constata din secţiunea de pe terasă. Zidul de fortificare al terasei înconjura tot platoul superior al dealului, pe versantul vestic şi nordic, transformîndu-1 într-o incintă
puternic întărită. Fragmentele ceramice hallstattiene şi cele Latene nefiind diferenţiate
stratigrafic, o parte din cele dintîi descoperindu-se la nivelul surerior al stratului de
cultură, iar o serie din cele de pe urmă recoltîndu-se de la adîncimi de peste 2 m,
uneori chiar dintre pietrele de la baza zidului, dovedesc că amenajarea şi fortificarea
terasei au fost efectuate în cea de a doua epocă a fierului sau cel puţin refăcute pe
porţiunea sondată. Vetrele de ardere, bine surprinse in profil, la adîncimi apreciabile,
servesc ca probe sigure pentru prezenţa unor niveluri de _locuit ce preced, cronologic,
amenajarea terasei.
Turnul identificat prezintă acelaşi sistem de construcţie ca şi cele de la Costeşti,
partea de jos a zidurilor fiind construită din piatră, continuată din cărămidă şi în cele
bită
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urmă din lemn, după cum dovedeşte compactul strat de cărbune de sub dărî
mături. El a fost flră îndoială locuit de unul din şefii locali ai dacilor din Munţii

din

Cibinului.
Săpătura fiind restrînsă, nu a fost de
fiind necesare noi săpături.

natură

a oferi

observaţii

mai numeroase,

*
ln afară de sondajul executat pe « Căţănaş », a fost efectuată o periegheză pe
dealurile dintre Tilişca şi Rod, de o parte şi de alta a văii prin care curge « Lunea».
Cu această ocazie au fost descoperite şi identificate o serie de urme vechi pe care
le amintim şi aici.
1. Dealul «Cetate» - la vest de « Căţănaş », pe hotarul comunei Tilişca (r. Sibiu),
prezintă urmele unei aşezări de tip Wietenberg din epoca bronzului (fig. 4 j14-18).
Peste aşezarea de tip Wietenberg s-a suprapus o aşezare feudală cu construcţii de piatră
şi mortar care se mai păstrează pe o mică parte chiar la suprafaţă.
2... « Grddi11a lui Mdnig » este denumirea platoului superior al dealului de pe malul
drept al pîrăului « Lunea», în dreptul vetrei actuale a comunei Tilişca. ln mai multe
locuri au fost descoperite fragmente ceramice datînd din orinduirea comunei primitive.
NICOLAE LUPU

,UAKUACKMI KPEllOCTh B THJIHIIlKE
PE310ME
OCBe~OMJJeHHJI H
(p-H CH6Hy).
PacKonKu o6Ha>KHJJH ~o cnx nop HeH3BeCTHoe yKpenJJeHHoe ~aKnAcKoe noceJJeHne. HccJJe,noaaHH.R orpaHHtJHJJHCL yCTaHOBJJeHHeM o6111ero xapaKTepa noceJJeHHH. llpH 3TOM 6LtJJa o6Hapy>KeHa 6aWHJI->KHJIHl11e. HH>KHJIJI tJaCTL ee CTeH COCTOHT C o6enx CTOpoH H3 rJJLI6 H3BeCTH.RKa,
JleTOM

1959

r.

6LIJJ

3aJJO>KeH

apxeOJJOrHtJeCKHA

wyp~

C

QeJJLIO

OTO>K~eCTBJJeHu.R CTOHHKH Ha xoJJMe ccK3Q3Haw", Ha rpaHHQe ceJJa THJJHWKa

OTecaHHLIX B ~pMe napaJJJJeJJHOHne~a. Cepe;:tHHa CTeHLI 6LtJJa HaOOJJHeHa CMeCLIO KaMHJI C
3eMJJeA; 06111aJ1 TOJ1111HHa ~OCTHrana 2,80 M • .lJ.aJJee CTeHa 6LIJJa OOCTpoeHa H3 CJJa6oo6o>K>KeHHOrO KHpnuqa.
Pa3pe3, npoH3Be~eHHLIA Ha Teppace 6JIH3 6aWHH, BLIJIBHJJ CTpaTHrpa~HtJeCKH HeYTOtJHeHHYJO KepaMHKy, ~aTHpyeMyJO nepBLIM H BTOpLIM nepHO~aMH >KeJJe3HOrO BeKa, H pa3JJHtJHLJe
OCTaTKH KOCTeA. llo KpaHM Teppaca "6LtJJa yKpenJJeHa CTeHoA, OOCTpoeHHOA H3 KaMeHHbiX
rJJLI6, CKpeMeHHLIX 3eMJJeA.
BCJJe~CTBHe uccJJe~oBaHHJI Ha noaepxHOCTH Ha XOJJMe l..J:eTaTe o6Hapy>KHJJH CTO.RHKY
6poH30BOro BeKa Tuna BnTeH6epr, a Ha ce rp3A8Ha JJyA M3HHr )) - qepenKH KepaMHKH
nepBOOLITH000111HHHOrO CTpoJI.
06'h~CHEHHE

PHCYHKOB

Puc. 1.- Kapra c OKpecrHOCTRMH cena THJIHWKB u pacnono>Kenue xonMa cc1<3Q3H&WII.
Poe. 2. - 1, 101'0-BOCTO'IIIbiA KpaA BHeWHeA CTeHbl 6awHH->KHJIHIQII; 2, BH,ll ceaepuoA 6aweHHoA CTeHbl
H3H)'TpH; 3, CTeHa yKpenneHHA aepXHeA Tepp&Cbl 6nH3 6awHH.
PHC. 3.- «l»parMeHTbl KCpaMHKH H Dpe,ltMCTbl H3 6awHH H pa3pe3 Ha Teppace.
Puc. 4.- 1-13, cJiparMeHTbl KepaMHKH u npeAMCTbl H3 6awuu u pa3pe3 ua Teppace; 14-18, cJtparMeHTbl
KepaMHKH, ttaA.IleHHble Ha DO&epXHOCTH XOnM& CCt.ICTIITCII.

LA FORTERESSE DACE DE

TILIŞCA

RESUME

Pendant l'ete 1959, un sondage archeologique d'information a ete pratique dans le but
de reconnaitre la station situee sur la colline nommee « Căţlnap (commune de Tilişca, distr.
de Sibiu). L'operation a amene la decouverte d'un etablissement dace fortifie, inconnu jusqu'a
SI'
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ce jour, dont il a fallu, pour l'instant, se contenter de relever les caracteres generaux. On y a
identifie a cette occasion une tour-habitation, dont les murs etaient constitues a la partie inferieure par un rev~tement exterieur et interieur de blocs rectangulaires de pierre calcaire coquilleuse
et par une masse centrale formee d'un melange de moellons et de terre, le tout mesurant
2mts d'epaisseur; la partie superieure du mur etait construite en briques mediocrement cuites.
La section pratiquee sur la terrasse avoisinante a livre de la ceramique des deux epoques
de l'âge du fer qu'il est impossible de departager au point de vue stratigraphique, ainsi que du
materiei os eologique. Les bords de la terrasse avaient etc fortifies par un mur construit en blocs
rocheux informes, lies de terre.
Enfin, une excursion sur les collines environnantes a permis de decouvrir, sur « Cetatea)),
un etablissement de type Wietenberg, de l'âge de bronze, et sur la colline dite «GrAdina lui
Mlnig )), des restes ceramiques de l'epoque de la commune primitive.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Cane des cnvirons de la commune de Tilişca, avcc emplacemcnt de la colline de • Cltinaş "·
Fig. 2. - 1, angle sud-est du mur ext~rieur de la tour; 2, mur nord de la tour, vue int~rieure; 3, mur de protcction sur la terraasc au~rieure proche de la tour.
Fig. 3. - 1-15, fragmcnts dramiqucs et objets dkouvena dans la tour et dans la scction traversant la terrassc.
Fig. 4. - 1-13, fragmenta dramiqucs et objets d«ouvcna 4ans la tour et dana la scction travenant la terrusc;
14-18, fragmenta dramiquca r«oh~ au cours dea rKhcrchca de surfaee sur la colline de "Cetatea"·
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efectuate la Porolissum, în vara anului 1959, s-au axat in primul rind
pe problemele studiate in campania anului 1958 1• Astfel, s~p~turile au continuat
s~ se desfăşoare în aproape toate obiectivele cercetate anul trecut, cu excepţia
castrulyi de pe dealul Citera şi a cimitirului din epoca roman~ de la Ursoieş. In schimb
au început lucr~rile la un alt obiectiv important, anume amfiteatrul roman situat la
sud-est de castrul de pe Pomet. In aceast~ campanie, colectivul nostru şi-a îndreptat
atenţia in mod special asupra cimitirului dacic de pe M~gura, a limes-ului Porolissensis
şi a amfiteatrului.
La sfîrşitul campaniei, o parte din colectivul şantierului, în colaborare cu Muzeul
raional Zallu, care a pus la dispoziţie fondurile b~neşti necesare, a efectuat săp~turi
la castrul roman de la Rominaşi.

1. CIMITIRUL DACIC DE PE MĂGURA
S~p~turile din vara anului 1959 s-au desf~şurat in continuare pe panta de est a platoului de pe dealul M~gura. Ele au avut ca scop delimitarea întinderii cimitirului dacic
descoperit aici anul trecut, precum şi obţinerea de noi observaţii referitoare la ritul
de inmormintare, care de la început se anunţa a fi destul de complex. Cu aceast~ ocazie
s-au deschis dou~ secţiuni (VII-YIII) şi o suprafaţ~ (B).
Secţillllfa VII, lung~ de 42 m şi lată de 2 m, s-a trasat paralel cu drumul care duce
spre mijlocul platoului dtre « cister~ » (notat~ cu x in fig. 1). Pe suprafaţa ei s-au dezvelit
nou~ morminte (l\L 20-28), dou~ vetre (V. 6 şi V. 7), dou~ gr~mezi de fragmente
ceramice (Gr. 3-4) şi un loc de ardere (U.3).
Suprafaţa n, trasat~ in direcţia nord-sud incepind de la capătul de est al secţiunii
VII (vezi fig. 1), are lungimea de 27 m şi l~ţimea de 8,50 m. La cap~tul dinspre sud
suprafaţa a fost prelungit~ cu o caset~ (2 x 3 m). Pe întreaga suprafaţă dezvelit~ s-au
inregistrat opt morminte (M. 29-36), şase vetre (V. 8-13), cinci grămezi de fragmente
ceramice (Gr. 5-9), iar pe spaţiul aparţin~tor gr~mezilor 5 şi 6 s-au mai degajat ră~şiţele
altor trei vetre, care ins~ fiind considerate d ţin de aceste complexe (fig. 2) nu au mai fost
notate separat.
Secţiunea 1'III, trasat~ la cap~tul de nord-est al platoului, are lungimea
de 160 m şi l~ţimea · de 1 m. Pe traseul secţiunii, în locul unde au ap~rut în
profil gropi de morminte sau vetre, s-au deschis zece casete de diferite m~rimi. ln

* Colectivul şantierului a fost alcltuit din M. Macrca
responsabil), E. Chirili, L. David-Ţeposu, 1. Mitrofan,
M. Rusu. A mai participat la sipituri V. Luclccl, dirccto-

rul Mu7.eului raional Zilau.
t Cf. M. Macrca, O. Protasc, M. Rusu, $t~fllin'NI
t8'heolf11it Porolis111•, in Materiale, VII, p. 361 ti urm.
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aceastl1 secţiune (inclusiv casetele respective) au aplirut 19 morminte (M. 37 -55),
opt vetre (V. 14-21) şi doul1 grlimezi de fragmente ceramice (Gr. 10-11);
Sl1pl1turile efectuate in aceastl1
campanie au permis sl1 se completeze
ori sl1 se precizeze unele observaţii înregistrate anul trecut, oferindu-ne
astfel posibilitatea unei înţelegeri mai
clare a ritului de înmormîntare practicat de dacii din Laten-ul tirziu,
in cimitirul de pe Mligura.
Gropile de mor111inte (M. 20-55)
prezintl1 intru totul aceleaşi caracteristici ca cele slipate anterior. Pentru
exemplificare şi o mai uşoarl1 înţele
gere a felului cum se prezintl1 gropile
mormintelor, descriem mai jos unul
dintre cele mai bogate morminte
(M. 55). Mormîntul s-a anunţat prin
apariţia, la 0,25 m adincime de la
suprafaţa actuall1, a unei întinse grl1mezi aldtuitl1 din fragmente ceramice, pietre arse şi afumate, fragmente de rîşniţl1, budţi de chirpic etc.
(Gr. 10). Pentru dezvelirea ei s-a
deschis o casetl1 în secţiunea VIII
(vezi fig. 3). Grlimada aceasta se intinde pe o suprafaţl1 de 4,20 X 3,40 m.
4. ~
Dupl1 ridicarea materialului, care se
- -...
glisea la nivelul antic, s-a constatat d.
.., _-*"'
b
pe o porţiune mai redusl1 de forml1
'- · - --:~
circularl1, cu diametru! de 1,30 m,
Fig. 1. - Planul dealului Milgura cu silpilturile din anii 1958-1959.
Între 0,40-0,70 m adincime, se aflli
o altl1 ingrl1ml1dire de pietre afumate
printre care s-a glisit şi partea inferioarl1 a rîşniţei, din care partea superioarl1 aplruse mai
sus in Gr. 10, precum şi citeva fragmente ceramice (fig. 4). Sub aceastl1 îngrl1ml1dire de
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Fig. 2. - Planul suprafetei B.

piatrl1 a urmat un strat de plimînt negru, gros de 0,30-0,40m, pinlila stînd. Abia la nivelul
stîncii, adid la 1 m adincime, s-a putut prinde clar conturul unei gropi cu diametru! tot de
1,30 m care se adinceşte in stind ind 0,50 m, fundul acesteia aflindu -se la 1,50 m adincime
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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faţă de suprafaţa actuală a terenului. Începînd de la 1,15 m adincime pînă la fundul ei, groapa

era

plină

cu fragmentele a peste 25 de vase, dintre care s-au putut reconstitui integral sau
18, precum şi bucăţi de cărbune, cenuşă, oase umane calcinate, partea superioară
a unei rişniţe, din care un fragment s-a
găsit mai sus etc. (vezi fig. 5-7). Unele
vase erau intregi, dar nu ·conţineau oase
calcinate, oase de animale sau alte resturi.
Ele deci nu sint vase de ofrandă, nici unul
~
neaflindu-se <• in picioare», ci răsturnate in
•
0<\)a.
'
diferite poziţii sau chiar cu gura in jos.
Din poziţia lor s-a putut deduce că ele au
fost aruncate in groapă unele peste altele,
probabil dinspre vest. Fragmentele ceramice
ori ale celor două părţi de rişniţă din
Gr. 10 se întregesc cu cele aflate din groapa
proprht-zisă a mormîntului 55, arătînd astfel
strinsa legătură dintre aceste două elemente care reprezintă două etape ale ritului de inmormintare.
l 'etrele de foc (V. 6-21) au o formă
li
circulară sau ovală cu diametrele de circa
1 m. Ele sînt răspîndite fără o ordine precisă
in porţiunile săpate dar sînt situate totdeauna
printre sau in apropierea gropilor de morminte (fig. 2). ~lenţionăm că pe unele vetre
Fig. 3. - Planul grămezii de fragmente ceramice şi
(V. 11, 12 şi 18), s-au găsit vase aproape
alte materiale (Gr. 10).
intregi, iar in două cazuri (V. 5 şi 7), vetrele
suprapun cite un mormint (M. 19 şi 27).
GrdnJezile de fragmmle ceran1ice (Gr. 3-11) conţin pe lîngă numeroase fragmente
ceramice, din care uneori se pot reconstitui parţial ori integral vase, pietre arse sau afumate,
bucăţi de rişniţe, chirpic, oase calcinate, oase nearse
de animale, precum şi diferite obiecte mărunte (fig. 8).
Uneori grămezile care apar de obicei intre 0,25 şi 0,40 m
(corespunzind cu nivelul antic), suprapun şi acoperă
gropile de morminte. S-a putut dovedi că fragmente
ceramice aparţinătoare aceloraşi vase s-au găsit atît la
nivelul antic (Gr. 5 şi 10), cit şi în gropile mormintelor (M. 31 şi 55), reconstituindu-se uneori vase intregi.
Menţionăm că in unele cazuri unele fragmente ceramice
aflate in grămezi prezintă urme de ardere secundară, in
timp ce alte fragmente ceramice, aparţinătoare aceluiaşi
vas, dar găsite in gropile mormintelor, sînt arse normal. De asemenea bucăţile de rişniţe aflate în grămezi
tJ
se întregesc uneori cu cele găsite in morminte. Aceste
observaţii arată clar că grămezile sînt strins legate de
Fig. 4. --Grupul de pietre care acoperea
morminte şi de ritul funerar.
mormintul 55.
9
Locurile de itiCinerare (uslrina). 1n vara aceasta s-a
găsit doar un singur loc de ardere(U. 3), care are o formă
ovală, neregulată, cu lungimea de 1 m şi lăţimea de 0,55 m. Groapa se adinceşte pînă la
0,60 m, dar incepind de la 0,35 m, pereţii ei sint puternic arşi (pe o grosime de 10-12 cm)
parţial

. '.,
o

/
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şt făţuiţi. În partea de la fund, alveolată, s-a găsit o mare cantitate de cenuşă
şi

oase umane calcinate. Inventarul arheologic se reduce la citeva fragmente ceramice.

Fig. 5.- Vederea mormintului 55.

Invenlarttl arheologic. Principalul inventar funerar îl constituie ceramica. Cele mai
frecvente forme de vase, care se găsesc aproape în fiecare mormînt, sînt ceştile dacice,
vasele-borcan şi fructierele lucrate cu mîna
sau la roată (fig. 7). Dintre obiectele de metal
amintim doar: o nicovală, un topor, o secere,
călcîie de lance, toate din fier (fig. 8), fibule,
pandantive, fragmente din vase din bronz etc.
(fig. 8). S-au găsit şi mărgele de sticlă, ori pastă,
dintre care unele sînt ornamentate cu « ochi
de păun» (fig. 8;10).
În suprafaţa B s-a aflat un denar roman
republican de argint din anul 78 i.e.n., iar în
secţiunea VIII un denar de argint de la Augustus, databil între anii 2 î.e.n. şi 11 e.n.
Rit11/ de inn1ormintare. Observaţiile făcute
în această campanie confirmi şi completează
pe cele înregistrate în anul trecut, permiţînd
reconstituirea, în linii generale ca şi în detalii,
a ritului funerar practicat de dacii de la Porolissum.
lncinerarea se făcea pe locul cimitirului,
1:; ii :ifllmlnl ~ umplu/uni ~ Fr9mNJ/t' N•r~ml('t'
după cum o confirmă locurile de ardere desO ~t!f'rt' ~A'Jţn~
~< 01MP ~ c,.t.--1,
c;::, lNAu q, ~k
C'r6unt'
coperite pînă acum. Astfel de locuri pentru
o
60cm
arderea morţilor se mai cunosc pe teritoriul
Daciei (Zimnicea, Poieneşti, Ostrovul Simian,
Fig. 6. - Profilul gropii mormîntului 55.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Guşteriţa). O ultimă descoperire de acest fel s-a făcut in vara anului
După incinerare rămăşiţele locului de ardere (pietre afumate ori arse,

1959 la Oradea 1 •
chirpic) împreună
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Fig. 7. -

Ceramică dacică

din morminrul 55.

cu cenuşa şi oasele umane calcinate erau aruncate
mormintelor pregătite dinainte.
1

~i

Cf. M. Macrca-M. Rusu, in Daâa, N. S., IV, p. 217
urm., M. Rusu, \'. Spoială, L. Galamb. Jdptilttrill

fără

o ordine

precisă

in gropile

ariNoloJI,itt de la Oratlea-!ialta, in Mattrialt, voi.
p. 159 şi urm.
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In timpul cît dura înmormîntarea se organiza un banchet funerar.
Despre organizarea banchetelor funerare la traci avem menţiuni directe
la scriitorii antici. Astfel Herodot,
descriind felul de inmormintare la
tracii bogaţi, arată că după ce mortul
era expus timp de trei zile şi după
ce mai întîi era plîns, se organiza un
banchet 1 • Obiceiul este amintit şi de
Xenofon 2 , care relatează că odrysii,
cu ocazia înmormîntării morţilor
după o bătălie, s-au ospătat bînd
mult vin. Despre amploarea acestor
banchete la dacii de la Porolissum,
stau mărturie mulţimea vaselor
sparte în apropierea vetrelor de foc,
a mormintelor, ori a locurilor de
ardere, ca şi relativ marele număr de
oase de animale găsite împreună cu
acestea. Grămezile de fragmente ceramice amintite sînt tocmai urmele
rămase de la aceste banchete, deoarece se pare că vasele folosite cu
acest prilej erau sparte ritual şi lă
sate pe loc ori aruncate în gropile
mormintelor. Vetrele de foc au
folosit probabil la aceleaşi banchete.
Cronologia cimitirului este asigurată de descoperirile monetare
ori a altor obiecte databile (fibule
etc.) făcute pe teritoriul cimitirului.
Pe baza acestora cimitirul dacic de
pe Măgura se datează la sfîrşitul
sec. li î.e.n.-1 e.n.
Ritul funerar practicat la Porolissum are o largă răspîndire pe întreg teritoriul ocupat de daci. Pentru
a indica aria de răspîndire a acestui
rit, amintim doar cîteva localităţi,
unde s-au făcut astfel de descoperiri: Sighişoara- Wietenberg, Sf.
Gheorghe-Bedehaza, Oradea-Salca,
Snagov, Dă.măroaia, Tei, Popeşti
Leordeni, Tinosul, Sibiu-Guşte.
3
r1ţa etc. .
1

Herodot, V. 8.
III, 2, 5.
M. Macrea·M. Rusu, op.

1 Htlltt~.,
1

ţif .•

p. 222 fi urrn.
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Săpăturile din vara anului 1959 au dovedit că probabil intreg platoul de pe dealul
~Iăgura a fost rezervat cimitirului dacic deoarece, pînă in prezent, el se intinde în

jumătatea

de est a platoului, pe o lungime de peste 300 m.

(1]
1

0
1

Fig. 10. - Valul de la Brcbi

şi

planul celor dou:l 1-ourguri.

2. CASTRUL ROMAN DE PE POMET

Teritoriul castrului roman de pe Pomet fiind cultivat, nu a putut fi cercetat decît
printr-o secţiune (III) plasată spre colţul de sud-vest, în continuarea secţiunii a 11-a,
de pe terasa << palestrelor ».
Spre deosebire de cele două secţiuni practicate anul trecut la castrul de p~ Pomet,
secţiunea din anul acesta a furnizat observaţii sigure cu privire la existenţa unei faze a
castrului de pămînt. În faţa zidului de incintă, în afară de cele două şanţuri ale castrului
de piatră, a apărut şi profilul unui şanţ săpat în stînd. El are lăţimea de 4,50 m, adîncimea
de 3 m şi aparţine fazei mai vechi a castrului de pămînt (fig. 9).Berma castrului de pămînt
se mai păstrează doar pe o lăţime de 1,50 m, fiind reprezentată printr-un strat de
pămînt cenuşiu (fig. 9/8) care s-a scurs uşor în şanţ şi se suprapune peste humus-ul antic
(fig. 9 /9). Acesta e alcătuit dintr-un pămînt negru închis ce s-a păstrat doar pe o lăţime
de 3 m şi o grosime de 0,30 m. Agger-ul castrului de pămînt, format din stîncă
sfărîmată de diferite nuanţe coloristice, pămînt galben sau roşu (fig. 9/4- 7) bine tasat,
este despărţit de agger-ul castrului de piatră printr-o dungă de pămînt negru, amestecat
cu multă cenuşă, fragmente ceramice, oase de animale etc.
Zidul castrului de piatră (gros de 1,50 m) s-a suprapus parţial pc:ste herma castrului
de pămînt (fig. 9), temelia lui adincindu-se cu 2 m pînă la stînca dezagregată. Şanţul
castrului de pămînt a fost astupat, creîndu-se o pantă artificială pentru primul şanţ al castrului de piatră, după care urmează al doilea şanţ. Dimensiunile şi forma celor două
şanţuri aparţinătoare castrului de piatră sînt asemănătoare celor constatate în 1958 în
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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secţiunile

1 şi II. Berma castrului de piatră a fost înălţată
cu circa 0,50 m faţă de cea a castrului de pămînt şi lărgită.
Nivelul ei de umblare este delimitat clar de un strat subţire
de mortar. Agger-ul a fost de asemenea înălţat, faţă de
cel anterior, cu un strat de stîncă sfărîmată gros de 2 m.

.§

l c:t~"'

<.j

~~

3. LIMES POROLISSENSIS

~

1

C. Daicoviciu, Dadta, în AIJC, Il, 1933-1935, p 255.
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Pentru cunoaşterea sistemului de fortificaţii de pe
limes-ul din faţa oraşului Porolissum, în vara anului 1959
s-au efectuat săpături în două zone diferite, şi anume: la
locul numit Sub Citera, situat la circa 3 km nord-est de
castrul de pe Citera, pe porţiunea unde limes-ul ieşind din
pădure continuă pe păşune, în direcţia spre nord, către
satul Berbi, pierzîndu-se în terenul arabil din valea
Ortelecului, şi la « Valul dublu)), situat la circa 2 km nordvest de castrul de pe Pomet, pe şaua dealului Comorii.
J ub Citera limes-ul se observă pe teren sub forma
unui val de pămînt cu şanţ în exterior. El este întrerupt
în această zonă de două burguri (unul mai mare şi altul mai
mic) situate: la circa 500 m unul de altul, care se integrează
în sistemul lui de fortificaţii (fig. 10). Săpăturile efectuate
aici constau din cinci secţiuni şi o casetă practicate în cele
două burguri 1 şi pe porţiunea de limes cuprinsă între ele.
Burgul mare e situat pe un mic platou şi se conturează
pe teren printr-un val de pămînt cu şanţ în exterior,
distinct numai pe latura de vest şi parţial pe cea de nord
(fig. 10, A). Burgul are forma unui patrulater cu colţurile
rotunjite şi laturile aproape egale (latura de vest are 60 m,
cea de nord 62 m, de est 60,50 m şi cea de sud 64 m).
Două întreruperi largi de 3,50 m ale valului pe mijlocul
laturilor de vest şi sud indică locul porţilor. Burgul se
integrează în linia limes-ului, care aici face un cot de 90°,
după care el continuă pe aceeaşi direcţie. Limes-ul se întrerupe aici lîngă colţurile de sud-vest şi nord-est ale burgului, ale cărui laturi de vest şi nord servesc totodată ca
linie a limes-ului. In acest burg au fost trasate trei secţiuni
şi o casetă (fig. 10,A). Din secţiunile efectuate rezultă că
valul era făcut din pămînt luat din imediata lui apropiere.
El are la bază o lăţime de 9 m şi o înălţime de 1,20 m
pe laturile de est şi sud, iar pe cea de vest de 1,60 m.
Şanţ de apărare s-a constatat numai în faţa laturii de vest,
unde el începe de la marginea valului şi are o deschidere
de 2,15 m, adîncindu -se în pămîntul neumblat 1,15 m.
Pe latura de sud, la baza valului, pe o lungime de 6 m, s-a
sesizat un strat de 0,20 m, format din pămînt ars şi căr
bune, care conţine fragmente ceramice de factură romană.
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ln interiorul burgului s-au aflat urmele unei barăci de lemn, de formă dreptunghiulară
cu laturile de 3 X 4 m, cu pereţii lutuiţi şi acoperiş de ţiglă, după cum indică materialul ieşit din săpături (vezi fig. 10, porţiunea punctată). Fragmentele ceramice sînt de
factură romană, iar cărbunele şi urmele de arsură aflate aici presupun d această baracă
a fost distrusă prin incendiu. La baza dărîmăturilor, în interiorul clădirii, s-a găsit
o monedă de la Nero (54-68 e.n.). Exceptînd această baracă, în
restul burgului materialul arheologic este foarte redus şi sărac.
HmJ,III mic se află pe botul unui deal, deasupra văii Ortelecului
11111111
11111
(fig. 10, B). El se conturează pe teren de asemenea printr-un val de
llllllll 11111
pămînt, întrerupt numai pe mijlocul laturii de vest, pe o distanţă
de 3,50 m, indicînd probabil locul unei porţi. ln exteriorul valului
se văd urmele unui şanţ. Burgul are o formă dreptunghiulară cu
colţurile uşor rotunjite, laturile lui fiind de 32,50 x 37 m. Şi acest
1111
111111111
burg se integrează în linia limes-ului, care se întrerupe lîngă colţu
rile
sud-vest şi nord-est, fiind înlocuit pe această distanţă de
llll.llll/11111 laturalui dede vest
a burgului (fig. 10, B). Din observaţiile făcute în
secţiunea efectuată, s-a constatat;,. d şi aici valul era alcătuit din
o
o " • ,._
pămînt luat din imediata lui apropiere. El are la bază o lăţime de
Fig. 12. - Valul
8,50 m şi o înălţime de 1,50 m pe latura de nord şi de 1,80 m pe
dublu, schiţa
secţiunii 1.
cea de sud. Inventarul acestei secţiuni se reduce la cîteva fragmente
ceramice, chirpic şi o fibulă de bronz din epoca romană.
Secţirmea de pe lin~es, trasată transversal pe acesta, se află între cele două burguri,
la circa 80 m nord de colţul nord-estic al burgului mare. Şi aici s-a constatat d valul era
făcut din pămînt luat din apropiere şi mai ales din şanţul săpat în faţa lui. Valul are
la bază lăţimea de 8,50 m şi înălţimea de 15,0 m. ln faţă el are un şanţ de apărare
cu o deschidere de 3,50 m şi o adîncime de 1,40 m.
Din observaţiile făcute în această zonă rezultă d limes-ul se prezintă ca un complex
bine închegat şi d a fost construit probabil ind din primii ani ai stăpînirii romane
în Dacia.
La « J ·t!lttl d11blm> limes-ul se conturează pe teren, pe o distanţă de 225 m, prin
două va\uri paralele, avînd între ele un interval maxim de 18 m. ln prezent, pe creasta
valurilor se află din loc în loc gropi săpate pentru scoaterea pietrei din temeliile turnurilor
situate pe ambele valuri. Pe această porţiune a limes-ului, s-a trasat o secţiune transversală peste ambele valuri (fig. 11), în care au apărut două turnuri, unul sll:uat pe
valul exterior şi altul pe cel interior. Pentru urmărirea şi delimitarea acestor turnuri
(fig. 12), s-a deschis în fiecare val cîte o casetă. Turnul din valul exterior, încadrat
de dărîmături, se prezintă sub forma unei platforme dreptunghiulare, clădită în opus
ÎIJcertutn, cu laturile de 3,65 X 3 m. Temelia platformei turnului se adînceşte în pămîntul
neumblat 1,40 m, iar din partea înălţată deasupra solului antic se mai păstrează din
platforma turnului doar 0,65 m. Pe latura de nord, sub temelia turnului, s-au găsit tuburi
de la o conductă de apă, care se pare d venea dinspre nord-vest şi intra prin acest punct
în spaţiul dintre valuri. Valul dinspre interior, avînd la bază o lăţime de 11,50 m, se mai
păstrează pe o înălţime de 4,30 m şi are în faţă, pe partea dinspre intervallum, un mic
şanţ. Şi turnul din acest val e construit în opus incertum, .dar el are o formă pătrată
cu laturile de cîte 3 m. După cum rezultă din săpătură, platforma acestui turn, care se
adîncea pînă la 4 m, făcea corp comun cu valul de pămînt în care era inclus, rămînînd expusă
numai latura de sud, care era probabil pe aceeaşi linie cu panta abruptă, dinspre interior,
a valului. Atît valul de pămînt, cît şi platforma de piatră a turnului au fost construite
în acelaşi timp. Turnul de lemn de pe platforma de piatră şi eventual palisada de pe
val se pare că au fost incendiate în două rînduri, după cum ar reieşi din cele două
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straturi de pămînt ars amestecat cu cărhunc, constatate in secţiune (fig. 11 ). Dărîmă
turile turnului de lemn, ale platformei de piatră, precum ~i ale valului insu~i s-au scurs
pc ambele părţi şi mai ales spre interior, astfel că acum \'alul arc lăţimea de 24 m. În
straturile de arsură din val s-au găsit fragmente ceramice, un \'Îrf de lance, aplice de bronz
etc., toate de factură romană.
Din secţiunea practicată in
acest punct rezultă că in această
zonă a limcs-ului a fost folosit un
sistem defensiv necunoscut de noi
in alte părţi. Rămîne ca săpăturile
viitoare să precizeze mai indeaproape caracterul acestui sistem
de fortificaţii.
4.

TERASA SANCTUARELOR

În această campanie, s-au
continuat lucrările la clădirea (2)
situată la marginea drumului roman, fiind dezvelită aproape in
intregime. Deşi s-a obţinut un
hogat material arheologic, alcătuit
din ceramică, opaiţe, diferite obiecte de metal, doi denari imperiali, unul de la .\Iare .\urcliu şi
altul de la Iulia Domna etc., nu
s-a putut preciza destinaţia acestei
clădiri care ocupă o suprafaţă de
167,20 m 2 •
S. TERASA «PALESTRELOR••
\'nkrca canalului de pc terasa " palcstrdor "·

Pe spaţiul dintre colţul de
sud-vest al castrului de pc Pomet
şi amfiteatru se succed două tcrasc. Pc aceste tcrase s-au trasat in anul acesta două secţiuni.
Sec(ilmetl /, lungă de 42 m şi lată de 2 m, a fost practicată la capătul de \'est al primei
terasc. În această secţiune au apărut, la capătul de sud, zidurile de piatră, groase
de 0,70 m, ale unei construcţii, iar mai spre nord o fîntînă de formă cilindrică, cu diametru)
de 1,60 m, care a fost golită pînă la 4,50 m adincime, cind au apărut bolo\·ani de
stîncă, care n-au mai putut fi scoşi afară. În pămîntul de umplutură s-au găsit numeroase
fragmente ceramicc, printre care şi de tnnt s(!!,illt~ltt, diferite obiecte de metal şi o
monedă de argint ruptă. ~lai spre nord de fintină au ieşit la iveală dărîmături, care anunţă
construcţii.

II, lungă de 69 m şi lată de 2 m a fost trasată la est de prima secţiune,
nord-sud, perpendicular pc cele două terase. La capătul de sud al
secţiunii s-a dat peste un canal, format din cărămizi de acclea~i dimensiuni (41 <28 · 5 cm),
care cade oblic pe secţiune. Canalul s-a păstrat pc o lungime de 7 m, iar cărămizile
care-I alcătuiau erau aşezate deasupra stîncii pc un strat subţire de mortar (fig. 13). J-:1
venea din direcţia nord-vest (dinspre fîntînă) şi cobora pc direcţia sud-est, spre amfiteatru.
Sec(illllftt

tot pe

direcţia
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Nu se cunoaşte precis destinaţia acestui canal, aar se pare d el conducea apa la amfiteatru. De-a lungul secţiunii au apirut mai multe ziduri de piatrli şi dirîmlituri provenite de la construcţii.
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Fig. 14. - Amfiteatrul, profilul seqiunii 1.

6. AMFITEATRUL
Existenţa

unui amfiteatru la Porolissum e cunoscuti mai demult dintr-o inscripţie
(CJL, III, 836), descoperiti în 1858. Dar localizarea lui pe teren a dat loc la discuţii 1 .
Înd de anul trecut colectivul şantierului a presupus existenţa amifiteatrului acolo unde
îl blinuise şi C. Torma, pe o terasi,
situati la circa 100 m sud de colţul
de sud-vest al castrului pe pe Pomet.
Terasa are o formli aproximativ ovali
şi uşor alveolati la mijloc. Pt latura
de sud se puteau vedea ziduri puternice de piatrli. Cercetirile efectuate
în 1959, au confirmat existenţa în
acest loc a amfiteatrului de la Porolissum. Lucrlirile au constat mai întîi
din executarea pe direcţia est-vest
a unei secţiuni de-a lungul terasei,
pe o lungime de 85 m şi liţime de
2 m. S-a dovedit eli secţiunea trasati
de noi a traversat de la un capit la
altul amfiteatrul, pe axa sa longitudinali, şi a permis si se înregisFig. 15. - Amfiteatrul, planul poqii de est.
treze principalele elemente ale lui.
1 C. Torma, AJ.lilt isttd:-nyugoli Dr~'itl f6/tl it htl7irtUiflbfJt, in MTS, 11, 1864, p. 15 şi urm.; C. Daicoviciu,

JfiTIIIittgtlwr~,

Ouj, 1939, p. 45; idcm, PtmJiissum in

RE, XXII, 1, p. 269; S. Fcrcnczi, l:irtl. Mlit., XLVI,
1941, p. 206; A. Rand6ti in AE, V- VI, 1944-1945,
p. 164.
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Amfiteatrul a fost construit dupi principiile arhitectonice cunoscute din restul
imperiului roman, prezentînd insi şi unele particularitiţi. La capitul de est secţi
unea a fost lărgiti, dezvelindu-se parţial poarta de est a amfiteatrului şi doui
încăperi anexe.
Arma, avind o lungime de 60 m (fig. 14), a fost de mai multe ori renivelată.
Forma ei pare să fi fost eliptică, mărginită de un zid de piatră. În arenă, la baza zidului
înconjurător, s-a identificat un canal subteran, lat de 0,25 m şi adinc de 0,40 m. Latura
dinspre zid a canalului e alcătuită dintr-o ieşituri a temeliei zidului lată de 0,20 m,
iar cea de-a doua latură a lui, dinspre areni, e alcituiti dintr-un perete lat de 0,20 m
(fig. 14 şi 16).
Canalul servea probabil pentru scurgerea apei de ploaie şi pentru nevoile
luptelor care se desaşurau in amfiteatru. Canalul se afla sub nivelul arenei şi se pare
că era acoperit cu un pod de blini groase de lemn, după cum ar indica urmele de lemn
putrezit găsite sub primul bloc fasonat de la colţul de sud al porţii de est. La mijlocul
porţii canalul prezinti o cavitate mai largi semiovali (fig. 15-16). Zidul care înconjura
arena eta construit in opus incert11m, cu mult mortar. Grosimea lui este de 1 m. Faţa
dinspre arenă era tencuită cu un strat de mortar alb, gros de 1,5 cm, peste care s-a observat
pe alocuri un strat subţire de vopsea roşie.
La poarta tie est s-au găsit blocuri mari de calcar. Unul din aceste blocuri (avînd
dimensiunile de 1,68 X O, 70 X 0,30 m), aflat pe linia porţii şi avînd scobite in el un canal
şi două găuri, a folosit ca prag. Poarta de est, inspre areni, are lăţimea de 4,1 O m şi se
lirgeşte trepta't spre exterior (fig. 15). Judecind după unele blocuri fasonate, găsite in
ruinele porţii, se pare că ea era boltită. Poarta era flancată de două ziduri, avînd grosimea de 0,90 m. De o parte şi de alta a porţii s-au identificat doui încăperi, avind fiecare
cite o deschidere spre poarti, largă de 0,90 m şi alta spre arenă, largă de 1,20 m. Pavimentul
acestor încăperi era din lut galben şi coboară în pantă spre arenă. Peste lutul galben al
pavimentului s-a observat un strat subţire de mortar, apoi urme compacte de cirbune,
provenit probabil de la tavanul de lemn al încăperii, care constituia totodată pavimentul lojei spectatorilor. In pimîntul de umpluturi al acestor încăperi, pe lîngă dări
mituri, constînd din cărămizi, ţigle, mortar etc., s-a găsit şi un bogat material arheologic, alcătuit din ceramică, aplici şi pandantive de bronz, ace de bronz şi de os (dintre
care unul avea capul îmbrăcat într-o foiţi subţire de aur). În ruinele celor două încăperi
s-au găsit şi numeroase oase de animale, ceea ce permite să presupunem că aceste
încăperi serveau pentru adipos tirea animalelor ( carceres).
La capătul de vest al secţiunii, in profilul peretelui de nord, se văd urmele a doi
stilpi de lemn, cu diametrul de 0,35 m dintre care unul se adinceşte pînă la 2,10 m
sub nivelul actual (fig. 14). În secţiune au mai fost prinşi alţi trei stilpi de aceeaşi
grosime (fig. 17). Ei par si fie dispuşi în linie dreaptă. Aceşti stilpi reprezintă probabil urmele unui amfiteatru mai vechi de lemn, care, nlruindu-se din cauza vechimii
(ve tus/ale Jilapsum), a fost reacut ( Jenuo feei/) pe vremea împăratului Antoninus Pius
în anul 157 e.n., dupli cum precizează. inscripţia.
Construit in imediata apropiere a castrului, amfiteatrul de la Porolissum era
probabil destinat in primul rînd soldaţilor, fiind deci un amphithealrtlm caslrnm. De
vreme ce el a fost reconstruit in piatră in anul 157 e.n., primul amfiteatru, probabil de
lemn, trebuie si dateze curind după instalarea romanilor la Porolissum. Faptul că
a fost construit mai întîi probabil in lemn, explică clderea lui in ruină intr-un timp
relativ scurt, de cel mult trei pînă la patru decenii. Amfiteatrul de piatră a durat
probabil pînă. la sfîrşitul stipînirii romane la Porolissum şi a putut fi folosit nu numai
de soldaţi, ci şi de populaţia civilă. din municipiul Porolissum şi din localităţile din
imprejurimi.
32 -·· 2
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7. CASTRUL ROMAN DE LA ROM IN AŞI

Acest castru, semnalat încă din a doua jumătate a sec. XIX
amintit apoi deseori în literatura de specialitate, se află pe
locul numit « Cetate», la capătul unui platou de la marginea
de vest a satului Romînaşi. Aici terenul este arabil, iar trei din
laturi fiind situate pe marginile platoului, castrul se conturează
mai clar doar pe latura lui de vest printr-un val cu şanţ în
exterior. El n-a fost cercetat prin săpături sistematice pînă în
toamna anului 1959, cînd s-au trasat 12 secţiuni (dintre care
majoritatea foarte mici), cu scopul de a se stabili planul şi
elementele lui de fortificaţie. Cu această ocazie, mai ales, pe
baza secţiunilor trasate pe latura de vest, s-au constatat două
faze de construcţie ale castrului: una de pămînt şi alta de
piatră (fig. 18).
ln. prima fază, castrul avea un agger format din pămînt
tasat, luat mai ales din şanţul de apărare. Agger-ul are la
bază lăţimea de 6 m, iar înălţimea actuală este de 1,40 m.
In partea exterioară valul de pămînt era susţinut de pari, iar
înspre interior el cobora în pantă pînă la via st~gularis. Aceasta
are lăţimea de 1,50 m şi, judecînd după straturile de pămînt
negru şi nisip~ se pare că a fost refăcută în cîteva rinduri. In
faţa agger-ului se afla herma lată de 2 m, de la marginea
căreia se deschidea un şanţ lat de 5,15 m şi adinc de 1,88 m
(fig. 18). Sub această formă castrul se pare că n-a dăinuit
prea multă vreme, fiind reconstruit probabil destul de timpuriu din piatră.
In a doua fază, cea de piatră, castrul avea dimensiunile de
130 x 158,50 m (măsurate din exteriorul zidului de incintă)
avînd forma unui patrulater cu colţurile uşor rotunjite (fig. 19).
Zidul de incintă a fost scos aproape peste tot, mai păstrîndu-se
doar temelia in citeva locuri, urma lui se recunoaşte însă peste
tot în secţiuni. Grosimea lui este de 1,15 m. El a fost clădit
pe herma castrului de pămînt, pe care o străpunge pătrunzind
0,30 m in pămîntul neumblat. ln faţa zidului, herma castrului
de piatră este cu O, 70 m deasupra hermei primului castru. Ea
inainta in parte peste şanţul astupat al castrului de pămînt.
Urmează şanţul lat de aproape 1 m şi adinc de 3 m, al cărui
virf se află la 9,20 m depărtare de zidul de incintă. Agger-ul
din spatele zidului de incintă se suprapune peste vechea via
sag11/aris. Via sagularis a castrului de piatrli nu se mai păs
trează decît pe o fîşie îngustă, fiind sesizat! doar printr-un
strat subţire de mortar. La suprafaţă porţile castrului nu se
recunosc, totuşi din secţiunile trasate pe latura de vest s-au
identificat urmele porţii pe mijlocul acestei laturi. Ea are o
lărgime de 4,30 m şi prin ea pătrundea în castru un drum, ce
venea dinspre vest, el fiind pavat cu pietre de rîu şi uşor bombat la mijloc. Deoparte şi de alta poarta era flancată de două
turnuri, de dimensiuni inegale (unul măsurînd 7,30 X 4,20 m
celălalt 7,30 x 5,20 m). Turnurile porţii nu au fost complet
şi
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dezvelite, iar zidurile lor lipsesc aproape total, fiind scoase. Forma turnurilor nu a
fost precizat~ încă, constatîndu-se doar c~ ele au fost construite pe vechiul agger
nivelat şi că ies cu 1,85 m în afara zidului de incint~. Dup~ materialul aflat în d~rî
mături se poate spune că turnurile porţii erau acoperite cu ţigle. La colţuri castrul
n-avea turnuri, ele fiind suplinite printr-o
simpl~ îngroşare, cu 0,25 m, a zidului de
... ·::.·.·.·.·.·.·.·.·.·.···'·::::::.·:.:-;_
incint~,
care ajunge astfel la grosimea de
x-·"'·"·"·'8'''"'''"'··::.··:.·.·,···
1,40 m. In secţiunea trasat~ la colţul de
nord-vest, s-au constatat urme de ziduri
scoase aparţinînd unor construcţii a căror
destinaţie nu a putut fi precizat~. In interiorul castrului, pe linia ce ar uni porţile
de pe laturile de vest şi est, s-a constatat
J
un strat de nisip cu pietriş, indicînd dru=t., mul ce lega aceste dou~ porţi .
Materialul arheologic ieşit la iveal~
,.
cu
prilejul
s~p~turilor const~ din: frag.r
....
mente ceramice, căr~mizi, ţigle, dintre care
::\:;,.•:::::::::t::·.,,._,._,,,..·.··''"~··''~'·:····:····:"'~=·:.·:
unele cu stampil~, olane, obiecte de bronz
şi de fier (aplici, chei, un vîrf de pilum
Fig. 19. - Planul general al castrului roman de la
etc.), fragmente de rîşniţe, toate din epoca
Rominaşi.
romană. In secţiunea I în stratul de dă
rîmături şi arsură din preajma porţii de
pe latura de vest, în interiorul castrului,
( ( uH 1
la 0,40 m adîncime, s-a g~sit un denar de
la Caracalla (198-217 e.n.). Tot în secţi
l:=ll&liPI ii" ILB/BC)
unea I s-a găsit şi un fra_gment de cără
Fig. 20. - Rominaşi, cărămizi stampilate.
midă cu scriere cursivă.
aceaşi secţi
une, pe o mică porţiune, .sub stratul de
cultură roman, au ieşit la iveală şi cîteva fragmente ceramice aparţinînd culturii
Coţofeni. In secţiunea II, în groapa unui par de la valul castrului de pămînt, s-a
găsit de asemenea o monedă romană, care însă fiind puternic corodată, nu a putut
fi determinat~. O altă monedă, un as de la Traian (98-117 e.n.), a fost găsit~ în
secţiunea III. In săpături, pe teritoriul castrului, au ieşit la iveală 53 ţigle şi cărămizi
cu stampile întregi sau fragmentare. Dintre acestea, 49 aparţin unei singure unităţi
militare: Cohors 1 Hispanorrtm qr1ingmaria. Stampilele acestei trupe prezint~ două tipuri
principale. Primul tip, cel mai frecvent, red~ numele cohortei în abreviaţia obişnuită,
urmat de litera D (tăiată) (fig. 20). La al doilea tip de stampilă (fig. 20), după numele
de mai sus al cohortei urmează alte litere probabil din titulatura cohortei (CJL, III,
6283 = 8074,18). Alte patru exemplare poartă stampila Coh(ors) II Rr(itannica) (fig. 20).
Această cohortă staţiona, probabil, în castrul roman de la Romita. Probabil tot într-un
castru din apropiere staţiona şi Cohors VI Thracum, ale cărei stampile sînt amintite a
fi fost de asemenea găsite la Romînaşi ( CIL, III, 8074, 24). Două monumente funerare cu inscripţii (CIL, III, 840, 841), fragmentare şi şterse, par s~ menţioneze soldaţi
din alte dou~ formaţii auxiliare, ala Siliana şi Coh. 1. Batavorum. Nici aceste ultime
două trupe nu par să fi staţionat în castrul de la Romînaşi.
In prima sa fază, castrul de la Romînaşi pare să fi fost ridicat de timpuriu, poate
chiar din primii ani ai ocupaţiei romane, pentru ca apoi, la o dată ce nu poate fi precizată, castrul să fie reconstruit din piatră. Ţinînd seama de faptul că majoritatea ţiglelor
şi cărămizilor cu stampile, descoperite atît în interiorul cît şi de-a lungul zidului de
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incintă al castrului, aparţin Cohortei 1 Hispa11orrm1 qiiÎIIJ!,ellaria, se poate trage concluzia
că reconstruirea in piatră a castrului a fost ~cută de această trupă. Cohor.r II HrilaiiiiÎCtl,
ale cărei cărămizi cu stampilă au apărut doar în citeva exemplare, au dat probabil ajutor

la această reconstruire. Cohors 1 I-lispa11orun1 q11i11gmaria, cunoscută in Dacia încă din
primii ani ai provinciei, a putut staţiona de la inceput in castrul de la Rominaşi, in
care a rămas se pare rînă la sfîrşitul stăpînirii romane aici. Moneda de la Caracalla
indică un m• •ment din existenţa castrului de piatră. Sfîrşitul castrului pare să fi fost
însoţit de un incendiu.
Prin poziţia sa geografică, castrul roman de la Rominaşi face parte din complexul
de fortificaţii cu caracter defensiv din sectorul de nord-vest al graniţei Daciei, al cărui
centru puternic se găsea la Porolissum.
M. MACREA, M. RUSU

APXEOJIOfHt.J:ECI<HE PACI<Olli<H B
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llOPOJIHCCYME

J>E310ME
UeJJ&JO pacKonoK, npoH3Be,lleHH&IX neroM

1959

r. o

llopoJIHccyMe, 6&IJIO npe>K,Ile ocero

H3ytteHHe DODpocOB, HCCJie,llOBaHHbiX B XO,Ile pBCKODOK npeA&IAYIJlero I'O,Ila. B

KatteCTBe HOBOft

TeMbl HCCJie,llOBaHHJI H36paJIH pHMCKHit aM4IHTeaTp.
B

KOHQe

3KCDeAHQHH

qacr&

KOJ1JieKTHoa

npoH3BeJJa

pacKODKH

pHMCKoro

narepR

o

PoMbiHawu.

1.

Ha

norpe6eHHlÎ,

xoAMe M:Jlypa
16

npoH3BeJJH paCKonKH ;'laKHiicKoro MOrH.JI&HHKa.

O'IBrOB, ,'leBRTb CKODJieHHit

norpe6an&H&IX RM ynoMRHeM RMY norpe6eHHR

o6JIOMKOB

N!! 55

35

BcKp&IJIH eme

KepaMHKH H KOCTpHme

(n.rlrinnm).

lf3

c 6oraTbiM HHBeHTapeM, cocrOJIIJlHM H3 MHoro-

ttHCJieHH&IX «!!parMeHTOD KepaMHKH, H3 KOTOpbiX y ;'laJIOCb DOCCTaHOBHTb

18

cocy):lOD.

HbiM o6pR,IlOM 6&1J10 TpynOCO>K>KeHHe, COBepmaBUieecJI Ha MeCTe, Ha MOI'HJibHHKe.

llorpe6aJI&-

06 3TOM CBH-

J,eTeJI&CTBYIOT ;'lO CHX n_,p BCKpblTbie KOCTpHIJla (11.1/ri na). llocJie TpYDOCO>K>KeHHR OCTaTKH KOCTpHIJla
. DMeCTe C 30JIOit H o6yrJieHHbiMH 'leJIOBe'leCKHMH KOCTJIMH c6paCbiBaJIH KaK DODaJIO B 38paHee
npHI'OTOBJieHHbie MOI'HJibHbie JIMbl. lloKQ COBeplllaJIOCb C>KHI'aHHe Tpyna, OpO;'lOJI>KaJiaCb TpH3Ha;
110 coe,'leHHJIM repO;'lOTa H l<ceHo«<IOHTa 3TOT OOblttait 6&ITOBaJI cpe,rlH «!!paKHitQeB.

o

rpaH;'lH03HOM

xapaKTepe norpe6an&H&IX TpH3H y ;'laKoo o lloponuccyMe CBHJleTeJJ&CTBYeT MHO>Kecroo PHTYaJI&Ho
pa36HTbiX cocy,llOB, HBXO,IlHMbiX OKOJIO Ottaroo, norpe6eHHit HJIH KCCTpHIJl. llOCJie,llHHe paCKOOKH
JlOKa3aJIH, 'ITO ace nnaTo xonMa M3rypa Haxo;'lHJIOC& noA ,llaKHitCKHM MOI'HJI&HHKOM. XpoHonorHR
MOI'HJibHHKa o6ocHOBaHa
JlO H.3.

HOBbiMH HBXO):lKaMH MOHeT: pecny6JIHKaHCKOro pHMCKOI'O ,llHHapHR

78

r.

H MOHeTbl, o&anymeHHoft AorycroM.

bbiTOBaBUIHit B fiopOJIHCcyMe norpe6aJI&Hblit o6pR,rl 6bJJI WHpOKO pacnpoCTpaHeH Ha BCeH
TeppHTOpHH, 38CeJleHHOit ,'laKaMH B 003,llHeJlaTeHCKoe BpeMR.

2. PHMCKHH narep& o llo.weme. linaro,llapR pa3pe3y III YJlaJIOC& ycraHOBHTb OCHOBH&Ie :me~eHT&I nOCTpOitKH 3eMJIRHoro narepR: 6epMy, arrep H :Ja~JlHTH&Iit poo. AHanoruttH&Ie npownoro,llIIHM HBXO):lKH CHOBa o60CHOBaJIH «<la3Y KaMeHHOI'O CTpOHTeJlbCTBa pHMCKOI'O JiarepJI.
3. Lime3 foroJissensis 6biJI HCCJie,llOBaH B ;'lB)'X OT;'leJlbHbiX yttaCTKBX. B nepBOM H3 HHX,
pacnOJIO>KeHHOM npHMepHO B Tpex KHJIOMeTpBX K ceoepy-BOCTOKY OT JiarepR B t.J:HTepe, npOH3BeJIH
pa3pe3 ttepe3 ;'lBa yKpeDJieHHR H co6croeHHO JIHMec. l<aK B JIHMece, TBK H B yKpeiL'JeHHJIX (pa3Mepbl
O,llHOI'O OOJI&We, 64 X 60 M, a ;'lpyroro- MeH&We, 37 X 32, 50 M) BaJibl 6&IJIH B03Be,lleHbl H3 yTpaMOODaHHOit 3eMJIH; nepe,ll Ka>K,llbiM H3 HHX 6&1Jl BbiKOOaH 3a~JlHTHblit poD.
Ha BTOpoM yttaCTKe, HBXOJlRIJleMCJI Ha paCCTOJIHHH OKOJIO 2 KM K ceoep0-38DBJlY OT JiarepR
na lloMeTe, npoH3BeJIH pa3pe3 CC,llBOitHOI'O BaJia)), l']le Ha DpOTR>KeHHH 225 M JIHMeC OI'Opo>KeH
JlBYMR nap8J1JieJlbHbiMH BaJiaMH, OTCTOJimHMH Ha MBKCHMYM 18 M O,llHH OT ,llpyroro. B 3TOM pa3pe3e
BbiJIBHJIH ,llBe KaMeHH&Ie DJIOIJlB;'lKH ,llB)'X 6aweH, DOCTpOeHHbie DO TexHHKe <<opus incerlum )) •
Oi:\Ha H3 6aweH B03.llBHnfYTll Ha oHewHeM oane, JlP)TllJI Ha BuyTpeHHeM. llepou DJIOIJl&AKa co
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cropoHLI harbarimm HMeeT <lx>PMY npRMoyroJILHJD<a co cropou&MH o 3 X 3,65 M. Ee «<lYtm&MeHT
yxo,llHT Ha r.ny6HHy 1,40 M, I',lle OOHapy>KHJDI OO,llODpOOO,llHLie Ypy6LJ, CHa6>K8BWHe OO,llOU

intervall11m.
BTOpiUIIlJIOllt&AI<a CO cropoH8MH O 3 M COXp8HWiaCb Ha OLJCOTe 4 M. 0pHeHTHpo08HHIUI OHYTJ'b,
o,lloJJ& JJHHHH KpyYoro CJ<JJoua 3eMJUDioro o8JJ8, oua JIOJUIJJac& ero 'laCTbro. CyAH no TOHKHM CJJOJIM
o6o>K>KeHHoii 3eMJJH, yrnH, J<epaMHJ<H H T.n., ,llepeoJIHHaJI 6awHJI H naJJHC&A 6LIJJH AOa>K,nLI
CO>K>KeHLJ. 3eMJJJIHOit OaJJ ellte COXpaHWJCJI Ha DpOTH>KeHHH 24 M, OLICOTa ero 4,30 M. B
APYniX o6nacr11x ,UaJ<HH ueu3oecrua o6opouHTeJJ&HIUI cucreMa, HCJJOJJ&3ooauuiUI pHMJJJIHaMH u
3TOM yqaCTJ<e JJHMeca.
4. Ha meppace (,'tJJUnUAUUI DO'ITH noJJHOCTbJO o6Ha>KWIH crpoeuue N!! 2 llJIOllt&AbiO H 161,20
J<o. M. H3 o6uapy>Keuuoro TaM 6oraroro apxeonomqecJ<oro MaTepHaJJa ynoMHHeM JJHIIIb .1\HHapun
'leJ<aHJ<H MapKa AopeJJHH u AHHapult, oLrnyllteHHLrlt IOnuen ,UoMuon.
5. B ccmeppacax naAecmp••, pacnoJJo>KeHHLIX Me>K,lly narepeM ua lloMeTe H aM«ilHTe&TpOM,
DpOH30eJJH ,noa p83pe38, DLIJIOHBWHX CTeHLI J].Byx COOpf>KeHHH, pHMCI<OI'O <lx>HT&Ha H I<HpDH'IHOI'O
OOJ].OOTBO,lla.
6. AM(Jumeamp o lloponuccyMe uaxo,nHTCJI ua paccroJIHHH npH6JJH3HTeJJ&Ho 100 M 1< rory
OT narepH ua lloMeTe ua ooaJJ&Hoii Teppace c HeOOJJbWHM yrny6neHHeM o cepe,nuue. Pa60TLr uaqaJJHCb C npooe,ueHHJI ,1\JJHHHOI'O pa3pe38 (85 M), nepece1<810lltei'O aM«ilHTe&TJ' npH6JJH3HTeJJbHO DO
IIpO,llOJlLHOH OCH C OOCTOJ<a Ha 38D8,ll. l<aJ< DOJ<a3LIOaJOT paCKODJ<H, ,llJIHHa apeHLI paoHJIJJaCb 60 M.
Me>KJ].y apeuoi\ H Ol<py>t<aornei\ ee CTeHOit H8XO,I\HTCJI DO,lllleMHLlft J<aHaJJ ,llJUI CTOJ<a ,llO>KJ].eoolt OOJ].LJ.
0Kpy>t<aoruiUI apeuy creua Tonunmoii o 1 M 6Lma nocrpoeua no TeXHHJ<e ccopus incertum n; yrJJLI
ee OOCTO'IHLIX DOpOT 6LJJIH BLIJIO>KeHLI OTTec&HHLIMH I'JILJ6aMH. lliHpHHa OOCTO'IHLIX OOpOT 4,10 M,
1< HHM npucrpoeuo ,noa noMellteHHJI (oepoHTHo carceres), o cooro oqepeJ].b coo611taowuecJ1 nocpeAcrooM .ltBepen c apeuon u c oopoTaMH.
B 3808AHOM KOHQe paape3a o6uapy>KWIH CJJe,nLr DJITH ,llepeoHHHLIX cron6oo TOJJlltHHOii o
0,35 M. llo oceii oepoJITHOCTH, 3TO OCT&TJ<H .nepeoJIHHoro aM«ilHTea-rpa. CyJl.JI no uaii,neuuoii ol858 r.
uamrncu, (CIL, III 836), ou o6pymWICJI OT oeTXoCTH (ve/Nslale dilapmm) H 6LJJJ ooccrauooneu
(den11o fecit) o 157 r. H.3., o np8BJieHHe AuroHHua llHJI.
BLrcrpoeuHLiii o uenocpe,llcroeuuoii 6JJH30CTH 1< narepro, 3TOT aM«ilHTeaTJ', no-nu,uHMoMy,
npe,nua3Ha'laJJCJI npe>K,ne ocero JlJIJI COJIJ].8T (amphithealrttm cas/rense).
7. PaCJ<OilJ(H narepH o PoMLmawu OLIJIOWIH ADe «<l83LI c-rpoHTeJJ&CToa: H3 3eMJJH H H3
l<aMHJI. llepoaJI «11838, 00-0H,llHMOMy, OOCXOJ].HT ellte 1< Ha'I&JJY pHMCI<OI'O OJI8,llLI'IecTBa O ,UaJ<HH.
CyAH no HaiiAeHHLIM ua Teppuropuu narepH MHOI'O'IHCJJeHHLIM KHpDH'IaM H qepenlflle c I<JieltMaMH,
OOHCI<OOOit 'laCTbJO, DOCTJ'OHOWeii J<aMeHHLIH JJBI'epb p83MepaMH O 158,50 X 130 M H CI'OJIOWeii
TaM AOJJroe opeMJI, 6Lr.rra Cohors I Hispanor11m q11ingenarii. ,Upyme 'laCTH: Cohors II Britanica,
Cohors VI Thrac11m, Cohors I Batavor11m H Ala I Siliana, o npHcyTCTBHH KOTOpLIX T&J<>Ke couAeTeJJbCTOYJOT J<aJ< I<HpDH'IH H qepenHQa C I<JleMaMH, T8l< H H8JUJHCH, CI'OJIJIH He O 3TOM JJarepe,
a o coce,llHHX.

Oli'b~CHEHHE

Pac.
Pac.
Pac.
Pac.
Pac.
Pac.
Pac.
Pac.
M:Jrypa.
Pac.
Pac.
Pac.
Puc.
Pac.
Puc.
Pac.
Pac.
Pac.
Pac.
Pac.
Pac.

PHCYHKOB

1.- nnaa XOJIMa M:Jrypa c pacKomalMa 19S8-19S9 rr.
2.- nJJaH OJ101118Jla 8.
J.- nnaa rpy.z:u,1 'lepenKOR KepSMaKa a .II.PyrHX M8Tepa8JIOR (Gr. 10).
4.- rpynna KBMHeA, noKpblBBIOUIHX norpe6eHae N! SS.
S.- Ba.11 norpe6eaaR N! SS.
6.- npo41HJ1b RMbl norpe6eHaR N! ss.
7.- .IlaKaila<aR KepSMaKB H3 norpe6eaaR N! SS.
8. - I13.11CJ1aR a3 MeT8JIJ18, OSCTbl, KOCTa a CTeKJ18, HBH.II.eaHbiC

9.- Jlarepb HB noMeTe, npo41HJ1b pa3pe38 III.
10. - 88JI R lipe6H, nJJaH o6eHX 6ypltH.
I l . - !lBOAHoil BBJI, npo41HJ1b pa3pe38 1.
12.- JlaoAHoil BBJI, 'ICpTe>K p83pe38 1.

IJ. - BH.II. KBHana Ha Teppace ccn8Jiecrp11.
14.- AMcl>aTe&TJl, npo41aJ1b p83pe38 1.
IS.- AM$HTeBTJl, nnaa ROCTO'IHblX RopoT.
16.- AM$HTe&TJl, 'IBCTH'IHblil RH.II. ROCTO'IHbiX RopoT.
17.- AMci>HTeBTJl, RH.II. 38118.11Horo Koaua p83pe38 1.
18.- PoMbiHawH, npoci>HJlb p83pe38 1.
19.- 06111HA nnaH pHMCKoro Jllll"CPR a PoMbJHawa.
20.- PoMbiHawa, KHpnat~H c KneAMoM.
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ŞANTIERUL

ARIIEOLOGIC POROLISSUM

003

LE CHANTIER ARCHhOLOGIQUE DE POROLISSUM
RESUME

Les recherches faites a Porolissum au cours de l'ete 1959 ont continue celles de la campagne precedente, le nouvel objectif etant l'amphitheâtre romain. Vers la fin de la campagne,
une partie de l'equipe a explore le castrum romain de Rominaşi.
1. Sur la collint de Miig11ra, on a repris la fouille dans le cimetiere dace, en y degageant
35 nouvelles tombes, 16 âtres, neuf tas de fragments ceramiques et un crema toi re ( ustrin11m).
Parmi les fosses tombales, il faut relever celle de la tombe 55, pour la richesse de son inventaire,
consistant en une quantite considerable de fragments ceram1ques, dont on a pu reconstituer
18 vases. Le rite funeraire pratique etait celui de l'incineration, qui avait lieu sur place au cimetiere, ainsi qu'i) ressort des USirina decouverts jusqu'a Ce jour. Les residus de )a cremation, y
compris la cendre et les os calcines du mort, etaient jetes sans aucun ordre, dans la fosse creusee
d'avance. Pendant l'incineration, un banquet funeraire avait lieu, coutume frequente chez les
Thraces, a en croire Herodote et Xenophon. L'importance des banquets funeraires chez les Daces
de Porolissum est attestee par le nombre considerable de vases brises conformement au rite, a
proximite des âtres, des tombes et des crematoires. Les fouilles de la derniere campagne ont
etabli que le plateau de Măgura tout entier etait affecte au cimetiere dace. Quant a la chronologie
de celui-ci, elle est aujourd'hui determinee par de nouvelles decouvertes monetaires: un denier
romain republicain de l'annee 78 av.n.e. et un second denier du regne d' Auguste.
Le rite funeraire pratique a Porolissum etait largement repandu sur tout le territoire
habite par les Daces, pendant la derniere periode de l'epoque La Tene.
2. Sur la colline du Pomet, au castrum romain, on est parvenu, par la section III, a etablir
les principaux elements de construction du castrum en terre: le fosse de protection, la berme et
l'agger. Une serie de decouvertes, du meme genre que celles de l'annee derniere, ont fourni de
nouvelles donnees pour la phase de la construction en pierre du camp romain.
3. Le limes Parolissensis a ete explore en deux zones distinctes. Dans la premiere zone,
situee a environ 3 km nord-est du castrum de Citera, on a pratique des sections traversant deux
b11rgi ainsi que le limes proprement dit. Tant celui-ci, que les deux b11rgi en question (l'un, plus
grand, de 64 m X 60 m, f'autre, plus petit, de 37 m X 32m50) etaient pourvus de valla de terre
bien tasses et, devant ceux-ci, d'un fosse de protection.
Dans la seconde zone, situee a environ 2 km nord-ouest de la premiere, la section traverse
le (( double vallum », a l'endroit ou, sur une distance de 225 m, le limes est constitue par deux
valla paralleles separes par un intervalle de 18 m au plus. Cette section laisse voir les platesformes de pierre, bâties en opus incerlum, de deux tours, l'une situee sur le vallum exterieur, l'autre
sur le vallum interieur. La premiere plate-forme, dirigee vers le barbaricum, est rectangulaire
et mesure 3m X 3m65; ses assises pen6trent sur une profondeur de 1m40 dans la terre vierge,
ou l'on a trouve les tuyaux d'un conduit d'eau servant a l'alimentation de l'inltrvallum.
La seconde plate-forme, aux cotes mesuran•: 3 m, s'eleve aujourd'hui encore jusqu'a une
hauteur de 4 m. Elle faisait corps avec le vallum, etant bâtie a l'interieur de celui-ci et alignee
avec la pente escarpee. La tour de bois, ainsi que, sans doute, la palissade, ont ete la proie de deux
incendies, fait revele par les couches peu epaisses de terre brulee, de charbon, de ceramique etc.
Le vallum en terre existe encore, sur 24 m de largeur et 4m30 de hauteur. Le systeme defensif
applique par les Romains dans cette zone du limes ne se retrouve nulle part ailleurs
en Dacie.
4. Sur la tt"asse a sanctJ~aires, on a presque entierement degage le bâtiment no 2, dont
la surface mesurait 167 m 1 • Du riche materiei archeologique exhume, il convient de citer un
denier de Mare Aurele et un denier de Iulia Domna.
5. Sur les lt"asses aux palestres, situees entre le castrum de Pomet et l'amphitheâtre, il
a ete pratique deux sections qui ont mis au jour les murs de deux bâtiments, une fontaine romaine
et un canal d'ecoulement en briques.
6. L'amphithiâlrt de Porolissum est situe a environ 100 m sud du castrum de Pomet,
sur une terrasse ovale dont la partie centrale presente une legere depression. On y a effectue,
tout d'abord, une section de 85 m de longueur, traversant l'amphitheâtre a peu pres sur son axe
longitudinal. Ainsi qu'il resulte des fouilles, )'arene avait 60 m de longueur. Entre l'arene et le
mur qui l'entoure se trouvait un canal souterrain pour l'ecoulement des eaux de pluie. Le mur
exterieur de )'arene mesurant 1 m d'epaisseur, etait bâti en opus inctrlum, sauf sur les portions
encadrant la porte orientale, ou il presentait un parement de pierres de taille. La porte orientale,
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large de 4m10, etait flanquee de deux pieces (probablement des tarteru), pourvue chacune de
deux portes donnant l'une sur l'arene, l'autre sur l'entree de l'amphitheâtre.
A l'extremite ouest de la section on a decouvert les traces de cinq poteaux de 0"'35 de
grosseur. Ce sont tres probablement les vestiges de l'amphitheâtre en bois auquel se refere une
inscription trouvee en 1858 (CIL, III, 836), ou il est mentionne que celui-ci, s'etant effondre a
cause de son anciennete, ( vetmtale dilap1nm), fut refait ( denno fuit) sous Antonin le Pieux, en
l'an 157 de n.e.
Il semble que cet amphitheâtre, eleve a immediate proximite du castrum, etait destine
cn premier li eu aux soldats ( amphitealrnm t111tren1e).
7. Au t111trnm de Rominaţi, les fouilles ont revele l'existence de deux phases de construction:
l'une en terre, et l'autre en pierre. La premiere phase date, semble-t-il, des premiers temps de la
conquete romaine. La troupe qui a construit le castrum en pierre, mesurant 158m50 x 130 m,
et qui a tenu gamison ici plus longtemps est la Cohor1 I Hi1panornm qningenaria; c'est ce qui
ressort de l'abondante recolte, sur le territoire du camp, de briques et de tuiles portant la
marque de cette unite. Les autres unites, Cohor1 II Britannita, Cohor1 VI Thratnm, Cohor1 I Batavor11111 et Ala Siliana, egalement attestees en ce lieu par des in seri ption s, briques et des tuiles estampillees, n'ont pas stationne dans ce castrum, mais dans les castra voisins.
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Plan de la colline de Migura, montrant les fouilles des aMecs 1958-1959.
Plan de la parcclle B.
Plan du tas de fragmenta ceramiques et d'autres mat~iaux (Gr. 10).
Les pierrcs qui rccouvraicnt la tombc 55.
Vue et plan horizontal de la tombc 55.
Coupc de la fosac de la tombc 55.
CCramique dacc de la tombc 55.
Objets en metal, plte, os et verre du cimcticre dacc situc sur la colline de Migura.
Le castrum situc sur la colline de Pomct, profil de la scction III.
Le vallum de Brebi, plan des deux b~tF~i.
Le vallum double, profil de la scction 1.
Le vallum double, croquis de la scction 1.
Vue du canal de la terrassc « ia palestrcs 11.
L'amphithCitre, profil de la scction 1.
L'amphithCitre, plan de la pone est.
L'amphithcatre, vue panielle de la pone est.
L'amphithcatre, vue de l'cxtremitc oucst de la scction 1.
Rominaşi, profil de la scction 1.
Plan d'cnscmble du cutrum romain de Romlnaşi.
Rominaşi, briqucs estampillea.

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

SĂPATURILE ŞI SONDAJELE DE LA ŞENDRENI-BARBOŞI
(r.

Galaţi)*

ruine ale castrului roman de la Barboşi, din sudul Moldovei, erau
de multli vreme cunoscute. Miron Costin şi Dimitrie Cantemir vorbesc cu admiraţie despre ruinele şi monumentele g:tsite in vremea lor pe in:tlţimea Gherghina
(azi Ticighina). Mai tirziu, in secolul nostru, o inscripţie aflatli la Şendreni l-a determinat
pe V. Pârvan sli extind:t aria de stlipînire romanli in Moldova de-a lungul Siretului,
pîn:t la Poiana, aproape de confluenţa Trotuşului cu Siretul. Pe de alt:t parte, valrtl
roman Tuluceşti- Traian, din sudul Moldovei, reduce aceastli st:tpinire, limitind-o la un
teritoriu cuprins intre Prut şi Siret, inchis dtre apus şi miaz:tnoapte de linia
limes-ului amintit.
Cercet:trile din vara anului 1959 aveau drept scop sli urmlireasd extinderea stlipînirii romane în sudul Moldovei, etapele acestei extinderi şi durata stlipinirii in regiunea
de la nord de Dunlire, cuprinsli între Prut, Siret şi valul roman, precum şi intensitatea
acestei stlipîniri. Jn vederea atingerii acestor obiective s-a cercetat aşezarea civil:t de la
Şendreni, apoi castrul roman de la Barboşi şi valul roman de pe porţiunea sudid. Punctele
exploatate prin sliplituri, sondaje şi recunoaşteri pe teren au fost notate în ordinea cifrelor
romane, indicate şi pe harta allituratli la acest raport (fig. 1).

I

MPORTANTELE

1. Jn spatele SMT -ului Şendreni, acolo unde in toamna anului 1911 s-a glisit
lui RVNDACIO, s-au trasat cinci secţiuni in cîteva puncte nu prea deplirtate
unele de altele. Sub p:tmintul vegetal au aplirut cîteva fragmente ceramice romane, majoritatea de culoare roşie, provenite de la vase mari cu pereţii groşi. Nidieri nu s-au glisit
urme de edificii. Sub acest nivel roman apar cîteva gropi în formli de clopot cu puţine
fragmente ceramice, atipice, lucrate cu mina. Tot de acest nivel ţine şi un bordei in care
s-a gbit buza unei amfore elenistice şi o mlinuş:t de amforli cu stampil:t ilizibil:t, in mijloc
cu o secure bipenli (labrys). Dupli pastli şi dupli emblema stampilei amfora pare a fi un
produs thasian.
inscripţia

II. Pe malul de apus al B:tlţii M:tlina, tot în spatele SMT -ului Şendreni, s-a slipat
o casetli de 8 X 8 m. Sub p:tmintul vegetal apare un strat de p:tmint negru, intrerupt de
lentile subţiri de p:tmint galben şi care conţine fragmente ceramice romane, aproape
toate de culoare roşie. Printre formele ceramice se remard fragmente de amfore şi de
chiupuri precum şi pereţi şi buze de oale. Sub nivelul roman, la 0,40-0,50 m pin:t la
1 m, a aplirut un strat de p:tmînt negru, conţinînd ceramid hallstattian:t, arsud şi cenuşă.
ln apropierea acestui punct, pe marginea lizierei de pomi fructiferi, s-au găsit cîteva
fragmente ceramice de culoare cenuşie, după toate aparenţele din sec. III-IV.
1 Din colectiv au ficut parte: prof. Gheorghe Ştefan,
responsabil, Nicolae Gostar, responsabil adjunct şi stu-

denţii: Şeiva Poilici,
Giuşd.

Pompiliu
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III. Spre nord de Şendreni, la locul numit Casa lui Secan, pe o terasă ce se înalţi
pe malul de vest al Bălţii Mălina, se găseşte unul din cele mai de seamă puncte sub raport
arheologic din imprejurimi. .Acest punct fiind prielnic pentru aşezare a fost locuit in
diferite epoci. Din sondajele executate aici rezultă că cea mai veche aşezare datează din

Lacul Brst~ş

Fig. 1. -

Şendreni.

Hana regiunii cu punctele cercetate.

1. A"aare cu ceramicl dcnisticl şi romană. l.ocul unde •·•
giait imcripţia lui R V N D A C 1 O.
Il. Apare hallstallianl şi romană,
III. Apare hallotalliană, romană şi din perioada de trecere la
fcudalism (Dridu).
IV. Apare romană şi din perioada de trecere la fcudaliam.
V. Apare romană şi mormint din perioada de trecere la
fcudalism ( ?).

VI. Apare hallatattianl, rotn~<nă, din occ. IV (Cemnhov)
ti din perioada de trecere la fcu~rn (Dridu).
VII. Apare romani.
VIII. T 1 R 1 G H I N A. Cctl1uic dacid, caotru roman şi tum
romao tirziu (sec. IV).
IX. Afcaare dvill romani ti morminte romane de inbuma1ic.
X. Afcaare hallatattianl ti romani.
XI. Ceramid romană aftată in valul roman (rum?).

prima vîrstă a fierului, dovedită prin cantităţi apreciabile de ceramică, dintre câre unele
vase aproape intregi (fig. 2/1 ). Amestecate cu fragmente ceramice hallstattiene s-au
găsit fragmente ceramice romane împreună cu citeva bucăţi de ţigle şi cărămizi romane.
Nici aici însă nu s-au putut constata urmele vreunui edificiu corespunzător epocii romane.
Dar cele mai numeroase fragmente ceramice, găsite in acest punct, se datoresc unei
importante aşezări prefeudale din sec. X- XI. Din cele două secţiuni executate aici s-a
putut deduce că aşezarea o forma un grup de locuinţe-bordeie, săpate in pămînt pînă
la circa 1,30 m, in care abundă fragmentele ceramice. Cercetările de suprafaţă arată că
spaţiul locuit ocupa o intindere considerabilă. Ceramica scoasă din bordeie este in intregime lucrată cu roata şi poate fi împărţită in două categorii. Din prima categorie fac
parte vasele in formă de borcan, dintr-o pastă de culoare brun-cărămizie, cu mult pietriş.
Cel mai frecvent tip este vasul cu buza îngroşată, rotunjită şi răsfrintă in exterior. Ca
motive ornamentale se intilnesc liniile orizontale, benzile de linii vălurite simple sau
alternind cu linii orizontale, linii verticale, crestăturile şi impunsăturile. Fundurile acestor
vase uneori poartă o ştampilă in relief. Din a doua categorie fac parte vasele din pastă
de bună calitate, de culoare cenuşie. Tipul cel mai des intilnit este oala cu corp sferoidal.
Decorul se compune din linii formind reţele sau benzi orizontale şi verticale, executate
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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prin lustruire. Uneori intreaga suprafaţă a vasului a fost lustruită. Această ceramică,
din ambele categorii, aflată şi in alte aşezări de pe teritoriul Moldovei (Spinoasa, Dăneşti),
e cunoscută ca aparţinînd culturii Dridu, legată de o populaţie strărominească. Acest
punct arheologic, care nu prezintă urme de deranjamcnte, poate fi cercetat in viitor in
bune condiţii şi cu speranţele unor
rezultate mulţumitoarc.

IV. Pe înălţimea de dincolo
de Balta ~lălina, la suprafaţa solului
arabil, s-a găsit puţină ceramică
romană, fragmente de ţigle romane
şi citeva fragmente de vase din perioada de trecere la fcudalism.
\'. La nord de satul Şendreni,
~< Drumul 'farnei », şi
nu
departe de malul vestic al Bălţii
~lălina, se află o ridicătură de pămînt,
ce dă o vagă impresie de movilă.
Săpindu-se prin două seqiuni această
presupusă movilă, sub
pămîntul
vegetal apaT 'îndată fragmente ceramice (amfore, chiupuri şi citeva vase
cu pereţii subţiri) într-un pămînt Fig. 2. - 1, ~cndrcni-Casa lui Sccan. \'as din prima vrrsra a
de culoare brună, amestecat cu lentile ficrului; 2. 8arhoşi- Tirighina. \'as frucricră din casrrul roman;
de pămînt galben (lut). În acest strat 3. Barhoşi-Nccropola. Ulcior roman dinrr-un morminr de inhumaric.
roman, la 1 m adincime, s-a găsit
un mormînt cu schelet, orientat aproximativ SV ~NE, lipsit de orice inventar. În
apropierea scheletului şi la acelaşi nivel s-au găsit depuse la un loc citeva oase de
animale, şi în altă parte, o oarecare cantitate de cenuşă şi o piatră de silex. Mormintul,
deşi se găseşte la acelaşi nivel cu ceramica romană, este totuşi ulterior acestei epoci.
lîngă

\'1. Un al doilea punct de importanţă deosebită a fost descoperit lîngă pepiniera
Gospodăriei colective Şendreni. Locul se găseşte între linia ferată şi şoseaua naţională,
formînd o mică ridicătură. La suprafaţa terenului arabil şi in pămîntul vegetal s-au
găsit puţine fragmente ceramice din perioada de trecere la feudalism (tip Dridu), din
(Cerneahov) şi romane. Sub pămîntul vegetal urmează un strat de
pămînt de culoare închisă cu fragmente ceramice romane, arsură şi lentile de pămînt
galben (lut). Sub nivelul roman, pe la 0,50 m adincime, incepe un strat gros de pămînt
cafeniu, conţinînd numeroase fragmente ceramice hallstattienc şi arsură. În seCţiune au
fost întîlnite şi două bordeie (fig. 3).

epoca

migraţiilor

VII. jn curtea Fabricii de la Şendreni, pc malul inalt şi abrupt al Siretului, au fost
observate citeva gropi, nu prea adînci, cu arsură pe fund şi material ceramic roman. Acesta
este punctul cel mai vestic unde s-au putut constata urme de viaţă din epoca romană.
VIII. Cele mai importante urme de viaţă antică din epoca romană, in sudul ~lol
dovei, sînt cele de pe înălţimea Tirighina. Punctul se găseşte deasupra Juncii Siretului,
aproape de vărsarea acestuia în Dunăre. Locul domină regiunea din jur ridicîndu-se ca
un bastion natural, îndreptat îndeosebi înspre regiunea inundabilă a Sirctului şi a Dunării.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Conturul înălţimii, de forma unui promontoriu, nu mai apare aşa cum il văzuse V. Pârvan
şi apoi Gh. Ştefan acum cîţiva ~ni. Săpăturile din trecut, tranşeele militare, construcţiile
moderne şi apoi exploatarea pietrei au schimbat intrucitva forma poligonală anterioară
(fig. 4). Deşi acest punct a fost unul din cele mai cercetate din Moldova, incepind ind
cu veacul al XVII-lea, totuşi au
mai rămas încă porţiuni intacte şi
apoi, chiar acolo, unde s-au făcut
cercetări, nu s-a atins nicăieri
stratul steril. În secţiunea trasată
in vara anului 1959 s-a putut
deduce că acest mic castru a avut
cel puţin două faze in care a fost
construit din pămînt. Aceste faze
au putut fi bine recunoscute la
ng_f!,er şi bermă. Au fost descoperite şi bîrnele de susţinere a
(Jt"H/}S modl,.",
11111!1 &mt.lli ,_,g lt#lrl#lli#fll ·• zidului de pămînt. Urmează apoi
[=:J A/mini sl~il
faza de piatră a castrului. Zidul de
....__ _ _.___ __..... incintă avea grosimea de 1,10 m.
Castrul de piatră a cunoscut apoi
Fig. 3. - Şcndrcni-Pcpinieri. Profilul bordciului hallstattian.
citeva refaceri. S-au observat, atit
in interior cit şi in preajma zidului
urmele mai multor incendii.
Castrul a fost ridicat pe locul unei cetăţui dacice, prevăzută la exterior cu un val
de pămînt. Sub nivelurile romane, la 3 m adincime, apare un strat de arsură discontinuă,
cu lipitură de lut bine arsă şi fragmente ceramice dacice. Ceramica este cea caracteristică sec. I i. e. n. - I e. n.; nu lipseşte nici una din formele cunoscute in aşezările
geto-dacice din această perioadă. Tot in acest nivel s-a găsit şi puţină ceramică
elenistică.

Cam in mijlocul castrului, aproape de suprafaţa solului, s-a găsit conturul unui
zid de piatră ce inchide o suprafaţă poligonală. Materialul aflat la nivelul acestei zidării
arată prezenţa unui turn roman tirziu, din prima jumătate a sec. IV. Aceasta c ultima
construcţie de pe înălţimea Tirighina ce poate fi datată.
..
Materialul găsit in secţiune, in majoritatea lui, este reprezentat de ceramică (fig. 2/2).
Lăsînd la o parte ceramica dacid, materialul ceramic roman, după formă şi pastă,
poate fi datat incepind cu sec. I e. n. şi pînă in sec. IV. Nu lipsesc nici fragmentele de
terra sigillata. La fel, ţiglele şi cărămizile, după forme şi dimensiuni, ajung pim in sec. IV,
ca şi lucernele.
În secţiune s-a găsit apoi, pe o placă de piatră, o importantă inscripţie din anii
domniei lui Hadrian, aflată printre pietrele căzute din zidul roman tirziu, unde a fost
folosită ca material de construcţie. Un număr apreciabil de ţigle cu ştampila LEG V
MAC, COH II l\IATT (retrograd) şi CL FL M, au fost găsite la diferite adîncimi. O
lucernă purta stampila IANV ARI (tipul XVII Ivanyi) şi alta FILVMI[N]V[S]. Litere
izolate, in special greceşti, s-au găsit şi pe pereţii unor vase. Merită să menţionăm aici şi
fragmentul unei baze de coloană cu orr:ament sculptat, precum şi fragmentul unei statuete
de marmură reprezentind un leu.
In săpătură s-au aflat opt monede, aproape toate trecute prin foc. Cea rr.ai veche
este o monedă mică de bronz, histriană, din vremea autonomiei acestei cetăţi. In ordine
cronologică urmează apoi o monedă mare de bronz, emisiune de la Claudius I, foarte
deteriorată. Amintim apoi citeva monede de bronz din epoca Antoninilor, apoi o monedă
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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de bronz de la Gordian III, tot o emisiune pontică, ca apoi seria descoperirilor monetare
să se încheie cu un antoninian de la Gallienus.
\
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Fig. 4. - Planul castrului

Bar~i- Tirighin:a.

IX. ln spatele gării Barboşi se găsesc urmele încă îndeajuns de vizibile ale aşezării
civile romane. Astfel, în curtea loc1.litoarei Paraschiviţa Popescu se pot vedea mai multe
pietre cioplite şi fragmentul unui fus de coloană din piatră de marmură. Tot in spatele

Est

Fig. 5. - Valul roman la circa t km nord de satul Traian.

gării

în curtea şi grădina lui Constantin Stoica, la 0,40 m adîncime, se găsesc fragmente
ceramice romane şi ţigle romane; nu s-au găsit ziduri de piatră. ln acelaşi cartier, sub
malul terasei, la 2,50 m adîncime, s-a găsit un mormînt roman de inhumaţie avînd ca
inventar funerar două ulcioare (fig. 2 /3).
X. Pe promontoriu! ce se ridică în spatele Fabricii de scînduri din gara Barboşi,
s-au găsit la mică adîncime fragmente ceramice romane, ţigle romane şi un fragment
de rîşniţă romană. Tot aici au mai fost aflate fragmente ceramice hallstattiene.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Porţiunea din valul roman, care coboară spre Siret în direcţia N-S, a fost
în dreptul satului Traian, pe o distanţă de 1 km. Atît valul cît şi şanţul, acesta
indreptat spre vest, sînt încă păstrate în bune condiţii (fig. 5) pe distanţe considerabile. În lunea Siretului însă este mult aplatisat. Valul a fost înălţat numai din pămînt
galben. În luncă, acolo unde se termină, s-au aflat cîteva fragmente ceramice; probabil
că pe aici se făcea trecerea, unde e posibil să fi existat un turn de lemn pentru paza
trecătorii. E important de reţinut faptul că pe traseul drumului modern ce trece pe aici,
in imediata apropiere a acestui punct se găseşte satul Branişte, derivat din slavonul

XI.

cercetată
din urmă

« poartă», « trecătoare>>.
NICOLAE GOSTAR

PACKOllKH H

illYP<l>bl

B

illEH.IlPEHH-EAPEOillH

t>E310ME
Ha TeppHTOpHH CeJ18 illetmpeHH BO MHOrHX MeCT&X HlllWIH He6oJILWHe pHMCKHe noceJieHHJI.
6oJILWHHCTBe CJJ}'traea pHMCKHe OTJIO>KeHHR nepeKpLIBBIOT 6onee ,llpeBHHe noce.neHHJI, 'IBilte
acero HatrBJia >Ke.ne:moro aeKa.
PHMCKHii ;w-epL ua B03BLIWeHHOCTH TupHI"HHa npowe.n, no MeHLweii Mepe, trepea ,llBe
3eMJIJIHLie 4ta:JLI H OJlHY K8MeHH)'IO. BciO,lly OTMeTHJIH CJie,llLI MHOI"OtiHCJleHHLIX DO>Kapoa. B QeHTpe
;w-epR HlllWIH <llYJm&MeHT MHoroyroJILHoA 6aunm nepaoii nonoBHHLI IV a. B paapeae o6Hapy>KHJIH
H~CL BpeMeH A,llpuaua. PJI,ll MOHeT OTHOCHTCJI K II B. ,IlO H.3., ,IlO BpeMeHH HMIIeparopa r8JlJIHeHa.
llepBLIA 3eMJIJIHOit JiarepL 6LIJ1 B03,llBHnfYT H8 MecTe ,ll8KHACKoit KpeDOCTH C 3eMJUIHLIM BBJIOM
1 B. ,IlO H.3. - 1 B. H.3.
CJle,llLI rpa>KJtBHCKOro pHMCKOro DOCeJleHHJI Halt.AeHLI 38 BOK3BJIOM liapOOWH.
ELIJlH npouaae,lleHLI HCCJie,llOBaHHJI H Ha pHMCKOM aBJie npOTHB cena Tp~. B KoHQe
B8Jl8 HeCKOJILKO OCT8TKOB pHMCKOA 3DOXH YK83LIB8JOT MecTO ,llepeBJIHHOA 6awHH, 'BepDJITHO OXpaHJIBWeA BXO,ll. CJie,llyeT OTMeTHTL, t1T0 B6JIH3H 3TOI"O II)'IIKT1l C)'IQecTBYeT H CeAtiBC CeJIO DO,ll 118388HHeM EpauHIUTe, npoucxo,llJIIQHM OT ,llpeBHCCJI8BRHCKoro ccapam•• (aopoTB).

B

Oli"L.RCHEHIIE PIICYHKOB
Puc. 1.- Weunpcuu. Kapn MeCI'HocrH c o6cneAOB&HHbiMH nyHKTBMH.
Puc. 2.- 1, Weunpcuu-.UoM CeKllllll. CocyA paHHe>Kene3Horo seKa; 2, liap6owu-TupurHHa. «l»pyKTOB&R 8838 H3 pHMCKoro narepR; 3, liap6owu-HeKponoJJL. PHMCKIIA JCYBWHH H3 norpc6eHHR c T'pynonono>KeHHeM.
Pnc. 3.- WeunpcHH-IlHTOMHHK. npo<flum. l'llJlbWTBTCKoA 3eMJIRHKH.
Pnc. 4.- llnau J181'ePR a liap6owu-TnpHI'HHB.
Puc. S.- PHMCKHA BllJI Ha pacaoRHHH npHMepno 1 KM K cesepy OT cena TpaRHB.

LES FOUILLES ET SONDAGES DE

ŞENDRENI-BARBOŞI

llSUME

Sur le territoire du village de Şendreni on a trouve, en plusieurs endroits, des restes de petits
etablissements romains. Dans la plupart des cas, le niveau des depots romains recouvre des
niveaux plus anciens d'habitation, datant le plus souvent de la premiere epoque de l'âge du fer.
Le castrum romain de la « Tirighina >> a connu au moins deux phases de construction en
tcrre ct une troisi~me en pierre. De tous c6tes, on remarque les traces de plusieurs incendies.
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On a trouve, au centre du castrum, les assises d'une tour polygonale de la premi~re moitie du
IVe si«Ie. Une section a fait decouvrir une inscription datant du r~gne d'Hadrien. Les monnaies
recueillies datent d'epoques comprises entre le ne si«Ie av.n.e. et le regne de Gallien. Le premier
castrum en terre a ete eleve sur l'emplacement d'une forteresse dace, a vallum en terre, datant
du r· si«le av.n.~. - r· si«le de n.e.
Les traces de l'etablissement civil romain ont ete trouvees derriere la gare de Barboşi.
On a egalement explore It vallum romain proche du village de Traian. Quelques fragments
d'epoque romaine decouverts pres de l'extremite du vallum indiquent probablement l'emplacement d'une tour en bois qui en gardait l'entree. Fait significatif, non loin de cet endroit se
trouve le village de Branişte, dont le nom signifie en slave « porte )), « li eu de passage )).

EXPLICATION DES FlGURES
Fig. t. ·- Şcndreni. Carte de la rt!gion, indiquant les points explort!s.
Fig. 2. - t, Şcndreni-Maison de Sccan. Vase de la premiere t!poque de l'âge du fer; 2, Barboşi-Tirighina.
Compotier du castrum romain; 3, Barbofi-Nkropole. Cruche romaine d'une tombc â inhumation.
Fig. 3. - Şcndreni-Pt!pinicrc. Coupc de la hutte hallstattienne.
Fig. 4. - Plan du castrum de Barbofi-Tirighina.
Fis. S. - Vallum romain a mviron t 1un nord du village de Traian.
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SĂPĂTURILE DE LA CHILIA*
(r. Vedea, reg.

C

Argeş)

ERCETĂRILE

arheologice efectuate în 1958 în necropola de incineratie din
Valea Ciorîca, de pe teritoriul comunei Chilia au făcut cunoscut un nou aspect
al culturii dacice tîrzii din sec. III e. n. 1 . Săpăturile au dat la lumină 61
morminte de incineraţie. Materialul găsit în morminte şi în special ceramica ilustrează
cultura materială a dacilor din vestul Munteniei, care se afla în sec. 111 într-un înaintat
grad de romanizare.
ln 1959 au fost continuate săpăturile în cimitir şi s-au făcut primele sondaje de
informare în aşezarea situată în apropiere.
ln cimitir a fost săpată o nouă suprafaţă (fig. 1) situată spre est de aceea cercetată
în 1958. Suprafaţa săpată în 1959 în cimitir totalizează 328,50 m2 • Aici s-au descoperit
încă 34 morminte. Cercetările din 1959 au verificat observaţiile făcute în 1958 şi au îmbogăţit documentarea noastră cu noi observaţii şi materiale. Ritul funerar practicat era
exclusiv incineraţia. ln privinţa felului cum erau depuse în morminte resturile omeneşti
după ardere, au fost confirmate cele cinci categorii principale constatate încă din primele
săpături: a) resturile umane şi eventual inventarul depuse în urnă acoperită cu o strachină
capac (într-un singur caz urna este acoperită cu capac special); b) în urnă acoperită cu un
fragment de vas; c) în urnă neacoperită; d) pe un fragment de vas; e) direct în groapă.
Gropile au diametrul variabil între 0,35 şi 0,55 m iar adîncimea între 0,50 şi O, 77 măsurată
de la nivelul solului actual. Dimensiunile gropilor depind în general de felul înmormîntării. Mormintele cu urnă au gropi mai mari decît cele cu oase calcinate depuse direct
în groapă. Gropile cu urnă au forma aproximativ cilindrică, iar cele fără urnă sînt cu
fundul îngust în formă de sac sau de con. ln unele urne s-au găsit numai oase calcinate,
pe cînd în altele oasele sînt amestecate cu cărbuni de la rug. ln unele morminte se găsesc
cărbuni şi în pămîntul de umplutură din exteriorul urnei. ln mai multe morminte apar
fragmente ceramice pe umerii urnei şi în interiorul său. Acestea provin din capacul urnei,
care de multe ori era un fragment mare de vas lucrat cu mîna din pasd. poroasă. Cînd
urna este acoperită cu o strachină, aceasta este aşezată cu gura în jos. Foarte rare sînt
situaţiile cînd urna este acoperită cu o strachină mică aşezată cu fundul pe marginea
urnei. Marea majoritate a mormintelor sînt lipsite de inventar.
Deosebit de interesant prin bogăţia inventarului este mormîntul nr. 75. Contine
o urnă mare de culoare neagră-cenuşie lucrată la roată din pastă fină. Pe buza şi umărul
urnei s-au găsit fragmente dintr-un vas galben-cenuşiu, lucrat la roată, care a servit
drept capac. Alte fragmente din vasul capac s-au găsit în interiorul urnei. Pe umărul urnei
s-a găsit şi un cui cu floarea şi secţiunea pătrată. Sub fundul urnei, pe pămîntul galben,
viu, la adîncimea de 0,70 m se aflau fragmente dintr-un vas spart probabil ritual. Acest
• Slplturile au fost f:lcute între 9 şi 28 august de
Sebastian Morintz ajutat de Marine) Popescu, muzcograf
la Muzeul regional Piteşti şi prof. Ion S. Nania, cu

as - e. a

fondurile Muzeului rcgiorul Piteşti.
1 SdJNit,trilttlt la Chilia, în Materi41t, VII, p. 441-447.
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Fig. 1. - Chilia. Planul cimitirului de incinera1ie din sec.
III. Mormintele 1-61 dclcopcrite in 1958; mormintele
62-95 descoperite in 1959.
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vas a fost lucrat cu mîna din pastă poroasă. Sub fragmentele vasului capac, căzute în
interiorul urnei s-au găsit oase calcinate, iar printre acestea fragmente de fibule, un cuţit
de fier, fragmente de cataramă de bronz, o verigă de bronz şi o bandă lată şi subţire
de aramă cu nituri de fier, lungă de cîţiva decimetri care provine probabil de la o centură.
l\lormîntul nr. 75, în care s-au găsit cele menţionate mai sus este cel mai bogat din cimitirul din sec. III de la Chilia. Din nefericire obiectele de metal găsite în urnă şi în special

1
1

'~
~

1
1

-- - - -

-

-- - - j, )i!jo~-~

1

1
1
1
1
1

______ j

Fig. 2. - Otilia. Urne şi capace cenuşii, lucnte la roatA, descoperite in morminte. 1,
mormintul nr. 64; 2, mormintul nr. 69; 3, monnintul nr. 78; 4, mormintul nr. 75.

cele de cupru şi bronz sînt total oxidate. Fragmentele de fibule, catarama şi resturile de
s-au pulverizat în cea mai mare parte.
Starea de conservare a ceramicii descoperite în morminte este proastă. Vasele sînt
puternic corodate de umiditate şi ltciditatea solului. Cele mai multe sînt strivite de presiunea pămîntului. Cea mai mare parte din vase au fost lucrate la roată. Din această categorie predomină urnele de dimensiuni mari şi mijlocii în formă de oală cu pereţii puternic
bombaţi. Urnele în formă de oală prezintă diferite variante (fig. 2/2,4) ţinînd seama de
raportul dintre înălţime şi diametru} maxim precum şi de buza, care este lată şi dreaptă
sau dsfrîntă în afară cu şanţ în interior. Sînt lucrate din pastă fin!, uneori amestecată
cu pietricele. Tot în aceeaşi tehnică sînt lucrate străchinile, care au acoperit urnele (fig.
2/1,3). Intr-un singur mormînt (nr. 82) urna a fost acoperită cu un capac special de formă
bine cunoscută în ceramica romană (fig. 3 /1 ). Ceea ce se remarcă în general la ceramica
lucrati la roată este faptul că imită forme romane. Execuţia din punct de vedere tehnic
este inferioară ceramicii romane. Nu s-a găsit în cimitir nici un fragment de vas ars
la roşu, lucrat în tehnică romană.
Ceramica lucrată cu mîna apare în cantitate redusă. Vasele din această categorie
au fost lucrate din pastă grosolană amestecată cu nisip şi pietricele. Are culoarea ddmiziu-cenuşie sau cldmiziu-castanie. S-a păstrat foarte du, ceea ce împiedici prezentarea sa mai detaliată în. acest raport. Pe baza fragmentelor ne putem da seama el cele
mai multe vase aveau formă de oale relativ inalte cu corpul puţin bombat şi buza dreaptă
sau dsfrintă in afară. Unele vase au pe corp un brîu alveolar in relief (fig. 3 /2). Această
centură
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categorie ceramică evoluează din ceramica getid. Menţionăm faptul că n-am găsit vase
cu butoni şi nici caracteristicele opaiţe dacice.
La circa 100 de metri spre vest de necropolă, pe un teren ceva mai ridicat, care se
întinde de la confluenţa văii Ciorica cu valea Arinoasa, la circa 1 km, spre sud, au fost
găsite încă din 1958 prin cercetări
de suprafaţă, numeroase fragmente
ceramice provenind din vase foarte
asemănătoare acelora descoperite
în morminte. Acolo se află aşe
zarea
contemporană cimitirului.
..;;
Situată în Valea Ciorica pe un loc
''
mai ridicat decît mijlocul văii, în
''
care se află cimitirul, aşezarea era
'
ferită de inundaţii dar în acelaşi
timp şi de vînturi. Aşezarea se
afla în imediata vecinătate a unui
izvor, fapt deosebit de important,
Fig. 3. - Chilia. 1, urnl cu capac, ambele cenuşii, lucrate la roa(i,
mormintul nr. 82; 2, fragment de vas lucrat cu mina din pasti grosoaproape determinant, deoarece
lani, omamcntat cu un brîu alvcolar, mormintul nr. 75.
regiunea este foarte săracă în
izvoare. Întinderea aşezării n-a
fost încă precizată. Are lungimea de circa 1 km şi lăţimea de cîteva zeci de metri.
Stratul de cultură este subţire şi în multe locuri este spălat de ape, astfel încît pămîntul
SI/
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Fig. 4. - Chilia. Planul sondajelor ficutc: in

aşezarea

din sec. III.

viu de culoare roşcată apare la suprafaţă. Cercetarea este dificilă deoarece aşezarea nu
poate fi săpată în întregime dată fiind întinderea sa. Este necesar ca aşezarea să fie
sondată prin şanţuri lungi şi înguste pentru depistarea locuinţelor.
ln 1959 au fost săpate două şanţuri-sondaj 1 şi II (fig. 4) cu dimensiunile de respectiv 54,30 x 1 m şi 30,25 x 1 m orientate aproximativ ESE-VNV, adică străbătînd transversal aşezarea, fiind aproximativ paralele, la o distanţă de 26 m.
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În jumătatea de VNV a şanţului 1 stratul de culturi este subţire de cîţiva centimetri iar pe alocuri lipseşte. În jumătatea de ESE a aceluiaşi şanţ existi un strat de
pămînt negru-cenuşiu gros de 0,40-0,60 m, care conţine buciţi de chirpic şi fragmente ceramice. Cea mai mare parte a acestui strat este formati prin aluneciri pe
pantă. În şanţul II stratul de culturi lipseşte cu desăvîrşire· fiind
T
1
spilat de ape.
1
1
1
1
Şanţul 1 a atins groapa unui
~(:S
~
bordei pentru degajarea dlruia a
~
1
fost deschisă o casetă (fig. 4). S-a
1
1
1
2 t_ __ _
putut preciza ci bordeiul avea
1
1
forma dreptunghiulad cu dimenfl_ - siunile: 5 X 4,60 m. Fundul gropii
·r
bordeiului are adîncimea de 0,35 m
1
1
faţă de suprafaţa actuală a solului.
1
Avînd in vedere insi ci în acel loc
1
1
stratul de cultură lipseşte trebuie
...
~
~
~
să admitem că adîncimea sa in
1
1
1
1
momentul săpării a fost mai mare.
1
1
1
1
De-a lungul pereţilor gropii bor1
1
1
1
1
1
deiului se afl~ bîrne arse. Pe fundul
L ____ _
SL ___ _
L~ --------bordeiului s-au găsit resturi de
lemnărie arsă care provin din
Fig. 5. - Chilia. Profilurile unor fragmente de vase descoperite in

,--

~

~

~

acoperiş.

aşezarea

din sec. III. Fragmentele provin din vase

cenuşii

lucrare

la rnatl.
În colţul nord-estic al bordeiului se află cuptorul. Acesta a
fost amenajat într-un bloc de pămînt cruţat în interiorul gropii. Interiorul cuptorului puternic ars are lungimea de 0,75 m şi lărgimea de 0,68 m. Vatra cuptorului
se află cu 0,04-0,05 m mai sus decît fundul bordeiului. Partea superioară a cuptorului (bolta) a fost construită din lut şi pietre, care s-au prăbuşit în interiorul şi
împrejurul său.
Ceramica din aşezare este asemănătoare aceleia din cimitir. În general remarcăm
o mai mare varietate de forme (fig. "S). Fragmentele de vase cenuşii lucrate la roată prezintă profiluri identice dar uneori de dimensiuni mult mai mari. Acestea provin din
vase, care serveau pentru provizii. În cantitate redusă apar în aşezare fragmente de vase
roşii lucrate în tehnică romană. Ceramica grosolană, lucrată cu mîna, de tradiţie getică
este relativ rară.
Cimitirul şi aşezarea de la Chilia aparţin unei populaţii dacice. lncinerarea morţilor
şi depunerea resturilor omeneşti şi a inventarului în urne sau direct în gropi sînt specifice
populaţiilor dacice. Apariţia unor vase lucrate cu mîna şi ornamentate cu brîuri alveolare constituie dovada incontestabilă că cei înmormîntaţi la Chilia erau daci. Cimitirul
şi aşezarea datează din sec. III e. n. Datarea se sprijină pe fibulele descoperite în 1958
şi pe tipologia ceramicii. Influenţa romani este evidentă în ceramica lucrată la
roată. Aceasta imită forme romane dar este executati într-o tehnici inferioară
tehnicii romane. Ceramica roşie de facturi romană este inexistentă în cimitir şi extrem
de rară în aşezare.
Ansamblul materialelor descoperite în 1958 şi 1959 la Chilia definesc un aspect al
culturii dacice din sec. III din regiunea deluroasă din vestul Munteniei, regiune, care
suferă vremelnic stăpînirea romană (de la Septimiu Sever pînă la Filip Arabul). Datorită
condiţiilor istorice diferite cultura dacilor capătă în sec. II- III aspecte diferite. Cimitirul
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din Transilvania de la Soporul de Cîmpie 1 ilustrează aspectul culturii dacilor aflaţi sub
stllpînirea romanll. Acolo, morţii erau incineraţi şi depuşi în urne sau direct în groaplt.
Ceramica aratll un puternic grad de romanizare dar se pllstreazll şi elemente specific dacice.
ln Moldova cultura dacilor liberi din sec. III 2 pllstreazll o puternid moştenire din Latene.
Se poate spune chiar d cultura Poieneşti reprezintll stadiul cel mai evoluat al culturii
dacice. Morţii erau incineraţi şi depuşi in urne cu capac.
Comparativ cu aspectele culturii dacice cunoscutll in Transilvania şi Moldova
descoperirile de la Chilia prezintll asemllnllri care ne determinll sll le socotim dacice şi
deosebiri, care ne indreptllţesc sll le atribuim unui aspect diferit, specific unei zone de la
sud de Carpaţi.
SEBASTIAN MORINTZ

PACKODKH B KHJIHH
PE310ME
B 1959 r. 6blJIH npo~oJDKeHbi paCKoiD<H MOI"HJJI.IDII<a c 'I'pynOCO>IOI<eHHeM B I<HmiH (p-H
BeJ:tR, o6JI. Ap~ew) H 38JIO>KeHbi nepabie wypctlbi B pacnoJio>KeHHoit no6JDI30CTH croRHKe. PacKODKH BblJIBHJIH B MOrHJihHHJ(e CI.QC 34 norpe6eHHJI. t.leJIOBe'leCKHC OCI'BHKH 6biJDI DOJIO>KeHbl B
ypHbi HJIH Henocp~CTBeHHo B liMbi. B 6omwHHCTBe norpe6eHHii OTcyTCTByer HHBeHTaph, B HeMuorax ecn. CKY~blit HHBeHTBph. B&meJIJieTCJI norpe6eHHe N!! 75, co~ep>KIUQee MHOro ~eroa.
rJIHHJIHbiC H3~eJIIUI, CJiy>KHBWHe ypHBMH H KpbiWKaMH B OOJihWHHCTBe CJiy'laeB, cpa6oT8Hbl Ha TOH'IapHOM Kpyry H3 ~OBOJihHO xopowero Tecnt, CTBBWero CepbiM, cepoBBTO-'IepHbiM
HJIH >KeJITOBBTO-cepbiM H3-38 o6>Kara. Cocy~bl, cpa6oTBHH&Ie Ha rouqapHoM Kpyry, JIBJIJIIOTCJI

DO~pa>KBHHeM pHMCKHX 4K>pM; C TeXHH'IeCKOA TO'IKH 3peHHJI, O~BKO, OHH ycryD810T pHMCKOit
KepaMHKe.
B MCHhWeM KOJIH'ICCT8e 6&ma H•eua cpa6oTBHuu BPY'IHYJO KepaMHKa H3 rpy6oit naCTbl.
HeKoropble cocy~I 3Toro nma YKPBWeHbi JNee'IHblM B8JIHKOM - xap&.KTepHblM 3JieMeHTOM rou<HACKoit KepaMHKH.
Wyp4K>8KH B CTOJIHKC 8blJI8HJIH >KHJIHI.Qe - DOJIY3eMJIJIHKY, BHyrpH KOTOpoit HBXO~CR

TYPbi

OTKpblTHJI 1958 H 1959 rr. 8 I<HmiH onpe~eJIJUOT cneQHci»H'ICCKIIA o6JDIK ~CKoit KYJih8. H.3. 8 381l~Oit BBJIBXHH.
..

III

Oli'LJICHEHHE PHCYHKOB
PHc. 1.- TlnaH Montm.HHJ<a III BeJ<a c TJIYDOCOlfOKeHHeM. TlorpdieHHR 1--61, BCKpbiTbiC a 1958 r.; norpc6cHHR 62-95, BCKpbiTbiC B 1959 r.
PHc. 2.- KHJtHR. HaA,neHHhiC B norpc6cHHH ccpblc ypHbl H KyBWHHbl, cpa6oTaHHbiC Ha ronqapHoM t<pyry:
1 , norpc6cHHC N! 64; 2, norpc6cHHC N9 69; 3, norpc6cHHe N! 78; 4, norpe6enHe NI! 75.
PHc. 3.- KHJJHR. 1, ypua c t<pbiWKoft, ccporo UBeTB, cpa6oTaunbJC Ha rou'l8pHoM Kpyry, norpc6cHHe N! 82;
2, cllparMeHT cocy.na H3 rpy6oro TCCTB, YKPBWeHHoro RMO'IHbiM B8J1HKOM, norpc6cuue Nt 75.
PHc. 4.- KHJJHR. TlnaH paCKonoK CToRHKH III BeJ<a.
PHc. 5.- KHJJHR. TlpocllHJtH cllparMeHTOB cocy.noa H3 CToRHKH III aeKa. l.JepcnKH cepbiX cocy,noa, cpa6oT8HHbiX H8 roH'I8pHOM Kpyre.
1
Ion Tigira, u" timilir tk ;"ti"trafit tli11 su. III - Il.
t.ll. tk la Joporul tU Clmpit, in Di11 atliPilalta mutttlor NJaSirt,
Cluj, 1955, p. 107- 115; D. Protase şi 1. Ţigira, Sdpdl~~rilt
tk la Soporul tU Clmpit, in Maltrialt, V, 1959, p. 425-432;
D. Protase şi 1. Ţiglra, ._\"alllitrul arbeo/ogit Soporul iU Cimpit,
in Maltritllt, VI, 1959, p. 383-394.
1
Grigorc AnitC!Cu, Alllithildţi iU la slafiullta Virlittoi,
in AArh, Il, 3, 1929, p. 13-21; 1. 1.. Ncagu, Slafiullta

/Jarbard tit la 1 "irlittoi, in A Arh, Il, 5- 6, 1930, p. 45 · SI ;
Radu Vulpe, .\.dptilurilt tU la Poitllttli tli11 1949, in Maltri41t,
1, 1953, p. 213-506; Sebastian Morintz şi Gh. Bichir,
.'ldpdlltrilt iU la Ptitl~~rtlli, in Maltri41t, VI, 1959, p. 487- 493;
lulian AntonC!Cu, Jtiptilurilt tU la Gabdra-Por<ltli, In Maltri41t, VI, p. 473-483; Sebastian Morintz ti N. Hartuchi,
Sdpdl~~rilt tU la Ţifttli, în acest volum, p. 521.
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SĂPĂTURILE DE LA ŢIFEŞTI
(r. Panciu, reg.

Galaţi)

E TERASA joasă

din stinga rîului Putna, la distanţă de aproximatiY 500 m spre sud
de biserica satului Oleşeşti, comuna Ţifeşti, în punctul numit de localnici «la
Grigoreşti »,acolo unde se află astăzi via şi pepiniera G.A.S. Ţifeşti, pe o porţiune
de tereR de mai multe hectare, se găsesc la suprafaţa solului arabil numeroase fragmente
ceramice lucrate cu mîna şi la roată, aparţinînd culturii Poieneşti (sec. III e. n.). Primele
materiale arheologice au fost scoase la iveală aici încă din 1932 cu ocazia desfundării
terenului spre a fi plantat cu vie. Din informaţiile culese de la bătrînul Iancu Neagu din
Ţifeşti, am aflat că atunci s-a dezgropat un număr de circa 50 de vase, care conţineau
cenuşă, oase omeneşti calcinate, mărgele de sticlă şi alte obiecte mărunte de metal. Lipsa
de interes faţă de aceste obiecte a dus la distrugerea şi pierderea lor. Pentru verificarea
informaţiilor, începînd din 1949, N. Harţuchi a făcut mai multe cercetări de suprafaţă
cu care ocazie a cules fragmente ceramice şi vase întregi, care se află astăzi în posesia
muzeului din Brăila.
În toamna anului 1958 în punctul (( la Grigoreşti », s-au făcut arături adînci pentru
amenajarea pepinierei. Cu acest prilej au fost scoase la suprafaţă în afară de fragmente
cerarnice, bucăţi de chirpic ars, resturi ale unor locuinţe distruse.
Între 1 şi 25 iunie 1959 s-au făcut săpături de salvare în restul de aşezare, care
se mai păstra doar pe o fîşie îngustă de teren, pe marginea terasei. Au fost săpate două
şanţuri (fig. 1). Şanţul 1 lung de 250 m, lat de 1 m, orientat NNV- SSE, a străbătut
aproape în întregime porţiunea rămasă din aşezare. Şanţul II lung 35,80 m, lat de 1 m
orientat VSV- ENE, a secţionat aproximativ perpendicular marginea te rasei.
În şanţul 1 s-a constatat următoarea stratigrafie: 1. între suprafaţa actuală şi adincimea de 0,15-0,20 m se află stratul de sol arabil de culoare neagră ce conţine fragmente
cerarnice din sec. III, fragmente ceramice de la sfîrşitul epocii feudale (sec. XVIII-XIX)
şi alte resturi recente; 2. între adîncimile de 0,15-0,20 şi 0,40--0,50 m se află stratul
de cultură din sec. III, de culoare neagră la partea superioară, neagră-castanie la partea
inferioară, conţinînd fragmente cerarnice, bucăţi de chirpic, bucăţi de zgură metalică
şi oase de animale; 3. pămîntul viu a fost atins la -0,40 m în jumătatea de NNV şi la
0,50 m în jumătatea de SSE a şanţului. S-a constatat că stratul de cultură este extrem
de sărac în jumătatea de NNV şi relativ bogat în jumătatea de SSF.
În cursul săpăturii au fost observate în şanţul 1 trei gropi (fig. 1). Pentru urmărirea
gropii nr. 1 atinsă numai parţial de şanţul 1 a fost deschisă o casetă dreptunghiulară cu
dimensiunile 2,86 x 1,45 m. Groapa nr. 1 este adîncă de 2 m faţă de nivelul de săpa re.
Are fundul rotund cu diametru} de 1,70 m. La mijloc se îngustează, lărgindu-se din
nou la partea superioară unde nu are un contur precis. Groapa a avut iniţial forma obiş
nuită a gropilor de bucate, strîmtă la gură şi largă la fund. Cu vremea pereţii părţii superioare s-au prăbuşit în interiorul gropii. Spre fund pereţii îşi păstrează forma iniţială.
Pentru mai multă rezistenţă şi împotriva urnidităţii groapa a fost arsă. Pe anumite

P
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porţiuni se mai păstrează un strat de pămînt înroşit de foc. In groapă s-au găsit fragmente
ceramice din sec. III lucrate cu mina şi cu roata, bucăţi de chirpic, bucăţi de zgură metalică şi oase de animale. Groapa a servit la inceput pentru depozitare de cereale, fiind
apoi umplută cu gunoi. Groapa
nr. 2 (fig. 1) era rotundă, de
mici dimensiuni şi conţinea
numeroase fragmente ceramice
din sec. III. Groapa nr. 3 era
mai mare şi de formă ne regulată.
In umplutura sa, s-au găsit
citeva fragmente ceramice din
sec. III. Nu s-a putut preciza
folosinţa acestor gropi. In afară
de cele arătate şanţul I a intilnit
citeva tranşee folosite in timpul
primului război mondial .
In şanţul II stratigrafia
este la fel cu aceea din jumă
tatea de SSE a şanţului 1. La
extremitatea sa dinspre mar•
ginea terasei a fost întîlnită
groapa unui bordei din sec .
•
XVIII sau XIX.
Avind în vedere că să
parea celor două şanţuri, cu
excepţia precizării stratigrafiei
aşezării, nu ne-a dat rezultate
mai importante, am săpat trei
•
casete (notate A, B şi C; vezi
fig. 1) în suprafaţa desfundată
şi anume în punctele unde
plugul a scos la suprafaţă bucăţi
de chirpic ars. In caseta A au
fost dezvelite resturile unui
cuptor de ars vase.
Partea superioară a cuptorului a fost distrusă de fierul
plugului, care a pătruns pînă
la circa 0,50 m adîncime. Partea
inferioară (focarul) situată la
11
o
adîncimea de 1,2 m faţă de
nivelul actual al solului, era bine
păstrată. Avea forma circulară
Fig. 1. -- Tifqti. Planul s4piturilor făcute: in aşc:7.arL'll din sec. III c:.n.
cu diametru) de 1,68 m, fiind
din punctul «la Grigorqti ».
despărţită în două printr-un
perete median (fig. 2). Suprafaţa
era puternic arsă, de culoare cărămizie. Placa perforată, care separă focarul de camera
de ardere a vaselor, s-a găsit in stare fragmentară prăbuşită in focar. In faţa cuptorului
se afla groapa fochistului, care comunica cu focarul prin două guri.· Fundul gropii
fochistului se afla cu 0,95 m mai jos decît focarul cuptorului. In această groapă s-au găsit

•

..

•

..
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foarte multe fragmente de vase din sec. III şi oase de animale, ceea ce arată cl după
dezafectarea cuptorului groapa a fost umplută cu gunoi.
În caseta B (fig. 1) a fost urmărită o groapă aproximativ cilindrică cu diametru)
de 1,30 m şi adincimea de 1,40 m măsurată de la suprafaţa actuală. Deoarece stratul de
A

LEQENOA

~

~rMHK

~

hfn/qMY'f/ ('(/ f't.:l:9m6n/r t;VIIW!I'M

~

P.fmldrOIUH"S

~

Plmlnl l'3S~mi/

A

Fig. 2. -

cultură

Ţifeşti.

a fost in intregime

Planul

răvăşit

şi

scc1iunile cuptorului de ars vase, sec. III.

de plug nu s-a putut vedea nivelul de la care a fost

săpată groapa. În groapă s-au găsit fragmente ceramice din sec. III şi foarte multe bucăţi

de chirpic ars. Nu ştim care a fost folosinţa gropii. Se remarcă faptul că pereţii nu erau
arşi. Gropi asemănătoare ca formă şi dimensiuni, cu pereţii nearşi am mai intilnit in
aşezarea geto-dacică de la Bucureşti din curtea Arhivelor Statului. O altă groapă conţi
nînd fragmente de vase din sec. III, a fost urmărită parţial in caseta C.
Prin cercetări de suprafaţă s-a putut preciza că aşezarea se intinde cu încă circa
200 m spre nord de zona cercetată de noi prin săpături, in direcţia bisericii satului Oleşeşti.
In terenul desfundat au fost adunate numeroase fragmente ceramice din sec. III. In
lăţime aşezarea avea circa 300 m de la marginea actuală a terasei. Necropola se afla spre
sud-est de aşezare, pe suprafaţa plantată astăzi cu vie.
Ceramica găsită in aşezare prin cercetările de suprafaţă şi prin săpături se imparte
in trei categorii: a) ceramică grosolană lucrată cu mina, b) ceramică roşie sau cenuşie
lucrată la roată din pastă fină şi c) ceramică romană de imrort.
a) Ceramica grosolană este lucrată dintr-o pastă de calitate inferioară amestecată
cu cioburi pisate şi mai rar cu pietricele, are culoarea cenuşiu-cărămizie cu nuanţe spre
negru-cenuşiu sau galben-cărămiziu. Majoritatea vaselor din această categorie au formă
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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de borcane inalte cu profil uşor bombat, buza răsfrintă in afară şi fundul plat (fig. 4). \'ase le
sint ornamcntate cu briuri ah·eolare sau cu simple dungi reliefate, care încing zona
diametrului maxim. \lai rar apare ornamentul format din linii incizate «in Yal >>. Buza unui
Yas este ornamentată cu alYcole.
În afară de \'ase le în formă de
borcan, in această categoric
ceramică se încadrează şi ceştilc
afumători de formă tronconică
cu o toartă. Suprafaţa lor este
netedă sau ornamentată cu benzi
in relief crestate şi dispuse oblic
sau cu pastile de lut aplicate
(fig. 1 4).
b) ,\ doua categoric ceramică, care este şi predominantă din punct de \'edere cantitati\', este lucrată la roată din
pastă

fină,

compactă,

arsă

uniform, de culoare cenuşie
sau roşie. Cele mai frcc\·entc
forme sînt:
1. amfore cu torţi late,
gîtul scurt, buza îngroşată şi
fundul inelar (fig. 1. 1).
2. \'ase « fructicrc >> cu
p1c1or.
1. castroane largi cu buza
îngroşată sau lăţită în afară şi
fund inelar.
4. căni cu o toartă, gitul
înalt, corpul bombat şi fundul
Fi~. ].
Tife~li. \'ase Jescnpai1e in a~czaH·a din sec. III. 1 3, ceramică
inelar (fig. 3 2,3).
cl·nu~ic lucrar:l la ru.1Ll; 4, n.·a-:-c;i. dacici. lucr:ua cu 111ina.
5. capace cu miner scurt,
cilindric.
'
În general aceste \'ase sint neornamentatc aYind suprafaţa bine lustruită. Unele
exemplare au ca decor benzi de linii paralele, zig-zaguri sau linii in formă de ramură
de brad realizate prin lustruirc. Descoperirea cuptorului de ars \'ase doYedeştc că
ccramica fină, cenuşie şi roşie era lucrată pc loc.
c) Pentru a treia categoric menţionăm descoperirea in aşezare a citor\'a fragmente
de amfore cu culoare galben-roz, lucrate din lut amestecat cu nisip fin. Au gîtul inalt,
strimt, cilindric, buza ingtoşată in afară şi două torţi lungi.
Ceramica descoperită in aşezarea de la Tifeşti aparţine culturii de tip J>oieneşti,
care a fost datată in sec. lll şi a fost atribuită carpilor. Această cultură a fost cunoscută
pînă acum numai din descoperirile făcute în cimitire 1 (\'irtişcoi, Poieneşti, Pădurcni,
Gabăra). \'asclc din aşezarea de la Tifeşti sint asemănătoare cu acelea din cimitirele
1 \"irti':'l'fli: c;ri~flfl' .\ni~c. . cu. lntidiJiti!i dr /a .•la(ilfllf'tl
1 'irli,rmi. in .·l.·lrb. 3. 1'1211, p. 14 21; 1. 1.. ~ea~~:u, 1/a!iunra/Jar/Jarridrla l'irti,rmi,in.-J.-Jrb.5 6,1930,p.45 SI;
O. Tafrali, ibidrm, 9 10, 193.1-1934, p. 54. l'oiene~li:
Radu \"ulpc, .\'riptilurilr df la l'ni,.,tr,rli, in ,llalrrialt", 1, 1953,

506. l'adurcni: SehaSiian Morinll ~i (ih. B1chir,
dr la J>tidumti, in .1/altrialr, \"1, 1959, p. 487 493.
(iahăra: lulian .-\nlonescu, .l'dpdlurilr dr la Ga/Jdra-l'nrcrjli,
in .\falrrialr, \"1, 195'!, p. 473 483.
p. 213

\dţuilurilr

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

fi

SAPATURILE UF. LA ŢIFEŞTI

fi2fi

menţionate. Ţinem să precizăm că în ceramica acestor cimitire există şi unele deosebiri.
Ceramica de la Ţifeşti se aseamănă în special cu ceramica din cimitirele de la Vîrtişcoi
şi Pădureni. Trebuie subliniată constatarea că în asezare varietatea de forme este mai
'
mare decît în cimitire. De asemenea cantitatea de ceramică lucrată
cu mîna în raport cu aceea lucrată
la roată este mai mare în aşezarea
de la Ţifeşti decît în cimitire, deşi
toate aparţin aceleiaşi culturi.
Ceramica culturii Poieneşti păs
trează elementele caracteristice ale
ceramicii dacice, fapt care ne permite să considerăm cultura Poieneşti un stadiu avansat al culturii
___ j ' __ _
dacice propriu-zise dezvoltată pe
baza L%tene-ului geto-dacic. Aşe
zarea de la Ţifeşti datează din sec.
III, datare bazată pe asemănarea
ceramicii găsită aici cu aceea din
cimitirele Poieneşti, care pe baza a
numeroase fibule au fost datate în
sec. III.
Marea cantitate de zgură
metalică descoperită în aşezare ne
arată în mod clar că metalurgia
constituia o ramură importantă în
economia carpilor. .Măiestria cu
Fig. 4.- Tifeşti. Fragmente de vase lucrate cu mina din pastA grosolanA.
care era lucrată ceramica fină
lucrată la roată ilustrează un nivel tehnic avansat şi un remarcabil simţ estetic.
Între preocupările de bază ale carpilor era creşterea vitelor, după cum ne arată
mulţimea oaselor de animale găsite în stratul de cultură şi mai ales în gropi. ln privinţa
agriculturii, care desigur a fost practicată, nu avem, deocamdată, nici un indiciu.
Avînd în vedere atît întinderea cît şi grosimea stratului de cultură, aşezarea de
la Ţifeşti se aseamănă cu aşezarea dacică de la Chilia (r. Vedea, reg. Piteşti) unde cercetările din 1958 şi 1959 au dat la iveală un nou aspect cultural dacic din sec. III e.n. format
sub înrîurirea culturii romane.
Cercetările efectuate în ultimii ani in Moldova au sporit simţitor informaţiile de
ordin arheologic privind cultura dacilor liberi din sec. III. Pentru a avea o imagine mai
amplă asupra vieţii carpilor este necesară intensificarea cercetărilor în aşezări.
SEBASTIAN

MORlNTZ

şi

N. HARTUCHl

PACKOllKH B UH«t>EWTH
PE3JOME

B 1959 r. 6bVIH npoH3BeAeHbl pacKonKH,[tlli<HitCJ<oro noceJieHHJI, pacnoJJo>Keuuoro ua TeppuTopnH CeJJa IJ.H<i»eWTH, H8 JJeBOM 6epery peKH llynut B nyHKTe CCJJa rpuropeWTH)). 3To nepooe
apxeoJJomt~ecKH HcCJJeAOBaHHoe noceJieHHe coo6oAHbiX A&KOB (Kapnoo), HaCeJI.RBWHX MoJJAOBY
o III o.H.3. PaCJ<011KH Bbi.RBHJJH ront~apnyJO ne111o, RMY AJJ.R npoAYJ<TOB H 6or&TbiA KepBMII'IecKHA
M8TepH8Jl.
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0'18.1" f'OH'IapHoR ne'IH, 'laCTII'IHO paapywCHHoR Ce.m.cKOXO:JJdiCJ'BeHHI:dMH pa6oTa.MH, HMCCT
<i»oPMY Kpyra (AJillMCTpOM B 1,68 M) H paa;:teJJeH Ha ASe 'laCTH cpe,~:t~~eR CTeHOR. Ha Hee OIDipaeTCJI
IJJJHTa c oToepCTHJIMH. CTCH&I uepxueR KaMep&r, o Karopyto noMeiJlllJIH cocy,~:t~>1, o6B8JIHJIHCb
B O'lar.
Y X03JIRCToeHHoR JIM&I, wupoKoR Ha ,~:tHe H Y3KoR cuepxy, creH&I o6o>t<>KeH&I WlJI 6oru.weR
npo'IHOCTH u 3aUUIT&I oT c&JpoCTH. Ta~<ue JIM&I H3BCCTH&I o ;:taJ<JdicKHX noceJJeiUIJIX JJaTCHCKoR 3DOXH.
HaimeHHaJI Ha noceJJeHHH KepaMHKa paa;:teJIJICTCJI ua YpH KaTCropHH: a) cocy;:tl>l H3 rpy6oro
recra, cpa6araHHI>Ie op)"'HYYI; 6) cocy;:tl>l H3 TOHKoro recra, cpa6oTaHH1>1e op)"'llyto; o) npHo03HI>Ie
pHMCKHe u4»op1>1. Oepo&te ASe KaTCropuu npo;:toJJ>KilJOT o 6onee paaoHTOR <l»opMe Ypa;:tHIUIH AllKHilCKOR JJ8TeHCKOR KepaMHKH.
OS'L.RCHEHHE PHCYHKOB
Puc. 1.- UncjlewTH. nnaH paCKODOK CTORHKH III B. H.3. B nyHKTC ccna rpuropcWTHII.
Puc. 2. - UncjleWTH. nnaH H pa3pc3hl r'OH'IIlpHoA ne'IH Ill B.
Puc. l . - UucJieWTH. CocyJlbl, uaA.IleHIIhle Ha CTORHKe III B.: 1-l, cepu Kepaauuca, cpaiS<mutHaR Ha
I"OH'IIlPHOM Kpyre; 4, .tUU<HACKaR 'WWI, cpa6oraHHaR BPY'IIfYIO·
Puc. 4.- UncjleWTH. 'lepcrucu KcpaMHKH H3 rpy6oro TCCTa, cpa6oTaHHoA BPY'IHyJO.

LES FOUILLES DE

ŢIFEŞTI

RESUME

En 1959, des fouilles ont ete faites dans la station dace emplacee sur le territoire de la
commune de Ţifeşti, sur la rive gauche de la Putna, au lieu dit « la Grigoreşti )), Il s'agit d'une
station des Daces libres de Moldavie (les Carpes) datant du nr siecle de n.e., la premiere qui
ait fait l'objet de fouilles jusqu'a ce jour. Les fouilles ont mis au jour un four de poterie, une
fosse a cereales et un riche iriventaire ceramique.
Le four de poterie, en partie detruit par les travaux agricoles, est pourvu d'un foyer
circulaire de 1m68 de diametre, divise en deux par une cloison mediane, qui supportait une plaque
aperforations. Les parois de la piece superieure, destinee a recevoir les vases lors de la cuisson,
se sont ecroulees sur le foyer.
La fosse a cereales est plus large a la base qu'a l'ouverture; pour leur donner plus de resistance et les preserver de l'humidite, ses parois ont ete calcinees. Des fosses a provisions de ce
type ont deja ete signalees dans les etablissements daces de l'epoque La Tene.
..
La ceramique comprend trois categories: a) des vases faits a la main en une pâte grossiere;
b) des vases fa~onnes au four en une pâte fine; c) des amphores romaines d'importation. Les deux
premieres categories representent la continuation, par des formes evoluees, de la ceramique dace
de l'epoque La Tene.
EXi>LICATION DES fiGURES
Fig. 1. - Ţifqti. Plan des fouilles faites dans l'ltabliucment du Ilie aikle de n.e. au lieu dit « la Grigorqti ».
Fig. 2. - Ţifqti. Plan et coupes du four de poterie, me aikle.
Fig. 3.- Ţifqti. Vaaes dlcouvem dans l'ltabliuement du me sikle. 1-3, dramique grise fa~onnle au tour;
4, taue dace faite a la main.
Fig. 4. - Ţifqti. Fragmems de vases faits a la main en llllc pite grossiere.
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC SOPORUL DE CÎMPIE

*

(r. Turda, reg. Cluj)

din anii trecuţi (1956-1958) 1, la Soporul de Cîmpie
s-au desflşurat mai departe şi în vara anului 1959 să păturile de dezvelire a cimitirului
dacic din vremea stăpînirii romane. Pentru rezolvarea unor probleme ivite în
cursul s:ercetărilor precedente, în săpăturile din 1959 s-a urmărit în primul rînd dezgroparea unui număr cît mai mare de morminte, iar apoi extensiunea cimitirului înspre
vest şi nord-vest, motiv pentru care investigaţiile noastre au fost concentrate aproape
exclusiv în zona respectiva. Lucrările efectuate în două etape au durat trei săptămîni,
răstimp în care s-a cercetat o suprafaţă de 860 m2 din teritoriul cimitirului, descoperindu-se alte 83 de morminte (M 80-M 162). Cu acestea numărul total al mormintelor scoase
pînă acum la lumină în cimitirul daco-roman de la Sopor se ridică la 163, număr relativ
mare, care va permite formularea unor observaţii mai sigure şi, după studierea în
amănunţime a materialului, elaborarea unor concluzii mai cuprinzătoare.
În sistemul de înmormîntare al populaţiei băştinaşe din acest cimitir, se confirmă
şi acum prevalarea covîrşitoare a incineraţiei faţă de inhumaţie. În adevăr, din cele 83
morminte dezgropate în săpăturile din ultimul an, 64 sînt de incineraţie şi numai zece
de inhumaţie.
În cadrul cremaţiunii, care s-a practicat firă excepţie pe un rug (sau ruguri) funerar,
încă neidentificat, ridicat într-on loc deosebit de cel al mormintelor propriu-zise, se
observă menţinerea a numai două din cele trei variante rituale întîlnite în săpăturile
anterioare: mormintele cu urnă şi mormintele fără urnă (cu groapă). Al treilea tip de
mormînt de incineraţie, adică urna depusă într-o casetă de piatră sau acoperită cu un
podi11m de lespezi, nu a mai apărut în ultimul an. De altfel, se dovedeşte că această formă
de mormînt de incineraţie este rară la Sopor, ea fiind atestată numai de patru ori în întreg
spaţiul cercetat pînă acum (M 11, 35-36, 69). Dintre cele 64 de morminte de incineraţie
ieşite la iveală în ultimele săpături un număr de 51 sînt cu urnă, iar 13 flră urnă (cu groapă).
Mormintele de incineraţie cu groapă (firă urnă) conţin, ca de obicei, oase umane calcinate, bucăţele de cărbune, rareori cenuşă şi, uneori, fragmente ceramice romane roşii şi
brune-cenuşii, şi dacice, iar într-un caz (M 158) s-a găsit şi un resort de fibulă romană
de bronz. În aceste morminte, de altfel foarte sărace, nu s-a aflat niciodată un vas întreg
sau întregibil. Forma şi dimensiunile gropilor sepulcrale nu pot fi precis determinate,
din pricina densităţii şi coloraţiei uniforme a pămîntului în care au fost săpate. Dar,
după întinderea ocupată de rămăşiţele funerare!, se poate aprecia că au formă rotundă
sau ovală şi suprafaţa de 0,40-0,60 m2 • Marginile şi fundul gropilor nu prezintă nici
un fel de urmă de ardere sau pămînt înroşit de foc, dovadă că inciner:area cadavrului s-a
flcut nu la faţa locului, ci în altă parte. Ambele categorii de morminte de incineraţie, atît
N coNTINUAREA lucrărilor

I

• Colectivul şantierului a fost format din D. Prot:asc
(responsabil), N. Vlassa ti Lucia Ţcposu-David.

1 Vezi dările de seamă prc:liminare asupra acestor
lipituri, in M•l"i41t, V- VII.
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cele cu urnă, cit şi cde cu groapă (fără urnă), nu au elemente constitutiYe noi faţă de cele
ohser\'ate in săpăturile din anii trecuţi şi consemnate in dările noastre de seamă anterioare.

Fig. 1. - l'arcclc de

s;·,p.itură

(; 1 (cu mormintele 107 --116)

şi

Y (cu murminrclc HO --85).

Urnele cinerare (fig. 4 şi 5), după cum in parte s-a mai arătat şi cu alt prilej, sint
improvizate din \·ase intregi sau fragmentare, care in mod e\'idcnt au :1\'llt iniţial o întrebuinţare gospodărească. ~lult mai rare sînt cazurile cînd a\·em de-a face cu urne speciale,
cumpărate anume de la ateliere de olărie mai mari, din vreun centru urban apropiat,
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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cum ar fi bunăoară cel de la Potaissa, spre a fi utilizate exclusiv la depunerea resturilor
funerare ale defuncţilor. Acesta trebuie să fi fost în primul rînd cazul urnelor globulare
sau piriforme, fără toarte, făcute din
pastă roşie de calitate superioară şi
acoperite cu capace proprii, pc
deplin potrivite gurii vasului. Forma,
mărimea şi calitatea urnelor variază
de la un mormînt la altul, probabil
după starea socială, vîrsta şi. sexul
defunctului sau chiar după epoca,
mai timpurie ori mai tîrzie, în car(
s-a făcut înmormîntarea. Dar această
observaţie, cu caracter mai mult
ipotetic, va necesita efectuarea unui
studiu comparativ al Întregului material cer.amic şi osteologie. U rncle,
prevăzute, dar nu totdeauna, cu
capace (citeodată chiar două) formate
din farfurii, castroane, cioburi de
vase sau chiar din lespezi de piatră
şi protejate uneori pc margini cu
fragmente ceramice diverse, conţin
cu regularitate Paselc defuneţilor calcinate variabil, strînse mai mult sau
mai puţin complet de la rugul funerar. La acestea se adaugă bucăţele
de cărbune, puţină cenuşă şi deseori
obiecte de inventar. Inventarul funerar, purtînd totdeauna urmele
trecerii lui prin focul rugului, se află
numai în lăuntrul urnelor şi niciodată în afara lor, fenomen care presupune, printre altele, practici şi
ritualuri funerare bine definite la
această populaţie.

Morminte de inhumaţic cu
schelet întreg, de adulţi şi copii
(fig. 1 şi 8), s-au descoperit în total
Fig. 2. - Morminte de incincraţic cu urne dacice, in silu
(M 84 şi M 88).
patru (l\1112, 124 dublu, 129, 130),
la care se adaugă alte 15 de un tip
deosebit, neatestat pînă acum, despre care va fi vorba mai departe. Orientate (cu mici
devieri) cu capul spre vest şi picioarele întinse spre est, avînd mîinile aduse pe bazin
sau aşezate în lung pe lîngă corp, scheletele se găsesc la aceeaşi adîncime ca şi mormintele de incineraţie (0,50-0,90 m) şi sînt în genere lipsite de inventar. Numai în mormîntul 124 (dublu, adult şi copil) s-au aflat cîteva cioburi de vase dacice şi romane provinciale, împrejurare care arată încadrarea cronologică şi a mormintelor de inhumaţie
tot în perioada romană.
Sub raportul variantelor rituale la daci în sec. II-III e. n., o noutate a săpăturilor
din 1959 la Sopor rezidă în apariţia unui nou tip de mormînt de inhumaţie. Este vorba
de cele 15 morminte, menţionate mai sus, reprezentate prin capete îngropate izolat,
1~ -· '·

l

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

530

Il. I'IIOTA:OOE

4

fără restul scheletului, aparţinînd exclusiv unor copii sub vîrsta de 7 ani. Inhumate
separat prin detaşarea lor de corp (după moarte?) şi fără urme de contact cu focul, capetele
de copii, nu totdeauna mulţumitor conservate, se află la adîncimea mormintelor de incineraţie (0,50-0,90 m) şi sînt în general fără inventar. Numai în două cazuri (M 134 şi
135) s-au găsit frînturi ceramice
roşii şi brune-cenuşii şi cîte un
văscior-pahar întreg, de factură romană, care asigură datarea noului
tip de morminte în perioada stă
pînirii romane în Dacia (fig. 3).
De remarcat este că craniile de
copii nu formează în cimitir grupe
aparte, ci se amestecă fără nici o
regulă printre restul mormintelor.
Totuşi, se cere relevată constatarea
că ele se întîlnesc nu pe toată întinderea cercetată a cimitirului, ci
mai ales în partea lui de vest şi
nord-vest, unde rămîne să se vadă,
dacă şi în ce măsură ele ocupă o
poziţie periferică. In zona craniilor de copii inhumate predomină mormintele de incineraţie
cu urne dacice, dar cu toate acestea
în nici unul din cele 15 morminte
de acest gen nu s-a întîlnit olărie
dacică, situaţie care ar putea fi
doar vremelnică. In legătură cu
aceste morminte, în afară de datarea lor mai precisă în cadrul
perioadei romane, va trebui necondiţionat urmărită chestiunea,
dacă în anumite morminte cu
incineraţie, de copii, de altfel numeroase în cimitir, lipsesc sau
există fragmente de calotă craniană. În funcţie de rezultatul ce
se va obţine, se va putea stabili
sigur dacă la unii copii ne aflăm
ori nu în prezenţa fenomenului
Fig. 3. - Morminte cu capete de copii îngropate izolat (M 135 şi
înhumării capului şi a arderii
M 136) inso(ite de inventar ccramic roman.
trupului, după care s-a procedat
apoi la îngroparea lor separată.
Privite din punctul de vedere statistic, totalul de 163 morminte de la Sopor se
repartizează, după rit şi variante rituale, în felul următor: 141 de incineraţie, în care
se înglobează 117 cu urnă, trei cu urnă în casetă de piatră, unul cu urnă sub podium de
lespezi şi 20 cu groapă (fără urnă), iar apoi şapte de inhumaţie cu schelet întreg şi 15
capete de copii inhumate separat.
Ceramica, urne şi alte vase, continuă să se încadreze în clasificarea făcută în rapoartele preliminare anterioare: olărie romană provincială roşie, brună-cenuşie (poroasă)
A
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şi de autentică factură dacidl. Amestecul acestor trei categorii ceramice în acelaşi mormînt, de incineraţie sau inhumaţie, a devenit un fenomen obişnuit la Sopor. Semnificativ
este faptul că în parcelele săpate în 1959 mormintele cu ceramică dacică, ca şi cele cu
olărie romană brună-cenuşie, apar într-o proporţie mult mai mare decît în restul cimi-

r-\
V

Fig. 4.- 1, vas de ofrandl; 2. urni brunl-ccnuşie; 3-7, urne romane roJii {1, M 87; 2, M 148;
3, M 69; 4, M 162; 5, M 102; 6, M 101; 7, M 98).

tirului, unde prevalează ceramica romană roşie. Redată statistic, situaţia se înfăţişează
astfel: din 51 de urne, 21 sînt dacice, 22 romane cenuşii (poroase) şi numai opt romane
roşii. Fenomenul este asemănător şi în cazul mormintelor de incineraţie fără urnă, cu
groapă (vezi fig. 8). În mormintele de inhumaţie materialul ceramic dacic apare mult
mai rar. Raportată la întreg cimitirul, ceramica dacică este prezentă în 48 de morminte:
27 urne, frînturi de vase în opt gropi sepulcrale (fără urnă), ceaşca dacică drept capac
pe urnă în două cazuri (M 6 şi M 87), fragmente ceramice în nouă morminte de incineraţie şi în două de inhumaţie cu schelet întreg. Cît priveşte olăria dacică, cu excepţia
unui singur caz, ea este lucrată exclusiv cu mîna din pastă grosolană, foarte friabilă,
conţinînd nisip sau pietricele, şi prezintă adesea elemente ornamentale specifice ceramicii
din Latene-ul tîrziu: brîuri alveolate sau cresta te, dungi în relief, butoni mici rotunzi,
crestături pe buză, linii incizate în val sau orizontale etc. (fig. 2 şi 5). În mormîntul
87, servind de capac pe urnă, menţionăm că s-a găsit o altă ceaşcă dacică, fragmentară,
lucrată cu mîna, care reprezintă al doilea exemplar în cimitirul de la Sopor.
Obiectele de inventar din morminte (fig. 6) continuă să fie în genere aceleaşi piese
de podoabă corporală şi vestimentară din anii trecuţi: brăţări din fir simplu de argint,
tipuri variate de mărgele din sticlă şi pastă, inele şi cercei de bronz sau argint de diferite
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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feluri, diverse categorii de fibule de bronz şi fier, fard roşu-roz şi altele. La acestea mai
trebuie adăugate cuţitele de fier, frecvente în deosebi în mormintele cu urnă dacică,
cuiele scurte de fier cu cap mare rotund (« ţinte») şi două monede romane de bronz:
un dupondirts de la Traian, din anul 112-117 (Coh 2 ., 375=Strack, 1, 429), găsit în parcela el , la adîncime de 0,55 m, şi un
as de la Faustina senior, emis deci sub
Antonin Piui, descoperit în urna 131.
Pe ambele monede, dar mai cu seamă
pe ultima, se văd bine urmele trecerii
lor prin foc. Uneori în urne se găsesc şi
văscioare mici de lut, desigur pentru
ofrande (fig. 4 /1 ). De reţinut este
constatarea că mormintele cu urnă
roşie, în primul rînd, şi apoi cele cu
urnă cenuşie-brună conţin majoritatea
pieselor de inventar, pe cîtă vreme cele
~ urnă dacică şi cele de incineraţie cu
groapă, fără a mai vorbi de mormintele de inhumaţie, sînt incomparabil
mai sărace.
Extensiunea cimitirului spre nordest şi sud este delimitată de balta din
apropiere şi de şoseaua ce duce de la
Cîmpia Turzii la Sopor. Cimitirul se
mai întinde încă, dar nu ştim cît, spre
vest, nord-vest şi nord. Săpăturile
Fig. 5. - Urne dacice, cenuşii-negricioase, lucrate cu mina
ultime au arătat că În aceste direcţii Se
Ct. M 95; 2, M 97; 3, M 84; 4, M 89).
remarcă chiar o oarecare densitate a
înmormîntărilor (fig. 8). Demnă de
relevat este observaţia că în aceste părţi ale necropolei sint mai frecvente mormintele cu
urnă dacică, cele de inhumaţie (in special capetele de copii îngropate izolat) şi cele de
incineraţie cu groapă (fără urnă). N-ar fi exclus ca în această zonă (vezi fig. 8) să avem
cele mai vechi înmormîntări din cimitir, indiciu oferit în general de lipsa obiectelor romane
de inventar şi de raritatea materialului ceramic roman de culoare roşie. Rămîne ca săpă
turile viitoare să adeverească sau să infirme această presupunere.
Diversele tipuri de morminte, urnele de diferite calităţi, repartiţia variatelor
piese de inventar în morminte necesită un studiu mai aprofundat, pentru a putea stabili mai precis diferenţierile sociale, cronologice etc., care se conturează din ce în ce mai
precis. Nu poate rămîne fără semnificaţie mai complexă împrejurarea că cele mai
frumoase şi cele mai multe piese de podoabă se întîlnesc numai în anumite urne, că
monede, fibule, inele, brăţări nu apar nici o dată în urnele dacice, în care sînt însă
frecvente cuţitele de fier, după cum iarăşi nu poate fi pur întîmplător faptul că mormintele
de inhumaţie şi cele de incineraţie cu groapă, în afară de cîteva cazuri, sînt lipsite de
inventar şi de ceramica romană roşie, de calitate superioară. De asemenea, vor trebui
studiate minuţios, în strînsă legătură cu inventarul şi variantele rituale, virsta şi sexul
defuncţilor ingropati în cimitir, probleme care necesită o colaborare cu antropologii.
În cadrul cimitirului mormintele nu sînt aşezate în şiruri, după un plan prealabil,
ci ele formează grupuri (fig. 8), poate după criterii de înrudire. Înmormîntările, pe baza
observaţiilor de pînă acum, se pare că urmează un criteriu topografic, dar nu totdeauna riguros respectat, pornind de la o margine a cimitirului, probabil dinspre vest,
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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continuînd în celelalte direcţii. Nu s-au întîlnit morminte care să se deranjeze unele
pe altele, deşi densitatea lor pe anumite porţiuni este mare, de unde reiese că, în
vremea cînd cimitirul era în uz, au existat la suprafaţa pămîntului semne indicatoare
pentru locul mormintelor. Astfel de « semne de mormînt» trebuie considerate lespezile
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FiK. 6. - Obiecte de inventar funerar (1, M 132; 2, M 107; 3, 1\t 84; 4, 1\t 135;
5, M 104; 6, M 98; 7, parcela P1 ; 8, M 103; 9, M 80; 10-11, M 101; 12, M 162;
13, M 119; 14, l\1 81; 15, l\1 143; 16, parcela G 1 ; 17, l\1 116).

de gresie puse în dungă, des întîlnite, în jurul cărora cu regularitate apar fie morminte
singuratice, fie - mai adesea - grupuri de morminte. Fără îndoială că vor mai fi fost
şi alte «semne de mormînt», ca moviliţe de pămînt îngriji te sau pari de lemn, dar care
au dispărut cu timpul, fără a lăsa urme sesizabile în săpături.
Datarea cimitirului, de pe la mijlocul sec. II e.n. şi pînă spre sfîrşitul ocupaţiei
romane în Dacia, aşa cum a fost stabilită în linii mari încă de la primele săpături,
nu suferă modificări în lumina descoperirilor recente. Moneda lui Traian şi a Faustinei
senior, fibula cu noduli pe arc şi picior înalt (fig. 6 j16), cerceii semilunari de argint
(fig. 6/7), fără să mai vorbim de diferitele tipuri de vase şi de mormintele cu urnă
dacică ce par a fi ceva mai vechi, dovedesc că sub domnia lui Antonin Piui cimitirul era
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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din plin folosit. Continuarea înmormintărilor în cimitir şi în cursul sec. III, pînă către
retragerea aureliană, este documentată de un material şi mai abundent, în măsura în
care da tarea lui a putut fi precizată: urne globulare şi cu trei toarte (fig. 4 /3, 5, 7),
fibule cu picior întors, cu ancoră, cu capete incipiente de ceapă (fig. 6 J9, 12), cercei
de argint cu granulaţii în ghirlandă şi altele.
Atribuirea etnică a cimitirului, după cum s-a arătat şi în alte rapoarte preliminare, are în vedere exclusiv populaţia autohtonă dacică din interiorul provinciei ocupate de romani, fără vreo alimentare cu elemente etnice de acelaşi
neam, venite sau aduse din afara graniţelor provinciei Dacia.
Această concluzie este din ce în ce mai solid şi în chip peremptoriu
confirmată, pe măsura înaintării investigaţiilor, prin abundente
vestigii de cultură materială dacică, de rit etc., care vor fi expuse
detaliat şi sistematic la locul şi timpul potrivit. Pentru autohtonii
din lăuntrul provinciei pledează şi existenţa formei de înmormîntare a capetelor de copii izolate, amintită mai sus, care pare să fie
mai larg răspîndită în sistemul de înmormîntare al dacilor, din
sec. II-III e.n., de vreme <;e ea se întîlneşte deopotrivă la dacii
din provincie şi la cei rămaşi în afara graniţelor romane, cum e
cazul la Porceşti 1, în podişul central moldovenesc. Deşi pentru
existenţa acestui obicei funerar nu avem deocamdată dovezi mateFig. 7. - Fibull de arriale
concrete la dacii din veacurile anterioare, totuşi în mod logic
gint (sec. V), găsitil in
trebuie admis că el nu constituie o apariţie bruscă, ci ne găsim în
parcela 0 1 •
prezenţa unei tradiţii mai îndelungate. Un indiciu în această privinţă
îl oferă faptul că obiceiul de a înhuma capul şi de a arde corpul, la copii, se întîlneşte încă în sec. IV -III î.e.n. la tracii din Balcani 2 , populaţie de acelaşi neam cu dacii.
Pe teritoriul cimitirului, în spaţiile dintre morminte, la adîncimi variabile, s-au
descoperit numeroase fragmente de vase hallstattiene, dacice şi romane, din perioada
de trecere la feudalism (sec. V) şi feudale (sec. XI-XVI), oase de animale domestice,
greutăţi conice de lut ars de la războiul de ţesut şi altele. O menţiune aparte merită
o vatră de foc hallstattiană, o cărămidă cu stampila legiunii V Macedonica (L V 1\f),
o fibulă romană (fig. 6 J16), moneda amintită a lui Traian, o cheie şi doi pinteni de fier
feudali, precum şi un obol de argint (cf. Rhety, II, 14/98 A) al regelui maghiar Ludovic 1
(1342-1383). În afară de materialul din epocile anterioare, ceramica şi obiectele feudale
trebuie puse în legătură directă cu satul şi cimitirul din perioada feudală, identificate în apropiere, la numai vreo 400 m spre sud-vest de necropola daco-romană.
Deosebit de valoroasă pentru datarea mai precisă a bordeielor încadrate pînă acum
de noi, pe baza ceramicii în sec. IV-VI, socotim apariţia (în parcela 0 1, la adîncime
de 0,45 m), a unei fibule de argint cu cap în formă de semidisc (fig. 7). Judecînd după
profilul piciorului şi după factura ei, fibula, după cunoştinţele actuale, se datează în sec. V,
pînă pe la 450, ea reprezentînd o formă finală a tipului de fibulă cu cap semicircular.
Deşi găsită pe suprafaţa cimitirului, nu într-un bordei, această fibulă aparţine sigur fazei
de locuire a bordeielor, care astfel pot fi datate cu certitudine în sec. V. Fără să existe
deocamdată probe materiale mai precise, faptul că bordeiele din sec. V de la Sopor formează un grup mic, se află într-o regiune retrasă şi sînt lipsite de piese de metal specifice populaţiilor migratorii constituie indicii noi că ele, după cum pe alte considerente
s-a sugerat deja 3 , au fost locuite de elemente din sînul populaţiei băştinaşe.
D. PROTASE
D. Popescu, in SCIV, X, 1, 1959, p. 151, nr. 53;
1. Antonescu, In MillffÎIIII, VII, p. 455-456.
1 Kiril Js. Juglev, in Gotlisnik NI ftlosofsl:o-islorimkiia
1

fa/eu/tel, XLVJI 1 (istoriia), 1952, p. 217-286.
a K. Horedt, Unleruuhll"l!fl tur FriiiJttubichl•
Siebtnb/Jrgtfll, Bucureşti, 1958, p. 110.
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APXEOJIOfHl.IECKHE PACKOllKH B COllOPYJI .IlE KhiMllHE

PE310ME
JleroM 1959 r. 6biJIH DPP.IlOJJ>t<eHbi paCKonKH JlllKO-pHMCKoro HeKponomr o cene Conopyn
,/le KbiMnHe, pacnono>t<eHHOM Heno.naJJeKy oT aHTH•moit nooauccbi (HbiHemHJUI Typ.lla). BcKpbUIH
eme 83 norpe6eHHH; c HHMH o6mee ttHCJJo .no cnx nop OTKpbiTbiX norpe6eunit o Conope JlOCTHraeT
162 (pnc. 8).
no-npe>t<HeMy OTMettaeTCJI no.nauJJJIIOIJlee npeo6JJ8,1laJIHe o6pH,Il8 TPYDOCO>K>KeHHJI H8Jl o6pHJlOM Tpynonono>KeHHJI: H3 o6mero ttHCJJa 83 norpe6eHHit 64 OTHOCJITCJI K THnY norpe6eHHit c TPYnoco>t<>t<eHHeM H JJHWL 19- K THny norpe6eHHit c Tpynonono>t<eHHeM. Cpe,llH norpe6eHHit c Tpynoco>t<>t<eHHeM Ha6JJIO,IlaeTCJI ,llBa oapHaHTa : norpe6eHHJI C ypHoit H norpe6eHHJI 6eJ ypHbl, B KOTOpbiX
OCTaHKH yMepmnx KJJaJJH o He6oJJLmne JIMbl Kpyrnoit HJJH onaJJLHoit !llopMbl. Y>t< 6onee He BCYpettaeTcJI TpeTbero oapHaHTa - ypHbl B KaMeHHOM JIIUHKe - OTMettaeMOro B npe,llbl.llYmHe ro,llbl.
Bo ocex TpeX CJJYttaHx TPYDbl C>KHra.JlH He Ha Mecre HaXO.IlKH norpe6eHnit, a Ha norpe6aJJLHOM
KOCYpHIJle, 803,/lBHmyYOM B KllKOM-TO ,llpyroM, eme He o6Hapy>t<eHHOM MeCTe.
06pH,Il TpynoDOJIO>KeHHJI TaK>Ke npe,llCTaBJJJieT )tUa BapH8HT8 : norpe6eHHJI B3pOC.JlbiX H
,lle'Ieit C "tleJJbiMH CKeJJeTaMH H norpe6eHHJI, COCTOJIUlHe H3 OT,IleJJLHO 38pb1TbiX roJJOB TOJILKO ,lleTeit
MJJilJlllle 7 JJeT (pnc. 8). 06brttait norpe6eHHJI ronoobl 11 e>t<HraJIHH TeJJa 6biTOBaJJ y ,llaKoo o III o.
H.J., cy.llH no MOrHJJLHHKY o llopttemTH, n QeHYpaJJLnoit MoJI.Ilooe (npnMettaHne 2), a o IV -III o •
.IlO H.3. OH ocrpettaeTCJI y 6aJJKaHCKHX !llpaKIIitQen Ha MorHJJLHHKa n CeoTononnce-KonpiiHKe.
Hait.lleHbl ypHbl n .llpyrue cocy,llbl Tpex THnon: piiMCKHe KpacHbre, piiMCKHe cepo-KopnttHeBble H .llllKIIACKHe (pnc. 4 11 S). Bce TPH KaTeropnn KepaMHKH npe,llcraoJJeHbl o otteHL MHomx
norpe6eHHJIX, KllK C TpynOCO>t<>t<eHHeM, TaK H C TpynonoJJo>t<eHHeM, 'ITO CBH,IleTeJJLCTBYeT o6 HX
CHHXpoHHOCTH.
BecL HHBeHTapL norpe6eHnit pHMCKoro npoiiCXO>KJleHHH (cM. pnc. 6). Haii.lleHHble ua MOrHJJLHHKe MOHeTbl (oce OHH 6poH30Bble) BbinymeHbl TpaHHOM, AHTOHHHOM nneM H MapKOM AopeJIHeM.
Cy.llH no HHBeHTapro, MOrHJJLHHK oocxo,llHT K nepHOJlY npu6JJH3HTeJJLHo oT cepe,llHHbl II o • .IlO
yxo,lla pHMJJJIH H3 .IlaKHH (271 r.).
MorHJJLHHK npHH8.1lJJe>t<aJJ noKopetmoMy pHMJIRIIaMH auToxToHHoMy JlllKHitCKoMy HaceneHHIO. Oh JIBJIJieTCJI HOBbiM y6e,llHTeJJLHbiM JlOKa38TeJJLCTUOM HenpepbiBHOrO 6biTOBaHHJI JlllKHitCKOro
H8CeJJeHHJI B npOBHHQHH .IlllKHH.

Oli'L.RCHEHHE PUCYHI<OB
Pnc. 1.- YqaCTKH paa<onoK G 1 (c norpc6eHHRMH 107-116) n y (c norpc6eHHRMH 8o-85).
Pnc. 2.- norpc6eHHR c TJ'YDOCO>K>KeHHeM c muodlCKHMH YPHBMH in situ (M 84 H M 88).
Pnc. 3.- norpc:6eHHR C OTJlcni>HO 38PI>ITioJMH ronoBaMH Jlc:Teft (M 135 H M 136) H HHBCHT8peM H3
pHMCKOft KCpaMHKH.
Pnc. 4.- 1, >KepTBeHHbiA cocyJl; 2, cepo-Kopnqne&bJe ypHbl; 3-7, KpiCHbJe pHMCKHe ypnbl; (1- M 87;
2 - M 148; 3 - M 69; 4 - M 162; 5- M 102; 6 - M 101; 7 - M 98).
Pnc. 5. -llepnooaro-cepbJe JliKHACKHe ypHbJ, cpa6oTBHHbJe BPY'DfYJO (1- M 95; 2 - M 97; 3 - M 84;
4-M 89).
Pnc. 6.- npeJlMeTbl norpe6am.Horo HHBCHT8pR; (1- M 132; 2 - M 107; 3 - M 84; 4 - M 135;
5-M104;6-M98;7-y'lllcroKP1 ; 8-M103;9-M80; 10-11, MIOI; 12-MI62; 13-M119;
14- M 81; 15- M 143; 16- Y'f&CI'OK G 1 ; 17- M 116).
Pnc. 7. - Cepe6pRHHBR 4>H6yna (V o.), HBAJleHHBR Ha yqaCTKe 0 1 •
Pnc. 8.- nnau paCKODOK 1956-1959 r. Hl JliKo-pHMCKOM HeKpononc.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE SOPORUL DE CÎMPIE
RESUME

Au cours de l'ete 1959, les fouilles ont continue dans le cimeti~re daco-romain de Soporul
de Cîmpie, village sis non loin de l'ancienne Potaissa (Turda). 83 nouvelles tombes ont ete
decouvertes, portant de la sorte a 162 le chiffre total des tombes mises au jour (fig. 8).
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Les tombes a incineration continuent a ~tre de loin les plus nombreuses (64 tombes,
contre 19 seulement a inhumation). En ce qui concerne ces tombes, on a constate l'existence de
deux variantes: des tombes a urne et des tombes sans urne, ou les restes funeraires etaient
deposes directement dans de petites fosses rondes ou ovales. La troisi~me variante (dans laquelle
)'urne est placee dans une ciste en pierre), relevee au cours des campagnes precedentes, n'a
plus ete rer.contree cette annee. Dans les trois cas, la cremation n'a pas eu lieu dans la tombe
m~me, mais sur un bucher funeraire dresse ailleurs et dont l'emplacement n'a pu jusqu'a ce
jour etre retrouve.
Les tombes a inhumation presentent egalement deux variantes: des tombes au squeletted'adulte ou d'enfant - entier, et des tombes d'enfants âges de moins de sept ans, dans lesquelles
la tete seule a ete enterree (fig. 8). La coutume d'inhumer la tete et d'incinerer le corp!~
est egalement attestee chez les Daces du JIIe si«le de n.~.• au cimetiue de Porceşti, dans le centre
de la Moldavie (note 2), ainsi que chez les Thraces balkaniques des JVe -Ilie si«le av.n.~.• au
cimeti~re de Seuthopolis-Koprinka.
Les urnes et autres reciP.ients sont de trois sortes: romains de couleur rouge, romains
de couleur brun-gris et daces (fig. 4 et 5). Ces trois categories de ceramique paraissant, toutes
a la fois, dans un grand nombre de tombes, tant i incineration qu'i inhumatlon, il en resulte
qu'elles sont contemporaines.
Toutes les pikes de l'inventaire sont romaines (voir fig. 6). Les monnaies recoltees dans
le cimetiue sont toutes de bronze et datent des r~gnes dţ Trajan, d' Antonin le Pîeux et de Mare
Aur~le. D'apr~s l'inventaire des tombes, la periode d'utilisation du cimeti~re s'etend environ
du milieu du IIe siecle jusqu'i l'abandon de la Dacie par les Romains (271).
Ce cimetiue, qui appartient i la population autochtone dace soumise par les Romains,
demontre une fois de plus fa presence ininterrompue de la population autochtone dans la province
romaine de la Dacie.
EXPI.ICA TION DES FIGURES
Fig. 1.- Parcelles G 1 (avcc les tombes 107-116) et Y (avcc les tombes 80-8S).
Fig. 2. - Tombes il incincration, il urnes daces ;" situ (M 84 ct M 88).
Fig. 3. - Tombes ou seules des tetes d'enfant furent enterrces (M 13S et M 136), avcc de la c:Cramique romaine.
Fig. 4.- 1, vase d'offrande; 2, urne brune-grisitre; 3-7, urnes romaines rouges (1, M 87: 2,· M 148;
3, M 69; 4, M 162; S, M 102; 6, M 101; 7, M 98).
Fig. S. - Urnes daces, gris-noirâtre, faites il la main (1, M 9S; 2, M 97; 3, M 84; 4, M 89).
Fig. 6.- Objets faisant partie de l'invcntaire funcraire (1, M 132; 2, M 107; 3, M 84; 4, M 13S; S, M 104;
6, M 98; 7, parcellc P1 ; 8, M 103; 9, M 80; 10-11, M 101; 12, M 162; 13, M 119; 14, M 81; 1S, M 143;
16, parcelle G 1 ; 11. M 116).
Fig. 7. - Fibule en argent (Ve siecle), trouvee dana la parcclle 0 1 •
Fig. 8. - Plan des fouilles faites au cours des annces 19S6- 19S9 dans le cimeticre daco-romain.
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(1956-1958), lucrările de la Tirgşor au fost limitate numai
la sondaje. În schimb, in vara anului 1959 au fost deschise o serie de suprafeţe
cu scopul de :;., cerceta complexele mai importante. Paralel au fost practicate şi
două s~ţiuni în vederea sondării sectoarelor B şi C (fig. 1).
1. În vara anului 1959 lucrările din sectorul 1 A s-au desfăşurat in preajma zidului
de incintă (fig. 1 şi 2).
Incadrarea cronologică a urmelor de viaţă din sectorul 1 A a fost prezentată in
raportul de săpături din anul 1956 1 • Ulterior au fost aduse o serie de precizări stabilite
pe baza rezultatelor obţinute in vara anului 1958 2 •
In ce priveşte datele stratigrafice obţinute in ultima campanie, menţionăm că
situaţia se repetă, in sensul că nivelurile din comuna primitivă se telescopează, iar cele
din perioada de trecere spre feudalism şi feudale au fost înlăturate datorită unor decapitări
de sol asupra cărora am referit şi cu alt prilej 3 •
Pentru a ilustra cele susţinute prezentăm pe scurt depunerile stratigrafice interceptate în cuprinsul secţiunii 1 A 9, secţiune plasată in centrul zonei explorate în anul 1959
(fig. 1 şi 2).
In profilul de nord al secţiunii 1 A 9 (fig. 3) deosebim la bază un lut galben roşcat
pigmentat cu concreţiuni calcaroase. Deasupra acestui nivel au fost descoperite cioburi
şi chirpic din neoliticul timpuriu.
De la această limită in sus, pe o grosime de circa 0,20-0,25 m surprindem ceramică
aparţinînd mai multor culturi neolitice 4 (fig. 4 /1-4). In partea superioară a acestui
nivel au fost găsite fragmente de vase din epoca bronzului şi din Hallstatt (fig. 4 j5- 7).
In cuprinsul nivelului următor au apărut fragmente ceramice Latene, iar in partea superioară a acestuia au fost descoperite fragmente ceramice dacice şi romane (fig. 4/8-10).
Peste acest nivel a fost amenajat un pavaj din piatră in perioada ocupaţiei romane a
Tirgşorului (sfîrşitul secolului 1 şi inceputul celui de-al II-lea e.n.). Pavajul roman a fost
atins in partea superioară de fierul plugului.
In raportul de săpături din anul 1956 s-a arătat că in colţul de sud-est al incintei
a fost interceptată o necropolă din epoca migraţiilor 5 • În vederea cercetării necropolei
au fost deschise mai multe suprafeţe (fig. 2). In cuprinsul uneia dintre suprafeţe (7 A b)
a fost descoperită o locuinţă ale cărei limite taie pavajul roman. In locuinţă au apărut
fragmente ceramice cenuşii şi roşii lucrate la roată, de tradiţie provincial romană, precum
şi altele lucrate cu mina, de tradiţie daco-getică.

T

IMP DE TREI CAMPANII

• Colectivul a fost format din: D. Popescu, responsabil,
N. Constantinescu, Gh. Diaconu, de la Institutul de
arheologie şi prof. N. Simache, directorul Muzeului de
istorie din Ploeşti, consilier pentru problemele de istorie.
1 Maltrialt, V, p. 621-623.
1
Materialt, VII, p. 633 ti urm. (v. partea privind

comuna primitivi, rcdactatli de V. 1. Teodorescu).
1 Materialt, VII, p. 638 si urm. (v. partea redactatil de
Gh. Diaconu).
' Problema este tratati mai pc larg de V. 1. Teodorescu,
cf. Maltrialt, VII, p 633 şi urm.
1 Mattrialt, V, p. 623, fig. 6.
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Locuinţa este anterioarll necropolei şi totodatll contemporanll cu gropile interceptate in anul 1958 (casetele 3 şi 4 A) (fig. 2).
Dupll cum s-a arlltat ind din anul 1956 au fost descoperite in secţiunea 1 A,
un număr de opt morminte 1 • La acestea s-au mai adllugat 11 morminte cercetate
in anul 1958 (S.l AS, Cas. 2,3 şi 4 A).
În anul 1959 au mai fost găsite 50 de morminte aparţinînd aceleiaşi necropole.
Din totalul de 69 de morminte 30 sînt de inhumaţie, iar 39 de incineraţie (fig. 2).
Mormintele de inhumaţie au fost aşezate în şiruri distanţate intre ele la circa
8-10 m. Cu excepţia a trei morminte, majoritatea inhumaţilor sînt aşezaţi cu capul
inspre nord.
Scheletele sint întinse pc spate cu faţa în sus, sau capul aplecat spre stînga ori dreapta.
Gropile de morminte corespund în general dimensiunilor scheletelor.
În unele gropi au fost descoperite grupuri de pietre aranjate deasupra scheletelor,
pe o plltură de pămînt protectoare. În aceste morminte au fost găsite şi oase de animale
depuse ca ofrandă. În cuprinsul mormintelor de inhumaţie există schelete de adulţi
- bărbaţi sau femei - precum şi de copii.
:Mormintele de incineraţie sînt grupate în apropierea zidului de incintă. Ele sint
reprezentate de urne mici, mijlocii şi mari, dispuse în grupuri de cîte 2--3 sau 4-5.
Urnele sînt aşezate cu gura in sus, pe fundul unor gropi circulare, nearse, al
căror diametru variază între 0,45-0,50 m. Oasele calcinate, amestecate cu cenuşă
şi drbuni se gllsesc depuse pe fundul urnelor. Într-un singur caz, ele au fost
aşezate direct pe fundul gropii.
Capacul urnelor, de obicei, era constituit dintr-un singur fund de vas, dar există
morminte care aveau drept capac fragmente provenind de la 3-4 sau chiar 5-6 vase.
Aceste fragmente erau in majoritatea cazurilor arse secundar, probabil în timpul
incinerării pe rug. În urne au fost descoperite bucăţi de oase din toate părţile
scheletului. Tot aici se intilnesc oase provenind de la oameni maturi şi de la copii.
În cîteva cazuri au fost găsite oase de pasăre şi vite mari amestecate cu oasele umane.
Ceramica din necropola de la Tirgşor (fig. 5 /1-2), in ansamblul ei, poate fi
împărţită în trei mari categorii. Prima categorie cuprinde vasele lucrate cu mina dintr-o
pastă grosolană in cuprinsul căreia predominll nisipul, pietrişul şi cioburile pisate.
Ca motive decorative intilnim buzele crestate, butoni plasaţi in partea superioară a
pîntecului şi valul incizat. A doua categorie cuprinde vasele lucrate la roata de
picior. Pasta acestor vase conţine mult nisip ceea ce face ca la pipăit să prezinte
un aspect zgrunţuros. Vasele din această categorie sint ornamentate cu două sau
trei caneluri dispuse în partea superioară a pintecului.
A treia categorie şi cea mai bine reprezentată cuprinde ceramica fină, lucrată din
pastă bine aleasă şi arsă la negru, cenuşiu şi roşu. Ornamentul principal constă din
linii lustruite în val, linii incizate sau motive realizate cu rotiţa.
La Tîrgşor au fost descoperite, atît in mormintele de inhumaţie cît şi în cele de
incineraţie, o serie de fusaiole de diverse forme şi mărimi.
Obiectele din metal sînt reprezentate de catarame de fier sau bronz, cuţite de fier,
inele din bronz, ace de cusut, fragmente de bdţări şi fibule cu piciorul intors pe dedesubt, de bronz sau de fier.
Obiectele de sticlă sint reprezentate de fragmente de pahare, dintre care
unele prezintă urme puternice de ardere. Printre celelalte obiecte de sticlă, menţionăm mărgelele de diverse forme, mllrimi şi culori. Obiectele de os sînt reprezentate de un pieptene cu apucătoare, compus din trei plllci, fixate cu nituri de bronz,
1

!WJt"ia/1, V, p. 625. Mormintele descoperite in accastl campanie au fost marcate pe planul nostru cu cifre romane.
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un tub ·pentru păstrat ace, lucrat dintr-un femur de pasăre, precum şi o brăţară din
corn de cerb 1 • Intr-un mormînt de incineraţie a fost găsit un pandantiv ornamentat
cu cerculeţe, lucrat dintr-o bucată
de os. La capătul pandantivului
a fost petrecut un inel de argint.
Necropola de la Tîrgşor se
încadrează cronologic şi cultural în
LEGENDA
marea arie a cimitirelor cunoscute
sub denumirea de « Sîntana-Cernea- IIIIID !.s.fnlriu ~Jir~l~(ln~s"",_.,I!WIIpA.hi.N)
~ .J'frJil~N"' (In ,NI'In su,-1"1--.1 ~rinr.I·HM.tllt'iN p· ,.,_.
hov »,. Ea îşi găseşte analogii în ţara .
_ !~v':J l"ttmmln f J''t'. 1-l'""pulu/'"'" 1/,.nj
2
noastră în cimitirele de la Sîntana , [ 3 SltWis,t"l-l•.n.f~Mri'II.IU!'#r'iiMN IN". I-II''-"· In prl' /11#1 11,
Olteni 3, Izvoare •, Oinac 6 şi Span....
l;vlllll)
c:::::::::J ,1tJ,W-w1
?
f
J
ţov 6 , iar in Uniunea Sovietică în
Fig. 3. - Profilul de nord al &Cqiunii ţ A 9.
toate necropolele de tip Cerneahov,
cunoscute pînă în momentul de faţă 7 •
Necropola de la Tîrgşor a fost datată ind din anul 1956 ca aparţinînd secolelor
III-IV e.n. 11 • Intr-adevăr, cercetările din 1958-1959 au confirmat acest lucru şi au
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Fig. 4. - Fragmente ccramicc din orinduirea comunei primitive (1 -8)
stipinirii romane (9- 10).

permis o încadrare mai
ca necropolă.

exactă

a limitelor în care teritoriul pus în

1 M•lerislt, VII, p. 640 (v. cap.
redactat de Gh.
Diaconu).
1 Kov anes lstvan, A MtmJttt_tii/QIIMi llip.JIIIiorltUil•ilt",,,6, in Do/gCiuj, lll, 1912.
1
C. Preda, Cimilirul tit l• 0/ltlli ( reg. Btuurtfli) 1i
lllltlt probleme JWi•illll tullur• ••ltri•/4 • stt. 1 V pt ltriloriul R. P. RomiM, in SCJV, X, 2, p. 356-368.
' R. Vulpe, lt,Htm, S4pt11urilt tli11 1916-1948, Bucurqti, 1957.

şi

j)(:rioada

discuţie

a fost folosit

Informatic prof. 1. Ncstor şi O. Bcrciu.
8. Mitrca şi C. Preda, Ş•t~litrul JptJII/OP, in JC/J ·,
IV, 1-2, 1953; C. Preda, Cimilirul prtfemltJI tit /Q JptJII/OP,
1
1

in M•ltrislt, V, 1959, p. 167-171.
7 v. Bibliografia problemei la M. A. Tihanova, O
AOICtutHWX "/lfUJHmmc 'ltPHIIXO.CKoil KyAwrtypw, in SA,
4, 1957, p. 168-194.
1 cE. M•ltrislt, ·V, p. 626 şi M•ltrislt, VII, p 631.
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ln stadiul actual al cercetărilor există dovezi prin care se poate demonstra că începuturile necropolei se leagă de anul 300 e.n., iar părăsirea ei poate fi fixată la mijlocul
sau sfîrşitul sec. IV e.n.
Pe baza observaţiilor de pînă acum socotim că se poate postula următoarea ipoteză.
Mormintele de incineraţie aparţin unei populaţii autohtone, iar cele de inhumaţie, unei
populaţii noi venite. Se pare că o anume perioadă de
timp cimitirele, deşi contemporane, s-au dezvoltat
separat (fig. 2). Momentul de pătrundere - amestec
- al inhumaţilor în zonele in care sint dispuşi
incineraţii este ceva mai tîrziu. Cercetările viitoare
au rostul de a defini în ce măsură la Tîrgşor nu
pot fi sesizate moll_lente importante de trecere de la
un
rit la altul, sau părăsirea totală a unui rit la un
f"--- ~~~ll!iiiiiiiir'
moment dat.
1
ln ce priveşte determinarea etnică a populaţiilor
care au folosit necropola de la Tirgşor, se poate
susţine cu desUJl temei că cimitirul incineraţilor
aparţine unei populaţii daco-getice libere. Şi în
cadrul mormintelor de inhumaţie există asemenea
elemente autohtone, dar se observă că aici apar şi
elemente de inventar străine. Se va vedea în viitor
in ce măsură, în cadrul acestui grup de morminte,
alături de autohtoni se poate vorbi şi de elemente
gotice sau sarmatice 1 •
Fig. 5. - Vase din nccropola sec. III-IV;
Din perioada de după părăsirea necropolei ne
1, mormint de inhumaJie; 2, mormint de
incineratie.
reţine atenţia la Tîrgşor un complex studiat parţial
in cuprinsul cas. 8 A. Acesta pare că reprezintă
conturul de vest al unei locuinţe, care, după inventarul ceramic, poate fi datată in
sec. V- VI. Locuinţa la care ne referim taie necropola din sec. III- IV e.n. (fig. 2).
ln continuare menţionăm că in solul arabil şi în unele gropi medievale (sec. XV fig. 2) au fost descoperite fragmente ceramice aparţinînd culturii Dridu. ln schimb nu
au apărut de loc fragmente ceramice sau alt inventar datat din sec. XIV şi inceputul
sec. XV. Lipsa materialului arheologic din preajma incintei din sec. XIV -XV 2 poate
fi pusă în legătură cu rolul militar al curţii domneşti. Se ştie că în aceste vremuri,.. in jurul
centrelor fortificate era interzisă locuirea pentru a fi obţinută o zonă deschisă - cimp
liber - pentru apărători.
ln regiunea cercetată apar in schimb numeroase gropi de bucate sau de
gunoi, datate în sec. XVII. Ele pot fi puse în legătură cu construcţiile de suprafaţă - locuinţe ale căror urme au fost distruse cu prilejul decapitării solului în
sec. XVIII. Folosirea terenului din preajma incintei mici ca loc de aşezare
in această perioadă se explică prin aceea dl rolul militar al curţii scăzuse. Evacuarea
şi curăţirea sistematică a teritoriului din preajma incintei a avut loc la începutul
sec. XVIII, moment in care curtea domneasdl a fost lărgită printr-o nouă curtină,
iar locuinţele civile distruse.
1

Gll. DIACONU

1 Gh. Diaconu, Cnsilleraţii prtlif1tiurt 11.t11pra Mfropo/ei tk la Tlrg",r Ji11 suoltlt III-IV t.ll., in .fCIV, XI, 1,
1960, 1'· 55.

1 Este vorba numai de zona aceasta, deoarece ia sectorul II A, sau la capAtul de est al sectorului 1 A au foar
descoperite numeroase: urme arheologice din secolele
XIV-XV, Matrrialt, VII, p 643.
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2. Sectorul II A. - Principalele rezultate obţinute în sectorul de la nord-vest de
incinta mănăstirii şi palatului domnesc, în cursul anului 1957, ca şi linia de cercetare
expusă ca atare în planul de perspectivă preconizat 1 -- au făcut necesară reluarea săpă
turilor din această zonă, denumită de acum înainte sectorul II A (fig. 1 şi 7).
În campania anului 1959, cercetările au urmărit, pc de o parte unele clarihcări
stratigrahce referitoare la perioada de trecere la feudalism, iar, pc dl· alta, au ţintit să

Fi!(. 6. -

Tîrgşor.

Vedere dinspr•· sud a unei

păqi

din sectorul 11 .\.

delimiteze aria de răspîndire a urmelor de cultură materială, la nord de secţiunea II ;1957.
În acest scop s-a trasat o nouă secţiune, II A 1, orientată aproximativ :N-S, lungă de
60 m şi lată de 1,50 m. În capătul de sud al secţiunii au fost deschise două casete (fig. 7),
cercetîndu-se în total o suprafaţă de aproape 120 m 2 •
Prezentată pe scurt şi în ordine cronologică, de jos în sus, datele arheologice obţi
nute în sectorul II A sînt următoarele 2 :
a) Perioada de trecere la fwd(/lism. La numărul de locuinţe aparţinînd acestei perioade,
se adaugă încă una şi anume bordeiul nr. 5 din caseta 2 (fig. 7).
Situat la mică distanţă de bordeiul nr. 3 1957, bordeiul nr. 5 are forma unui dreptunghi cu latura mică de 2,62 m şi cu cea mare de 4-4,50 m. Din cauza dcranjamentelor
din epoca feudali (gropi, bordeie) nu s-a putut stabili adîncimea exactă a gropii de locuit;
în unele locuri se constată o adîncime de 0,40-0,65 m. Podeaua locuinţei este nelutuită
şi uşor înclinată de la sud-vest la nord-est. La colţurile locuinţei existau pari de susţinere
a acoperişului - desigur un acoperiş plan şi nu în două ape. O altă groapă de par a
fost semnalată lîngă vatră fiind poate în legătură cu funcţionarea acesteia (fig. 7).
Vatra se află în apropierea colţului de nord-vest, fiind amenajată direct pe podea.
Într-o parte este mărginită de pietre de rîu - între care se aflau şi două bucăţi de tegfll(le,
provenite cu siguranţă din fostul castru al legiunii a XI-a C P.F. (semnalat de noi în
rapoartele precedente).
Pe podeaua bordeiului, în afară de oase de 0\"ine, bovine şi de cerb, a fost găsită
ceramică de factură grosolană, lucrată cu mîna, în asociere cu ceramică de factură îngrijită,
1
A se vedea raportul asupra campaniei din anul 1957,
in .\laltrialt, \'1, 1959, p. 727-755.
1
Amintim in treacăt că, în general, in acest sector
nu există decît urme materiale sporadice atribuite culturilor

mai vechi (neolitice, l.ati:nc, sec. 1- 1\' e.n.), acestea tiinJ
masate mai ales in sectorul 1 A, fapt care ne obligi să le
omitem din prezentarea despre sectorul Il ,\, ca neconcludentc.
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Fig. 7. - Sllpiturile din sectorul II A
(1 957. 1959).
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(sec. X-XI).
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lucrati cu roata 1 • Tot pe podea a fost gisiti o fusaiolă de lut, bitronconică, ornamentati
cu cercuri concentrice - tip larg dspîndit în aria de civilizaţie avaro-slavă din
sec. VIII 2 •
Cu ajutorul secţiunii II A 1 şi al casetei 1, s-a ajuns la stabilirea formei precise pe
care o avea bordeiul nr. 3/1957, datat pe baza materialului arheologic în sec. X-XI
(fig. 8-9). Bordeiul are forma unui dreptunghi cu laturile mari de 5 m iar cele mici de
3,80 m. In colţul de SE se afli intrarea-gîrlici, iar
în faţa acesteia, pe mijlocul laturii de sud, s-a dat de o
vatră, amenajati pe un postament de pămînt cruţat 3 •
Simpla comparaţie ne arati ci tipul de locuinţă semnalat, pe de o parte, la bordeiul nr. 3/1957 şi, pe
de alta, la bordeiul nr. 5 j1959 - diferă de la un bordei
la altul. Din aceste considerente, avînd în vedere şi
materialul arheologic descoperit în fiecare bordei, înclinăm si datăm bordeiul nr. 5 într-o perioadă anterioari
secolului X şi anume în sec. VIII.
· b) Epoca jer1dald (sec. Xk"-XVII). -Cercetările
din anul 1959 ne-au permis să stabilim faptul că terenul
aflat la nord de secţiunea II A /1957 a fost locuit încă din Fig. 9. - Forma reconstituiti a unui
sec. XV. Astfel s-a dat de resturi masive de chirpic ars, vas descoperit in bordeiul nr. 3/1957
(sec. X-XI).
gropi de gunoi etc., precum şi de un extrem de abundent
material ceramic, datînd în majoritate din sec. XV- XVI.
atre mijlocul secţiunii II A 1 a fost găsită o pivniţi din sec. XVI al cărei gîrlici
de intrare se afla pe latura de nord. Din umplutura pivniţei s-a recoltat un bogat material
ceramic din cadrul căruia se detaşează: străchinile cu fund inelar
decorate în sgraffito şi srnălţuite,
discuri ornamentale smălţuite şi
1
_,1
nesmălţuite, diverse obiecte de
fier. In această umplutură s-a dat
şi de un clopoţel de aramă, în
formă de sferi (fig. 10 /4).
In concluzie, se poate afirma
că sectorul II A de la Tîrgşor
oferi un cîmp prielnic de cercetare şi de elucidare a unor probleme mai largi în legătură cu
0.101 - - - - ,viaţa desfăşurată aici, începînd cu
~~;;;
perioada de trecere la feudalism şi
încheind cu sec. XVII. Ca atare,
Fig. 1O. - 1 -3, vas şi obiecte de fier din sec. X V; -4, clopoţel de
araml (sec. XVI).
cercetările de viitor vor trebui
să abordeze atît ansamblul ariei
de răspîndire a urmelor de cultură materială din perioada arătată, cît şi aspectele
social-economice pe care acestea le implică.
N. CONSTANTINESCU
1 A se vedea materialul şi eoncluziile noastre in nota
preliminari Noi obst,."afii ltr ltgdlttrd tu slralul /J'tfttulal
tk la 1'irgPJr, in SCIV, XI, 1, 1960, p. 167.
1 Cf. B6na lstvan, At llrbopustlai nor ltmtli (Cimitirul avar de la Orbopuszta), in AE, 8-4, 1957, p.
155-174 şi pl. XXX/17; A. B:Uint, GriiiHr aus tkr

A•arttrztil ;" &Iitla, in Do/gSzeged, XIII, 1-2, 1937,
p. 98-104 şi pl. Xl/1; T. Horwath, Dit nariuiNtr Grtlbtr/tltkr I'Dtr Ulii mul KisltDris, in ArrbHutrg, XIX, 1935, pl.
11/10, V /24, XV /39, XXV /19, XXVII/17, XXVIII/7,
17 etc.
a Cf. Mat"ialt, VI, 1959, p. 731 şi fig. 5.
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APXEOJIOrHtiECKHE PACKOllKH B TLIPrillOPE
PE310ME

1) Y t~acmoK 1 A . Apxeonom'lecKBR 3KcneAHQH.R 19 59 r. npe,ncraaJI.ReT co6oit HOB&Jit 3TaJJ
a apxeonom'lecKOM HCCJie,noaaHHH CJie,noa o6HTBHHR Ha TeppHTOpHH T&Iprwopa. B Te'leHHe Tpex
3Kcn~it 38K.JI8Jlb1Ba.JIH PM wypctx>a, '11"06&1 yro'IHHTL rpaHHLU>I Ba>KHeitwmc: KoMnJieKcoa.
B pe3yJlhTBTe npe,naapHTeJILHbiX pa6oT KOJ1J1eKTHB npHwen K 38KJUO'IeHHJO, 'ITO npu H3y'leHHH
CJie,noa o6HTaHHR Ha Hacro.RJ.QeM 3Tane CJie;zyeT o6paTHTL rnaaHoe BHHMaHHe Ha y'laCTKH IAu II A.
Y'IHTbiBBR 3TH yKa:JaHHR, o 1959 r. nepewnu K nooepXHOCTH&IM HCCJie,noBaHHRM o6oux yqacrKou.
B yqacrKe I A npoH3BeJIH HecKOJlhKO nooepxHOCTHbiX paape3ou H orpaHH'IHJJH nno~.Qa;:ut
C 1.\eJILIO HCCJ1e,llOB9.HH.R HeKpoOOJI.R 300XH nepeceneHHit. ,Uo CHX nop BCKpbiJIH H H3Y'IHJIH 69 norpe6eHWl, H3 'IHCJia KOTOpbiX 30 C TpynODOJIO>KeHHeM H 39 C TpynOCO>K>KeHHeM. Ha OCHOBaHHH CTpaTHrpa<l»H'IecKHX Ha6JIJO,IleHHfi H Hait.zleHHOro 8 norpe6eHH.RX HHBeHT&p.R, HeKpOOOJIL 8 Tblprwope
MO>KHo ASTHPOBBTL nepuo,noM OT KOHI.\8 III aeKa H.3. ,no cepe,nHHbl IV o. H.3.
,Uanee aorop Bbi.RBJI.ReT 3Ha'leHHe paCKOOOK ,llByx KaTeropHit >KHJIHJ.Q - Henocpe,nCTBeHHO
npe,nweCTBYIOJ.QHX HeKpoOOJIIO H OOJiee 003,nHHX, 'leM OH.
flepoa.R 'laCTL COOOJ.QeHH.R 38K9.H'IHBaeTC.R KpaTKHM OOHCaHHeM 4leo,naJILHbiX KOMnJieKCOB,
BCKpbiTbiX 8 y'laCTKe I A.
2) B y'laCTKe II A (puc. 1 H 7) HCCJ1e,llOB9.HHR, c O,llHOit cropOHbl, crpeMHJIHCL yYO'IHHTL
HeKOTOpble CTpaTHrpa<l»H'IecKHe ,naHHble, OCo6eHHO B "CB.R3H CO CJIOeM, COOTBeTCTBYJOLQHM 300Xe
nepexo,na K <lleo.ll8J1H3MY, a C ,npyroit - OpoCJie,llHTL apeaJI pacnpOCTp9.HeHH.R CJie,llOB MaTepH8JlhHOit
KYJILTYPbl K ceoepy oT y'laCTKa II A/1957.
H3 oa>KHeitumx pe3yJILTBTOB OTMeTHM oTKpbJTHe 3eMJIRHKH (N!! 5), ,naTupyeMoit VIII a.
(puc. 7).
Yro'IHHJIH TaK>Ke oqepTaHHR 3eMJIRHKH (N!!3/1957) X-XI BB. (puc. 7/9-10).
UcCJie,noaaH&I KpynH&Je KOMnneKc&J <lleo.nllJILHoit 3DOXH (XV -XVI oa.), o6Hapy>t<eHH&Je
a paape3e II A 1 H Ha nno~.Qa.zu<ax 1 H 2.

Oli'L.RCHEHHE PHCYHKOB
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.

1.- 06UUtA BHA pacKonoK B Twpnuope (19S6--19S9 rr.).

2.- Y'lllCTOK IA.

nnau pacKonoK ueKponOJJR III-IV BB. H.:J.
CesepHbJA nJKMI>um. y'IBCTKB IA 9.
4.- '-lepenKu KepaMHKH nepso6wTHoo6UUtHHoro CTJ)OR (1-8) u nepHoAB pHMCKoro BJ18JU>J'IeCTBa
). -

(9-10).
Puc. S.COH<H<eHHeM.
Puc. 6.Puc. 7.Pnc. 8.Puc. 9.Pnc. 10. -

CocyAbl H3 ueKpononR

III-IV

BB.: 1, norpe6euue c tpynononoH<eHHeM; 2, norpe6euue c tpyno-

TbJpnuop. BHA c JOH<HoA cropouw 'lllCTH y'lllCTKB II A.
PacKonKH y'lllCTKB II A (19S7 r., 19S9 r.).
Twpnuop, y'lllcroK II A: cjlparMeHTbJ KepaMHKH H3 3eM11RHKH N! 3/19S7 (X-XI Jto.).
BocCTBHOBJJeHIWI cjlopu cocyAS, HSAAeuuoro B 3eMJJRHKe .'lf! 3/19S7 (X-XI au.).
1-3, cocyA H H<e1Je3Hble H3Ae1JHR XV B.; 4, MeAHbiA K01IOK011b'IHK (XVI B.).

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE TIRGŞOR
RESUME

1) Suteur 1 A. - La campagne des fouilles de l'annee 1959 constitue une etape importante
dans l'etude archeologique du site de Tirgşor. Durant les trois .campagnes precedentes, on avait
fait une serie de sondages pour la delimitation des complexes plus importants, sondages dont
le resultat final a fait voir que, dans la phase actuelle, les secteurs 1 A et II A etaient ceux sur
lesquels il convenait de concentrer les efforts. En consequence, on a procede, en 1959, aux
recherches de surface dans les dits secteurs.
1 - Dans le secteur 1 A, on a pratique plusieurs sections et explore plusieurs parcelles,
pour l'etude de la necropole datant de l'cpoque des migrations. On y a, jusqu'a prcsent, decouvert
Ct etudie 69 tombes, dont 30 a inhumatlon et 39 a incincration. En tenant compte des observawww.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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tions stratigraphiques et de l'inventaire des tombes, la necropole doit remonter a une epoque
placee entre la fin du Ilie si~cle de n. ~. et le milieu du JVe siecle.
Il faut ensuite signaler une decouverte importante: celle de deux categories d'habitations,
les unes immediatement anterieures a la necropole, les autres posterieures a celle-ci.
Enfin, la J•e partie du rapport s'ach~ve sur une br~ve presentation des ensembles d'epoque
feodale rencontres dans le secteur 1 A.
2) Dans le suleur Il A (fig. 1 et 7), les recherches ont eu un double objectif: preciser,
d'une part, certaines donnees stratigraphiques, surtout celles concemant la couche de l'epoque
du passage au feodalisme et reconnaitre, d'autre part, l'aire de diffusion des traces de culture
materielle au nord de la section II A /1957.
Parmi les resultats plus importants, il convient de signaler la decouverte d'une hutte a
demi enfouie dans la terre (n° 5), datant du VIIle sikle (fig. 7), ainsi que les contours d'une
autre hutte (n° 3/1957) des xe-xi· sib:les (fig. 7/9, 10).
On a egalement etudie d'importants ensembles d'epoque feodale (XV•-xvi• si~cles),
mis au jour par la section II A 1 et dans les parcelles 1 et 2.
EXPLICATION DES FIGURES
Fitf. 1. - Plan d'ensemble des fouilles de Tirgşor (1956-1959).
Fig. 2. - Secteur 1 A. Plan des fouilles faites dans la necropole cies m•- IVe siecle de n.e.
Fig. 3. - Coupe de la paroi nord de la tranchee 1 A 9.
Fig. 4.- Fragments dramiques de l'~poque de la commune primitive (1-8) et de l'~poque de la domination
rem3inc (9, 10).
Fig. 5.- Vascs de la necropole dc:s Ille-Ive sieclc:s: 1, tombe ia inhumation; 2, tombe ia incin~ration.
Fig. 6. """7 lufnOr. Vue, prise du sud, d'une partie du sccteur II A.
Fig. 7. - Fouilles du sccteur Il A (1957, 1959).
Fig. 8.- TirfnOr. Secteur Il A, fragmenta dramiques de la hutte n• 3/1957 (X•-x1• siecles).
Fig. 9.- Vase dkouvert dans la hutte n"3/1957 (Xe-x1• aiecles), apres reconstitution.
Fig. 10. - 1-3, vases et objets en fer du xv• siecle; 4, doehette en cuivre (XVle siCclc).
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SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA CIOROIUL NOU
(r.

Băileşti,

reg. Oltenia)

RIMELE săpături

arheologice în aşezarea romană de la Cioroiul Nou au avut
loc in vara anului 1938, cu rezultate foarte interesante. În timpul ultimului
război mondial, întreaga arhivă de şantier a fost însă pierdută, încît reconstituirea acestor rezultate s-a putut face parţial şi numai pe baza materialului arheologic
recoltat atunci 1• Materialul arheologic descoperit în 1938 se conservă însă, în întregime,
la Muze..ul Regional al Olteniei din Craiova.
Din iniţiativa şi cu mijloacele materiale ale Muzeului Regional al Olteniei din
Craiova, aceste cercetări au putut fi redeschise în toamna anului 1959. Paralel s-au făcut
încercări de a se reconstitui şi
unele investigaţii mai vechi, pe
aria cetăţii de pămînt sau în aşe
zarea civilă antică, acoperită azi
de satul respectiv. Pentru perioada
de lucru din 1959 (30 sept.-15 oct. ),
colectivul şi-a îndreptat efortul
principal asupra cetăţii de pămînt
de la sud de sat, care constituie
obiectivul arheologic cel mai
important, ca epocă de locuire,
stratigrafie, material documentar
şi probleme legate de stăpînirea
romană. În acest sector însă, săpă
turile nu au putut avea dezvoltarea şi planul dorit de colectiv,
din pricina numeroaselor şi boga=
Slp4tufi,. dm rt.JI
S~p4turtl• dm 19:i9
telor culturi de toamnă, care
acoperă cea mai mare parte a
cetăţii. Atare lucrări anuale au
nivelat de asemenea complet
vechile săpături din 1938, încît cu
Fig. 1. - Planul general al cetAJii de pimint, cu indicarea vechilor
şi noilor sApAturi.
greu au putut fi identificate şi
înscrise pe plan.
Cetatea de pămÎIIt de la Cioroiul Nou (fig. 1) are o formă patrulateră trapezoidală,
cu colţurile rotunjite. Ea se situează în partea sudică a satului, într-o regiune mlăşti
noasă, prin care se scurge rîul numit pe hărţi Apa Cioroiului, iar de către localnici, Eruga.
Latura de sud a cetăţii, singura păstrată azi intactă, măsurată în exterior are o lungime

P

1 D. Tudor, Ollflrid Romdnd, ed. 11, Bucurqti, 1958,
p. 176 fi urm. Slplturile din 1938 s-au desfqurat sub

conducerea lui C. S.
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de 235 m. Laturile de apus şi rb~rit, parţial distruse înspre
rîu, au lungimea de 125-135 m, pe cînd cea nordid este
roasă de ap~ şi lungimea ei varia în jurul a 130 m. ln 1938,
pe latura sudid, la circa 85 m de~rtare faţă de colţul
sud-vestic al cetăţii, se putea vedea şi intrarea în cetate,
largă de circa 12 m, dar azi ea este total nivelată. Aproape
jumătate din aria nordică a cetăţii a fost distrusă de apa
Cioroiului, care pînă mai acum 60 de ani forma aici o
baltă ce se întindea pînă lîngă sat şi pe care localnicii
o numeau Balta Mare 1 . ln albia rîului se pot vedea şi azi
bogate urme ceramice, de drămizi şi ţigle, drate de
apă din aşezarea civilă şi din cetate, dci cursul lui se
schimbă mereu. ln 1926, o bună parte din valul laturii
vestice a cetăţii a fost nivelat de către săteni şi pămîntul
a fost aruncat în vechiul şanţ pentru a se obţine teren
plan necesar culturilor de zarzavat.
Cetatea a fost ridicată pe o terasă înalt~ de 3 m
faţ~ de terenul mlăştinos şi inundabil ce o înconjoară.
Şanţul de apărare nu s-a săpat pe marginile acestei terase,
ci mai spre interior. Aceasta face ca, în afara incintei, să
rămînă în jurul cetăţii un dîmb lat de 50-100 m neatins
de inundaţii, pe care materialul arheologic îl indid a fi
fost locuit şi înainte şi după ridicarea fortificaţiilor
(fragmente ceramice şi ddmizi). Terasa se prelungeşte
mult înspre apus, dar a fost t~iat~ de şanţul cetăţii care
coteşte spre nord lăsînd în afar~ o rididtură de formă
triunghiulară, pe care a fost o locuire intensă, aşa cum
au arătat săpăturile din acest an. Ca obiective arheologice, pentru viitor, rămîn a fi cercetate prin să~turi:
cetatea de ~nt, terasele exterioare ei (pe laturile de
vest, sud şi est) şi aşezarea civil~ roman~ situată sub
actualul sat.
Cu excepţia zonei distruse de Apa Cioroiului, la
suprafaţa cet~ţii se văd bogate urme ceramice, 'fragmente
de drămizi şi ţigle, bucăţi de chirpic şi foarte puţine
pietre mărunte. Pentru o primă informare, în această
campanie de săpături s-a urmărit lămurirea sistemului de
apărare al cetăţii şi felul de locuire de pe dîmburile rămase
în afara şanţului ei. S-au fixat două sectoare de lucru.
Sectorul 1/1959 din valul şi şanţul sudic al cetăţii
s-a limitat la săparea unei mari secţiuni, lungă de 40 m
şi lată de 2 m (fig. 1 jS. 1). Ea a fost trasată peste val,
bermă, şanţ şi o parte din terasa exterioară cet~ţii.
S~pătura s-a adîncit aici pînă la pămîntul s~n~tos, iar în
şanţ, pînă la pînza apei (fig. 2).
La suprafaţă, un strat de lut vegetal, gros de
10-20 cm, conţine bogate resturi ceramice romane,
printre care s-a descoperit şi un torso mult deteriorat de
1

Informatie culeasA de la locuitorul Totora Nicolae, in vintl de 76 ani.
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Pe baza materialului ceramic cules din stratul de locuire al acestei case, se poate
stabili construcţia ei din prima jumătate a secolului III e. n., pe un teren ce mai fusese
ocupat de locuinţe anterioare, dărîmate spre a obţine material de construcţie şi spaţiu
pentru noua clădire. Din pămîntul de la temeliile zidurilor, alături de resturi ceramice
din sec. II e. n., s-au cules şi două monede din bronz de la Antonin Piui (138-161 e. n.),
acestea fiind sub pavajul casei din sec. III e. n. S-a remarcat de asemenea cl1 sub nivelul
de locuire al acestei case, se gllsesc gropi de gunoaie cu fragmente ceramice, opaiţe şi
un vas te"a sigillata, toate aparţinînd sec. II e. n. După distrugerea locuinţei au avut loc
aici şi unele înhumări tîrzii, aşa cum indicll scheletul deranjat al unui copil de 10-15
ani, aşezat cu capul spre apus şi faţa la rllsărit, la o adîncime de 0,35 m. Groapa Bcută
pentru înhumare a dărîmat o parte din zidul sud-vestic al clădirii. În apropiere de schelet
s-a găsit o cataramă de bronz romană, care nu are legătură cu acesta, deoarece îngroparea
s-a acut mult mai tîrziu.
Pe mamelonul în care se gllsesc ruinele clădirii amintite, urmele de viaţă omeneascll
se întind din sec. II-IV e. n., ultimul veac fiind prezent prin puţine fragmente ceramice
de culoare neagră, dar de factură romană (material similar cu cel descoperit la Sucidava).
Acest strat de cultură indicll o viaţă continuă şi atinge grosimea de 1,20 m. În el s-au
descoperit şi cîteva cllrămizi întregi de mărimea: 0,27 x 0,20 x 0,06 m, iar mulţimea ţigle
lor sBrimate fac dovada acoperirii casei cu acest material. Urmele unui cuptor cu zid
de cllrămidll legat şi spoit cu lut galben, s-au precizat lîngă zidul sudic al clădirii. În
jurul lui se puteau vedea multă cenuşă amestecată cu cllrbuni, cuie de fier, două suie
de os şi multe resturi ceramice, cu unele vase întregibile. Alături de acestea, multe
resturi de oase şi cochilii de melci comestibili indică funcţia acestui cuptor pentru
copt pîine şi pregătit alimentele. ln vecinătatea cuptorului, dar Bră să aibă legătură
cu acesta, s-au cules numeroase bucllţi din vase de sticlă de culoare neagră,
asemănătoare cu acelea descoperite la Sucidava în şanţul de cultură din sec.
IV-Ve. n.
ln afara locuinţei s-au găsit de asemenea, în partea ei sudicll, la o adîncime de 0,60 m,
o vatră din lut ars şi ţigle romane, al cllrei material ceramic indică sec. II e. n. Mai este
de asemenea util a aminti şi existenţa cîtorva gropi de gunoaie din afara locuinţei, în
care materialul ceramic aparţine fie sec. II e.n., fie sec. III e.n., ultimul fiind contemporan
,
cu această clădire.
Din gropile de gunoaie precizate în zona acestei clădiri, s-au recoltat bogJte materiale ceramice ce urmează a se curăţi şi restaura mai tîrziu. Deocamdată, prezentăm aici
numai o parte dintre obiectele caracteristice şi în stare mai bună de conservare, descoperite
în cursul campaniei de săpături din 1959.
1. Două lămpi de lut de imitaţie locală, după opaiţe cu firma IANV ARI, plasată
pe fundul obiectului. lanr~arius era deja cunoscut în această aşezare 1, ca şi în alte centre
romane ale Daciei inferioare 2 • Un al treilea opaiţ, din aceeaşi categorie, are ştampila prea
tocită, ca să poată fi descifrată.
2. Ac de bronz (stylus?) rupt în două.
3. Fragment dintr-un tipar de lut negru, in formă de medalion (diam. 0,08 m şi
grosimea de 0,012 m). Pe spatele lui apare grafitată inscripţia: l11/i Cth .. ., acesta fiind,
desigur, fostul proprietar al obiectului (fig. 3).
4. Vas de te"a sigiJiata, pllstrat fragmentar, inalt de 0,09 m şi avind diam. gurii
de 0,20-0,24 m. Din decor (ce pare a se fi repetat) se păstrează intactă o scenă, in
care vedem o biga condusă de un personaj plasat stingaci deasupra cailor, şi un cîine
alergînd lîngă copitele telegarilor. Două măşti de teatru încadrează tabloul. Este un
1

D. Tudor,

op,

rit., p. 423, nr. 308.

1

lbitkm, p. 80.
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frumos obiect original, de import, care, după formă, tehnica pastei şi decor, provme
din atelierele ce produceau sigillatele din Gallia, în sec. II e. n. (fig. 4).
5. Fragment dintr-un vîrf de fier de plug roman mult avariat de rugină.
6. Vas cu două torţi, inalt de
0,15 m, specific primei jumătăţi
a sec. III e. n. (fig. 5 /1 ).
7. Strachină, înaltă de0,085m
şi cu deschiderea gurii de O, 195 m
(sec. II-III c. n.) (fig. 5 1 4).
8. Ulcea piriformă, înaltă de
lnscrip{ic pc un tipar de ar~otil:i.
0,08 m, specifică sec. III e. n.
9. Capac de vas de formă
conică, cu buton, inalt de 0,05 m,
cu diam. bazei de O, 16 m, identic
cu cele descoperite la Sucidava,
in maret număr, unde se datează
din sec. IV-\' e.n. 1 (fig. 5 15).
10. Strachină întreagă, din
lut gălbui, înaltă de 0,045 m şi
avind diametrul gurii de 0,115 m
(sec. II-III e. n.) (fig. 5 ;7).
11. Strachină plată, ruptă in
mai multe bucăţi, înaltă de 0,04 m
şi avînd diam. gurii de O, 170 m.
Aparţi ne sec. 111 e. n. (fig. 5 13).
!'il(. 4.
12. Cupă deteriorată, înaltă
de 0,095 m şi avind deschiderea
la gură de 0,09 m (sec. III c.n.)
(fig. 5-6).
În timpul campaniei de
săpături s-au achiziţionat de la
sătenii din Cioroiul Nou, citeva
obiecte descoperite întîmplător pc
aria aşezării civile romane. Dintre
acestea sînt mai importante:
13. Strachină in altă de O, 1Om
şi cu diam. gurii de 0,24 m (sec. II
e. n.) (fig. 5 2).
14. ~Ionedă de bronz:
FAVSTINA AVGVSTA. Rv.
TEMPOR FELIC. S. C. Îms
părăteasa înconjurată de patru
copii 2 •
15. Bază fragmentară din
Fig. 5.
Ceramică romană (sec. Il
1\').
marmură de la o statuetă a Hygiei,
înaltă de 0,10 m, lată de 0,125 m
şi cu litere inalte de 0,008-0,013 m. Descoperită de locuitorul Ion S. Tudor. Din
elementul sculptural se păstrează poala hainei cu picioarele zeiţei şi alături un altăraş
1

Dada, VII- VIII, p. 384, nr. 14, fig. 380, o.

~

Cohcn, liP, 222.
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Numele antic al aşezării ne rămîne deocamdată necunoscut. Dintr-o inscripţie
deducem că exista aci o slalio 1 ca post militar de supraveghere a regiunii.
Resturile arheologice ce se descopăr in cetate şi aşezarea civilă fac dovada însă că la
inceputul sec. III e. n., ea depăşise simplul aspect de vicus şi căuta a lua aspectul unui
centru cu caracter urban 2 •
fragmentară

D. TUDOR

APXEOJIOr:HqECI<H:E PACI<Olli<H: 8 qoPOIOJI HOY
PE310ME
PeayJlbTBTbl nepubiX apxeonorH'·IecJ<HX paCKonoJ<
Hoy

(I:fc-IV

19 38

r. Ha pHMCKoit CTOJIHJ<e qop01on

BB. H.3.) He 6biJ1H HCOOJlb30BaHbl H3-3a nOTepH apXHBa paCKOOOJ< BO BpeMJI OOCJIC)l-

Heit MHpOBOit BOHHbl.

8 1959

r. npOH3BeJJH pa3pe3 B o6opOHHTeJJb.:OĂ CHCTeMe 3eMJ1JIHOU l<penOCTH H yYO'IHHJlH

4lopMy H pa3Mepb1 pua, 6epMbl H BaJJS (pHC.
o nocrpoitJ<e J<penoCTH B cepe,llHHe

III

2). 8

CJIC)lbl pHMCKOro ,llOMS H3 J<SMHJI H H3BeCTJ<OBOrO

III

B. H.3.

8

pacroopa,

1/S. 2)

BCKpbmH

ASTHpyeMoro nepooit OOJlOBHHOit

Mycopuoit RMe o6uapymHJJH 6oraTLiil J<epBMH'IecJ<Hit MBTepHan (pHc.

J<oroporo HawiiH H cocyA H3

C

XO,lle pSOOT OO,llTBepAHJJOCb Ope.t:UlOJlO>KCHHe

o. H.3. Bo BTopoM yt~aCTJ<e paCKonoJ< (pHc.

3

H

4),

cpe,llH

terra sigil/ata.

noMOlllbW MOHeT Y.llaJJOCb yCTBHOBHTb, 'ITO noceneHHe cymecroooano B Te'leHHe ,llonroro

II
statio;

II-III

BpeMeHH, OT HS'IaJJS

B. ,IlO BpeMeH repiUUIHJI (nOCJle,llHJIJI MOHeT8). Bo

AHJ18Cb BoeHHSJI

HS)lnHCH ynOMHHSWT O OOrBTLIX 3eMeJJbHblX COOcroeHHHJ<SX-pBOOBJ18AeJJb-

QSX.

Jlo

CHX nop

HeH3BeCTHO aHTH'IHoe

H83BSHHe OOCeJJeHHJI,

CTpeMHBWerocJI

BB. 3,llecb HSXOCT8Tb ropo,llOM.

06'h.JICHEHHE PHCYHKOB
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
PHc.
Puc.

1. - 0611lHA nnaH :JeMJJRHoA Kpenocm c yK838HHeM npeH<HHX H HOBbJX pacKonoK.
2.- Y'lliCTKH 38UUtTHoll CHCTeMbJ :JeMJJRHoA Kpenocm.
J.- Hll,llnHCh HB rnHKRHoA ciK>pMe.
4. - Cocy.ll H3 lm-11 rigil/tJitJ.
S. - PHMCKBR KC:pBMHKB (11-JV BB.).
6.- 06noMoK pem.e4Ja c Hll.llOHChJO.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE CIOROIUL NOU
RESUME

Les fouilles faites anterieurement (1938) dans cette station romaine des IIc - JVc siecles
de n.C:. n'avaient pu etre mises en valeur, par suite de la perte, au cours de la seconde guerre
mondiale, des archives du chantier.
Au cours de la campagne de 1959, on a pratique une section a travers le systeme defensif
de la forteresse en terre, permettant de constater la forme et les dimensions exactes du fosse, de
la berme et du vallum (fig. 2). Ces recherches ont confirme que la forteresse avait ete elevee vers
le milieu du IIJc siecle de n.e. Dans le second secteur des fouilles (fig. 1fS.2), on a mis au jour
les restes d'une maison romaine datant de la premiere moitie du Ilie siecle de n.e., et construite
en pierres liees de mortier. On y a decouvert, dans des fosses a ordures, un riche materiei
ceramique (fig. 3 et 4), contenant entre autres un vase du type terra sigillala.
1

D. Tudor, Dp. dl. p. 422, nr. 300.

z f!entru alte: date:, v. D. Tudor, op. dl., p. 176 şi urm.
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Grâce aux monnaies recoltees, on a pu etablir que cette station avait eu une longue existence,
allant du ne siecle de n.e. jusqu'au IC3ne d'Heraclius (derniere monnaie trouvee). Une s/olio
militaire y fonctionna durant les n·- Ilie siecles; d'autre part les inscriptions attestent la presence
de riches proprietaires fonciers, egalement proprietaires d'esclaves. Le nom ancien de cette
station qul etait sur le point de se transformer en viile, demeure, pour l'instant, inconnu.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.
S.
6.

-

Plan d'cnaemble de la fonercasc cn terre, montrant lea fouillcs ancienncs
Scction ia traven le syatcmc dCfcnsif de la fonercsac cn tem:.
llliCription sur un moule cn argile.
Vase de typc '"'• sixill•t•.
CCramique romaine (lle -Jve sicdca).
Fragment de sculpture avec inscription,
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SUCIDAVA VI
A DOUĂSPREZECEA (1959) CAMPANIE DE SAPATURI
ŞI CERCETARI ARHEOLOGICE DE LA CELEI
(r. Corabia, reg. Oltenia)*

C

ERCETĂRILE

arheologice din timpul acestei campaniidelucru(17 iulie- 31 august
1959) s-au axat pe tema cunoaşterii topografiei şi fazelor de locui re din ce aşezarea
civilă», problemă ce fusese abordată încă din timpul ultimilor doi ani de investigaţii. S;a urmărit, în primul rînd, a se preciza traseul, natura şi epoca fortificaţiilor de
apărare ale ce oraşului>> Sucidava, care închid împreună o suprafaţă de circa 25 ha. Cum
acestea sînt azi aproape total nivelate la suprafaţa terenului, identificarea direcţiei traseului
lor urmează a se face cu ajutorul planului sumar ce 1-a ridicat Gr. Tocilescu şi Pamfil
Polonic, acum vreo 60 ani. Planul lor este de fapt o schiţă întocmită numai pe baza amă
nuntelor ce mai apăreau în secolul trecut la suprafaţa solului; de aceea el comportă o
serie de modificări şi îmbunătăţiri, care s-au făcut vizibile chiar in timpul acestei campanii
de săpături.
După cum s-a subliniat şi în rapoartele anterioare, săpăturile pe aria vechiului
ce oraş» roman sînt extrem de anevoioase din pricina construCţiilor şi uliţelor satului
Celei, care au suprapus şi au distrus urmele antice. Atare situaţie împiedică dezvoltarea
unor săpături pe suprafeţe mari, lasă posibilitatea a se face cercetări numai acolo unde
este loc neacoperit şi adesea unele complexe arheologice nu pot fi urmărite sau elucidate
pînă la capăt, din cauza acoperirii lor prin construcţii moderne.
În vara anului 1959 s-a săpat in mai multe sectoare ale c< oraşului », in zone in
care vechile planuri şi descrieri indicau urmele unor ziduri şi turnuri de apărare (fig. 1).
Jutorul de md din faţa {Colii elemmtare (fig. 2) a fost primul atacat, deoarece in acest loc
planul-schiţă al lui Tocilescu şi Polonic indica o poartă a ce cetăţii», cu douăturnuri pătrate
ieşite spre nord şi plasate pe mijlocul zidului ce constantinian », ale cărui elemente au
fost precizate in 1958 prin secţiunile S V şi S VI săpate in dreptul bordeiului lui
Radu Popa Şapcă 1 • Această poartă se plasa de el pe traseul drumului antic (suprapus
azi de o uliţă a satului), ce pornea de la portalul podului lui Constantin cel Mare şi tăia
ce aşezarea civilă» in linie dreaptă cu direcţia S-N. Prezenţa poqii apărea firească in
acest punct, dar rezultatul investigatiilor din 1959 a fost cu totul altul. Clădirea şcolii şi
casele vecine ale locuitorilor ne-au limitat axarea cercetărilor in acest sector la două
secţiuni, pe cele două rigole ale uliţei, cu unele mici casetări in uliţă şi în curţile din
faţa acestor construcţii, neputîndu-se secţiona în întregime nici drumul actual spre a nu
opri circulaţia pe el.
Secţiunea S IX din rigola vestică a uliţei din faţa şcolii elementare a fost săpată
pe o lungime de 52 m cu o lăţime de 2 m şi la o adincime de 2,50-3,50 m, iar S X
din rigola estică a fost lungă de 40 m, lată de 2 m şi s-a scoborit în unele puncte pînă
la adincimea de 5 m.
• Colectivul a fost format din prof. D. Tudor, responsabil, Exspcctatus Bujor, adjunct şi Gh. Pocnaru-Bordea,
student.
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În secţiunea S IX straturile de locuire sînt foarte răscolite, dar pe baza materialului
arheologic se pot determina trei epoci: una romană din secolele II- III, alta constantiniană
din secolele IV- V şi ultima, rominească, cu totul recentă. Sint absente cu totul urmele
bizantine (secolul VI). Deranjarea stratigrafiei in partea sudică a secţiunii este provocată
de o serie de gropi adinci romineşti (3-3,50 m), săpate probabil pentru gheţării şi umplute
ulterior cu gunoaie. Totuşi, pe această porţiune sudică s-au precizat resturile a două ziduri
din blocuri de piatră groase de 0,60 m, care prin adincimea la care stau, tehnica lor şi
materialul ceramic din jur, aparţin secolelor IV-V. Sub temeliile lor apare un strat
cu ceramică din secolele II-III. Din acest prim strat de locuire (care se intinde de altfel
pe intreaga secţiune) s-au cules ca materiale specifice epocii: fragmente de ceramică roşie
provincială romană, fragmente de terra sigi/lat11, un fragment de opaiţ cu firma [lan]f,~/1Rl, o toartă de la o căldăruşă din bronz, un opaiţ tri/yg11is şi altele (nici o monedă).
Ca materiale ce aparţin epocii de locuire din secolele IV- V sint resturi ceramice destul
de abundente şi o fibulă cu capetele in formă de ceapă.
Descoperirea cea mai importantă din această secţiune o constituie urma unui masiv
zid gros de 2,40 m şi care are in partea sa sudică un turn circular de aceeaşi grosime
(fig. 2/1 ). Acest zid se continuă spre est pe sub actuala uliţă (secţiunea S X din rigola de est),
unde se păstrează mai bine (vezi mai jos). Din păcate acest zid a fost complet scos în
acest punct pe o porţiune de 2,50 m, şi in acelaşi timp a fost tăiată legătura lui cu turnul
respectiv. S-a putut constata că ambele încalecă peste urmele unei locuinţe romane din
secolele 11-111 (o vatră şi ceramică) şi s-a construit peste un strat de lut negru, bine
bătut, in care apar nisip şi resturi ceramice din aceleaşi veacuri. Dar in acelaşi timp se
constată existenţa unei urme de locuinţă tirzie din secolele IV- V, alipită de partea sudică
a turnului, cu o vatră de la al cărei foc s-au păstrat urme de arsură pe zid (fig. 2!2). Sub
această ultimă locuinţă apare un nivel de locuire din secolele 11-111 (ceramică). Dintr-o
atare situaţie stratigrafică deducem că acest turn împreună cu zidul de care se lega s-a
construit in sec. III e. n. (vezi mai jos).
Turnul de formă circulară are corpul ieşit spre sud faţă de linia zidului de care
se lega. O parte din corpul lui se găseşte in curtea şcolii elementare. Interiorul turnului
măsoară 6,75 m in lungime şi 6 m in lăţime. Dacă adăugăm şi porţiunea de legătură
a lui cu zidul, acum distrusă, lungimea lui era la origine de 9,25 m (fig. 2/1 ). Grosimea
totală a zidului turnului este tot de 2,40 m, cu o temelie înaltă de 1,80 m. El fusese
îmbrăcat cu blocuri de piatră pe ambele feţe, după cum indică cele două prilguri de
sprijin ale soclului, late fiecare de 0,60 m. Din fericire un atare bloc, dezlipit de pe faţa
exterioară a zidului cu ocazia construirii actualei şcoli elementare, se mai păstrează şi
azi in curtea şcolii. El este cioplit regulat din calcar de Vraţa şi este de mărimea 0,88 x
0,60 x 0,40 m. O secţiune făcută prin camera turnului arată la bază peste loess un strat
de pămînt de umplutură gros de 1,80 m, in care apar numai fragmente ceramice din
secolele 11-111 (intre care şi o amforă fragmentară). Acest strat de umplutură a fost
căpăcit cu o platformă de mortar slab din var, groasă de 0,10 m, care constituia podeaua
camerei turnului. Pe această platformă se extinde un strat de dărîmături cu puternice
urme de foc, gros de 0,20-0,50 m, in care urmele ceramice, cărămizile şi ţiglele indică
secolul IV, după care urmează stratul de pămînt vegetal (gros de 0,20-0,30 m) cu urme
romineşti recente. Intrarea in turn, ce va fi fost spre nord, nu s-a putut stabili din
cauza distrugerii zidăriei.
Alipit de zidul de incintă, de care se lega turnul circular, apar pe faţa lui nordică
urmele unui al doilea zid din piatră spartă şi mortar de var (fig. 2 /1,2). Şi acesta a fost
scos aproape complet, dar după molozul rămas in locul lui se poate stabili grosimea sa
de 1,85 m, cu o temelie ridicată cu 0,90 m mai sus decit a primului zid. El a fost construit
pe trei straturi de lut anume pregătite şi bine bătute, ele fiind de jos in sus din lut negru
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(gros de 0,65 m), lut cenuşiu (0,06 m) şi lut ars (0,20 m). Ce rost avea acest ultim zid
nu putem şti, fiindcă urmele lui nu există înspre răsărit (secţiunea S X din rigola de est),
iar spre apus nu a putut fi urmărit din cauza clădirilor moderne. El poate fi un adaos
pentru drumul de rond (?), sau rest de la o clădire alipită de zidul cel mare. Rostul lui,
ca şi al altor probleme ridicate de acest sector, urmează a se preciza în viitoarele
cercetări.

La 1 m depărtare spre nord de această incintă se întîlneşte o podea din lut ars,
bine bătut, amestecat cu pietriş, lungă de 7 m şi groasă de 0,10 m, ce reprezintă pardoseala unei locuinţe (fig. 2/2). La acelaşi nivel cu această platformă şi la depărtare de 11 m
de zidul cel mare dăm peste un postament zidit izolat, de forrm pătrată, cu latura de
0,90 m şi păstrat pe o înălţime de 0,80 m, dar al cărui rost nu poate fi stabilit (fig. 2 /1,2).
Alături de acest pilon de zidărie, chiar în capătul nordic al secţiunii s-au stabilit urmele
unei camere cu zidăria total scoasă. Ea are o lungime de 4 m şi zidurile groase de 1,75 m.
La centrul secţiunii zidurile ei se termină regulat, ceea ce indică două uşi în aceeaşi linie
aşezate în dreptul pilon ului amintit (fig. 2/1 ).
lo secţiunea S X din rigola de est (fig. 2 /3) s-au precizat aceleaşi epoci de locui re şi
materiale ceramice ca în secţiunea S IX. In plus a apărut şi un fragment de vas dacic,
se pare lîngă o vatră de mărimea 1,30 x 1,30 m. Zidul cel mare este aici păstrat parţial,
cu temelia groasă de 2,40 m şi înalt de 1,40 m. Zidul de la temelie în sus are grosimea
de 1,80 m. Soclul lui dinspre sud este lat de 0,45 m încît putea suporta un parament
de blocuri de felul celor întîlnite la turnul circular. Este lucrat în optiS incert11m şi a putut
fi urmărit pe o lungime de 6 m în latul uliţei. Spre răsărit este distrus tocmai într-un punct
în care, la o adîncime de 0,80 m faţă de actualul nivel al solului, apare în curtea locuitorului M. Cheche (casa nr. 440) un strat gros de 0,75 m format din pietriş mare specific
celui folosit la pavarea drumurilor romane. Sub acest strat de pietriş se găseşte un al
doilea compus din lut negru şi bucăţi de cărămidă, amestecate cu fragmente ceramice
data bile din secolele II-III. Este probabil ca pe aici să fi trecut drumul roman (o poartă?)
ce venea de la capătul podului constantinian (fig. 1).
·
Alipită de faţa sudică a zidului şi cu gura spre apus, a fost precizată baza unui
cuptor lucrat din cărămizi, lungă de 1,53 m şi lată de 1,26 m, cu grosimea zidurilor variabilă între 0,23-0,28 m (fig. 2/3). Cărămizile din zidăria lui sînt de adunătură, întregi
sau fragmentare, legate cu lut cleios, iar pe latura vestică sînt înlocuite cu bolovani.
Vatra are mărimea 0,55 x 1 m şi cărămizile cu care s-a pardosit sînt de mărimea 0,27-0,37
m. In interiorul cuptorului şi pe lîngă el s-au aflat resturi de arsură, bucăţi de rîşniţă,
un opaiţ specific ca formă secolului IV şi fragmente ceramice de culoare negricioasă,
caracteristice pentru secolele IV- V, care toate îl datează în această epocă tîrzie.
La nord de marele zid ce taie secţiunea S X s-au precizat urmele unui pavaj din piatră
şi cărămidă, corespunzător ca nivel cu cel din pietriş şi lut ars din prima secţiune, şi
peste care se găseau multe ţigle prăbuşite de la o clădire. De la această clădire face
parte un zid de piatră şi var, cu direcţia est-vest, gros la temelie de 1,20 m şi înalt de 1,50
m, care a putut fi urmărit în latul uliţei pe o distanţă de 6 m şi se constată a fi fost
paralel cu cel de incintă. Pe partea de nord a lui s-a dat de o scară de acces lată de
1,05 m, înaltă de 0,80 m şi cu treptele înalte de 0,20 m. Din indicaţiile date de către
oamenii bătrîni ai satului, treptele de piatră ce acopereau aceste scări au fost scoase
în 1909 şi folosite pentru pardosi rea bisericii locale. Poziţia acestei scări indică că ea
deservea o clădire al cărei corp se extindea spre zidul cel mare de la sud, construită
probabil în sec. III e.n.
Cercetările din sectorul situat în faţa şcolii elementare duc la o serie de constatări.
In primul rînd nu există aici sub uliţa actuală o poartă flancată de două turnuri şi nici
urmele drumului roman, elemente arătate de Tocilescu şi Polonic. Acestea urmează
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a se verifica mai spre est de acest punct. In schimb, zidul cu turnul circular sînt descoperiri noi şi prin stratigrafie, dimensiuni, formă, tehnică, orientare etc. nu au legături
cu zidul « constantinian)) precizat la răsărit, în 1958, în seCţiunile S V şi S VI. Pînă
la obţinerea unor date mai concrete presupunem că ele aparţin unei puternice fonificaţii
romane din piatră, a cărei arie se întindea spre nord de aceste ziduri, construită în sec.
III e. n., epocă în care Sucidava se menţine sub stăpînirea romană. Astfel putem explica
absenţa şanţului « constantinian)) la nord de acest zid de apărare, unde apar clădiri,
apoi locuinţele din sec. IV-V alipite pe faţa sa sudică. Această fortificaţie fusese probabil
legată la colţul său de SE cu zidul « constantinian », astfel că şanţul îl ocolea pe la est
şi nord, problemă pe care o vor rezolva viitoarele săpături. Din cauza marilor răscoliri
ale terenului, nu s-a putut stabili urma şanţului de sud al acestei fortificaţii, dacă nu
cumva respectiva jossa va fi fiind însăşi cea descoperită în campaniile de săpături din
1957 şi 1958, în grădina şcolii elementare 1 . Lucrul se va lămuri în viitoarele campanii
de săpături.
Jectom/ de pe /at11ra 11ordicd a« atezdrii civile>> a adus alte preciziuni importante privitoare la sistemul de apărare al « oraşului» Sucidava. El este situat la 81 m faţă de actuala
şosea naţională spre Corabia şi la 133,50 m vest faţ~ de colţul de NE al << cetăţii civile».
S-au executat aici două seeţiuni cu direeţia S-N peste şanţul de apărare, care în unele
locuri încă este vizibil la suprafaţa solului (fig. 1).
Secţiunea N I a acestui sector a fost săpată pe o lungime de 68 m şi o lăţime de
2 m (fig. 3/1 ). La nord s-a precizat jossa, lată de 19 m şi adîncă la origine de 3,50 m.
Panta ei dinspre bermă este mai pronunţată decît cea nordică. Berma are o mărime
neobişnuită, fiind lată de 17 m. În ea s-a descoperit o groapă (4 x 4 x 1,50 m) cu cenuşă,
gunoaie şi fragmente ceramice, ace de os, un fragment de vas figurină 2, fragmente
de terra sigi//ata etc. specifice secolului II şi puţine obiecte de metal atipice. Materialul
arheologic din această groapă datează din secolele II- III şi ea a fost căpăcită cu
lut galben, aruncat cu ocazia săpării şanţului de apărare al cetăţii civile. La o depărtare
de 17 m de şanţ au apărut demolate aproape complet temeliile a două ziduri paralele,
groase fiecare de circa 2 m şi avînd între ele un spaţiu lat de 1,55 m, în care se bătuse
lut negru. S-a putut preciza că aici exista un turn-bastion lung de 8,50 m şi ieşit în
afară spre nord cu 3,55 m faţă de linia exterioară a zidului de apărare.
Secţiunea a fost prelungită cu circa 16 m spre interiorul aşezării, descoperindu-se
multe dărîmături, ceramică, cărămizi şi ţigle, care toate indicau o locuire în secolul III.
Nu au apărut urme databile din secolele IV- V. O ţiglă cu ştampila inversată ..ALM 3 ,
precum şi o monedă constantiniană, ambele descoperite la suprafaţa solului, au putut
fi aduse aici mai tîrziu.
Secţiunea N II a acestui sector a fost lungă de 43 m şi lată de 1 m (fig. 3/2).
In general şi aici s-au obţinut aceleaşi dimensiuni şi aranjament al elementelor ce constituie sistemul de apărare, aceleaşi materiale arheologice etc. In jossa ei au apărut fragmente de terra sigillata de imitaţie, o monedă din secolul II, resturi dintr-un schelet deranjat, o amforă spartă, un ac de bronz etc. Zidul de incintă (scos de asemenea) a apărut
fără bastion, cu temelie ce se scoboară pînă la 1,55 m adîncime. Berma are şi aici
aceeaşi lăţime.
Săpăturile din acest sector au dat de asemenea o serie de rezultate importante.
Se constată în primul rînd că pe această parte << oraşul » nu fusese apărat de un simplu
val cu şanţ cum credeau Tocilescu şi Polonic, ci cu un zid de piatră prevăzut cu bastioane
pline, al căror număr şi aranjament se vor stabili în viitoarele campanii de săpături.
SNtitlaN V, in Mmtri411, VII, p. 483.
Gh. Ştefan, Le um1p romfli11 iU Drt1}1111 iU Jtu, in
D•d•, XI-XII, p. 131, fig. 13/1-6.
1

1

1
D. Tudor, Sudthra Il, in Dt~ti•, VII- VIII, p. 379,
nr. 10 şi D. Tudor, Oltt11it1 Rsmt~Nl, ed. Il, 1958, p. 87
şi 406, nr. 174.
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Şanţul şi acest zid s-au ridicat in
secolul III într-o regiune in care
se făceau inhumări şi se aruncau
gunoaie. Lipsa monedelor şi a
altor elemente arheologice mai
sigure ne împiedică a stabili o
dată mai precisă pentru construcţia acestor fortificaţii, ce par a
se fi executat cam pe la mijlocul
secolului III, o dată cu ridicarea
celor de la Romula-Reşca şi
Cioroiul Nou 1 • Absenţa elementelor de locuire din secolele IV-V
e un indiciu d in această epocă
«oraşul» nu s-a mai extins pînă
aici. Este probabil că demolarea
zidului nordic al fortificaţiei să se
fi făcut in cea mai mare parte cu
prilejul construcţiilor constantiniene de la Sucidava, care cereau
mult material constructiv, distrugere continuată apoi pînă în vremea noastră de localnici.
In sectorul de pe latura esticd
a for tijicaţiilor « t1fezdrii civile >> a
Sucidavei a fost săpată o secţiune
E 1 pe o lungime de 16 m, lăţimea
de 2 m, adincindu-se pînă la maximum 1,60 m, in scopul de a se
preciza traseul şi natura întărituri
lor pe această parte (fig. 1). S-a
putut constata cu această ocazie
că traseul fixat de Tocilescu şi
Polonic pentru latura de est a
fortificaţiilor «urbane>> este greşit.
Ele se găsesc mult mai spre vest
şi au un zid continuu de apărare
(nu un simplu val), care se indreaptă spre colţul de răsărit al
cetăţuii romano-bizantine. Şi aici
zidul de apărare, gros de 1,90 m
fusese scos pînă la baza sa (fig.
3 /3), situată pe stratul de loess la
o adţncime de 1,60 m. El are spre
răsărit o bermă şi un şanţ, care
n-au putut fi cercetate deoarece
sint acoperite de o uliţă a actualei
comune.
1

D. Tudor, 0/ltlli• Rom•nti, cd. 11, 1958,

p. 160 urm.
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Prin acest mic sondaj s-a putut preciza deci că latura de apărare estid a « oraşului>>
fusese prevăzută cu zid pe întreaga ei lungime şi că traseul ei se găseşte mult mai la
vest faţă de indicaţiile lui Tocilescu şi Polonic.
Zid11/ di11 co/(11/ de i\'r' al celd(11ii rolllflJJo-bizt~IJIÎIIe, cercetat în suloml di11 fata
lllnlllllli D, în seCţiunea S VI~. constituie o descoperire nouă şi interesantă în ceea ce
priveşte sistemul de apărare al acestei fortăreţe (fig. 1).
În urma ploilor el a apărut prima dată în mica uliţă modern:\ ce duce direct la
cetate. llrmărindu-se ruinele de aici s-a constatat existenţa unui puternic zid, gros de
1,40 m, lucrat în op11si1uerlm11 şi avînd direcţia N-S. Deşi păstrat cu mari întreruperi
(fig. 4), se vede totuşi că el unea colţul de nord-est al cetăţuii romano-bizantine cu zidul
« constantinian)) din « aşezarea civilă)) 1 • Zidul traversa şanţul (peste care era probabil
o punte sau o boltă ?) şi se lega neorganic de turnul trapezoidal D din colţul de nord-vest
al cetăţuii romano-bizantine. Pe panta şanţului dinspre cetăţuie el se păstrează pînă la
o înălţime de 3 m, dar locul său de legătură cu aceasta este rupt pe o lungime de 3,30 m.
Pe pantă zidul urca în formă de trepte în a căror zidărie este folosită şi cărămidă aşezată
pe 2-5 rînduri. După aspect cărămida folosită aici este din secolele IV- V. Fundaţiile
lui pe această pantă sînt fixate direct în lutul galben şi pe lîngă ele au apărut cîteva
fragmente ceramice dacice. Se constată de asemenea că faţa estică a lui este sclivisită
la legătura dintre blocurile din piatră. Dupi materialul folosit şi tehnica constantiniani
acest zid aparţine secolelor IV- V, dar este greu de precizat scopul pentru care fusese
construit. Atart: ziduri s-au precizat din săpăturile mai vechi şi la colţul de SV al cetăţuii
romano-hizantine, dar acolo aveau rostul de a împiedeca trecerea dintre ea şi lunea
Dunării. Deocamdată se pot face două ipoteze în legături cu funcţia acestui zid. Putem
bănui că el compartimenta şi fortifica o parte a «aşezării civile>> într-o epocă tîrzie de
locuire a acesteia, prin zidul « constantinian >>. Se mai poate presupune de asemenea că
rostul lui era şi acela de a constitui un mijloc de legătură directă între cetăţuia romanobizantină şi «aşezarea civilă)), separate după cum se ştie de un şanţ larg de 15 m şi adînc
de 6 m. ln acest caz, pe culmea acestui gros şi înalt zid putea fi construit din bîrne un
fel de pod continuu pentru circulaţia pietonilor. O atare legătură pare firească, deoarece
pe laturile de nord şi vest ale cetăţuii nu au apărut porţi largi de comunicaţie între aceasta
şi « oraşul roman)), principala intrare în cetăţuie fiind plasată de-a lungul pantei de sud
a platoului fortăreţei. O limurire se ~şteaptă din viitoarele cercetări.
În sec/om/ Ma/111 DIIIJ(lrii situat la capătul sudic al uliţei ce duce de la biserici în
lunea Dunării (fig. 1), s-a urmărit identificarea zidului de apirare dinspre Dunire a« aşe
zirii urbane)); dar acest zid a dispirut cu totul, fiind distrus de apele fluviului. S-a sondat
prin două secţiuni lungi de 36 m (:MD I) şi 16 m (l\ID II) late de 2 m. În cele doui secţiuni
s-a putut observa d straturile din perioada romani - neroase de Dunăre - sînt cu totul
riscolite şi aici s-au depozitar cantitiţi mari de gunoaie, chirpic, ţigle, cărămizi, dărîmături
etc., atît în perioada antică cît şi mai tîrziu. S-au cules fragmente ceramice dacice (Latene),
romane din secolele II-III, bucăţi de rîşniţă romane, un opaiţ cu firma ARMENI şi
altele. În secţiunea MD I a apărut şi un mormînt recent, cu două monede (firfirici).
Stratul de locuire de la bază îl constituie urmele unor locuinţe din cultura Vădastra.
Dintre acestea a fost săpată numai una, situată pe mijlocul secţiunii MD II. Avem
de-a face cu o locuinţă din chirpic şi bîrne de lemn, lungă de 4,50 m şi lată de 4 m.
Pardoseala ei era aşternută cu bucăţi de trunchiuri de copaci, peste care se plămidise lut
gros de 0,30 m, netezit la suprafaţă. Casa fusese incendiată şi pereţii laterali din chirpic,
împreuni cu întreg inventarul casnic, se prăbuşiseră pe pardoseali. În complexul acestei
locuinţe nu au apirut unelte de mund şi nici multe resturi de oase. Tn schimb s-au
1 După :lfirm:.ţia

2C- c !

locuirnrului Gh. Cinc:l, zidul trece pe sub casa sa.
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cules mai multe vase întregi, sau întregibile, precum şi mai multe rîşniţe. In lungul peretelui de vest se găseau căzute în şir cîteva vase, care fuseseră aşezate pe o poliţă. Sînt
vase de dimensiuni mijlocii pentru uz casnic. In colţul de sud-est al încăperii se depozitaseră vasele mari de provizii, iar pe lîngă peretele de nord trei rîşniţe şi un vas arătau
locul de pisat grăunţele. Vatra locuinţei se găsea în centrul ei. In acest sector cercetările
arată existenţa unui complex de locuinţe din cultura Vădastra, ce urmează a fi dezvelite
în viitoarele campanii de săpături, deocamdată mulţumindu-ne numai cu identificarea lui.

*
Rezultatele campaniei de săpături arheologice de la Sucidava din vara anului 1959
sînt importante în ceea ce priveşte epocile de locuire şi traseul fortificaţiilor romane
de aici. S-a putut descoperi vatra aşezării din timpul culturii Vădastra, despre care se
cunoşteau pînă acum numai slabe indicii ceramice. Existenţa unei puternice fortificaţii
romane din piatră, situată în centrul <<aşezării>> şi ridicată în sec. III e. n., pare a fi probabill1. Fortificarea Sucidavei cu ziduri de piatră care înconjurau întreg << oraşul>> se
produce către mijlocul secolului III, în perioada de intense atacuri « barbare>> la Dunărea
de jos. S-a putut verifica ind o dată cl1 în secolele II-III fusese locuită întreaga suprafaţă a <<oraşului)), astfel cum apare el azi înconjurat de ziduri, dar că din secolul IV viaţa
se restringe numai în partea sa sudică, pînă la zidul << constantinian )), ca în secolul VI
stăpînirea bizantină să se limiteze numai la ocuparea cetăţuii romano-bizantine.
D. TUDOR

şi

EXSPECTATUS BUJOR

CYl.JHMBAVI

,llBEHMUAT,Ajl APXEOJIOrHt.IECI<AJI H HAY"'HO-HCCJIE,llOBATEJILCI<AJI3KCnE.D.HUWI 8 t.IEJIEA
PE310ME
ApxeonomtfecKHe pa6oThl o CyliHJlBBe neroM 1959 r. 3HBtfHTeJI&Ho co,t{eiicroooBJlH onpeAenemno 3DOX fihiTOBBHHJI H I1Jl8H8 TBMOWHHX pHMCKHX yKpeDJieHJdt.
..
YA8Jloa. o6Hap)'>KHT& oqar noceneuwr: KYJI&T}'pbl B3Aacrpa (ueonHTHt~ecKofi 3noxu), o KOTopoM ,t{O CHX OOp CBJmeTem.CTBOBBJDI JlHW& HeMHome KepBMHtfCCKHe M8TepH8Jlbl.
CyLQeCTBOBBHHe Moryqero Ka.MeHHoro pHMCKOro yKpeDJienwr:, pacnono>Kenuoro u QeHTpe
ce DoceJieHHJI)) H B03ABHmyTOro o III o. H.3., KB>KeTCJI oepoRTHbiM.
CTpoHTeJI&CTBo yKpeMemdt Cy~ao&I, oKpy>t<aowux oec& ropoA KBMeHHbiMH crenBMH,
npoH30WJIO K cepe,t{HIIe III oeKB, o nepHOA CHJThHbiX uana,t{eHHfi oapoapoo HB o6Jl8CT& HH>KHero
,IzyuaJI. Y,t{8Jloc& JIHWHHit paa npooepHT&, qro o II u III o. 6bma 38cenena BCJI DJIOLQBJlb ce ropoAa",
KBK H renep& OKp)'>KeHHoro CTeHBMH, u qro o IV o. >KH3H& c<>CpC:AOTOtfHBBeTCJI TOJI&Ko o ero K>>Kuon tfBCTH, a o VI o. oH3811THACKoe o~ItfeCTBo orpBHHtfiiBBeTCJI OOHTBHHeM JIHW& o pHMCKOBH3811THACKoA KpeDOCTH.

OE'L.RCHEHHE PHCYHKOB
Pnc. 1. - t.leJleil. 06mnil 'lepYe>K rpB>KASHCKOI'O noceneHHII H BoeHHOil KpeDocrH.
Puc. 2.- "'eneA. IO>KHbiA: yqacToK (• ropo,ll •): 1, t~epu>K yt~aCTK8; • WKona •; 2, pa3pe3 S IX, npoct>nna.
A-C; 3, pa3pe3 S X, nP<Jci>HJJb D-E.
Pnc. 3.- "'eneA. CeoepllbiA y'ISCTOK (ccropo.~t••): 1, yt~aCTOK NI, nPo4>nru. A-C; 2, t~epu>K Y'I8CTK8j
3, BOCTO'IHblft Y'ISCTOK ( CCI'OPo.ll )) ) .
Pnc. 4. - "'eneA:. P33pe3 S VII ceoepuoro y'I8CTKII 6awHH D (Kpenocn.).
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SUCIDAVA VI
DOUZIF ME CAMPACNE DE FOUILLES
ET RECHERCHES ARCH:t.OLOGIQUES DE CELEI
RESUME

Les fouilles archeologiques faites pendant l'ete 1959 a Sucidava ont donne d'importants
resultats, concernant les epoques d'habitation et le trace des fortifications. On a reussi a retrouver
l'emplacement de l'etablissement neolithique (civilisation de Vll.dastra), dont on n'avait jusqu'A
present connaissance que par les maigres donnees foumies par la ceramique.
L'existence, au centre de la station, d'un puissant ouvrage fortifie eleve par les Romains
au Ilie si«le parait probable.
On a egalement pu etablir que la ville de Sucidava fut fortifiee par une enceinte compl~te
de murailles vers le miheu du Ilie si«le, alors que la region du Bas-Danube subissait les attaques
tr~s poussees des barbares. Les recherches ont confirme une fois de plus qu'au cours des n•Ilie si«les la « ville » etait habitee toute enti~re, telle qu'elle apparait aujourd'hui, mais qu'a
partir du Ive si«le la population s'etait concentree dans le quartier meridional, pour ne plus
occuper ensuite, au vr si~cle, a l'epoque byzantine, que la citadelle romano-byzantine.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. t. ___,Celei. Croquis d'ensemble de l'l!tablissement civil et de la foneresse militaire.
Fig. 2.- Celei. Secteur S1d («VJl.,.·.t, croquis du secteur «Eeolc,.; 2, section S IX profil A-C;
3, section S X profil D-E.
Fig. 3. - Celei. Sectcur nord(« Villu). 1, section N 1 profil A-C; 2, croquis du sectcur; 3, sectcur est (« Villu).
Fig. 4. - Section S VII dans le sectcur nord-tour D (Cet:lţuic).
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SĂPĂTURILE DE LA PIATRA FRECĂŢEI

S

ĂPĂTURILE

de salvare efectuate la Piatra Frecăţei au scos la lumină bogate
urme arheologice, dintre care cea mai de seamll este necropola care se gllseşte
pe teritoriul G.A.S. Salcia, raion Măcin, reg. Dobrogea (fig. 1). Pe terenul
unde urma să se construiască locuinţe pentru salariaţii gospodăriei, în timpul amenajllrii
acestui loc, s-au găsit o serie de schelete cu inventar (vase, bdţllri, fibule, cercei etc.),
dintre care o parte au fost aduse la Institutul de arheologie de dtre Dr. Ciortoloman
Stelian 1, care a atras atenţia asupra existenţei acestei importante zone arheologice.
Pentru a se constata care este realitatea, au fost delegaţi să se deplaseze la faţa
locului la 12.IV.1958 doi cercetători 2 • S-a constatat că zona arheologică se găseşte pe
teritoirul G.A.S. Salcia, la punctul
numit Piatra Frecăţei, pe malul
u. R. 5. s.
drept al Dunllrii Vechi. De comun
acord cu conducerea G. A. S.
Salcia 3 , s-a făcut un plan de
cercetare sistematid al acestui
teren, care putea fi folosit numai
dupll efectuarea cercetllrii arheologice. Deoarece terenul gospodăriei se întinde şi dincolo de
Dunllre unde se făceau lucrări
de. îndiguire pe un perimetru
foarte mare, a trebuit sll fim prezenţi şi în aceste locuri. Astfel cll
cercetarea de teren, sondajele şi
săpăturile organizate începute la
14.1 V.1958, au fost continuate, fărll
intrerupere, pînă la 15. \'1.1959,
dnds-aînchciat prima etapă de cero
cetllri, în zona unde s-au construit
sau urmează sll se construiasd
clădirile
necesare gospodllriei. Fig. l. - Harta Dobrogei cu locali:r.an:a nccropolei de la Piatra Frecătei.
Dintre punctele cercetate,
Yom prezenta deocamdată numai necropola de la Piatra Frecăţei, care a dat cele mai
1
Aducem vii multumiri Dr. Cionoloman Stclian, nu
numai [lCntru sesizarea f:lcută ci şi [lCntru interesul ce
1-a arltat şi -1 arată dcsco['Cririlor arheologice de la Piatra

Frccătei.
1 Colectivul de şantier a fnst format in decursul intregii
campanii, din subsemnatul ~i Vilccanu O.

1 Este mult prea modest felul in care mulţumim colectivului de la Piatra Frcdţei, condus de tov. Anton Ghşi Novaccscu Fulviu' pentru înţelegerea şi sprijinul acordat
in tot timpul campaniei arheologice, ajutor ce continuă
şi acum s:l fie dat şi concretizat prin grija de a se lua
măsuri ca monumentele descoperite să fie păstrate intacte.
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bogate rezultate arheologice în măsură să permită un studiu; celelalte descoperiri,
izolate şi nelegate strîns cronologic între ele, vor fi prezentate într-altă parte.

*
Zona arheologică de la Piatra Frecllţei este de mult cunoscută 1 însă nu a constituit
obiectul unei cercetări sistematice propriu-zise, acest punct încadrîndu-se în marea
problemă a linus-ului dunărean, obiectiv de viitor al cercetărilor arheologice din R.P.R.
Pînă în aprilie 1958 nu se ştia de existenţa aici a unei mari necropole şi nici nu se bănuia
prezenţa ei, deoarece cercetările de pînă atunci 2 scoseseră la iveală numai descoperiri
izolate ce nu lăsau să se întrevadă proporţiile impresionante ale complexului din care
făceau parte.
Zona necropolei face parte integrantă din marele lanţ de dealuri ce vin dinspre
Hîrşova şi urmează, oarecum paralel, cursul Dunării Vechi pînă la Piatra Frecllţei, de
unde apoi se îndreaptă spre NNE în direcţia Măcin-Brăila. Aspectul oarecum uniform,
ale acestor înălţimi pe o întindere aşa de mare, nu lăsa să bănuieşti existenţa monu··
·
mentelor descoperite.
Porţiunea de necropolă săpată de noi este plasată pe patru înălţimi izolate între ele.
Deoarece fiecare constituie un sector, le-am dat respectiv indicativele A,B,C,D (săpate
în ordinea urgenţei, aranjamentul lor natural este A,D,B,C (fig. 2), majoritatea dintre
ele fiind desfigurate de vechile lucrări, în special sectorul A şi D. S-a săpat o suprafaţă
de 6 000 m2 , la adîncimea de 2-3,50 m, iar în unele locuri s-au executat sondaje de
control pînăla -7 m. Cercetarea s-a făcut prin secţiuni lungi de circa 16 m, late de 2 m,
avînd între ele un profil lat de 1 m, necesitat şi de slaba rezistenţă a solului. Numărul
scheletelor descoperi te se ridică la 786 repartizate pe sectoare astfel:
- Sectorul A, 449 morminte - epuizat (fig. 3)
))
))
B, 138
neepuizat
))

c, 140

))

D,

59

))
))

))

epuizat

Caracteristica generală a necropolei o constttute ritul inhumaţiei folosit aproape
exclusiv, iar scheletele au orientarea V-E. Este şi un mormînt de incineraţie, în groapă
ovală, în care s-au găsit cenuşă şi cărbune şi foarte puţine oase calcinate, însă în acest
sector al necropolei acest rit apare cu totul izolat. Este posibil ca în cercetările viitoare
să apară mai masiv în elementele caracteristice.
Tipurile de morminte de la Piatra Frecllţei - spre deosebire de rit -au numeroase variante, după cum urmează:
Tipul 1 - morminte simple în care scheletul este aşezat direct pe pămînt, fără nici
un fel de adaos sau construcţie suplimentară, acest tip fiind cel mai frecvent (fig. 4 /1 ).
Tipul II- morminte cu ţigle cu următoarele variante:
1) scheletul aşezat pe ţigle (fig. 4/2); ·
2) scheletul aşezat pe ţigle şi mărginit de ţigle (fig. 4/3);
3) scheletul aşezat şi acoperit cu ţigle (fig. 4/4).
1 Exist:\ o bogati bibliografie in arhiva Repertoriului
Arheologic privitoare la Bercc sau Ostrov.
1 E. Comşa, " Limtml Dobrogtan », Ctrutdri tit supra-

fald dt-a lunt.ul Dunarii fnlrt Oslrotl (rtg. Galati)
(rtf,. Constanta), în Maltrialt, V. p. 762.
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pietre, cu

următoarele

5G7

variante:

1) cu o piatră la cap (fig. 4/5);
2) cu o piatră la picioare (fig. 4/6);
3) cu pietre in jurul corpului (fig. 4/7).

Fig. 4. - Tipuri de morminte.

Tip11l I\' - momJifJie m lm111: în acest tip de morminte scheletul este aşezat
cu o construcţie de lemn (sicriu) sau simple scînduri. Acest tip cunoaşte mai
multe variante:

împreună

1) una sau două scinduri sub schelet (fig. 4/8);
2) două scinduri, care încadrează, intre laturile lungi, scheletul (fig. 4 /9);
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

1'1-:TII 1-: .\ 1·11 1-:1.1.\ :'\

[)(8

3) patru scinduri neprinse intre ele, care încadrează scheletul pe toate laturile (fig. 4 /10);
4) patru scinduri prinse in cuie de fier şi cu scinduri sub
schelet (fig. 4 /11);
5) doull. scinduri laterale şi doull. sub schelet (fig. 4 /12).

Majoritatea înmormîntirilor sînt simple, insi existi cazuri şi de înmormîntiri
duble; de asemenea s-au surprins reînhumiri sau numai înmormîntiri de cranii.
O problemi mai dificili este încadrarea cronologiei a necropolei, deoarece obiectele celor 210 morminte cu inventar se afli acum în faza de studiu şi de aceea în momentul
de faţi nu putem da decît cîteva date cronologice.
Din cele studiate pîni în prezent se contureazi doui epoci mari în viaţa necropolei,
ş• anume:
1. O perioadi de înmormîntiri continue, care începe din veacul II e.n. şi dureazi
pînă în veacul VII e.n.
2. lnmormîntări aparţinînd veacurilor X- XII e.n.
Nu este imposibil ca cercetările viitoare să stabileasd o dată anterioară sec. II e.n.
pentru începutul necropolei, deoarece în acest sens există unele slabe indicii; de asemenea,
avem speranţa că hiatusul dintre sec. VII şi X e.n. va fi micşorat de studiile mai aminunţite asupra obiectelor existente. În momentul de faţă nu putem da decît indicaţii
largi cronologice, deoarece datele pe care ni le oferi inventarul supus unei priviri generale
ne impun acest lucru.

*
Cele mai timpurii obiecte descoperite în morminte sînt reprezentate exclusiv prin
vase de lut, în număr nu prea mare, în special căniţe din pastă gilbuie sau roşie, cu o
singură toarti, simple sau decorate cu coaste mici, de facturi provincială romană şi
larg răspîndite în Dobrogea în cursul veacurilor II-III 1• Pentru vasul pe care îl prezentăm (fig. 5b) o cronologie mai strinsi ne oferi o ulcică similară, provenită din necropola
de la Noviodunum 2 , cercetată în anul 1958 şi gisită împreună cu o monedă de la
Antonius Pius (emisă în 156 e.n.). Totuşi cum acest tip de vase continuă să fie folosit
nu se ştie pînă cînd în sec. III e.n., înclinăm să-I datăm în veacurile II-III e.n.
Strîns legate tipologie şi cronologic de vasul descris mai sus este o dniţă tot
provinciali romană (fig. 6b), care s-a gisit împreună cu un mic depozit de monede
(12 bucăţi),ce se înşiruie cronologic de la Aurelian (270-275) şi pînă la ~laximian
Hercules (286-305) după cum urmează:
270- 275
275- 276
276 -282
283- 285
284-- 305
Diocleţian
Maximian Hcrcules 286-305

Aurclian
Tacitus
Probus
Carinus

(1
(1
(4
(1
(2
(3

buc.)
buc.)
huc.)
buc.)
buc.)
buc.)

Avem toate motivele si credem d data îngropirii' acestor monede nu trece cu
mult peste anul 293 e.n., cînd a fost emisi ultima monedi, mai ales că în sec. IV acest
tip de căniţă dispare.

*
1

._\"alllirrttl
rig. 20 '2.

arbmlo~it

Hislria, in Maltrialt, IV, 1'· 36,

1 Datele ne-au fost oferite de cltre E. Bujor, clruia
ii multumim şi pc accmt.i calc.

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

:,li!f

oo•
-fi/Om.

".._,.....'t-fi-Monede de

bronz

T

D

~

J

2

Sdm

a

o

• -

-~·<'

~,..

\.o
•

•

• •

,'

o-~·
••

•·

.. ,•. .

. ,~

...

1

•

....i· . .:
~....

'

o

1

;1;.

.

1

!

1

1
b

Fig . 5. - a, schele! cu \'as din sec. Il - III e.n.;
h, c:ini!:i din sec. Il III, din mnrminrul
de la li!(. 5 .·a .

Fii(. 6.
a, schek1 cu c:'lni)a c:.rc s-a !(asi!
imprcun:i cu rnnncdc din sec. III l' .n . ;
h, c:ini!;'t Jo(:isi!:i in mormintul de la tii(. (> a .
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Subliniem din nou lipsa aproape total! a altor obiecte in afară de vase, in mormintele
sec. II-III e.n. O dat! ins! cu sfîrşitul celui de-al III-lea şi în tot decursul
celui de-al IV -lea veac, inventarul epocii se îmbogăţeşte sensibil prin apariţia m!rgelelor,
cerceilor, fibulelor etc., fenomen care trebuie să-şi gbească explicaţie şi pe plan istoric,
dacă avem in vedere evenimentele ce au loc acum pe teritoriul carpato-dunărean.
Mormintele aparţinînd sec. IV din necropola de la Piatra Frecăţei, prin obiectele
lor, reflectă destul de evident o lume de cultură provincial romană amestecată cu elemente
străine de caracter « barbar».
O statistică a mormintelor cu inventar din sec. IV distribuite pe zona necropolei arată că cele mai multe pot fi atribuite lumii de culturi provincial romană.
Tipul de mormînt folosit cel mai frecvent de aceştia, este cel in groapă simplă,
singurul adaos la foarte puţine dintre ele fiind ţiglele aşezate sub schelet, pe o
latură a lui, sau in două pante, acoperindu-!, de tipul celor cunoscute in necropola de
sec. IV de la Histria. Sarcofagele de piatră sau alte construcţii funerare cunoscute in
necropolele de la Mangalia, lipsesc cu desăvîrşire la Piatra Frecăţei. Singurul indiciu
care ne face să le considerăm de caracter provincial roman - in afară de faptul că se
gAsesc pe un teritoriu al imperiului - este prezenţa în morminte a obiectelor de mare
circulaţie în Scythia Minor, în special ceramica cunoscută din descoperirile din sec. IV
din Dobrogea. Aceasta, destul de puţină la număr, se prezintă sub forma urcioraşelor
cu o toartă şi a căniţelor care dezvoltă mai departe formele sec. II-III; într-un mormint
cu ţigle aşezate în două pante s-a găsit şi o amforă de tipul celor cu ventuză la picior,
bine cunoscute în sec. IV e.n.; de asemenea nu lipsesc vasele de sticlă, pahare, lacrimare.
Pentru a ilustra tipul de mormînt roman, prezentăm obiectele ce au aparţinut
probabil unui ostaş, inventar ce se remarcă prin varietatea şi numărul lui mare (fig. 13 a),
deoarece frecvent in celelalte morminte el se reduce la un simplu obiect.
Scheletul a fost aşezat într-o groapă simplă cu capul spre vest şi miinile de-a lungul
corpului; lîngă genunchiul sting s-a găsit o fibulă de bronz cu capete in form! de ceapă
şi piciorul frumos decorat; (fig. 13b/2), lîngă femurul sting s-a găsit inelul unei catarame
de argint fără placă şi spin, (fig.13b/3), iar pe un deget de la mîna stingi un inel de
argint fără piatră (fig. 13b/1). La picioare erau depuse două urcioraşe din argilă, de forme
diferite, dintre care unul in stare fragmentară (fig. 13b/4).
În restul mormintelor de tip roman, aparţinînd nivelului sec. IV, inventarul inhumaţilor constă deseori dintr-un singur obiect, vas, fibulă, cataram!.
..
Pe aceeaşi suprafaţă a necropolei şi nu undeva în afara ei sînt plasate şi mormintele de caracter <( barbar» care prin podoabele şi vasele aproape necunoscute
pînă acum in Dobrogea, constituie elemente noi in cultura materială a secolului
IV în Scythia Minor. Dintre mormintele aparţinînd acestor « neromani » vom
prezenta numai pe cele ce se deosebesc total prin inventarul lor, de cultura provincial romană.
Cele mai multe descoperiri din mormintele citate se grupează în sectorul A unde
ocupă partea centrală a acestui teren, dincolo de limitele căruia ei sînt sesizaţi mai puţin;
în restul celorlalte sectoare ei s-au găsit în număr mai mic: 1 mormînt în sectorul D,
2 morminte in sectorul B şi 3 morminte în sectorul C; ele legindu-se cu cele din sectorul
A prin elemente comune: vase, mărgele, fibule. lnmormîntlrile se fac exclusiv în groapă
simplă excepţie făcînd un singur mormînt aşezat pe ţigle şi a cărei semnificaţie o vom
arăta la timpul potrivit.
Din categoria grupului citat prezentăm un prim mormînt care, prin inventarul
său, este cel mai bogat din întreaga necropolă săpată. El aparţine probabil unei femei,
al cărei schelet a fost deranjat ulterior de un alt mormînt din sec. VI e.n. În poziţie
normală nu a mai rămas decit partea inferioară a corpului, restul oaselor de la bazin
aparţinînd
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in sus fiind strînse cu grijă şi puse în partea dreaptă a trupului (fig. 7a). Podoabele, cîte
s-au mai găsit atunci, au fost masate între oasele-pachet, remarcîndu-se şi prin aceasta
grija deosebită ce se arăta pentru înhumaţi şi inventarele lor funerare.
H228

o ,

l

J

•

s t:lll

b

,D

1

2

3

a

4

S dm

Fig. 7. - a, schelet cu inventar de la sfil"fitulscc.III - inceputul
sec. IV e.n., deranjat de un mormint din sec. VI e. n.;
b, colan de bronz din inventarul mormîntului de la fig. 7 fa,
gisit peste mnilarul inferior.

Caracterul expunerii nu ne permite s! d!m o descriere am!nunţit! a obiectelor,
de aceea vom da doar cîteva indicaţii de detaliu asupra inventarului, compus din urm!toarele obiecte:
'
1) Un folan din sirmd de bronz (torques) găsit pe maxilarul inferior; sîrma rotundl
în secţiune are la capete un sistem de închidere simplu, format dintr-un cîrlig ce se
prindea de un ochi (fig. 7b şi fig. 8 /1 ).
2) Doi ftrfei rotunzi din argint cu multă aramă în compoziţie, formaţi din sirm!
torsionat!. Un capăt aplatizat prin ciodnirea sîrmei a realizat o plăcuţll rotundll ce se
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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termină cu un peduncul perforat, în care se prinde cîrligul de la celălalt capăt (fig. 8/2).
Acest tip de cercei este cunoscut în Ungaria 1 şi are comun cu varianta noastră numai
capetele cu pH'icuţă rotundă. Pe teritoriul ţării noastre aceşti cercei sînt cunoscuţi în
cîteva puncte. Astfel, la Căs
cioarele 2 s-au găsit doi cercei
din sîrmă de argint torsionată
şi cu plăcuţă la un capăt, însă
de formă oval-alungită. Un
exemplar identic cu acesta a
fost descoperit la Şendreni a
(r. Galaţi), iar fragmente la
Focşani 4 • Toate aceste descoperiri sînt atribuite de către
autori unor populaţii sarmatice.
3) Fibuld de argi11t cu
piciorul întors pe dedesubt; are
un capăt al resortului rupt,
restul fibulei fiind în perfectă
stare de conservare. De remarcat că, lipită de ea, s-a găsit
o bucată de pînză (fig. 8 ,13).
Acest tip de fibulă este
foarte răspîndit în sec. III-IV
e.n. 5 , cu o largă gamă de
variante.
4) .\/drgele de diferite
forme şi materiale, în număr
de 135 bucăţi (fig. 8 ,'4), se
grupează astfel:
- a) mărgele de coma-

'

lină, faţetate;
- b) mărgele din sticlă
albastră, de formă poliedrică

lm<·ntarul mormimului uc la ti..:. 7 'a

sau de disc;
- c) mărgele dintr-o materie calcaroasă de culoare rozdeschis, cu suprafaţa puternic
erodată.

Primele două grupe de
se găsesc frecvent in mediul arheologic sarmatic şi apoi în Sîntana de
\lures - Cerneahov.
'intregul inventar pc care noi il datăm la prima jumătate a sec. 1\' e.n., reflectă
o puternică compoziţie « barbară )), neromană; aceeaşi factură o au şi obiectele pe care le
mărgele

1 M. l'arducz, IJmJ:111iiltr drr \armalw:;ril ;" { ·"J!.am,
III, Budapesta, 1950, fig. I.IX Il 2.
: S. Morintl, .\lorminl .rar111alir dacnf'tril la Cduioarrlt
(r. Olrcnit•, rcg. Hucurc~ti), in Dacia,!'\. S., 1\' p. 553
şi urm.
3 S. Morinrz, .\ 'o.'IIIÎIII di11 tpoca ~~~~~ratiilor, tlruof'tril
Îll ortl[llll:o.-,rfllli, in l>fl.ifl, !'.:. S., III, 1959, p. 455, ti~-:. 4, 6.
1 ll•idr111.

1 Bibliogralia privind acest tip Ul" fihulc fiind foarte
hogat:\ sc!cctăm citeva lucrări:
O . . \lmgrcn, .\"ludiw
iibrr nordrurnftircbt hbtl(ormm, Leipzig, 1923, p. 76
şi 78; pl. VII, li~. 168;
R. Vulpe, l:;ro,m, Bucureşti, 1957, p. 3J7. fig. 3; ""des 1., .·1 .\larou::_mlannai
n;prdndorldJknri ltllltlii, în IJo~~ Cluj, 1912, p. 270, fig. 3a
si 3/J şi p. 310 li~. z,, şi 2h; 1\1. l';'aruuo, op. ril., pl. XXIX,
li).(. 14ot ~i 14/J.
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\'Om prezenta mai jos. Ele aparţin unui mormint dublu de copii (fig. 9a), la care se conpartea superioară, restul fiind distrus de agenţi chimiei. ln\'entarul este compus din:
1. 1:ilm/d dt· tll:!!,illl cu corpul a reu it lăţit prin ciocăni re, cu portagrafa aproape in

ser\'ă

N 237

2so•
-

~tS

IT>.

Qva".·
D

2

J

5.im

b

Fig. '>.
a, mormint dublu de copii; h, ,·,iscior
!;,r,·, Ioan;·,, găsit in mormintul duhlu de copii.

Fig. W. -· lnveiii;Hul mormîntului duhlu de b lig. ').a.

formă

de teacă, iar resortul asemănător cu cel ale fibulclor de tipul cu piciorul intors
pc dedesubt. Acest exemplar este mai puţin răspîndit decit cclclaltc, este însă bine datat
in sec. IV e.n. 1, lucru confirmat de altfel şi de restul obiectelor descoperite împreuni
cu ca fig. (10 ;'1 ).
1
O. \lmgm1, op. fii., p. 2S.\ ~i pl. \Il, tig. )(,'), I'n
n•·n•pbr aproape id,·mic prc~<·lllal d,· aUior este ghi1 imprt·un'• cu o m• onc&i d,·la imp:ir:llul C:rispus 02.l .l2i,·.n.)

~i na Cl'r;unic.·:"l

dl' l·pnc;·a Ct m~r:ull inian:·L () lihub a':.:nt·an:·u,,;,rc cu a noaslr:·, s-a ~;,,it b ()iruc.· in ,.,1111pkxul t.Luar
in a dt naa jurn;·ar:Hl' a Sl'C, 1\".
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2. Cercei di11 brollz, confecţionat dintr-o sirmll simplă cu capetele petrecute şi
apm incovoiate, formind un inchizător fix (fig. 10 /2).
3. Cercei de bro11z cllruia ii lipseşte resortul de închidere; pllstreazll pe arcul cercelului un pandantiv in formll de cornet cu o sirmll pe axul longitudinal, la caplltul cllruia
Z~IJ"

H 312
~

o

1

l03m

2

J

•

5dm

Fig. 1 t. - a, mormint simplu cu vas de tip
Sintana de l\lurcş- Cerneahov; b. inventarul
mormîntului de la fig. 11 ia.
ti

probabil una sau mai multe mărgele (perle). Acest cercei se prezintă ca o
variantă a unui tip larg răspîndit în provinciile romane în cursul sec. IV e. n. 1
(fig. 1o/3).
4. Margele asemănătoare cu cele aparţinînd mormîntului precedent, însă calitativ
şi cantitativ inferioare acelora (fig. 10 /4). Aici apare în plus o mărgea de sticlă, lungă
de 2,2 cm, de culoare albastru-închis cu decor în semicercuri albe, dispuse pe patru
se

găseau

1

-lhltrciia Il ( Dtmaptnltlt), Hudapesta, 1957, p. 431 şi pl. LXXX, li!(. 7.
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planuri. Ea aparţine tipului « scitic)) cu o larg~ arie de răspîndire şi timp îndelungat
de persistenţ~ (fig. 10 /5).
5. Vdscior aproape întreg, fără toartă, din pastă roz-g~lbuie, de for~ bitronconic~.
(fig. 9b).
Pentru sec. IV e.n., mai prezentăm încă dou~ morminte. Primul aparţine unui
adult al cărui schelet se cbnserv~ foarte prost (fig. 11a). ln acest mormînt s-au g~sit
urm~toarele obiecte:
1. Fibuld (cu capetele în for~ de bulb, din care lipseşte unul), are piciorul rupt
în locul de sudur~ cu arcul. Exemplarul acesta este datat de majoritatea cercet~torilor
în sec. IV e.n. 1 (fig. llb /1).
2. CataranJd de bron'>; cu plad prevăzut~ cu două nituri pentru prins cap~tul
curelei (fig. 11bj2).
3. Vas-borcan are o parte lips~. Este de culoare cenuşie, cu marginea gurii aplatisată, iar buza subţiată şi rotunjit~. Deasupra um~rului trei caneluri înguste, puţin
reliefate (fig. 11 b /4 ). Vasul îşi găseşte unele analogii în aria culturii Sîntana de Mureş
Cerneahov (Tîrgşor şi Oinac).
Ultimul inventar aparţine unui mormînt în care apare ca element nou plasarea
scheletului pe două ţigle (fig. 12a); este compus din ur~toarele obiecte:
1. Fibuld de argint cu placă semicirculară la cap şi cu placă pentagonal~ la picior 2 •
Sub placa semicircular~ are un dublu resort din care lipseşte o parte. Capetele resortului
depăşesc marginea pl~cii şi sînt prinse cu o sîrm~ ce se petrece în jurul lor o singură
dat~. Pe axul vertical al plăcii de la cap, resortul se prelungeşte în for~ de anten~ cu
gămălie (fig. 12b /1).
2. Cercei din argilll dintr-o singur~ sîrmă cu capetele prinse într-un ochi, iar sîrma
răsucită în jurul verigii pin~ la ju~tatea ei (fig. 12b /2).
3. Mărgele de sticla, puţine la num~r. in·. rindul drora predomin~ cele poliedrice
de culoare albastră (fig. 12b /3).
·
4. Vas-borcan din pastă cenuşie cu pîntecul bombat, buza aplatisată, cu marginea
ascuţită. Deasupra u~rului prezint~ două caneluri, între care se desfăşoară un decor
din linii in zigzag, realizate prin apăsare; suprafaţa corpului mai menţine lustrui cenuşiu.
Vasul face parte din ceramica de tip Sîntana de Mureş- Cerneahov (fig. 12b /4). După
toate datele oferite de fibulă încadrăm acest mormînt spre sfîrşitul veacului al IV -lea.

*

Am stăruit asupra mormintelor ce aparţin secolului IV e.n. deoarece ele aduc
elemente noi, nesesizate încă pînă acum în lumea roman~ tîrzie din Scythia Minor, în
cadrul unei necropole care d~nuieşte mai bine de zece veacuri. Poziţia topografică a
acestor morminte de caracter pregnant neroman nu face excepţie în aria necropolei
de la Piatra Frecăţei (fig. 3, mormintele 228, 237, 186 şi 312) faţ~ de celalalte, printr-o
eventual~ singularizare sau aşezare periferică. Ele se găsesc in interiorul şi nu in afara
ei, fapt care ridid o serie de probleme ce privesc nu numai istoria Dobţogei ci a întregii
regiuni de frontier~ a Imperiului roman în această vreme.
1 D. Popescu, Fibults tn bronzt dts rol/utions du Mustt
NotioMI dts Antiquills, in Dorio, V- VI, 1935- 1936,
fig. 4-3, şi p. 246. K6vrig Ilona, Dit Houpttypen dtr
Listrztil/i,btn Fibtln in Ponfl(mitn, in DissJ>onn, II, Budapeste, 1937, p. 128 şi pl. XXXVI, 3, datea.zl aceastA .
variantA cu monede de la Jovian - 361 pîni la Gratian 383 e.n. E. Patek, Vtrbrtitung uNI Htrltunft tkr roiPfiubtn
Fibtltypen in Ponnonitn, Budapesta, 1942, p. 146-151 şi
pl. XXVI-I şi XXX-3, dateazl aceaati variantA cu

....

monede de la Clorus - 305 pînă la Gratian - 383 e.n.
1 Acest tip de fibule se găseşte din abundenţă in cultura
Sîntana de Mureş, - vezi Kovacs 1., op. ,;,,, p. 290, fig. 3o,
3b, 3, şi 4o, 4b şi 4, şi cele de la n.. 298. De asemenea
la Izvoare vezi R. Vulpe, op. rit., p. 306, fig. 327-1 şi 2,
dar se diferenţia.zi de varianta noastră deoarece au un
singur resort; o fibuli cu dublu resort s-a glsit la Valea
Strîmbi, datatA cu moneda de la Gratian - 381.
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Astfel, pentru prima dată se documentează arheologic în Dobrogea prezenţa unui
orizont strîns legat de cultura intana - Cerneahov, nu ca o descoperire izolată, ci
aparţinînd unui nivel cultural dintre cele mai bogate şi reprezentative în necropola de
la Piatra Frecăţei. Am ilustrat atît de amplu acest aspect nou, fiindcă materialul permite

M 186

250°
- Q{)Om

o
b

o

2

3

4

5 dm

Fig. 12. - a, schelet aşezat pc ţigle, gă sit imprcun:i
cu un vas de tip Sîntana de
[urcş- Ccrn eah ov;
h, in ventarul mormîntului de la fig . 12 /:t .
a

urmărirea

procesului de transformare pe care îl suferă posesorii acestor obiecte în mediul
provincial roman-tîrziu. Ce urmări finale a avut procesul de convieţuire dintre aceştia
şi elementele provinciale romane din epoca tîrzie, este greu de spus acum, însă avem
credinţa că în viitor se vor putea surprinde şi acele aspecte de simbioză, care apar mai
puţin evident deocamdată.

*

În comparaţie cu descoperirile numeroase din secolul IV e.n. cele aparţinînd sec.
al V -lea scad simţitor. Din mormintele descoperite vom prezenta pentru sec. V e.n.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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numai unul singur (fig. 14a), în care s-au găsit două monede, fapt care demonstrează
continuitatea şi existenţa înmormîntărilor şi în veacul ce stă sub semnul atacurilor furtunoase ale hunilor împotriva imperiului.

o

v - zm zao•

o

,

~

Inel a~ bronz

b

o

2

3

4

S dm

Fig. 13. - 11, schelel &ăsit împreună cu obiecte de tip
provincial roman din sec. IV e.n.; b, obiectele g.lsite
în mormîntul de la fig. 13/a.

o

În mormîntul citat s-au găsit următoarele obiecte:
1) CatarcutJd 11Jttsivd di11 bro11z în formă de bulb; acul gros şi lung, triunghiular în
secţi une, este legat de cataramă printr-un inel foarte larg, care-i permite un joc liber
în lăcaşul de prindere (fig. 14b/1)
Pentru piesa noastră avem elemente sigure de datare, şi anume două monede găsite
împreună cu ea, una romană imperială din sec. IV - V e.n. (fig. 14b /2) ş i una de la
3i - e. :!
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Honorius (395- 423) (fig. 14b /3). Cum monedele de bronz nu puteau să aibă totuşi
o circulaţie prea mare în timp, credem d1 datarea acestei piese în sec. V e.n. rămîne
valabilli. O cataramă apropiată de a noastrli este datatli tot în sec. V e.n. 1 , deşi prezintli
unele caractere mai evoluate.

1

2

•

o

8flr8hl§ d6

Fr;gm1n/ de
piele

Honedi

/Jronz

Lsm.§ de pum -

na/ o'e l'ier
b

.• !

..
q

J

2

~

.s dtn
Fig. 14.

a, schelet a upra căruia s-au găsit obiecte din sec.
b, inventarul mormlntului de la fig. 14 /a.

c.n. ;

a

2) Cercei de brottz cu capetele petrecute (fig. 14b /4).
3) Obiect de fier în stare fragmentarli şi rău conservat sub care s-au găsit budiţi
de piele (fig. 14b /5).
4) UtJ obiect de os perforat la capete şi decorat pe o faţă cu două cerculeţe concentrice
incizate, iar în centru cu un punct (fig. 14b /6).
5) Do11d b11căţi de silex (fig. 14b J7).
1

J,

Werner, &itriige :{_llr Arebiilllogit dn Allila-Rtitbu,

liinchen, 1956, pl. 64- 10.
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Honorius (395 - 423) (fig. 14b /3). Cum monedele de bronz. nu puteau să aibă totuşi
o circulaţie prea mare în timp, credem că datarea acestei piese în sec. V e.n. rămîne
valabilă. O cataramă apropiată de a noastră este datată tot în sec. V e.n. 1 , deşi prezintă
unele caractere mai evoluate.

1

2

o

,gf;,r;Jm§ de

Fr;gm1nt de
piele

/Jronz
Honedi

LsmJ de pum-

nal tie l'ier

b

O

J

2

4

Sdm

Fig. 14. - a, schelet asupra căruia s-au găsit obiecte din ce. V c.n .;
b, inventarul mormîntului de la fig. 14 fa.
a

2) Cercei de bro11z cu capetele petrecute (fig. 14b /4).
3) Obiect de fier în stare fragmentară şi rău conse,rvat sub care s-au găsit bucăţi
de piele (fig. 14b /5).
4) U11 obiect de os perforat la capete şi decorat pe o faţă cu două cerculeţe concentrice
incizate, iar în centru cu un punct (fig. 14b /6).
5) Do11d b11cdţi de sifPx (fig. 14b f7).
1

J,

~

erner, &ilriigt zur Arrhiiologit du Allila-IVirhtr,

Hinchcn, 1956, pl. 64 - 10.
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Ultimele trei obiecte nu sint caracteristice pentru sec. V e.n., prezenţa lor putînd
fi posibili şi în veacurile urmitoare, cum este cazul pllicuţei de os cu decor în cerculeţe
pe care o gisim şi în cursul sec. VI-VII e.n.
Din nivelul mormintelor din sec. V e.n., mai amintim şi un mormînt, nu mult
depirtat de cel de mai sus, aproape cu aceeaşi orientare şi adîncime, în care s-au gisit
noui monede de bronz, toate datînd de la sfîrşitul sec. IV e.n. - începutul sec. V e.n.
De asemenea, în pimîntul simplu al necropolei, sub stratul vegetal, s-au glisit cinci
monede datînd din sec. V e.n.

*
Numirul redus al obiectelor aparţinînd veacului V e.n., este compensat din
plin de bogiţia celor ce aparţin sec. VI- VII e.n., reprezentate mai ales prin piese
de centură.
Din categoria acestora, pentru sec. VI e.n., selectlim cîteva exemplare, a dror
circulaţie ne este asigura ti pentru întreg secolul VI e.n. 1 , cu mici excepţii pentru unele
care trec şi în primele decenii ale celui de-al VII-lea veac.
- Cataramd completi, lipsindu-i doar vîrful spinului; scutul nedecorat (fig. 15 b /1).
- Cataramd care are aceeaşi formi ca şi prima, insi scutul ii este decorat prin
.
perforare cu doui segmente de cerc (fig. 15 b /2).
- Cataramd care are decorat intregul scut cu o cruce treflati şi un segment de
cerc care, i~preuni, par si reprezinte o figuri umani stilizati (fig. 16 b /1).
- Apli(d Je (enturd (fig. 16 b /2), decorati cu masca umani, glisiti împreuni cu
catarama de mai sus.
Unele variante apropiate de piesele noastre apar probabil mai timpuriu în alte
locuri (pare-se în sec. V e.n. 2 ), dar perioada lor de folosire intensi este deocamdati
de-a lungul secolului VI e.n.
Tot din veacul al VI-lea, in necropola de la Piatra Fredţei s-a descoperit într-un
mormînt un fragment de pieptene dublu însoţit de o monedi de la Iustinian. La descoperirile din secolul VI adiugim descoperirea, în sectorul C, a unei bazilici cimiteriale
- ce urmeazi si fie dezveliti complet în etapa a II-a a lucrlirilor arheologice de aci.
Ea poate fi datati, dupi sistemul constructiv şi materialul ceramic glisit pe nivel, în
sec. VI e.n. Ind nu putem şti dacă ea a continuat si funcţioneze şi în sec. VII e.n., dar
că a existat în cursul sec. VI e.n. nu poate fi pus la îndoiali, date fiind elementele citate
mai sus.

*
O problemi de cea mai mare importanţi pentru sfîrşitul primei mari perioade de
înmormîntiri de la Piatra Fredţei, o ridici doui inventare iar în funcţie de datarea lor
ni se oferi momentul de încetare a acestor înmormîntiri. Problema se pune dad ultimul
inventar poate fi datat la sfîrşitul sec. VI e.n.- inceputul sec. VII e.n. sau la doui decenii
dupi prima jumitate a secolului al VII-lea, cum am fi noi înclinaţi si presupunem în
funcţie de unele obiecte.
Deoarece nu putem preciza cu certitudine o anumiti datare, încadrim aceste
obiecte în sec. VI- VII e.n. rezervindu-ne pentru viitor si stabilim o cronologie mai
precisi, în funcţie de rezultatele studiilor viitoare.
Primul grup din obiectele în discuţie este compus din urmitoarele piese ce aparţin
unui schelet bine conservat (fig. 17).
1 .J. Werner, lly:;_anliniuiN C;iirttlubNJIIfll tks 6. muJ
7. Jabrhun!Urts a11s tkr !iallllnlunf1. Diff'JI,artll, Munchen, 1957.
1 D. Tudor, Surithr11 Il, in Daria, VII-VIII, 1937-

1940, p. 371 şi p. 372, fig. 8/a-c;
1945-1947, p. 196. fig. 41 {23.
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Fig. 15.
a, schelet asupra căruia s-au găsit
Fig. 16. a, schelet cu invcmar din sec. VI c.n. ;
obiecte din sec. III; b, două cararame din
b, cataramă şi aplică din bronz, găsite in mormîntul
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sec. VI e.n. dintr-un mormînt cu urme de lemn.
de la fig. 16 /a.
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1. Dot1ă ftbrde digitale din bro11z (fig. 18 /1) cu trei butoni la placa superioară,
arcul curbat, şi placa piciorului decorată cu două capete de şoim, stilizate pînă la schematizare, şi trei butoni. uprafaţa fibulei este fără ornament, iar acul şi resortul sînt din

~
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Fig. 17.
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Fig. 18.

1- VII e.n.

ambele fibule au fost

găsite

Inventarul mormîntului de la fig. 17.

lipite una de

cealaltă,

deci se purtau

împreună.
Importanţa

acestor fibule nu mai trebuie subliniată, dacă ne gîndim că pe teritoriul Dobrogei este prima descoperire de acest fel şi că nici chiar la
de Dunăre astfel
de fibule nu sînt prea frecvente. Această variantă a fibulei tridigitate este foarte rară
şi nu -şi găseşte analogie directă decît în cimitirul slav de la
ărata
Ionteoru 1 , datat
în sec. VI- VII e.n.
1

1.

estor

şi

Eugenia Zaharia,

Săpăllll'ile

de lo

Sărolo

Monitorii, în Moltriolt, VI, 1959, p. 511, fig. 1, 2
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2. Trei brdţdri de bront cu capetele îngroşate şi decorate în reţea rombică de linii
incizate; două din ele au capetele petrecute. Caracteristica acestor brăţări este lipsa de
proporţie între grosimea corpului şi cea a capetelor (fig. 18/2, 3 şi 4).
Brăţări de acest tip sînt cunoscute la noi în
descoperirile din Moldova 1 iar datarea lor în
sec. VI e.n. este certificată de multe descoperiri 2 •
Deosebit de valoroasă este descoperirea
unei brăţări identice cu cea de la figura 18/4
găsită la Ciufut-Kale 3 , împreună cu o monedă
de argint de la Heraclius (610-641), aşezînd
poate astfel şi întregul nostru inventar spre
sfîrşitul primei jumătăţi a sec. VII e.n.
3. Un pieptene bilateral din os, cu plăcile
nedecorate, prinse în nituri de fier cu marginile
drepte (fig. 18 /5).
4. Un_ inel de fter fragmentar (fig. 18 /6).
5. Verigd de bro11t (fig. 18 j7).
Nu mai puţin bogat ca semnificaţie şi conţinut se prezintă cel de-al Il-lea inventar găsit la
un schelet de adult (fig. 19), care constituie pînă
acum pentru ţara noastră o descoperire unică,
iar pentru sec. VI- VII e.n. destul de rară în
formele şi numărul celui din necropola de la
Piatra Frecăţei.
El este compus din următoarele piese:
1. Dolltl catarame de bront diferite ca tip
(fig. 20 /1 şi 2).
'
2. Dotldspretece piese de centurd(fig. 20 /3-14).
3. Şase capete de curea (fig. 20 /15-20).
4. O placd de os cu capetele perforate, cu
una din suprafeţe decorată cu dou:l cerculeţe
concentrice prin incizare şi un punct în centru
(fig. 20 j21 ).
Acest mic depozit nu-şi găseşte analogii
decît
pentru unele piese în garniturile de cen()
____......_
_.ş dllt
~
J ........•
tură de la Sadoveţ c, atribuite protobulgarilor
şi datate din
epoca lui Mauriciu Tiberiu
(592-602).
Fig. 19. - Schelet cu bogat inventar de piese
Deoarece din seria obiectelor aparţinînd
de centuri.
veacurilor VI- VII e.n. acest inventar ar putea fi
cel mai tirziu, el ridică problema încetării sau continuităţii primei perioade de înmormîntări în necropola de la Piatra Frecăţei. Dacă e
vorba de o incetare a acestei necropole, problema datăr~i este deosebit de importantă.

1

____

__

_

1 Marin Dinu, Dutoperirile ar/Nologite tie /o Valea
Lupului-losi, in Afllllele fliintifitt ale IJniHrsittifii « Al. 1.
CU'{fl» din lo{i (scria noul), ştiinţe sociale III, 1-2, 1955,
fig. 3 şi 4.
1
E. Bcninger, Die germoniuhm &tknjufllit in der
Slo111olui, Leipzig, 1937, p. 58, pl. 30, fig. 280. Pentru
brltlri de acest tip, deosebit de importante sint lucrlrile
arheologilor ruşi N. 1. Repnikov din 1906 şi ale lui

A. A. Spitin, cu privire la anrichitltile sec. VI- VII e.n.
din Crimeca, unde aceste podoabe sint datate cu monede
de la Jusrinian la Mauriciu Tiberiu.
3 V. V. Kropotkin, in SA, XXVIII, 1958, p. 210
şi p. 214, fig. 54.
• N. Mavrodinov, Le trisor protobulxore tie Nogystenlfflilt:lds, în ArtbHung, XXIX, 1943, p. 191, fig. 125.
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Pînă nu de mult era încetăţenită părerea că centrele romana-bizantine cercetate
arheologic, sînt distruse şi părăsite cel mai tîrziu în primul deceniu al veacului
al VII-lea, însă în lumina ultimelor cercetăril , s-a dovedit, cel puţin pentru Histria,

3
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Fig. 20. - Inventarul mormîntulu i de la 6g. 19.

că ea îşi continuă vieţuirea de
deosebită a acestui punct de

centru urban organizat şi dincolo de anul 602 e.n. Valoarea
vedere constă în faptul că el demonstrează vieţuirea unor
centre - în forme existente sau transformate - şi după marile atacuri slavo-avarice,
concentrate mai ales între anii 592- 602. Această ipoteză capătă un contur din ce în
ce mai consistent acum, cînd comparăm piesele noastre cu cele descoperite la
Chatki care, în ultimele studii 2 , sînt datate în a doua jumătate a secolului
al VII-lea; după caracterul lor, piesele de la Piatra Frecăţei s-ar încadra cronologic
în aceeaşi vreme.
Cu acest inventar se încheie prima perioadă de înmormîntări în necropola de la
Piatra Frecăţei. Cercetările de pînă acum nu ne-au permis să urmărim o eventuală prelungire şi dincolo de sec. VII deşi, aşa cum am arătat la început, unele indicii ne-ar putea
1 H. Nubar, Monetk bizantine de la Îlueputul suo/ului
V I/ e.11. la Hislria, în SC , 1II, p. 183 - 196.

a ]. Werner, Slawiuhe Bllgelftbeln des V ll ]ahrhuntkrlr,
in Reineke Futuhrijl, Mainz, 1950, p. 170.
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în sec. VIII-IX e.n., dar aceasta trebuie

să

se bazeze pe documente precise

şi fără posibilităţi de echivoc. În prezent constatăm o situaţie similară ca şi în alte puncte

ale Dobrogei - ne referim la Capidava 1

şi

Dinogetia - care

reflectă,

între sec. VII

Cerce'-1_@
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Fig. 21. - a, schelet cu inventar din sec. X - XII
e.n.; b, inventarul mormîntului de la fig. 21 fa.

şi X e.n., existenţa unui hiatus - poate aparent - dar care nu poate fi înlocuit deocamdată
cu descoperiri certe aparţinînd acestor veacuri.

*

Cea de-a doua perioadă de înmormîntări, care datează din secolele X - XII e.n.,
este bine reprezentată de materiale arheologice din care prezentăm următoarele obiecte:
1 ln monografia Capit/a,·a, Bucureşti, 1958, existenţa
hiatusului dintre secolele Vl- X e.n. este prezentată
confuz şi controversat. A rătîndu -se că ultima distrugere
a castelului se petrece de-a lungul sec. VI e.n. (p. 72) fără a se preciza cel putin dacă aceasta se petrece în prima
sau a. doua jumătate a acestui veac - se spune apoi că
la Capidava, ceramica smăltuită verde-măsliniu apare în
sec. Vill - IX << ••• ca fiind deja constituită şi avînd forme
proprii» (p. 207). lnsă această a6rma~ie este desmintită
apoi de un alt pasaj de la p. 135 din care
cităm:

« S-a săpat, pîni în prezent, stratul primului nivel
de sus şi din monedele găsite, chiar in locuinţe, rezultă
că el poate fi datat in secol.ele X - XI. Fără îndoială că
stratul nivelului al doilea trebuie să fie anterior sec. X.
Ot de mult anterior, adică dacă merge inapoi pînă la
sfîrşitul ultimei faze romane, aceasta n-o putem şti decît
după cercetarea şi a stratului nivelului al doilea)),
Nu trebuie să mai inistăm asupra nepotrivirilor dintre
c.:le două pasaje fiindcă este evident că deocamdată nu
se poate demonstra conv.ingător existenţa la Capidava
a unor urme arheologice mai timpurii de veacul al X-lea.
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1. Doi cercei de argint (fig. 21 b/1) cu multă aramă in compoziţie, de formă ovoidală,
două părţi distincte: cea superioară formată dintr-o sîrmă simplă şi cea inferioară care
prezintă mai multe elemente. Realizată din sîrmă granulată, această porţiune este decorată la

cu

capetele de sus cu cite un glob gol in interior. La
fel, mijlocul sirmei este decorat cu două globuri
prinse intre ele prin sudură. Aceşti cercei s-au
~
găsit la un schelet rău conservat.
~
Cerceii de acest tip sînt răspîndiţi pe o arie
o
foarte mare, în special cea slavă tîrzie şi sint dataţi
sec. X- XII e.n. 1 • Deşi există unele încercări 2 de
a fixa o dată mai timpurie a acestor cercei, noi
rămînem deocamdată la cronologia largă ce se dă
acestor obiecte.
lmpreună cu aceşti cercei s-au găsit şi dottii
inele m decor cu litere simple incizat, in formă de
pentagramă, aplicat şi pe chaton, inele care cunosc
o mare.. circulaţie în timp şi spaţiu (fig. 21 b ;2 şi 3).
Semnificaţia acestui semn este mult mai largă
decit cea atribuită pieselor descoperite în ţara noastră 3 fiindcă îl găsim reprezentat pe o minuşi de
amfod. datati în sec. IV i.e.n. Acest element poate
4
fi urmărit în<;leaproape şi în epoca romani-bizantini, fiindcă pentru sec. VI- VII îl avem documentat pe unele cărirnizi de la Taricin 4 ; de
asemenea şi pentru epoca avarică din sec.
VII- VIII e.n. 5 •
Ca mirci de pietrari, pentru veacurile X- XII
se găseşte destul de frecvent în lumea slavă de
la Plisca 6 , la Preslav 7 ca mirci de olari, la :\ladara 8 ,
pe inele de bronz, şi avem apoi surpriza de a-1
reglisi pe pietrele unei construcţii din veacul al
XV -lea e.n. 9 • De aceea trebuie cercetati semnificaţia stricti pe care o reprezinti pentagrama în
sec. X- XI e.n., iar în cuprinsul acestei perioade,
desigur, şi cu nuanţiri de conţinut, fiindcă repre5um
2
zentarea pentagramei inscrisi într-un cerc, are in jurul
ei o serie de puncte care urmeazli o anumiti ordine.
lmpreuni cu aceste inele apar citeodati unele
Fig. 22.
Mormint cu lemn. La deget
s-a g:lsit un inel din sec. X - XII e.n.
aseminitoare ca formi (fig. 22) dar care au
reprezentat pe chaton o pajuri cu aripile deschise, decor realizat tot prin incizie; şi acestea se dateazi m veacurile X- XII e.n.

"

'

1 Feher Geza, A. &lgar - Toriilt:Oie s1:_mpie is mUPt!tst.fl,t,
Budapcsu, p. 56, ng. 27.
1 Vilem Hruby, Start Mesto, Praga, 1955. In tabelul
tipologie 'i cronologic al cerce:ilor gisiti in cimitirul
« Na Valah,. se nxcazi data cea mai timpurie a acestui
tip de cercei in anul 875 e.n.
1
In monografia Caţitlt#o (p. 232 şi 235, ng. 118/2- 3),
se publică douA inele cu pcntagrami iar autorii atribuie
acest semn gnosticilor.
• Djordze Mano-Zisc, luopt:loM M ŢaritiflfJ"I,II,rotlu,
in StariMr, V- VI, 1954-1955, p. 173, ng. 30.

• N:indor Fettich, Dat Kunst,fl,tll·trbt tin Alartnzrit
in l"ngarn, in Ar(hHunJ, 1926, ng. 20/13.
1
Stamc:n Mihailov in Iz,stiia-lnstitltt, Sona, XX, 1955,
p. 17/2.
7
lordanka Ciango\'3, in lt~tstiia-Jnslitul, Sona, XXI,
1957, p. 274, pl. II /6.
• Zdenek V ana, flfotl',.fio .\"fopafli Pt Sli/lt or(btologi(/cy(h
ndltzti, X- X.J/1 sloltli, in .1"/orenslt:a Ar(htnlo!(io, II, 1954,
p. 67, rl. m. ng. 4t.
' H. K. Heikel, RtPIIt tit la lilltro/urt ordJioloJ(iqut
fin/oflliaist (Fin/est 1\lustu"' ti Juomtn 1\lmro), 1894-1902,
p. 27. hg. 26/3.
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Din seria obiectelor din sec. X- XII e.n. mai cităm o cruce dublă - relicvar din bronz (fi~. 23), formată din două părţi separate ce se îmbină prin presare. La capătul
braţului superior are balama pentru prins crucea de lănţişor. Pe ambele feţe este reprezentat Cristos răstignit, cu contururi abia schiţate. De provenienţă
probabil bizantină, crucea este cunoscută la noi 1 şi in alte părţi 2
in sec. X- XII e.n.
Nu putem încă şti ce obiecte aparţin epocii celei mai tirzii
din necropola de la Piatra Frecăţei, dar se pare totuşi că ele nu
depăşesc veacul al XII-lea e.n., dată după care înmormîntările
organizate încetează definitiv.

*
Din expunerea principalelor rezultate obţinute in săpăturile
de salvare de la Piatra Frecăţei subliniem in încheiere nu atit
suprafaţa mare a necropolei şi numărul impresionant de schelete
scoase la iveală, ci şi citeva constatări de alt ordin. Deşi cronologic
se extinde de-a lungul multor secole, totuşi, in afară de un singur
caz,
ritul general este cel al inhumaţiei; poziţia predominantă
Fig. 23. - Cruce dubli
din sec. X-XII c.n.
este dată de orientarea capului spre est şi a picioarelor spre vest,
cu citeva cazuri de orientare nord-sud şi invers. Această poziţie
predominantă trebuie să-şi găsească o explicaţie nu numai in ritul creştin, deoarece
pentru veacurile II-III e.n. deocamdată, creştinarea în masă a populaţiei din Dobrogea
este greu de demonstrat.
O altă observaţie ce se desprinde este faptul că posesorii de obiecte neromane,
din sec. IV- VII îşi aşază mormintele in interiorul necropolei organizate, căpătînd prin
aceasta caracter de populaţie sedentară, care suferă dar şi transmite influenţe importante
celor cu care convieţuiesc. Se surprinde un proces complex de simbioză, inceput la
sfîrşitul sec. al III-lea şi continuat apoi trei secole neîntrerupte. Nu este lipsit de importanţă să subliniem din nou că acest fenomen aparţine perioadei de trecere la feudalism,
surprinzindu-i unele elemente componente cărora le-au trebuit şapte secole să se maturizeze. La capătul său, adică in sec. X- XII ne aflăm in faţa unor forme culturale generale
şi deplin cristalizate care reflectă o bază nouă, a unei orinduiri social-economice noi.
Acest drum lung străbătut de populaţiile ce au locuit pe meleagurile anticului Beroe,
reflectă pe de altă parte şi importantul proces de formare a limbii şi poporului romîn,
fiindcă urmele de cultură materială ce aparţin sec. X-XII e.n. sint comune şi generale
intregului teritoriu al Dobrogei.
PETRE AUREJ.IAN

PACKOnKH B n.HTPA <l>PEK3UEtl
PE310ME

B anpe.ne 1958 r. na'I8JIHa. paCKoiD<H ueKponomt ua TeppHTOpiDI rocy,napcrBeHHoit $epM&I
(p-u M3'1HH, o6n . .Uo6poWt<a); o xo~e pa6oT on<OIUlJIH qacm'IHo paapyweuu&rit o6wnpH&Iit MOI"HJILHHK. Apxeonom'leCKHe paCKOIJJ(H npo~OJI>Ka.JJHCL ~o 15 HIOHR 19 59 r. , Kor~ 6&m
Ca.nliHJt

1 Şa"limJ

fig. 11 /19

şi

Dilwgtlia, in JCJV, III, 1952, p. 359,
datate in a doua jumătate a sec. X c.n.

a S. S. Kosciusko-Valujenici, in 1/AK, Il, 1900,
p. 30, 118- 35, datată sec. XI-XII e.n.
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38J<OHQCH nepB&IA 3T8J1 HCCJieJJ;OB8HHA. P&CKOI18JIH MOma.IU> npH6J1H3HTe.nJ,HO B 6000 KB. M H BCKpbiJIH
811 norpe6eHJdt, H3 QHCJII KOTOpbiX JIHWL B 200 HIXO.IVIJICR HHBeHTapL. florpe6am.H&IM OOpMOM
6biJIO OOQTH HCKJIIOQHTeJILHO TpynonoJto>KeHHe, roJtOBI KOCTRKOB OpHeHTHpoB8HI Hl BOCTOK. PaaJIHQIJOTCR CJieJJ;yiOII.Uie THJlbl norpe6eHHA :

1
II
III
IV

npOCTbJC norpc6eHHR,
norpc6cHHR c ACpcBRHHbJM coopY>f<CHHCM,
norpc6cHHR c K&MCHHoft KnaJtKoft,
norpc6cHaR c qcpcnH'IHolt KJJIIJlKOft.

0rMeQ8eM ~De 3DOXH 38XOpoHCHHR:
1. llepHo~ HenpepbiBHoro aaxopoHeHHR OT II B.H.3. ~o VII B.H.3.
2. ropH30HT norpe6eHHA X-XII B.H.3.
HHoeHTapL norpe6eHJdt 11-111 BB. npeJJ;CTIBJteH KepaMHKoA npoBHHlUfaJtLHoro THna,
OObiQHoro u wnp()KO pacnpocrpaueHHoro B .Uo6pyA>f(e.
C KOHQa III a. li Hat~ana IV a. HHBeHTapL norpe6eHHA o6onlllUleTCR noRBJteHHeM yKpaweuuA:
cJlu6yn, ceper, 6ycun, 6pacneToB, KOJteQ H r.~. 1..1ro KacaeTcR IV o., ro o .Il.o6py.A>Ke anepoble
OTMet~aeTcR 6Lrroaanue o6nnKa CLJHTana ~e Mypew- 1..1epHRxooo; norpe6eHHR, OTHOCRII.UfecR K
3TOA Kynt.zype, naxo~R nocpe~ne MOrHJILnHKa llRTpa <l>peK3QeA, a ne aa ero npe~e.rlaMH.
HllJUitlue 3roro KYJtLTYpnoro o6JIHKa o npe~e.r1ax HMilepHH Bb~BuraeT HHTepecHbJe aonpocbi
coQnani:no-3KonoMHlleCKOro xapaKTepa B CBR3H c nepexo~oM K ct»co~aMy. Bce >Ke B IV o.H.3.
CT8THCTHliCCKH npeo6~eT Kep8MHK8 pHMCKOit npOBHHUHH; ~eno neCKOJILKO THDOB nocne,nueA
C MOneTaMH COOTBeTCTBeHHOA 300XH.
V oeK npeJJ;CTaBJten pa3JIHllnbiMH H3~eJIHRMH, cpe~ KOTOpbiX CaMbiMH xapaKTepnbiMH RBJtRIOTCR npR>KKH. XoTR HnBeHTapL H neMnoroqucneneu, BCe >Ke on CB~eTeJILCTBYeT O HenpepblBHOCTH 38XOponCHHR H B 3TY, CTOJIL 6ypny10 3DOXY naWeCTBHR ryHHOB.
1..1TO KacaeTCRVI B.H.3., TO npe~CTbl ropaa~O MHOrOliHCJiennce, QeM B npeJJ;bieyii.UfA. 0rMeTHM cpe~ JIHx qaCTH noRca (npR>KKH u 6JIRwKH), qacro acrpet~aroii.UICCR a VI a. K 3TOMY >Ke
BCKY BOCXO~ H KJU1,11;61UJ.tencK8R 6aaHJIHKa, Ha ypoanc KOTOpoit nawJIH KCpaMHliCCKJdl Marepuan
3ToA 3DOXH. MoMeHT npeKpaJQenuR aaxopoHcnuA 3TOro nepaoro nepuo~ YJ<I38ll HHBCHTapeM
~ayx norpe6eHnAVI-VII BB. n.3. (nocneAUee norpe6enue c 6oJtLWHMH oroaopKaMH Mo>Kno orneCTH KO BTOpoA OOJIOBHne VII B.).
flocne 3TOrO apeMenH OOJIO>Kenue B flRTpa cl>peK3QeA HaDOMHH8eT TO, QTO Ha6JIIO,UIJIOCL U
,IlunoreTHH H Kan~aoe, ro ecTb OTcyTCTBHe ~ocrooepnbiX apxeonomt~CCJ<HX CJieJJ;OB ~o X o. H.3.
X-XII BB. o6ocuoaaubr a llRTpa <l>peK3QeA 6ponao&biMH H3~eJDUIMH (cept.m, KpeCTbi,
KOJILQI H T.n.). fl03AHee 3TOrO BpeMenH OpraHH30B8HHbJe 38XOpoHeHHR, no-B~MOMy, npeKpaIQIJOTCR.
llpo~oJDKHTem.HOCTL nepuo~ aaxopoHeHHR Ha HeKponone a llRTpa <l>peK3QeA Bb~BuraeT
PM aonpocoo B CBR3H c ncropneA ManoA CKncllHH B MOMeHT nepexo~ K cl»co~H3MY H cno>KeHHR pyMLinCKoro R3bJKa H napoAHOCTH.

OS'hSICHEHHE PHCYHI<OB
Pac.
Pac.
Pac.
Pac.
Pac.
pac.

1. - J<apm .noopyJt>KH C yK838HHCM pacnoJJO>KCHHR HCKpoDOJIH B n~rypa cl»peK3UCii.
2. - 0611.1Hit nnaH aHm'IHoro 11 AoclleoJtanbHOrO HCKpoDOJIR B nAypa ~peK3JlCit.
3.- nnaa pacnoJJO>KCHHA norpe6eHHH, o6HapY>f<CHHbJX R Y'IBCTKC A.
4. - 88JtbJ norpe6enHii.
S.- a, CKCJieT C cotyAOM II-III B. H.3.; /J, Kpy>KKB II-III U., H3 norpe6eHHH, 11306pa>KeHHoro Ha

S/a.

Pac. 6. - a, cKcneT c KPY>f<KOit H MOHCTBMH; b, KPY>KKa, HBHACHHBH a norpc6eaua, a306pa>t<cHHOM
H8 pnc. 6/a.
Pac. 7. - a, CKcneT c HHBCHTBpeM IV a. H.3., noape>KACHHbJH norpe6eancM V-VI 11. 11.3.; b, 6pon30Boe
O>KCpe.11be, HaHACIIHoe H8 HH>KHC'IcnJOCTHoit KOCTH, H3 aHBCHTBpR norpe6eHHH, H306pa>t<CHHOrO H8 pHC. 7/a.
Pnc. 8.- HHBCHTBpb norpe6eHHR, u306pa>KCHHoro H8 pac. 7/a.
Pnc. 9. - a, norpe6eauc AByx Ac:Teft; b, ae6om.woft cotyA 6e3 py'lcK, H&itACHHbJH a ABOftHOM norpc6eaua.
Pnc. 10.- HaacHTapb ABoltaoro norpe6eHHR, a3o6pa>Kcnaoro aa pac. 9.
Pac. 11.- a, OObJ'IHoe norpc6eHHC c cotyAOM mna CbJHTilllll AC Mypew- 'llepHRXOB; b, HHBCHTBpb
norpe6eHHH, H306pa>t<CHHOrO Ha pHC. 11/a.
Pac. 12. -a, CKcneT aa 'lcpenauc, H&iiACHHbJii DMeCT.: c cocyAOM mna CbJHTBHa AC Mypew - 'llcpnHxoa;
b, HHBCHT8pb norpe6eHHH, H306pa>t<CHHOro Ha pHC. 12/a.
PHC. 13.- a, CKcneT HBitACHHbJit BMCCTC C npcAACTaMH IV B. H.3.; b, npcJlMCTbJ, uaitACHHbJC B norpe6eHHH, H306pa>t<CHHOM H8 pHC. 13/a.
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PliC. 14.- a, CKC11eT, Ha KOTOpoM 6bJ11 H8~CH npe,ttMeT V B. H.3.; b, HHBCHTapb norpefieHHR, H306p8)1(CHHOro HB pHC. 14/a.
Poe. 1S. -a, cKenn, Ha KOTOpoM 6hJ11H HBAJ1CHbl DJ)CAMCTbl III a.; b, ;t&e npR)I(KH VI a. H.3. H3
norpe6eHHR C J1CpeBRHHbiM coopy)I(CHHCM.
Poe. 16.- a, cK:neT c HHBeHTapeM VI o. H.3.; b, 6poH30BbJe npH)I(KB H 611Hxa, HaAAeHHble o norpe6eHHH,
H:J06p8)1(CHHOM Ha pHC. 16/a.
PHc. 17.- CKeJJeT c HHBCHTapeM VI-VII o. H.3.
PHc. 18.- HoneHTapb norpefieHHR, H306p8)1(eHHoro Ha pHc. 17.
PHC. 19. - CKeJieT C OOr&TbJM HHDCHTapeM J1CT811CA DORca.
PHc. 20.- HH&eHTapb norpefieHHR, H306p8)1(CHHoro Ha poe. 19.
Poe. 21. -a, CKCJJeT c HHBeHTapeM X-XII B. H.3.; b, HHBCHTapb norpe6eHHR, H306p8)1(eHHoro H8 pHC. 21/a.
PHC. 22.- norpc6eHHe c J1CpeBRHHbiM COOpf)I(CHHCM. Ha IUL11hl.IC 6b111o HB~CHO KOJibl.IO X-XII D. H.3.
PHc. 23. - .IlaoAHoA KpcCT X-XII a. H.3.

LES FOUILLES DE PIATRA FRECAŢEI
RESUME

Les fouilles commencees au mois d'avril 1958 a \a necropole situee sur le territoire de la
Ferme Agricole d'Etat Salcia, distr. de Măcin reg. de Dobroudja, ont abouti a la decouvene
d'une vaste necropole, en panie detruite. La campagne archeologique qui a dure, sans interruption, jusqu'au 15 juin 1959, s'est soldee par l'exploration de 6000 m1 et la decouvene de 811
tombes, dont 200 pourvues d'inventaire. Le rite funeraire y est, presque exclusivement, celui
de l'inhumation, avec orientation de la tete vers !'est. Dans la necropole, on distingue les
types suivants de tombes:
1 tombes simples,
11
cn bois,
III
cn pierrc,
1\'
cn tuilcs.

La necropole comprend des tombes appartenant a deux epoques differentes:
1. Une periode allant sans interruption du Ir au vn• siecle de n.e.
2. Un niveau d'enterrements appartenant aux x·- xn• siecles de n.c.
Pour les n• -III" siecles, l'inventaire ne consiste qu'en ceramique de facture provinciale,
courante en Dobroudja.
A panir de la fin du III" siecle et du debut du IV" siecle, le mobilier funeraire s'enrichit
par l'apparition d'objets de parure: fibules, boucles d'oreilles, perles, bracelets, bague~ etc. Au
IV" siecle on constate, pour la premiere fois en Dobroudja, l'existence d'elements de type Sintana
de M ureş- Cerneahov; les tombes appanenant a cette civilisation se trouvent a l'interieur et
non en dehors de la necropole de Piatra Frecăţei. La presence dans les limites de l'empire d'elements
de cette civilisation souleve d'importants problemes sociaux-economiques, relatifs a la genese
de l'organisation feodale. Pourtant, au IV" siecle, le premier rang, au point de vue numerique,
continue a etre tenu par la ceramique provinciale romaine, dont certains types se trouvent associes a des monnaies de ce siecle.
Le v• siecle est represente par differents objets, dont les plus caracteristiques sont les
boucles de ceinture. Bien que peu nombreux, les inventaires existants prouvent la continuite
des enterrements meme a travers ce siecle bouleverse par les attaques des Huns.
Au VI" siecle, on constate l'augmentation sensible du nombre des objets; parmi ceux-ci
il faut citer en premier !ieu les accessoires de ceintures (boucles et appliques). C'est egalement
a cette epoque qu'appartient la basilique du cimetiere, datee par la ceramique trouvee dans le
niveau respectif.
Les dernieres tombes de cette premiere periode sont representees par deux inventaires
que l'auteur assigne aux vr- vn· siecles de n.e., le dernier - sous toutes reserves - a la
seconde moitie du vn· siecle.
A panir de cette date, on constate a Piatra Fredţei une situation rappelant celle de Dinogetia et de Capidava, c'est-a-dire une absence de restes archeologiques certains se prolongeant
jusqu'au x· siecle.
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Les x•- XII" siecles sont representes i Piatra Frecăţei par differents objets en bronze
(boucles d'oreilles, croix, bagues, etc.). 11 n'y eut plus, ensuite, d'enterrements organises, en cet
endroit.
La longue periode pendant laquelle servit la necropole de Piatra Frecăţei, pose une serie
de problemes concernant l'histoire de la Scythie Mineure, aux temps de son passage au feodalisme
et de la formation de la langue et du peuple roumaine.
EXI'I.ICATION DES FIGURES

Fig. 1. - Carte de la Dobroudja, avcc localisation de la necropole de Piatra fm:l\tci.
Fig. 2. . Plan d'ensemble de la necropole de Piatra Fredţei, datant des epoques anciennc CI prefeodalc.
Plan de situation des tombes dkouvenes dans le scacur A.
Fig. 3.
Fig. 4. - Differcnts typcs de tombes.
Fig. 5.- a, squelctte avec vase des u•-Ju• sieclea de n.e.; b, broc des 11"-111" siecles, de la tombe de fig. 5/a.
a, squelctte avec broc trouvc avcc des monnaics; b, broc uouve dans la tombe de la fig. 6/a.
Fig. .6.
FiJI!. 7.
a, squellctte avec inventaire de la lin du lll" siecle-debut du IV" siecle de n.e., derange par une tombe
des v• ·VI" siecles de n.e.; h, collier en brnnze faisant partie de l'inventaire de la wmbe de fig. 7/a, uouve sur le maxillaire
infcricur.
Fig. 8. - lnvcntaire de la tumbe de fig. 7 a.
Fi~. 9. - a, tombe double d'enfants; b, pctit vase sans ansc trouve dans la tombe double d'enfants.
ţiF.. 10. - lnvcntaire de la tombe doublc de la fig. 9/d.
Fig. 11. -a, tombe simple avec vase de typc Sintana de Murq-Ccmcahov; b, inventaire de la tumbe de
la fig. 11/a.
Fig. 12. - a, squcleue couehe sur des tuiles. unu ve avcc un vase de typc Sintana de Murq-Ccmcahov; b, inventairc de la tumbe de la fig. 12/a.
Fig. 13. ·- a, squelctte trouve avce des objcts de facture provinciale rnmaine du IV" siecle de n.e.; h, objcta
truuve dans la rumhe de fig. 13/a.
Fig. 14. - a, squeleue sur lequelnn a trouve des nbjets du v• siecle de: n.e.; b, inventairc de la tumbe de fig. 14/a.
Fig. U . .._ a, squeleue trouvc avce des objets du Ill" VI•s.; b, deux boucles du V 1" s. n. e. du tom beau l boia.
Fig. 16. - a, squeleue avce inventaire du VI" siecle de n.e.; b. houclc ct applique de ceinture en bronze,
trouvees dans la tnmbe de la fig. 16/a.
Fig. 17.- Squeleue avcc invenraire des vt•-vu• siecles de n.e.
Fig. 18. - lnventaire de la tombe de la fig. 17.
Fig. 19. - Squelctte avcc riehe invcntaire d'appliques de ceinture.
Fig. 20. - lnventaire de la tombe de la fig. 19.
Fig. 21. - a, squelctte avec invcntaire des x•- X Il" siecles de n.e.; b. invcntairc de la tumbe de la fig. 21.
Fig. 22. - Tumbe en boia. Le doigt du squelctte portait une bague des x•- X li" siecles.
Fig. 23. - Croix double des x•- XII" siecles.
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SONDAJUL DIN NECROPOLA
DE LA ÎNCEPUTUL EPOCII MIGRAŢIILOR
DE LA PIETRIŞ
(r. Bîrlad, reg.

Iaşi)

unor cercetări de suprafaţă, efectuate în vara anului 1959 de către
colectivul Muzeului raional «V. Pârvan » din Bîrlad, s-au descoperit şi dezvelit
două morminte de la începutul epocii migraţiilor (sec. IV e.n.), în apropierea
satului.. Pietriş, corn. Ciocani, (r. Bîrlad, reg. Iaşi). Locul descoperirii se află. pe stînga
rîului Tutova, sub poala nord-vestică a dealului «Balaurul» şi la circa 300 m est de sat.
Un drum de acces, care trece prin acest loc, a prilejuit ravinări ce au scos la suprafaţă
cele două morminte descoperite de cercetători. Pentru a se preveni distrugerea sectorul~i din necropolă, care a fost atins de ravinare, s-a efectuat un mic sondaj de salvare 1 •
Lucrările au. început la 12 sept., fiind susţinute cu mijloace materiale de către muzeul
din Bîrlad.' Prin acest sondaj, care a durat pînă la 19 septembrie, s-au deschis un număr
de şapte şanţuri lungi de cîte 10 m şi orientate V-E; un singur şanţ (nr. 4) a fost
prelungit cu 10 m, cu scopul de a se surprinde una din limitele necropolei. Distanţa
între aceste şanţuri, ca şi lăţimea
lor, s-a menţinut aceeaşi, de 1 m,
cu excepţia şanţului VII care, fiind
n
în porţiunea ravinată, a fost săpat
......
pe o lăţime de 2 m (fig. 1).
Profiturile şanţurilor au scos
în evidenţă trei pături de sol, a
căror grosime şi structură variază
de la şanţ la şanţ. La suprafaţă
se află solul vegetal care e nisipos, iar pe alocuri subţiat şi chiar
total ·erodat. Sub acesta se găseşte
•;___._......
o depunere de sol brun, de asemenea nisipos, cu grosimi între
0,30-0,70 m, care zace pe un
suport de nisipuri roşcate, stră Fig. 1. - Planul sondajului din necropola din sec. IV e.n. de la Pietriş.
bătute de lentile cu microprundişuri feruginoase, în amestec cu sferule de argile albastre, concreţionate prin
alterare. În aceste nisipuri, în care s-au găsit şi blocuri mari de grezuri terţiare,
au fost descoperite cele 14 morminte, pe o suprafaţă de săpătură de circa 100 m2 •
Adîncimea 2 la care au fost descoperite scheletele din aceste morminte a variat între
0,60-1,35 m.
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1

Colectivul care a luat panc la acest sondaj a fost
din Emilia Zaharia (responsabil), N. Zaharia,
V. Palade, directorul Muzeului raional din Birlad şi
studenta Elvira Balica.
alcătuit

1 În stabilin:a acestor adîncimi medii nu s-au indus
mormintele descoperite (lC traseul şantului VII, acL-stc:a
fiind situate in portiunc:a ravinat:l a nccropolei.
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Cele 12 morminte de inhumaţie dezvelite prin sondaj 1 aparţin începutului epocii
migraţiilor (sec. 1 V e.n.) şi au conţinut schelete în cea mai mare parte deranjate
din vechime şi cu lipsuri de oase, exceptînd dou~ din ele, care au fost găsite intacte.
Unele din schelete erau orientate N -S, cu mici devieri, şi numai dou~ făceau not~
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Fig. 3. - Mormintul nr. 7.

Fig. 2. - Mormintul nr. 4.

discordantll, unul prin orientarea NV -SE (M. 4), cel de-al doilea fiind ~ direcţia
E-V. (M. 8).
Din cele 14 morminte descoperite, trei au fost lipsite de inventar, iar celelalte
au conţinut vase de lut lucrate cu mîna, sau la roat~, precum şi obiecte de podoab~.
Vasele s-au g~sit uneori la stînga craniului (M. 1), alteori de partea .. dreapt~ a
acestuia (M. 7), sau către extremitatea membrelor inferioare (M. 7) şi numai într-un
singur caz aşezate sub genunchi (M. 4). Cînd scheletul a fost deranjat, vasele s-au găsit
în imediata apropiere a lui (l\1. 8).
Pentru a se preciza aspectul arheologic al acestei necropole, red~m sumar descrierea
mormintelor descoperite:
Mormintrtl 11r. 1 a fost descoperit şi dezvelit în timpul cercet~rilor de suprafaţll.
Din relat~rile obţinute rezult~ că el a fost scos la suprafaţ~ prin ravinarea produs~ de
apele de şiroire, care au şi distrus o parte din oasele membrelor inferioare. Scheletul,
orientat N- S, zăcea întins pe spate, cu braţele în lungul corpului, la adîncimea de 0,35 m.
Drept inventar, acest mormînt a avut un vas lucrat la roat~, dintr-o past~ negricioas~.
nisipoas~. cu pietriş m~runt, care era aşezat în partea sringll a craniului. Acest vas în
formll de borcan, cu deschiderea gurii largll şi cu umerii ridicaţi, are marginea uşor
îngroşată şi răsfrîntă în afară şi este decorat deasupra umllrului cu un motiv alclltuit
dintr-o incizie orizontală circulară (fig. 5 /10). Două fibule de bronz, găsite în partea
1
Dou:i din cele 14 morminte descoperite in cuprinsul
''"ndajului, ~~~ fost dcz\'clit•· in timrul cercetărilor de

surrafaţă

(M. 1
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stîngi a pieptului (fig. 7 /2,3) şi o catarami mici (fig. 7 /7), lucrată dintr-un aliaj care
bronz, găsită în dreptul osului iliac stîng, constituie singurele obiecte de podoabă
care au fost găsite în acest mormînt.
Mol'lnÎ1Jtul 11r. 2 a fost descoperit în aceleaşi împrejurări şi conţinea resturi de oase
calcinate, asupra cărora nu putem face precizări, oasele găsindu-se deranjate, iar din
vas păstrîndu-se numai un fragment.
Mor1nint11l 11r. 3, descoperit în şanţul II, nu a conţinut decît un fragment de craniu
şi mandibula inferioară a unui schelet distrus din vechime. Nu a avut nici un obiect
de inventar.
Mormi11tul 11r. 4, descoperit la adîncimea de 0,60 m, conţinea scheletul unei femei,
întins pe spate, cu ambele braţe îndoite din cot; braţul drept, cu pumnul strîns, era aşezat
sub birbie, iar cel stîng, de asemenea cu pumnii strînşi, era adus către umăr (fig. 2).
Scheletul, orientat NV 3° -SE 182°, avea oasele destul de prost conservate şi cu mici
lipsuri. De la genunchi în jos, oasele membrelor inferioare erau ridicate, cu 10 cm mai
sus, faţă de restul scheletului şi erau mult apropiate în dreptul genunchilor. Inventarul
acestui rpormînt a constat din trei vase de pămînt, din care două sparte, probabil prin
presiunea solului. Aceste vase au fost descoperite în dreptul genunchiului stîng, la 10 cm
sub nivelul scheletului. Din aceste vase, două cupe erau puse una în alta, cea din interior
fiind rezultată din partea inferioară a unui vas mai mare, tiiat sub forma unui castronel.
Alături de aceste două vase era aşezat cel de-al treilea, la acelaşi nivel. Toate aceste vase
sînt lucrate la roată şi aparţin categoriei ceramice care caracterizează cultura CerneahovSîntana de Mureş.
Mormi11tul nr. 5, descoperit în şanţul 4, nu a avut nici un obiect de inventar şi a
conţinut un fragment de craniu, cîteva fragmente de coaste şi un femur, care se aflau
la 0,40 m adîncime. Nu s-a putut preciza forma gropii.
Mormintul nr. 6 a conţinut resturile unui schelet deranjat din vechime, aflat la
0,76 m adîncime şi orientat NE 325°-SV 145°. Din schelet s-au păstrat craniul, cu faţa
întoarsă spre vest şi cîteva resturi de oase de la membrele inferioare, care indicau poziţia
întinsă a acestui schelet. Nu s-a putut preciza conturul gropii decît pe mici porţiuni.
Drept inventar mormîntul a conţinut două vase lucrate cu mîna, dintr-o pasd. grosieri,
arsi neuniform, de culoare bruni, dintre care unul în formi de borcan cu umerii ridicaţi,
cu marginea răsfrîntă în afară şi tiiati orizontal (fig. 6 /5), iar altul este un borcan zvelt,
de talie mai mică, fllră gît şi cu marginile mai dsfrînte (fig. 6 /1).
Mormintul nr. 7. Într-un sol nisipos, de culoare galbeni, cu tente ce~uşii şi roşcate,
la o adîncime de 1,10 m, zicea scheletul unei femei, orientat NE 350°-SV 170°, în poziţie
întinsă, cu braţele în lungul corpului. Oasele erau în stare de proastă conservare, iar
cele ale feţii erau aproape total distruse (fig. 3). Groapa era mai îngustă înspre
partea superioară a corpului şi mult lărgit:\ spre picioare, unde era previzută cu un prag
larg şi înalt de 0,30 m.
Din cele opt vase de lut, constituind inventarul acestui mormînt, trei erau aşezate
direct pe fundul gropii, în dreapta craniului. Alte două vase se aflau de aceeaşi parte a
scheletului, în dreptul genunchilor. Din aceste cinci vase, doui sînt lucrate cu mîna,
din pastă grosieră, de culoare bruni (fig. 4 j1 şi 5 /9), două sînt lucrate la roată, din pastă
fină (fig. 5 /1,5) şi unul din pastă nisipoasă, care se desface în foiţe (fig. 5 /8). În apropierea
acestor două grupe de vase se găseau cîteva pietre de dimensiuni mici şi cărbuni de lemn.
La picioarele scheletului, pe pragul cruţat, la 0,30 m deasupra nivelului gropii,
s-au găsit alte doui vase, lucrate la roată, din pastă fini de culoare ce~uşie. Din acestea,
unul este un castron mare, cu trei toarte, cu marginea îngroşată, lăţită şi trasi în afară
şi înăuntru (fig. 4 /2). Acest vas era inclinat, cu gura indreptati spre schelet. În interiorul
lui s-a găsit o cupă de dimensiuni mici (fig. 5 /4). ln apropierea acestor două vase se
conţine
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aflau două pietre mari, din care una este plesnită la mijloc, precum şi alte două, de
dimensiuni mai reduse.
Pietrele mari erau arse pe suprafaţa exterioară, in partea dinspre schelet, unde se
găsea puţină cenuşă şi cărbuni de lemn. În jurul acestui complex se aflau alte pietre,
mai mici, din care, unele erau alunecate pînă în fundul gropii.
La demontarea şi ridicarea castronului de la picioarele scheletului a apărut o cană
mare cu gura treflată, lucrată la roată, dintr-o pastă fină, de CJ.lloare cenuşie (fig. 6 /3).
r-"Riiiiiij\\i;;;\\W."i;'j;,.,;;;;
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Fig. 4. -Vase din mormintul nr. 7.
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Fig. S. - Vase din mormintele de la Pietriş; 1, 4, S, 8, 9
(M7); 2, 6, i (M 4); 3 (M 10); 10 (M 1).
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Între cană şi cele două pietre mari, zăceau două cranii şi alte oase de miel. Sub această
de oase s-au găsit cărbuni de lemn, cenuşă şi un cuţit de fier (fig. 7 /8),
care era orientat cu vîrful spre nord-est. Drept obiecte de podoabă, menţionăm o fibulă
de bronz (fig. 7 /1) şi o cataramă de bronz (fig. 7 /5), găsite în dreptul femurului stîng.
Mormîntul nr. 8 a fost surprins pe traseul şanţului IV, în apropierea mormîntului
nr. 5. Resturile deranjate din vechime ale scheletului, din care s-au păstrat doar citeva
fragmente de craniu şi de oase lungi, zăceau la 0,59 m adîncime, avînd orientarea
E 270°- V 90°. Inventarul acestui mormînt se compune dintr-un vas borcan din pastă
grosieră (fig. 6 /4) şi un altul fragmentar scund şi cu gura largă, lucrat la roată dintr-o
pastă fină nisipoasă, de culoare oliv şi care are ambele suprafeţe acoperite cu o culoare
neagră. Decorul de pe umerii acestui borcan este alcătuit dintr-o dungă lată de lustru,
deasupra căreia se găseşte o linie în zig-zag, aplicată prin aceeaşi tehnică. În interiorul
acestui vas se găsesc urme proeminente şi înguste, imprimate de o roată rudimentară.
mică grămadă
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Partea superioară a unei fibule de bronz (fig. 7 /4) a fost singurul obiect metalic
în acest mormînt.
Mormintul 111'. 9, descoperit pe traseul şanţului VII, a fost deranjat din vechime.
Pe fundul gropii, la adîncimea de 0,39 m, s-au găsit trei fragmente de femur. Din inventar
s-au păstrat două vase borcane fragmentare, din care unul lucrat la roată, din pastă
nisipoasă, negricioasă, la fel cu cel găsit în M. 1, iar al doilea, lucrat cu mîna, din pastă
grosieră, are marginea tăiată oblic în afară. Inventarul se completează cu un cui mic

găsit

9
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Fig. 6. -Vase din mormintele de la Pietriş: 1, 5 (M 6);
2 (M 11); 3 (M 7); 4 (M 8).

Fig. 7. - ObiCC!e din inventarul mormintelor M 1, M 7,
M 8, M 9, N 12 şi M 14.

şi un fragment de şaibă de bronz, provenite probabil de la un pieptene, precum şi cu
cinci mărgele. Din acestea, una e triplă şi lucrată din sticlă aurită, o a doua, de formă
discoidală, e din zgură metalicl albăstruie, iar alte trei, mai mari, de formă cuboedricl,
sînt din pastă de sticlă de culoare ultramarin (fig. 7 /10).
Mormintul nr. 10, descoperit în şanţul VII, a fost deranjat din vechime. Cîteva
resturi mărunte de oase z:iceau la adîncimea de 0,25 m. Inventarul mormîntului constă
dintr-o singură cupă mică (fig. 5/3), lucrată la roată, dintr-o pastă nisipoasă, de culoare oliv.
Mormintul nr. 11 a conţinut doar cîteva fragmente de oase care z:keau la adîncimea
de 0,80 m. Din inventar s-a găsit o jumătate dintr-un vas borcan, lucrat cu mîna, dintr-o
pastă grosierll (fig. 6 /2). Acest mormînt a fost distrus din vechime.
Mormintul nr. 12 de asemenea distrus din vechime, a conţinut un singur fragment
de craniu şi zece mărgele mici (fig. 7 /9).

sa•
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MormÎntul nr. 1J a fost descoperit după demontarea mormîntului nr. 9, sub care,
la adincimea de 0,80 m, zliceau citeva fragmente de oase. Din inventarul distrus o dată
cu mormîntul, s-a găsit un fragment din gitul unei amfore.
MormÎntul nr. 14 a fost descoperit in capătul estic al şanţului IV, care a fost prelungit.
Cîteva fragmente de craniu şi de oase femurale zliceau la adincimea de 0,74 m. Din
inventarul acestui mormînt s-a păstrat un colier de mărgele mari, de formă cuboedrid,
lucrate din agat de culoarea chihlimbarului, cu excepţia celor două exemplare mici care
sînt din pastă de sticlă, de culoarea ultramarin (fig. 7 j6).
Din sumara descriere a mormintelor descoperite in această necropolă, reiese că
inventarul acestora nu prezintă caractere unitare deşi el se încadrează la inceputul epocii
mi graţiilor (sec. IV e.n. ).
Vasele de lut, întregi sau fragmentare, descoperite in cele 14 morminte, au dimensiuni mici şi mijlocii şi sînt de provenienţă locală.
După pasta şi tehnica de lucru ele se pot grupa in: vase lucrate cu mîna, dintr-o
pastă grosieră cu impurităţi, de culoare brun-gălbuie şi in unele cazuri neagră in ruptură.
Borcanele din această grupă au corpul mai mult sau mai puţin rotunjit, iar la formele
zvelte umerii sînt ridicaţi. Fundurile sînt îngroşate şi adesea profilate. Urmele modelării
cu mîna, dinspre fund spre gura vasului sînt vizibile pe ambele feţe. ~larginile acestor
borcane pot fi mai joase sau mai înalte şi mai mult sau mai puţin rlisfrinte in afară. Un
singur exemplar prezintă pe umăr un buton sub forma unei proeminenţe (fig. 5 /9).
ln mod frecvent această categorie de vase prezintă pete de fum in partea superioară
şi mai ales pe marginile gurii.
Vasele din această categorie au analogii cu cele descoperite la Sintana de ~lureş
şi Spanţov, precum şi cu cele din grupul Cerneahov, de dincolo de hotarele ţării noastre 1 •
O a doua categorie o formează vasele lucrate la roată, din pastă fină. Cele mai
multe din ele sînt cupe puţin adinci, cu marginile răsfrinte în afară şi cu umărul carenat
şi mai ridicat sau mai coborît. Fundurile acestora sint prevăzute cu suporturi inelare. Analogiile pentru această categorie de cupele găsim în grupul Cerneahov-Sîntb.na de Mureş 2 •
ln aceeaşi categorie putem include şi castronul cu trei toarte, analog celor descoperite la Izvoare 3 , precum şi cana zveltă, cu marginea treflată (fig. 6 /3) lucrată ingrijit
dintr-o pastă fină şi bine lustruită, care are analogii cu vasele din aşezarea de la
Sf. Gheorghe"·
A treia categorie înglobează vasele întregi şi fragmentare lucrate la roată, dintr-o
pastă care conţine nisip cu bobul mare. Formele corespunzătoare acestei categorii sînt
borcanele globulare joase, precum şi o cupă cu pereţii înalţi,. cu umerii rotunjiţi şi al
cărei fund nu are suport inelar (fig. 5 /7).
Inventarul obiectelor de podoabă, descoperite în mormintele necropolei de la
Pietriş, constă din fibule şi catarame de bronz, precum şi din mărgele. Toate cele patru
fibule sînt de tipul « cu piciorul înftşurat >> şi una singură prezintă, pe partea superioară,
un decor marginal, uşor incizat. Acestea au analogii cu exemplarele cunoscute la Sîntana
de Mureş, Spanţov şi Izvoare 5 , precum şi în alte necropole care aparţin grupului Cerneahov, de dincolo de hotarele ţării noastre.
1 Dr. Kov'cs lstv,n, A monm::;tnlont~t~i Mţwtitulorlds
leari ltmtlo (Cimitirul din epoca migratiilor de la Sinrana
de Mureş) in Dtllg Cluj III, 1912, p. 299, fig. 63; p. 320,
fig. 99 şi p. 259, tig. 7/1; Sebastian Morinrz şi Constantin Preda, Stlpdlurilt tit /o Spotr/tw, in Moltriolt, V, p. 168,
fig. 4/4. Unele apropieri le au şi cu vasele cor~punzAtoare
acestei epoci, descoperite in U.R.S.S. E. A. Simonovici,
inSA, XXIV, p. 295, fig. 10/3; G. B. Fedorov, Dtuoptririk
orhtolof!.itt tiin R.S.J. MoltftmntllSrd prit~intl miltniul 1 t.n.,
in JC.f /ofi, VIII, 1957, fasc. 1, fig. 4 (M. 34).

1 Dr. Ko\'-tcs lstvan, op. tit., p. 263, tig. 11 /1; Radu
Vulpe, l:ţ;_POtlrt, p. 281, fig. 293/4; Sebastian Morintz şi
Constantin Preda, lor.ril., p. 168, tig. 4 /2; G. B. Fedorov,
lor. tit., fig. 2.
1 Radu Vulpe, I:::,POtlrt, p. 287, tig. 304.
4 Z. Szekely, Jontloitlt
txtmlolt tk Mu:ţ;_tul H.~~ioMI
Jf. Ghtorght In 1956, in Moltriolt, V, 1959, p. 241, pl. X /6,9.
• Dr. Kovacs lstvan, lot. tit., p. 270, tig. 23/3 a;
Radu Vulpe, op. tii., p. 307, tig. 329/2; Bucur Mitrea
Şonlitrul Sponfo", in SCIV, 1-11, 1953, p. 231, fig. 12/3
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Cele două catarame îşi găsesc unele analogii la Sîntana de Mureş, Spanţov şi
Izvoare, ca şi în acelaşi grup Cultural Cerneahov 1 •
Mărgelele descoperite la Pietriş au mărimi variate şi sînt lucrate din materiale
diferite. Formele lor însă sînt puţin variate, cele mai multe din ele fiind cuboedrice şi
confecţionate din calcedonie, sau din pastă de sticlă, de culoare ultramarin. Lipsesc
mărgelele în formă de perle. Doar un singur exemplar, de sticlă aurit!, se prezintă sub
formă de perlă trigemănată. Celelalte sînt mici şi din ele, una singură, de formă discoidală,
pare a fi lucrată din zgură metalică, restul au forme bitronconice şi sînt confecţionate
din pastă de sticlă.
Şi mărgelele, ca şi celelalte obiecte de podoabă descoperite în această necropolă,
au analogii cu cele din mormintele necropolelor care aparţin grupului cultural CerneahovSîntana de Mureş.
Cuţite de fier de forma celui descoperit în mormîntul nr. 7 de la Pietriş, se găsesc
şi în necropolele aceluiaşi grup cultural amintit 2 •
Pe baza materialolui arheologic descoperit, necropola de la Pietriş se încadrează
în cultuta Cerneahov-Sîntana de Mureş (sec. IV e.n.).
N. ZAHARIA, EMILIA ZAHARIA

IIIY~<I>OBKA

şi

V. PALADE

HA HEKPOnOJIE B nHETP.HIIIE (P-H BLIPJIA,n)
PE310ME

nooepXHocrHble paCKOJD<H OCKpLIJIH HeKpOOOJlL Haqana 3DOXH nepeceJieHHR HapO,!tOO (IV o.)
Ha XOJJMe (( Banayp )) o Henocpe,~tcroeHHOA 6JJH30CTH J( ceny nnerpnrn. B XO,[te pa6oT 6LlJJH o6Hapy>KeHLI .noa norpe6eHHR - O,[tHO C TpynODOJJO>KeHHeM, ,~tpyroe - C TpynOCO>K>KeHHeM, OT KOTOporo
COXpaHHJJOCb ,[tHO cocy,~ta H HecKOJlbi<O oOO>K>KeHHLIX KOCTeA.
liJJaro.ztapR He6oJJbllJOMY wypciJy, 3aJJO>KeHHOMY B HeKpOOOJJe OCeHbiO 1959 r., OCKpLIJJH eJ.Qe
12 norpe6eHnii c Tpynonono>KeHHeM, H3 KOTOpLlx coxpaHHJJOcb JJHWb .noa; OCTaJJbHLJe 6LJJJH pa3pymeHLJ o .naoHne opeMeHa.
KoCTRKH opueHTHpooaHLJ c ceoepa Ha 10r, pe>Ke c ceoepo-3ana]la Ha wro-oocroK HJJH
C OOCTOJ<a Ha 3ana.zt; HX HallJJJH Ha rny6nHe OT 0,60 .IlO 1,35 M.
HHoeHTapb norpe6eHHft COCTOHT H3 rpy6LJX HJJH TOHKHX rJJHHJIHLIX cocy,~too, llHaJJOrH'IHLIX
cocy.ztaM H3 MOrHJJbHHKOo THDa 'tlepHRXooo-CLIHTaHa .rte Mypern. Haii.neHHLie cpu6yJJLI OTHOCRTCR 1<
THny c1Ju6yJJ ceC o6epHyToA HO>KJ<Oii )) j OpR>KKH H 6yCHHLI HMeiOT aHanonm O TOn >Ke J<YJJLTYPHOA
rpynne,' KaK H OOHapymeHHLIH O O,[tHOM H3 norpe6eHHii HO>K.
CJJe.rtyeT ynoMRHYTb norpe6eHne N!! 7, o KOTopoM Harnnn opneHTHpoDaHHLJA c ceoepo-oocroJ<a
(350°) Ha JOro-aana.zt ( 170°) CJ<eJJeT >KeHJ.QHHLI O OLITJIHfTOM OOJJO>KeHHH, C PYJ<BMH O,[tOJlb TeJia •
.HMa norpe6eHHR S'>Ke o 'laCTH, COOTBeTCToywJ.Qeii oepxHeii nonoonHe TeJia, H rnnpe oJ<oJJo Hor,
r;te HBXO,[tHTCJI nopor OLICOTOH B 0,30 M. 83 BOCbMH OOHBpy>KeHHLIX o 3TOM norpe6eHHH COcy,[tOB
TpH HBXO,[tHJJHCb Ha ):tHe JIMLJ, OKOJJO qepena, ,[tlla - llpOTHB KOJJeH li TpH - OJ<OJJO CTynHeA, Ha
ycrpoeHHOM nopore (pnc. 3) . .noa 6oJJLrnHX o6o>K>KeHHLIX KaMHR H O.llHH HeoOO>K>KeHHLiii nono>KeHLJ B HOrax. 0J<OJ10 oOO)J()J(eHHLIX J<BMHeit 0030LIIlJBeTCJI J<Y'IB J<OCTeft, cpe,!tH KOTOpLIX HBXOJ\JITCJI ,[tOB 'lepena JlrHJIT j OO,[t KOCTRMH HBUlJIH >KeJle3HLiit HO>K.
H3 yKpaweHnii o norpe6eHHH HBJUJJH 6poH3ooyw npR>KJ<Y H c1Jn6yny, JJe>Ka&lliHe oJ<oJto
neooit 6e.rtpeHHoit KOCTH.
YnoMRHeM n norpe6eHne N!! 4, o KOTOpoM o6Hapy>KHJIH CKeJieT >KeHJ.QHHLI co C>KBTLIMH
J<yJJaJ<aMH y no.rt6opo.ztJ<a (p11c. 2).
3TOT MOrHJtbHHJ< npnua.nne>KHT 1< J<YJJLTYpHoA rpynne qepHRxouo-CLIHTaHa .rte Mypew
(IV n.n.3.).
1

E. A. Simonovici, loc. cit., p. 300, fig. 14 j3 (NI).

1

Dr. Kovacs lstvan, loc. cit., p. 295, fig. 59 fl.
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OE'LJICHEHJ1E PJ1CYHKOB
Pnc.
Puc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pac.

1.- nJWI wypclloaKH a HCKpononc IV a. H.3. a nuc-rpuuc.
2. - norpc6eHHC N!! 4.
3.- norpc6cHHC Nt 7.
4.- CocyJU>J H3 norpc6eHHR .lift 7.
CocyJU>J H3 norpeticHHA a nuC1pHwc: 1' 4, S, 8, 9 (M 7); 2, 6, 7 (M 4); 3 (M 10); 10 (M 1).
6.- CocyJU>J H3 norpc6cHHA a nac-rpawc: 1, (M 6); 2 (M Il); 3 (M 7); 4 (M 8).
7.- npc,llMCTbl H3 HHacHTapR norpc6eHHA M 1, M 7, M 8, M 9, M 12 H M 14.

s.-

s

SONDAGE FAIT DANS LA NECRCPOLE DE PIETRIŞ
RESUME

Des recherches de surface avaient fait connaître sur la colline de ce Balaurul)), proche du
village de Pietriş, une necropole du debut de l'epoque des migrations (IVe siecle). On avait mis
au jour, a cette occasion, deux tombes, l'une a inhumation, l'autre a incineration, cette derniere
consistant en un fond de vase et en quelques os calcU1es.
Le sondage, de proportions reduites, pratique cette annee, a mis au jour 12 nouvelles
tombes d'inhumation, dont deux seulement etaient intactes, les autres ayant ete depuis longtemps bouleversees.
Les squelettes etaient orientes dans la direction N-S, parfois NO-SE ou E-0, et se
trouvaient a des profondeurs variant entre om6o et 1m35.
Le mobilier funeraire consiste en vases de terre cuite, en pâte grossiere ou fine, pareils
aceux des necropoles de type Cerneahov-Sintana de Mureş. Les fibules sont, en effet, du type
<< a pied recourbe en dessous )) ; on trouve aussi des rapprochements dans ce meme complexe,
pour les boucles, les perles, ainsi que pour un couteau decouvert dans l'une des tombes.
Un interet tout special suscite la tombe n°7, qui contenait un squelette de femme en
position couchee, les bras etendus le long du corps, et oriente dans la direction NE 3500- SO
1700. La fosse, plus etroite dans la partie correspondant au haut du corp, s'elargissait a la partie
correspondant aux jambes, ou elle etait pourvue d'une marche de om30 de 11auteur. La tombe
contenait huit vases, trois places au fond de la fosse â la hauteur du crâne, deux a la hauteur des
genoux et trois autres a h hauteur des pieds, sur la marche mentionnee (fig. :3). Trois grosses
pierres, dont deux calcinees, avaient ete placees aux pieds de la morte; pres de ces pierres, des
ossements, parmi lesquels deux tetes d'agneaux, formaient un petit tas qui recouvrait un couteau
en fer. Comme objets de parure, on a trouve, a la hauteur du femur gauche, une fibule et une
boucle en bronze.
Il faut egalement mentionner la tombe n°4, qui contenait elle aussi un squelette de femme
dont les poings, fermes, avaient ete ramenes a la hauteur du menton (fig. 2).
Cette necropole fait partie du complexe Cerneahov-Sîntana de Mureş (IVe siecle de n.e.).
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. 2. 3.4. 5. 6. 7. -

Plan du sondage fait dans la nb:ropole du IVe siecle de n.e. de Pietri,.
Tombc n° 4.
Tombc n° 7.
Vases de la tombc n° 7.
Vases des tombcs de Pietriş: 1, 4, 5, 8, 9 (M 7); 2, 6, 7 (M 4); 3 (M 10); 10 (M 1).
Vases des tombcs de Pietriş: 1,5 (M 6); 2 (M 11); 3 (M 7); 4 (M 8).
Objets faisant panie de l'inventaire des tombcs M 1, M 7, M 8, M 9, M 12 et M 14.
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anului 1959 s-au flicut cercetări de suprafaţă pe traseul teraselor din
lungul Prutului 1 . Cu această ocazie, pe dealul « Moşanca » zis şi « Unchetea »,
din marginea nord-vestică a satului Probota, s-a descoperit o necropolă cu morminte d' inhumaţie, din epoca migraţiilor. Dealul este tăiat în terasa inferioară a Prutului,
care atinge aici o înălţime relativă de 36 m. O mare parte din suprafaţa lui este distrusă
de o lutărie şi o carieră de nisip şi prundiş. Exploatările mai vechi, de piatră de carieră,
de pe panta nord-estică a dealului, care au distrus întreaga aşezare contemporană necropolei, au dat acestui loc şi denumirea de « Baie>>.
Pentru ·a se preîntîmpina distrugerea restului necropolei 2 , s-a intervenit printr-un
sondaj de s~lvare, practicat pe suprafaţa care urma să fie redată lutăriei. Lucdrile de
săpătură au fost începute la 11 august şi au durat timp de zece zile. În total s-au săpat
11 şanţuri, orientate vest-est, perpendiculare pe muchea terasei (fig. 1-2). Aceste
şanţuri, late de 1 m şi avînd între ele aceeaşi distanţă de 1 m, au încadrat sectorul sudic
şi estic al suprafeţei distruse, care prin neregularităţile ce le prezenta, a impus ca lungimile şanţurilor să nu fie aceleaşi, ci să varieze între 7 şi 20 m. Deşi sondajul a fost
efectuat într-un timp foarte scurt şi pe o suprafaţă redusă, totuşi, prin el s-au obţinut
rezultate care au adus unele contribuţii importante la cunoaşterea culturii materiale din
epoca migraţiilor, în regiunea de stepă a Moldovei nordice.
Pe suprafaţa săpată, care însumează circa 100 m2 , s-au descoperit cîteva fragmente
lamelare de silex albăstrui şi alb, patinat, care zăceau la adîncimea de 0,60-0,70 m, sub
suprafaţa păturii loessoide 3 , precum şi un număr de 12 morminte de inhumaţie, din
care, patru de la sfîrşitul epocii bronzului (M. 1, 3, 5 şi 12), celelalte aparţinînd epocii
migraţiilor (f\L 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 şi 11).
Din cele 12 morminte dezvelite, nouă erau distruse parţial prin săpăturile pentru
scoaterea lutului, sau prin vechi tranşee şi numai trei erau intacte. Aceste morminte, cu
gropile simple, erau dispuse neregulat şi la distanţe diferite.
Cele patru morminte de la sfîrşitul epocii bronzului au conţinut schelete în stare de
mai bună, sau mai proastă conservare, care zăceau în gropi adinci între 0,50 şi 0,70 m.
În mormintul nr. 5, scheletul bine păstrat, era orientat N-S, în poziţie chircită
accentuat (fig. 3); in celelalte, scheletele fiind aproape distruse, sau cu oasele deranjate de rozătoare, nu s-a putut preciza orientarea lor (M. 1, 3 şi 12). În aceste
N PRIMĂ VARA

1

1 Cercetarea a fost efectuată de N. Zaharia şi Emilia
Zaharia.
1 Ccrcctlrile ulterioare, bazate IX= informatiile locuitorilor, au dus la concluzia d nccropola se intinde spre
sud-est, pc o lungime de circa 300 m, intrucit in săpături le
ocazionale s-au găsit schelete omeneşti orientate N- S,
uneori însoţite de obiecte de inventar. Una din aceste descoperiri a fost verificati prin dezvelirea osemintelor reinhu-

mate de dtre locuitorul care a făcut descoperirea.
1 Fragmente de acelaşi tip, provenind din lame şi
unelte de siiC'll, au fost descoperite in muchia ripow a
dealului, la 200-300 m mai spre nord, iar in cariera de
prundiş şi nisip, de: la 100 m vest de nccropolă, s-au găsit
budti mari de oase, măsele şi defcnsc de mamut, descoperiri
care ar documenta existenţa unei statiuni din palc:oliticul
superior.
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morminte s-a descoperit
un inventar compus din
\'ase lucrate cu mîna,
dintr-o pastă de culoare
brună sau neagră, cu impurităţi, dar executate cu
ingrijire. Aceste vase erau
aşezate cîte unul sau două
in apropierea craniului, in
mormintul nr. 12, unul din
cele două vase fiind chiar
rezemat de maxilarul inferior.
In mormîntul nr. 1
s-a descoperit un vas de
dimensiuni mai mari, aşezat in faţa craniului, la
o distanţă de 0,20 m.
Acest vas se deosebeşte
de celelalte nu numai prin
mărime, ci şi prin forma
sa zveltă, ca şi prin ornamentul compus din două
grupe de cîte trei mici
proeminenţe dispuse asimetric pe umerii săi. lnsuşi corpul bombat al
acestui vas .Jeste asimetric,
amintind oarecum tipul
vasului "ascos" (fig. 4/3) .
Cele două ceşti care
alcătuiesc inventarul mormîntului nr. 3 se deosebesc între ere prin dimensiuni, prin formele pe
care le au, dar şi prin pasta
din care sînt lucrate. Ceaş
ca mai mare, cu pereţii
subţiri, este lucrată ingrijit,
dintr-o pastă neagră. Cele
două mănuşi sint supraînălţate, prevăzute cu o
creastă puţin proeminentă,
şi pornesc din buza vasului. Decorul constă dintr-o
incizie orizontală aplicată
deasupra umărului, sub

care, intr-un singur punct
se află o mică proeminenţă (fig. 4 /2).
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Din punct de vedere al formei, această ceaşcă îşi găseşte analogii printre vasele
descoperite în mormintele necropolei de la sfîrşitul epocii bronzului, de la Truşeşti 1 .

i •.

Fig. 2. -- Vedere generalii a

şăp.i luril m.

Cea de-a doua ceaşd., de dimensiuni mult mai mici, este lucrată dintr-o pa s tă de
culoare brună şi are corpul bombat, fundul rotunjit, iar marginile ră s frînte în afară
(fig. 4 /1); este prevăzută cu două proeminenţe
plate, perforate în sens vertical, aşezate pe umerii
rotunji ţi 2 •
Singur mormîntul nr. 5, fund situat chiar
în marginea muchiei terasei, nu a conţinut nici
un obiect de inventar, acestea fund probabil
prăbuşite o dată cu malul, în decursul timpului.
Celelalte morminte, după poziţia scheletelor
şi după inventarul descoperit într-unele din ele,
se încadrează într-un grup care corespunde epocii
migraţiilor.

O caracteristică a acestor morminte este
lipsa unei orientări unitare, unele avînd direcţia
N - S,iar altele NV- E, NE - SV sau E - V.
Unele din aceste morminte fund distruse parţial
nu ne-au putut oferi date precise asupra orientării lor, aşa d. se pot presupune unele mici
devieri. Adincimea gropilor acestei categorii
de morminte este mai mare, menţinîndu -se între
0,95 şi 1,35 m. La unele din ele nu s-a putut
stabili forma gropii, fie din cauza gangurilor
1

şi colaboratori, Şa11fitml Tnqtfl ', in
şi 3.
Un vas asemănător, provenit d in siip:lturilc de la Truşqti,

M.

Pctrescu -Dîmbovi ţa

SCIV, IV, 1- 2, 1953, p. 25, fig. 14 /1
1

se

afl ă

in

luzeul de Istorie a Moldovei.

Fig. 3. - Mormint de la sfîrşitul epocii bronzului (111 5).
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rozătoarelor care, la nivelul scheletelor, au
cauză că aceste gropi au fost săpate iniţial

~i

N. Z HAHIA

deranjat solul aproape în întregime, fie elin
într-un sol loessoid, de culoare uniformă,

care si-a reuniformizat consistenta.
În toate aceste morminte s-~ găsit cîte un singur schelet care, zăcea pe spate,
cu braţele întinse în lungul corpului şi numai într-un singur caz cu braţele aduse
pe abdomen.

Fig. 4. - Vase din mormintele de la sfîrşitul epocii bronzu lui : 1 2 ( 1 3); 3 (M 1).
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Fragmente din tolba
~ virl'uri ~ llfiCB

2, c_uţlt de f'ier
J . Fragm•nt11 tiin

c~rcul

c81o'ăNJ~II

Craniul estului
S Os de iJniiiJ.III
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~.
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0

Fig. 5. - Mormînt din secolul XI (M 7).
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Fig. 6. - Mormînt din
sec. XI (M 7).

În unele morminte s-au găsit oase de animale (M. 4 şi 7), reprezentînd resturile
ofrandelor depuse o dată cu inhumarea.
Prezenţa vaselor în mormintele acestui grup este destul de rară; un singur
mormînt a avut drept inventar, pe lîngă alte obiecte, un mic vas de pămînt, stricat
din vechime (M. 9).
Dintre mormintele descoperite în necropola de la Probota, în genere sărace,
trei se remarcă prin inventarul conţinut (M. 2, 7, 9).
Mormîntul nr. 2, distrus pe jumătate, a mai păstrat din inventarul său, două catarame
mici de fier (fig. 8 /9-10), cu analogii în grupul cultural Cerneahov-Sîntana de Mureş 1 .
1

A. A.

Spiţin,

no.I !J

IIOl p e6a /l b11biX y pn,

în SA,

8,1948, p. 60, fig. 5 /8.
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Mormîntul nr. 7 avea o poziţie centrală în cuprinsul sectorului sondat. Groapa lui,
cu colţurile foarte puţin rotunjite, avea o lungime de 1,95 m
şi o lăţime de 0,55 m in porţiunea mediană mai lărgită. În această groapă a fost descoperit scheletul unui bărbat matur, orientat NV 60°- SE 240°, care zăcea la adîncimea de
1,35 m, întins pe spate şi cu braţele aşezate în lungul corpului (fig. 5 şi 6).
De-o parte şi de alta a craniului, bine păstrat,
in dreptul arcadelor zigomatice, s-au descoperit doi
cercei deschişi, lucraţi dintr-un fir de sîrmă de argint,
cu secţiunea circulară, gros de 1 mm (fig. 8 /1). Aceşti
cercei nu sînt de aceeaşi mărime, unul avînd diametru!
buclei de 1,5 cm, iar al doilea de 1,8 cm. Analogii
apropiate găsim în mormintele de la Vîrşand 1 ca şi
în cele ungureşti din sec. XI din împrejurimile
Szentesului 2 •
La dreapta craniului ca şi lîngă humerusul drept,
s-au g~sit cărbuni, trei fragmente de cremene, precum
şi alte cîteva de fier, din care, unele ar fi putut proveni dintr-un amnar. Regiunea toracică şi abdominală
a scheletului era prăfuită cu un strat subţire de
pulbere fină de lemn putred, a cărei provenienţă nu Fig. 7. - Fragmente din cercul de fier al
s-a putut p eciza.
căldăruşei de lemn din M 7.
Deasqpra braţului sting, în dreptul cotului,
s-a descoperit un aglomerat fieros la care aderau resturi de putregai lemnos (fig. 8 /8).
În mijlocul acestui aglomerat s-au găsit cinci vîrfuri de săgeţi foliforme, cu două
tăişuri, aşezate cu partea activă în sus şi pe al căror peduncul se mai păstrau rămăşiţe
de lemn putred (fig. 8 /3- 5). Aceste vîrfuri de săgeţi plate au unele analogii
cu cele descoperite în mormîntul 33 de la Vîrşand 3 , ca şi cu una din cele trei
săgeţi descoperite în mormîntul nr. 1 de la Naszvad 4 , şi datat în prima jumătate
a sec. X.
Aglomeratul fieros, în mijlocul căruia s-au găsit aceste săgeţi, provine probabil
din ferecăturile unei mici tolbe, utilizate la păstrarea acestora. Sub acest aglomerat a fost
descoperit un cuţit de fier, cu lama dreaptă şi cu un singur tăiş, prevăzut cu o teacă
de lemn (fig. 8 /6), pentru care se găsesc analogii în multe din mormintele din sec.
X-XI din Ungaria 5 •
Tot materialul fieros aflat în jurul săgeţilor ŞI cuţitului este acoperit de o crustă
sticloasă de oxizi metalici.
Pe unul din fragmentele aglomeratului de rugină şi fier se observă, imprimate,
urmele unei foiţe metalice decorate cu striuri paralele (fig. 8 f6) .
În dreptul falangelor mîinii drepte s-a descoperit o jumătate dintr-o verigă inelară, plată, de fier, provenind de la piesele de harnaşament.
În aceeaşi groapă îngustă, la 15 cm deasupra coapselor scheletului omenesc, s-a
descoperit craniul unui cal, împreună cu cîteva vertebre şi cu oasele membrelor anterioare. Acesta era aşezat în poziţie normală, cu privirea spre călăreţ. În dreptul botului
s-au găsit cărbuni de lemn, fragmente mărunte de fier, aproape toate informe şi acoperite de aceiaşi oxizi metalici scoriacei, precum şi pulbere de lemn.
de

formă rectangulară,

,

1 Dorin Popescu, CerutJri ar/Jeologiu In T rallsil~a11ia
(II) , in Materiale, 11, 1956, p. 131, fig. 87 /3.
: Marta Szell, XI. Szdzadi Junetiik Sze,ztu kiirtţyekilz,
în FoliaArtb, IIl - IV, 1941, pl. 11 /B, 4 - 5; pl. IV /A,
2-3, 11 - 12; pl. V1II /A, 19- 20 etc.

3

Dorin Popescu, op. tii., p. 130. mormîntul nr. 33, fig.

84 /1.

~ Bela Szăke, HolljoglaldrA:ori magiar siroA: NasztJatioll,
in FoliaArcb, lll - IV, 1941, pl. II /10, p. 217.
6 Marta Szell, op. &il., mormintele de la Szentes-Szc:ntlăsz16, pl. VIII /A, 13, p. 248.
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Fig. 8. - 1, obiect de m:tal alb; 2 - , obi cte d fir ( 1 7); 9-10, obiecte de fier din
( ee. l V e. n.).
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În partea stingă a acestui craniu se aflau trei butoni mici de tablă subţire de
fier, care s-au distrus în parte, la prima atingere; aceştia proveneau, probabil, din
ornamentaţia harnaşamentului.

În jurul complexului format de craniul şi oasele calului s-au găsit opt fragmente
dintr-un cerc de fier (fig. 7). Două din acestea prezintă in partea internă, virfurile unor
cuie de fier, care probabil ·că au fixat cercul în lemnul ale cărui urme se observă pe
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Fig. 9. - Mormînt
sarmatic (M 9).

Fig. 10. - Fusaioli
din M 9.

Fig. 11. - 1, cercei de bronz; 2, rru1rgele
(M 9).

toate aceste fragmente. Pe una din aceste piese este fixată o urechiuşă de fier, cu baza
aplarisată în formă ovală, prinsă de cerc printr-un singur nit (fig. 7 a). Se pare că aceste
fragmente provin din cercul de fier al unei căldăruşe de lemn, analogă întrucîtva
cu cele descoperite in mormintele din perioada de după cucerirea ungară.
Studiul antropologie, făcut de către prof. Olga Necrasov, a stabilit că scheletul
omenesc din acest mormînt prezintă caractere mongoloide.
Cu puţinele elemente de datare pe care le avem, acest mormint ar părea să se
incadreze în sec. XI.
Mormintul nr. 9 a conţinut scheletul unei femei mature, orientat N-S, care zăcea
la adîncimea de 1,37 m, întins pe spate, cu braţele aşezate în lungul corpului (fig. 9).
Acest mormînt a avut un inventar constituit din obiecte de podoabă şi de uz casnic.
ln dreptul piciorului sting se afla un vas mic, lucrat la roată, dintr-o pastă fină, foarte
friabilă, de culoare brun-roşcată. Deşi acest vas era rupt în bucăţi foarte mici, prin
presiunea solului, totuşi s-au putut face observaţii, pe loc, asupra formei sale care
era aceea a unui bol mic, cu fundul convex, cu umerii rotunjiţi, cu marginile puţin
îngroşate şi uşor răsfrînte in afară. La capătul radiusului mîinii drepte se afla o fusaiolă
de lut, de formă tronconicl (fig. 10), pentru care găsim analogii în unele morminte
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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sarmatice descoperite in ultimul timp in Moldova 1 • Lîngă craniu, in dreptul arcadelor
zigomatice, s-au descoperit doi cercei lucraţi din sîrmă de bronz (fig. 11/1 ).
Cea mai mare parte a obiectelor de inventar o constituie însă mărgelele, care sînt
variate ca formă, mărime şi culoare; cele mai multe sint perle de dimensiuni mici, confecţionate din pastă de sticlă colorată in verde, roz sau galben. Cîteva exemplare sint
plate, au o culoare albastră-cenuşie şi sint analoge celor descoperite in mormîntul
sarmatic de la Mitoc. Cîteva exemplare de dimensiuni mai mari au o formă tubulară
(fig. 11/2).
În ceea ce priveşte poziţia pe care o aveau aceste mărgele faţă de schelet, s-a
remarcat, că cele cîteva exemplare mai mari, precum şi cele plate, afl.indu-se în apropierea
vertebrelor cervicale şi a sternului, făceau parte dintr-un colier. Perle mici, între care
şi una aurită, au fost descoperite în dreptul oaselor metacarpiene şi în dreptul gambelor,
ele alcătuind un ornament la mînecile şi poala hainei. Alte cîteva au fost descoperite pe
oasele tarsiene şi metatarsiene. Acestea provin, probabil, de la ornamentaţia încălţă
mintei, in analogie cu unele descoperiri din mormio.tele sarmatice din U.R.S.S. 2 •
Aceeaşi distribuire a mărgelelor la git, la mineci şi la poala hainelor a fost observată şi în mormintele sarmate de la ~litoc şi Epureni.
Mormîntul nr. 11 a fost descoperit în taluzul nord-estic al lutăriei. Scheletul,
orientat NE 340°-SV 160°, zăcea în solul galben la o adîncime care nu a putut fi apreciată, parte din sol fiind săpat anterior. Oasele membrelor inferioare erau tăiate de la
genunchi in jos, iar cele ale antebraţelor erau îndoite din cot şi aduse pe abdomen. Osul
bumeral stîng, capetele coastelor, de pe aceeaşi parte a toracelui ca şi un os de oaie,
ce se afla în dreptul braţului stîng erau colorate printr-o patină verde-albăstruie care
se întindea şi pe craniu, cuprinzînd fruntea şi tîmplele. În dreptul arcadei zigomatice
stîngi a fost descoperit un mic fragment de cercei lucrat din sîrmă de· bronz. Faptul
că unele oase erau deplasate şi că inventarul metalic lipsea, ne face să admitem că acest
mormînt a fost jefuit din vechime.
Fără a face prezentarea celorlalte morminte, asupra cărora vom avea ocazia să
revenim, putem afirma că necropola de la Probota aduce informaţii noi asupra vieţuirii omeneşti din cuprinsul depresiunii stepice a Moldovei de nord.
..
Situat pe una din căile principale de circulaţie, pe care o constituie valea Prutului, şi la răspîntia acesteia cu văile Jijiei şi a Bahluiului, avînd în faţă un şes larg
de 5-6 km, acest punct a cunoscut o vieţuire continuă şi activă. Aceasta reiese din
marele număr de staţiuni descoperite in jurul Probotei, dar şi din însăşi intinderea
mare a necropolei de pe dealul « Unchetea >> care, după cum s-a amintit, pare să se
întindă pe circa 300 m lungime.
Dată fiind importanţa necropolei din epoca migraţiilor, se impune ca cercetările
să fie continuate, sondajul nostru constituind doar un punct de plecare pentru viitoarele
săp~turi.

EMILIA ZAHARIA

1 Fusaiole analoge: s-au gllsit in mormintc:lc: sarmaticc
de la Mitoe (r. Siveni), Cristeşti (r. laşi) şi Epureni
(r. Birlad).
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N. V. Anfimov, Meomo- capMQIIU:KUii MOIIIJIWIUK
Ycmr.-RaliuHcKoii, in MIA, 23, f>· 200.
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CUACATEJibHbiE PACKOUKI1 MOfi1JibHI1KA B UPOBOTE

PE310ME

y ceoepo-:JalllmHOH Ol<paHHLI cena npo60'ra, Ha XOJIMe, Ha3LloaeMO~\ (( MomaHJ<a)) HJIH (( YHI<eTJm, oCJ<pLV1H MOnuibHHJ< c -rpynonoJio>KeHHeM ope.MeH nepeceJieHHR naponoo. 3nec& 38JIO>I<HJIH
myp4J H o6Hapy>1<HJIH KYJI&TypHoe HanJiacrooaHHe 3DOXH uepxHero naJieOJIHTa H 12 norpe6ennA c
TpynonoJIO>KeHHeM. lJeTLlpe H3 HHX BOCXO,llRT 1< I<OHilY 6pOH30DOrO BeJ<a, a OCI"aJibHLie 1< 3DOXe
nepeceJieHHR Haponoo. 113 •·IHCJia noCJie,llHHX coxpaHHJIOCb JIHWb TpH norpe6eHHR, OCT8JlbHLre 6LrJIH
noope>l<,lleHLI. .HMLI opneHTHpooaHLI c ceoepa Ha ror, c ceoepo-31l1Ul,lla Ha roro-oocroJ<, c ceoepooocroJ<a Ha 10ro-3a01m HJIH C OOCTOI<a Ha 3ana,ll; rJiy6HHa HX J<OJie6JieTCR OT 0,95 ,IlO 1,35 M. Pyl<u
BCex Cl<eJieTOB BLITRHfTLI B,llOJib TeJia 3a HCJ<JIIO'IeHHeM O,llHOrO, C pYJ<aMH, CJIO>KeHHLIMH Ha >KHBOTe .
11HoeHTa.pb norpe6eHHH cpaoHHTeJI&Ho CJ<yneH, JIHWL o onuoM H3 HHX o6Hapy>KeH cocyn.
B norpe6eHHH N!! 7 HamJIH cJ<eJieT B3poCJioro Mf>K'IHHLI, Ha Horax J<OToporo Jie>KaJIH J<OCTH
nepe,llHHX J<OHe'IHOCTeii H qepen JIOllia,llH; BOI<pyr 6LIJIH pa36poCilHLI I<YCJ<H >KeJie3HOro Kpyra,
oepoRTHO 'IBCTH nepeoRHHoro oenepJ<a. Ha JieooA pyJ<e 'leJIOBe'leCJ<oro CJ<eJieTa HamJIH He6oru.moii
J<OJI'IBH c nRTLJO xapaJ<TepHLIMH .llJIR XI o. HaJ<OHe'IHHJ<aMH crpen n >KeJie3HLdt HO>I< c nepeoRHHLIMH
HO>KHaMHj 3TH npe,llMeTLI BI<JIIO'IeHLI B I<OHrJIOMepaT MeTilJIJIH'IecJ<HX OJ<HCeii CO CTei<JIHCTLIM
6JiecJ<OM.
OJ<oJio ymeA 'leJiooeqeCJ<oro qepena Jie>l<aJIH noe cepLrn H3 cepe6pRHOH npoooJioJ<H, HMeJO~ne aHaJIOrHH cpenn HaxonoJ< XI o. AHTponoJiorn'leCJ<oe ncCJienooaHne 3Toro CJ<eJieTa oLUJoHJio
HaJIH'IHe MOHrOJIOH,llHLIX npH3HaJ<OB.
11HoeHTapL norpe6eHHR N!! 9, conep>Kaomero cJ<eJieT capMaTCJ<oii >l<eH~HHLI, cocroJIJI H3
ue6oJILmoro cdcyna, rJIHHRHoro npRCJimta o oune yceqeuuoro J<ouyca, noyx ceper na 6pou3oooA
npoBOJIOI<H H ~YCHH pa3JIH'IHOii 4JopMLI H BeJIH'IHHLJ. 113 HX pacnOJIO>KeHHR B OTHOWeHHH CJ<eJieTa
CJien}'eT, 'ITO Hei<OTOpLie 6yCHHLI 6LJJIH 'IBCTLIO O>l<epe;ILR, Me>Kny TeM J<aJ< ,llpyrne yKpamaJIH pyJ<aoa
H OO,llOJI O,lle>K,llLJ H o6yBL.
3To norpe6eune npe,llCTaBJIReT aHaJIOrHH c capMaTCJ<HMH norpe6eHHRMH o MHTOJ<e
(p-H C3oeun), KpncreUJTH (.HccLr) H EnypeHH (p-u oLipJian).
B n:>rpe6eHHH .N"!! 11, conep>KaomeM CJ<eJieT c pyKa.MH ua >KHBOTe, corHYTLIMH o JIOJ<Te, qepcn,
JieB8JI nJieqeoaR J<OCTL n pe6pa oJ<pameHLI 3eJieuouaTo-ro.ny6LIM HaJieTOM. BepoRTHO MeTaJIJJH'IeCJ<Hii
HHBeHTa.pL norpe6eHHR 6LJJI pa3rpa6JieH f>Ke U .upeBHOCTH.
3Ha'leHHe HeJ<pODOJIR o6yCJIOBJieHo KaJ< o6mHpHOCTLIO 31lHHMBeMOH HM WIOIUa,llH, TaJ< H
no6LITLIMH anecL .llllHHLIMH, CBR31lHHLIMH c oonpocoM o nponcxo>K,lleHHH pyMLIHCJ<oro aapona,
'IT O ,llOI<a3LIBaeT HeOOXO,llHMOCTL Dpo,llOJDI<eHHR HCCJie,llOBilHHA.
OS'L..f!CHEHHE PHCYHKOB
Pnc.
Pnc.
Puc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Puc.
Pnc.

1.- 06LUHii llJUIH wyP4loBKH B llpo60Te.
2.- 06wnft BH.Il pacKonoK.

3.- norpe6enue KOHI.II 6poH30Boro BeKa (M S).
4.- Cocy.llhl H3 norpe6eHHR KOHI.II 6poH30BOro BeKa: 1-2, (M 3); 3, (M 1).
norpe6eHHe XI B. (M 7).
6. - norpe6euue XI B. (M 7).
7.- 06noMKH >KeJie3Horo o6oAB AepeBRHnoro BeAepKB H3 M 7.
8.- 1, npe.ltMeT H:l 6enoro MeTIJlJia; 2-8, >Kene3Hble npe.ztMeTbl (M 7); 9-10, >KeJie3Hble npe.ztMeTbl
H3 M 2 (IV B. H.3.).
Pnc. 9.- CapMaTCKoe norpe6euue (M 9).
Pnc. 10.- llpRCJJHI.Ie H3 norpe6eHHR M 9.
Pnc. I l . - 1, 6poH30Bble cep~oru; 2, 6yatHbl (M 9).

s. -

LE SONDAGE DE SAUVEGARDE DE LA NECROPOLE DE PROBOTA

Sur la colline nommcc ccMoşanca >> ou ce Unchetea >>, pres de la Iisiere nord-auest du villagc
de Probota, on a decouvert une necropole renfermant des tombes a inhumation de l'epoque
des migrations. Le sondage pratique a revele l'existence d'une couche de culture appartenant au
paleolithique superieur et mis au jour douze tombes a inhumation, dont quatre de la fin de
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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l'âge du bronze et huit de l'epoque des migrations. Parmi ces dernieres, trois seulement ont ete
trouvees intactes, les autres etant bouleversees. Les fosses etaient orientees dans la direction
N-S, NO-SE, NE-SO ou E-0, et se trouvaient a une profondeur de 0"'95-tm35.
Un seul squelette avait les bras ramenes sur l'abdomen, les bras des autres avaient ete etendus
le long du corps.
L'inventaire funeraire est plutot pauvre; dans une seule tombe on a trouve un vase.
La tombe n°7 contenait le squelette d'un homme d'âge mur, sur les jambes duquel se trou\'aient le crâne et les os des membres anterieurs d'un cheval; autour de ceux-ci, on voyait des
fragments d'un cercle de fer provenant probablement d'un petit chaudron en bois. Sur le bras
gauche du squelettc se trouvait un petit carquois contenant cinq pointes de Aeches caracteristiques
du Xl" siecle, ainsi qu'un couteau de fer avcc sa gaine en bois, le tout englohe dans un conglomerat d'oxydes metalliques d'aspect brillant. Pres du crâne du squelette humain, a l'endroit
correspondant a ses oreilles, on a trouve deux boucles d'oreilles en fil d'argent, presentant des
analogies avec des exemplaires connus du XI' siecle. L'etude anthropologique du squelette a
revele les caracteres mongoloides du sujet.
La tomhe n09, contenant le squelette d'une femme sarmate, presentait, en fait de mobilier, un petit vase, une fusaiolc tronconiquc en terre cuite, deux boucles d'oreilles en fil de
bronze, enfin des perles de dimensions et de formes variees. La position des perles par rapport
au squelette permet de conclure que les unes faisaient partie d'un collier, les autres de la guniture des manches, du bas du vetement et des chaussures. Cette tombe presente des rapprochements avec les tombes sarmates de Mitoc (distr. de Slveni), de Cristeşti (Jassy) et de Epureni
(distr. de Bîrlad).
La tomhe n°ll contenait un squelette aux coudes Aechis et aux avant-bras ramenes sur
l'abdomen; le crâne, l'humerus gauche et les cotes en etaient recouverts d'une patine bleueverte. La tombe avait sans doute ete violee des l'antiquite, ce qui explique l'absence de tout objet
metallique.
Cette necropole est importante non seulement par son etendue, mais aussi et surtout par
la contribution qu'elle apporte au probleme des origines du peuple roumain: circonstances qui
plaident toutes en faveur de la continuation des recherches.
EXPI.ICATIO"' DES FIGURES
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. J.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.

- Plan d'ensemble du sondage de Probota.
Vue d'cnsemble des fouilles.
· Tombe de la fin de l'âge du bronze (M 5).
- Vascs des tombcs de la rin de l'ige du bronze: 1-2 (M 3); 3 (M 1).
- Tombe du Xlr siecle (M 7).
- Tombe du x1• siecle (M 7).
Fragment du cercle de fer du petit chaudron en bois de M 7.
· · 1, objet en tmtal blanc: 2- 8, objets en fer (M 7); 9-10, objets en fer de M 2 (IVe siecle de
--· Tombe sarmate.
- Fusaiole de M 9.
1, boucles d'oreilles cn bronze; 2, perles (M 9).
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ŞANTIERUL INDEPENDENŢA

A

de lucru din anul 1959 au fost continuare săpăturile la şantierul arheologic din corn. Independenţa, r. Călăraşi. Lucrările au fost executate de Institutul
de arheologie în colaborare cu muzeul de istorie din Călăraşi, care a pus la dispoziţie şi f~ndurile necesare. Din aceste motive întreg materialul arheologic recoltat a
intrat în colecţiile ultimei instituţii. Lucrările au început la 13 iunie şi au durat pînă la
3 iulie.
Obiectivele arheologice urmărire în această campanie au fost pe de o parte de a
incerca să stabilim limitele de est şi nord ale cimitirului, iar pe de altă parte de a executa unele sondaje preliminarii în aşezarea contemporană cu cimitirul, descoperită în
apropiere.
Pentru stabilirea limitei de est au fost săpate două secţiuni F şi G, paralele cu
secţiunea E, săpată in anul 1958 şi avînd dimensiunile de 14,70 rnx 1,50 rn (fig. 1).
Limitele de nord ale cimitirului au fost cercetate cu ajutorul a două secţiuni, H şi 1.
Secţiunea H are dimensiunile de 26 rn X 1,50 rn şi este continuarea spre nord a secţiunii
G, de care o desparte o distanţă de 6,20 rn, iar secţiunea I, cu dimensiunile de 18 rn X 1,50 rn
a fost săpată la mijlocul intervalului dintre secţiunile A şi H.
ln ceea ce priveşte aşezarea, s-au executat unele sondaje preliminare, cu caracter
informativ, într-un punct situat pe malul lacului, la o distanţă de circa 350 rn SE de cimitir.
ln cursul săpăturilor din 1959 au fost aflate în total un număr de patru morminte
de incineraţie şi şase de inhurnaţie, numerotate în continuarea celor din campania

I

N cAMPANIA

precedentă.

Mormintele de incineraţie au fost descoperite grupate cîte două în capătul de sud,
respectiv nord al secţiunii G. Din punctul de vedere al ritualului deosebim două categorii
de morminte: mormintele de incineraţie, cu oasele calcinatc depuse în urnă şi morminte
de incineraţie cu resturile cinerare depuse în groapă simplă. Din prima categorie fac
parte M 9 şi M 10, descoperite în partea de sud a secţiunii, la o distanţă de 0,80 m unul
de altul. M 9 zace cu baza la adîncimea de 0,45 rn, urna este confecţionată din pastă
poroasă, de culoare cenuşie-roşiatică şi a fost găsită spartă i11 situ de presiunea pămîn
tului. M 10 s-a aflat la adîncimea de 0,70 rn şi are urna lucrată din pastă zgrunţuroasă,
de culoare cenuşie-roşiatică, ornamentată cu o linie incizată orizontal pe umăr. O parte
din oasele calcinate, neîncăpînd în urnă, au fost depuse în jurul ei. Printre ele s-a găsit
o bucată mică de tablă, probabil dintr-o podoabă.
M 11 şi M 12, descoperite în partea de nord a secţiunii G, fac parte din categoria
mormintelor de incineraţie în groapă. Ele s-au găsit la distanţa de 1 rn unul de altul şi
la adîncimea de 0,65 rn. Oasele au fost depuse pachet în groapă, fără niciun inventar.
Mormintele de inhurnaţie, şase la număr, sînt orientate în general cu capul spre
nord şi picioarele spre sud, cu unele mici deviaţii. Excepţie face ~[ 15 care se află cu
capul spre vest şi picioarele spre est. Forma gropilor este de obicei dreptunghiulară,
39 -
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neregula ti, cu colţurile rotunjite şi fundul albiat. Adîncimea lor variazl între 1,25 m,
cum este cazul cu M 14 şi 2,30 m, laM 13. Din examinarea tuturor datelor privind profunzimea la care au fost ţngropaţi morţii, reiese el adîncimea medie e~te de circa 1,80 m.
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Fig. t. - Independenta. Planul slpiturilor din cimitir.

Scheletele zac pe spate, aşa cum este cunoscut şi obişnuit în asemenea cimitire adică cu
în sus, picioarele drepte şi mîinile întinse în lungul corpului. Excepţie fac doar M 15
care are mîna stîngă îndoitl din cot şi podul palmei se ·sprijină pe pintec, iar la M 18,
ambele mîini se glsesc aşezate peste regiunea ventrall.
Toate mormintele au avut un inventar mai mult sau mai puţin numeros; în afară
de M 15 la care nu s-a glsit decît un fragment mic dintr-o strachină lucrată din pastă
cenuşie şi aşezată lîngă femurul piciorului stîng.
ln ceea ce priveşte obiectele de inventar putem distinge mai multe categorii: vase
de lut, obiecte de toaletă, obiecte de podoabl şi altele.
faţa
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Cele mai numeroase dintre obiectele de inventar sint fără îndoială vasele de lut.
Luind ca criteriu de clasificare tehnica de lucru şi pasta, putem deosebi următoarele
patru grupe: a) ulcele lucrate cu mina din pastă poroasă, h) vase lucrate la roată din

Fig. 2.

Independenta. fragmente ceramicc din

aşclarc.

pastă fină cenuşie, din care putem aminti străchini, castroane, farfurii, căni etc., c) oale
confecţionate din pastă zgrunţuroasă şi d) ceramica romană de import.
Pe lîngă vasele de lut amintite mai sus, in două morminte, s-au găsit şi cite o fusaiolă
de lut de formă bitronconică, cu capetele albiate.

Dintre obiectele de toaletă o menţiune specială merită pieptenii de os. În cursul
s-au găsit trei bucăţi, dintre care doi piepteni intregi şi unul fragmentar. Ei
semicircular şi sint similari ca formă cu cei aflaţi in campania precedentă.
In unele morminte s-au aflat şi fibule. Aşa in ~~ 13 s-au aflat trei, in ,\[ 16 două,
iar in :VI 18, alte două. Toate fibulele găsite sint de tipul celor cu piciorul infăşurat pe

săpăturilor
au mi~erul
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dedesubt, cunoscute din descoperirile anterioare. Cele întîlnite în M 18 sînt, de tipul
cu piciorul lăţit şi împodobit pe margini cu incizii fine în zigzag.
O catara.rnll de bronz de formă ovală, dar fără limbă, s-a găsit în ~1 13.
O menţiune specială merită brăţara găsită in M 18, în jurul glesnei piciorului drept.
Este vorba de o brăţară din sîrmă de bronz, în seqiune rotundă, avînd la capete ochi
şi cîrlig pentru a se putea încheia. Prezenţa « brăţării » de picior, care apare extrem
de rar în aceste complexe, ne îndreaptă mai curînd în spre lumea sarmată vecină şi
contemporană.

ln mormintele 16 şi 18 au fost întîlnite mărgele din pastă sticloasă de diferite mărimi
şi culori. În primul caz ele erau aşezate in salbă în jurul gîtului, iar în cel de-al doilea,
în jurul braţului stîng. Ca formă mărgelele sînt discoidale, sferice, uneori cu caneluri
longitudinale, una tubulară, de culoare maro, cu aplicaţii dintr-o pastă albă mată. Printre
mărgelele din M 16, se află unele care sînt pictate cu galben.
Cochilii de gasteropode prevăzute cu un inel de sîrmă de bronz au fost întîlnite
într-un mormînt de copil (M 16) şi într-unul de matur (M 18).
Săpăturile de la Independenţa din campania 1959 au dus la precizarea unor ritualuri
ce apar azi pentru prima oară, fără a fi însă necunoscute grupului cultural din care fac
parte. Este vorba de prezenţa în M 13 a unor oase ce fac parte dintr-un craniu de ovine,
alături de care s-au găsit şi oase de pasăre, aşezate, împreună cu un cuţit de fier, pe
fundul gropii, în spaţiul dintre cele două tibia. În cadrul ritualului mai pot fi pomenite
cojile de ouă, găsite la M 16, cunoscute în cimitirul de la Independenţa prin descoperiri
similare în M 3.
Un al doilea obiectiv important al săpăturilor de la Independenţa, prevăzut în
planul de lucru al şantierului, l-a constituit un sondaj executat în aşezarea contemporană
cu cimitirul, aşezare sesizată prin cercetări prealabile.
Locuitorii care şi-au îngopat morţii în cimitirul ce se sapă în vatra comunei Independenţa îşi aveau sălaşele pe terasa însorită şi înclinată a mal ului de nord al bălţii Gălăţiu,
prelungirea Coadele. Terasa despre care este vorba se află situată la o distanţă de circa
350 m, SV de cimitir. ln aşezare a fost executată o secţiune cu dimensiunile de 40x 1,50 m
şi adîncă de 0,40 m, orientată V-E. Sondajul executat ne-a indicat existenţa unui singur
strat de cultură ce se aflll imediat sub pămîntul vegetal şi pînă la adîncimea de 0,25-0,30 m.
In centrul secţiunii s-au găsit resturi din baza unui cuptor de ars oale şi în jurul
lui numeroase fragmente ceramice. Cuptorul este în legătură organică cu o locuinţă de
suprafaţă ce are dimensiunile de 4 x circa 2,50 m, orientată cu latura lungă pe direcţia
V -SV. La capătul de SV al locuinţei se află resturile din baza cuptorului de ars oale,
păstrat în condiţii foarte precare. ln jurul lui şi în locuinţă, s-au găsit numeroase fragmente ceramice.
In apropierea cuptorului, la 1,50 m vest de gura lui, s-a descoperit o urnă cu capac,
din pastă poroasă şi lucrată cu mîna şi care conţinea scheletul unui fretus.
I»m mai jos o clasificare provizorie a diferitelor categorii de ceramică întîlnite
în aşezare, rămînînd ca una definitivă să fie dată după cercetarea şi clasificarea exhaustivă
a întregului material ceramic descoperit în aşezare.
Prima categorie este o ceramicl lucrată cu mîna, într-o tehnici primitivă, dintr-o
pastă ce conţine cioburi pisate şi buclţi de pietricele ca degresant. Ea are un aspect poros.
Fragmentele păstrate nu ne îngăduie să precizăm formele acestor vase, dar totuşi putem
întrevedea forme de oale cu pereţii uşor profitaţi şi cu buza răsfrîntă oblic în afară. Elementul nou ce apare pe unele fragmente ceramice aparţinînd acestui tip este un decor
executat cu o măturicl fină sau chiar cu pensula în sensul longitudinal al vasului, decor
ce porneşte de la o linie uşor incizată orizontal, cam de la punctul de unde incepe buza
vasului să se aplece înspre exterior (fig. 2/1 ).
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O a doua categorie o formează ceramica lucrată la roată, într-o pastă aleasă, de
culoare gri-cenuşiu sau castanie deschis, lucioasă la pipăit şi decorată cu nervuri în relief
şi prin lustruire, cu motive în zigzag. Fragmentele păstrate ne indică forme numeroase
şi variate, cu buza rll.sfrîntă orizontal sau oblic în afarll.. Această categorie ceramică se
găseşte în mare cantitate şi o clasificare amănunţitll. a ei din punctul de vedere al formelor
şi varietăţilor tehnice este în· curs (fig. 2/2-10).
Credem că aici este locul să subliniem prezenţa în număr mare a fragmentelor de
vase de provizii, împodobite pe pereţii exteriori cu incizii-caneluri, orizontale sau in
val (fig. 2/9).
A treia mare categorie o formează ceramica zgrunţuroasă lucratll. la roată şi care
conţine hobiţe mici de nisip sau pietricele ce-i dau la pipăit un aspect poros. Putem aminti
eli. şi la această categorie vor trebui deosebite mai multe subdiviziuni. Buza acestor recipiente este di.sfrîntll. oblic in afară, cu marginea uneori rotunjitll. şi îngroşatll. (fig. 2/11-14).
A patra şi ultima categorie o formează materialul ceramic roman de import, documentat prin fragmente de vase mai ales amfore. Este posibil ca unele forme romane sll.
fi fost iQlitate şi in aşezările de la nordul Dunll.rii (fig. 2/15).
Examinarea planului săpăturilor cu mormintele descoperite pînă acum, ne îngăduie
unele concluzii provizorii, desigur, cu privire la ordinea in care erau îngropaţi morţii
în cimitirul de la Independenţa. Mormintele M 3, M 18, şi M 16 ne indică rinduri de la
vest la est, iar ~1 7, M 6, M 8, ne indicll. o destul de strînsll. orientare a rîndurilor de
morminte în direcţia N -S. Este evident că sll.pll.turile ce vor urma, vor avea cuvintul
hotărîtor in 1 precizarea planului cimitirului.
Se mai constatll. eli. limitele de est ale cimitirului n-au fost atinse şi că săpll.turile
in această direcţie vor trebui continuate. De asemenea, spaţiul aflat intre secţiunea 1 şi
H va trehui sondat pentru a completa documentarea.
Cimitirul de la Independenţa şi aşezarea a cll.rei sondare a început, se integrează
fll.rll. nici o dificultate in marele complex cultural Cerneahov-Sintana de Mureş-Spanţov.
Este de aşteptat de la sll.păturile viitoare şi de la studiul comparativ al materialului o
eşalonare în timp a acestor complexe, in cadrul secolului al IV -lea.
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MIO), a ,lloa .llPYrHX (M Il n Ml2) npe,llCTaBJlJIJlH co6oit norpe6eiUUI c o6o>IOKeiUILIMH OCTilHI<aMH
npocrofl rpymoaoA HMe. B norpe6eHWIX c Tpynonono>KeHHeM TllJCOit >Ke IUIBeHTI.pb, lJTO u o
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B XO)le paCKODOK DOCeJleHWI )lOObiTbl nepBble CBe,lleHHJI O 11113eMHOM DOCeJleHHH H o6
OCTaTKax CHJU.HO pll3pyweHHOA roH'IapHoA ne'IH.
Marepua.ru.uu KYJlbTYPB B HUAeneH)leHQe BKJJJO'IaeTCJI o o6mnpHbiA ape8JI pacnpocrpa·
HeHHJI KYJJLTYPbl t.IepH.RXOB-CbttrraHa J(e Mypem-Cnaut,oo.

Oli"bJICHEHHE l'IICYHKOU
Pnc. 1. - lfHJlenen.neHllll. llnan pacKonoK MOI"HJlbHHKB.
Pnc. 2.- Hu.nenen.nenll8. 06noMKH KepaMHKH H:J nocen~HHR.

LE CHANTIER

D'INDEPENDENŢA

RESUME

Les travaux du chantier d'Independenţa ont ete continues au moyen des sections F, G
Het 1 (voir le plan fig. 1), dans le but de reconnaitre les limites est et nord du cimetiere; elles
se sont achevees par un sondage de caractere informatif, fait dans l'etablissement humain correspondant a la necropole.
Dans le cimetiere, on a decouvert au cours de cette campagne dix tombes, dont quatre
a incineration et six a inhumation. Parmi les premieres tombes, deux contenaient des umes
(M 9 et M 10), les dcux autres (M 11 et M 12) consistant en une simple fosse ou les restes
de l'incineration avaient ete poses a meme la terrc. Quant aux tombes a inhumation, leur
inventaire ne differe en rien de celui des tombes explorees au cours des campagnes anterieures:
vases en terre-cuite, objets de toilette ct de parure - tels que peignes en os (trois exempeaires),
fibules du type ce a pied recourhe en dessous )), une boucle en cui vre, des perles d'une pâte
transparente, de formes et de couleurs variees, des coquilles de gasteropodes, des fusaioles
en terre cuite. Comme objets concernant le rite funeraire, il faut signaler des debris de coquilles
d'aufs, ainsi que des os d'ovides et de volailles, deposes dans la tombe en .guise d'offrande,
a cote d'un couteau de fer.
Les tombes semblent etre disposees en rangees, avec la direction N- S et E-0.
Les fouilles pratiquees dans l'etablissement humain ont fourni les premieres informations
sur des habitations de surface et sur les restes d'un four de poterie tres endommage.
La culture materielle d'lndependenţa se situe dans la vaste sphere de la civilisation
Cerneahov-Sintana de Mureş-Spanţov.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Independenta. Plan des fouilles faites dans le cimetiere.
Fig. 2. - Independenţa. Fragmcnts ceramiques trouvn dans le site.
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SAPATURILE DE SALVARE DE LA SPANŢOV
(r.

Olteniţa)

arheologice iniţiate in anul 1952 1 in aşezarea neolitid şi in cimitirul
din epoca migraţiilor, descoperite În vatra comunei Spanţov, şi continuate apoi
în anul 1956 2 au fost reluate În 1959.
Iastitutul de Arheologie a organizat executarea unei săpături de salvare în localitatea de mai sus.
Cu ocazia acestor lucrări au mai fost executate şi unele secţiuni noi. Rezultatul
general al cercetărilor este rezumat in raportul de mai jos.

S

ĂPĂTtJRILE

efectuate in 1952 la Spanţov au făcut cunoscut un
nou aspect al culturii Boian, aspect pe care l-am denumit Spanţov şi care ilustrează o
fază tîrzie din evoluţia culturii Boian. Cu prilejul săpăturilor din 1956 a fost sporită documentarea în vederea definirii şi incadrării aspectului Spanţov în evoluţia neoliticului
carpato-balcanic. Cercetările din mai 1959 ne-au dat posibilitatea să verificăm şi să corn·
pletăm observaţiile asupra etapelor de locuire a aşezării.
Primii locuitori neolitici (din Boian, faza Vidra) au ocupat o proeminenţă naturală
din marginea terasei Dunării. Baza stratului de cultură suprapune stratul de loess care
în acest punct se află la un nivel mai ridicat decit imprejurimile aşezării. Prăbuşiri repetate
ale malului înalt al terasei au distrus mai mult de jumătate din aşezarea neolitică. În
1959 s-a putut verifica constatarea făcută încă din 1956 asupra intindt:rii aşezării in cele
două faze de locuire. În prima fază (Vidra) aşezarea era mai mică decit in a doua fază
(Spanţov). Astfel s-a putut observa d limita nivelului de locuire Spanţov depăşeşte cu
10-15 m dtre nord-est limita nivelului anterior.
Grosimea depunerilor corespunzătoare fazei Spanţov, care depăşeşte 1 m, arată
o durată de locuire relativ îndelungată. Baza locuinţelor din nivelul II se plasează la
adîncimi diferite. Stratigrafic se constată ruinări şi refaceri, fără a se putea sesiza o intrerupere in cadrul acestui nivel. O întrerupere a locuirii a fost observată între nivelul I
şi 11, respectiv intre cele două faze culturale Vidra şi Spanţov. Materialele descoperite
in nivelul II prezintă caractere specifice fazei Spanţov (fig. 1/1-4). În general formele
ceramicc din faza anterioară se menţin, ornamentarea fiind însă deosebită. Pereţii exteriori ai vaselor sint excizaţi pe suprafeţe largi. (fig. 1 /1,3,4.). Piciorul vasului de tip
« Steckdose » este intotdeauna ornamentat cu triunghi uri excizate (fig. 1/2).
D.:scop~ririle făcute la Spanţov in 1959 întăresc convingerea noastră că aspectul
Spanţov reprezintă ultima fază a culturii Boian. Se diferenţiază clar aspectul anterior

1.

Afe~area neolitică. Săpăturile

1 H. Mitrca, S. Morintz şi C. Preda, Jantier11/ .ljxmfOI',
i•1 IC/1··. IV, 1 -2, 1'>53. p. 220--2:\6,

~ Sebastian Morintz şi C. Preda, Sdpdlllrile tk la !iponţov,
în .\(aln"ialt, V, 1959, p. 11\3-171,
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Vidra, care se menţine în cadrul culturii Boian propriu-zise, fiind anterior fazei de tranzitie de la Boian la Gumelnita.
' În afari de materialele di~ epoca neolitică, în cursul săpăturilor noastre din 1952,
1956 şi 1959 s-au descoperit sporadic fragmente ceramice din prima epocă a fierului

...,..
1
1

1~

1~

1 1
1

_1_.
1

1

1
1
1

--'Fig. 1. - Spantov. Fragmente ceramicc din

aşezarea

neoliticl de tip Boian: faza Spantov.

care dovedesc că acest loc a servit ca aşezare vremelnidl. Ceramica aparţine culturii de
tip Basarabi.
Prin cercetări de suprafaţă făcute pe marginea terasei Dunării a fost identificată
la circa 150 m SSE de aşezarea săpată de noi o altă aşezare Boian din faza Vidra.
SEBASTIAN MORINTZ

II. Cin1itirul feudal timp11rir1. ln cursul cercetărilor întreprinse in decembrie 1958
şi aprilie 1959 au mai fost scoase la iveală 18 morminte, aparţinînd cimitirului din epoca
feudală timpurie (sec. IV e.n.). Dintre acestea 15 sînt de inhumaţie, iar restul de trei,
de incineraţie. Ele au fost numerotate în continuarea celor descoperite în campaniile
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anterioare şi de aceea poartă numere de la 23 pînă la 40. Cu acest prilej s-a adunat
un bogat şi variat material arheologic şi s-au făcut totodată o scrie de observaţii, care
confirmă şi completează rezultatele obţinute in săpăturilc prcccdcntL
Referitor la mormintele de inhumaţic s-a constatat şi de data aceasta că unele dintre
ele (M 36 şi M 40) au fost jefuite încă din antichitate şi din această cauză nu s-au mai găsit

Fig. 2. - Span{ov. Cimitirul din epoca mi!!ra!iilor. 1, mormintul de inhuma{ic nr. 3~. in
situ; 2, mormintul de incinera!ic nr. 35, in situ.

aici decit fragmente de oase şi unele obiecte mărunte sau resturi ceramice rătăcite prin
pămîntul deranjat. Orientarea scheletelor nu este deosebită de a celor apărute in campaniile
mai vechi. Ele au capul spre NV, iar picioarele către SE. Adîncimile la care au
fost descoperite variază între 1 şi 2,50 m. După cum s-a observat, de data aceasta s-au
întîlnit morminte care ating adincimea de 2,50 m, ceea ce depăşeşte media şi limita
maximă de 1,50-1,70 m, la care se opreau majoritatea mormintelor descoperite în
campaniile anterioare.
Mormintele dezvelite sint însoţite de un numeros şi variat material arheologic.
Cel care predomină este materialul ceramic. O serie întreagă de vase, de forme şi mărimi
diferite, găsindu-se uneori 6-7 piese la un mormint, vin să completeze şi să îmbogă
ţească inventarul ceramicii de la Spanţov. Alături de ceramică apar frecvent obiecte
mărunte de metal, de os şi sticlă. ~lai rar se întîlnesc oase de animale, după toate probabilităţile din rîndul ovinelor, reprezentind resturile de la ofranda pusă in mormint, potrivit
practicilor vremii respective.
În ceea ce priveşte dispoziţia vaselor în morminte nu se poate vorbi de o anumită
regulă. Cu mici excepţii ele sînt dispuse în poziţie normală cu gura in sus sau sînt, in
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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unele cazuri uşor aplecate. Este interesant de menţionat din acest punct de vedere,
situaţia din :\1 38, unde vasul-cană, găsit aici, se afla culcat pe schelet, avind marginea
lui superioară fixată la gura celui inmormintat (fig. 2 1). De asemenea se poate observa
că in cuprinsul mormîntului vasele sint grupate fără să urmărească o ordine oarecare.
Ele pot fi văzute deseori numai in regiunea capului; alteori apar, atit la capul
scheletului cit şi la picioarele lui. Se intilnesc şi situaţii cind vasele sint răspîndite
de-a lungul scheletului.
Ceramica descoperită in săpăturile recente se imparte, ca şi cea apărută in campaniile
precedente, in trei categorii. Prima, care este şi cea mai numeroasă, cuprinde toate
vasele lucrate cu roata din pastă fină, de culoare cenuşie sau negricioasă. Formele lor
sint variate. Se remarcă printre ele, străchini, castroane, căni prevăzute cu mănuşi, avînd
mărimi diferite ŞI mult mai rar se întîlnesc ŞI va~e in formă de oală.

Fig. 3. - Spantov. Cimitirul din
epoca migratiilor. Vase de lut
de~coperitc in morminte.

Toate aceste tipuri ceramice repetă pe cele cunoscute in săpăturile mai vechi, atit
la Spanţov cit şi in celelalte complexe din aceeaşi epocă şi din aceeaşi grupă cAulturală.
Apar însă şi forme de vase mai deosebite. Este vorba pe de o parte de o cană foarte mare
cu gura trilobată (fig. 3 2), iar pe de altă parte de un vas cu corpul cilindric, mult
alungit, prevăzut cu un git suhţire şi cu mănuşă (fig. 3 il). Asemenea vase sînt caracteristice deocamdată numai cimitirului de la Spanţov şi ele pot fi considerate ca intruchipind elemente regionale.
Ornamentaţia acestui tip de ceramică este simplă şi ea constă de cele mai multe
ori, in lustruirea intregii suprafeţe a vasului sau in obţinerea, pe aceeaşi cale, a unor
linii simple sau in formă de zigzag. În categoria a doua se includ vasele lucrate tot cu
roata, însă din pastă poroasă, cu impurităţi şi pietricele in compoziţia ei, avind o culoare
cărămiziu-închisă, cu nuanţe de cenuşiu şi negricios. Toate vasele sint in formă de oală,
cu fundul plat, pîntecele relativ zvelt şi cu buza arcuită in afară. Categoria a treia din care
face parte ceramica lucrată cu mina, este mult mai slab reprezentată. Ea este documentată numai printr-un singur vas, in formă de oală, in stare fragmentară, lucrat
din pastă grosolană.
Obiectele mărunte sint in număr relativ mare şi se repetă in ceea ce priveşte tipul.
Printre acestea se remarci mai intii fihulele de hrom: cu piciorul intors pe dedesubt,
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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(una din ele este lucrată din argint) (fig. 4 /2), o cataramă (fig. 4 /4), o copci pentru prins
veşmîntul şi cîteva ace (fig. 4 /6-7), toate din bronz. Apoi pot fi menţionate o serie
de obiecte de toaletă şi anume: o pudrieră, o pilă pentru unghii (fig. 4/5) ambele din
bronz, piepteni de os cu mînerul semicircular (fig. 4 1), mărgele de cornalină şi de sticlă
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Fig. 4. - Spanţov. Cimitirul din epoca migraţiilor. Diferite obiecte descoperite in morminte:
1, pic:ptenc: de: os; 2, fibull cu piciorul mucit pe dcdnubt; 3, fusaioll de: lut; 4, cataramă
de bronz; 5, pil:l de unghii; 6---7, ace.

de forme elipsoidale sau poliedrice, faţetate. Se mai poate remarca în unele morminte
prezenţa fusaiolelor de lut (fig. 4 /3).
Cele trei morminte de incineraţie au fost descoperite, două în decembrie 1958,
iar celălalt în mai 1959. Primele două constau din cîte un vas-urnă, în formă de oală, care
fac parte din seria vaselor lucrate la roată din pastă poroasă. In interiorul acestor urne
se aflau depuse oasele calcinate, rămase de la incinerare. Ultimul este deosebit faţă de toate
mormintele de incineraţie descoperite pînă acum. El s-a găsit la o adîncime de 0,55 m
şi constă din cîteva oase calcinate, acoperite de fragmente ceramice aparţinînd unei stră
chini şi unei căni (fig. 2/2). Toate fragmentele ceramice, aparţin de data aceasta tipului
de vase lucrate din pastă fină de culoare cenuşie. Ele prezintă urme evidente de ardere,
ceea ce dovedeşte că o dată cu incinerarea cadavrului au fost depuse pe rug sau în imediata
lui apropiere şi unele vase şi obiecte. Resturile lor au fost apoi adunate şi depuse
în groapă o dată cu cenuşa.
Acest mormînt, care se detaşează clar prin practica funerară nouă de celelalte morminte de incineraţie de la Spanţov, se apropie sub acest raport de cele descoperite in ci miti rele de incineraţie de la Chilia 1 şi Olteni 2 , indicînd astfel unele legături între complexele respective.
Rezultatele obţinute de pe urma recentelor săpături scot în evidenţă, o dată mai mult,
că cimitirul de la Spanţov se integrează prin natura materialului descoperit cît şi prin
sistemul de înmormîntare, in aria mare a cimitirelor de tip Cerneahov-Sintana de Mureş.
1 Sebastian Morintz a intreprins lipituri in 1958 şi
1959, intr-un cimitir de incineraţie, descoperit la Chilia,
reg. Argeş, datind din sec. III, unde a intilnit situatii similare. Rc<'uhatc:le obtinute se aft.l consemnatl' in raponnl

preliminar din Mt~ln-ialt, VII, p. 441-448.
2 Constantin Preda, Ci111ilirul tU /t1 0/ltfli (r1g.

Bucltf"tţli)

[i mNit probltmt pri11irul t~dlllf"tl Rltll"-ială t1 ser. IV "''·
pt ltrilrwiul R. P. Romint, in SCIV, X. 2. 1959, !"'· 355- 366
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El constituie unul din aspectele tipice al acestei culturi, ajunsă la formele sale de maximă
dezvoltare, şi se plasează în timp, după toate probabilităţile în cursul celei de-a doua
jumătăţi a sec. IV e.n.
III. AJormi11te feudale romÎIIefli. La capătul de SV al secţiunii XVIII au apărut
la adîncimea de 0,45 m două schelete, lipsite de inventar. Orientarea lor V-E, buna lor
conservare, ca şi urmele de lemn ale coşciugului, sint indicii că aceste morminte, datează
dintr-o vreme mult ulterioară, probabil din secolul al XVIII-lea şi aparţin vechiului cimitir
al satului Spanţov. În legătură cu aceste morminte este de pus probabil şi un fragment
de cruce de piatră găsit in cuprinsul aceleiaşi secţiuni.
BUCUR MITREA, SEBASTIAN MORINTZ
şi CONST. PREDA

OXPAHHTEJibHbiE PACKOOKH B COAHUOBE

PE310ME
B ,neMa6pe 1958 r. H B MaC 1959 r. 6LVDI Hat~aTLl HOBLIC apXCOJlOrHtiCCKHe paCJ<OIIKH H8XO,nll~erocJI s npe.nenax cena CnaaQoo HeoJIHTHt~CCKoro noceneHHR mna SoRH H MOrHJILHHKil :moxn
nepeceneHHR Hapo,nos.
I. 3m HOBLJe paCKOnKH nO,IlTBep,ttHJIH noJIO>KCHHC npe,llbl,lly~ HCCJlC,IlOBaTenelt O TOM,
qyo s HCOJUITHtiCCKOM noceneHHH Haxo,nRTCR ,llBe 4m:JL1 KYJILTYPLI So.1111, a HMeHHO 4m:JLI BH.Ilpa
n CnaHQOB (pac. 111- 4). B To >Ke speMR yCTaHoBHJIH, qyo o ~a:JY CnaHQoo noceneHne 6&mo ryme
HaceneHo, t~eM o npe,llbmyiiU~It nepno,n. Hait,neHHLJit apxeonomt~CCKHit MaTepnan nomoep>K,IlaeT
MHeHne, qyo o6JIHK ClllllmoB RBJlJieTCR nocne,llHelt ~a:Jolt KYJILTYPLI SoRH.
Il. rnaoHeltume peayJILTaTLl 311IX HCCJle,llOBaHHit CBR38.HI>l c .nocf»eo,naJILHLlM ;MOrHJibHHKOM
IV 11. H.3. liLlJIH BCJ<pLITLJ e~e 18 norpe6emdt, H3 qacna KOTOpLIX n.fl'rllll.llQaT& Tpynonono>KeHHeM K TpH - c Tpynoco>K>KeHHeM. Oorpe6eHHR c Tpynonono>KeHHeM conposo>K,IllliOTCR scer.na
00r8TLIM H pll3Ho00pll3HLIM IDIBCHTapeM (pHC. 2/1), COCTOJUI.UIM H3 I"JUIHRHLIX Cocy,llOB H MeTaJlJIHtleCJ<HX, CTCKJIJIHHLIX H KOCTRHLIX MeJIKHX H3_nemdt. MllorotiHCJICIDIIUI KepaMHKil COCTOHT H3 cocy,nOB, cpa6oTaHHLlX Ha I"OHtlapHOM Kpyre: O.IVOI H3 HHX BLl.lleJiaH H3 TOHKOI"O ceporo TeCTa (pHC.
3/1-2), .upyme H3 nopncroro TCCTa, t~aCTL cocy.uos cpa6oTaHa BPY'DfYIO H3 rpy6oro Tecra. Cpe.llH
MeJIKHX IJPCA"teTOB BLI,IleJlJIIOTCR 6poH30BLle ~H6yJILl C BLlBepayTOit CHHJY HO>KKOit, llPR>KKH,
6yJiaBKH, IIHJl01JKa ,llJIR HOrTelt, KOCTRH&Je rpe6eHKH H CTeKJlRHHLlC H cep,nOJIHKOBLlC 6yCHHLl
(pHC. 4/1-7).
Oorpe6eHHR c Tpynoco>K>KeHHeM npe.nCTaBneHLJ s ,llByx cnyqllJIX rJUIH.RHLIMH ypHaMH, o
KOTOpLIX ne>KaT o6yrneHHLJe Kocm; s TpeT&eM cnyt~ae Hait,lleHa KYt~a o6yrneHHLIX Kocrelt Henocpe.nCTBeHHO noJIO>KCHHbiX B RMY H noKpblTblX t~epenKaMH KCpaMHKH CO CJlC,IlaMH BTOpHtiHOI"O
OO>KHra (pHC. 2,2).
H Ha 3TOT pa3 Mo>Kno y6e.nm&cR, qyo MOrHJI&HHK s CnaaQooe oTHoCHTcR, cy.uR no Hait.neHHoMy M8TepH3Jly H no CHCTeMe norpe6eHHR, K OOIUHpHOMY apeany pacnpOCTpaHCHHR norpe6eHHit
THna t.IepHRXOB - CbJHTaHa .ue Mypem. OH xapiU<TepeH .llJIR 3Tolt KYJILTYPLI, 6LITOoaswen o
OOJlaCTH MC>K.IlY JlyHaeM H KapnaTaMH H XpOHOJlOrHtiCCKH BOCXO,IlR~elt, nO-BH,IlHMOMY, KO BTOpolt
nonooHHe IV o. H.3. Oorpe6eHHR c Tpynoco>K>KeHHeM H oco6eHHO norpe6eHne c nono>KeHHLJMH s
RMY o6yrJICHHLlMH KOCTJIMH YJ<Il3LlB810T Ha 6onee ,upeBHHC MecTHLIC Tpa,llHQHH H Ha CBR3b C HCKOTOpLlMH OOJIHKaMH npe.nLl.ll)'~ KYJI&yYp o o6nacm CeoepHoro .IlyHaR.

c

061>RCHEHHE PIICYHKOB
Pnc. 1.- CnaHuoa. 06noMKH KepaMHKH c ueoJJHTHt~ccKou croRHKH Tuna lioRH. <1>1138 Ciwtuoo.
Puc. 2. - CIUUILIOB. MorHJibHHK 3noxu nepecenetmH naponoa: 1, norpe6eHHe c TPynonoJJO)I(CHHeM .N! 311,
in situ; 2, norpe6eHHC c TPYIIOCO)I()I(CIIHCM N"! lS, in situ.
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Pnc. 3.- CnaHUOB. MoriVIbHHK 3DOXH nepeceJJCHHII Hllpo,llOB.
rnHHIIIIbiC cocy.llbl, HaAJI.cHHbiC D
norpe6c:HIIIIX.
Pnc. 4. - CnaHuou. MoriVIbHHK :tnoxn nepeceneHHII Hapo,lloB. P83JIH'IHhle npe,llMeTbl, HaAJI.cHHblc u norpe6eHHRx: J, KocriiHOft rpe6c:Hb; 2, 4IH6yJ18 C BbiBepHyroA CHH3y HO)f(KOA; J, rJJHHIIHoe npiiCJJHqe; 4, 6poH30BBII npR)f(J(Il;
S, DHJJO'IKB MII Horreft; ~7, 6yJI8BKII.

LES FOUILLES DE SAUVEGARDE DE

SPANŢOV

RESUME

Aux mois de decembre 1958 et de mai 1959, de nouvelles fouilles ont ete faites dans la
station neolithique de type Boian et dans le cimeti~re de l'epoque des migrations, tous deux
sis dans le village de Spanţov.
I. Ces fouilles ont confirme les constatations faites au cours des recherches anterieures dans
la station neolithique, a savoir que deux phases de la civilisation de Boian y sont representees:
les phases Vidra et Spanţov (fig. 1/1- 4). Il est apparu, en outre, de fa~on precise, que la station
avalt et~ bien plus peuplee pendant la phase Spanţov qu'au cours de l'etape anterieure. Le
materiei archeologtque exhume corrobore l'opinion selon laquelle )'aspect de Spanţov represente
la derniere phase de la civilisation de Boian.
II. Les resultats les plus importants dans le secteur de la necropole sont ceux relatifs
au cimetiere de l'epoque des migrations du IV• siecle. Dix-huit nouvelles tombes y ont ete
decouvertes, ·dont quinze a inhumation et trois a incineration. Les tombes a inhumation sont
toutes pourvues d'un inventaire, aussi riche que varie (fig. 2/1), constitue par des vases en
terre culte d de menus objets en metal, verre ou os. La ceramique, tres abondante, comprend
des vases fa~onnes au tour, les uns en une pâte fine de couleur grise (fig. 3/1,2), les autres
en une .P.âte poreuse, ainsi que des vases d'une pâte grossiere faits a la main. Parmi les menus
objets, tl faut mentionner les fibules du type « a pied recourbe en dessous >>, des boucles de
ceinture, des epingles, une lime a ongles - le tout en bronze - puis des peignes en os et
des perles en verre ou en cornaline (fig. 4/1- 7).
Des trois tombes a incineration, deux contiennent des urnes renfermant le produit de
la cremation; la troisieme consiste en un tas d'os calcines, poses dans la fosse a meme la terre
et recouverts de fragments ceramiques presentant des traces de combustion secondaire (fig. 2{2).
Une fois de plus, on constate que le cimeti~re de Spanţov, autant par les caract~res du
mobilier funeraire que par le syst~e de sepulture, fait partie de la vaste aire des cimeti~res
de type Cerneahov - Sîntana de Mureş. Il constitue un aspect de cette civilisation typique pour
la region comprise entre le Danube et les Carpates, et situe chronologiquement, a ce qu'il
semble, dans la seconde moitie du
siecle de n.e. Quant aux tombes a incineration et, en
premier lieu, a celle aux os calcines poses dans la fosse a mame la terre, elles revelent des
traditions locales et des liens culturels plus anciens.

rv·

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Spanţov. Fragmenls ceramiques trouves dans l'ctablissement neolithique de type Boian: phase Spanţov.
Fig. 2. - Spanţov. Cimetierc de l'epoque des migrations. 1, tombc i inhumation n• 38, in situ; 2, tombe a
incincration n• 35, in situ.
Fig. 3. - Spanţov. Cimeticre de l'cpoquc des migrations. Vases en terre glaise trouves dans les tombes.
Fig. 4. - Spanţov. Cimetiere de l'cpoque des migrationa. Diffcrents objcta deeouvena dam les tombes: 1, pcigne
cn os; 2, fi hule «a picd recourbC en desaous »; 3, fusalole en terrc glaise; 4, bouclc cn bronze; 5, lime aongles; 6-7, aiguilles.
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Mediaş)

in aşezarea hallstattiană de la Mediaş, conducerea
Muzeului raional ne-a semnalat mai multe descoperiri din regiune, printre care
unele şi in comuna Bratei. Din cercetarea făcută s-a reţinut pentru efectuarea unor
sondaje- o aşezare identificată în punctul numit « La Ză voi», unde se află o carieră de nisip,
situată chiar în marginea comunei, la stînga drumului care duce spre Sighişoara. După
materialele culese atunci la suprafaţă, aşezarea de la punctul « La Zăvoi >> a fost determinată ca aparţinînd unei vremi ulterioare sec. IV e.n., perioadă care intereseaza. cercetările
arheologice făcute de Comisia pentru studiul formării limbii şi poporului romin. Executarea unor sondaje se impunea cu atît mai mult, cu cit locul este in pericol de a fi distrus,
cariera de nisip fiind in curs de exploatare. Lucrările au ţinut de la 10-26 septembrie.
Locul unde s-au făcut sondajele (numit « La Zăvoi ») este o terasă joasă situată
intre malul stîng al Tirnavei Mari şi calea ferată. Săpătura a avut în primul rînd scopul
de a salva complexele distruse in parte in malul nisipăriei şi apoi cercetarea deansamblu
a terasei, prin secţiuni cit mai lungi. Prima acţiune, aceea de salvare a complexelor din
mal, a putut fi in întregime îndeplinită; cercetarea terasei s-a făcut însă numai în mică
măsură, in limitele timpului disponibil.
Terasa pe care s-au făcut cercetările are la bază o depunere groasă de nisip peste
care s-au suprapus două straturi de pămînt: cel mai vechi, de culoare castanie, este
o formaţie preistorică, in care se găsesc extrem de rare fragmente ceramice hallstattiene
legate probabil de morminte (în malul nisipăriei s-au găsit în 1958 oase omeneşti); în
sondajele de anul acesta însă, nu am găsit nimic in sit11 din această vreme; stratul mai nou
este o depunere de pămînt negru care aparţine evului mediu timpuriu. Peste depunerea
de pămînt negru se găseşte stratul de pămînt arabil, cenuşos, cu cărbuni mărunţi şi cu
rare puncte roşii de arsură - dar la baza căruia nu am găsit nimic i11 sit11. Ca rezultat
al sondajelor noastre din acest an reiese că depunerea de pămînt negru aparţine unui
singur strat de cultură şi deocamdată unui singur nivel de locuire.
S-au intilnit două feluri de monumente arheologice: bordeie şi gropi; pe acestea
din urmă le socotim legate de un rit funerar.
Bordeie s-au întîlnit numai două, situate destul de aproape, la numai 2,60 m distanţă
unul de altul; unul a fost intreg, iar altul distrus cam 2/3 in malul nisipăriei. Gropile
bordeielor au fost săpate în stratul de pămînt castaniu de la nivelul inferior al stratului
de pămînt negru. Bordeiul întreg a fost notat cu B1 avînd laturile de 2,45 x 2,24 m, colţu
rile dinspre N şi E formînd şi ele două laturi scurte, aşa incit groapa bordeiului a căpătat
in cele din urmă forma unui pentagon (fig. 1 plan); groapa adindl de 0,47 m, avind pereţii
înclinaţi iar fundul perfect orizontal (fig. 1, profil a-b). Adîncimea gropii bordeielor
era desigur în funcţie de nivelul la care se găsea stratul de nisip, fundul bordeielor neputînd
depăşi acest nivel. Pămîntul de umplutură al bordeiului este aproape uniform, pe fundul
gropii avînd însă un strat gros de cîţiva cm de cenuşă amestecată cu cărbuni mărunţi
u

C

PRILEJUL săpăturilor făcute
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şi cu bucăţele de arsură. Restul umpluturii conţinea cenuşă, cărbune foarte mult şi mărunt,
pietre, fragmente ceramice numeroase şi oase de animale în foarte mare cantitate (fig. 2/1);
s-au mai găsit patru fragmente de
fier, din obiecte care nu se pot
determina şi un fragment mic
dintr-un pahar de sticlă. Groapa
bordeiului nu a fost ars!l. şi nici
în cuprinsul ei nu s-au găsit urme
..."
de arsură i11 situ. Oasele îns!l. au
fost arse, unele puternic, iar
altele doar uşor calcinate. Din
'=
o• o.'<J • • ""q,r=s.
b
aceast!l. cauză sînt friabile şi nu se
{>"=> :. 0·· -~
6 •• ••
• ·:=a
pot . scoate întregi. Oase au fost
••
prezente în toată groapa, dar cu
1 m
deosebire îngdm!l.dite în partea
Prorir a-b
b
de SE şi SV a ei. ln secţiunea
.. făcută pe latura scurtă a gropii,
umplutura forma pe latura de SE
un prag înalt de 30-32 cm, în
care oasele lipseau (fig. 1, profil
a-b); în rest, dincolo de prag,
oasele se găsesc pînă în fundul
eF;v
bordeiului. Aşa cum ni se înfă
Umplu/uN
1:'-:.':.'::::.~ Ni!ip •• • o"_...
lliiiiiiiD Plmfnt ll'~il r=-::1
~ bordtiului
ţişează în ansamblu situaţia, se
Q) C FNgmtn,.ur•miCI
~ Str11t n•gf'U
~ SfNfni!t'pn
E:::::=:t* cu/ttTI'I
poate deduce că oasele nu au fost
~(ptWi!toric)
....:.
'~
·
._
CJrbunt
~
cllnufl
uc1r11.n.
arse în groapă; de asemenea ardeFig. 1. - Planul şi sc:qiunca bordeiului 8 1•
rea atît de puternici a acestora
nu este obişnuitl ;cînd se frig
bucăţi de carne pentru hrană. Felul în care zac oasele, amestecate cu fragmente ceramice şi pietre, arată d nu este vorba de o aşezare a lor acolo, ci de o azvîrlire neregulat!~.

...

_j
...

l'ig. 2. ·

1, oase de animale

~i

pietre in groapa H1 ; 2, ctpitul unei gropi ritualc acopcritii cu
pietre şi oase.

a lor, după ce pe latura dinspre SE se scursese pămînt în care erau şi rare cioburi.
Pragul de care am vorbit mai sus nu a fost rezervat la săparea gropii, ci reprewww.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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zintă

doar o umplutură d:!osebită de aceea care conţine oasele de animale. Sînt oase de
bovine, de cal, de porc şi de ovine. ln groapll nu s-a gllsit nici o instalaţie de foc.
În marginea de NNV a bordeiului
8 1 , la numai 8-10 cm distanţă de acesta,
se afla o vatrll de formă rectangularll dar
cu colţurile rotunjite şi podită cu rare
fragmente ceramice (fig. 1, plan). Stratigrafic avea aceeaşi situaţie ca şi groapa
bordeiului, adicll a fost construită pe stratul
de pllmînt castaniu. Vatra aparţine aşadar
aceleiaşi vremi ca şi groapa despre care s-a
relatat.
Cel de-al doilea bordei B2 , din care
s-a pierdut, cu prilejul exploatllrii nisipului,
cam 2/3, avea aceleaşi caractere în ceea ce
priveşte forma şi conţinutul gropii. S-a păs
Fig. 3. - \'as lucrat la roată găsit
trat întreagll latura dinspre SE şi o parte
lîngă una din vc:trc:.
din vatrll.
Un rest dintr-un al treilea bordei s-a
mai găsit la ~istanţll de aproximativ 30 m
de acestea două; acest rest a constat dintr-un
colţ de groap~ (restul fiind distrus cu prilejul
E
exploatării nisipllriei) şi din podeaua de cioburi arse a unei vetre, lîngă care a fost un
•
vas întreg spart pe loc (fig. 3).
Al treilea complex, rupt în malul
nisipllriei a fost o groapll arsll asemenea
O.!IOm
unui cuptor, în care s-au gllsit oase, pietre,
cllrbuni şi citeva cioburi; ea face parte din Profil a-b
categoria gropilor funerare despre care vom .......'""""mmmmmmmmmmiTTTT11rmTTmTTTTTTTTITTTTTlmTniTTTTrrmir
relata mai jos.
Faptele menţionate pînă acum se situează în acţiunea de cercetare şi de salvare a
complexelor dezvelite în parte în malul de
unde se exploateazll nisipul.
Pentru cercetarea terasei s-au făcut
două secţiuni lungi, una de 70 m şi una de
25 m, situate la 30 m distanţll una de alta.
În amîndouă secţiunile au fost întîlnite cea
de-a doua serie de monumente, anume
gropile funerare. S-au descoperit 12 gropi,
dintre care doull, pentru eli se deosebesc rnil!IIIIl Piimi"nt
1'777:1 Pămi"nt castaniu O• Pi"tr"
_
Plmint .1r:s·
de rest prin conţinutul lor vor fi discutate F=='3;;:::~e,z.ru [L.LL.J (prelstor~&)
CJ
Nisip
:::"~~; Cirbune
separat. Din celelalte 10 gropi, legate între ~~:f'ţ~~"
ele prin formll şi conţinut, au fost cercetate În Fig. 4. - Plan şi profil al gropii ritualc: nr. 4, orientată
întregime numai două. Sînt de formll lungll,
N-S.
cu fundul plat, asemeni gropilor de mormînt
de inhumaţie, cu lungimea variind între 1,20-1,84 m, lllţimea de aproximativ 0,60 m şi
adîncimea între 0,30-0,45 m, orientate unele aproximativ NS, iar altele aproximativ
EV, şi aşezate în şiruri. Gropile, adică pereţii şi fundul lor, sînt arse, unele puternic,

·;<,

....

-

l'.

'!
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pe o grosime de la 1-3 cm, iar altele numai pe alocuri. Conţin pămînt amestecat cu foarte
multă cenuşă, cărbuni şi oase de animale, rare bucăţele de arsură, pietre şi cioburi. Pe gura
gropii fuseseră aşezate plăci mărunte de piatră (gresie), grămădite mai ales la capete
(fig. 4); uneori, tot pe gura gropii, sînt fragmente de vase sparte pe loc (fig. 5). Unele
gropi care au aceeaşi formă şi acelaşi capac de pietre şi cioburi nu conţin însă
decît cîţiva cărbuni şi cîteva oase. Nu s-a
Plan
găsit încl nici un os de om. Din această grupare, două gropi se deosebesc de rest prin
conţinutul lor: într-una s-a găsit un fier
b
de plug (fig. 7 /3), iar în cealaltă un depozit
de unelte de fier. Prima groapă a fost secţionată în peretele unuia dintre şanţuri; din
această cauză nu putem spune deocamdată
Pronl a-b
b
•
care este forma întreagă a gropii. Săpată de
la baza depunerii de pămînt negru, in stratul
castaniu, pe o adîncime de 26 cm, groapa
conţinea pămînt castaniu cu rari stropi de
cărbuni şi cîteva oase mărunte de animal. ln
-Pimfnt 11'3
gura
gropii a fost înfipt un fier de plug cu
A". O••
0 50
cuţitul
în jos. Groapa nu a fost desfăcută
• :'1 ,
1 ,
•
în întregime. Cealaltă groapă, cu depozitul
Fi~. 5. -- Planul şi seqiunca ~ropii nr. 6, orientată E- \'.
de unelte de fier (fig. 7 /1) a fost descoperită într-o altă secţiune, în marginea unui şir
de gropi lungi orientate aproximativ E- V şi săpată tot în stratul castaniu. Pămîntul
de umplutură a fost acelaşi ca în groapa cu fierul de plug, adică cu cîteva oase
mărunte de animal şi rari stropi de cărbuni. ln groapă a fost aşezat un depozit alcătuit
din cinci coase de fier, un cleşte de fierar, două bucşe
şi un fier de la car, o fusaiolă de lut şi trei fragmente
ceramice dintr-o strachină. ln gura gropii şi direct
peste bucşe a fost aşezată o piatră. Obiectele au fost
alunecare dinspre est, unde au stat sus în gura gropii,
spre vest, unde au atins fundul gropii. De fapt ele au
fost aşezate pe fundul gropii, numai că una din coase
sprijinindu-se pe bucşă (care este înaltă de 5 cm) şi
fiind sub piatrd a ţinut alte trei coase şi capul cleştelui.
Coasa nr. 2 a fost ţinută de asemenea de cleşte şi a
ţinut la rîndul ei piesa de la car. Alunecarea s-a
făcut în măsura în care s-au putut desprinde de apă
sarea pe care o exercitau coasele 1 şi 3 şi de lărgirea
gropii spre vest. Cele două bucşe au fost aşezate primele în groapă şi una într-alta; sub marginea celei
mai mici dintre bucşe s-a găsit o fusaiolă de lut. Peste Fig. 6. -Vas fragmentar, lucrat cu mina,
bucşe şi peste coada coasei nr. 1 a stat piatra care după
gAsit pe groapa nr. 6·
înclinarea ei este clar cl a alunecat puţin; originar este
probabil să fi stat ceva mai spre est şi să fi acoperit şi coada coasei nr. 3; s-a oprit peste
bucşe şi în marginea bucşei mari, constituind astfel prin greutatea bucşelor şi a ei un punct
fix de care a depins întreaga mişcare de alunecare a uneltelor de fier. Nici una şi nici cealaltă
dintre gropile cu unelte de fier nu au avut nici o urmă de arsură, nici pe pereţi şi nici în
pămîntul de umplutură. După nivelul de zacere al obiectelor în groapă, acestea au fost
foarte puţin acoperite, iar piatra de pe gura gropii cu depozitul de unelte a fost pusă ca semn.
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Îngroparea atit de superficială a depozitului de unelte de tier ca şi a fierului de plug,
în amîndouă gropile a stropilor de cărbuni şi a citorva oase mărunte de animal,
ca şi situarea lor in \'ecinătatea imediată (la 16 cm distanţă) a gropilor lungi, ne face să
le integrăm şi pe acestea in ansamblul gropilor funerare, cuprimdnd îngropări voti\·c
sau rituale de unelte agricole şi de piese de la car. Problema urmează s:i tic soluţionată in cursul viitoarelor săpături.
Ceramica descoperită in diferite gropi
de care s-a vorbit mai sus este unitară
şi cuprinde două categorii, una lucrată
la roată şi alta cu mina, ultima fiind
însă foarte redusă ca proporţii faţă de
cealaltă. Ceramica la roată cuprinde o
specie hună, lustruită, din pastă cenuşie
şi o specie nelustruită cu multe pietricele. Ceramica la roată, este reprezentată
de oale,~ căni mari cu o toartă, străchini şi
chiupuri. Fiind foarte fragmentară, nu permite decit în rare cazuri o reconstituire a
formelor. Oalele sint in genere cu umerii
reduşi, marginea răsfrintă şi cu inceput
de şănţuire interioară (tig. 8 !2 şi 7),
intr-un sin~-,rur caz acest şanţ tiind chiar
foarte adînc (tig. 8. 6); buzele mai numeroase sînt cele rotunjite şi lăţite (fig. 81,
2, 3, 5); în număr mult mai redus apar
buzele lăţite şi faţetate şi uşor şănţuite
(tig. 8 8, 9, 4). Fundurile \'asclor sint
groase şi drepte (fig. 8 7) sau cu inel;
in rare cazuri tăiate. Decorul oalelor
constă din benzi alcătuite din două pînă
la cinci incizii apăsate e\'entual cu pieptenele (fig. 8. 1-3). Obişnuit este o singură bandă şi numai în foarte rare cazuri
două. Restul suprafeţei prezintă uneori
caneluri largi (fig. 8 /2). Din căni s-au
găsit
toarte şi fragmente din git
(fig. 8 10-12). Cele mai multe au umflă
z
tură sub buză şi sint lucrate din pastă
cenuşie bună. Străchinile, lucrate numai
din pastă cenuşie fină sint reprezentate
prin două variante, una bitronconică
cu dungă în relief pe gît şi alta cu Fig. 7. -- 1, depozit de unelte de fier; 3, fier de plug găsit
profilul in S şi cu corpul
rotunjit într-o groapă funerară; 2 si 4, unelte de fier găsite in săpătură.
(fig. 9). Sînt prezente de asemenea
fragmente de vase mari cu marginea lată şi decorare cu benzi de linii orizontale
şi în val (Krausengefasse). În bordeiul B1 s-au găsit mai multe fragmente din
corpul unei amfore decorată pe partea dezvoltată cu striaţii orizontale. În aceeaşi
groapă (a bordeiului B1) s-a mai găsit un fragment mic dintr-un pahar de sticlă
albă; fragmentul poartă două şănţuiri paralele. Din cauza dimensiunilor prea
mici ale acestui fragment (2 cm 2 ) nu se poate reconstitui forma; totuşi,
prezenţa
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după
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ca fragmentul unui pahar cu
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buză.

Din stratul de cultură şi din imediata apropiere a uneia din gropile funerare provine
singurul fragment ceramic decorat cu rotiţa. Este un pahar cu pereţii drepţi rotuniin-
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R. -- 1-12, 16-17, fragmente de vase lucrate la roată; 13 15, profiluri de vase lucrate cu mina: 1R,
fusaiola din depozitul de unelte de fier.

.

du-se spre fund şi decorat cu o bandă orizontală sub margine de unde pornesc în jos
panouri verticale alcătuite din vărgi fine făcute cu rotiţa (fig. 8 /16).
Ceramica la roată este arsă cenuşiu-deschis şi mai rar cenuşiu-închis, aproape negru.
Cea de-a doua categorie ceramică, lucrată cu mîna, reprezintă ca proporţie cam 5%.
Aceasta este prezentă atît în gropile de bordeie cît şi în gropile funerare. S-au
găsit funduri de vase, cîteva margini (fig. 8/13 şi 14) şi jumătate dintr-un vas mare
care era depus ca ofrandă pe gura unei gropi funerare (groapa nr. 6; fig. 6). Ea este
de altfel şi singura formă de care ne putem da seama, restul fiind format din fragmente mult prea mici. Vasul de pe groapa nr. 6 este fără umeri, aproape un pahar cu
marginea răsfrîntă; fundul este lăţit pe margini şi potrivit cu degetele; la fel
este lucrată şi marginea, sub care se găseşte o linie în val mărginită în partea
de jos şi poate şi sus, de o linie orizontală. Decorul, de altfel ca şi întreg vasul,
este executat foarte stîngaci. Pe un alt fragment de margine se văd o serie de
dungi dese, oblice, incizate.
Ceramica prezentată mai sus, prin formă şi decor, se leagă de ceramica culturii Sîntana
de Mureş din sec. IV e.n. Dar anume elemente care lipsesc, iar altele care tipologie
sînt mai evoluate, ne fac să interpretăm complexul de la Bratei ca depăşind sec. IV.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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În grupa ceramicii cenuşii din specia «ciment» se constată lipsa, cu o singură excepţie,
a dungii în relief de pe umărul vasului, caracteristică ceramicii din sec. IV e.n. Totodată
prezenţa acelui început de şlnţuire interioară este o trăsături care se dezvoltă la sfîrşitul şi după sec. IV. Tot în acest sens se poate înţelege şi prezenţa a două benzi de
linii incizate pe corpul vasului (este vorba de vasele mici), caracteristic pentru sec. IV
fiind 1-3 linii şi o singură bandă. Marginile cu buza teşită sînt şi acestea un element care va fi caracteristic după sec. IV.
Pe fragmentele ceramicii fine cenuşii decorul
lustruit sau incizat lipseşte cu desăvîrşire.
Nu apar de asemenea străchinile cu trei
toarte, nelipsite din nici un complex datat
in sec. IV:
Gropile pe care le socotim. deocamdată bordeie, datorită mai ales prezenţei yetrelor în imediata lor apropiere
2
şi pentru că se găsesc la mică distanţă de
gropile funerare ne fac să ne gîndim la
existenţa a două faze de folosire a locului
cercetat de noi. Ţinînd seama de caracterul restrîns al sondajelor făcute s-ar putea
încadra gropiie B1, B2 şi colţul de vatră
cu podea de cioburi arse şi vasul spart pe
loc, de care s-a scris mai sus, în seria
Fig. 9. - Fragmente de strichini.
locuinţelor-bordeie, iar gropile lungi în
categoria gropilor de caracter ritual ori funerar, deşi pînă în prezent nu s-a găsit nici un os omenesc. Nu putem şti ind care este
exact raportul dintre ele, dar faptul că sint apropiate este un indiciu de existenţă a
două faze.
Pentru motivele arătate mai sus, mai ales in ceea ce priveşte ceramica, deocamdată, trebuie să admitem pentru complexul de la Bratei o încadrare cronologică ulterioară
sec. IV şi anume in sec. V .
Prin săpăturile care se vor face în anul viitor va trebui verificat dacă gropile rectangulare sînt cu adevărat gropi de bordeie sau dacă nu cumva se leagă tot de gropile
rituale, care este conţinutul şi rostul exact al gropilor « funerare>> şi raportul dintre
acestea şi gropile-bordeie. De asemenea va trebui cercetat dacă observaţiile făcute asupra
ceramicii se vor păstra valabile sau nu, de aceasta depinzînd şi datarea descoperirilor de
la Bratei.
EUGENIA ZAHARIA

WYPCZ,OBKA B :SPATBR
PE310ME
Ha oKpaihle cena :SpaTell BJJeao OT ~opom a CHI'Bllloapy H8XO.IOITCJI Kapt.ep MR ~o6&I'IH
nea<a o 3KCJJJIYa1'8llHH. Ha Kp810 Kapt.epa co ctopoH&I >KeJJe3Holl ~opom 38JIO>KHJJH '~&I, o Korop&IX ~eT pe'lt.. Hx Mecto-Teppaca peKH T&IpH8B8 Mape. Ha nea<e H IUe6He 38Jier&eT cnoll K81UTaHoaoit DO'IB&J, B KOTOpOit O'leH& ~O DOnarou<m:JI 'lepemal ram.UJTaTCKOft Kep8MIIKH; IUI'Iero HeT
in situ. Ha 3TOM cnoe 38JieraeT HllJIJlllCTO&aHHe 'lepHooeMa IV-V BB. 06HapY>KHJJH ~e IIMhJ npR-
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MoyroJibHbiX 3eMJUIHOK CO CTOpOHilMH B

2,45 X 2,24

HMbl, H8XO,I\HTCH 30J1a, yrJIH, OOo>KeHHble

M H r.ny6HHOif B

47

CM. B 3eMJJe, 38110JIHJIJOIQCif

KYCKH, 11epem<H KepaMHKH

H

orpoMHoe KOJIHtleCTBO

o6o>K>KeHHbiX HJIH CJierKa o6yrJieHHbiX KOCTeli >KHBOTHbiX (6bJ11bHX, oae11LHX, CBHHbiX). CreHbl
HM ne 6bJJIH o6o>K)f(eHbl. Bue 3THX RM, ua paCCTOHHHH

10-15

CM, CTOHJIH OTKpbiTble oqaru npRMo-

yrom.uoli tPOPMbl C 38KpyrJieHHbiMH yrJIIlMH, o6Ma3Ka KOTOpbiX DCpeKO,I\HJla H Ha 0011, COCTOHuntlf
H3 peAKO DOJIO>KeHHbiX OCKOJlKOB KepaMHKH.
florpe6anbHble JIMbl ·- ,I\JIHHHLie C 38Kpyr;JeHHbiMH KOHQilMJI H UJIOCKHM ,1:\HOM HaiOT MOntJlbHble. ,Il.nuua HX

0101

1,20-) ,84

M npH~H3HTeJibHaJI IUHpHHa

60

CM, a rJJy6HHa

HaDOMH-

30-45

CM.

opneHTHpOBaHbl 00,1:\pHJl C DOCTOKa Ha 38118,I\ HJlH C ceoepa Ha lOr. CTeHbl H ,1:\HO JIM oOO)f(-

>KeHbl. B RMe uaxo)lHTCH 3eMJIH, cMemauuaH c oqeub 6oJJbUJHM KOJIHlleCTBOM 30Jibl, yrJIH, qepenMoo
MepllMIU<H H KOCTelf >KHBOTHbiX. Cocraa 3eMJIH Heo,I\HHaKOB; 8 HeKOTOpbiX RMax OlJCHb MaJIO yrJIH
H KOCTelf >KHBOTHbiX, a qepenKH KepllMIU<H COBepmeHHO OTcyTCTBYIOT HJ1H BCTpelJaeTCH JIHIUb HeCKOJlbKO. Ha omepcruu 3THX HM Jie>KaT <<MpbiiUJ<H)) H3 ue6onbmHX neCllllHHJ(OBbiX nnHT, uarpoMo>K,1:\eHHbiX rJiaBRbiM o6pa30M Ha KOH)l8X; HHOr,I\a TaK)f(e Ha OTBepCTHH HMbl HBXO.I\HTCH qepeUKH pa36HTbiX ua Mecre cocyAOB. He 6bJJio uafiAeHo un O,I\Hofi qenoaeqecMoli KOCTH. B O.I\HOfi H3 3THX
HM o6uapy>KHJ1H JleMeX DJiyra, a B /lpyrofi -

KJIB,I\ >KeJie:JHbiX opy ]lHfi, COCTOHUlHfi H3 UHTH KOC,

I<Y3He'IHbiX KJleUleH, .I\BYX ByYJlOK H lJaCTH TeJieru.
ABTOp C'IHTaeT HX HMilMH BOTHBHOI'O 38XOpoHeHHH opy,I\Hfi. Hafi,I\eHHaH B HMax 3eMJIHHOK
u norpe6eHHfi Mepa'IIHKa cpa6oT&Ha u Ha rouqapHoM Mpyre u apyquyro; npoQeHT noCJie,I\Hefi oqeub
He3HalJHTeJJeH. Xapat<TepHble 'lepTbl KepllMHI<H: BbleMKa Ha BuyTpeHHefi CTOpOHe BOKpyr BeHQHKa,
OTcyTCTBHe pem.ecpHofi noJIOCbl Ha ropmMax, JIOUleiDiblfi
c TpeMJI py'IKilMH -

BOJUioOOp83HblM Y30pOM 38CTaBJIHeT aoropa ClJHTaTb,
llbiXO.I\HT 38 npe]lenLJ

li Bpe38HHblfi

opHaMeHT rJDIHHHbiX MHCOK

ace 3TO BMecTe co BcrpellaJOIQHMCH -Ha MepaMHl<e pyquofi pa6on.1 (puc.

IV

H. u omocHTcH K

V

1

7)

ITO apXeoJIOrH'IeCKHfi KOMUJleKC D npareJt,

R.

Oli'L.RCHEHHE PIICYHKOB
Pnc. 1. - II!Jau n pa:Jpc3bl 3CMJIHIIKII B1.
Pnc. 2. - 1, KOCTH >t<HBOTIIbiX III<IMIIII B RMC 8 1 j 2, KOHCU pHT)'IlJibHOH RMbl, noKpbiTOil KIIMHRMH 11 KOCTRMH.
Pnc. 3. - Hai\JleHHbJil oKono o.nnoro H3 o'llli"OB cocy,n, cpa6oraHubJil ua ron'lllpHoM Kpyre.
Puc. 4. - llnau 11 nJ'OIIIH11b pllyYIJJbHoil RMbJ Nt 4, opneHTHpooanuoil c ceoepa 111 10r.
Puc. S. - llnan u pa:Jpe3 RMbl N!! 6, opneHTHpoB8101oil c BOCTOKB ua aanaJl.
Puc. 6. - Hai\JleHHbJil ua.n RMoil 1\(! 6 pa315HTblil cocy,n py'llloil pa6on.1.
1
Puc. 7.- 1, K11l.l1 >t<eJJe3HbiX opy,n11il; 3, nail,neHHbiil B norpe6am.uoil RMe JJeMex nnyra;·2, 4, HAA.nennbrc
B paCKODKe >t<CJJC3HbiC opy.nuR.
Pnc. 8.- 1-12, 16--17, cflparMeHTbi cocy,noo, cpa6onuuo.lx ua ront~apnoM Kpyre; 13-1S, npocfiiiJih cpa6oTBHHbiX Bpf'IHYJO cocy,nOBj 18, DpRCJJHIII H3 K111.111 >t<eJJe3HhiX opyAUA.
Pnc. 9.- llepeDKH MHCOK.

LES SONDAGES DE BRATE!
RESUME

Ces sondages unt ete pratiques dans le talus d'une carriere de sabie actuellement en exploitation, situee pres du village de Bratei, a gauche de la route de Sighişoara et faisant partie de
la terrasse de la riviere de Tirnava Mare. Au-dessus du sabie et du gravier, il existe un depât
de terre brune contenant de tres rares fragments de ceramique hallstattienne; in si/11 on ne
trouve rien. Ce depât est recouvert a son tour d'une couche de terre noire, appartenant aux
IVe -Ve siecles, dans laquelle on a trouve deux fonds rectangulaires de cabanes, aux câtes
mesurant 2m4S x 2m24 et de 47 cm de profondeur. Le torrain de remblai des fonds de
cabane contenait de la cendre, du charbon, des fragments de matieres carbonisees, des tessons
ceramiques et une quantite considerable d'ossements (de bovides, d'ovides, de porc) carbonises ou legerement calcines. Les parois n'avaient pas ete durcies au feu. Au dehors, a
10-15 cm de distance, il y avait eu des âtres ouverts, en forme de rectangles a angles arrondis,
dont l'enduit de glaise recouvre une plate-forme, faite de rares fragments de poterie.
Les fosses funeraires ont la meme forme allongee, a extremites arrondies, et le meme
fond plat que les fosses des tombes. Elles varient en longueur, de tm20 a 1m84, sur 60 cm
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environ de largeur et 30-45 cm de profondeur. Les parois et le fond ont ete durcis au feu.
Les fosses contiennent de la terre, mtlee de cendre (en grande quantite), de charbon, de fragments ceramiques et d'ossements d'animaux. Ce contenu presente certaines variations tenant
a la proportion parfois plus reduite du charbon et des ossements d'animaux ou bien des fragments ceramiques, ces derniers pouvant m~me manquer. Les fosses sont recouvertes d'un
« couvercle >> forme de petites plaques de gr~s. entassees surtout vers les extremites, parfois
aussi de fragments de vases brjses sur les lieux. On n'a pas trouve d'ossements humains. Une
fosse contenait un soc de charrue; une autre, un depot d'outils de fer consistant en cinq faux,
des pinces de forgeron, deux moyeux de roue et une pi«e provenant d'un chariot. L'auteur
estime que ces fosses correspondent a des enterrements votifs d'outils. La ceramique, autant
t:elle des fonds de cabanes que celle des fosses funeraires, est soit fa~onnee au tour, soit faite
a la main, la premi~re en proportion beaucoup plus forte que la seconde. Certains caract~res
du materiei ceramique, tels que la rainure creusee sur la face interieure du rebord, l'absence
de toute bande en relief sur les marmites, de toute decoration lustree et incisee, ainsi que celle
des ecuelles a trois anses, enfin le motif de vagues rencontre dans le decor de la ceramique faite
a la main (fig. 7), permettent de dater le site de Bratei du Ve si«Ie et non plus du IVe.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Plan et section de la hutte 8 1•
Fig. 2. - 1, ossements d'animaux et pic:rres dans la fossc: 8 1 ; 2, atrcmitc d'unc: fossc: rituc:lle, recouverte de
pierres c:t d'ossements.
Fig. 3. ~ Vase: fa~nnc au tour, trouvc pres de l'un dc:s foyc:rs.
Fig. 4.
Plan c:t coupe de: la fossc: rituc:lle no 4, orientce N- S.
Fig. 5. : Plan et section de la fosse n° 6, orientee E-0.
Fig. 6. - Vase: a l'ctat fragmentaire, fait a la main, trouvc sur la fosse n° 6.
Fig. 7. - l, dcpot d'outils en fer; 3, soc trouvc dans une fosse tombale; 2, 4, outils en fer mis au jour par la
i
fouillc:.
Fig. 8. -- 1-12, 16-17, fragments de vases fa~nnes au tour; 13-15, coupes a travers des vasc:s faits a la
main; 18, fusaiole du depot d'outils en fer.
Fig. 9. - Fragments d'ecuclles.
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SĂPĂTURILE

DE LA PORUMBENII MICI
(r. Odorhei)

A

ŞEZAREA fortificată

de pe platoul «Galath », situată deasupra satului Porumbenii
Mici, a fost cercetati în anii 1938, 1954 şi 1956, dplturile fiind continuate apoi
cu amploare între anii 1957-1959, în cadrul planului de lucru al Academiei
R.P.R. (fig. 1). Campania din anul 1959 este deocamdată ulfima, deoarece problemele
ridicate de această aşezare şi posibilităţile pentru rezolvarea lor pot fi considerate,
după starea actuală a cercetlrilor, în linii mari ca epuizate. Intinderea considerabilă
a platoului cu suprafeţe nelocuite şi stratul de cultură subţire, conţinînd, amestecat,
urme de culturi a diferitelor perioade, îngreunează formularea unor concluzii sigure şi
definitive. Totuşi, săpăturile din anul 1959 au contribuit într-o măsură considerabilă
la clarificarea· unor probleme nelămurite.
In suprafaţa 12 s-a dezvelit în întregime unul din acele pavaje de piatră eşalonate
de-a lungul marginei platoului, care, după cum arati planul lor patrulater, fac parte
din construcţii datînd, dupl fragmentele ceramice găsite pe ele, din sec. VI (fig. 2 şi 3).
Pietrele au fost scoase din şanţul circumvalaţiei, care de asemenea a fost săpat în aceeaşi
perioadă.

ln spatele valului interior s-a dezvelit, în suprafaţa 11, o construcţie de 4 X 4 m
prin resturi de chirpic şi fragmente ceramice cenuşii datînd aproximativ
din sec. III-IV (fig. 4,5 /1-8). ln suprafaţa învecinată, nr. 19, situati deasupra adînciturii de pe latura interioară a valului, s-au găsit pe fundul gropii, pînă la 0,50 m,
fragmente ceramice romane (fig. 5 /21,23), iar deasupra lor, fragmente mai tîrzii prefeudale, de tip Moreşti (fig. 5/9-19). Astfel se pot distinge trei faze de locuire bine
distincte prin poziţia lor stratigrafică şi prin factura ceramicii: una din timpul provinciei, din sec. II-III, a doua, ulterioară acesteia, cu ceramică cenuşie de factură romană,
dar fără fragmente roşii (sec. III-IV) şi a treia, aproximativ din sec. VI. Apariţia eeramicii romane pe fundul gropii arată că valul interior şi şanţul lui au existat şi au fost
folosite în epoca aceea. Şanţul putea si fi fost săpat ind în epoca bronzului de purtă
torii culturii Wietenberg, după cum arată profilul asemănător al şanţului de pe latura
de nord a «Cetăţuii» de la Otomani (săpături din anul 1960) şi pe urmă adîncit şi
refolosit în perioada romani, servind în amîndouă fazele ca barieră de apărare, dincolo
de care, spre sud, pe restul platoului, nu se mai întîlnesc urme de locuire anterioare
perioadei de trecere la feudalism.
ln anii trecuţi au fost găsite în umplutura şanţului interior, pavaje de piatrl a căror
datare în cadrul perioadei prefeudale nu era lămurită. ln anul 1959, în suprafeţele 18
fÎ 20 nu s-au mai întîlnit asemenea urme. Pavajele descoperite anterior trebuie si fie
contemporane cu celelalte resturi din perioada de trecere la feudalism constatate în zona
de dincolo de şanţul interior.
Prin suţiunea 24, compusi din mai multe şanţuri de incercare, s-a precizat raportul
valului şi şanţului interior cu circumvalaţia. S-a constatat d şanţul transversal nu se leagl
delimitată
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cu cel al circumvalaţiei şi se termină deasupra lui, în pantă, la o distanţă de circa-10 m.
De aici rezultă că cele două şanţuri au fost săpate independent unul de altul şi la epoci
diferite. În umplutura şanţului înconjurător s-a găsit un fragment ceramic negru, stampilat, specific sec. VI- VII (fig. 5 /22) corespunzător celor cunoscute de la Moreşti

----·
o

o
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o
o

.J

Fig. 2. - Planul pavajclor de piatril din suprafata 12.

şi

Bandu şi oferind un nou sprijin pentru datarea acestei părţi a fortificaţiei în intervalul
de timp amintit.
În lumina săpăturilor efectuate, istoria aşezării de pe « Galath », lîngă Porumbenii
Mici şi principalele ei etape de locuire se prezintă în felul următor: platoul « Galath >>
este locuit mai întîi în epoca bronzului de purtătorii culturii Wietenberg, care construiesc, probabil, şi valul transversal. După un interval de timp îndelungat, abia în perioada
romană, se aşează din nou oameni în acest loc, care se folosesc şi de fortificaţiile existente, după cum arată ceramica găsită în adincitura de-a lungul laturii interioare a
valului. Acestei perioade îi aparţin ceramica şi o monedă romană, precum şi construcţii
de suprafaţă, indicate prin porţiunile acoperite cu chirpic şi prin existenţa unor vetre
de foc in care a fost găsit şi un inel de aur. În strînsă legătură cronologică cu această
fază, dar ulterioară ei, este construcţia de suprafaţă din parcela 17, datînd probabil din
sec. III-IV. O nouă etapă de locuire indică circumvalaţia, care înconjoară intregul
platou deci şi jumătatea dinspre sud, dincolo de valul interior. Pavajele de piatră
eşalonate de-a lungul marginei intregului platou sint contemporane cu această circumvalaţie. Datarea acestei faze o indică ceramica cenuşie de tip Moreşti sau foarte apropiată acestei categorii, găsită în umplutura şanţului circumvalaţiei, pe pavaje, şi deasupra
şanţului transversal. Se pare că in cursul sec. VII încetează locuirea aşezării.
In apropiere de Porumbenii Mici se află o « Cetate de pămînt», iar lîngă comuna
Cădaci o altă construcţie analoagă. Recunoaşterile pe teren şi sondajele efectuate in
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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aceste
cetăţi

două locuri fortificate prin valuri şi şanţuri de pămînt au dovedit că cele două
sînt locuri de refugiu al satelor din împrejurimi, datînd din perioada feudală.
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Descoperirea celebrului tezaur de monede bizantine pe Firtuş, asemănarea izbitoare a poziţiei acestui platou (fig. 6) cu aşezarea de pe « Galath » şi depărtarea in linie
dreaptă de numai 20 km faţă de « Galath » au constituit motivul pentru cercetarea
platoului Firtuşului. Acesta se ridică între comunele Inlăceni, Corund şi Firtănuş pe
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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trei laturi cu pante prăpbtioase, pînă la înălţimea de peste 1000 m
spre est mai lin, impărţindu-se in două ramificaţii (fig. 7).
~
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Fig. 5. -Fragmente eeramice şi alte descoperiri: 1-8, din suprafata 17; 9-20, din suprafata 19 (0,00-0,50 m);
21,23, din suprafata 19 (0,50-1 m); 22, din sectiunile 24; 24, 25, Firtuş «Virful de Sua».

colţul de nord se află « Cetatea» feudală înconjurată de un zid lat de 2 m şi
spre est de panta abruptă şi de un şanţ de 1,50 m adincime şi 6 m lăţime (fig. 8).
Interiorul « Cetăţii» măsoară in axa longitudinală 95 m şi in cea transversală 70 m. Intrarea
se făcea dinspre sud, singurul loc unde cetatea se leagă printr-un git strimt de restul
platoului. Secţiunea trasată trecea prin şanţ şi in prelungire printr-un turn patrulater

ln

apărată
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al incintei şi peste platoul cetăţii. Turnul măsoară în interior 4,50x3,30 m. Stratul
de pămînt deasupra stîncii native este subţire şi nicăieri mai gros de 1 m. În secţiune

Fig. 6. - Vederea platoului

Firtuş

dinspre \"Cst.

nu s-au găsit decît fragmente ceramice şi de teracotă tîrzii, datînd din sec. XVIII cînd
cetatea a fost folosită timp de cîteva decenii, ca mănăstire. În mijlocul cetăţii se află
o capelă ale cărei fundamente au fost răvă
şite şi distruse parţial de căutătorii de comori.
Zidurile au grosimea de 0,50-0,60 m, sala
are lăţimea de 6,60 m şi măsqară în lungime
12,65 m dintre care 3,40 m revin absidei
semicirculare. După planul ei, construcţia ar
putea să aparţină încă epocii stilului romanic
şi să da teze din sec. XIII 1 , cu toate că nu ·
Vidul dt/Jos
se poate exclude posibilitatea că ar fi fost
ridicată abia în sec. XVIII, servind mănăstirii
drept capelă. Din această elin urmă perioadă
trebuie să dateze şi o construcţie absidală
în exteriorul cetăţii, lîngă intrare, măsu
rînd în lungime 3,80 şi în lăţime 3,40 m.
De la « Cetate» panta urcă spre sud
de-a lungul laturii apusene a platoului spre
Fig. 7. - Schita Finuşului.
« Dealul lui Petru» care este despărţit de
înălţimea cea mai mare a platoului, de
« Vîrful Pajurei » 1 062 m, printr-o şa numită «Podul de pllmînt ». în secţiunile efectuate
pe «Dealul lui Petru» s-au gllsit cîteva fragmente ati pice, datînd aproximativ din epoca
bronzului. « Podul de pămînt» este tăiat de-a curmezişul printr-un val şi şanţ care
coboară în pantă spre Inlllceni, avînd lungimea de 145 m. Forma şi dimensiunile
şanţului corespund pe deplin şanţului din josul cetăţii (fig. 9), încît trebuie să fie contemporan cu acesta şi să dateze de asemenea elin perioada feudală. De la « Vîrful Pa jurei»
' Comunicare din partea prof. V.

Vătăşianu;

cf. idem, lrtoria ariei feudale i11
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coboară spre est un platou semicircular numit «Vîrful de Sus», avînd un diametru de
aproximativ 300 m, locul unde s-a descoperit in anul 1831 vestitul tezaur monetar.

CETATEA DE PE FIRTIJ.f
() s "' '-'
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Fig. 8. - Planul cetAtii de pc

Firtuş.

ln secţiunile care s-au trasat în mijloc de pe latura lui nordică s-au identificat urmele
unei aşezlri dacice timpurii, caracterizată prin amestecul ceramicii de factură hall-

11

1

Fig. 9. -

J

4

Firtuş.

_,

6

7

Profilul şantului: 1, de la
« Podul de plmint ».

«Cetate~~,;

2, de la

stattiană cu fragmente lucrate la roată de tip celtic (fig. 5 /24-25), amestec cunoscut
şi precis datat la Moreşti. Aceste materiale indică locuirea trecătoare a « Vîrfului de Sus»
in jurul anului 200 i.e.n. Nu s-au găsit însă în nici una din secţiunile efectuate urme care
ar fi contemporane sau care ar putea fi puse în legăturll cu ascunderea tezaurului.
Tezaurul de pe Firtuş continull să păstreze caracterul său enigmatic, în ceea ce
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priveşte interpretarea lui istorică. Lipsa unor urme contemporane - ceramică, bordeie
sau fortificaţii de pămînt, - nu sprijină ipoteza că tezaurul ar 6 aparţinut gepizilor,
cum s-a presupus uneori, ci va trebui să se ţină seamă, în lipsă de alte urme contemporane, mai degrabă de cele două tipare avare presate, descoperite la poalele Firtuşului,
la Corund, la distanţa de numai 3 km de locul de descoperire a tezaurului. Cauzele
istorice care au dus la ascunderea tezaurului şi situaţia care a provocat-o rămîn şi de
acum înainte nelămurite. Cercetările efectuate pe Firtuş au arătat doar imposibilitatea
contribuţiei pe calea arheologică la rezolvarea acestei probleme.
K. HOREDT, Z. SZEKELY şi ST. MOI.NAR

PACKOnKH B nOPYMSEHH MHtUf

PE310ME
Bo apeMR paCKonoK 1959 r. Ha ccfaJiaTe,, OKOJIO UopyM6eHH Ma11a (pac. 1) 6bJJIH OTKpldn.J
Ha yq&CTKe 12 HeCKOJILKO K&MeHHbJX IL"'HT (pac. 2, 3). Hx npa6JIH3HTeJILHO 'len.IpexyroJILH&R ciK>pMa
,llOK831dB8eT, '1'1'0 3TO DOJI Ha:JeMHbiX DOCTpoeK, BOCXO,IlRJ..QHX, cy,llR DO HwmeHHOit Kep&MaKe, npaMepHO K VI aeKY. Ha yqacrKax 17 a 19 YA8JIOCL pa:JJia'IHTL tpa cl>a:JbJ o6HT8IDIR: 3DOXH pHMCKOit
npoaHHI.Uta, III-IV aa. a VI a. (pac. 4 H 5). Ha OCHOB8HHH p83pe38 24 .llOK838HO, '1'1'0 BHyrpeHHHil nonepe'IHbJit poa He CBR38H C OKpy>KHidMj nepabdi6bJJI, BepoRTHO, BblpbiT B 6poH30BOM BeKe,
a B pHMCKytO 3DOXY yrny6JieH H CHOB8 HCDOJIL30B8Hj BTOpoit BOCXOJniT K .llo4leo.ll8JILHOit 3DOXe,
npH6JIH3HTeJILHo K VI a.
P83ae,llKH Ha Mecre H wyPct»oaKH a ce 3eMJIRHoll KpenOCTH ,, 6JIH3 tJJiaro ce f8JIBTB ,, H a KpenOCTH a K3M'IHY BbJRBHJia, '1'1'0 a «<»eo.llaJILifYJO 3noxy 3TH YJ<petJJieHHR CJIY>KHJIH KpenOCTLJOy6e>KHJ.J.teM WJJ1 CeJILCKHX >KHTeJieit.
B 1881 r. Ha tJJiaTo <l>apzyw HawJia 113BeCTHbJit aa38.HTidtCKHit MOHeTHbdl K1l8,l:t (pac. 6, 7).
B xo,lle paCKonoK a cpe,llHeaeKoaou ce KpenOCTH,, (pac. 8), Ha <<3eMJ1RHOM MOCTY,, (qle.IUieBeKOBbJit
BaJI, pac. 9) a Ha ce BblpcJlyn ,lle Cyc" (pauHe,llaKaltCKoe noceneHHe, npa6JIH3HTeJILHo 200 JieT ,Ilo H.3.
pac. 5/24, 25) He HawJia .llo4leo.ll8JILHbiX CJie,llOB, COBpeMeHHbiX ~· CJie,llOB8TeJILHO, apXCOJionl'lecJ<He HCCJie,llOB8HHJI He MOrJIH CO,IleitCTBOB8Th BbiRCHeiDDO acropiNea<HX BODpOCOB B CBR3H
C 3THM K118,1:tOM.

Oli'LJICHEHHE PHCYHKOB
PHC. 1. - llJWI yKpeDJJeHHOro noceneHHJI B nopyM6eHH MH'IH.
PHc. 2.- llJWI KAMeHHOro HACTHJIIl Y'IACTKa 12.
PHc. J.- 'KaMeHHblft HACTIUI y<~aCTKa 12.
PHc. 4.- llJWI crpoeHHH Ha yqacnce 17 (III-IV a.).
PHc. S.- <l>parMeiiTbl KepaMHKH H llpyme HAXOllKH: 1-8, cyqaCTKa 17; 9-20, cyqaCTKa 19 (O,OO-O,SOM);
21, 23, c yqacnca 19 (O,S~I M); 22, c yqaCTKa 24; 24, 25, <l>IIJ'TYW «Bblpcllyn lle Cyc11.
PHC. 6. - BHJl DJJaTO <l>Hpryw c 3111Jl1ll8,
PHc. 7. - \leptt)l( <l>Hprywa.
PHc. 8. - llJWI KpenOCTH HA <l>Hprywe.
PHc. 9.- <l>Hpryw. npoc~~wu. psa: 1, H3 cctleTatellj 2, H3 «llOllYJI lle lliMbiJITII.

LES FOUILLES DE PORUMBENII MICI
RESUME

Au cours des fouilles pratiquees en 1959 sur le plateau nomme « Galath >1, pr~s de Porumbenii Mici (fig. 1), on a decouvert dans la parullt 12, plusieurs pavages de pierre (fig. 2 et 3),
dont la forme a peu pres rectangulaire prouve qu'ils representent des planchers d'habitations de
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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surface datant, a en juger d'apres la ceramique qui s'y trouvait, du VJe siecle. Dans les parcelles
17 el 19 on a pu reconnaître trois phases d'habitation, la premiere de l'epoque de la province
romaine, la seconde des IIJe - JVe siecles, la demiere du VJe siecle (fig. 4 et 5 ). La sution 24
a montre que le fosse interieur transversal n'est ~s relie a celui de la circonvallation, le
premier ayant ete probablement creuse pendant 1 âge du bronze, puis approfondi et utilise
de nouveau a l'epoque romaine, tandis que le second date de l'epoque des migrations, a savoir
du VJe siecle environ.
Des investigations faites dans la region, ainsi que les sondages pratiques a (( Cetatea
de pămînt ))(la forteresse en terre) proche du plateau de« Galath >> etala forteresse de Cădaciu
ont etabli que ces points fortifies servaient, a l'epoque feodale, de lieux de refuge aux habitants des villages.
Quant au celebre tresor de monnaies byzantines decouvert en 1831 sur le plateau de
Firtuş (fig. 6 et 7), les fouilles faites dans « Cetatea)) moyenageuse (fig. 8), sur (( Podul de pămînt))
(le retranchement du moyen âge, fig. 9) et sur ((Vîrful de Sus)) (etablissement des premiers temps
de l'epoque. dace, environ 200 av. n.e., fig. 5/24, 25) n'ont mis au jour aucun vestige de
l'epoque des migrations contemporain du tresor; les recherches archeologiques n'ont donc pu
contribuer en rien a l'eclaircissement des problemes historiques souleves par celui-ci.
EXPLICATlON DES FlGURES
Fig. 1. - Plan de l'ctablisscmcnt foni6c de Porumbcnii Mici.
Fig. 2. - Plan des pavages cn pierre de la parcclle 12.
Fig. 3. - Pavages cn pierre de la parcclle 12.
Fig. 4. - Plan d'une construcrion de la parcclle 17 (llle-lve siCclcs).
Fig. 5. ....: Fragmcnts dramiqucs c:t autres objc:ts: 1-8, de la parcclle 17; 9-20, de la parcclle 19 (0"'00-0"'50);
21,23, de la parcdlc: 19 (Omso- 1m); 22, des SCCiions 24; 24, 25, Finuş «Virful de: Suu.
Fig. 6. .l. Le plateau de: Firtuş vu de: l'ouest.
Fig. 7. - Croquis du plateau de Finuş.
Fig. 8. - Plan de la fonc:rcssc de Finuş.
Fig. 9. - Firtut. Coupc du fosse: 1, de ~Cetatea»; 2, de «Podul de plminu.
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NECROPOLELE FEUDALE TIMPURII
(r. Adamclisi, reg. Dobrogea)

A

PLANUL de lucru al Institutului de arheologie a fost prevlizută, pentru anul
1959, continuarea săpăturilor în cele două necropole feudale timpurii de la
Satu Nou.
Lucrările pe teren s-au desfăşurat între 15 şi 26 septembrie 1959, iar extensiunea lor a fost determinată de mijloacele materiale puse la dispoziţie în acest sens.
Potrivit planului de lucru al şantierului săpăturile au început în primul rînd în necropola
2 şi apoi au continuat şi în necropola 1.
Rezultatele obţinute în cursul săpăturilor vor fi prezentate în raportul de faţă
începînd cu necropola 1 şi continuînd cu necropola 2 şi nu în ordinea în care lucrările
au fost efectuate pe teren.
Sdpdturile din nuropola 1 ( = C1). În urma săpăturilor arheologice din campaniile
precedente în necropola 1 au fost dezvelite doul grupuri mari de morminte. Unul
din aceste grupuri se află situat în grădina colectivistului Anghel Sîrbu şi a vecinilor
lui imediaţi, iar cel de-al doilea grup a fost sesizat prin curţile colectiviştilor, aşezate
de o parte şi alta a şoselei Satu Nou-Canlia, la punctul unde se desprinde din ea drumul
spre Coslugea 1 • În planul de lucru pe anul 1959 s-a trecut săparea unei porţiuni de
teren aflătoare între cele două grupuri de morminte, spre a vedea dacă necropola continua
sau nu şi pe această porţiune de teren. Orice rezultat obţinut prin săpături era deosebit de
important: în caz că se găsesc morminte de incineraţie şi în acest spaţiu înseamnă că cimitirul continua şi în această parte, iar cele două grupuri sesizate de noi, mai înainte,
fac parte dintr-un singur cimitir ce se întinde pe o mare suprafaţă; în caz că rezultatul
este negativ, nu vom găsi morminte de incineraţie pe acest teren, am putea trage concluzia
că avem de-a face cu două sectoare dintr-un cimitir, sectoare separate între ele prin terenuri
nefolosite pentru înmormîntări.
Pentru lămurirea acestei probleme vor trebui întreprinse săpături întinse şi anevoioase prin gospodăriile locuitorilor din aceastll parte a satului. În planul de lucru pe anul
1959 a fost reţinută săparea sistematici a uliţei ce începe din spatele grădinii lui Anghel
Sîrbu şi pîni în dreptul curţii colectivistului Enache Ion.
În acest spaţiu au fost executate opt secţiuni, de dimensiuni diferite. Săpăturile
din acest sector au fost completate cu alte două secţiuni săpate în curtea locuitoarei
Floarea V. Florea. În total în cursul săpăturilor din C1 s-au găsit zece morminte de
incineraţie care au primit, în continuare, seriile 102-112.

I
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• Colectivul şantierului a fost format din scmnatarul acestor rînduri şi Nită Anghelescu, directorul
Muzeului de istoric: din Clllraşi.
La slplturi, in afart de: colectivul şantierului a mai
luat parte, cu aprobarea Academiei R.P.R., cercetltoarc:a
Jivka Vîjarova, de: la Institutul de: arheologic: al Academiei

bulgare de ştiintc, care a participat ca oaspete, în cadrul
schimbului de: c:xpc:ric:ntl dintre: cercetltorii care urmăresc
si rezolve: unele: probleme: arheologice comune, atît la
nord cît şi la sud de: Dunirc:.
1 B. Mitrc:a, Siptllllrilt tk la Salu Nou, în Mattrialt, VI,
1959, p. 587, 6g. 8.
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Avînd în vedere faptul că sectorul cercetat în 1959 se află în uliţa satului şi că prin
acest loc au trecut diferite care şi căruţe încărcate cu tot felul de greutăţi, este explicabil
de ce urnele întîlnite în acest sector sînt păstrate în cea mai mare parte în stare fragmentară.
Din acest motiv informaţiile pe care ni le pun la dispoziţie marea lor majoritate, sînt
limitate sub toate raporturile. Cu toate acestea au fost găsite i11 si/11 cîteva urne întregi
care ne oferă unele informaţii noi şi după cît ni se pare nouă, destul de importante.

Fig. 1. - Satu Nou. Urne cincrarc descuJX:rite in cele două cimitire feudale timpurii. Urnele
1 şi 4 ( = M 110 şi M 109) au fost descoperite in cimitirul 1, iar urnele 2 (M 72') 3 (M 72 ),
5 (M 70) şi 6 (marcl de olar pe fundul urnei M 70); au fost descoperite in cimitirul 2.

Este vorba de M 107, mormînt aflat întreg i11 si/11 şi care a folosit drept capac o falcă
de bou sau cal. Acest amănunt de ritual merită să ne oprim puţin asupra lui: deoarece
contribuie la lămurirea problemei etnice.
În cimitirul slav de la Sărata-~fonteoru, în numeroase morminte s-au găsit dinţi de
bou sau cal şi uneori chiar bucăţi de falcă 1 ce-au fost arse împreună cu oasele umane şi
apoi depuse în groapă împreună cu celelalte resturi. În acelaşi cimitir, in mormîntul
1230 s-a găsit o falcă întreagă de animal aşezată în resturile cinerare. În săpăturile de la
acelaşi şantier au fost descoperite cu alte ocazii « cinci fălci de animal cu dinţi cu tot
(bou sau cal), depuse in lutul galben>> 2 .
Pe baza observaţiilor din necropola slavă timpurie de la Sărata-~lonteoru, credem
că avem de-a face cu un străvechi obicei slav care se mai păstrează şi practică în unele
morminte din cimitirul de la Satu Nou.
În această campanie nu s-au mai aflat morminte cu urne în cutie de piatră aşa cum
s-au găsit în anii precedenţi şi cum au apărut recent la Razdelna 3 , in apropiere de Varna,
in R. P. Bulgaria.
1 Ion Nestor şi Eugenia Zaharia, Jtiptilurilt dt la Jtirala·
Alonltoru, in 111altrialt, VI, 1959, p. 510.
1 /bidtm.

3

D. 1. Dimitruv, PaHHocpeoue8eKCHeu ueKptmo.J "Pu
Pa30t./Ha, in AriHO!o.(ia- Sofia, 1, 3-4, 1959,
p. 55-60.

lapa
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ln ceea ce priveşte materialul ceramic descoperit in cursul campaniei de sipituri
din 1959, el se incadreazi parţial in cele doui categorii ceramice descoperite anterior 1
şi poate aduce şi unele exemple pentru o a treia categorie.
Primele doui categorii sint formate din vase de tip slav (fig. 1 /1, M 110) şi Saltovo.
Acestea din urmi au formi sferoidali, pastă cenuşie-castanie şi corpul impodobit prin
lustruire. Cea de-a treia categorie este formată din urne cu pereţii groşi, asemănlitoare

Fig. 2.

Satu Nou. Cimitirul 2. Un grup de morminte familiale format din cinci urne
(M 74).

ca formă cu oala de tip slav, dar cu umerii aproape dispăruţi, greoaie, cu diametru! bazei
mic şi cel al gurii vasului mare şi buza puternic profilată oblic in afară. Corpul vasului
este impodobit cu o linie in spirală, executată cu un instrument bont. Sub git, vasul are
un ornament in val executat cu acelaşi instrument (fig. 1/4 M 109).
Obiectele de inventar descoperite in urne sint puţine şi in cea mai mare parte au
fost distruse in timpul arderii pe rug.
Faptul că săpăturile din 1959 au arătat că necropola continuă şi sub actuala uliţă,
ne dă indicaţia că cele două mari grupuri de morminte fac parte din acelaşi cimitir. Rămîne
ca in campaniile viitoare si fie cercetat şi restul terenului pentru a se face joncţiunea completă şi peste tot intre cele douli porţiuni ale necropolei.
Necropola 2 ( = C,). Ultima campanie de săpături intreprinsă în necropola feudală
timpurie nr. 2 ( = C3) a fost cea din anul 1957 2 , deoarece planul de lucru pentru
anul 1958 a prevăzut săpi tu ri numai in C1 • ln felul acesta, lucrările reluate in 1959
la C2 au continuat pe cele începute şi neterminate in cele două campanii precedente.
Fixarea limitei de nord-est a cimitirului a fost unul din obiectivele urmărite in cursul
campaniei de săpături din 1957 şi care a rămas nerezolvat.
Motivul pentru care n-au putut continua in 1957 şi în 1958 săpăturile în direcţia
NE, a fost existenţa unei plantaţii recente de viţă de vie în armanul lui Niţă Vlase. ln
campania din 1957 pe acest lot abia am putut executa trei secţiuni: s7 -·· s7-b şi s7-c 3
• 8. Mitrca, .'itipdlwilt tk la .'ialu I\'ou, I'\ttropola fmdalti
limpurit nr. 1, in Maleriale, Vll, p. 551-560.
1 Informatii in legituril cu re7.ultatele silpilturilor din
Cs sint publicate in rapoartele noastre: 8. Mitrea şi

N. Anghelescu, Jdptilurile tk la Salu I\"ou, in Maleriale, V,
1959, p. 535-542 şi B. Mitrca, Jdpdlwile tk la .'ialu 1'\ou,
in /llaleriale, VI, 1959, p. 579-583.
1
Acelaşi, in Malerialt, VI, fig. 1, de la p. 580-581.
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la una din margini. Intrucit intre timp s-a dat o altă destinaţie unei porţiuni din acest
teren, săpăturile arheologice au putut fi reluate pe suprafaţa respectivă.
De asemenea, între unele secţiuni săpate în 1957, mai exact la V- SV de S7 _.1 , a
rllmas necercetată o bucată de teren ce era acoperită de un gard viu. Între timp, acesta
a fost desfiinţat şi terenul acoperit de el a fost cercetat de noi în întregime.
Planul de săpături pentru necropola feudală timpurie 2 (C 2) a fost conceput ţinînd
seama de situaţia de pe teren. Astfel s-a trasat o secţiune (S 1) cu direcţia generală N-NV,
paralelă la S7 _. 1957, care avea ca scop să cerceteze terenul aflat sub gardul viu şi apoi
o serie de nouă secţiuni perpendiculare pe S1 /59, respectiv pe S7 _c j57 şi care aveau rolul
de a cerceta limita de nord-est a necropolei pe porţiunea de teren accesibilă săpăturilor.
Lungimile secţiunilor noastre în direcţia amintită au fost diferite, ele fiind determinate
de prezenţa viţei de vie în această parte.
ln cursul săpăturilor în C11 au fost dezvelite in total 30 de morminte de incineraţie
în urnă (fig. 1/2, 3, 5, 6), care au fost numerotate in continuarea celor descoperite în campaniile precedente.
Dintre constatările mai importante făcute in cursul cercetărilor, ne vom· limita
în raportul de faţă să amintim doar unele ce ni se par mai importante. Restul problemelor
ce le ridică materialul descoperit şi cimitirul in ansamblul lui, rllmîn să fie tratate în
studii speciale.
Descoperirile de morminte pe teren şi apoi trecerea lor în plan ne arati\ în mod
foarte clar o anumită grupare a urnelor. Aşa la M 62 şi M 63, pe o lungime de
1,50 m se află un număr de cinci urne: M 62•, M 62b, M 63•, M 63b şi M 63<.
O alti\ grupare a mormintelor cu urnă se poate observa la M 72 şi M 73. ln jurul acestor
morminte, pe un spaţiu de circa un metru plltrat se găsesc masate un număr de cinci
urne (M 72•, M 72b, M 72<, M 72d şi M 73). Tot aşa la M 74 (fig. 2), cam pe aceiaşi
suprafaţă ca mai sus, au fost descoperite patru urne M 74•, 74b, 74< şi 74d). Pe o
suprafaţll mai mare de circa 2 m2 , este probabil să avem de-a face cu o altă grupare de
urne, formată de data aceasta din şase morminte (~1 69, 71, 76, 77~ 78• şi 78b). Se
mai observă grupări de cîte două sau trei urne.
Din observaţiile sumare făcute asupra materialului osteologie scos din urne, reiese
cll se pot deosebi cu uşurinţă atit indivizi maturi, cît şi copii.
Mai trebuie să amintim d între grupele de morminte se află un spaţiu liber, de
dimensiuni variabile, pe care nu se afli\ nici o urnll. Faptele şi consideraţiile expuse mai
sus ne îndreptăţesc si\ vedem in urnele dezgropate în campania 1959 de la C11 grupe familiale. Marele numllr de urne aflate la un loc, uneori şase, ne face să ne gîndim d cimitirul a avut o destul de lungă durată de folosire în timp. Aceste consideraţii izvorîte
din faptele aflate pe teren, vor influenţa eşalonarea in timp a datării necropolei.
O alti\ constatare pe care o facem este in legături\ cu tipul de urne. lnd din rapoartele precedente 2 s-a remarcat frecvenţa unui anumit tip de urni\ care este caracteristic
necropolei nr. 2. Descoperirile din campania 1959 au confirmat observaţiile anterioare:
marea majoritate a urnelor constituie un tip caracteristic (fig. 1 /2), la care se adaugă,
în mod cu totul izolat şi alte tipuri (fig. 1 /3).

*

Obiectivul urmărit prin slipăturile din anul 1959 la C2 a fost atins doar în parte.
Descoperirea grupului de urne M 72 şi M 73, precum şi a M 79 la marginea dinspre
ENE a săpăturii, ne indid în mod clar d necropola continua in ENE. Rămîne
ca sllpllturile să continue în acest sector in campaniile viitoare.
BUCUR MITREA
1 Ac:laşi,

in Mal•ria/1, VI, fig. 1 de la p. 580-581.

1

Vezi mai sus, p. 645, nota 2.
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PACKOUKH B CATY-HOY. PAHHE<l»EO,UAJILHLIE MOfHJILHHKH
PE310ME

Bo BpeMJI paCKODOK 1959 r. 6bV10 Dpo,llOJDKCHO HCCJle,ttOB&HHe A&yx p8HHecileOA8JlhHblX
MOrHJlbHHKOB B CaT}'-Hoy (p-H AAaMI<JIHCH, OOJl. ,Uo6po;J.>Ka). Ha nepaoM MOrHJlbHHKe (C 1) DpOCJJeAHJJH CBJI3b Me>KJcy ABYMR p&Hee OTKpbiTblMH yt~aCTKaMH. B xoAe pa6oT acKpbvtH eLLte AecJITb norpe6eHHA c Tpynoco>K>KeHHeM a ypHe (puc. 1Il u 114). Kp&nuKoA OAHOA H3 ypH cny>KHJJa lleJJIOCI'H8JI
KOCTb BOJla HJ1H JlOW&AH.
Ha BTOpoM MOrHJlbHHKe (Cz) o6Ha>KHJJH 30 norpe6eHHA c Tpynoco>K>KeHHeM a ypHe
(puc. 1/2, 3, S, 6). B xoAe paCKonoK Ha 3TOM MOrHJlbHHKe o6Hapy>KHJIOCI>, 'ITO a MHorot~HCJJeHHI>Ix
CJJYli8JIX ypHbi crpynnupoaaHbi no t~en.Ipe H no nJITb (puc. 2), a a HeKoropbiX CJJYllaJIX AB>Ke no
WecTI>. Bec~>Ma aepoRTHo, qyo pellb HAeT o ceMeAHbiX norpe6eHHRx.
OS'L.RCHEHI1E PI1CYHKOB
Pnc. 1.- Caty Hoy. YpHbl norpe6enuA c tpynoco>K>KeHHeM, HaAJleHHble Ha ,llByx paHHecl>eo.IUlJibHbiX
MOI'HJibHHKllX. YpHbl 1 H 4 ( = M IlO H M 109) 6biJIH HaAJleHbl B MOI"HJDoHHKe 1, • YPHbl 2 (M 72<), 3 (M n•),
~ (M 70) H 6 (ron'lapnoe KneAMo Ha ARe ypHbl M 70) 6bmH H&AJleHbl H8 MOI'HJibHHKe 2.
Puc. 2.- CaTy Hoy. Moi'HJibHHK 2. rpynna ceMdlHbiX norpe6enuft, COCTORIIlHX H:J DRTH ypn (M 74).

LES FOUILLES DE SATU NOU. LES N~CROPOLES
DE LA HAUTE :f:POQUE FEODALE
RESUME

Au cours de la campagne de 1959, les fouilles ont ete continuees dans les deux necropoles de la haute epoque feodale de Satu Nou, (distr. d' Adamclisi, reg. de Dobrogea). Dans la
premiere necropole (C 1), on a cherche a etablir la liaison entre deux secteurs explores anterieurement. A cette occasion, on y a decouvert dix nouvelles tombes a incineration a urne
(fig. lfl et 1/4). Le couvercle de l'une des urnes etait constitue par une mandibule de bovide
ou de cheval.
Dans la seconde necropole (CJ, trente autres tombes a incineration a urne (fig. 1{2, 3,
5, 6) ont ete mises au jour. Ces fouiltt:s ont fait voir que les urnes sont souvent groupees
par quatre, cinq ou meme six (fig. 2). Il s'agit probablement de groupes de tombes d une
meme familie.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
1 el 4 ( =, M
el 6 (marquc
FiR.

1. -- Satu
110 ct M
de po1icr
2. - Salu

Nou. Urncs cincrairea dCc:ouvenes dans les dcux cimcticrea de la hautc cpoquc fCodalc. Les umcs
109) ont etc decouvcncs dana le cimctii:rc t, lea urncs 2 (M 72~, 3 (M 7~). 5 (M 70)
sur le fond de )'urne, M 70) ont ele dccouvcrtcs dana le cimctiere 2.
Nou. Cimcticrc 2. Groupc de tombcs d'unc memc familie, forme de cinq umcs (M 74).
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NECROPOLA DE

INCINERAŢIE

DE LA CASTELU

PRIMĂvARA anului 1958, în preajma staţi unii de maşini şi tractoare « Castelu »
la circa 1 km nst de corn. Castelu (r. ~ledgidia, reg. Dohrogea), cu ocazia săpării
unei gropi pentru scos lut, au fost descoperite întîmplător cîteva urne cu oase
omeneşti arse. Urnele au fost predate ~luzeului de Arheologie din Constanţa,
menţionîndu-se d astfel de vase mai pot fi găsite şi în terenul din jurul gropilor săpate 1 •
Dîndu-şi seama de importanţa complexului descoperit, Dirccţiunea ~luzeului
Arheologic din Constanţa a luat măsuri pentru salvarea lui 2 •
Cu oc;azia cercetărilor făcute s-a constatat că pe acest loc se află o întinsă necropolă
plană din epoca feudală timpurie. În cele două campanii au fost săpate în total 182
morminte dintre care 181 sînt morminte de incineraţie şi numai Într-un singur caz avem
de-a face cu inhumarea unui craniu omenesc. Arderea celor decedaţi s-a făcut undeva
în afara necropolei deoarece în porţiunea săpată în apropierea mormintelor nu s-au
găsit resturile rugurilor funerare. Gropile mormintelor pornesc de la baza stratului vegetal,
mergînd pînă la adîncimea de 0,50-0,60 m de la suprafaţa actuală a solului, avînd gura
rotundă sau ovală, pereţii oblici, iar fundul drept (cu marginile rotunjite) sau uşor albiat.
În urma cercetărilor efectuate la Castelu s-au putut preciza mai multe tipuri de
morminte de incineraţie:
1. Morminte în care oasele calcinate au fost depuse direct în groapă.
2. Morminte în care oasele calcinate au fost depuse într-o urnă funerară, care apoi
a fost aşezată în groapă. ln unele _cazuri urnele sînt descoperite alteori însă ele au capac
format fie din alte vase întregi sau fragmente, fie dintr-o piatră plată sau dintr-o bucată
de cărămidă romană reutilizată (fig. 1 /1-2).
3. Morminte în care urna funerară cu oasele calcinate este înconjurată de pietre
şi drămizi romane reutilizate 3 (fig. 1 /3).
De la regula generală fac excepţie un număr relativ mic de morminte în care urnele
sînt însoţite numai de o singură piatră (fig. 1/4).
4. Morminte în care urna funerară cu oasele calcinate fusese depusă într-o casetă
formată din pietre plate. Caseta uneori era descoperită alteori avea drept capac una sau
mai multe pietre plate sau cărămizi romane reutilizate (fig. 1 16, 8).
5. Morminte în care oasele calcinate au fost depuse direct în groapă, fiind înconjurate cu pietre şi cărămizi romane reutilizate. În aceste morminte au fost descoperite
de obicei şi fragmente ceramice provenind din vase sparte ritual.

I

N

1 Descoperirea se dator(.-şte mecanieului Badea Ion de
la S.M.T. Castelu, care a predat materialele găsite Muzeului
arheologic din Constan1a.
1 In primAvara anului 1958 au fost începute aici săpă
turi de dtre N. Har1uchi şi A. Rădulescu, ele fiind continuate apoi in anul 1959 de dtre Maria Comşa, Eugen
Comşa şi A. Rădulescu. Săpllturile au fost executate cu

fondurile puse la dispozi1ie de Direqiunca Muzeului
arheologic din Constanta. drcia ii multumim şi pc: această calc.
1 La circa 1,5 km SE de nccropolă se aAă o statiune
romanll de unde au fost aduse probabil drimizilc şi diferite alte obiecte din epoca romană refolosite de populatia
inmormintati in cadrul nccropolei feudale timpurii.
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6. ~[orminte in care oasele calcinate ale defuncţilor au fost depuse direct într-o
de piatră împreună cu fragmente ceramice provenite din vase sparte ritual.

casetă

Fig. 1.

- Castclu. Diferite tipuri de morminte din necropola de
sec. IX ~i inceputul sec. X.

incineraţie

din a doua jumlitate

~lormintele in general sint individuale dar în citeva cazuri au fost descoperite şi
morminte duble fie în urne ca de exemplu în anul 1959 în suprafaţa A, mormîntul 9 şi
suprafaţa B mormîntul 8 (fig. 1 /7), fie în gropi alăturate înconjurate de pietre ca în supra-
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faţa B mormîntul 5. În suprafaţa C 1959 complexul 8 sînt grupate chiar mai multe

morminte (în săpătură au fost descoperite deocamdată trei, dar complexul continuă şi
sub malul încă necercetat), depuse în casete de piatră alăturate.
După datele preliminare ohţinute pînă în prezent procentul cel mai ridicat îl constituie
mormintele în care rămăşiţele defuncţilor au fost depuse în urne (acoperite sau neacoperite), mormintele în groapă înconjurate de pietre şi cele în casete de piatră (acoperite
sau neacoperite). Procentul cel mai scăzut (circa 2%) îl constitue mormintele în care oasele
calcinate au fost depuse direct în groapă fără nici un fel de inventar.
Oasele calcinate, depuse în urne funerare, umpleau de obicei numai jumătate, mai
rar trei sferturi sau numai un sfert din capacitatea vasului. S-a observat de asemenea că
fragmente din craniu se aflau deasupra celorlalte oase. Această constatare ne dovedeşte
că rămăşiţele defunctului nu erau ridicate de pe rug la întîmplare ci într-o anumită ordine
şi anume mai întîi se adunau oasele calcinate rămase din membre şi corp şi ahea după
aceea fragmentele din craniu.
În unele morminte alături de urne s-au găsit şi diferite oase de animale (în special
bovine'}, rămăşiţele cărnii depuse odinioară ca ofrandă. În alte cazuri s-au găsit maxilare
de ciine iar într-un caz (M. 57 /1958) chiar un schelet de ciine întreg, aşezat la nord de
urna funerară, culcat pe partea dreaptă, în poziţie întinsă cu capul spre est şi privirea
spre sud (adică spre urna din complexul căreia făcea parte). Scheletul cit şi maxilarele
de cîine au fost depuse în morminte, foarte probabil, în conformitate cu anumite practici rituale.
ln trei morminte s-au găsit şi cîteva budţi de chirpic cu urme de pleavă şi paie
de cereale in pastă.
Un caz cu totul aparte constituie mormintul 110/1958, care constă dintr-o casetă
de lespezi de piatră în care a fost inhumat un craniu omenesc, aşezat în poziţie verticală,
sprijinit pe maxilarul inferior. În jurul lui se aflau citeva cioburi decorate prin incizie.
În acest caz nu avem de-a face cu un mormint obişnuit, ci cu o înmormîntare rituală
a craniului. Este vorba probabil de cultul craniului, obicei cunoscut din cele mai vechi
timpuri.
Din examinarea atentă a fragmentelor ceramice provenite din vasele de ofrandă
s-a putut constata că spargerea rituală a vaselor a avut loc pe locul incinerării şi nu
pe locul înmormîntării.
Din inventarul mormintelor·'de la Castelu, în afară de ceramid, numai în rare cazuri
mai fac parte şi diferite alte obiecte de uz casnic sau personal, unelte, arme, podoabe
etc., lucrate din fier, bronz, sticlă şi os.
Dintre obiectele de fier amintim cîteva lame de cuţite păstrate într-o stare foarte
fragmentară, cuie sau piroane cu capul rotund sau pătrat, rectangulare în secţiune
(fig. 2/8, 12). În afară de cuţite, dintre obiectele de uz casnic mai fac parte şi două
amnare fragmentare care, după formă, aparţin, unor tipuri mai vechi, ce pot fi încadrate
în sec. IX şi inceputul sec. X (fig. 2/6- 7) 1 .
Uneltele sint reprezentate printr-un fragment de cosor (fig. 2/10) şi printr-o daltă
(?) (fig. 2/9). Diferitele verigi sînt variate ca dimensiuni, plate sau rotunde în secţiune,
cu diametrul de 0,015-0,020 m (fig. 2/1).
Dintre arme, in necropola de la Castelu se cunosc trei virfuri de săgeţi dintre care
două cu lama în formă de romb alungit (fig. 2/15-16), care îşi găsesc analogii printre
1
Vilem Hruby, Jtori Mlllo, Praga, 1955, 1'· 119 lig.
14/3, 6 şi pl. 72(12, 19. Datarea necropolei importantului
centru morav de la Stare M~to mai ales intre anii 900-950,
propusi de V. Hruby este rectificatl de dtre specialiştii
cehoslovaci in urma re?.ultatelor cc:rcedrilor efectuate

şi in cdelahc: centre moravc, conform cărora necropola
de la Stare M~sto trebuie datatA in principal in sec. IX
pinA in anul 906, data cldcrii statului morav şi nu in perioada de după clderea acestuia.
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materialele provenite din grlidiştile de la Alcedar
astfel de exemplare sint datate cu dirheme arabe
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Fig. 2. -- Castelu. Diferite obiecte de fier: 1, verigă; 2 -4, catarame; 6-7, amnare; 8, 12,
piroane, 9, dalti; 10 fragment de cosor; 13, 15-16, virfuri de s:\geti; 5, 11, 14, obieCte
nedeterminabile.

sec. IX şi merg pînă in primul deceniu al sec. X. Al treilea exemplar aparţine tipului cu aripioare (fig. 2113), care îşi găseşte numeroase analogii în R. S. Cehoslovacă in complexele
1
1

Informa! ii primite de la G. 8. Fedorov,
1. 1. Liapuşkin, ŢOfXH)ur~~e Ho.ompoiii#Koe, Moscova-

Leningrad, 1958, p. 22, fig. 9/10
datare v. p. 180- 188.
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din perioada Statului Morav datate în sec. IX pîni în anul 906, data dderii acestuia 1,
precum şi la Novotroiţk (U.R.S.S.) unde sînt datate tot în sec. IX 2 •
Destul de frecvente sînt cataramele ovale sau pătrate, uneori plate, alteori rotunde
în secţiune (fig. 2/2-4) a.
În afară de obiectele întregi, relativ bine conservate, s-au glisit şi unele fragmente
atipice sau altele a dror întrebuinţare
deocamdată nu o putem preciza (fig. 2 /5,
11, 14).
Obiecte de podoabă pînă acum s-au
găsit foane puţine. Cunoaştem numai un
2
inel de tîmplă fragmentar din bronz. Par~
tea inferioară este înfăşurată cu sîrmă sub~
ţire de bronz, iar într-o parte are o ure~
chiuşi (fig. 3/2). Partea superioară şi
pandantivul nu s-au păstrat, dar după
partea yăstrată vedem eli acest tip este
1
1
destul de răspîndit în R. P. F. Iugoslavia
1 "
1 1
unde îşi găseşte analogii datate la înce~
••'•
1
.•.""''''-~
1
putul sec. IX •.
"
1
5
;···
La seria podoabelor trebuie să mai
adăugăm patru mărgele, lucrate din pastă
Fig. 3. - Castelu. 1, miner de os; 2. inel de timpl:l frag.
mentar din bronz; 3- 5, m:lrgcle.
albăstruie-c~fenie, cu motive de linii curbe
şi puncte, ce se întretaie formînd (( ochi)),
executate prin incrustare cu pastă gălbuie. Mărgelele au forma sferoidală avînd diametru)
de aproximativ 1 cm (fig. 3 /4). Unele exemplare sînt deformate (fig. 3/3, 5), iar altele s-au
topit în timpul incinerării defunctului. Alte mărgele au fost făcute din sticlă albastră,
dar ele s-au topit pe rug, pistrîndu-se numai sub foma unei mase sticloase. Mărgelele
cu «ochi)) descrise mai sus îşi găsesc numeroase analogii în necropolele avare tîrzii din
R. P. Ungară 5 şi în necropolele morave din sec. IX de pe teritoriul R. S. Cehoslovacll 8 •
Singurul obiect de os descoperit pînă acum în necropola de la Castelu este un
mîner fragmentar de la un cuţit sau eventual de la un pumnal, decorat la capete cu cîte
o bandă formată din patru linii excizate iar pe mijloc cu o altă bandă formati numai din
trei linii excizate. Suprafeţele dintre benzile de linii excizate sînt ornamentate cu linii
oblice ce se întretaie între ele, executate prin incizie (fig. 3/1 ).
Materialul cel mai bogat în necropola de la Castelu îl constituie ceramica, reprezentată fie prin vase întregi folosite ca urne funerare sau capace, iar în parte provin din
vasele sparte ritual cu ocazia ceremoniei înmormîntării, depuse apoi în morminte împreună
cu oasele calcinate rămase de pe urma incinerării. Toate vasele descoperite în necropola
de la Castelu sînt lucrate la roata de mînă cu învîrtire repede.
A vînd în vedere tehnica, formele şi decorul ceramicii de la Castelu, ea poate fi împăr
ţită în mai multe categorii şi anume:
1. Ceramica arsă oxidant, lucrată din pastă alburie, gălbuie, roz sau roşie-bruni,
decorată prin incizie.

{)

~
~

·o:

1
Joscf Poulik, }i:ini Moro•o '-'"'~ tlhnl)tb slo•onti, Brno,
1948-1950, p. 68, fig. 31/b, c, c şi fig. 106/c, d, i; Vil~m
Hruby, op. tit., p. 179 fig. 30/9 şi pl. 81/12.
1
1. 1. Liapuşkin, op. tit., p. 126, fig. 83/12.
1
Cataramele ovale se intilnesc adesea in complexele
avare tirzii cf. J. Hampcl, A rigibb K6tipl:or m11i/Ui o
Mogyorbonbon (VI-X St~o4), II, Budapesta, 1897,
pl. CCLXI, morm. 86/6.
1 Mirjana Corovic-Ljubinkovic, Lo porltrt tn mltol

:~:

tbtt lts Jlows tiu JuJ QUJ< 1 x•- .'\11 siidts. &utlts tl'ortillts a
opptNiitunformttll groppt, inJtoriNJr, N. S.,ll, 1951,21-56.
Un exemplar care pare si fi fost identic cu al nostru v. p.
48, fig. 12/3.
• Hampel, op. tit., pl. CCXXIV, morm. 366/1; pl.
CCLX, morm. 83/5-6.
1 1. Poulik, JttmJslnonsltd MorQH, Praga, 1948, pl.

xxx·Ix, 43.
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2. Ceramica lucrată din pastă fină arsă oxidant, vopsită cu ocru roşu sau galben.
3. Ceramica arsă neoxidant cenuşie sau cenuşie-neagră cu decor executat prin
lustruire.
Prima categorie este lucrată fie din argilă obişnuită, fie din humă albă amestecată
cu nisip sau pietricele. Uneori vasele sînt arse la o temperatură mai înaltă şi în acest

Hg. 4. -- c:as1clu. Urne funerare

~i

capace de urne.

spărtură ele au o culoare unitară, alteori însă arderea era mai slabă din această
vasele au culoare alburie, roz sau roşietică numai la suprafaţă, iar în spărtură
pasta a rămas incomplet arsă, cenuşie sau negricioasă.
Forma cea mai des întîlnită este aceea de borcan cu fundul îngust,. corpul bombat,
gîtul scund, gura largă şi buza răsfrîntă în exterior. Diametru) maxim se află de obicei
în regiunea umărului şi numai în rare cazuri pe mijloc. Profilurile buzelor sînt fie
îngroşate în formă de colac, fie teşite vertical, sau oblic.
Borcanele sînt variate ca dimensiuni, unele fiind înalte numai de 10-12 cm avînd
proporţia numai a unei ulcele, altele înalte de 25-30 cm.
~lotivele ornamentale folosite sînt liniile orizontale dese care acoperă suprafaţa
vasului de la umăr pînă aproape de fund (fig. 4/5). Adeseori liniile orizontale sînt asociate

caz în
cauză
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cu una sau mai multe benzi de linii în val dispuse deasupra sau peste liniile orizontale în
felurite chipuri (fig. 4 ,'1-3, 10). În cazuri mai rare este decorată cu cîte o bandă de
linii în val şi partea interioară a buzei. Asocierea de linii orizontale cu brîu de linii verticale
trasate în jurul gîtului sau cu grupuri de linii oblice trasate pc partea superioară a vasului
la Castelu se întîlneşte destul de rar.
Într-o serie de cazuri se poate remarca combinaţia între trei feluri de decoruri
şi anume: grupuri de linii oblice aplecate spre dreapta, incizate din loc in loc în jurul

Fig. 5. - Castclu. C:\ldarc de lut de tip Saltovo-1\laia(k, care a servit drcp1 capac pc o urnă funerară; 1 a, pri·
de sus; 1 b, privită din profil; 1 c, semnul in relief in forma unei cruci de Malta de pc fundul vasului.

vită

gîtului, sub care se află o bandă de linii orizontale. Suprafaţa corpului pînă aproape de fund
este acoperită de patru benzi de linii în val. Tn alte cazuri în jurul gîtului este incizată
o linie în val sub care continuă pe umăr mai multe benzi de linii in val, iar pînă aproape
de fund sînt trasate linii orizontale.
Tn afară de borcane, ca excepţie, se întîlneşte şi o căldare de lut (care servise drept
capac pe o urnă) cu corpul sferoidal, fundul plat şi foarte mic in comparaţie cu corpul,
avînd buza destul de înaltă (la fel cu cea a borcanelor) cu marginea îngroşată în formă
de colac (dimensiuni: înălţimea 20 cm; diametru! huzei 21,7 cm; diametru! fundului
aproximativ 6 cm). Pc partea interioară a huzei arc cîte o urechiuşe, perforată de două
găuri verticale, pentru ca vasul să poată fi suspendat. Pc fund poartă un semn in relief
în forma unei cruci de ~[alta. Suprafaţa vasului este neornamentată (fig. 5. 1 a-c).
Vase cu o formă similară neornamentate sau cu decor de linii orizontale şi în val
se întîlnesc frecvent in regiunea ~[ării de ;\zov şi in bazinul Donului şi Doneţului, fiind
caracteristice fazelor de sfîrşit ale culturii Saltovo-~laiaţk (sec. IX şi începutul sec. X) 1•
Într-un procent redus de aproximativ 3° 0 se întîlnesc vasele vopsite cu ocru roşu
sau galben, lucrate din humă albă fină (săpunoasă la pipăit) şi arsă uniform. Formele
caracteristice acestei categorii sint ulcioarele amforoidale, vasele-borcan şi străchinile
cu gura larg deschisă, buza rotunjită sau teşită orizontal, pereţii destul de arcuiţi şi fundul
plat sau uneori modelat ca un fel de picioruş scund (fig. 4 ,·8-9).
Fragmentele şi vasele descoperite pînă acum la C.astelu au suprafaţa vopsită in
întregime cu ocru roşu sau galben.
Vase de acest fel, avînd întreaga suprafaţă vopsită cu ocru, sau numai dungi
verticale, sau linii în reţea, au mai fost găsite în nivelul cel mai vechi de locuire de la Capidava 2 şi de la Garvăn, în diferitele castre şi aşezări din preajma Valului de piatră
1

2

Informatii primite de la S. A. PI.:tni!va.
R. Florcscu, l·",;, olmrl·atii m pri1•irt la aramha

duorald w wloarr rn!it di11 Oftzarta ll"r:;it- dt la Capidu1·a.
in JOI", IX, 1. 19SII, p. 131- 139.
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dintre Cernavoda şi Constanţa t, iar cîteva cioburi s-au găsit şi în 1untenia în aşezarea
de la Ileana 2 •
Ceramica cenuşie reprezintă aproximari un procent de 10 % . Formele caracteristice sînt mai ales vasele-borcan cu corpul sferoidal gîtul scund ,i buza răsfrîntă în exterior. Unele au buza mai înaltă şi îngroşată, în formă de colac. Din această categorie fac

Fig. 6. - Castelu. Funduri de vase cu semne in relief.
l

şi oalele cu corpul bombat şi cu cîte
reprezentată prin străchinile de acelaşi tip

o toartă inelară pe umăr. O a treia formă este
ca şi cele din categoria a doua.
În spărtură unele fragmente au o culoare roşie cărămizie, ceea ce dovedeşte că la
început vasele erau arse oxidant şi numai după aceea s-a trecut la arderea prin înfundare (neoxidantă).
Decorul caracteristic al acestor vase este format din linii lustruite oblice ce se întretaie în reţea sau verticale. Decorul cuprinde fie întreaga suprafaţă a vas ului, fie numai
partea superioară de la baza gîtului pînă în regiunea diametrului maxim. Adeseori o
bandă formată din cîteva linii orizontale larg incizate în regiunea diametrului maxim
sau ceva mai jos, delimitează spaţiul decorat prin linii lustruite (fig. 4 /4,7).
În cadrul necropolei, împreună cu alte fragmente de vase locale, într-un singur
caz a fost găsit şi un ciob, foarte probabil, dintr-un ulcior amforoidal bizantin lucrat
din pastă roşie şi avînd suprafaţa acoperită cu smalţ verde. Acest fragment însă deocamdată constituie o excepţie.
Dintre vasele locale descoperite, un procent de aproximativ 10<}0 au pe fund semne
în relief, considerate de către majoritatea specialiştilor ca fiind semne ale meşterilor olari 3 .
Aceste semne sînt foarte frecvente pe vasele din prima categorie, decorate prin incizie,
dar ele nu lipsesc nici de pe vasele cenuşii sau de pe cele vopsite cu ocru.
parte

1 Eugen Comşa, Cîltt•o du roptriri nr/Nolo1,irt din raionul
.\ltdgidin, rtgiuMo Coltslonlo, in Moltriolt, IV, 1957,
p. 325 - 334.
1 VI. Zirra, Ctrultiri fmdolt li111p11rii /o lltona-Podari,
in Moltriolt, V, 1959, p. 501 - 509.

3
B. . Ribakov, PeMec,Io iJpetmeti Pycu, Moscova,
1948, p. 175 - 182şi 363 - 367. ln legllturil. cu semnifioatia
acestor semne vezi şi M. Comşa, C11 privire la nnmifiraJia mtird/or dt olar din tptxafmdală timpurii, in SCIV,
XIT, 2, 1961, p. 291 305.
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Cel mai frecvent se întîlneşte crucea gamată simplă sau compusă (fig. 6 ;3, 6).
Alte semne caracteristice sînt: două cercuri concentrice unite între ele prin cinci raze
(fig. 7 /3) un semn în formă de pieptene cu şase dinţi (fig. 7 ,16), două pătrate înscrise
unul într-altul şi unite intre ele prin
mai multe linii. (fig. 7 /1 ). Un al doi,
lea semn de acelaşi tip are iri plus
pe mijlocul pătratului mai mic un
triunghi, a cărui suprafaţă este
redată in relief, cu baza lipită de
latura pătratului (fig. 6, 14 şi fig. 7 /2).
Cele două semne de acelaşi tip unul
mai simplu şi altul mai complicat
reprezintă (după cum s-a arătat şi
in alte cazuri similare 1 (transmiterea
meşteşugului de către tată fiului.
Fig. 7. · Castclu. Semne în relief pe fundul vaselor.
Astfel seRlnul mai simplu aparţinea
meşterului tată, la care fiul, care
a moştenit meşteşugul, a adăugat triunghiul din pătratul mai mic pentru ca semnul
său să se poată deosebi de cel al tatălui.
Printre semnele în relief de pe fundul vaselor de la Castelu se întîlnesc şi unele
mai complicate. De exemplu pe fundul unei străchini, a cărei suprafaţă este vopsită cu
ocru roşu (fig. 4 /8) se află un semn compus din trei ovale, fiecare avînd în interior
cîte o cruce, grupate în formă de << frunză de trifoi» şi înscrise într-un cerc (fig. 6/2;
fig. 7 /4). Pe un alt vas se vede semnul format din două cercuri concentrice unite între
ele prin multe linii oblice dispuse radiar. Intr-o parte este redat semnul runic in formă
de Y (fig. 7 j7).
Merită a fi amintite încă in chip deosebit două semne in relief, primul este format
din două cercuri concentrice legate între ele prin mai multe spiţe dispuse inegal, iar
în interiorul cercului mai mic este înscris un semn runic (fig. 6 /1 ; fig. 7 /8). Al doilea
semn constă dintr-un romb, avînd înscrisă în interior o cruce. Pe partea exterioară
dintr-un colţ porneşte o liniuţă, din alte două colţuri cite un semn în formă de unghi
drept, în sfîrşit din ultimul colţ porneşte o liniuţă care se întîlneşte într-un unghi încă
cu alte două (fig. 7 /5). Semnele care
pornesc din cele patru colţuri ale patra,
tului reprezintă semne runice (' '
~
care au analogii printre semnele runicc
incizate ţ e pietre sau pe vase 2 •
O altă categorie de semne întîlnite
pe vasele de la Castelu sînt cele incizate
pe pasta încă crudă, înainte de ardere.
t
Aceste semne se întîlnesc deopotrivă
Fig. 8. - Castclu. Diferite semne runice incizate pe pere{ii vaselor
atît pe vasele din prima categorie cu
inainte de ardere; 1, 2, 4, pe vase arse oxidant cu decor de
decor incizat (fig. 8/1, 2, 4) cît şi pe
linii incizate; 3, pe un vas cenuşiu ornamcntat cu linii lustruite.
vasele din specia cenuşie (fig. 8 /3).
Primul semn, în forma unei cruci cu braţele inegale (fig. 8/1 ), se află pe umărul unui
vas-borcan, lucrat din pastă de culoare roz, decorat cu benzi dese de cîte trei-patru linii
orizontale. Al doilea semn, avînd forma unei linii verticale neregulate (fig. 8 /2) este

r. ),

1

1940, -1942, p. 80, fig.

1

HtK/Hmtuwn

B. A. Ribacov, op. rit., p. 178-181 şi 363.
Kr. Miatcv, KpyMa.!fm• ~ u i)pylll HO.OomKf'll/1111 nocmf'llliKII 11 n.1UCKQ, in 1-.~sliia -lnslilul, XI\',
42-•. 2

~o
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incizat pe un vas de aceeaşi factură ca şi primul, decorat cu un brîu de linii oblice
dispuse în jurul gîtului în formă de «frunze de brad>> sub care, pînă în partea inferioară a vasului, continuă liniile orizontale dese. Semnul începe din regiunea umărului
şi continuă pînă spre mijlocuJ vasului. Al treilea semn în forma unui Y răsturnat (fig. 8 14)
este incizat pe mijlocul unui vas-borcan din pastă alburie, decorat cu mai multe benzi de
linii in val. În sfîrşit semnul al patrulea avind forma unui triunghi răsturnat pe o
parte cu laturile prelungite dincolo de virf (fig. 8 j3) se află pe gitul ~i partea superioară
a umărului unui vas cenuşiu, cu decor de linii lustruite (fig. 4/4).
Aceste semne care îşi găsesc numeroase analogii printre semnele zgiriate pe diferite
materiale (ceramică, pietre, ţigle, etc.) din Peninsula Balcanică şi mai ales la Pliska, Madara
şi Preslav, pot fi considerate ca fiind rune protobulgare, ceea ce dovedeşte că necropola
de la Castelu trebuie datată in perioada primului stat bulgar.
Avind in vedere diferitele obiecte de metal (virfurile de săgeţi, fragmentul de amnar,
inelul de tîmplă etc., care îşi găsesc analogii in sec. IX), considerăm că necropola de la
Castelu poate fi datată in principal in a doua jumătate a sec. IX şi e posibil să fi durat
şi in primele decenii ale sec. X. Prin cercetările viitoare urmează să definim in chip
mai precis data de inceput şi de sfîrşit a necropolei.
Necropole plane cu morminte de incineraţie de tipul celor de la Castelu se mai cunosc
in Dobrogea la Satu Nou 1 (trei cimitire) in Muntenia la Sultana 2 şi la Razdelna 3
in R. P. Bulgară. De asemenea morminte de acelaşi tip au mai fost descoperite şi în necropola birituală de la Istria punctul « Capul viilor>> 4 •
O problemă importantă care se pune este aceea, cui anume trebuie atribuită, din
punct de vedere etnic, necropola de la Castelu. Mormintele in care oasele calcinate au
fost depuse direct in groapă sau in urne neacoperite păstrează tradiţii mai vechi întîlnite în sec. VI- VII in necropola slavă de la Sărata-l\lonteoru 5 • Tot de fondul vechi
slav pot fi legate şi mormintele cu sau fără urne înconjurate cu pietre 8 • Obiceiul de a acoperi urnele cu fragmente de vase sau mai ales cu vase intregi nu-şi găseşte analogii in
complexele slave mai vechi din sec. VI-- VII. De aceea credem că acest ·obicei s-a păstrat
prin intermediul populaţiei locale cu care slavii au avut contact la venirea lor in aceste
regiuni.
În funcţie de datele prezentate mai sus, considerăm că necropola aparţine
populaţiei slave meridionale, aflate in această regiune la sfirşitul sec. IX şi inceputul
sec. X, care a venit în contact atît cu populaţia locală romanizată cît şi C}l popula\ia
protobulgară de origine tiurcă. Este posibil ca în cadrul necropolei, să se fi înmormîntat şi alte populaţii pe care deocamdată nu le putem deosebi. Pentru rezolvarea
definitivă a problemei apartenenţei etnice a celor înmormîntaţi aici sînt necesare
încă studii complimentare, atit in domeniul arheologiei (în primul rind· prin epuizarea
săpăturilor in cadrul necropolei) cit şi in domeniul antropologiei, ce depăşesc cadrul
acestui raport preliminar.
l\1.\RIA COMŞA, A. RADLJI.ESCC şi K

1 Bucur Mitrca şi Nită Anghck-scu, Jdpdlurilt tk la
.\.alu-Nou, in Mal"ialt, V, p. 535-540; Bucur Mitrc.:a,
JJpdlttrilt tk la Jatu-Nou, in Mat".ialt, VI, p. 579-592
şi informaţii primite de la Bucur Mitrea.
1 Bucur Mitrca, .\.Jpdlttrilt Je la .\.ulta/14, in Maltrialt,
VII, 1961, p. 535 şi in volumul de fată, p. 667.
3 Dimitr Il. Dimitrov, PaHHOCf'edHotleKIHU!H HtKfHmO.I
npu 1apa PaJtle.ma, in ArbtoloJ!.ia-Jojia, 3-4, 1959,
p. 55-60.

1-L\RTCCIII

4 VI. Zirra, Cimitirul fwtklltimpuriu, în raportul şanric
rului arheologic Histria, din lltal".ialt, IV, 69-76; idcm,
in Jltaltrialt, V, p. 311-317 ~i Maltrialt, VI, p. 299-300.
6 1. Nes tor, lA fliţroţJolt slan J' tţJoqut atuitnnt tk JJrala
.\lonltortt, Daria, N. S., 1, p. 289-295.
1
1. P. Rusanova, ApxeoAMI'ItCKUt naMRfiiHUKII
•llwpoU noAO.U/11>1 f fiii>ICR'IUAtfiiUR 11.3. HQ flltP/JIIIIIOf'llll
,iJpeURH, in .IA, 4, 1958, p. 34-36.
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HEKPOllOJih C TPYllOCO)IOI(EHHEM B KACTEJIY

PE310ME
B 1958 r. Ha paccroRHH" npuMepHo l KM K 38Dil,lzy OT ce.na Kacre.ny CJJy'laHHO uawnu 6ecKypraHHblii HeKpononL c Tpynoco>K>KeHHeM paHHecl»eoAaJJbHoii 3noxu. PyKooo.z:tcroo KoHCTaHQCKoro
apxeonom'lecKoro M.y3eR npHHRJJO Mepbl K cnaceHHJO 3TOro naMRTHHKa. HHCTHT}'T Apxeonomu
AKa.z:teMHH PHP o COTPYAHH'Iecroe c KoHCTaHQCKHM Apxeonom'lecKHM MY3eeM npo.z:toJJ>KHJJH
paCKODKH 1:1 1959 r.
B XOAe pacKonoK B Kacre.ny YAaJJOCb oT JJH'IHTb HecKOJJbKO THDOB norpe6eHHii: B RMax
(npH6JJH3HTeJlbHO 2%); B ypHax; B ypHax, OKpy>KeHHbiX KaMHRMHj D ypHax, DOJJO>KeHHbiX
D KaMeHHbiH RutHK i B KaMeHHOM RutHKe 6e:J ypHbl H, HaKOHeQ, B RMax C HHBeHTapeM, COCTORutHM H3 PHTYaJJbHO pa36HTbiX cocyAOB, oKpy>t<eHHbiX HJJH noKpbiTbJX KaMHRMH.
B OCHOBHOM, norpe6eHHR HHAHBHAYaJJbHbl, HO 6biJ10 Haii.z:teHO H HeCKOJJbKO CJJyqaeBABOiiHbiX
HJJH .z:ta>Ke HeCKOJibKHX norpe6eHHii.
B HeKOTOpbiX norpe6eHHRX oKoJJo ypHbl Hawnu KOCTH >KHBOTHbiX (oco6eHHO 6bJ'IbH), OCTaTKH
>KepTBODpHHOWeHHR - MRCB. B .z:tpyrHX MOrHJJax HaWJJH 'leJlJOCTHble KOCTH co6aKH, a B O.AHOM
CJI}''Iae ~ M 57, 1958) PRAOM C ypHoii o6uapf>KHJJH QeJlblii COOa'IHii CKeJleT.
Oco6oro BHHMaHHR 38CJIY>KHBaeT norpe6eHue M IlO ! 1958 r., cocroRJQee H3 KaMeHHoro
RutHKa, B KOTOpO.'I\ 38XOpoHHJJH 'leJlOBe'lecKHii qepen: OH ODHpaeTCR Ha HH>KHe'leJliOCTH)'IO KOCTb.
BoKpyr Hero uaxo.z:tHJJOCb HeCKOJJbKo qepenKOB, yKpaweHHbiX pe3HbiM opHaMeHTOM. Pe'lb HAeT o
PHTYaJJbHOM norpe6euuu qepena, oo3,'1\0>KHo o KYJJLTe qepena-o6bJ'Iae, H3BeCTHoM B caMbJe .z:tpeouue
BpeMeHa.
Y'IHTbiBaR HaJJH'IHe >KeJle3HbJX H3AeJJHii (HaKoHe'IHHKOB crpe.n, ciJparMeHTOB omuoa, oucoqHoro KOJJbQa H T .):{. h HMeiOutHX auaJJomu ocOOeHHO B IX o., aorop C'IHTileT, 'ITO HeKponoJJb B Kacre.ny
MO>KHO OTHecTH KO oropoii nonoouHe IX BeKa; B03MO>KHO, 'ITO HM noJJb30BaJJHCb B nepobJe .z:teCRTHneTHR X o.
C 3THH'IeCKOii TO'IKH 3peHHR 8BTOp C'IHTileT, 'ITO HeKpoDOJJb OTHOCHTCR K IO>KHO-CJlaBRHCKOii
HapOAHOCTH, CODpHKacaoweiiCR KaK C poMaHH30BaHHbiM MecTHbiM Hace.neHHeM (o 'leM CBHAeTe.JibCTBYeT HeH3BecrHblii y .z:tpeoHHX cnaBRH o6bJ'Iaii noKpbiB8Tb ypHbl), TaK u c npOT06onrapCKoA
uapoAHOCTbiO TIOpKcoKro npoucxo>K,[{eHHR (o 'leM CBHAeTeJJbCTBYJOT Bpe38HHble pyuu'leCKHe 3HaKH
Ha COcy.t{ax H KepaMHKa THDa Ca.Jrrooo). Bo3MO>KHO, 'ITO ua HeKpODOJJe H Apyme He OD03H8HHble
eute HapOAHOCTH XOpOHHJJH CBOHX yMepwHX.

Oli"b.RCHEHHE PHCYHKOB
Puc. 1. - Kacreny. P8311H'IHble THDbJ uorpe6euuA c TPYDOCO>K>KeuueM oTopoA nonoBHHbl IX o. u Ha'I&Jla X o.
Puc. 2.- Kacreny, )Kene3Hble H3AenuR: 1, 3&euo; 2--4, npR>KKH; 6--7, omuaa; 8, 12, KOCTbiJIH, 9, AOJIOTO;
10, o6noMOK CBJlO&oro uo>Ka; Il, 1S, 16, uaKoHe'IHHKH CTPe11; S, 11, 14- ue onpe.D.eneHHbJe npeAMeTbl.
PHC. J.- J<acreny. 1, KOCTRIIBR pyKORTKB; 2, cllparMeHT 6poH30Boro BHCO'IHOro KOJihQII; J, S, 6yCHHbl.
Puc. 4.- Kacreny. norpe6anLHble ypHbl H KpbJWKH ypH.
Puc. S.- J<acreny. rnHHRHbJil KOTeJl THOB Ca.nroao-MaJIUK, CJIY>KHBWHA KpbiWKOil norpe6am.Holl ypHbl:
1 a, BH.D. e&epxy; 1 b, B npoclliVIL; 1 C, pe11becl1Hblll 3HBK B BH,D.e MBJih'riiCJ<oro KpeCTB Ha ,D.He cocy,D.a.
Puc. 6. - Kacreny. .UouLR cocy AOB c pe11becliHbJMH 3HIIKBMH.
Puc. 7.- l<aCTeJiy. Pem.ecl~Hble 3HBKH Ha ,D.He cocy.D.oo.
Puc. 8.- Kacreny. Pyuu01ecKHe 3HBKH Ha creHKBX cocy.D.OB, Bpe3BHHble .D.O o6>Kura: 1, 2, 4, Ha cocyA&x
C Bpe3BHHbiM OpHBMeHTOM; J, HB cepoM cocyAe, yKpBWeHHOM JlOUleHbJMH JIHHHRMH.

LA

NECROPOLE D'INCINERATION DE

CASTELU

RESUME

En 1958, a la suite de la decouverte, due au hasard, d'une necropole plane d'incineration
de la haute epoque feodale,
environ 1 km ouest de la commune de Castelu, des mesures pour
la conservation du monument ont ete prises par la direction du Musee Archeologique de Constanţa. Cette annee, les fouilles ont ete continuees par !'Institut d' Archeologie de 1' Academic
de la R. P. Roumaine, en collaboration avec le Musee d' Archeologie de Constanţa.

a

42'.
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Il ressort deces recherches que l'on peut distinguer a Castelu plusieurs types de sepultures:
les sepultures en fosse simple (2% environ); les tombes a urnes; a urnes entourees de pierres;
a urnes deposees dans une ciste en pierre sans urnes; des sepultures dans une ciste en
pierre sans urnes; enfin, des sepultures dans une fosse, contenant un inventaire de vases
brises rituellement et entouree ou recouverte de pierres.
D'ordinaire, les tombes sont individuelles, mais il existe aussi des tombes doubles ou
des groupes de tombes.
Dans certaines tombes on a trouve, en dehors de l'urne, des ossements d'animaux (surtout
de bovides), representant les restes de la viande qui y avait ete deposee comme offrande. D'autres
fois, ce sont des maxillaires de chiens que l'on a trouves et meme, dans une tombe (M 57/1958),
a cote de )'urne, le squelette entier d'un chien.
Un cas des plus interessants, c'est celui de la tombe M 110/1958, qui consiste en une ciste
cn pierre dans laquelle etait inhume un crâne humain, reposant sur le maxillaire inferieur ct
entoure de quelques tessons decores d'incisions. Il s'agit la d'un enterrement rituel du crânc,
peut-Ctre d'une forme de culte du crâne, coutume pratiquee depuis les temps les plus recules.
Etant donne les objets metalliques trouves comme inventaire (pointes de Aeches, fragments
de briquets, un anneau-parure des cheveux, etc.), les auteurs assignent la necropole de Castelu
a la seconde moitie du 1x• siecle; ils estiment qu'elle a pu servir aussi au debut du x· siecle.
Au point de vue ethnique,les auteurs estiment que la necropole appartient a la population
slave meridionale venue en contact avec la population locale romanisee d'une part (contact revele
par l'usage, inconnu des Slaves anciens, de couvrir les urnes), et avec la population protobulgare
d'origine touranienne d'autre part (contact que prouve la presence des runes incisees sur les
vases et la ceramique de type Saltovo). Il se peut cependant que la necropole contienne aussi des
tombes d'autres populations, qu'a l'etat actuel des recherches, il n'est pas possible de distinguer.
EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1. - Castelu. Diffcrents types de tombes de la necropole d'incincration de la deuxieme moitic du 1x• siecle
du debut du xe siecle.
Fig. 2.- Castelu. Diffcrents objets en fer: 1, anneau; 2-4, boucles; 6-7, briquets; 8,12, clous; 9, ciseau; 10, fragment de serpettc; 13, 15-16, pointes de fleches; 5, 11, 14, objets indcterminables.
Fig. 3. - Castelu. 1, manche enos; 2, anneau-parure des cheveux fragmcntaire en bronze; 3-5, perles.
Fig. 4. - Castelu. Urnes cincraires et couvercles d'urnes.
1
Fig. 5. - Castelu. Chaudron en terre glaise de typc Saltovo-Maiatk, ayant servi de couverci~ a· une urne cincraire
1 o, vu d'en haul; 1 b, vu de profil; 1 f, signe en relief, en forme de croix de Malte, sur le fond du vase.
Fig. 6. - Castelu. Fonds de vases avcc signes en relief.
Fig. 7. - Castelu. Signes en relief sur le fond des vasn.
Fig. 8. - Castelu. Runes incisees sur les parois des vases avant la cuisson: 1, 2, 4, sur des vascs a cuisson oxydante decores de lignes incisees; 3, sur un vase gris dccore de lignes luisantcs.
CI
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SĂPĂTURILE DE LA DRIDU

1959 s-au continuat săpăturile de la Dridu realizindu-se astfel
a patra campanie de cercetări în aşezarea de pe malul sudic al lacului Coroana.
Lucrările au fost făcute între 1-31 august, ajungîndu-se astfel la dezvelirea in
întregiiJle a resturilor arheologice pe o suprafaţă de 2 000 m2 din aşezare. S-au descoperit un cuptor de copt şi patru bordeie, dintre care trei aparţin fazei mai vechi şi unul
aparţine fazei mai noi de locuire de la Dridu.
Bordeiele din faza mai veche sînt caracterizate in primul rind prin prezenţa vctrelor
in groapă, iar bordeiul mai nou prin prezenţa pietrarului. Cuptorul, ca şi cele trei bordeie mai vechi, sînt situate în planul general al aşezării dezvelite pînă acum, în apropierea cuptorului e şi d din 1957, care sînt încadrate, ca şi cuptorul descoperit in anul
acesta, în faza veche, pentru motive pe care le-am expus in raportul preliminar al
săpăturilor din 1957 1 •
Problemele care se leagă de cercetările de la Dridu şi care privesc construirea bordeielor şi a vetrelor, ca şi existenţa celor două faze de locuire, adid părăsirea la un
moment dat şi revenirea după foarte scurt timp pe acelaşi loc, ca şi incendierea bordeielor mai tîrzii, după părăsirea definitivă a aşezării, sint urmărite treptat, campanie
după campanie şi în raport cu posibilităţile pe care ni le oferă descoperirea diferitelor
situaţii uneori mai clare, alteori mai puţin desluşite. ln genere situaţiile întîlnite nu
sînt niciodată perfect identice, ci conţin tot mereu elemente noi care întregesc cunoş
tinţele noastre cu privire la acest complex. Astfel, cele trei bordeie mai vechi descoperite în 1959 se prezintă sub un aspect nou, datorită mai ales vetrelor, care fiecare
in parte reprezintă o variantă nouă a tipului de vatră in groapă. Bordeiele au fost
notate cu litere în continuarea celor din anul trecut.
llordeittl f de forma unui trapez avînd laturile lungi de 4,33 m iar cea mai scurtă de
3,60 m; a avut vatră în colţul de răsărit cu groapa de formă rectangulară, aproape un
pătrat cu latura de 1,70 m şi săpată de la nivelul fundului bordeiului. Din aceasta s-a
săpat o altă groapă mai mică, de 1,20 x 0,96 m, în care s-a făcut de fapt focul, fundul
acesteia fiind ars ca vatră. Pe laturile de NE şi NV a avut o gardină de pietre mărunte.
În groapa vetrei s-a găsit o piatră mare de tocilă (cu diametrul de 20 cm) şi una mică
(cu diametru) de 4,5 cm). În pămîntul de umplutură al gropii s-au găsit fragmente ceramice, oase de animale, bucăţi mari de cărbuni, zgură de fier şi unelte de fier.
Hordei11/ ,~ a avut groapa trapezoidală cu laturile lungi spre SV şi NE de 4,38 m,
iar laturile scurte de 4,30 m (spre SE) şi de 3,30 m (spre NV). Pe această din urmă
latură care este spre baltă şi este şi cea mai scurtă, a avut probabil bordeiul intrarea.
Vatra in groapă, situată in regiunea colţului de sud şi de-a lungul laturii de SE a bordeiului, a avut în faţa ei spre NE, o altă groapă, un fel de cenuşar, mai puţin adîncă

I

N VARA ANULUI

1

.\falffialt, VI, 1959, 1'· 593 ~i urm.
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cu colţurile rotunjite. Groapa-vatră a avut gura pătrată iar pereţii uşor înclinaţi, micşo
rindu-se spre fund şi căptuşi ţi, în afară de peretele dinspre << cenuşar », cu plăci mari
şi subţiri de piatră. Tot în jurul acestor trei laturi groapa a avut o gardină de pietre
mărunte asemeni vetrei din bordeiul f.

'
Fi~.

1. - \'as

şi

fragmente ceramicc din bordciclc descoperite in I95'J.

În groapa hordeiului s-a găsit un foarte bogat material ceramtc, oase de
animale şi pietre.
/3ordeilll h situat pe aceeaşi linie şi în apropierea bordeiului ,~; de formă aproape
pătrată, a avut vatra situată în colţul de răsărit. Pe fundul bordeiului s-au putut vedea
gropile a patru stîlpi cu diametrele de 29-36 cm şi adînci de maximum 41 cm.
Gropile de pari din colţurile de S şi de V sînt săpate jumătate în groapă şi jumătate
in peretele ei; groapa parului din colţul de răsărit este în cuprinsul gropii bordeiului,
între colţul bordeiului şi al vetrei; groapa stîlpului dinspre N se găseşte de asemenea
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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in marginea gropii bordeiului, dar nu in colţ, ci pe latura de NV, cam la 80 cm
spre \' din colţul de N. Acest stilp a fost legat probabil de intrare. \' atra in groapă
de formă rectangulară a avut un prag pe marginea a trei laturi, rezervat din lutul
galben o dată cu săparea gropii bordeiului.
În groapa bordeiului s-au găsit fragmente ccramice foarte numeroase, oase de
animale şi pietre.
Deasupra gropii bordeiului, exact la nivelul inferior al stratului de pămînt negru,
s-a găsit un mic complex de pietre şi cioburi împreună cu cenuşă ŞI cărbuni. Au fost

Fi~.

2.

Cuptorul nr. 6: 1, podl·aua de ciohuri ~i pietre a \'Circi; 2, resturi din scheletul
mintului găsit pc varr:i.

resturile unei instalaţii de foc i11 si/11 peste groapa umplută a bordciului b. 1\semcnca
s-au mai intilnit, şi tot mereu peste bordciclc mai vechi. De aceea socotim că
acestea aparţin nivelului mai nou de locuire de la Dridu (\'ezi raportul nostru pentru
anul 1957, in M(//eri(/le VI).
Hordei11/ i aparţine fazei mai noi de locuire de la Dridu. Se află situat mai la deal de
şirul celor trei bordeie mai vechi. Dreptunghiular ca formă, a avut laturile lungi spre
NE şi SV de 4,20 m, iar cele scurte de 3,74 m. Pictrarul a fost construit in colţul de
răsărit. În interiorul gropii bordciului, şi anume pc laturile de SE şi S\' s-a găsit un
perete de nuiele cu lipitură de chirpic şi lut care arzind s-a prăbuşit in marginea pereţilor
gropii bordeiului fără ca aceştia însă să fi ars. În această regiune a fost foarte multă
arsură, cenuşă şi cărbuni; o scîndură arsă şi un par in colţul de sud. Pc laturile de N\'
şi NE această împletitură arsă lipsea, in schimb s-a putut observa o bandă de 6--8 cm
de lut galben, care probabil provenea de la aceeaşi împletitură, dar nearsă. Peretele de
nuiele a stat probabil drept căptuşeală pc pereţii gropii de bordei, ars pc laturile
menţionate mai sus şi s-au prăbuşit la un moment dat după ce groapa se umpluse
aproape de jumătate.
În groapa bordeiului s-a găsit foarte mult cărbune, pro\'enit de la lcmnăria arsă
a hordciului. Fragmente ccramice şi oase de animale au fost puţine. O dată mai mult
se verifică şi cu acest prilej că bordeiele mai noi sint arse.
C11p1oml descoperit anul acesta este al şaselea intilnit pînă acum in aşezarea de la
Dridu. Se găseşte situat lîngă bordeiul f '1959 şi în apropierea cuptoarelor d şi e descosituaţii
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ŞANTIERUL

(r.

SULTANA

Olteniţa)

de salvare executate la Sultana in anul 1958 şi a rezultatelor
s-a hotărît ca, incepind cu anul 1959, intreaga necropolă să fie săpată
in chip sistematic •.
Prima problemă ce ne-am pus-o, in legătură cu amplul plan de lucru, a fost
aceea a limitelor cimitirului. În vederea atingerii acestui scop au fost mai intii dezgropate secţiunile S1 şi S2 , începute in 1958 şi rămase neepuizate. S-a exceptat doar capătul
de vest al lui S1, pe o lungime de 12 m, a cărui săpare in mod exhaustiv s-a făcut in
1958. Apoi a fost prelungit capătul de E al secţiunii S1 cu ind 11 m şi aceeaşi operaţie
s-a repetat, pe, aceeaşi distanţă, la capătul de S al secţiunii S2 •
In afară ~e cele două secţiuni amintite, a mai fost săpată o a treia secţiune, Sa,
cu dimensiunile de 26 x 2 m, paralelă cu S1 şi plasată la 10 m sud de ea.
Ultima porţiune in care s-a lucrat in această campanie a fost o suprafaţă, S~,
care se află intre capetele de vest ale secţiunilor S1 şi Sa şi peretele prăbuşit dinspre
vest al necropolei, pe unde trece drumul de care şi de unde locuitorii iau de regulă
pămînt pentru nevoile gospodăreşti.
Săpăturile arheologice întreprinse in necropola de la Sultana in campania din anul
1959 au documentat in mod clar existenţa, in acelaşi cimitir, a două rituri de inmormintare: ritul incineraţiei şi ritul inhumaţiei.
In cursul săpăturilor au fost dezvelite in total 33 morminte de inhumaţie şi trei
morminte de incineraţie. Dat fiind faptul că o parte din materialul descoperit necesită
o prelucrare prealabilă de laborator care cere un timp mai indelungat - şi avem in
vedere in primul rind delicatele şi fragilele obiecte de podoabă - in raportul de faţă
ne vom mărgini să prezentăm observaţiile generale ce au fost făcute in legătură cu
cele două rituri de inmormintare, însoţite de o parte din concluziile de natură istorică
~i social-economică ce se desprind din faptele expuse.
Scheletele dezvelite in cursul săpăturilor au fost aflate zlicînd pe spate, cu picioarele şi miinile paralele şi întinse in lungul corpului, iar craniul culcat pe partea dreaptă
şi cu privirea spre sud (fig. 1).
In majoritatea lor scheletele sint orientate cu capul spre vest-nord-vest şi cu
picioarele spre est-sud-est cu unele uşoare abateri. Dar pe lîngă orientarea de mai sus,
care constituie nota dominantă in necropola săpată pînă acum, mai apare in condiţii
clare şi o a doua orientare: capul spre N şi picioarele spre S. Ca exemple tipice pentru
a ilustra această orientare pot fi amintite mormintele 18 şi 24.
In cursul săpăturilor au fost făcute observaţii cu privire la forma gropii. S-a
putut astfel constata că este de regulă dreptunghiulară, mai lată la cap şi mai îngustă
la picioare.

I

N URMA spNDAJELOR

obţinute,

• La lucrlrile de pc teren, in afară de semna!arul
aces!nr rinduri, a mai lua! parte, pentru un timp limita!,

K Anghclescu, de la Muzeul de istoric din
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Adîncimea la care au fost aflate scheletele variază între circa - 1 m şi aproape de
-3 m, cum este cazul lui M 28 care a fost gllsit zăcînd la- 2,80 m sau ::\1 14, la- 2, 75 m.
Deasupra scheletului, în cîteva morminte, au fost găsite resturi de loasbe putrezite ce indică prezenţa unor cutii ce protejau o parte a cadavrului.
Din totalul mormintelor de inhumaţie,
mai puţin de o treime din ele posedă un
inventar ceramic ce a fost depus ritual în
groapă. ln privinţa plasării în morminte a
vaselor depuse ca ofrandă, descoperirile de
pînă acum nu ne îngăduie să stabilim vreo
regulă: le găsim aşezate cînd la cap, cînd
la picioare sau chiar pe una din laturile
scheletului.
ln afară de inventarul ceramic, asupra
căruia vom reveni mai jos, în morminte s-au
mai găsit şi alte obiecte, unele depuse ritual,
iar altele. ca făcînd parte din obiectele de toaletă sau podoabă.
Din prima categorie face parte cuţitul
de fier, pus în mormînt într-o teacă de
lemn, din care s-au mai păstrat unele
slabe urme. A fost aflat în nu mai puţin
de şapte morminte, atît de bărbaţi, cît şi
de femei.
Din cea de-a doua categorie, aceea a
obiectelor de podoabă şi toaletli, amintim:
cercei de diferite tipuri, inele de buclli, măr
gele, coliere, precum şi alte obiecte, printre
care reţinem o pensetli, catarame de fier,
păstrate în stare fragmentarli, limbli de curea
şi altele.
Pe lîngli obiectele amintite mai sus, în
mormintele de inhumaţie au mai fost glisite
Fig. t.
Suhana. Mormintul 42 ;" 1itu.
coji de ouli, apoi oase sau schelete ele paslire,
de ovine şi poate de viţel (precizlirile sînt în
curs). Toate acestea provin de la ofrandele
ce au fost depuse în groapli. Deocamdatli nu s-a putut stabili vreo reguli\ în ceea ce
priveşte locul în care se aşezau aceste ofrande de carne. De aceea ne mulţumim sli
consemnlim eli ele au fost întîlnite mai des în regiunea picioarelor, dar uneori şi în
regiunea genunchilor sau a craniului.
Prezenţa unor mici bueliţi de elirbune, aflate sub cap şi pe fundul gropii, credem
eli trebuie sli fie interpretati ca documentînd un ritual de purificare.
Vasele de lut glisite în mormintele de inhumaţie pot fi grupate în trei categorii:
vase de factură slavli, vase negre-cenuşii şi ulcioare-amforete cu două mlinuşi.
Prima categorie cuprinde vase piriforme, avînd corpul ornamentat cu
incizii orizontale dese pînli sub gît sau llisînd un spaţiu liber neornamentat. Uneori acest spaţiu este împodobit printr-un motiv în val executat cu pieptenele
(fig. 3/1 şi 3 ;2). Alte ori acelaşi motiv poate fi plasat peste inciziile orizontale, după
cum poate şi lipsi. Unele din vasele de ofrandli au pe fund o aşa-zisli mard de
olar (fig. 3 ,12a).
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Fig. 2. - Suhana. Vase de lut depuse ca ofrandă in morminte de inhumatie. 1, ulcior
de tip Sahovo (1\1 18); 2, ulcior amforoidal cu două mănuşi (1\1 45) cu " marcă de olar»
pc fund (2 o); 3, vas impodobit prin lustrui re cu mori ve in retea (1\1 44).

1
1

1

- 'UIOkll..~~~":iJ/ - - -

- - ,l

Fig. 3. - Suhana. \'ase de lut descoperite in mormintele de inhuma!ie: 1, in l\1 1K bis
ti 2, in M 45. \'asul arc pc fund şi u « marc:i de ol:.~r" (2a).
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Cea de-a doua categorie este formată din vase de tip Salto\'o, cum este oala sfe(fig. 2 3), aYînd corpul împodobit cu ornament în reţea, executat prin lustruire,
şi ulciorul sferoidal, cu un scurt gît cilindric
şi gura o\'ală 1 (fig. 2 ;'1 ).
A treia şi ultima categorie o formează ulcioarele amfore cu două mănuşi
(fig. 2 ,12) de dimensiuni mai mici sau mai
mari. Ele au uneori pe fund o aşa-zisă
marcă de olar (fig. 2'2a) in forma literei 1·
Mormi11tele de iltci11eraţie. In cursul
cercetărilor au fost aflate i11 si/11 trei morminte de incineraţie: ~~ 11, 12, şi 16. Pe
lîngă acestea, au mai fost întîlnite şi unele
morminte de incineraţie deranjate.
Vom consemna mai intii observaţiile
făcute la mormintele de incineraţie aflate
in si/11,
Urnele sau resturile cinerare ale acestor
morminte au fost aflate la o adincime de
!'il(. 4.
Crn;i de incineraţie din M 16.
circa 0,40 m faţă de suprafaţa actuală (mai
precis ~~ 11 la-- 0,38 m, ~~ 12-0,43 m
şi ~~ 16, la - 0,30 m). Şi acum cite\'a detalii în legătură cu felul în care au
fost aflate fiecare din ele.
~1 11 are urna de culoare
castanie, cu corpul neornamentat, este spartă ritual i11 si/11 şi
aşezată peste oasele calcinate, amestecate cu numeroase bucăţi de
roidală

cărbune.

~1

12 constă dintr-o urnă
de tip slav, piriformă, împodobită cu incizii orizontale dese,
iar in partea superioară, cu un
ornament format de benzi de linii
în val (fig. 5). Vasul a fost găsit
spart i11 si/11. Oasele, puternic
calcinate, erau aşezate în partea
inferioară a urnei. Printre oase
n-a fost aflat nici un obiect de
inventar. La 20 cm est de urnă,
s-a aflat un pumn de oase
calcinate, aşezate pe pămînt la
-0,35 m.
~~ 16 este format dintr-o
urnă piriformă de tip slav, cu
umărul

dintr-o
exterior
1

pronunţat;

e

1

1
1
1

1

lucrată

1

----~-----J

pastă

şi

galhen-castanie la
interior şi care conţine

lin exemplar

asemănător

0.'/11(}-pycct.:/le Haa.wm.'l

la 1. 1.

1.\- .\Il

l.capu~kin,

crn.

Fii(. 5. --

C.ta-

ua Eouy

u

Vrnă

de incincra{ic din M 12.

Ta.11a/lb, in MIA, _.. Moscova-Leningrad, 1941, p. 191
~i urm cu

pl. 1 (p. 203).
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bobiţe fine de ms1p. Corpul ei este ornamentat cu incizii dese, peste care, în regiunea umărului, s-au aplicat cu pieptenele două benzi de ornamente în val (fig. 4).
Au fost găsite puţine oase calcinate şi îngrămădite toate pe fund. În urnă nu s-a
găsit nici un obiect de inventar.
În cursul săpăturilor au mai fost întîlnite şi morminte deranjate.
După observaţiile făcute în cursul săpăturilor din 1959 reiese că « deranjamentul »
mormintelor de incineraţie a fost cauzat de săparea mormintelor de inhumaţie. Aşa se
explică de ce în cuprinsul pămîntului de umplutură de la ~~ 14 s-au găsit, la diferite
adîncimi, bucăţi de oase calcinate, fragmente ceramice şi unele obiecte de podoabă
in stare fragmentară. Pentru a surprinde felul in care a fost răvăşit mormîntul de incineraţie aflat în acest loc, de la adincimea de circa- 0,60 m, cînd mormîntul de inhumaţie a apărut clar în plan, el a fost cruţat, şi am săpat doar pămîntul din jurul lui
pînă la adîncimea de 2 m. După ce operaţia aceasta s-a terminat, am început săparea
mormîntului propriu-zis. Şi în pămîntul de· umplutură al gropii, la diferite adîncimi,
am întîlnit bucăţi de oase calcinate şi fragmente ceramice.
La M 28 am făcut operaţia inversă: am golit numai groapa mormîntului, sesizat
la circa- 0,40 m. Rezultatul acelaşi: in pămîntul de umplutură al gropii au fost
găsite bucăţi de oase calcinate şi fragmente ceramice, împrăştiate prin tot cuprinsul
mormîntului.
Aceeaşi situaţie se repetă la M 32, 33 şi 34. La unul din ele, NI 34, pe lîngă
fragmentele ceramice împrăştiate în cuprinsul gropii, s-a mai găsit, bineînţeles tot
răvăşit, cuţitul, purtînd urme de ardere şi care a făcut parte din inventarul mormîntului
de incineraţie.
Pe baza observaţiilor făcute în cursul săpăturilor şi rezumate de noi mai sus,
putem acum să răspundem la o problemă pusă în raportul precedent 1 , dar rămasă
atunci nerezolvată: aceea a raporturilor cronologice dintre cele două rituri.
După părerea noastră, în necropola de la Sultana avem de-a face cu două rituri
deosebite de înmormîntare care s-au succedat în timp.
Pe lîngă argumentul amintit mai sus, credem că mai poate fi adus şi un altul
care completează pe primul. .M 11, 12 şi 16 au fost găsite in situ, fiindcă ele n-au fost
deranjate de mormintele de inhumaţie, care au trecut prin imediata apropiere, cum a fost
cazul la M 16 sau pur şi simplu spaţiul ocupat de unele din ele, cum este M 11 şi ~~ 12
n-a fost folosit şi pentru inhumaţie.
După ce am stabilit că este vorba de o succesiune a celor două rituri, problema
care se pune este aceea a datării în timp a celor două cimitire. Evident, tratarea unei
atari probleme cere în primul rînd prelucrarea şi prezentarea întregului material ilustrativ care poate fi folosit în acest sens.
Pentru motive ce vor fi expuse în altă parte, socotim că în stadiul actual al
cercetărilor este bine să facem apel la o cronologie mai largă ce rămîne să fie precizată
ulterior, atît pe baza studierii obiectelor descoperite, cît şi a celor ce vor mai ieşi
la iveală în viitor. De aceea, deocamdată propunem pentru necropola de la Sultana
o datare mai largă în cursul secolului al IX-lea şi în prima jumătate a secolului
al X-lea.
Dacă datăm în acest fel necropola de inhumaţie, înseamnă că cea de incineraţic
este cu puţin anterioară celei de inhumaţie.
O altă problemă de o deosebită importanţă istorică care se pune in legătură cu
necropola de inhumaţie de la Sultana este aceea a precizării populaţiei care a fost
îngropată aici.
1

.\tal"iolt, \'11, p. 536-537.
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a zăbovi la amănunte de argumentare, aminate pentru altă dată, exprimăm
ne aflăm in prezenţa unei populaţii venite din sudul Dunării in poziţie de
cuceritori. Orientarea NNV -SSE a unora din morminte, precum şi inventarul
lor, ca de exemplu cel de la M 18 (fig. 2 /1), M 44 (fig. 2 /3), dar şi altele, ne îndreaptă
in mod clar spre protobulgarii de la sudul Dunării. Parte din ritualul practicat in necropola de la Sultana îşi găseşte analogie, în cea de la Novi Pazar, Pliska şi .Madara.
Faptul că nu se ţine seamă de mormintele de incineraţie, care sint tăiate şi risipite
cind cad in perimetrul gropii, ne indică tot o populaţie nou venită şi nu o schimbare
intervenită in ritul aceleiaşi populaţii.
După toate datele de care dispunem, avem de-a face cu un val de populaţie
venită din sudul Dunării şi care este de factură protobulgară.
Istoriceşte acest eveniment s-a putut întîmpla pe timpul ţarului Crum (sau ţarii
următori), in timpul căruia, aşa cum s-a dovedit in ultima vreme, stăpînirea bulgară
s-a intins la nord de Dunăre. Cimitirul de inhumaţie de la Sultana vine doar să dovedească din punct de vedere arheologic această concluzie la care au ajuns istoricii pe
urma unei minuţioase analize a izvoarelor istorice 1 •
Dar dacă pînă azi necropola de la Sultana este singura în care s-au putut face
observaţii directe prin săpături arheologice, ea nu este singura de acest fel cunoscută
pe teritoriul ţării noastre.
Atit Kurt Horedt 2, cit şi ~Iaria Chişvasi-Comşa 3 au atras atenţia in diferite ocazii
asupra unor complexe similare, descoperite la Sebeş şi Blîndiana în Transilvania,
«care prin ritul de înmormîntare (inhumarea, cu ofrande de carne ... ) şi după ceramică (caracterizată prin asociere de vase roşii şi cenuşii), se leagă de cimitirele descoperite pe teritoriul R. P. Bulgaria ... ». Pe baza inventarului funerar şi a ritualului de
înmormîntare, se propune să fie atribuit protobulgarilor.
Săpăturile de la Sultana, prin materialul descoperit, vin să verifice şi să confirme
concluziile la care au ajuns cercetătorii amintiţi.
Cercetările din necropola de la Sultana ne mai oferă prilejul şi pentru alte concluzii, de data aceasta de natură social-economică.
După felul în care apar sau nu obiectele de inventar în cadrul mormintelor, putem
să ne dăm seama de diferenţierea ce există in cadrul acelei societăţi.
Privite din acest punct de vedere săpăturile de la Sultana ne dau prilejul să facem
un interesant comentariu. Astfel s-a putut constata în cursul săpăturilor că unele morminte
erau lipsite de orice inventar. În acelaşi timp au fost descoperite unele morminte care
aveau ~i unele obiecte de inventar, resturi de obiecte de metal ce au făcut parte din
obiecte de îmbrăcăminte, la care se adaugă cuţitul, aflat la circa 1 ,'4 din numărul
total al mormintelor. După interpretările date de către învăţaţi, prezenţa .cuţitului ar
indica o anumită categorie socială, aceea a oamenilor liberi.
În afara celor două categorii sociale amintite mai sus, săpăturile îngăduie să
sesizăm şi o a treia. Această ultimă categorie este documentată in M 14 care prin bogăţia
inventarului (comparativ cu celelalte) şi mai ales prin varietatea lui, ne face să-I atribuim vîrfurilor feudale locale. Este de aşteptat ca viitoarele săpături să aducă noi
contribuţii din acest punct de vedere.
părerea că

1 Al. Grccu ( ~ P. P. Panaitescu), Bulgaria In 110rdul
/)uNirii in rtamrilt IX-X, in .l'CIM, l, 1, 1950, p. 223
şi urm.; cf. şi K. Horedt, Vonotlatt~l tit la /Jdlgrad-Aiba
1ulia, in JC/1 ·, V, 1954, p. 491 şi urm.
1 K. Horedt, /of. âl., p. 491 şi urm. ldcm. l'nt"J/1dmn.~tn '.Ur /·rllbgtubhblt .\'itbtflblirguu, Bucureşti, 1958,
p. 116. 118.
3
:\!aria Chişva~i-Comşa, 1'ntlt fondu:;:ii isloriu pt ba:;:a
ftramirii din sunltlt l'/-X/1, in .\'CIV, \'111, 1957,

p. 273 -276. ldem, Jlnii .tU rdsdril pt ltritoriul R. J>.R. 1i
pdtruiiMrta tlmJtntului romanif In ,\lo/Jova pt ba:;:a tlattlor
ar!Nologift, in JC/V, IX, 1958, p. 82; idem; Slnii pt
'"itoriul R.J>.R. In su. l'l-1 X in lumina f"ftldrilot
arbtolo!,iu, in .\"CII·, X, 1959, p. 73-74; idcm, Ciltra
tlatt ar!No/ogiu Îll ltJ!,dlurd m sldplnirta bulf(IZrd In nordul
Dmllirii In suoltlt 1X- X, in OnJaJI,ill lui Constanti li Darmr•iâu, Bucureşti, 1960, p. 69- 81.
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Tot în cadrul şantierului s-a executat un mic sondaj în satul Boşneagu, corn. Doror. Călliraşi, în legliturli cu descoperirile de mlinuşi de la un cazan hunic. Secţiunea
întreprins:\ nu a adus preciziuni în problema cercetat:\.
banţu,

BUCUR MITREA

PACKOllKH B CYJITAHE

PE310ME

ApxeonomttecKne pacKODKH 1959 r. Bbi.RBHnH in situ Ha MOntJibHHKe B Cy;rraHe 33 norpe6eHH.R c Tpynonono>KeHHeM u 3 norpe6eHH.R c Tpynoco>K>KeHneM. 06Hapy>KeHo u 5 pa:JpyweHHbiX
norpe6eHHA c Tpynoco>K>KeHneM. B norpe6eHH.RX c TpynonoJio>KeHHeM HarnJiu CKe.rteTbl o BbiT.RHyTOM noJio>KeHHH Ha cnnHe, c BbiT.RuyTbiMH pyKaMH H HOraMH (puc. 1). BoKpyr HeKoTopblX KOCT.RKOB
HaxO.IVITQI pHTf9JlbHo paccraoJieHHbie cocy.llbl CJJaB.RHCKoA $aKzypbl (pnc. 3; 1 u 3 2), a TaK>Ke
cocy.llLI C8JITOBCKoro THna (puc. 2/1 H 2 13) HnH aM$Qpono,llo6Hble KYBWHHbl c .llBYM.R pyttKaMH
(pHC. 2/2 H 2a), KfCKH yrJI.R, HO>KH, .RHtJHa.R CKOpJiyna, KOCTH HJIH CKeJleTbl Kyp, OBeQ H, B03MO>KHO, TeJI.RT. Ha HeKOTOpblX KOCT.RKax Ha~eHbl npe,llMeTbl, yKparnaBWHe Te.rtO HJIH O,lle>K,lly. 1-13
tJHCJia DOCJie,llHHX ynoM.RHeM BHCOtJHble KOJibQ3, 6yCbl, O>KepeJib.R, >KeJie3Hble np.R>KKH H ,llp. KaK
npauHno, norpe6eHH.R c Tpynoco>K>KeHHeM Haxo,IVITC.R B ypHe HnH o .RMe c pHTy9JlbHO pa:16moli
ypHoA Ha Kftte KOCTeli. YpHbl CJJaB.RHCKoro THna HMeJOT rpyweoamuyw $opMy (puc. 4 u 5). B
D.RTH CJJYtlllJIX Ha6JIIO,llBJIOCb, KBK DpH norpe6eHHJIX C TpyOOOOJIO>KeHHeM 6bVIH p83pymeHbl H pa36pocaHbl ypHbl C CO>K>KeHHbiMH OCTBHKaMH DO BCeA MOrHJibHOfi .RMe.
HeKponoJib c TpynonoJio>KeHneM wupoKo JlBTHPYeTC.R IX B. H nepooli noJIOBHHoA X o.,
no ocen oepo.RTHOCTH, oH npiiJI8.Wie>KHT 6o.llnlpaM, DOCKOJibKY ecn MHoro OOUUfX :meMeHToo,
HaxO,llHMbiX H Ha HeKponoJie B Hoou lla:JBp. B YJ<838HHoe opeM.R 6o.llnlpbi pacnpocrpauHnn cooe
rocno,llCTBO u Ha 3eMJIH K ceoepy OT .Ilyuu. Bepo.RTHo npu 3TOM u HeKoTopble 3THHttecKHe :meMeHTbl
nepernJIH H3 JO>KHO-J:lYHBiicKoA o ceoepo-,llyHalicKyJO o6JiaCTb. HeKponoJib B CyJITaHe MO>KeT c.ny>KHTb HJIJIIOCTpal.UieA :noro OOJIO>KeHH.R .

.Oii'MICHEHHE PHCYHKOB
PHc. 1.- CyJJTaHil. llorpe6eHHe 42 in si/11.
PHc. 2.- CyJITaHa. rJIHHRHble COCY.Ilbl, paccraBJlCHHbiC B BHAC >KepmonpHHOWCHHR B norpe6eHHRX c
TpyDODOJIO>KCHHCM: 1, KYBWHH THn& Ca.rrrooo (M 18); 2, BM41opoBHAMbiA KYBWHH C ABYMR py'IKaMH (M 45) c ccroHqapHbiM KJJ!MOMII HB ARC (2a); 3, JIOil.ICHHbiA cocy.ll C CCTO'fHbiM opHBMeHTOM (M 44).
Puc. 3.- CyJITBHB. rJIHHRHbiC cocyAW, HBA.AeHHbiC B norpe6eHIUIX c TpynOCO>K>KCHHeM: 1, B M 18 ouc;
2, 11 M 4S (HB ,101e cocyM ccroH'IBpHoe KJieAMo11) (2 a).
PHc. 4.- YpHB ua M 16 c Tpynoco>tOKeHHeM.
Puc. S.- YpHB ua M 12 c TpynOCO)I()I(CHHeM.

LE CHANTIER DE SULTANA
Rf:SUMf:

Les fouilles archeologiques de l'annee 1959 ont mis au jour, dans la necropole de Sultana,
33 tombes ainhumation et trois tombes a incineration trouvees in JÎ/11, sans compter cinq tombes
a incineration detruites. Dans les tombes a inhumation, les squelettes etaient couches sur le dos,
les bras et les jambes etendus (fig. 1). Autour des squelettes an trouve parfois, disperses suivant
un rite, des vases de facture slave (fig. 3 /1 et 3 /2) ou de type Saltovo (fig. 2 /1 et 2 /3), ou bien
des cruches amphoroidales a deux poignees (fig. 2 f2 et 2 a), ainsi que des morceaux de charbon, des couteaux, des debris de coquilles d'reufs, des os ou des squelettes de gallinaces, d'ovide!>, peut-etre aussi de veau. Certains squelettes etaient munis d'objets de parure ou d'accessoires
43 - c.

;.!
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vestimentaires, tels que: anneaux pour les boucles des cheveux, perles, colliers, une languette
de ceinture, des boucles de ceinture en fer etc.
Les tombes a incineration sont habituellement a urne ou a fosse simple, l'ume brisee
suivant un rite, recouvrant le tas d'os calcines. Les umes sont piriformes, de type slave (fig. 4 et
5). Dans cinq cas, on a pu se rendre compte de la maniere dont les inhumations avaient
provoque la destruction et la dispersion dans la fosse des urnes contenant les restes de cremations anterieures.
La necropole d'inhumation se situe dans les limites du IXe siecle et de la premiere moitie
du xe siecle; etant donne ses nombreux points de ressemblance avec la necropole de Novi Pazar,
on peut vraisemblablement l'assigner aux Bulgares. On sait qu'a cette epoque les Bulgares avaient
etendu leur domination sur les regions situees au nord du Danube, domination qui n'aura pas
manque d'entraîner, aussi, certains deplacements d'elements ethniques. Il appartiendra peut~tre
a la necropole de Sultana d'eclaircir ces evenements.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Sultana. Tombe 42 in silu.
Fig. 2. - Sultana. Vases en terre glaise dq,oses en offrande dans les tombea l inhumation: 1, cruche de type
Saltovo (M 18); 2, cruche amphoroidale l deux poignm (M 45), avec « marque de potieu sur le fond (2<1); 3, vase
a decor lustr~ et r~licul~ (M 44).
,.
Fig. 3. - Sultana. Vases en terre glaise decouvens dans les tombea a inhumation: 1, dans M 18 bis; 2, dans
M 45 (ce vase a une « marque de potieu sur le fond, 2<1).
Fig. 4. -Urne de la tombe l incin~ration M 16.
Fig. 5. -Urne de- la tombe l incin~ration M 12.
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC GARVAN (DINOGETIA) *
(r.

Măcin,

reg. Dobrogea)

vara anului 1959, săpăturile arheologice de pe popina Bisericuţa,
fost şi mai mult limitate faţă de ultimii ani, ele avînd aproape
în întregime caracterul de control al unor descoperiri şi observaţii anterioare.
Atenţia.. principală s-a îndreptat asupra a~ezării de jos, şi anume, asupra porţiunii celei
mai întinse a acesteia, situată pe platoul de la sud de cetatea romano-bizantină, unde
în anii imediat precedenţi s-au efectuat secţiunile S3 şi S3A. Aici s-a executat un control
într-un punct al secţiunii S3A şi s-a deschis secţiunea S3B. ln interiorul cetăţii s-au executat patru sondaje de control, de dimensiuni reduse, dintre care două în spaţiul dintre
zidurile poqii principale a ce:ăţii, unul în interiorul turnului nr. 3 şi altul în interiorul
bisericuţei bizantine.
N CAMPANIA din
satul Garvăn, au

I

t.

SECŢIUNll.E

S3A

ŞI

S3B

Jecţiunea .BA a fost redeschisă în punctul în care, cu prilejul săpăturilor arheologice
din 1958, la 0,80 m sub stratul masiv de moloz nivelat, atribuit epocii lui Tzimisces,
fusese identificat un cuptor de pietre legate cu lut galben, de tipul celor întîlnite în
fiecare din bordeiele aşezării feudale timpurii de la Bisericuţa-Garvăn (fig. 1). Cuptorul,
dezvelit de data aceasta în întregime (fig. 2), se află în strat de depuneri din secolul al
VI-lea e.n. şi are vatra la adîncimea de 2,52 m de la suprafaţa actuală a terenului.
El este cel mai vechi cuptor de acest tip de la Garvăn, păstrat în întregime 1 • Din cauza
solului compact, uniform şi umed, în care era adîncit cuptorul, nu s-a putut stabili dacă
el se afla în interiorul sau în afara unei locuinţe. Aproximativ la aceeaşi adîncime cu
vatra cuptorului, în peretele de sud al secţiunii, se distinge o dungă subţire de cllrbune,
care reprezintă probabil resturile unei locuinţe din secolul al VI-lea.
Sistemul de construcţie al cuptorului denotă un simţ dezvoltat al construirii în
piatră şi o tradiţie mai mult sau mai puţin îndelungată în această privinţă. Pentru înăl
ţarea lui s-au folosit pietre de diferite mărimi şi puţine fragmente de cărămizi şi de
chiupuri romane. S-au aşezat mai întîi orizontal, peste stratul nivelat de pămînt argilosnisipos, patru cărămizi romane fragmentare şi două pietre late, care constituie vatra
cuptorului, cu dimensiunile interioare de 0,80 X 0,55 m. După aceea, pe cele doull
laturi lungi ale vetrei s-au aşezat pe cant cîte doull pietre mari, cu feţele cît mai regulate,
lungi de 0,35-0,55 m, late de 0,25-0,30 m şi groase în medie de 7-8 cm. Fundul s-a
inchis cu o lespede de şist, cu dimensiunile de 0,50 X 0,33 m şi groasă de cîţiva cm, aşe
zată de asemenea pe cantul uneia din laturile ei lungi. Deasupra acestor pietre mari
• Colectivul şantierului: prof. Gh. Ştefan (responsabil), I. Bama, B. Mitra ti I. Chiper (student).
1 Resturi a dow\ cuptoare de piatrA din sec. VI s-au
41•

descoperit şi in jumltatea de V a sec1iunii S3A; v. Malt·
ri41t, VII, p. 587.
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s-au aşezat altele, care formează suprastructura cuptorului. Astfel, peste cele două pietre
mari de la gură, a fost aşezată ca o grindă oblică o piatră de şist, lungă de 0,62 m.
În rest s-au aşezat pietre din ce in ce mai mici şi de forme neregulate, retrăgîndu-se
treptat de la margini spre centru. Din loc in loc şi mai ales spre colţuri, s-au pus, ca
un pat mai sigur pentru pietre,
cîte un fragment de chiup sau
de cărămidă. N -a fost lăsată
nici o deschidere pentru fum,
care ieşea pe gura cuptorului,
largă de 0,52-0,53 m şi înaltă
de O, 18-0,19 m. Interiorul
boltit atingea înălţimea maximă
de 0,25 m. Dimensiunile exterioare ale cuptorului sînt: latura
de est 0,85 m, latura de vest
0,95 m; gura 0,72 m şi fundul
0,66 m. Pe vatră se afla un strat
de cenuşă gros de 2-3 cm, în
care s-a găsit un mic fragment
ceramic roman, din gura unei
oale aparţinînd secolului al
VI-lea. În pămîntul de umplutură din cuptor şi din afara
acestuia s-au găsit mai multe
fragmente ceramice romanabizantine (sec. IV- VI), majoritatea proveni~d din amfore
de diferite forme şi mlrimi,
precum şi cîteva fragmente de
oale lucrate cu mina, dintr-un
lut de calitate inferioară, amestecat cu pietricele şi ars
insuficient.
10
•
"
m•
Condiţiile de .. găsire a
cuptorului pun in afară de orice
îndoială datarea lui în sec. VI.
Fig. 1. - Planul săpllturilor de la poana principaiJ. ti de pe platoul din
Se dovedeşte astfel că tipul de
fata cetătii.
cuptor întîlnit cu aproximativ
patru secole mai tirziu, în bordeide feudale timpurii din aceeaşi aşezare, era cunoscut populaţiei locale, ai cărei
urmaşi, chiar dacă s-au strămutat temporar undeva în apropiere, au revenit în secolul
al X-lea, continuind să-şi construiască vetrele de foc după sistemul pe care il învăţa
seră de la înaintaşii lor, iar aceştia, foarte probabil, de la romani 1 •
Secţirmea S3B a fost deschisă intre metrii 42-44 ai -secţiunii S3A, pe latura de N a
acesteia (fig. 1). Deocamdată ea s-a săpat pe o distanţă de 15 m, urmînd să fie prelungită pînă la poarta principală a cetăţii intr-o campanie de săpături viitoare. Scopul
secţiunii este de a cerceta: 1) intinderea spre NV a pavajului roman sesizat in S3A, cu
1 Cf. L. Niederle, Manutl J, l'antiquiti sla~~t, t. 11,
Paris, 1926, p. 120 şi idem, Rul!orll'tloraNI!yrh tlaroW-

notti, Pnga, 1953, p. 280.
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Cuptor din secolul \'1, d<·scoperit in

secţiunea

S3.\.

LE &'f NOA
hr~"' rt~ploru/;p (lui f/.>/h,-n)

1 d1n p1illr~J

P,UiJj r;>m~n
P,ptriş ~·; ntStp

N

------

)M

Fig. 3. - Planul orizontal al

secţiunii

S3B. Sus: feudal; jos: romano-bizantin.
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prilejul săpăturilor din 1958; 2) prezenţa în continuare a stratului masiv de moloz
nivelat în timpul lui Tzimisces şi raportul acestuia pe de o par e cu depunerile romanabizantine de sub el, pe de alta cu cele feudale timpurii de deasupra lui; 3) succesiunea
depunerilor feudale timpurii şi natura acestora.
Pavajul roman alcătuit din pietre mărunte, fragmente de cărămizi şi puţine cioburi
de vase romane, legate cu mortar, aflat în S3A, la adîncimea de 4,30 m, a reapărut
spre capul de sud al secţiunii S3B, la- 4,10 m, către mijloc: la-4 m, iar către capul de N al
acesteia, la-3,80 m, ceea ce denotă că el urca în pantă uşoarl către poarta principală
a cetăţii (fig. 3-4). Grosimea pavajului este de 0,40 m. Dedesubtul lui se află un
strat de pămînt argilos nisipos, gros de 0,70-0,80 m, care în unele locuri zace peste
un strat de pămînt argilos amestecat cu pămînt negru vegetal, iar în altele direct peste
stratul de nisip curat, în care nu s-a mai găsit nici o urmă de viaţă omenească (v. profilul
fig. 4). Pavajul se leagă cel mai probabil de perioada de construcţie a cetăţ'i sub
Diocleţian şi Constantin cel Mare.
Deasupra lui se afla un strat compact de pămînt cenuşiu, gros de 1,50-2,75 m,
conţinînd depuneri amestecate din epoca romano-bizantbă (sec. IV- VI e.n.) şi unele
chiar mai vechi (sec. II-III e.n.). Acest fapt, cotoborat cu observaţia că resturile de
cultură materială găsite în stratul respectiv (fragmente ceramice, bucăţi de cărămizi
şi olane, zgură şi piroane de fier, oase de animale ş.a.) constau din fragmente mărunte,
precum şi urmele sporadice de locuire, duc la concluzia că stratul romano-bizantin
provine în cea mai mare parte din operaţii de nivelare şi înălţare artificială a terenului,
care înainte de stăpînirea romană era inundabil.
Către capul de N al secţiunii, la adîncimea de aproximativ 3 m de la suprafaţa
terenului actual, au apărut temeliile a două fragmente de ziduri din pietre legate cu
lut galben, orientate SV -NE şi aproape paralele, la distanţă de circa 2,50 m unul de
altul (v. plan fig. 3, jos; Z1-Z2). Ele aparţin vreunei construcţii din afara cetăţii, datînd
din secolele IV- V e.n. Din loc în loc s-au aflat straturi subţiri de lut galben sau de
cărbune, reprezentînd urme de locuinţe (canabae) ale populaţiei locale' şi civile venite
de aiurea, care însoţea armata şi oficialitatea romano-bizantină. Ca o anexă a acestor
locuinţe au apărut cîteva gropi de provizii, unele tronconice, iar altele în formă de
butoi, toate aparţinînd, se pare, secolului al VI-lea e.n. (fig. 3, jos, oc-~). ln strat de
depuneri din acelaşi timp, la 2 m distanţă de capul de N al secţiunii, lîngă peretele
de est al acesteia, s-a găsit o grămadă de circa 200 cochilii de melci folosiţi pentru hrană.
Fragmentele ceramice romano-bizantine provin în cea mai mare parte din amfore
de diferite forme şi mărimi. Pe un mic fragment de amforl1 se mai păstreazl1 urme de
inscripţie cu vopsea roşie. Pe altul, din fundul unei farfurii din pastl1 roşiaticl1 de calitate
superioad, datînd probabil din secolul V, era imprimată în pasta crudl1~ figura unui
soldat roman ţinînd o lance cu virful în jos (fig. 5). Intr-un punct al stratului romanabizantin s-au aflat mai mulţi nummi de bronz, de asemenea din sec. V.
Stratul de moloz nivelat, atribuit epocii lui Tzimisces şi întîlnit în S3A aproape
peste tot, în S3B n-a mai apl1rut decît în doul1-trei locuri, grl1ml1dit în marginea unora
din gropile feudale timpurii, sl1pate mai tîrziu pentru bordeie, provizii şi pentru trei
cuptoare folosite probabil pentru arderea ceramicii. Judecînd după cantităţile de moloz
grămădite în apropierea gropilor menţionate, se poate conthide că în porţiunea de teren
secţionată de S3B, grosimea stratului de moloz era mai mică decît imediat la sud de
ea, în S3A. O dată cu răzuirea molozului e de presupus că a fost îndepărtat în cea mai
mare parte şi stratul vegetal aflat dedesubtul lui, care n-a putut fi sesizat decît la NE
şi SE de cuptorul C2 (v. mai jos). Astfel, depunerile feudale timpurii apar imediat deasupra celor romano-bizantine, fie pe nivelul lor superior, fie în gropile săpate în stratul
de pămînt compact al acestora.
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Resturile de locuinţe din perioada feudali timpurie sînt mai rare decît în interiorul
chiar decît în restul platoului de la sud de aceasta. Pe lungimea de 15 m a
S3B au fost secţionate gropile a trei bordeie din sec. XI. In bordeiul de la capitul de
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\' (jos) ai sectiunii S3B.

N al secţiunii s-au identificat doul cuptoare suprapuse (fig. 3, sus), cel de jos cu gura
spre E, iar cel de deasupra lui cu gura spre S, ceea ce
denoti refacerea pe acelaşi loc a acestui bordei. Sub cuptorul superior s-a gisit o monedă bizantinli din timpul lui
Constantin al X-lea Ducas (1059-1067), aritînd că bordeiul inferior se situeazl în timp cu puţin mai înainte,
dtre mijlocul secolului al XI-lea.
Pe podeaua de lut galben a unui bordei, dezveliti
lîngli malul de vest, la extremitatea de S a secţiunii, s-au
aflat o gresie pentru ascuţit, un mic pandantiv, foarte
probabil de origine bizantină (fig. 6 /2) 1, o aplid în forml
Fig. 5. - Fragment ccramie roman
de bucran (fig. 6 J3) şi o cruciuliţl (fig. 6/1 )2 , toate din
(sec. V).
bronz. In groapa K din mijlocul unui bordei situat în
jumătatea de N a secţiunii, în cea mai mare parte sub malul de E (fig. 3, sus), s-a
glisit un lacăt cilindric de fier (fig. 6/4)3 •
1 Cf. J. Hampcl, AllerlhMmer tles jr1JIN11 MilleltJ/Iers
;" U11g<~r11, Braunschweig, 1905, 1, p. CXVI /11 şi 11,
pl. CCCXXXI /g; lwan Welkow, VD/IunParuln'lmgst_tillitiN
Grabfurule alU Bulgarie11, in Ger"'a11ia, 26, 1942, p. 48 ~i
urm., pl. 9/10 şi 15; Kr. Miiatev, KpyMO.UIIIm
~ u t)pym HO«KmUCpumu nocmpofbcu n llAU&Ka,
in lt,Hsliia-111slilul, XIV, 1940-1942, p. 77, 6g. 141;

Zdenl!k Vai\a, in SloH111I:d Artheologia, 11, 1954, p. 99.
1
SC/V, IV, 1953, p. 252, 6g. 15.
1
R. L. Rozenfeldt, PyuKUe JaMKU t)oMOIYO//bCK0/0
tpeMeHU, in KS, XLIX, 1953, p. 32-38; Witold
Henscl, Slollliatllt_t'{Y'{NJ lllt'{tltlolnt/"iowiut,na, Varşovia,
1956, p. 150-151, 6g. 99.

a.
a.
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Deosebite sint resturile a trei cuptoare, C1, C2 şi C3 (hg.), sus; hg. 4 şi 7), de un
tip intilnit pentru prima dată in aşezarea feudală timpurie de la Bisericuţa-Garvăn.

~

~

1

j -găsite

Fig. 6.

Obit"ctc din sec. XI,

l'i~.

Sl·qiunl·a S3B: n·,turilc cuptnardnr CI

1.

in scqiunca S3B.

C].

Primul cuptor (Cl: hg. 8), dezvelit la capătul de S al secţiunii S3B, este aproape circular,
cu diametrul interior al vctrci de 2,06 ~< 1,84 m. Peretele, din lut galhen făinos, păstrat
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pe înălţimea maximă de 0,95 m, e inclinat spre interior, arătînd că iniţial avea forma unei
bolte 1 • Grosimea lui este de 0,25-0,35 m, atingind pe alocuri 0,40 m. Judecind după
inclinarea peretelui, se poate deduce că înălţimea cuptorului era de 1,30-1,40 m. Pe
latura de N, peretele e intrerupt pe o distanţă de 0,60 m. Un strat subţire de cenuşă,
amestecată cu citeva pietre afumate şi fragmente de cărămizi romane, confirmă că aici
era gura cuptorului. Vatra cuptorului se află la adincimea de 1,40 m de la suprafaţa
actuală a terenului şi constă dintr-o podea continui de lut galben, groasă de 2-3 cm,
care, in urma arderii puternice, a căpătat culoarea roşietică. Pentru ca si nu crape şi să
fie cit mai rezistentă, podeaua de lut galben s-a aşternut peste un strat de pietre mărunte
(saură) şi mici fragmente ceramice, dintre care cele mai numeroase şi totodati cele mai
tirzii, contemporane cu cuptorul, sint cele decora te cu benzi de incizii orizontale (fig. 1O/1 ).
Interiorul cuptorului era plin cu pimint negru amestecat cu puţine fragmente ceramice şi pietre, dintre care numai cîteva cu urme de fum pe ele, restul neprezentind nici
o astfel de urmă, ceea ce arată că n-au aparţinut cuptorului, ci au căzut înăuntru după
părăsirea lui. Un fragment de toartă suprainălţată, de la o amfod piriformi, de tipul
celor întîlnite in bordeiele incendiate, cu inventar bogat, din aşezarea de pe cetate, era
înfiptă in peretele de lut galben al cuptorului, constituind un indiciu in plus pentru
datarea acestuia. La exterior, cuptorul era ingropat in pimînt şi moloz, pe o adincime
de circa 0,80 m. Groapa lui a străbătut podeaua de lut galben a locuinţei-bordei mai
veche, pe care s-au aflat pandantivele şi cruciuliţa menţionate mai inainte (fig. 6/1 -3).
Deoarece in interiorul cuptorului nu s-a gisit nici un element de sprijin pentru
pereţii de lut galben ai acestuia, care nu purtau nici urme de nuiele împletite de la un
eventual cintru, e de presupus că in partea inferioară lutul galben a fost lipit de pereţii
gropii, restul de mai puţin de jumătate din partea superioară a cuptorului aflindu-se in
aer liber. Deasupra cuptorului, in mijloc, lutul galben lipsea pe o suprafaţă circulară cu
diametru} de circa 0,50 m, ceea ce duce la presupunerea că in creştetul cupolei se afla
o deschidere pentru fum. Spre NNV, unde era situati gura cuptorului, se intindea ca
o mică vilcea, o adîncitură lungă de circa 6 m, largă de 4 m şi adîncă in mijloc de 1,50 m,
cu pereţii albiaţi, constituind calea de acces spre gurile cuptoarelor C1, C2 şi poate chiar
C3, despre care va fi vorba indată. O groapă de par aflati la 1 m V de groapa cuptorului
face parte probabil din şirul de gropi de pari ce continua pe latura de V a cuptoarelor
C2 şi C3, unde e de presupus că se afla un acoperiş protector spre gura celor trei cuptoare
(fig. 3, sus).
..
La mai puţin de 2 m N de cuptorul C1, s-au dezvelit resturile ctlptorului C2 (fig. 3,
sus, 4 şi 9). Acesta se aseamăni ca formi şi mărime cu C1, dar se deosebeşte de acela
prin peretele de zid. Vatra circulară, construiti după acelaşi sistem ca şi a cuptorului
C1, se afli la adincimea de 1,77 m de la suprafaţa actuali a terenului şi are diametru! de
1,87 m, (fig. 10/3,6: fragmente ceramice aflate sub vatra cuptorului). Peretele boltit,
gros de 0,25 m, e construit din pietre neregulate şi fragmente de cărămizi romane, lipite
cu lut galben. El s-a pistrat pe inilţimea de 0,75 m, restul pîni la înălţimea iniţială de
1,30-1,40 m fiind prăvălit in interior, pe vatră, intr-un strat gros de 0,40-0,50 m.
Printre fragmentele de cărămizi prăvălite pe vatri a apirut şi una stampilati cu numele
împăratului Anastasius (491 -518). Gura cuptorului se afla spre V, intre doui pietre
mai mari, aşezate vertical, la 0,48 m distanţi una de alta. Intre ele s-a gisit cenuşă,
iar imediat spre \' o uşoari albiere a terenului bătătorit reprezenta drumul de acces spre
cuptor. Groapa cuptorului era adincită in pămînt mai mult de jumătate, din care aproximativ 0,50 m in stratul romano-bizantin. De notat faptul că lutul galben folosit pentru
legătura zidului cuptorului, s-a aplicat şi pe dinafara acestuia, pe o grosime de O, 10-0,15 m,
1

Cf.

J.

Vijarova, C.ltulfiiD-6&.11apcKorno ce:rurqe KpaU ceAO IIC»>UUUl, Cu.-IUCIIIptH&KO, Sofia, 1956, fig. 3, tJ-b.
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liber dintre zid şi malul gropii. Date fiind materialul şi tehnica de condestul de rudimentare, e probabil d bolta cuptorului nu era încheiată în creştet,
unde mai curînd va fi existat o deschidere asemănătoare cu cea presupusă pentru cuptorul
C1, deschidere care indeplinea funcţia de coş, putind fi astupată la nevoie.
cit era

strucţie

Fig. 10.

~

Fragmente ceramice găsite sub vatra cuptoarelor C1 (5), C2 (3,6), O (1, 2, 4, 7- 9)
şi in p;imintul de umplutură al gropii de acce$ la cuptoare (10 -·11).

Crtptorui CJ era construit cu 2,30 m spre NV de cuptorul C2. Vatra lui se afla la
adîncimea de 1,22 m de la suprafaţa terenului actual şi avea diametru) de 2,20x 1,93 m.
Sub vatra superioară de lut galben puternic ars, lipit peste un pat de fragmente ceramice
(fig. 10/1, 2, 4, 7-9), atingind împreună grosimea maximă de 0,12 m, s-a găsit alta de
aceeaşi grosime şi din acelaşi material, uşor albiată spre centru. În rest, cuptorul era
construit la fel cu C1, faţă de care s-a păstrat mai puţin bine. Gura de foc se afla pe
latura de vest.
Deşi în nici unul din cele trei cuptoare nu s-au găsit resturi ceramice sau suporturi pentru vase, totuşi dimensiunile lor şi vatra puternic arsă duc la presupunerea d
au fost folosite pentru arderea ceramicii. O serie întreagă de indicaţii duce la ipoteza
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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folosirii cuptmrclor in acelaşi timp, probabil la inceputul celei de-a doua jumătăţi a
secolului al X 1-lca, in etapa imediat premergătoare bordeielor incendiate, cu inventar
bogat. Ele arată o dezvoltare
deosebită a meşteşugului olări
tului, confirmind totodată caracterul urban al aşezării feudale
timpurii de la Bisericuţa-Garvăn.
O ultimă descoperire ce
merită să ne reţină atenţia este
aceea a unui mic tezaur de 15
monede bizantine de aur. Tezaurul
era ascuns in fundul unei ulcele
cu gura trilobată (fig. 11 1), ce
s-a descoperit cu prilejul indepăr
f
tării malului de pe latura de NV a
sectorului C, imediat in afara
laturii bordeiului 126, către mijlocul acesteia, la adincimea de
0,45 m de la suprafaţa actuală a
terenului. Dintre cele 15 monede
schifate de aur, şase datează
din timpul împăratului Roman
1\' D!ogene (1067 -- 1071) -·
fig. 11 2-1, şi nouă din timpul
lui ~lihail VII Ducas (1071-1078)
fig. 11 4- S. De notat că in
tezaur nu se află nici una din monedele întîlnite in cele două tezaure
de monede bizantine şi obiecte de
metale preţioase, apărute mai
inainte in aşezarea de la Dinogetia-Garvăn. E de presupus că
teza.urul a aparţinut vreunui conducător local sau vreunui negustor
grec şi a fost ascuns in timpul
Fig. 11. -- Ulcica (1) in care s-au găsit monede de aur de la Roman IV
Diogene (2) şi Mihail \'Il Ducas (3).
cunoscutei revolte a populaţiei
de la Dunărea de jos, din anii
1071--1074, rc\'<>ltă provocată de măsurile abuzive ale stăpînirii bizantine, care :lU
şi atras împăratului ~lihail al \'Il-lea Ducas supranumele de Parapinakes 1 •
2. SĂP Ă TURILE DIN SECTORUL «POARTĂ,.

În cursul săpăturilor arheologice executate in campaniile precedente s-a putut
observa că poarta de sud a cetăţii, care constituia intrarea principală şi era integrată in
zidul de incintă, a fost întărită, intr-o epocă ulterioară, cu încă o încăpere ce avea menirea
de a forma un nou obstacol in calea unui duşman care ar fi incercat prin acest loc să forţeze
pătrunderea in cetate :! • Pentru atingerea acestui scop, spaţiul liber din faţa porţii princi1 1. Harnca,
Alt lr:;_aur dr 111onrdr bi:;_anliru de
Dinogrtia, in .\C\', III, 1960, p. 245 254.

la

z Gh. Ştefan, Dinogtlia l, in Dacia VII- VIII,
1937-1940, p. 406 şi planul, fig. 2 de la p. 403.
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paie (P 1), află tor între cele două turnuri ale poqii, T 2 şi T 3, a fost reorganizat şi inchis
cu o nouă poartă (P2), pentru a da o şi mai mare tărie intrării in cetate (fig. 1).
Cu privire la epoca în care s-a construit poarta a doua, cea exterioară, au fost emise
două ipoteze: una că ar data din secolul al VI-lea 1 , iar alta că ar fi fost construită în
secolul al X-lea 2 • Argumentul hotărîtor pentru datarea poqii a doua în secolul al X-lea
îl constituie prezenţa în zidul de vest al încăperii P 2 a unor olane ce au pe partea convex! litere greceşti în relief, de regulă un K sau P (v. mai jos: turnul 3). ln cadrul şantie
rului, aceleaşi olane au mai fost descoperite mai ales in sectorul t< Bisericuţă », unde prezenţa lor se explică prin dărîmarea acestei clădiri. ln alte săpături din Dobrogea olanele
cu litere în relief au fost descoperite, după unele cercetări recente, numai în mediul
arheologic databil în secolul X.
Pentru lămurirea problemei şi pentru a putea trage concluzii sigure, a fost necesară
reluarea săpăturilor în acest sector. Trebuia să urmărim de asemenea dacă nu există
în spaţiul porţii urme mai vechi. Săpăturile arheologice anterioare din cuprinsul cetăţii
au dat suficiente indicaţii cu privire la existenţa unor faze de construcţie anterioare celei
din etlij>a Diocleţian-Constantin. Rămînea să se vadă dacă şi la poartă se pot descoperi
asemenea urme.
Pentru lămurirea obiectivelor expuse mai sus, au fost executate două secţiuni in
interiorul încăperii porţii de sud (P 2), aflată între turnurile T 2 şi T3. Prima din ele, S 1,
cu dimensiunile de 1 X 5,50 m, a avut ca obiectiv să secţioneze şi să cerceteze depunerile
pe direcţia E- V, limitatli la ambele capete de pereţii de E şi \' ai celor două turnuri.
Cea de-a dpaa, S 2, a avut rolul de a sonda acelaşi teren pe direcţia nord-sud (fig. 1).
Caplitul de nord al secţiunii S 2 a fost limitat de latura de sud a zidului de incintă din
dreptul pragului porţii, iar capătul de sud al ei s-a oprit la zidul exterior al porţii a doua
(P 2). Trebuie să menţionlim că sliplitura a fost preluată de noi de la nivelul pragului
intrllrii din secolul al IV -lea şi din aceastli cauzli observaţiile vor fi limitate numai la
nivelurile aflate i11 si/11.
ln prezentul raport ne vom mărgini să rezumăm unele observaţii făcute cu prilejul
slipăturilor şi care contribuie într-o oarecare măsură la rezolvarea unor probleme majore,
schiţate mai sus. Reţinem mai întîi că atît în S 1, la capătul ei de vest, cit şi în S 2, la
capătul ei de sud, au fost întîlnite cîte o groapă de bucate, care după ceramica feudală
timpurie găsitll în fiecare din ele, se dateazli în etapa de sfîrşit a locuirii de pe Bisericuţă.
De aici putem trage o primă concluzie: spaţiul porţii 2 a fost folosit pentru locui re, ca
de altfel şi cel al porţii 1. Nu putem preciza de la ce nivel au fost săpate gropile şi deci
unde se afla podeaua, nici dimensiunile bordeiului-locuinţă din aceastli parte, deoarece
în slipăturile din 1939 elen-au fost observate.
ln ceea ce priveşte zidul încăperii P 2, el se sprijină fliră a se lega cu zidul de
incintli al cetăţii, deci este ulterior epocii constantiniene. Pe lîngă aceasta, o examinare
atentă a mortarului ne arată că el conţinea mult cărbune, care-i dă o culoare sinilie. Noua
poartli are în faţă un soclu dublu. La construirea pereţilor laterali de E şi V ai încăperii
au fost folosite parţial laturile respective ale turnurilor din epoca constantiniană, recunoscute prin mortar, pentru care s-a construit apoi noul zid cu un alt mortar ce conţine
cărbune în compoziţia lui.
Porţiunea de nord a laturii de vest a încăperii P 2 a fost refăcută parţial, aşa cum
a observat şi notat Gh. Ştefan ind. din anul 1958, în urma săpăturilor de la T 2 3 , şi cu
aceastli ocazie au fost întrebuinţate ca material de construcţie fragmente de ţigle, cărămizi
1 Gh. Ştefan şi colaboratori, Şanli~,.ul GotYdn-Dinoplio, in JCIV,IV, 1953, p. 262. In ultima vreme Gh. Ştefan
inclinA si atribuie epocii lui Tzimiscca-Vasile Il poarta
exterioari. (=P 2).
Male,.iale, VII, p. 596.
1 P. Diaconu, In l~gdtu,.d fH tl.ltn'ta olan~lor fU stmM

a.

In ,.~/i~J. tkuopt,.il~ in aţt~d,.il~ ft~uk.l~ timpH,.ii J;" IJob,.og~a.
in JC/V, X, 1959, p. 495.
1 Gh. Ştefan şi colaboratori, Şot~li".ul a,.htoJogif Go,.,.tin
(Dinoplia), in Mol".iol~, VII, p. 594-596.
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şi olane, între care şi unele cu litera K în relief. Deosebirea de mortar şi caracterul de
cîrpitură, de reparaţie locală, reiese şi din analiza mortarului acestei porţiuni de zid ce
se suprapune în mod clar peste porţiunea construită din mortar cu cărbune. Pe această
bază

a fost delimitată, cu destulă precizie, porţiunea reparată.
Concluzia ce se desprinde de pe urma observaţiilor făcute direct asupra zidului
este clară: olanele cu litera K în relief ne indică data reparaţiei şi nu a construcţiei încăperii
P 2. De altfel sectorul acesta al porţii principale, care a trebuit să fie ţinta atacurilor de-a
lungul întregii epoci romano-bizantine, mai păstrează urmele a numeroase refaceri în
cursul acestei etape.
Cele două secţiuni executate în cadrul încăperii P 2 ne-au mai dat şi alte informaţii.
Printre altele s-a putut constata existenţa unei plăci de mortar, puţin deasupra stîncii
şi mult mai adînc faţă de nivelul din secolul al IV -lea, placă ce a constituit un nivel de
călcare. Mortarul folosit în această placă are o compoziţie asemănătoare cu acel aflător
în zidul de sub nivelul diocletiano-constantinian din peretele de Eşi V al porţii 1. E probabil că cetatea a avut o incintă zidită înaintea celei din epoca constantiniană şi că
resturi din ea s-au mai păstrat şi au fost integrate în cea nouă.
Accesul în această incintă se făcea tot prin partea de sud a cetăţii, dar la un nivel
mult mai jos.
Un alt nivel de călcare, indicat de cele două secţiuni, este documentat de un cuptor
cu cotlonul în formă de potcoavă şi cu bolta prăbuşită în interior. Cenuşa găsită în vatra
lui, fragmentde ceramice din jur, precum şi lipsa t·n')r indicaţii în profil a vreunei intervenţii ulterioare, ne face să admitem existenţa unui al doilea nivel de călcare, desigur,
tot anterior anului 300.
Studiul atent al celor două profiluri ne mai documentează existenţa unui strat de
cenuşă, gros de abia 1 cm. Acest strat fin a putut fi urmărit, la acelaşi nivel, pe ambele
profiluri. Aceasta înseamnă dl el corespunde unui al treilea nivel de călcare, nivel ce se
datează tot în e:apa anteconstantiniană. Stratul fin de cenuşă ne arată că nivelul anterior
şi-a încheiat existenţa în urma unui puternic incendiu. Rămîne de văzut dacă este
vorba de ceva local, la poartă, sau este vorba de o situaţie generală care a cuprins
întreaga cetate.
Ca observaţii de amănunt putem adăuga că atît poarta 1, cît şi poarta 2 aveau cîte
doi batanţi care se deschideau spre interior. Informaţiile acestea ne sînt date de două
lespezi de piatră de la P 1, prevăzute fiecare cu cîte o puternică gaură în care se sprijinea
uşorul fiecărei jumătăţi de porţi în parte.
..
La P 2, situaţia este aceeaşi, dar s-a mai păstrat i11 situ numai lespedea din colţul de
SV, care a servit de bază pentru uşorul din acea parte a porţii (fig. 1). Lespedea din
colţul de SE lipseşte, dar se observă clar urmele lăsate de ea în mortar.

3. SONDAJUL DIN TURNUL Nr. 3

Scopul sondajului executat în turnul nr. 3 (fig. 1) a fost acela de a obţine date
noi asupra perioadei zidirii şi dărîmării acestui turn. Interiorul turnului era plin de dărî
mături: moloz, pietre căzute din ziduri şi bucăţi de cărămidă, de ţigle şi o Iane. Printre
acestea din urmă au apărut cîteva fragmente cu ornamente în relief în formă de K şi
P (fig. 12), ele găsindu-se pînă la nivelul inferior al stratului de dărîmături. În
ceea ce priveşte zidurile, ele sînt clădite pe un strat de nivelare care cuprinde
1111mai materiale din epoca romană tîrzie (moloz, fragmente de cărămizi şi fragmente
ceramice).
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Lipsa resturilor arheologice din perioada feudală timpurie constituie o dovadă d.
data construcţiei zidurilor nu poate fi mai recentă decît intervalul dintre secolele
IV-VIe. n.
Situaţia se schimbă dacă examinăm cele constatate in interiorul turnului. ln secţiunea executată pînă la nivelul cel mai de jos al acestuia - adică pînă la stinca naturală - , predomină materiale aparţinînd perioadei feudale timpurii, anume ceramică
de tip Garvăn, din pastă cu nisip fin şi ornamente de linii orizontale paralele. Nu lipseşte
ceramica bizantină cu smalţ
verde măsliniu sau cu smalţ
galben. Trebuie reţinut şi faptul
d., sub stratul masiv de dărî
mături, s-au descoperit urme
de locuire, anume cenuşă, căr
buni şi lut sub o grămadă de
pietre afumate care par a indica
chiar ~prezenţa unui cuptor.
Deoarece o situaţie asemănătoare s-a observat in săpă
turile anterioare şi in interiorul turnului nr. 2, ca şi in alte
secţiuni executate pe laturile de
sud şi de vest ale cetăţii, putem
trage concluzia că cel puţin pe
aceste laturi şi la poarta de
sud, inclusiv turnurile nr. 2 şi
3, care o flancau, au suferit
lucrări de reparaţie in perioada
reocupării cetăţii de către bizantini, adică pe la sfîrşitul
secolului al X -lea şi inceputului celui de al XI-lea. Refafig. 12. - Fragmellle de olane bizamine, cu semnul K in relief.
cerea din această perioadă a
fost precedată de înlăturarea dărîmăturilor anterioare, care au fost depozitate la
oarecare depărtare de incintă, aşa cum am arătat in rapoartele anterioare 1 , şi a fost
urmată de o reparaţie a porţiunilor de zid ruinate, ceea ce explică deosebirile de tehnică
intre porţiunile vechi de zid, rămase in picioare, şi cele noi, completate de bizantini.
Acestei operaţii ii atribuim şi prezenţa in porţiunile reparate ca şi in dărîmături a
acelor olane cu semne alfabetiforme, la care ne-am referit mai sus, precum şi a altora
semnalate in rapoartele anterioare.
Dacă, in ceea ce priveşte perioada construcţiei zidurilor turnurilor nr. 2 şi 3, observaţiile stratigrafice arată că ea trebuie plasată intre secolele IV- VI e. n., asupra datei
de inceput a ruinării acestora nu ne putem gindi la o perioadă anterioară secolului al
XII-lea. În adevăr, ceramica aflată in secţiunea din turnul nr. 3 aparţine, in marea ei
majoritate, secolului al Xl-lea. Foarte importantă p.!ntru o datare mai precisă este descoperirea unui fragment de strachină bizantină din pastă roşie, bine arsă, acoperită cu
angobă albă şi smalţ galben, cu ornamente cafenii, care se găsesc sub stratul de
dărîmături. Cum acest fragment se datează cel mai devreme in secolul al XII-lea, rezultă
că ruinarea zidurilor a inceput in acest secol.
1

Motrriolr, V, 1959, p. 579 - 580

şi

VI, 1959, p. 633- 634

şi

636-637.
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4. SONDAJUL EXECUTAT IN BISERICUŢA BIZANTINĂ DIN CETATE

Raportul de săpături al şantierului Dinogetia-Garvăn din 1951 a menţionat importanta descoperire a unei mici biserici bizantine şi a cimitirului ce o înconjura 1 • În interiorul acesteia s-au descoperit cu acel prilej trei morminte, dintre care mormîntul nr. 16
a fost lăsat i11 si1t1. În campaniile următoare, săpăturile in jurul bisericuţei s-au extins,

l'ig. 13. - Mormintul nr. 16 din bisericuta bizantinA.

completindu-se planul cimitirului ce înconjura modestul edificiu şi descoperindu-se
pe laturile de vest şi de nord, sub nivelul cimitirului, locuinţe-bordeie din perioada feudală
timpurie, anterioară bisericuţei şi cimitirului. Asupra datării cimitirului exista un consens
general, fiind evident că el aparţinea sfîrşitului secolului al XI-lea, prelungindu-se, probabil, şi in secolul al XII -lea. În ceea ce priveşte data construirii bisericuţei, considerată
de colectivul de săpături ca aparţinînd sfîrşitului secolului al Xl-lea, s-a emis de către
profesorul Virgil Vătăşianu opinia că ea ar fi mult mai veche 2 , pornind de la considerentul că intrarea este plasată pe latura de nord, lucru neobişnuit in arhitectura religioasă
bizantină. Consideraţiile lui V. Vătăşianu, deşi contrazise de situaţia stratigrafică, :neritau,
totuşi, să fie luate in considerare şi verificate. Aceasta ne-a determinat să efectuăm un
sondaj de verificare in jumătatea de sud a micului spaţiu inchis de zidurile bisericuţei
1 Jdpdlurile Je la Garvti11 ( Vinogtlia), raionul
(Galati), în .\"CI V, 1, 2, 1951, p. 45 şi fig. 29.

Mti(ÎII

• Virgil Vătăşianu, lsloria ariei jt~ulalt In ftirilt ro111i11t,
voi. 1, Bucureşti, 1959, p. 128-129.
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şi si ridicăm cu acest prilej scheletul indicat în plan sub numărul 16. Acesta se afla la
circa 0,40 m sub podeaua bisericuţei, groapa mormîntului fiind adiacentă zidului de sud
al edificiului. Scheletul se afla lipit de zid, capul cu faţa în sus se găsea la vest iar picioarele spre est (fig. 13). Braţul drept era întins pe lîngă corp şi lipit de zid, iar mîna stîngă
adusă pe pîntece. Starea de conservare destul de rea. Oasele se găseau nemişcate, cu
excepţia unor falange de la de'getele mîinilor uşor deplasate, dar foarte putrezite. ln osul
temporal stîng se observa o mică gaură circulară (diametru}
0,01 m), care pare a se datora unei rădăcini. Ceea ce constituie
importanţa deosebiti a acestui mormînt este descoperirea unui
inel din sîrmă de argint răsucită (fig. 14), pe falanga mijlocie
a inelarului mîinii drepte. Acest tip de inel este caracteristic
s~colului al XI-lea.
Datarea mormîntului fiind, aşadar, asigurată, ea poate servi
ca un element sigur pentru discutarea datării edificiului. Mormîntul 1111 este anterior zidirii bisericuţei, deoarece dacă ar fi fost
mai vechi, ţinînd seama că se găseşte lipit de zid, ar fi fost fig. 14. - Inel din sirm:l de
deranjat în momentul construcţiei edificiului. El nu poate fi însă argint răsucit:\ (sec. XI).
nici cu mult mai tîrziu, deoarece se afla sub podeaua bisericuţei
peste care s-au găsit dărîmăturile edificiului nederanjate. Este probabil, aşadar,
ca înmormîntarea să fi survenit foarte curînd după construcţia bisericuţei-capele.
De altfe1 situaţia stratigrafică în ansamblu contrazice teza lui Virgil Vătăşianu. În
adevăr, sondajul care a fost adîncit pînă în stratul roman tîrziu a dovedit că nivelul
podelei bisericuţei se află deasupra unui strat gros de circa 1 m, cu puternice resturi
de vieţuire din epoca feudală timpurie, datînd de pe la sfîrşitul secolului al X-lea şi începutul secolului al XI-lea. De-abia sub 1 m se află stratul de dărîmături din epoca
romană tîrzie. Dacă adăugăm aceste observaţii la cele anterioare, din care se vede că
edificiul are fundaţii de o înălţime excepţională (1,60 m) -ceea ce se explică
prin nevoia fundamentării lor pe un pămînt mai compact -, că resturile de ziduri
romane se întîlnesc de-abia la nivelul cel mai de jos al fundaţiilor bisericuţei, este
evident că aceasta s-a construit la o dată cînd aşezarea feudală cunoscuse deja o vieţuire
de mai multe decenii, pe un loc în care, înaintea construirii edificiului, existaseră
locuinţe ale dror urme apar atît în interiorul bisericuţei cît şi în afara acesteia.
Toate argumentele rezultate diri observaţiile stratigrafice ne duc aşadar la concluzia
că bisericuţa nu poate fi mai veche de a doua jumătate a secolului al XI-lea. Rămîne,
desigur, să se caute o explicaţie plauzibilă a cauzelor pentru care intrarea s-a plasat, în
chip cu totul neobişnuit, pe latura de nord.

*
Deşi mult mai redusă ca volum, campania de săpături arheologice din vara anului
1959 de la Bisericuţa-Garvăn, a dus la o serie de descoperiri, concluzii istorice noi şi
la verificarea unor observaţii anterioare, dintre care cele mai de seamă sînt următoarele:
1. Tipul de cuptor întîlnit în bordeiele aşezării feudale timpurii de la Garvăn
(sec. X-XII), era cunoscut în aşezarea romano-bizantină din acelaşi loc, încă din secolul
al VI -lea e.n.
2. Pavajul roman, identificat în vara anului 1958 în secţiunea S3A, continuă în
pantă uşoară spre poarta principală a cetăţii, el legîndu-se cel mai probabil de faza de
construire a ced.ţii, la începutul secolului al IV -lea e. n. Stratul de pămînt compact şi
gros de 1,50-2,75 m de deasupra pavajului aparţine epocii romano-bizantine
(sec. IV- VI), datorîndu-se în cea mai mare parte unor operaţii de nivelare şi înălţare
41 - •• 2
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artificial~

a terenului actualului platou de la sud de cetate, care înainte de st~pînirea
era inundabil.
3. Stratul de moloz depozitat pe acelaşi platou cu prilejul reluării în stăpînire de
dtrc bizantini a popinei Bisericuţa, în timpul lui Tzimisces, se subţiaz~ întrerupîndu-se
la o anumit~ distanţ~ de zidul cetăţii.
4. În a doua jumătate a secolului al XI-lea, locuirea pe platoul de la sud de cetate
s-a restrîns foarte mult, pentru a se întrerupe treptat aproape în întregime. In schimb,
aici s-au dezvoltat unele ateliere meştcşug~reşti. Cel mai de seam~ indiciu în acest ultim
sens îl constituie pin~ acum cele trei cuptoare aflate in campania din 1959 in secţiunea
S3B din faţa porţii principale a cetăţii şi care au fost întrebuinţate foarte probabil pentru
arderea ceramicii. O atare dezvoltare a meşteşugurilor confirmă caracterul urban al aşe
zării feudale timpurii.
5. Îndperea exterioară de la poarta principal~ a cetăţii a fost construit~ în secolul
al VI-lea şi reparat~ in timpul stăpînirii bizantine (sec. X- XI). În acelaşi timp au fost
refăcute turnurile nr. 2 şi 3 ce flancau poarta principală. Ruinarea zidurilor acestor turnuri
a început în secolul al XII-lea e. n.
6. Bisericuţa bizantină din cetate a fost construită cel mai devreme în a doua jumă
tate a secolului al XI-lea.
7. În sfîrşit, tezaurul de 15 monede bizantine, de aur, din timpul împăraţilor Roman
IV Diogene şi Mihail VII Ducas, pare să constituie o dovadă materială a cunoscutei
răscoale a populaţiei de la Dunărea de jos, din anii 1073-1074.
romană
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APXEOJIOrHt.IECKHE PACKODKH B rAPB3HE (.IlHHOr~THH)

PE310ME
ApxeonomqecJ<He paCKOIIKH B rapB3He Jlet'OM 1959 r. HOCHJIH 6onee orpauuqeHHbiA xapa.KTep,
qeM B DpeJUUeaBYIOUVIC roAbJ j DOlfrH BCII pa6oTil 3aKJIJOqaJJaCb B npooepKe OOJiee paHHHX OTKpblTJIR u ua6JIJO;:teHHA.
8 QCII'l"pe BHHMIUUUI OKa3aJJOCb DOCeJJCHHe Ha nnaro, HaxO;:t~~D..teecll K 10ry OT pHMCKO-BH3allTHACKoit Kpenocm. Bo3o6HOBHJJH pa3pe3 SJA (puc. 1) o TOM Mecre, rAe 3a ro;:t ;:to Toro no;:t
CJJOeM }'TPaM6osaHHoro D..te6HR opeMeH UHMncxnR BCKpblJJH KaMeuuy10 neqb Tuna neqeA, o6uap)'>KHBaeMLIX o K~oA 3eMJ1JUU(e pauuecpeo;:taJJbHoro noceneHHR (X- XII o o.) .o IJucepHKyne rapB3He. llpn 3TOM YTOqHHJIH, lfrO 3TOT THD nequ 6bvt H3BeCTeH y>Ke B VI B. H.3. Ha pHMCKO-BH3aHTHACKOM DOCeJJCHHH B TOM >KC MeCTC (pHC. 2).
Me>~<;:ty pa3pe30M SJA u rnasHbiMH oopoTaMH Kpenocru npooenu pa3pe3 SJB, ;:tJJHHOA
s 15 M (puc. 1,3-4). B HeM o6uapy>t<HJJOCb, trro pHMCKilll MOCTOBilll, oro>~<;:tecronennllll JJCTOM 1958 r.
B p83pe3C SJA, OTJIOro cnyCKaCTCII K rJJaBHblM BOpOTaM KpenOCTH. BepoRTHee BCero OHa CBII3aHB
c ~B30A ooooe;:teHHR Kpenocm o uaqane IV o. H.3. Toncrbdt cnoA nnomoA 3CMJJH (1,50-2,75 M)
ua MOCTOsoA OTHOCHTCR K pHMCKO-BH3aHTHACKoA 3noxe (IV-VI ou.); ero npHCfTCTBHe OO"bRCHRCTCR
pa6oTaMH C QeJJbJO HHBeJJJJHpOBaHHII H HCKfCCTBCHHOro DOBbiWCHHII yqacrKa HbiHCWHero DJIBTO
K 10ry OT Kpenocm, 38.J1HsaeMoro ;:to 3aBOCBBHHR ocrpooa IJutepHKYn& pHMJJRHaMH. HacbmaHHbiA
Ha DJIBTO CJIOit D..te6HR npH B03Bp81J..tCHHH OCTpOBa B BH3aHTHACKoe BJIB;:tCHHC B 3DOXY I.J,uMHCXHJI
CTilHOBHTCII TOHbWC H npepbl&aCTCII Ha HCKOTOpoM paCCTOIIHHH OT KpenocmoA CTCHbl. 8 pa3pe3e
SJ8 JlHWb B HCCKOJibKHX MecTilX DOIIBJIIICTCII D..te6eHb, HarpOMO>K;:tCHHbdt Ha KpaiO IIM, BblpblTbiX
s X-XI so. ;:tJ111 3eMJIIIHOK, npo;:toooJJbCTBHII H T.n. Bo oropoA nonoouue IX-XI oo. cne;:tbl
OOHTaHHJI Ha nnaro, HaxO;:tllll.teMCII K 10ry OT KpenoCTH, CHJibHO nope;:teJJHj DOCTCDCHHO OHH DOlfrH
COBepWeHHO ncqe3aJOT. 3aro 3,/:tCCb pa3BHJIHCb peMeCJJCHHble MaCTepCKHe. JlyqwHM ,l:tOKa3aTCJibCTBOM 3TOro RBJIJIJOTCR ,1:{0 CHX nop TpH neqH (C 1-Ca; pHC. 3-4, 7-9), BCpoRTHO Cny>KHBWHC
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o6>t<Hra KepaMHJ<H B H8llaJle sropoA DOJIOBHHLI XI B. no~o6uoe p83BHTHe peMeceJI
no~Tsep~er ropo~CKoA xapBKTep pauHetjleoAaJlhHOro noceneun.11 a BnceoHKVIte- raps3ue.
'llpe3BLillllAHO HHTepeCHLI BLIBO~LI, K KOTOpLIM npHBCJIH KOHTpOJlbHLie wyp~BKH BfiYTPH

WUI

Kpenocrn. TBI<, paCKonKH y rnasHLIX sopoT Kpenocrn (pnc. 1) yro'IHHJIH, liTO suewuee noMemeune 6LIJIO BLicrpoeuo a VI a. H peMOHTHposauo a nepno~ sn38HTHitCKoro rocno~crsa a X-XI as.
8 ro >Ke BpeM.II nepecrpoHJIH 6awun N2N2 2 H 3, B03BLIWaswnecR no o6e cropoHLI sopoT. CTeHLI
6aweu CTaJIH pywHTLC.II s XII ·a.u.3.
IllypciK>BK8 BfiYTPH BH38HTHitCKOA li8COBHH KpenocrH DOK83aJ18, liTO ee nOCTpOAKY HeJib3.11
npnypoliHTI> KO speMeHH pBHhwe BTOpoA nonosHHLI XI a.
HBI<oueQ, uaxo,llKa ~ H3 15 sn38HTHitcKHX 30JIOTLIX Mouer (wecrn 3noXH HMilepBTopa
PoMana IV .II.noreua (1067-1071) H ~eBJITH speMeun Mnx8HJia VII ,lzyi<n (1071-1078), cnpJIT8HHLIX a ne6om.woM J<YBWHHe H3 o6o>K>KeHHoit rJIHHLI (pnc. Il), no-sHJn~MoMy, JIBJIJieTCJI M&Tepnam.HLIM ~OK838TeJlbCTBOM H3BecTHoro socCTBHH.II uaceneHH.R HH>KHe,tzy~~aAcKoA o6Jiacm (1073-1074),
BLI3B8HHOro 3JIOynOTpe6JieHHeM BH38HTHitCKHX BJI8CTelt, H3-38 KOTOpLIX nOCJieAUeMY HMneparopy
npHCBOHJIH npo3BHII.te llap&nHH8KCC.

Oli'L.RCHEHHE PHCYHKOB
Puc. 1. - nJJaH paa<onoK y rna&HbiX aopar u 118 nnaro nepe~ Kpenocn.JO.
Puc. 2.- ne... VI B., HllA~eHHIUI B p83pe3e S3A.
Puc. 3.- ropH30HT'IJihHbiA IIJJall p83pe38 S38. Haaepxy: $eo.IULIII>HbiA; BHH3y: pHMCKo-BH38HTHACKHA.
Puc. 4. - npocllwu. BOCTO'IHbiX CTeH (uaaepxy) H ~biX (BHH3y), p83pe3 S38.
Puc. S.- Cl>parMeHT pHMa<oA KepaMHKH (V a.).
Puc. 6.- npeAAeTbl XI B., HS~eHHble B p83pe3e S38.
Puc. 7.- Pa3pe3 538: ocraTKH ne'leA C 1-C 3.
Puc. 8. - ne'lb C 1.
Puc. 9. - ne'lb C 2.
Puc. 10.- Cl>parMeHTbl Kep&MHKH, ~eiUible DO~ O'llll'llMH C 1 (S), C 2 (3, 6), C 3 (J, 2, 4, 7-9) H B
38JJOJIHeiDIH RMbl, 003BOJIRIOil.leA DpOHIDOI)"Tb K O'l&l'llM

Puc. Il. -

(10--JJ).

He6om.woA K)'BWIDI, a KOTOpoM 6biJIH ~eHbl 30JIOTble MOHeTbl PoMIIHll IV ,lluoreHS (2)

H MHxau.na VII ,llyJ<H (3).
Puc. 12. -1.JepenKH BH38HTHAa<ux 'lepenuu c pem.e$HbiM 3HSKOM K.
Puc. 13.- nol:'pe6eHHe N! 16 H3 BH38HTHACKoA uepKBH.
Puc. 14.- Kom.uo H3 auroA cepe6pRHoA npouonoKH (XI u.).

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE GARVAN (DINOGETlA)
RESUME

Les fouilles archeologiques de l'ete 1959 ont eu moins d'ampleur que celles des campagnes
precedentes, se bornant presque exclusivement a des operations de contrâle des decouvertes
et des observations anterieures.
L'effort principal des recherches a porte sur l'etablisscment du plateau qui fait face, au
sud, a la forteresse romano-byzantine. La section S3A a ete rouverte (fig. 1) au point ou, l'annee
derniere, on avait trouve, sous la couche de plâtras nivele du temps de Tzimisces, un four en
pierre, rappelant ceux que l'on rencontre d'ordinaire dans les huttes de l'etablissement de la haute
epoque feodale (Xe -xn• siecles) de Bisericuţa-Garvăn. A cette occasion, on eut la preuve
que ce type de four etait connu dans l'etablissement romano-byzantin du meme lieu des le vr
siecle (fig. 2).
Entre la section S3A et la porte principale de la forteresse on a pratique la section S3B,
longue de 15 m (fig. 1/3, 4), qui a montre que le pavage romain, intercepte l'ete dernier par la
section S3A, se prolonge en pente douce vers la porte principale de la forteresse, correspondant sans doute a la phase de construction de la forteresse du debut du Ive siecle de n. e. La
couche de terre compacte, de 1m50-2m75 d'epaisseur, qui recouvre le pavage, appartient a
l'epoque romano-byzantine (IVe-VIe siecles) et resul te, en majeure partie, d'operations de
nivellement et de rehaussement artificiel du terrain situe au sud de la forteresse (terrain actuellement occupe par le plateau, mais qui avant la domination romaine sur l'ile de Bisericuta etait
inondable). La couche de plâtras deposee sur ce m~me plateau lors de la prise de l'ile par les
44*
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Byzantins, sous le regne de Tzimisces, s'amincit et s'interrompt a une cenaine distance du mur
de la foneresse. Dans la section S3B, le plâtras n'apparait plus que de fa~on intermittente, entasse
sur le bord des fosses creusees aux x•- XI• siecfes pour des habitations, des depots de cerea les
etc. Au cours de la seconde moitie du XI• siecle, la v1e diminue considerablement sur le plateau,
pour finir peu a reu par disparaître presqu'entierement. En revanche, on assiste au developpement d'ateliers d artisans, representes surtout, au stade actuel des recherches, par trois fours
(C1- C3: fig. 3, 4, 7- 9), tres probablement de poterie, datant du debut de la seconde moi tie
d':l XI• siecle, developpement des metiers qui confirme le caractere urbain de l'etablissement
feodal de Bisericuta - Garvăn.
Les sondages de controle pratiques a l'interieur de la forteresse permettent de formuler
des conclusions des plus importantes. Les fouilles faites autour de la pone principale (fig. 1)
etablissent avec precision que l'annexe exterieure de celle-ci a ete construite au VI• siecle et reparee
au temps de la domination byzantine, aux x·-xi· siecles. C'est a cette meme epoque que les
tours no• 2 et 3, qui flanquent la pone principale, ont ete refaites.
Le sondage execute a l'interieur de la petite eglise byzantine de la foneresse a demontre
que la construction de celle-ci ne peut etre consideree comme anterieure a la seconde moitie
du xi· siecle.
Enfin la decouverte d'un tresor de quinze monnaies d'or byzantines, dont six du regne
de l'empereur Romain IV Diogene (1067-1071) et neuf du regne de Michel VII Doukas
(1071-1078), trouvees enfouies dans une petite cruche ..en terre cuite (fig. 11), peut etre consideree comme une preuve concrete du soulevement bien connu de la population du Bas-Danube
(1073-1074), du aux mesures abusives de l'administration byzantine, qui ont d'ailleurs valu a ce
dernier empereur son surnom de Parapinakes.
EXPI.ICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Plan des fouilles pratiquecs a la porte principale et sur le plateau faisant face a la forteressc.
Fig. 2. - Four du VIe siecle, decouvert par la scction S3A.
Fig. 3. - Plan horizontal de la scction 538. En haut, nivcau fCodal; en bas, nivcau romano-byzantin.
Fig. 4. - Pro61 des parois est (cn haut) et ouest (en bas) de la scction 538.
Fig. 5. - Fragment o!ramique romain (V• siecle).
Fig. 6. -- Objets du XI• siecle, trouv~ dans la scction 538.
Fig. 7. - Scction 538: restes des fours C 1 - C 3.
Fig. 8. -- Four C 1.
Fig. 9. - Four C 2.
Fig. 10. - Fragmcnts o!ramiques trouv~ sous le foyer des foun C 1 (5), C 2 (3,6), C 3 (1,2,4,7 -9) et dans
la terrc de remblai des fosscs donnant acces aux foun (10- 11).
Fig. 11. - Cruchon (1) dans lcqucl on a trouv~ des monnaies d'or des regnes de Roma in IV Diogene (2) et
de Michel VII Doukas (3).
Fig. 12. - Fragmenta de tuiles byzantines, avcc le signe K en relief.
Fig. 13. - Tombc n° 16 de la petite ~glisc byzantine.
Fig. 14. - 8aguc cn 61 d'argcnt tordu (XI• siecle).
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SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA CAPIDAVA

AN CAMPANIA DIN CURSUL ANUlUI 1959, s-au extins slipliturile din sectorul 1 CU circa
1 750 m2 slipindu-se inspre SE ind patru secţiuni alăturate de aproximativ 80 X 5 m,

l

insumind 53 carouri de 5 x 5 m, numerotate, in continuarea celor din 1958, de la
25-77 .. inclusiv.
În decursul campaniei s-au descoperit 78 bordeie sau complexe de locuire. Din
punct de vedere al tehnicii constructive s-a putut preciza in campania aceasta d, în afara
bordeielor dptuşite cu piatrli, mai existi la Capidava, in stratul feudal timpuriu ind douli
tipuri de locuinţe şi anume: locuinţe de suprafaţli, cu ziduri probabil din piatrli şi
plimînt, foarte prost păstrate în general, şi cu podele de lut lipit, puternic arse. Din ele se
mai plistreazll mai ales podelele şi ici colo cîte un şir de pietre ce par sli fi flicut parte
dintr-un zid (fig. 6 şi 7). Al doilea tip de locuinţli este reprezentat prin bordeiul cu pereţi
de lemn. Şi în campaniile anterioare, în
numeroase cazuri, s-au descoperit bordeie
care prezentau drept cllptuşealli un singur
rînd de pietre aproape la nivelul podinei.
ln schimb în interiorul lor se glisea o
mare cantitate de cllrbuni, provenind de
la lemne de dimensiuni relativ mari. ln
cursul acestei campanii s-a putut surprinde în trei cazuri (bordeiele nr. 92,
40, 33) existenţa unei dptuşeli de lemn
la bordeiele de acest tip (fig. 4 şi 5).
Dupli cît se pare elementele de lemn se
incheiau petrecîndu-se unul peste altul,
în formli de cruce. Descoperiri noi au
venit sll confirme unele date mai vechi
asupra rostului şi locului aşa-numitelor
vetre porlative. Dintre acestea cele mai
interesante sint cele descoperite in bordeiele nr. 63 şi 75 în care astfel de vetre
Fig. 1. - Planul sectorului A 1 - primul nivel.
« portative » constituiau suprastructura
sobei-cuptor de piatrll, fiind solidare cu
ea (fig. 8). Sobele cuptor de piatrli par sli fi fost în întregime lipite la exterior cu lut,
iar vetrele portative par sli fi fost construite prin modelarea acestei lipituri la partea ei
superioarl, deasupra cuptorului.
ln general conţinutul bordeielor - slirac şi în unelte şi în obiecte de uz casnic dovedeşte eli ele au fost evacuate destul de sistematic, înainte de distrugere. Totuşi, în
multe dintre ele s-au glisit obiecte uitate - sau, poate, intenţionat abandonate datoritli
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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micii lor valori - mai ales olărie. Printre obiectele mai importante sint de menţionat:
o cruce relicvar şi o cruce simplă descoperite în bordeiul nr. 53, un otic de plug din fier

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

!

~

~

~

,,

~...,

..

~

'------"'-

,,.,

11111

.......~

"'"~'" ' , . . , " llh•"\h\\\,,,..

Fig. 3. - Planul sectorului A1

al doilea nivel.

.....~

~

,".,::,,,,,,

Fig. 2. - Planul sectorului A1

.··

~

,.......
......

'~,.,

-

al treilea nivel.

descoperit in acelaşi loc şi un căuş de lemn provenind din bordeiul nr. 91. O descoperire
însemnată din acest an a fost aceea a mai multor exemplare întregi sau întregibile de
ceramică de factură superioară, tăiată cu aţa de pe roata olarului. Aceste descoperiri confirmă prin poziţia lor stratigrafică- au fost găsite împreună cu ceramica de factură
obişnuită, ca în bordeiul nr. 88 - contemporaneitatea lor cu aceasta din urmă (fig. 9).
Campania din 1959 de la Capidava a adus o sumă de noi observaţţi,, care, in urma
studiului, vor putea să aducă noi date privind cronologia şi tipologia culturii materiale
din epoca feudală timpurie de la Dunărea de jos. Descoperirile de la Capidava ridică încă
de pe acum probleme deosebit de importante cum ar fi: planul aşezării şi condiţionarea
lui de particularităţile organizării sociale a colectivităţii de la Capidava, precum şi viaţa
economică şi ocupaţiile locuitorilor Capidavei feudale timpurii. Toate aceste fapte reclamă
continuarea cercetărilor de la Capidava cu mijloace sporite şi cu metode rrwderne de
investigaţie. În acest sens sint de semnalat ca necesare: analizele metal o grafice şi chimice
ale obiectelor de metal, analiza resturilor osteologice, studiul paleobotanic al resturilor
carbonizate de lemne şi grăunţe ş.a.
În acest fel cercetările de la Capidava vor căpăta adevărata lor valoare, putînd rezolva
probleme însemnate ale istoriei începuturilor poporului nostru.

Monumente epigraftce [i sculpturale romane
În dărîmăturile pereţilor bordeielor descoperite anul acesta s-au găsit şi două frag·
mente de inscripţii, iar în marginea dinspre Dunăre a castelului roman din sec. VI s-a
descoperit întîmplător o bază de marmură cu capătul superior scobit în formă de cochilie:
1. Mic fragment dintr-un monument cu inscripţie; de calcar. Înălţimea 0,12 m,
lăţimea 0,14 m, grosimea, cît se păstrează, 0,05 m. Din inscripţie se păstrează citeva
litere din două rînduri. Literele, înalte de 0,05 m au un duct îngrijit dar o formă ce acuză
o epocă mai tîrzie. Găsit în dărîmăturile bordeiului 56.
o
ne o

în r. 1 este

jumătatea inferioară

a unui

~

probabil; in r. 2 la început e un punct triun-
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ghiular apoi două litere ligate N cu E, aceasta
din stînga a unui O sau C (fig. 10).

IJE L.\ C.\I'IIH\".\

fără

bara mijlocie, apoi

1)9i)

urmează

partea

Fig. 4. - Bordeiul nr. 92, vedere din interior.

Fig. 5. - Bordeiul nr. 92, vedere din exterior.

2. Fragment dintr-o piatră de calcar cu inscripţie. Înălţimea 0,15m, lăţimea 0,12 m,
grosimea, cît se păstrează, O, 16 m. Din inscripţie se păstrează cîteva litere din trei
rînduri de la sfîrşitul inscripţiei pentru că după ultimul rînd e un spaţiu cu mult prea
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Fig. 6. - Bordciul nr. 70.

..

Fig. 7. - Bordeiul nr. 86,
detaliu.
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mare decît cel dintre rînduri. Literele, înalte de 0,04 m, au un duct ingnpt
tinzînd spre eleganţă. A fost găsit în dărîmăturile bordeiului 48 .

H97
şi

o

formă

• • • 11 •••

în r. 1 se păstrează
a lui V, apoi E R şi

. . . sJ evem [ o. . .
pos11e 7 rtm . 1. . .
numai jumătatea inferioară a lui V; in r. 2, hasta oblică din dreapta
inceputul hastei oblice din stinga tot a unui \';în r. 3, primele litere,

Fi g. 8.

IJordciul nr . 63, deta liu cu soba.

R V, apoi o hastă care nu e verticală, ci înclinată puţin spre dreapta - poate din
sau
M. Pe baza acestor observaţii am dat intregirea de mai sus (fig. 11 ).
3. În sectorul VII, înspre malul Dunării, unde se află clădirea termelor încă neli berată de sub dărîmături, prin surparea întîmplătoare a unui mal, a apirut un bloc de
marmură. E înalt de 0,78 m şi se pare că avea o formă prismatică cu şase laturi. Azi nu
iar dintre cele trei numai una e
se păstrează decît trei laturi - celelalte sînt tocite
întreagă şi măsoară 0,28 m în lăţime.
us, după cum se vede într-o parte, prisma era
profilată, dar, din ce se păstrează, nu se poate deduce forma şi dimensiunile profilului.
Faţa superioară este adîncită în forma unui bazin cu pereţii lucraţi în caneluri ondu late in chip de cochilie. În centru are o scobitură dreptunghiulară de 0,25 ,.< 0,22 m şi
adîncă de 0,07 m. Într-o parte peretele bazinului e străpuns de un orificiu cu diametru!
de 0,08 m şi înclinat puţin în jos (fig. 12).
Astfel de monumente sînt destul de numeroase în Dobrogea. uma1 tn muzeul
din Constanţa am văzut vreo zece exemplare, şi mi s-a părut ciudat că în eticheta expli cativă erau socotite în chip inexplicabil drept rîşniţe 1 • La
lmetum \'. Parvan a descoperit
două altare de marmură cu capătul de sus lucrat în acelaşi fel, cu caneluri în formă de
cochilie. După cum arată Pârvan, însă, ele provin din teritoriul tomitan şi au fost lucrate
la Tomis. i la Histria există un exemplar descoperit în săpăturile vechi. Cele mai multe
1

A se vedea Capitlava (monografie

arhcol ogi că) , Bucureş t i,

1958, pl. 1.
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însă

provin de la Tomis şi c probabil că şi cel de la Capidava îşi are provenienţa tot
la Tomis, dacă nu chiar ca execuţie cel puţin ca influenţă.
În ceea ce priveşte funcţia acestui monument, fireşte trebuie să excludem, fără
nici o discuţie, pe aceea de rîşniţă. Elementul ce trebuie luat în con ideraţie, pentru

Fig. 9. - Bordciul nr. 82, detaliu cu

ceramică

de

factură superioară şi

cu

ceramică obişnuită.

determinarea uzului acestui monum... nt, este prelucrarea pereţilor bazinului în formă de
cochilie. Monumente cu astfel de figuraţie se cun03c în număr destul de mare 1 . Ele

Fig. 10. -

Inscripţia

nr. 1.

Fig. 11. -

Inscripţia

nr. 2.

Fig. 12. - Bază de marmură cu capă
tul superior în formă de cochilie.

sînt în legătură cu cele două tradiţii despre naşterea Mroditei: după cea mai veche,
Afrodita s-a născut din spuma mării, iar, după cea mai recentă, dintr-o moluscă. Şi una
1 M. Bratschkova, Dit Muubt/ i11 dtr olltiktll Kmut, în
f:(,llllliio-lnslilul, XII, 1938, p. 2 şi urm.; Gr. Florescu,

Afldaillo11 datu /'ori gruo-romoi11, în Hommogts a Woltltmor
Dto1111o (Collection Latomus, XXVIII, p. 221 şi urm.).
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şi alta deci arată raporturi intre zeiţă şi apă, deci şi cu fiinţele care trăiesc in apă, dintre
care molusca din care se scotea purpura, in antichitate, era în mare consideraţie.
Prin urmare cochilia în monumentele figurate are valoare de simbol de cult, ca in
lekytos din Taman - cel mai vechi monument de acest fel şi care derivă probabil dintr-o
operă sculpturală de pe la sfîrşitul veacului V (415-390) 1 - sau ca in medalioanele
funerare romane 2 etc. Mai tirziu însă cochilia a trecut in arhitectură ca element decorativ - la bolta nişelor, mai intii in localurile termelor, deci in strînsă legătură cu apa,
apoi şi in alte clădiri.
Dintre blocurile in formă de coloană sau prismă cu faţa capătului superior prelucrată in formă de cochilie, unele trebuie să fi susţinut o statuie a zeiţei Afrodita ieşind
din cochilie - in special acele cu o adîncitură în centrul cochiliei în care se fixa statuia altele, ca altarul din Ulmetum serveau, după cum crede V. Pârvan 3 , ca bazin lustral şi,
in sfîrşit, altele, ca cel de la Capidava, întrucît cochilia e străpunsă de un orificiu, serveau ca recipient tranzitoriu pentru apă, care prin conducte, ce străpungeau cochilia,
trecea mai departe. Dată fiind scobitura din mijlocul cochiliei, nu e exclus ca blocul
de marmură de la Capidava să fi avut şi o statuetă a zeiţei Afrodita.

1 GR.

SECŢIUNEA

FLORESCU

1 şi

R. FI.ORESCU

A1

Pentru lămurirea unor probleme legate de rezultatele sondajului executat, în afara
Capidava, în anul 1958, în ograda locuitorului Zaharia Cîrlănaru, s-a impus, potrivit planului de lucru al şantierului Capidava, pe 1959, trasarea unei secţiuni în ograda
sus-numitului locuitor. Secţiunea, notată A 1 , este paralelă cu secţiunea din 1958, la nordest de aceasta şi la o distanţă de circa 20-30 m. Această depărtare ne-a fost impusă
deoarece locuitorul Cîrlănaru Zaharia a plantat cu vie o parte din ogradă, in primăvara
anului 1959.
Secţiunea A 1 este orientată NE 34° SV 214°, are o formă dreptunghiulară cu o
lungime de 14,80 m, lăţime de 1,00 m. Secţiunea a fost împărţită în careuri prin ţăruşi din
metru in metru. Ulterior, datorită necesităţii rezolvării problemelor legate de situaţiile
ivite in timpul săpăturii, secţiunea A 1 a fost lărgită prin patru casete notate pe plan cu
I, II, III, IV (vezi plan, fig. 1). Adîncimea secţiunii este de 1,60-1,80 m, pe suprafaţa
cuprinsă între metrul 3 şi 14,80, intre metrul O şi 3 adîncimea fiind de 2,42 m.
Situaţia stratigrafică a acestei secţiuni se prezintă astfel: primul strat are o culoare
galbenă cu rare urme de concreţi uni calca roase şi nu conţine urme ceramice; pe toată
lărgimea secţiunii A 1 este tăiat din loc în loc de patru gropi notate pe profil cu G1, G2,
G3, G4. Al doilea strat cu o grosime de 0,10-0,30 m este un pămînt cenuşiu care conţine
fragmente ceramice romane şi din perioada de trecere la feudalism destul de rare, fragmente de amforă cu striuri şi - de menţionat - trei fragmente de te"a sigillaltt fără
decor. Fragmentele ceramice din perioada de trecere la feudalism sint reprezentate prin
buze şi funduri de borcan, unele sînt decorate cu valuri, altele cu fascicole de striuri intretăiate. Din acest strat pornesc fie de la partea superioară, fie de la partea inferioară cele
patru gropi. Acestui strat i se suprapune pămîntul arabil ce are o grosime de O, 10-0,24 rn
şi care conţine şi el fragmente de ceramică romană şi din perioada de trecere la
feudalism.
cetăţii

1
1

M. Brarschkova, op. tii., p. 8
Gr. Florescu, op. tii., p. 224.

şi

urm.

1

l.:/mtlllm, II, p. 355.
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drică,

Gropile 2, 3, 4 se aseamănă intre ele atît prin formă, mai mult sau mai puţin cilincit şi prin dimensiuni, fundul gropilor fiind la o adincime de 1,57-1,60 m faţă

Fi~.

Fi!(. 14.

U.

Sectorul \ 1 , suprafala cu pil·trc.

~cctorul

.\ 1 , scheletele

după

ridicarea pietrelor.

de nivelul actual al solului. Pe fundul acestor gropi se află o dungă subţire de circa
0,05-0,04 m de grine carbonizate. Groapa 2 conţinea o amforetă cu caneluri, căreia îi
lipseau din vechime ansele. Groapa 3 conţinea o ingrămădire de bolovani şi oase ce aparwww.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

7ul
Fig. 15. - Secrorul A1 •
detaliu spre SE.

Fig. 16. - Smorul A1 , ulrimul ni\·el de schelete.
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ţineau unui animal mare cornut. Groapa 4 în afară de grine carbonizate nu conţinea nimic.
După conţinutul acestor gropi este cert că ele au fost gropi de bucate. Pentru a se putea
săpa aceste gropi a fost necesar să se facă trei casete cu următoarele dimensiuni: caseta
2, 1,60 m X 1,50 m; caseta 3, 1,00 m x 1,58 m; caseta 4, 1,20 m X 1 m. Cu totul diferită
ca formă, dimensiuni şi destinaţie este groapa nr. 1. Ea are formă de clopot, fundul
fund uşor cuptorit şi ajungînd la adîncimea de 2, 40 m faţă de nivelul actual al solului.
Diametrul maxim este de 2,30 m. Umplutura gropii este formată din pămînt galben

amestecat cu concreţiuni calcaroase şi cu pămînt cenuşiu. In umplutură s-au găsit rare
fragmente ceramice romane şi din perioada de trecere la feudalism. Fundul gropii este
ars. Pe el s-a păstrat un strat de cenuşă şi cărbune cu o grosime de 0,03-0,04 m. Pereţii
atinşi de dogoarea focului au căpătat o culoare roşiatecă. Pentru a se putea săpa această
groapă a fost necesar să se deschidă o casetă pe latura de est a secţiunii A 1 cu următoarele
dimensiuni (vezi plan fig. 1): 1,20 m lăţime şi 1,78 lungime. Această imensă groapă conţinea un mormînt colectiv de inhumaţie cu nouă schelete, dintre care opt schelete de
adulţi şi unul de copil. În afară de aceste schelete s-au mai găsit oase mici răzleţe de bazin
şi de craniu ce aparţineau unor schelete de sugaci de pînă la un an. Orientarea şi poziţia
acestor schelete este greu de precizat deoarece toate au fost îngrămădi te unele peste altele.
Partea superioară a gropii a fost prinsă în grundriss de la adîncimea de 0,30 m. Pe măsură
ce se adîncea, diametrul gropii se mărea. La adîncimea de 1,56 m a apărut o îngrămădire
de pietre mari cu diametrul de circa 0,06-0,12 m, şase cranii, cîteva oase ale membrelor
inferioare şi superioare amestecate cu fragmente dintr-o armură făcută din plăci de fier
prinse între ele cu nituri de bronz (vezi plan, fig. 1 şi fig. 14). După ce totul a fost trecut
in plan şi fotografiat, s-au scos cu grijă pietrele care acopereau în parte scheletele. După
demontarea pietrelor, a mai apărut un al şaptelea craniu (vezi plan, fig. 2). După ce
pietrele au fost demontate s-a putut avea un ansamblu al celor şase schelete, plăcile de
armură, şi cutia craniană a celui de-al şaptelea schelet. Plăcile de armură erau împărţite
astfel: scheletul 2 avea o placă pe coaste, şi una la genunchiul stîng; scheletul 5 avea acoperit aproape în întregime tot trunchiul cu plăci de armură; scheletul 4 avcit un fragment
de armură peste tibiile ambelor picioare. Scheletul 3 avea şi el două fragmente de armură
ce acopereau ultimele coaste şi o parte din bazin (vezi plan, fig. 2 şi fig. 14). După demontarea fragmentelor de armură şi a unor schelete s-a putut elibera astfel complet scheletul
7 (fig. 15). In această situaţie s-a observat că sub scheletele 3 şi 4 se afla o lespede mare
de piatră calcaroasă cu o lungime de 0,60 m, 0,38 m lăţime, 0,08-0,10 grosime. Atît
cît ţinea grosimea lespedei se afla un strat de pămînt din umplutura gropii amestecat cu
pietre. Demontîndu-se lespedea s-a dat peste un al doilea nivel de schelete şi anume la
adincimea de 1,60-1,70 m (vezi plan; fig. 3 şi fig. 16). Sub lespede se aflau două schelete,
unul de copil şi unul de adult. Poziţia acestor schelete este destul de bizară. De semnalat
lipsa fragmentelor de armură. In jurul acestor schelete s-au găsit oase mici de la bazin
şi craniu ce aparţineau unor copii pînă la un an. Capul scheletului de copil la care erau
lipite cîteva vertebre era separat de corp, deplasat puţin faţă de osul coloanei vertebrale,
încît da impresia că ar fi fost decapitat 1 • Aceste ultime schelete acopereau o a doua lespede de piatră calcaroasă cu dimensiunile de 0,70 m lungime, 0,40 m lăţime şi 0,10-0,12 m
grosime, sub care se află un strat de pămînt amestecat cu cenuşă, gros de 0,16-0,19 m .
.Mai jos de el se distingea o dungă compactă de cărbune cu o grosime de 0,03-0,05 m,
după care urma fundul gropii complet ars la roşu. De semnalat lipsa oricărui obiect ritual
sau obiect de podoabă.
Singurele elemente care ne permit datarea acestui mormînt sînt fragmentele de
armură.

1

Date mai ample

~c

vor da

după

studiul ce se face in prezent la Centrul de antropologie.
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După analogiile ce s-au putut stabili 1, mormîntul colectiv s-ar putea data în sec.
IX- X. Şi el pune o problemă nouă în legătură cu cimitirul tîrziu de la Capidava, care
se cere rezolvată de urgenţă, deoarece parte din cimitir se află în ogrăzile locuitorilor
şi este în perigol de a fi distrus.
GI.ORI:\

CEACAI.OPOI.

APXEOJIOrH'liECKHE PACKOllKH 8 KAllH.Il.A8E

PE310ME

llJioma.w. 1 apxeoJioruqeomx pacKonoK 1959 r. oxoaTHJia eme 1. 750 KB. M H 6LIJIH o6uapy>t<eHLJ eme 78 3eMJI.RHOK. 8 xo.z:te pa6oT y,ttaJIOCb onpe.z:teJIHTL, 'ITO o Kann.z:taoe cymecroooaJIH
3eMJI.RHKH, OOHTLie BHyrpH TOJICTLIMH .z:tY(ioBLIMH ,ttOCKaMH, CKpellJieHHLIMH Me>J<Jzy co6oA. Y,ttaJIOCb
TBJOKe onpe,tteJIHTb H B03paCT HH3KOKa'leCTBeHHOA KepaMHKH, O'leBH,ttHO OTHOC.RUleAC.R K paHHe~,tt8.J15HOMY CJIOJO o Kann.z:taoe. Cpe.z:tH uaH,ttenHLIX npe,ttMeTou BLJ,tteJI.ReTC.R KpeCT-peJJHKoapuA,
JIOUaTKa ,ttJI.R O'IHCTKH 3eMJIH C llJIYra H o6yrJieHH8Jl ,ttepeB.RHH8Jl 'lepnaJIKa. 8 np01.~ecce paCKOUOK
eme o6uapy>KHJIH ,ttoa !llparMeHTB c JiaTHHCKHMH Ha,ttnHC.RMH H nLe.z:tecraJI CTBT)'H; ero oepxu.R.R
'-"TTpoua, cpa6oTaHH8Jl o on.z:te pllKODHHLI, oepo.RTHO CJIY>KHJia nLe,ttecraJioM CTBT)'H A!llpo,ttHTLI HJIH
O'IHCTHTeJILHLIM 6accefuiOM.
8 yqaCTKe A cuooa npoH3BeJIH pa3pe3 o 14,8 X 1 M, pacwupenHLIA 'leTLipLM.R paCKonKaMH.
8 3TOM p83peae uaA,tteuo 6oJihwoe o6mee norpe6euue, c .z:teB.RTbJO CKeJieTaMH (cpe.z:tn HHX o.z:tnn CKeJieT pefieiU<a), H HecKOJILKO qewyeK OT >KeJie3HOA KOJIL'I)'nt, aHaJIOnt'IHLIX ullA,neHHLIM B Hooropo,tte
qewyitKaM KOJIL'I}'nt IX-X oo.

OJi'LjfCHEHHE PHCYHKOB
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.

1.- llJIBH ytJaCTKa A 1 - nep&bdi ropH30HT.
2.- llJIBH Y'lllCTKS A 1 - aropoA ropH30HT.

3.- llJIBH yqaCTKS A1 - T))CTHA ropH30HT.
4. - 3eMJIJIIIKil N9 92, BHyrpeiDIHA BHJt.
.5.- 3eMJIJIHKa Nt 92, auewuuA BHA.
6. -

3eMJIJIHK& N!! 70.
3eMJIJIHK8 Nt 86, AeTIJib.
8.- 3eMJIRHK8 N9 63; AeTIJib, u:J06pa>K8101UIUI ne'lh.
9.- 3eMJIJIHK8 N!! 82; AeT8.11b, u:J06pa>K810LQ8JI BbJCOKOKa'leCTBeHHYJO u o6bJKHO&eHHYJO KepaMHKy.
10. - HunuCb N!! 1.
Il. - HUDHCb N9 2.
12. - MpaMopuoe OCHOB&Hue c aepxueii cropouoii o BHAe p&KOBHHbJ.
13.- Y'lllcroK A 1 , DnOil.UIJlL c KaMHJIMH.
14.- Y'lllCTOK A 1, CKeneTbl nocne yJUU~eHHH KaMHeA.
1.5.- Y'I8CTOK A 1, AeT8.11b a 101'0-BOCTO'IHOM uanpaaneHHH.
16.- Y'lllcroK A1, nocneJtHHA ropH30HT co cKeneTaMH.

7. -

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE CAPIDAVA
RESUME

Au cours de la campagne de 1959,la surface de la parcelle 1 a ete augmentee de 1 750 m2 •
ou l'on a decouvert 78 nouvelles huttes a demi enfouies dans la terre. On a pu constater qu'il
existe aussi, a Capidava, des huttes aux parois revetues de madriers de chene, assembles en «paume carree )), Il a ete egalement possible de preei ser la date de la ceramique de facture grossiere,
qui appartient sans erreur possible a la couche de la haute epoque feodale de Capidava. Parmi
les objets exhumes, il convient de citer une croix-reliquaire, une racloire de charrue et une louche
1

A. F. Mcdvcdev, K

IU:IIIOf'UII nAQCIIIUH'IQIROlO ooc~rexa Ha

Pycu, în JA, 2, 1959, p. 119
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en bois carbonisee. On a decouvert, toujours au cours des fouilles, deux fragments d'inscriptions latines, ainsi qu'une base de statue dont la partie superieure s'arrondit en forme de coquille
et qui represente soit la base d'une statue d' Aphrodite, soit un bassin lustral.
Dans le secteur A 1, on a fouille une nouvelle surface de 14m 80 x 1 m, elargie par quatre
cassettes. On y a decouvert une grande tombe commune, contenant neuf squelettes, dont un squelette d'enfant, ainsi que plusieurs plaques de cuirasses en fer, analogues ades exemplaires des
IX~- x~ si ee les trouves a Novgorod.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fi.J.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
IS.
16.

--·
-·
--

Plan du sc:cteur A 1 - premier niveau.
Plan du sc:cteur A 1 - second niveau.
Plan du sc:cteur A 1 - troisieme nivcau.
Hutte, a demi enfouie dans la terre, no 92, vue int~rieure.
Hutte n' 92, vuc ext~rieure.
Hutte no 70.
Hutte nn 8(, d~tail.
Hutte n° 63, d~tail montrant la chemin~e.
Hutte n° 82, d~tail avc:c dramique fine et dramiquc ordinaire.
lnscription n° 1.
lnscri;nion no 2.
Base en marbre, dnnt la partie su~rieurc: est creuKe en forme de coquillc.
Sccteur A1 , la surface a empierrcmcnt.
"'
Scctur Ah les squclcttes aprC:s l'cnlevemcnt des pierrcs.
Sc:cteur A1 , d~tail de la panie SE.
Sc:cteur A1 , le demier nivcau de squelcttes.
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SĂPĂTURA DE SALVARE DE LA ŞICLĂU
(r.

"N

Criş,

reg.

Crişana)

1958 au fost prezentate şi donate Muzeului arheologic Cluj, o
verigli de aur cu capetele deschise şi o seliriţli de fier, glisite lîngli un mormînt cu
cal,.. la locul numit « Gropoaie )) din hotarul corn. Şiclliu. Anunţîndu-se imediat
Muzeul regional Arad, s-a întreprins de elitre acesta o recunoaştere la faţa locului, unde,
in urma cercetlirilor pe teren şi a informaţiilor primite s-a constatat eli la circa 300 m
sud-vest de comunli, cu ocazia scoaterii plimintului şi a nisipului necesar construirii unui
saivan şi a unui elimin cultural, colectiviştii celor douli gospodlirii agricole colective din
comunli au săpat patru gropi mari de formli neregulatli, în care au aplirut circa şapte
morminte cu un inventar variat şi bogat. Cu aceastli ocazie a mai fost achiziţionatli încă
o verigli de aur cu capetele deschise 1 . Presupunîndu-se aici existenţa unui cimitir din
perioada de trecere la feudalism, Direcţia Institutului a aprobat, în aprilie 1959, ca Institutul de Istorie din Cluj în colaborare cu Muzeul regional Arad sl1 efectueze în acest
punct o slipliturli de salvare.
Cercetarea locului unde s-au înregistrat descoperirile pomenite a arlitat eli în acest
punct, situat în plinli cîmpie, terenul prezintli o uşoarli ridieliturli (înlilţimea maximli 1 m)
de formli circularli cu diametru} de 140 m. Din cauza gropilor amintite, şi a faptului că
o parte din suprafaţa terenului era înslimînţatli slipliturile au fost efectuate în partea de
est a « movilei )),

I

TOAMNA ANULUI

ŞICLĂU-1959
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Fig. 1. - Planul cimitirului din sec. X.
1 Descoperirea a fost semnalati şi piesele donate
muzeului de eltre prof. 1. Şerban, elruia ii mulfWnim şi
pe aceasd cale. Mul(WllÎm de asemenea Sfatului Popular

4> -

c.

2

Comunal şi conducerii celor doul GAC din ~iclllu pentru
sprijinul dat ca ailplltura de salvare şi reeunoaşterile filcute
in hotarul comunei, sil ae desfilşoare în conditii optime.

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

706

2

!n secţiunile şi casetele practicate cu ocazia acestei săpături de salvare au fost dezvelite 12 morminte, dintre care unele cu un inventar bogat şi variat. Mormintele, dispuse

e
1

Fig. 2. - Mormintul nr. 1

şi

inventarul lui.

în şiruri neregulate şi la distanţe neegale intre ele, sînt orientate vest-est, cu excepţia
unuia (M 6) care are orientarea sud-nord (fig. 1). cheletele erau depuse în pămînt la
adîncimi care variază intre 0,60 rn şi 1,15 m, excepţie făcînd groapa M 3 care ajunge la
1,90 m.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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MormÎntul 1 situat spre mijlocul movilei a fost distrus parţial anterior, dar din
schelet s-a mai păstrat o bună parte astfel că s-a putut stabili că era culcat pe spate, iar
la picioare avea capul şi părţile inferioare ale picioarelor unui cal tînăr şi de statură mică.
Pe capul calului şi alături s-au găsit 16 aplici de bronz rotunde şi două dreptunghiulare
(ce împodobeau probabil frî';ll), o zăbală, două scăriţe şi o cataramă din fier (fig. 2).
Mormîntul 2 avea scheletul culcat pe spate cu mîna stîngă întinsă de-a lungul corpului
şi antebraţul drept aşezat pe abdomen. Pe fiecare mînă s-a găsit cîte o brăţară subţire şi
lat! din bronz, iar sub palma dreaptă un buton sferic. Pe umărul stîng era aşezată tolba
cu şase săgeţi de fier de formă romboidală. Sub săgeţi, pe piept şi la tîmpla dreaptă s-a
găsit cîte o verigă simplă din bronz. Sub craniu avea o verigi de argint şi două mărgele
din pastl colorată. La capătul picioarelor, în partea stîngll, erau aşezate zăbala, scăriţele
şi o cataramă din fier, iar în imediata apropiere a lor o parte dintr-un femur de oaie.
MormÎntul J situat la 1,60 m nord de M 1, prezintă o particularitate specială. Groapa,
al cărei contur s-a putut preciza clar abia începînd de la 0,80 m, avea o formă ovală cu
diametrele de 1,10x0,60 m. La 1,30 m adîncime s-a glsit o vatră de cenuşă şi cărbune
(de salcie sau plop), groasă de 4-5 cm, care acoperea întreaga suprafaţă a gropii. Sub
această vatră, în plmîntul de umplutură erau amestecate oase umane, oase de cal şi de
oaie, toate ciopîrţite (?) 1 • Inventarul arheologic, sabia, zăbala etc. erau rupte, ritual, în
bucăţi. Groapa se adîncea pînă la 1,90 m. Menţionăm că părţi din craniul uman erau
depuse la diferite adîncimi, 1,40 m, 1,65 m, 1,90 m.
MormÎntul 4 fusese distrus în cea mai mare parte anterior, astfel că s-au mai găsit
in situ doar 'picioarele, dar fărl vreun inventar arheologic.
MormÎntul J fiind al unui copil, oasele s-au păstrat relativ rău. Totuşi, s-a putut
inregistra că scheletul era aşezat pe spate, cu capul culcat spre dreapta şi antebraţul stîng
pus pe bazin. Nu s-a gbit nici un fel de inventar.
MormÎntul 6 era situat in imediata apropiere a celui anterior, dar spre deosebire de
celelalte morminte avea orientarea sud-nord. Corpul era culcat pe spate cu capul aplecat
puţin spre dreapta şi mina dreaptă întinsă pe lîngă corp, iar cea stîngă indoit! pe bazin.
Pe clavicula dreaptă s-a aflat un buton sferic de bronz, similar cu cele găsite în M 2 şi M 9.
MormÎntul 7 avea de asemenea scheletul culcat pe spate cu braţul uşor indoit şi
aplecat pe bazin, iar pe mîna dreaptă, care era întinsă de-a lungul corpului, s-a găsit o
brlţară de bronz cu secţiunea rotundă şi capetele subţiate. În jurul gîtului se afla un colier
format din 23 aplici romboidale din bronz. În partea stingă a craniului era o verigă de
bronz cu capetele deschise, iar pe torace s-a aflat un buton sferic de argint şi o placă
circulară subţire tot de argint (monedă?). La picioare, în partea stingă, erau depuse o
zăbală, o cataramă şi un femur de oaie.
MormÎntul 8 a fost distrus în întregime astfel că au mai rămas in situ doar două
scăriţe de tipuri diferite, o zăbală şi un femur de oaie.
MormÎntul 9 avea scheletul culcat pe partea stîngă într-o poziţie uşor chircită, cu
mîinile încrucişate pe piept (fig. 3). La git avea un colier alcătuit din 15 aplici cordiforme
simple şi patru aplici cordiforme duble, iar printre acestea cinci butoane sferice şi goale
în interior, folosite probabil ca nasturi. Pe stern s-a găsit o aplică de bronz în formă de
rozetă cu găuri pe margine, indicînd că era prinsă ca podoabă pe îmbrăcăminte. Ceva
mai sus era un pandantiv trilobat de la un cercei de bronz. La antebraţe s-au găsit trei
1 Materialul osteologie va li publicat de prof. l.G.Rusau
de la Institutul de Anatomie din Cluj, care a avut amabi·
litatca Il ne comunice el oasele umane gisite In accastl
groapA apa11in la dold persoane: un bArbat şi o femeie.
Dintre oasele de animale mentionlm un metatanian
de oaie care are un orificiu ovular de 1,5 cm lungime,
cu marginile foane netede, ce deschidea canalul medular.

Prin acest orificiu s-a supt mlduva, deci, foarte probabil,
oasele de animal provin de la un osp4J (banchetul funebn.1 ?).
Multumim cllduros şi pe aceastl cale prof. 1. G. Russu
pcntn.1 buni vointa de a studia materialul Osteologie uman
şi pentn.1 amabilitatea de a ne li comunicat unele din
oblcrvapile ficute.
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butoane sferice pline, iar in palma dreaptă, sub cotul sting, erau invelite intr-o pungă
(?) de pînză două monede din foiţe subţiri de argint. La picioare, în partea stîngă, erau
aşezate o scăriţă ruptă şi o cataramă din fier.

Fig. 3. - :\lormintul nr.

1).

,\lor/1/ÎIIIttl 10 avea corpul culcat pe spate cu braţul sting tntlns de-a lungul său,
iar cel drept îndoit de la cot spre hazin. Pe clavicula dreaptă s-a găsit o verigă de fier,
iar la umărul drept opt vîrfuri de săgeţi romhoidale ori conice, mai jos, pe antebraţ,
era o copcie de fier de la tolba cu săgeţi şi, în sfîrşit, la capătul mîinii, o cataramă din
fier. Pe torace se afla o fibulă, iar la picioare dou1 scăriţe şi un fragment din zăbala de fier.
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i\!loni/Îitttd 11 avea de asemenea scheletul culcat pe spate cu braţele însă întinse pe
corp. La gît s-a găsit un colier alcătuit din 16 aplici romboidale, iar pe piept 12
rozete din bronz cu găuri la margine. Pe stern era un buton-nasture din bronz spart în
lîngă

......

1 tftttttt
~J"

1

Fig. 4. - Inventarul morminte lor nr. 11

şi

12.

două jumătăţi. În partea dreaptă a pieptului se aflau două oase şi mandibulele unei nevăs
tuici (?). La antebraţul drept s-a găsit o brăţară fragmentară din placă de bronz. În partea
stîngă

a picioarelor erau depuse

două scăriţe,

o

zăbală şi

o

cataramă

din fier (fig. 4).

lvformîTJtttl 12 avea scheletul culcat pe spate cu braţele întinse pe lîngă corp. La
umărul stîng era tolba cu nouă săgeţi şi părţi dintr-o copcie de fier de la tolbă. în partea
stîngă

a picioarelor erau

două scăriţe şi

o

zăbală

din fier (fig. 4 jos).
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Cele 12 morminte dezvelite cu ocazia săpăturilor efectuate (la care se mai adaugă
alte şapte ieşite întîmplător), prin analogiile pe care le prezintă ritul de inmormintare şi
inventarul arheologic, au aparţinut unei populaţii de călăreţi, şi anume maghiarilor 1 •
Datarea acestui cimitir in prima jumătate a secolului X e. n. este confirmată de numeroasele
analogii bine datate din mormintele similare găsite pe teritoriul R. P. Ungare. Totuşi,
pe teritoriul cimitirului cercetat pînă acum, apar unele elemente care sint străine ritului
funerar cunoscut la maghiari, de pildă, orientarea sud-nord a mormîntului 6 şi mormintul 3 care,din lipsă de analogii, nu ştim dacă reprezintă un rit special de inmormintare, ori este vorba de sacrificii umane. Îngroparea lui M 6 in poziţie opusă celorlalte schelete ar putea eventual să indice prezenţa unei persoane străine din punct de vedere etnic
şi social de "familia mare~~ maghiară care îşi avea cimitirul in acel loc şi anume, unui
prizonier sau servitor. Semnificative pentru orinduirea social-economică a celor îngropaţi
aici sint podoabele de aur şi argint găsite in unele morminte deoarece, la ungurii din acea
vreme, obiecte din metale· preţioase purtau numai şefii de clan ori trib.
Interesant este faptul că mormintele maghiare din secolul X apar în partea de vest
a patriei noastre tocmai în jurul centrelor unde populaţia romino-slavă este atestată, pe
lîngă relatările izvoarelor istorice, şi de descoperirile arheologice. Cele două centre unde
gravitează astfel de descoperiri sînt Biharia şi Cenad, considerate ca reşedinţe ale lui
Menumorut şi Glad. Cimitirul de la Şiclău şi mormintele de la Biharia, Misca şi eventual
Tomnatic 2 reprezintă deocamdată singurele vestigii arheologice care indică o pătrun
dere a maghiarilor în secolul X în această regiune. În schimb, mormintele de la Sînnicolau Mare-Bucova, Teremia, Deta şi Galoşpetreu, prin ritul de inmormintare în tumuli,
ori prin inventarul arheologic specific nu aparţin maghiarilor, deşi ele se datează tot în
secolul xa.
Recunoaşterile arheologice efectuate in hotarul comunei Şiclău au permis să se
stabilească caracterul şi locul unor staţiuni antice nesemnalate încă in literatura arheologid. Astfel, in vatra satului in grădinile din jurul locurilor de casă nr. 21.2-213 se află
o aşezare din epoca bronzului, cultura Otomani de tipul celor cercetate 'Ia Socodor şi
Vărşand din imediata vecinătate. Tot culturii Otomani îi aparţine şi staţiunea din grădina
sediului central GAC, unde cu ocazia plantării unor pomi s-au găsit chiar vase întregi.
Menţionăm că la suprafaţă se găsesc şi fragmente ceramice de factură autentic dacicll,
lucrate cu mîna sau cu roata.
O altă aşezare se află la nord de sat între cimitirul actual şi linia ferată. Jn pereţii
unui şanţ adinc de peste 1 m de pe marginea drumului, ori la suprafaţa terenului, s-au
găsit fragmente ceramice aparţinînd mai multor epoci: neolitică (cultura Tisa), prima
epocă a fierului (Hallstatt), dacid (sec. III-IV) t, feudală timpurie (sec. X-XII) şi
feudală (sec. XIV -XV). La circa 200 m de acest punct înspre gară s-au descoperit
« cîteva oale umplute cu cenuşă şi oase sfărîmate>> care, pe baza fragmentelor ceramice
găsite de noi la suprafaţă, ar putea probabil să indice în acel loc un cimitir de incineraţie
1 Lăszlo

Gyula, A koron(tii ltltl ti a honfoglolti magyarok
şi şaua maghiarilor
din epoca dcsdlccatului), in Ar(hHung, XXVII, 1943,
p. 45 şi urm.; idem, A honfoglolti magyar flip lltlt (Viata
poporului maghiar din epoca dcscilccatului), Budapesta,
1944, p. 125 şi urm.; 1. Dicncs, Cn âmtliirt MI Ho"groil
(Oflqlliranll .:i &1halom, in A(/aAr(h, VII, 1956, p. 245
şi urm.
1 1. Karacsony, in AE, XXIII, 1903, p. 66 şi lirm.;
p. 405 şi urm.; J. Hampel, Alltrlh/Jmtr MI jrliht" Mill,/a/lm ;" u"garn, II, p. 851 şi urm.; p. 651 şi 653.
1 Morminte tumulare sint la Sinnicolau Mare-Bucova
şi Teremia, cf. AE, XXIV, 1904, p. 417 şi urm.; J. Hampc!, op. âl., p. 560. In ce priveşte inventarul mormintelor
de la Dcta cf. AE, XVI, 18%, p. 226 şi urm. Aceeaşi
".J''"Il' (Descoperirea de la Koronc6

situatie este cu mormintul de la Galoşpctreu apărut la
24.X.1954, care contine un vas de lut, o britară, patru
butoane sfericc şi doui pandantive rotunde şi ajurate
dintre care unul reprezinti un cal cu căliret, iar altul
animale stilizare (grifoni ?). Pentru aria de rAspindire a
acestor pandantlve cf. H. Kuhn, in ]J>EK, 12, 1938, p. 95
şi urm.; K. Tackenbcrg, in Germaflia, 28, 1944-1950.
p. 250 şi urm.; D. Csall,ny, in A(laAr(h, X, 1957, p. 281
şi urm.
1 Intr-un loc neprecizat de pc teritoriul satului s-au
găsit circa 90 fibule cu capete terminate in formi de ccap-.i.
care se datcaz.i in aceeaşi vreme (dintre accatca citeva
exemplare se aflA in Muzeul Regional Arad) cf. S. Marki,
in Ar. Mon., II, 1, p. 16.
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din sec. IV e. n. sau eventual din sec. X. Prezenţa populaţiei locale rom.ino-slave la
numai 3 km de cimitirul maghiar este indicată de nivelul superior al staţiunii amintite.
În hotarul satului se află mai multe movile dintre care amintim doar cîteva. La
circa 2 km vest de comună, in hotarul numit « În domnie», se află două movile numite
« Holumburi » 1, prima cu diametrele de 18 m şi înălţimea de 7 m, iar a doua cu diametrele de 58 m şi înălţimea de 9 m. La 3 km sud-vest de sat, in apropierea canalului
Buder, se află « Holumbu de piatră>> cu diametrele de 35 m şi înălţimea de 3 m. La
circa 2 km sud-est de comună se află alte două movile, prima cu diametrele de 23 m
şi înălţirr.ea de 1,50 m iar a doua cu diametrele de 42 m şi înălţimea de 6,50 m.
Efectuarea unor cercetări arheologice sistematice în partea de vest a patriei noastre
se impune ca o necesitate de prim ordin deoarece, acestei regiuni, atît de bogată în vestigii
arheologice din perioada formării poporului romin, nu i s-a acordat pînă acum atenţia
cuvenită.
M. RUSU şi E. DORNER

OXPAHHTEJibHbiE PACKOllKH B WHKJ13Y
PE310ME
Wc.n)'R YKII38HHJO 00 OTKpbiTHH .~tocl>eorotJJhHbiX norpe6eHHA, DOCJIC p83BC)U<H Ha MecTC,
Kny>KCKHA HHcrJfTYT HcropHH o co-rpy,nHH'Iecroe c Apa,nCKHM o6JJaCTH&lM M)'3eeM npoH3BeJI pacKODKH B nyHJ<Te ce fponoae ,, , pacnono>KeHHOM Ha rpBHHQe ce.na WHKJ13y. B xo,ne pa6oT noJDiocn.JO
OOHB>KHJDI 12 norpe6eHHA, opHeHTHpooaHHbiX c BOCTOKa Ha 38DB.It (38 HCKJUO'ICIDieM M 6, opHeHTHpoBBHHoro C IOra Ha ceoep), CO CKeJieTaMH B Jle>Ka'leM DOJlO>KeHHH Ha CDHHC, 38XOpoHCIDiblMH
Ha r.ny6HHe OT 0,60 .no 1, 15 M (pHc. 1). HHBeHTapb :rrHX norpe6eHHA cpaBHHTeJJbHO 6oraT H p83Hoo6p83eH. 0H COCTOHT H3 DO,ItBecOI< H 6JJRX pa3JIH'IHOA ~OpMbl, 3BeHbeB H 6pOH30BbiX, cepe6pRHblX H 30J10TbiX l<pyrJJbiX nyroBHQ, 6yCHH H3 QBeTHOft DBCTbl, ceper, ~H6yJJ, 6paCJJeTOB, cepe6p.11HbiX MOHeT, HaJ<OHC'IHHI<OB crpe.n, c-rpeMRH, y ,nHJJ, me.neaH&IX npR>KeK H T .,n. B ,noyx norpe6eHHRX HaUlJIH KOCTH noma,nH (MI H M3, CM. pHc. 2), a B ,npyrHX - I<OCTH ooQ&I. HmepecHo norpe6eHHe 3, B I<OTOpoM B OB8.1lbHyiO RMY DOJJO>KHJJH TOJlbi<O 'IBCTb 'leJIOBe'lecJ<HX I<OCTeA My>K'IIDibl H
>KCHI.QHHbl, CMeWaHHbiX C JlOWa,nHHblMH H OBe'lhHMH I<OCTJIMH. HHBCHT8pb : MC'Ib, CTpeMCHa H T .,It.
6&1Jl PHTYBJJhHO p83JloMaH HB J<YCI<H. M3-38 OTcyTCTBHJI aaBJJonm aorop&l He 3HaJOT, CBR38H8 JJH
:rra Monvta c oco6&1M norpe68.1lbHbiM o6pR,noM, HJJH pe'lt. H,neT o 'leJIOBe'leCKHX >KepYBonpHHoweHHJIX.
Cy.ltJI no aHBJJomH norpe6BJJt.Horo o6pR,na n apxeonom'leCJ<oro HHBeHTapR co cxo,nH&lMH
OTKpbiTHJIMH o Bearepc1<oA H P, norpe6eHHJI B Wni<Jl3Y npnHa,nne>KBJlH DJJeMeHH Bca,nHHKOB, a
HMCHHO MB,nbRpaM nepooA DOJJOBHHbl X B. C HCTOpH'IeCKOA TO'II<H 3peHHR Bll>KHO CKODJleHHC HeMHoro'IHCJJeHHbiX apxeoJJOrH'IeCKHX CJJe,~tOB, CBH,neTeJibCTBYJOIQHX O DpOHHKHOBCHHH MB,nltRp H8 BOCTOK,
B o6JJacn. HaceneHH&rx nyHKTOB, r.ne o MeCTHOM pyM&IHo-cJJaBRHCKOM Hace.neHIDI CBH,neTCJJbCTBYJOT
HC TOJlbi<O HCTOpH'IeCKHC HCTOtfHHKH, HO H apxeoJJOrH'IeCKHC OTKpbiTHR. 3mMH QCHTpBMH RBJJRIOTCJI KpenOCTH liHxapHR H l.JeHa,n, r,ne, no npe,nnoJJO>KeHHJO, 6&1Jla pe3H,nCHQHR rna.na H MeayMopyya.
P83Be.nKH Ha TeppmopHH ce.na BbiJIBHJJH HeCKOJJhi<O noce.neHHA p83JlH'1HblX 3nox,
I<OTOpbiX oco6oro BHHMBHHR 38CJJY>KHBaeT CTOJIHI<a MecrHoro Hace.neHHR

X- XII

cpe.na

BB.

OG'L.RCHEHHE PHCYHKOB
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.

1• - nnan MOntJD.HHKll X B.
llorpe(ieHHe N! 1 H ero HHBeHTapb.
3.- norpc6cnne Nt 9.

2. -

4. -

HH&eHTapb norpcficnnA

.!\(!

11 n 12.

1 Nu ar fi exclus ca tezaurul de 120 de monede din
Thasos şi un pandantiv de aur in forml de scmiluni,
amintite el s-au gAsit la Kethalom, d provini din acest

punct. Cf. 1. Miletz, in TRET, 11, 1876, p. 21
S. Marki, op. ril., p. 7 şi 20.
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LES FOUILLES DE SAUVEGARDE DE ŞICLAU
RESUME

Une decouverte de tombes prefeodales ayant ete signalee et suivie d'une reconnaissance
sur les lieux, l'Institut d'Histoire de Cluj, en collaboration avec le Musee Regional d' Arad, a
fait executer des fouilles au lieu dit « Gropoaie )), sur le territoire de la commune de Şiclllu. A
cette occasion, on a mis au jour douze tombes orientees dans la tombe est- ouest (a l'exception
de la tombe 6, orientee sud - nord). Les squelettes, couches sur le dos, etaient inhumes a une
profondeur de 0"'60-1m15 (fig. 1). L'inventaire funeraire, assez riche et fort varie, consiste en
pendentifs et appliques de differentes formes, anneaux et boutons spheriques en bronze, en
argent ou en or, perles en pâte coloree, boucles d'oreilles, fibules, cofliers, monnaies d'argent,
pointes de Aeches, etriers, mors, boucles en fer etc. Dans deux tombes on a trouve des os de
cheval (M 1 et M 3, voir fig. 2), dans une autre des os de mouton. D'un interet tout particulier est la tombe 3, dans la fosse ovale de laquelle il n'avait ete depose qu'une partie des ossements d'un homme et d'une femme, meles a des os de cheval et de mouton. Un sabre et un
etrier brises suivant un rite en constituaient tout l'inventaire. Vu le manque d'analogies, on
n'a pu determiner s'il s'agit d'un rite special d'enterrement ou de sacrifices humains.
Les rapprochements que presentent leur rite et leur mobilier funeraires avec les decouvertes
similaires de la R. P. Hongroise, permettent aux auteurs d'assigner les tombes de Şiclll.u â une
population de cavaliers, plus precisement aux Magyars de la premiere moitie du x• siecle. Un
fait est significatif pour l'histoire de cette periode: c'est que les rares vestiges archeologiques rappelant la penetration vers l'ouest des Magyars se trouvent groupes autour des centres ou la population locale roumano-slave est attestee non seulement par fes sources historiques, mais aussi
par les decouvertes archeologiques. Ces centres sont les forteresses de Biharia et de Cenad, ou
l'on a localise les residences de Menumorut et de Glad.
Les reconnaissances faites sur le territoire du village ont permis de constater l'existence
d'etablissements de differentes epoques, parmi lesquels il convient de mentionner en premier lieu
un etablissement autochtone datant des x·- xn· siecles.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.

-

Plan du cimeticre du x• siCcle.
Tombe n° 1 et aon mobilier funeraire.
Tombe n° 9.
Mobilier funCraire des tombes n"" 11 et 12.
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC PĂCUIUL LUI SOARE

*

(r. Adamclisi)

S

ĂPĂTURILE

efectuate în insula Păcuiul lui Soare în toamna anului 1959 s-au
concentrat în partea de nord-est a cetăţii.
9biectivele principale urmări te au fost: a) reperarea eventualelor construcţii
din această parte a cetăţii; b) culegerea de date privind construcţia zidurilor; c) verificarea observaţiilor stratigrafice făcute în anii precedenţi.
Au fost trasate trei seqiu~i - S I A, S I B şi S I C (fig. 1).
Tuturor secţiunilor li s-a asigurat o lungime de circa 40 m, pentru ca în felul
acesta să fie surprinse atît resturile materiale din interiorul cetăţii, cît şi sedimentele
danubiene, precum şi eventualele vestigii arheologice din afara incintei.
Datele culese în cele trei secţiuni au confirmat în cea mai mare parte, şi au completat într-o bună măsură, observaţiile stratigrafice făcute în campaniile de cercetări
anterioare. In primul rînd, trebuie remarcat că observaţia din anul 1958, potrivit căreia
se postula atunci că în a doua jumătate a sec. X (epoca construirii cetăţii) terenul din
partea de nord-est a insulei era mai ridicat decît în rest 1 , şi-a găsit, o deplină confirmare
în săpăturile din anul 1959. Terenul cobora într-o uşoară pantă de la est spre vest.
Faptul în sine nu este lipsit de importanţă, pe de o parte, pentru explicarea anumitor
particularităţi ale sistemului de fundare a zidurilor de incintă, iar pe de altă parte pentru
precizarea împrejurării care a cauzat restrîngerea vieţuirii în sec. XIII-XIV, în jumătatea
estică a cetăţii.
In porţiunea de teren mai înălţată, adică înspre est, constructorii, pentru a funda
zidurile, au săpat şanţuri. Înspre vest, unde terenul se lăsa în pantă, temelia zidurilor
a fost amplasată direct pe sol, fără a se săpa şanţuri de fundaţie; în cazul acesta, constructurii, pentru a asigura o rezistenţă zidurilor, le Întăreau pe acestea la temelie prin
aşezarea de straturi de pămînt şi de mortar risipit.
Datorită faptului că terenul cădea în uşoară pantă, inundaţiile apelor Dunării,
care au început să se producă periodic începînd cu sec. XIV, au ameninţat direct partea
de apus a cetăţii. Aceasta a avut drept consecinţă restrîngerea vieţuirii în jumătatea estică
a incintei.

*
În S 1 A a fost surprinsă latura sudică a unui turn (?) exterior 2 lungă de aproximativ 10 m. Latura este prevăzută pe paramentul său interior cu patru crepide (fig. 2).
De remarcat că locul de încheiere a zidului de incintă cu latura turnului (?) a fost întărit
în interiorul incintei printr-un alt zid, lung de numai 1,75 m. Acest zid care va fi avut
• Colectivul arheologic a fost compus din: prof.
1. Nestor, responsabilul şantierului, Nifi Anghelcscu,
Petre Diaconu, Radu Hcitcl şi Radu Popa.
1 Malerialt, VII, p. 599.
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rol de contrafort, a fost prevăzut cu un prag lat de 0,35 m. Tot zidul se sprijină pe
o temelie masivă făcută din pietre de diferite mărimi legate cu mortar de var, in amestecul
căruia sint nelipsite pietricelele de riu. Temelia are o lărgime de 2,20 m şi o înălţime
de 1,20 m.
Atit zidul din exterior cit şi contrafortul din interior au fost amplasate in şanţuri
de fundaţie a căror bază era consolidată cu pari de stejari infipţi vertical in pămînt.
Capetele parilor rămase in afară au fo3t înţepenite apoi cu mortar din var şi pietriş de
riu. De remarcat că peste parii de stejar constructorii au aranjat traverse tot din stejar,
asemenea acelor sesizate in săpăturile anterioare 1, peste care de-abia după aceea a fost
aşternut primul rind de pietre nefasonate. Forma neregulată a pietrelor din primul şir
a provocat unele goluri şi inegalităţi, remediate de constructori prin umplere cu pietre
mici, după care rosturile au fost bine închise cu mortar hidraulic.
Peste acest şir de pietre s-a turnat un strat nivelator căruia ii urmează pietrele
fasonate ce reprezintă primul prag (fig. 2).
Pragurile ca şi zidul propriu-zis sint făcute din blocuri de piatră de formă paralelipipedică. Pietrele care servesc drept crepide au fost aşezate in aşa fel, incit toate au
feţele mici in afară. Feţele mici alternează cu cele mari numai in colţ. La temelia zidului
şi la primele două praguri s-a folosit mortar din var, nisip şi pietriş de riu, in timp ce
la celelalte două praguri a fost folosit mortarul hidraulic (cu multă cărămidă, pisată
mărunt).

Deasupra nivelului de la care s-a săpat şanţul de fundaţie urmează citeva pinze
de mortar risipit, care marchează diferitele etape succesive de ridicare a zidurilor. Ultima
dintre aceste pinze, conţinînd şi resturi mai numeroase de mortar hidraulic se opreşte
în dreptul celui de-al treilea prag. Straturile de nisip dintre dungile de mortar sînt depuse
intenţionat şi aceasta din două motive: pe de o parte, prin stratificările amintite se consolida temelia zidurilor, iar pe de altă parte, aceleaşi stratificări, pînă la înălţimea la care
se opresc, îndeplineau şi funqia de schelă.
Deasupra ultimului strat de nisip se află un altul cenuşos-vînăt, impregnat cu
bucăţele de cărbuni şi foarte puţine fragmente ceramice provenind de la va~e din sec.
X-XI. Impreună cu aceste cioburi s-a găsit şi o monedă din sec. XI. Aşadar acesta este
nivelul care marchează vieţuirea din epoca feudală timpurie de la Păcuiul lui Soare.
După aceea urmează un strat gros de aproximativ 0,20 m, compus din pămînt
vineţiu, depus probabil în mod intenţionat, peste care se suprapune stratul dre marchează vieţuirea feudală. In acest strat s-a găsit şi un mormînt creştin din sec. XIV,
fără inventar.
Perioada de după sec. al XIV -lea şi începutul sec. al XV -lea, cind cetatea este
părăsită, probabil din cauza pericolului tot mai mare al apelor dunărene, este marcată
de citeva dungi de nisip ca urmare a inundatiilor precum şi de citeva dungi de mortar,
rezultate din demantelarea de la sfîrşitul sec. al XVIII-lea sau începutul celui de-al
XIX-lea.
In secţiunea SIB, în afara zidului de incintă, au fost surprinse ruinele unui turn
de colţ, distrus în cea mai mare parte in epoca feudală (fig. 1). Intrarea în turn era marcată
printr-un prag plasat, cum este şi firesc, chiar în colţul fprmat de zidurile de nord şi
de est ale incintei. In ce priveşte tehnica de construcţie a zidurilor acestui turn, ea nu
se deosebeşte întru nimic de aceea descrisă mai sus. Dat fiind că săpăturile nu au putut
fi extinse, dimensiunile turnului nu au fost precizate.
Anul acesta, apele Dunării retrăgîndu-se neobişnuit de mult, a putut fi cercetată
şi extremitatea sud-vestică a zidului de incintă, care aici are orientarea aproximativ
1

M•ltritllt, VII, p. 599.
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est-vest (fig. 3 /1). La capătul dinspre mal, zidul are o grosime de 5,40 m. La capătul dinspre
pe verticala zidului au putut fi cercetate numai trei rinduri de pietre frumos
fasonate şi legate între ele cu mortar din var, nisip, sauriş şi cărămidă pisată. Se pare că
şi în acest loc a existat un turn, fapt sugerat de o platformă din pietre legate cu mortar
situată în afara zidului de incintă. Platforma are o lărgime de 6 m (de menţionat că pe
Dunăre,

Fig. 3. - 1, Clltremitatc:a

sud-vestică

a zidului de incintă; 2, extremitatea
zidului de incinră.

faţa

nord-estică

a

ei superioară se păstrează urmele unei demantelări, ceea ce înseamnă că, iniţial, ea
a fost ceva mai înaltă).
În extremitatea cealaltă a cetăţii (fig. 3 /2), în partea de nord-est, datorită tot
scăderii apelor, au apărut în Dunăre crestele a trei grupuri de blocuri, creste care mar1
chează traseul zidului de incintă in actuala albie a Dunării.
•
Pentru ilustrarea situaţiilor stratigrafice privind depunerile arheologice din interiorul cetăţii vom insista, în principal, asupra celor din I A (fig. 2), referindu-ne de
cîte ori va fi nevoie şi la situaţia din celelalte două sectiuni.
Şi în interior, ca şi în afara incintei, constructorii, pe măsură ce înălţau zidul,
înălţau şi terenul cu straturi de nisip marcate cu dungi de mortar din var cu piej:riş, mai
groase sau mai subţiri.
Momentul terminării construirii cetăţii este reprezentat peste ·tot de o placă de
mortar masivă care în unele locuri (S 1 C) atinge o grosime de 0,40 m.
Această placă este suprapusă de un nivel, în general subţire, compus din pămînt
de culoare verzuie închisă, conţinînd bucăţele de var, pietriş, cărbune şi puţine fragmente
ceramice, caracteristice culturii Dridu. În el s-a găsit şi o monedă din vremea împăra
tului Ioan Tzimiskes. Acestui nivel îi aparţin două bordeie, cercetate parţial, unul situat
în capătul de sud-vest al secţiunii I A iar celălalt în capătul de nord-vest al secţiunii
1 C. Dimensiunile laturilor lor variau între 3,50 şi 3 m, iar adîncimea gropilor, între
0,60 şi 0,75 m.
Acestui nivel îi urmează un altul numit in mod convenţional « cenuşos inferior»,
avînd o culoare cenuşie-vînătă, bogat in material ceramic, provenind în majoritate
de la vase-borcan cu buza pîlniată şi îngroşată la marginea de sus prin răsfrîngere în
afară (fig. 4). în ornamentarea vaselor predomină liniile orizontale incizate mărginite
pe umăr de linii în val sau benzi verticale. Obiectele de metal sînt reprezentate îndeosebi
de lame de cuţit şi scoabe. Printre cele de os merită a fi amintite mînerele de cuţit şi
îndeosebi unul frumos şlefuit, avînd în plus şi şănţuiri circulare (fig. 8 /1). Nivelului
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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cenuşos-inferior, databil în perioada domniei împăratului Vasi le al II -lea Bulgaroctonul,
îi aparţine un bordei situat în imediata apropiere a intrării în turnul din colţul de sud-est
al cetăţii.
Deasupra acestui nivel se află nivelul « cenuşos superior» la baza căruia, din loc
în loc, se găseşte cîte o lentilă de pămînt galben. El conţine relati\' puţină ceramică.

Fii(. 4.

rral(mcntc ccramicc din nivelul

"ccnuşos

infcri•>r "·

Aceasta prezintă elemente de tranziţie de la ceramica mai veche la aceea caractensucă
nivelului incendiat (fig. 5/1 ). Singurul bordei care poate fi atribuit acestui nivel se află
tot în colţul de sud-est al incintei, groapa lui perforînd in parte groapa bordeiului din
nivelul cenuşos inferior. Nivelul de locui re « cenuşos superior>> este răzuit din loc în
loc, răzuirile fiind provocate de amenajările celor cărora le este atribuit nivelul incendiat
- castaniu-roşcat.
« Castaniul-roşcat », ultimul nivel feudal-timpuriu, reprezentat de un strat gros
incendiat, a fost bine surprins şi în secţiunile noastre, asupra cărora referim.
Din păcate însă, de data aceasta nu a putut fi găsită nici o locuinţă care să poată
fi atribuită nivelului amintit, datat în a doua jumătate a secolului al XI-lea. În schimb,
ceramica smălţuită sau nesmălţuită ca şi alte obiecte din metal, sticlă, os sau piatră au
continuat să apară din abundenţă.
Majoritatea ceramicii nesmălţuite, lucrată în general din pastă caolinată curată,
provine de la vase-borcan avind buza de obicei şănţuită pe faţa interioară iar decorul
pîntecului reprezentat prin linii orizontal incizate in benzi sau continui (fig. 5/2-3).
Ceramica smălţuită verde-măsliniu se înmulţeşte în acest nivel. Din rindul ei merită a fi
amintite două torţi, cu reprezentări zoomorfe, respectiv un urs şi un mistreţ (fig. 6 jl-2).
Torţile au aparţinut unor vase cu buza aproape dreaptă, mărginind o gură larg deschisă.
Reprezentările zoomorfe amintesc de o tradiţie sarmatică şi nu este exclus ca ele să fie
în legătură cu anumite infiltraţii de populaţii alanice, care locuiau în această vreme în
spaţiul cuprins între mările: Caspică, Azov şi Neagră.
La Păcuiul lui Soare nu a apărut pînă ·acum nici un fragment ceramic decorat in
tehnica « sgrafitto >> care să poată fi datat în a doua jumătate a sec. XI.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Inventarul ceramic al acestui nivel se completează cu fragmentele provenite de
la vase lucrate din pastă impură, in amestecul căreia s-a folosit şi pleavă. Buza acestor
vase prezintă o şănţuire pe faţa interioară (fig. 5 /4). Interesant de remarcat că oale cu
asemenea profiluri au apărut şi în nivelul de locuire din sec. XIV (fig. 5 /5).

5

Fig. 5. - 1, fragment ccramic din nivc:lul « cenuşos superior» ; 2-4, ceramică din nivelul
«castaniu-ro~cat»; 5, bu7.i de vas din sec. XIV; 6-7, fragmente ceramice feudale timpurii
de pe Dealul Dervent.

Tot nivelului din a doua jumătate a sec. XI îi aparţine şi un borcan găsit în constratigrafice neclare. După formă şi ornament acesta poate fi atribuit, cu rezerva
cuvenită, unei populaţii răsăritene, migratorii - poate pecenegilor (fig. 7).
În sfîrşit, inventarul arheologic se completează cu cîteva olane avînd pe faţa lor
convexă reliefate semne alfabetiforme, în cazul de faţă litera K (fig. 8/2), precum şi un
otic de fier (fig. 8 /3). De remarcat însă că olanele despre care este vorba, după condiţiile de găsire ar putea să aparţină unui nivel feudal-timpuriu, anterior, probabil, primului.
Castaniului roşcat suprapus ici-colo de o dungă de pămînt nisipos impregnat cu
pete roşii, îi urmeazli trei niveluri din epoca feudală, datate: primul în a doua jumătate
diţii
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Fig. 7.

Fig. 6. - Reprezentiri
smAituiră

zoomorfe pc
verdc-oliv.

ceramică

Vas din sec. XI.

a sec. XIII şi începutul sec. XIV; al doilea,
către mijlocul sec. XIV; iar ultimul, către
sfîrşitul
sec. XIV ŞI începutul sec. XV
(fig. 2).
Epocii feudale, mal precis celui de-al
doilea nivel feudal îi aparţin şi cele şase
morminte descoperite în S 1 A şi trei morminte din secţiunea S 1 B.
Ceramica feudală se poate împărţi în
două mari categorii: smălţuită în diferite
culori şi nesmălţuită. Ceramica smălţuită este
reprezentată de ulcioare, străchini sau cupe
(fig. 9).

In cîteva cazuri, pe faţa interioară a strachinilor smălţuite
motive zoomorfe sau florale (fig. 9).

sînt

Fig. 8. - 1, miner de os pentru cutit (sec. XI); 2, olană cu semn rdicfat; 3, otic de fier din
a doua jumltate a ace. XI.
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Ultimul nivel arheologic feudal este acoperit de un strat de pimînt vegetal, a cărui
grosime variază între 0,03 m pînă la 0,40 m. Cu cît este mai apropiat de zidul de incintă,
cu atît stratul vegetal este mai subţire. Peste tot, în lungul zidului de incintă, el acoperă
dărîmăturile rezultate din demantelarea zidurilor care a avut loc la sfîrşitul sec. XVIII
sau începutul celui următor.
Paralel cu aceste lucrări s-au executat două
secţiuni şi pe panta de sud-vest a dealului Dervent, situat în faţa insulei << Păcuiul lui Soare)),
pe malul dobrogean.
Lucrările de pe Dervent au avut caracterul
unor săpături de salvare prilejuite de faptul că
drumul de căruţe amenajat de localnici aici continuă să distrugă bogate urme materiale din
epoca romană, dar mai ales din epoca feudală
timpurie. Cu acelaşi prilej s-a urmărit şi determinarea limitei de vest a aşezării de pe Dervent.
S-au ţrasat două secţiuni, amîndouă avînd
_
___.
o
lungime
de cîte 10 m. Prima dintre ele (S I
O.IJS
Derv.) avea o lărgime de 1,50 m, în timp ce a doua
avea o lărgime de numai 1 m.
În prima secţiune, ajungîndu-se pînă la
o adîncime de 0,90 m, s-a constatat că pămîntul
este viu. De aici, concluzia firească că în acest loc
sîntem în afara aşezării feudale timpurii.
În secţiunea S II Derv., încă de la suprafaţă s-a săpat într-un pămînt cenuşos, făinos,
datorit incendiului care a mistuit aşezarea. Pe
toată adîncimea, care la capătul sud-vestic atinge
2, 70 m, a apărut un bogat material ceramic prezentînd foarte numeroase asemănări cu ceramica
Fig. 9. - Cupli smăltuitl\ din epoca feudali.
primului nivel feudal timpuriu din incinta cetăţii
de pe insula Păcuiul lui Soare. Fragmentele
ceramice provin unele de la vase-borcan modelate din pastă nisipoasă şi decorate
cu linii orizontal incizate (fig. 5 f6- 7), iar altele, de la vase din pastă curat!, arse la
negru-cenuşiu şi decorate cu linii lustruite. Nu lipseşte nici ceramica smălţuită verde
oliv. Alături de ele au apărut şi fragmente de vase din epoca romană şi fragmente
de brăţări de sticlă. Dintre celelalte obiecte merită să fie amintit un corn prelucrat,
avînd la capăt o reprezentare zoomorfă.
Cu tot efortul depus, n-au putut fi sesizate diferitele niveluri de locuire deşi acestea
sînt atestate de către materialul arheologic. Aceasta se explica prin faptul că terenul
fiind în pantă, resturile nu sînt in situ, ci provin prin alunecare, de pe botul dealului.
Acesta este şi motivul pentru care pînă acum nu s-a găsit nici o urmă de locuinţă.
O cercetare atentă a malului dobrogean din faţa insulei Păcuiul lui Soare, cercetare
facilitată mai ales de nivelul scăzut al apelor Dunării, a aVJJt drept urmare descoperirea
carierii din care s-a scos piatra necesară construirii zidurilor cetăţii.
Cariera este situată la poalele castrului roman de la Dervent. În cîteva locuri se
păstrează urmele scoaterii blocurilor de formă paralelipipedică iar in alte cîteva s-au
găsit blocuri tăiate dar nedesprinse încă pe faţa lor inferioară. De asemenea, în patru
puncte deosebite au fost sesizate urmele primelor perforări pentru detaşarea blocurilor
făcute cu burghie al căror diametru măsura 0,035 m.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Din cele relatate rezultă că cercetările efectuate la Păcuiul lui Soare în anul 1959
au dus la rezultate importante pentru studierea trecutului istoric al sudului Dobrogei.
Observaţiile culese la faţa locului, luate în ansamblul lor, sînt de natură să
ridice citeva probleme deosebit de interesante legate de raporturile care existau in
sec. X- XIV între regiunile de la sudul Dunării şi cele de la nord.
Lăsînd la o parte faptul· că rezultatele de pînă acum, care, coroborate cu rezultatele
din alte aşezări dobrogene întăresc părerea că o dată cu a doua jumătate a sec. X pc
linia Dunării are loc o accentuată dezvoltare social-economică, mai trebuie subliniat
că la Păcuiul lui Soare, în nivelul celei de a doua jumătăţi a sec. al XIII-lea, au fost
sesizate aproape toate formele culturale premergătoare culturii Zimnicea, de la sfîrşitul sec. XIV. Faptul în sine este extrem de sugestiv, el constituind încă un indiciu
dl. regiunea Dunării de jos a jucat un rol deosebit de important şi în această epocă.
În afară de aceasta trebuie semnalată şi împrejurarea că la Păcuiul lui Soare,
aşezare din apropierea Silistrei (vechiul Dîrstor), au fost găsite şi anul acesta numeroase
dovezi materiale care atestă o strînsă legătură cu diferite regiuni de la est, nord, sud
sau vest .. Importanţa acestora constă fie în explicarea pătrunderii in aceste regiuni a anumitor populaţii, fie in cercetarea diferitelor procese ale schimburilor economice.
PETRE DIACONU, R. POPA
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APXEOJIOruqECKUE PACKOllKU B ll3KYIOJI .'lYH COAPE

PE310ME
Bo apeMR paCKonoK, npou3ae~eHHLJX oceHLJO 1959 r. Ha ocrpoae ll3KYJOJ1 nyu Coape,
6LJJ1H npoae~eHLI u ~ononHeHLI crpaTurpa<f»uqecKHe Ha6mo~eHHJI npe~L~I.I.UIX neT.
Y~aJlOCL ycraHOBHTL '-leTLipe pauHecpeo~llJibHLIX ropH30HTa, ~THPYeMLIX Jnoxou Me>K;zy
uropou nonoauHoA X a. H KOHQOM XI a., H ei.Qe TpH ropu3oHTa <f»eo~LHoA 3noxu XIII-XV ua.
Tor~a >Ke 6LVIH H~eHLI ocraTKH yrnoaoA 6awHH, pacnonmKeHHoA Ha ceaepo-BOCTO'-IHOM
KpaiO KpenOCTH, a TaK>Ke 6awHJI HJlH BOponl H8 ceaepHOft cropoHe KpenOCTHOft CTeHLI.
llapaJlJieJILHO C 3TH."H pa6oTaMH npoH3BO~HJ1HCL p&CKOilKH B paHHecpeo~LHOM QOCeJleHHH
Ha CKJIOHax XOJ1M3 ,IlepBeHT, pacnOJlO>KeHHOM Ha ~o6py~CKOM UOOepe>KLe .IlyHaR, UpoTHB ocrpooa
ll3KYIOJI JIYH Coape. 3~ecL 6LVIO ycraHOBJleHo, '-ITO OOHTBHHe npeKpaTHJlOCL BO BTOpoA UOJIOBHHe XI a.
B 3TOM ro~ ypoaeHL ao~LI '-1pe3BLI'-IaAHo noHH3HJlCJI H y no~HO>KHJI xonMa .UepaeHT, Ha
6epery JlyHaJI Y~aJlOCL HaHTH CJle~LI KaMeHOJlOMHH, H3 KOTOpOH H3JIJ1H KaMeHHLie rJ1LI6LI, Heo6xo/\HMLie ~.R nOCTpoAKH Kpenocru.

OE'b.RCHEHHE PHCYHKOO
Puc. 1.- 0.11llH pacKonoK o 03KyJOn nyA Coape.
Puc. 2. -l.Jacn. npocllHJJR BOCTO'IHoA CTeHbl y'lllcrK& SIA.
Puc. J. - 1, J0['0-3&11&JU1biA KOHCit KpeOocrHOA CTl:Hbl; 2, KOHCit ceoepo-BOCTO'IHOH KpenocrHoii CTl:lll•l•
Puc. 4.- ct>parMCHTbl KepaMHKH IIHH>KHe30nucroroll ropH30HTB.
Puc. S.- ct>parMeHT KCpaMHKH tloepxue:tOnucroroll ropH30HTB; 2-4, Kep&MHK& 11Kpacuooaro-6yporoll
ropu30HTB; S, KpaA cocyM XIV o.; 6-7, tllparMeHTbl panne41eo.~U~J~~>noA Kep&MHKH ua xonMe )lepoeHT.
Puc. 6.- 3ooMoPtlluble u306pa>KeHHR ua onuaKo&o-:JeneuoA rJUI3ypo&aHHoA KepaMHKe.
Puc. 7.- Cocy" XI a.
Puc. 8.- 1, KOCTRHaR py'IK& Ho>Ka (XI a.); 2, qepenHit& c penLetiiHbiM 3H&KoM; J, >Kenc311&R non:aTK& J1nH
O'IHCTKH 3eMnll c nnyra, aropoA OOJIOBHHbl XI a.
Puc. 9. - r muypouauuaR 'lllW& 4lcoJU~nbHOii :moxn.
4tJ-{'. 2
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LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE PACUIUL LUI SOARE
Rf~SVME

Les fouillcs faites en 1959 dans l'ile de Păcuiul lui Soare Ont eu pour but de vcrifier el
de completer les observations strati~raphiques des annces precedentes.
On a pu y determiner quatre niveaux de la haute epoque feodale, se situant entre la seconde
moitic du xe siecle et la fin du Xle siecle, ainsi quc trois niveaux feodaux des Xllle-XJVe
sieclcs.
A cette occasion on a decouvert les restes d'une tour d'angle placee dans le coin nord-est
de la forteresse, ainsi qu'une tour ou une porte sur le cote nord du mur d'enceinte.
En mcme temps, on a explore l'etablissement de la haute epoque feodale situee au bas de
la colline de Dervent, qui domine la rive dobroudjienne du Danube, en face de l'ile de Păcuiul
lui Soare. On a constate que l'habitation ne depasse pas ici la seconde moitie du Xlr sib:le.
Le niveau du Danube ayant ete, a un moment donne, exceptionnellement bas, on a pu
decouvrir sur la rive du Aeuve, au pied de la colline de Dervent, les traces de la carriere d'ou
avaient ete extraits les blocs de pierre en vue de la construction de la forteresse.
FXPI.ICATION DES fiGlJRES
Plan des fouilles de Păcuiul lui Soare.
Ponion du pro61 de la paroi est de la section SIA.
1, excrcmitc sud-ouest du mur d'enceinte; 2, C11tremitc nnrd-ouest du mur d'enceinte.
Fragments ceramiques du niveau infcrieur a terre «cendreUSClt.
1, fragment ccramique du niveau supericur :1 terre «cendreusc~t; 2-4, ceramique du nivcau
"brun-rougeatre~t; S, rebord de vase du XIVr sii:cle; 6, 7, fragments ceramiques de la hauce epoque feodal..- crouves
sur la cnllinc de Dervent.
Fig. 6. - CCramique cmaillee ven nlive a appliques zoomnrphes.
Fig. 7. - Vase du Xlr sii:cle.
Fig. 8. - 1, manche de couceau en os (XIr siecle); 2, tuile creusc a\'CC signe en relief; 3, cnucre de charrue
cn fer de la sccnnde moicie du X tr sii:cle.
Fig. 9. - Coupe emaillee de l'cpoque ftndale.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.
S.

-
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA RĂDUCĂNENI *
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cercetări
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Huşi,
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suprafaţă

Iaşi)

reg.

efectuate în cursul anilor 1957-1958 pe

şi al Jijiei, s-au descoperit, în partea de sud-est a comunei
Răducăneni, lîngă izlazul comunal de pe valea pîrăului Hămeiosul, urmele
aşezări feudale timpurii 1 •

Dătorită faptului că pe acest loc s-au semnalat resturi sigure de locuirc, care
prezintă

o deosebită importanţă pentru această perioadă - foarte puţin cunoscută din
punct de vedere arheologic în ~Ioldova - Comisia pentru studiul formării limbii şi
poporului romîn, din cadrul Academiei R.P.R., a programat aici în toamna anului 1959
o cercetare sistematică.
Aşezarea de la Răducăneni se află pe malul drept al pîrăului Hămeiosul, pe o mică
terasă înclinată spre nord-vest, situată sub poala dealului cu acelaşi nume (Hămeiosul).
Terenul fiind în pantă şi
compoziţia solului destul de
'
slabă, s-au produs numeroase
alunecări, care au distrus unele
~. '...
porţiuni din aşezare. De asemenea, apa Hămeiosului, ca şi
pîrăiaşele adiacente, au tăiat
albii adînci, contribuind astfel
şi
mai mult la distrugerea

...... .
•

1

....

aşezării.

Ţinîndu-se seama de aîmprejurări, s-au trasat
secţiuni numai în porţiunile
mai bine păstrate şi acolo unde

1

1
1
1
1

......_(!li'

ceste

cercetarea de suprafaţă a indicat, prin prezenţa fragmentelor ceramice, o locuire mai
intensă. Astfel, cu scopul de
a se stabili stratigrafia şi caracterul complexului de locuire
de aici, în porţiunea de nordvest a terasei s-au trasat trei
secţiuni (SI, SII, Sili), paralele, orientate nord-est-sudvest, cu lăţimea de 1,50 m şi

•

1
1
1
1

1
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•
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• Cnlccrivul şantierului a fosr compus din prof.
~1. Pcrrcscu·Dimhoviţa (rcspnnsahil) ~i Dan G. Tcodnru.

Rădudncni.

Fig. t. 1

\

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

10

~Om

\

Planul general al

Ccrccrărilc de
şi Dan

!1<. Zaharia

o
\

săp:\rurilor.

suprafaţă au fnsr
G. Tcodoru.

inrrcprinsc

d•·

IIA:\ 1;. TEUIUIIll.

•)

------------------------------------------------------------------lungimile respectiv de 15 m, 12 m şi 10 m, iar în partea de sud-vest şi sud-est încă
trei secţiuni (SIV, SV, SVI), paralele cu primele, avînd aceeaşi lăţime şi cu lungimilc
respec!iv de 20 m, 15 m şi 25 m (fig. 1).
In secţiunea SI săpăturile efectuate au scos la iveală şi au dezvelit în întregime două
scmibordeie (81 şi 82). Unul dintre ele (81) a fost parţial distrus de albia adînc săpată

UAiuviunt

U

Sol vegetal

P7777J

.r..'r.lt Otculfurti~ f'eudalo-t,mpul't

-

N•>'elul lfl TeneL

~

Sot "'u cu concr~ţ,unt

~ c•Jcaro~se

1 1 Piimint brun cenuşos
l___j (umplu tur• UmlbOI"t/Nior}

Fig. 2. - Profilul peretelui de esr al

seCţiunii

O

2m

1.

Fig. 3. - Pierrarul (soha) semihordeiului H2 .

a unui pîrăiaş, care trece pnn aproptere, în schimb cel de-al doilea (82) păstrîndu-se
în întregime.
Observaţiile stratigrafice făcute cu prilejul săpării celor trei secţiuni din partea de
nord-est a terasei au arătat că, imediat deasupra solului steril cu concreţiuni calcaroase,
de culoare galben-verzuie, ~e afl~ o depunere de culoare brun-gălbuie, care corespunde
unui nivel de locui re din epoca Latene II (tip Lunea Ci urei, laşi) 1 • Acest nivel de locui re,
gros în partea de nord-est de circa 10-15 cm, se subţiază treptat, pînă dispare, în partea
de sud-vest, reapărînd, în mod sporadic, în porţiunea de sud a aşezării. După nivelul
Latcne urmează un strat de pămînt negru cenuşos cu grosimea variind Între 20 şi 40 cm,
care aparţine perioadei feudale timpurii. Acest strat se subţiază, dispărînd brusc, in
partea de nord-est a terasei şi se îngroaşă treptat înspre sud-vest. În această parte
stratul feudal timpuriu se suprapune direct pe solul viu cu concreţiuni calcaroase.
Stratul feudal timpuriu este acoperit, la rindul lui, de solul vegetal actual, gros de
10-20 cm (fig. 2).
1

:\1. Pcrrcscu-Dimhovita, Jalllitrul ariNnlogir Tru/t{li,

in \"CII", \'1,1-2,1955, p. 1R3-IR7.
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Gropile ambelor semibordeie se observă clar în profilul secţiunii SI, constatîndu-se că nivelul lor de săpare începe de la baza stratului feudal timpuriu. Ele perforează nivelul Latene II şi variază ca adîncime între 0,70 şi 0,85 m, socotită de la
baza stratului feudal timpuriu.
Semibordeiele au o formă rectangulară, cu laturile de circa 4 X 4,50 m orientate
est-vest (B2) şi nord-est-sud-vest (Bl ). În colţul de est al fiecărui semibordei se afla
cîte un « pietrar ». La semibordeiul păstrat parţial (B 1), pietrarul era complet răvăşit, d!r
•
·~....
la semibordeiul al doilea (B2)
era păstrat în intregime. Acesta
a fost construit din pietre mai
~ ·.mari, plate, uneori ajustate pe
margini, precum şi din pietre
pt~fr. ul ' ·.': :: · • ·.
....
."
·fl.'n
mai mici puse pe margini. Pietrele mai mari au fost aşezate pe
cant, constituind un pătrat, în
jurul căruia s-au pus, pentru a
fi consolidate, pietre mai mici.
.... •..
În felul acesta soba avea aproximativ forma unui cub, cu latura
dinspre sud-vest lăsată liberă
pentru a forma gura de ardere.
___.__...__ Zm
o
Întregul parament de pietre era
aşezat pe un pat, de asemenea
Fi!;. 4. · l'lanul scmihurdciului 11~.
din pietre, gros de circa 10-20
cm. Dimensiunile pietrarului,
socotind întregul parament de pietre, care consolida cele trei laturi, formate din pictrele aşezate pe cam, variază între 0,75 şi 0,90 m. Pietrele sobei nu erau prinse intre ele
decît cu pămînt simplu bătătorit. Deasupra pietrelor aşezate pc cant se punea, probabil,
o lespede mai mare, care forma un fel de acoperămînt. În timpul dezvelirii acestui
pietrar, printre pietre au fost găsite şi numeroase fragmente ceramice, cu ajutorul cărora
probabil se umpleau eventualele goluri prin care ar fi putut să iasă fumul 1 (fig. 3).
În ceea ce priveşte intrarea locuinţelor, aceasta a fost surprinsă numai la un singur
scmibordei (B2), deoarece la celălalt (B 1), tocmai latura cu intrarea a fost distrusă. Această
intrare avea forma unui gang săpat puţin în pantă către interiorul semibordeiului şi era
situată în colţul opus pietrarului, adică pe latura de vest (fig. 4). În felul acesta se asigura
un curent de aer continuu, necesar bunei funcţionări a sobei.
Relativ la sistemul de construcţie a acestor semibordeie, semnalăm lipsa urmelor
de pari din interiorul sau de pe marginile lor. Probabil că acoperişul, de obicei în două
ape, se sprijinea pe nişte tălpi de lemn puse pe marginile gropii semibordeiului. De
asemenea, nu s-a găsit nici o urmă de scîndură arsă şi nici un fragment de chirpic. La
ambele semibordeie nu s-a putut observa, în afară de cîteva urme firave de cărbune şi
cenuşă înspre mijlocul locuinţei şi în jurul vetrei, nici o urmă de incendiu; probabil
că ele au fost părăsite în urma unor împrejurări, asupra cărora vom reveni mai jos.
În ceea ce priveşte urmele de cultură materială descoperite in interiorul şi împrejurimile semibordeielor, menţionăm prezenţa unor bogate resturi de ceramică, precum
şi a unor unelte şi obiecte de podoabă. De asemenea, s-au descoperit numeroase
1
Asemenea tip de pietrar a fost descoperit de
pruf. 1. Nestnr in aşe7.area de la Dridu; vezi 1. Nestnr

eaf?.!~

-
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şi

Eug. Zaharia, Jonâaitlt tk la DriJu, in Maltrialt, V,
p. 549.
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resturi de oase de animale, peşti, scoici şi melci, provenite de la hrana celor care au
locuit semibordeiele. Astfel, încă din cercetarea de s u prafaţă efectuată anterior in dărî
mătura laturii de sud-vest a semibordeiulu i B1, ş-au descoperit o seceră din fier şi
un impungător lucrat dintr-un corn de animal (fig. 5 7,9). În timpul dezvelirii acel uiaşi
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XII ).

semibordei s-au mai descoperit două fusaiole, dintre care una lucrată din ardezie roşte
şi decorată cu o linie dreaptă incizată (fig. 5 12,13), un fragment din lama unui cutit
din fier (fig. 5 5), un obiect, tot din fier, probabil un cirlig pentru uşă (fig. 5 6), precum
şi un virf de daltă din fier (fig. 5 1).
În interiorul celui de-al doilea sernibordei (B2), în apropierea pietrarului s-au descoperit două fusaiole din lut (fig. 5 10,11), iar spre mijlocul încăperii, pe podea, un
vîrf de săgeată din fier (fig. 5 8), o brăţară din bronz lucrată din fire torsionate şi cu
capetele prinse in lanţ (fig. 5 4), precum şi două cuie mici din fier, provenite probabil
de la acoperişul sernibordeiului (fig. 5 /2,3).
Ceramica acestor semibordeie, lucrată in intregime la roată, din pastă destul de
densă, de culoare brună, roşie-portocalie sau brun-cenuşie, cu multă scoică pisată in
compoziţia ei, uneori şi cu nisip, poate fi împărţită, după forme, în trei categorii.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Prima categorie o constituie borcanele de diferite mărimi (fig. 6 1 - 6). Acestea
au de obicei buza rotunjită, mai rar tăiată drept şi răsfrintă mai mult sau mai pu~in in
afară, un1crii prflcrninen{Î, gitul scurt, fundul adesea mai in~ust decit gura şi une<>ri
stampibt. Stampilele reprezintă cercuri simple sau concentrice tăiate de o cruce, o
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Ct·ra mica fc ml:oLi timpuri<· r,cc. XI

XII ).

linie sau numai o cruce. Decorul cel mai frec\'ent il constituie liniile orizontale, care
acoperă 2 .) din înălţimea \'asului. Gitul şi uneori umerii Yasclor sint ornamcntaţi cu
benzi de linii Yălurite strins, şiruri de tăieturi oblice, simpk sau dispuse sub forma unei
crengu~e de brad. Uneori, tăieturile oblice sint dispuse peste şirurile orizontale, alteori
alternează cu o bandă de linii vălurite. ~lai rar se întîlneşte şi decorul executat cu rotita
din~ată, precum şi benzile de linii vălurite care intretaie liniile orizontale. Nici unul din
:~n· ste borcane nu arc toartă.
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A doua categorie, destul de numeroasă o constituie d.ldările de lut (fig. 6 ,7- 9).
Acestea au buza teşită orizontal care este trasă in afară şi uneori tăiată vertical sau rotunjită. Dispuse simetric, de o parte şi de alta a gurii, se află totdeauna cîte două urechiuşe
pentru suspendare. Pereţii acestor căldări sint tronconici, uneori chiar verticali, iar fundul
puternic bombat şi evazat. Cele mai multe dintre aceste exemplare sînt ornamentate
imediat sub buză, pe corp şi chiar pe fund. Ornamentul, extrem de variat şi interesant,
constă din benzi de linii vălurite simple sau alternind cu benzi de linii orizontale, caneluri dispuse sub buză sau pe 2 ;'3 din corp, şiruri de alveole oblice, şnurul, precum şi
benzi de linii executate cu rotiţa dinţată. Decorul cel mai interesant este acela care
imită aspectul originalului din metal, după care s-a lucrat vasul de lut. Este vorba de
linii incizate, trase vertical pe pereţii vasului (cîte patru dispuse simetric) şi in cruciş
pe fundul vasului, mărginite de cerculeţe de asemenea incizate, imitind niturile. Liniile
şi cerculeţele reprezintă foile de metal (cîte două sau patru), prinse intre ele cu nituri,
după ce in prealabil erau îndoite pentru a li se da forma necesară unei căldări. Uneori
fundurile unor căldări au cîte un desen zoomorf, pus în legătură, după cît se pare, cu
unele din ocupaţiile locuitorilor.
A treia categorie, puţin numeroasă, reprezentată doar prin cîteva fragmente, o
constituie castroanele. Acestea au o formă tronconică, buza dreaptă nerăsfrîntă, rotunjită, uneori tăiată drept şi decorată cu crestături. Nu ne-a parvenit nici un fragment din
fundul vreunui exemplar. Sub buză, aceste castroane sînt uneori decorate cu benzi de
linii vălurite, iar într-un singur caz un fragment poartă şi urma unei torţi, care pornea
de la nivelul buzei. Avîndu-se în vedere că cele mai multe dintre ele aveau deschiderea gurii destul de mare, s-ar fi putut ca ele să fi slujit şi drept capace.

*
Deoarece nu putem face acum o analiză minuţioasă a întregului material descoperit
la Răducăneni, ne vom mărgini numai la unele precizări generale necesarcd incadrării lui
din punct de vedere cronologic.
:\lajoritatea vaselor provenite din aşezarea de la Răducăneni, pot fi atribuite,
prin aspectul lor, unei populaţii sedentare, a cărei ocupaţie, aşa cum ne indică şi uneltele
descoperite, poate fi legată de agricultură şi, într-o oarecare măsură, de păstorit. De asemenea, resturile de cochilii de scoici şi oasele de peşte ne atestă ca ocupaţie şi pescuitul
practicat în bălţile din apropiere (astăzi secate), bogate altădată în peşte şi scoici.
Relativ la ceramică, luînd în consideraţie formele de vase şi decorul, se observă
clar că unele din aceste elemente prezintă analogii cu ceramica corespunzătoare din sudul
Dunării. Ne referim în primul rînd la căldările de lut, punîndu-le în legătură - aşa cum
s-a mai afirmat de către unii cercetători 1 - cu căldările de metal romane, precum şi
la unele forme de borcane, care-şi găsesc analogii în aşezări le din Dobrogea 2 , Cîmpia
:\lunteană"a şi sudul Dunării 4 • Acelaşi lucru este valabil, în afară de forme, şi pentru
majoritatea din motivele ornamentale de pe vasele de la Răducăneni.
1
M. Chişvaşi-Comşa, l"ntlt condu::_ii islorict pt btl:{tl
ctromicii Jin m. 1 "/-XII, in JC/1 ·• VIII, 1-4, 1957,
p. 278; idem, Jlorii tk rdstiril pt ltriloriul R.I>.R. (i pdlrurrtkrto tltllltnlului romonic i11 Mo/Joro pt bo::o tloltlor orhtolo_(icr, in JC/F, IX, 1, 1958, p. 80.
1
Gh. Ştefan şi colaboratori, Jorrlitrul Gtlrl'dn-Dino.(ttio, in JC/1", IV, 1 -2, 1953, p. 251, fig. 4/14; idem,
._\ontitrul orbtologic Gtlrl'dtr-Dirrogelio, in JC/V, VI, 3- 4,
1955, p. 719 · 723, fig. 8 şi 9; M. Chişvaşi-Comşa, l"rrtlt
corrdu:{_ii istoria . .. , in JC/1 ·, VIII, 1 4, 1957, p. 280-285, pl. 2 şi 4.

3 1. Ncstor şi Eug. Zaharia, loc. cit.: l\1. Comşa, Jtiptilurilt tk /o HucOf', in .\loltriolt, V, p. 495 --499. Socotim
ci unele din formele de vase descoperite la Rădudncni
reprezintă tipuri care au evoluat din formele de \'ase
atribuite populatiei străromincşti.
4 Nady Sandor, C.IOUIICKe nocyt)e UJ lfopmaiiOfiQIIO,
in PA/1, BojtwdOIICKUX MyJeja, 5, Novi Sad, 1956,
p. 163-169, pl. 1, Il, III şi IV. Autorul atribuie resturile
de cultură materială descoperită aici unei popula(ii slave,
fără a aduce însă argumente care să sus(ină această

afirmaţie.

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

:'.\1',\TUHJ.I·: .\IIIIEOJ.oc;u:l·: IIE 1..\ 11.\lll:C.\:\E:\1

i:!!l

Nu este lipsit de interes sil amintim şi faptul că unele motive ornamentale şi chiar
unele forme de vase se leagă mai curînd de regiunile estice decît de cele sudice. Este
vorba de cîteva vase care-şi găsesc analogii în vestul R.S.S. Ucrainene, fiind atribuite unor
populaţii slave, precum şi cîteva fragmente ceramice provenite de la unele vase care
pot fi legate de o populaţie nomadă 1 • Prezenţa acestor exemplare în aşezarea de la Rădu
căneni trebuie pusă pe seama leg:lturilor pe care le-a avut populaţia sedentară de aici
cu populaţiile vecine sau cu acelea nomade, cu care a venit în contact. Probabil că acestora din urmă li se datoreşte şi distrugerea aşezării de la R:iducăneni.
Ca elemente de datare, în afară de ceramică- pe care o plasăm în sec. XI-XII,
prin analogie cu materialele ceramice descoperite în aşezări le amintite din Dobrogea 2 ,
Gmpia muntean:l 3 şi sudul Dunării 4 - ne mai poate servi şi brăţara torsionată din
fire de bronz, datată tot în aceeaşi vreme, pentru care avem analogii în Transilvania 5 •
Din punct de vedere etnic, pornind de la constat:lrile de pînă acum, nu putem
să atribuim aspectul culturii materiale descoperite la Răducăneni decît unei populaţii
sedentare vechi romîneşti, venită anterior din regiunile de sud, aşa cum ne-o dovedeşte, in afară de ceramică şi unelte, şi tipul de locuinţă şi sobă care-şi găsesc perfecte
asem:lnări cu acelea din Cîmpia munteană de la Dridu, atribuite de asemenea unei
populaţii străromîneşti. De altfel pentru această vreme (sec. XI-XII) în spaţiul carpatodun:lrean unele izvoare ruse 6 şi bizantine 7 atestă prezenţa unor populaţii străromîneşti,
volohii sau vlahii.
Descoperirea resturilor de locuire de la Răducăneni atestă prin urmare, din
punct de vedere arheologic, informaţiile izvoarelor scrise cu privire la populaţia veche
romînească.
J>.\\'1.: G. TEUDORL

APXEOJIOfHt.IECKHE PACKOIII\11 B P:lJlYK::>HEHH
PE:HOME
nouepxnocrnoro ·ncc:teJlOUaHHH toro-uocrottHoiî •1acrn ce.rta P~.LlYI<:JHenn o
rr. n JlOJJHHe pyttLR X::~Meitocy:t o6napy>t<HJJH CJJeJlLI pann~eo.LlaJJLHoro nocenennR.
CTORHI<8, p8cnoJJo>t<eHH8R H8 O./lHOM H3 ycrynou pyttLR X::~Meiiocy.1, 6LtJJ8 lJ8CTHlJHO p83pymena
ODOJ13HRMH H 80./lOH .
CncreMaTHtteCJ<ne pact<ont<H :JToro nocenennR BLIRBHJJH .llBe nony3eMJJRHI<H: OJllla H:J nnx
COXp8HHJ18CL DOJIHOCTLJO (8 2) (pHC. 4), .llpyraR >Ke 6LIJ18 lJaCTHlJHO pa3pywena. 3eMJJJIHJ<H HMeJJH
llpRMoyroJJLH}'JO ~OpMy CO CTOpOHaMH B 4 X 4.50 M, opHeHTHfOB8HHbiMH C BOCTOJ<a Ha 3a08Jl. fJJy6HH8
HX J<OJJe6a118CL OT 0,70 .IlO 0,80 M. 8 BOCTOlJHOM yrJJy 1<8>1<./lCit DOJlf3eMJIJIHI<H H8XO./lHJ18Cb nelJL (t<aMeHI<8) (pnc. 3), nocrpoennu H3 nocrauJJeHHLIX na pe5po 6oJJLWHX nJJOCI<HX J<aMneit n H3 MeJJI<HX
I<aMneA, YJ<penJJRnwnx 6onLwne. llettb H.\leJJa I<BB.LlpaTHyto ~opMy; O.zlH8 H3 BlfYTpeHHHX cropon
ne 38JleJJ8H8, lJTOOLI MO>t<Ho 6LIJJO pa3BO./lHTL oronL. KaMHH ct<penJJHJJHCL npocroiî yTpa\16ouannoiî
3eMJJeiî.
l.Jyo J<acaeTCH DXO./l8 8 :JTH >KHJIHIUa, TO ero Y/l&.10Cb OTO>K./leCTDHTL JJHWb B OJUIOH noJJy:JeM;IJIHJ<e. On HMeJJ BH./l naJ<JJonno DLipLIToro XOJ.ta, neJlYutero B >KHJJHll.le. B noJJy3eMJJRHJ<ax ne o6naPY>f<HJJOCL CJJe./lOB o6M83I<H HJJH o6o>t<>t<eHHLIX :lOCOI<. HnoenrnpL noJJy3eMJJRHOil cpanHHTeJJLHo

H

npo~ecce

1957-1958

1 M. Chişvaşi-Comşa, l'tt~lt cnndu:;_ii isloriu . .. , in
JCIV, Vlll, 1-4, 1957, p. 277, 279, 281--285.
1 Vezi p. 728, nota 2.
3
V ezi p. 728, nota 3.
1
V ezi p. 728, nota 4.
1 Dnrin Popescu, Ceruldri arhtolo.~iu in "fratuiiPania,

in ,\laltrialt, 11, p. 130, 132, 137 138, hg. 84 1 ~i 88.
1 G. Popa-Liscanu, I:;_Poartlt isloriti romirtil&r, 8uc.,
1934, voi. VII, p. 37- 39.
7 !'>Oicetas Choniares, Dt .ltant~tltCowtMna, 1\', ed. Bnnn,
p. 171.
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6oraT, ou cocronT H3 KepaMHKH, opyAHii u yKpaweHnii (puc. 5 u 6). Haumu TaK>Ke ocraTKH Kocreii
>KHOOTHLIX u pb16, paKoBHHbl u ynnTKH.
KepaMHKa noAp83JleJIJieTCJI Ha TpH KaTeropuu: 1, 6auo'IHOBHJlHLie cocyJlbl 6e3 py'leK, p83noii DeJIH'IHHLI (pliC. 6 1-6), C OTOrHyYbiM BCH'IHKOM, yKpaiUCHHbiC 110 yYJIODY ropH:WHTaJibHLIMH
11 uoJIHHCTbiMH JIHHHJIMH HJIH RMKaMH. Ha HOHbJIX cocyJlOD qacro ucrpe•1a10TCJI KJieiiMa; 2, 6pon:touble OCJtpa C ropH30HT3JibHO CpC38HHbiM H UbiTJIHYTbiM HapyiK)' DCH'IIIKOM CO CTCIIKaMH 11 UHJlC
yce'leHHoro KoHyca unu uepTHKaJibHbiMH, c BLUIYKJibiM u pacmnpRIOD.lHMCJI JlHOM. CocyJtbl yKpameHbl JICIITaMH ropH30HT3JibHLIX IUIH OOJIHHCTLIX JIHHHfi, 3Y6'1aTbiM UITaMIIOJI\ HJIH JIMO'IHbiM y:topoM. HnTepecULI u 3K3CMIIJIRpL1, HMHTHpy10mne opumHaJI MeTaJIJIH'IecKoro ue,tlpa. B opnaMenTe
npe:JaiiHLie JIHHHH u KPY>KKH uao6pa>KaiOT JIHCTLI u KJICIIKH. Ha .nue Hei<OTOpbiX uenep BHJlell
:JOOMOP<tliiLIÎi cp:JaMCHT, KOTOpbliÎ MO>KHO CUJI38Tb C 38HJITH.HMH >KHTeJICiÎ j 3, COXpaiiiiiiiiiHec.H
:IHUib O OOJIOMK8X MHCKH C yYJIODOM B BH)lC yce'ICHHOro KOHyca H C npRMLIM HeoTOI"HYTbiM
ueH•IHKOM. HHor;ta 3TH cocy;tbl yKpameHLI noA ueH'IHKOJ\t oonHoo6pa:mLIMH JIHHHJIMH. Ha
neKoTopLIX 3K3CMIIJIRpax pa311H'IaiOTCR CJICJtLI pyqeK.
AHaJIH:J 3THX KaTeropnii KepaMHKH noK83aJI, 'ITO OOJibiiiHHCTBO ,tleKopaTHDIILIX «Jx>p.'\\ 11 yaopoo IIMeeT aHaJIOrHH K 10ry OT JlyHaJI, 8 BaJiaUICKOiÎ paBHHHC H U Jlo6py.ll>KC. Jla>Ke THII >KHJIHD.la
11 ne'lb Haxo;tRT cOOToeTcruue o yKa38HHLIX o6nacTRX.
HeKOTopLie cocy.nLr yKa:JLIHaiOT uHa CDJ13b c DOCTO'IHLIMH o6nacrJIMH; OHH CDHJleTeJibCTOYIOT
O COJI3JIX OCC.IlJIOrO HaCeJICHHJI P3JlYK3HCHH C HCKOTOpbiMH CJIQOJIHCKHMH HJIH KO'ICOLIMH WlCMCHaMH.
Bepm1n1o, KO'ICOHHKH u pa3pymWin noceneHne P:J;tyK:JtţeHn.
Hcxo.nR H3 BLnuecKa38HHoro, aurop oTHOCHT o6nnK MaTepnaJILHoii KYJILTYPLI o P:>;tyK:>IIeHn K XI- XII un. u cn.H3LIHaeT ero c ;tpeuHe-pyMLIHCKoii HapoJlHOCTbiO. TaKHM o6pa:JoM, coo6meHne pyCCKHX H DH38HTHiÎCKHX IIHCbMCHHLIX HCTO'IHHKOO O HapO,tlHOCTH DOJIOXH HJIH UJiaXH,
6LITOuanmeii na TeppnTopuu Mo;mooLI, no,tlTnep>K.IlaeTCJI apxeonomqecKHMH ncc.He;touaHH.HMH.

Oli'MICHEHIIE PIICYHKOB
l'nc.
J>nc.
Pnc.
J>nc.
Pnc.
l'nc.

1• 2. -

I':JiiYIOIICIIII. 06n1nii n:1an racJ<OIIllK.
llroctmm. lll~o•moii "'cnhl pa3f'C:Ja 1.
3. - Ka.'IICIIK8 (ncttb) ll!lJIY3CMJIHIIKH o~.
4. - IIJJan no:1pcMJIHIIKH 8 1 •
S. - l'anHc«<lcoAilJlhllbJC Of'YJtHH n yKpamcnHH (XI-XII 1111.).
6.- Pannc$cc.•Jtarlb118H KCJ'BMIIKa (XI-XII 1111.).

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE RADUCANENI
RESUME

A l'occasion des recherches de surface, entreprises en 1957-1958, on a d~couvert dans
la partie sud-est de la commune de Răducăneni, dans la vallee de Hămeiosul, les vestiges d'un
ctablissement de la haute epoque feodale. Situe sur une des terrasses du cours d'eau, l'ctablissement est en partie detruit par les glissements du terrain et les crues.
Les fouilles systcmatiques faites dans cet etablissement ont mis au jour deux huttes â demi
cnfouies dans la terre, dont l'une entierement conservee (B2, fig. 4) et l'autre seulement en partie.
Ces huttes, en forme de rectangle aux cotcs mesurant 4m X 4mso. ctaient orientces dans la direction
E - O ou NE- SO et avaient 0m70 -- c,mso de profondeur. L'angle est de la picce ctait occupe
,par une cheminee (fig. 3) construite en grandes pierres plates posees en dclit et consolidccs par
des pierres plus petites, intercalees entre elles, le tout lie avec tie la terre simple pilonnee. La
cheminee avait la forme d'un carre dont l'un des cotes (le cote SO), celui ou l'on allumait le
feu, ctait libre.
L'entree de ces huttes, qu'une scule d'entre elles avait conservee, consistait en un couloir
en pente descendante debouchant dans la demeure. On n'a trouve trace ni de l'enduit de terre
glaise ni des planches brulees. L'inventaire des huttes est assez riche, consistant en ceramique,
outils et objets de parure (fig. 5 et 6). On y a egalement trouve des restes osseux d'animaux et
de poissons, des coquillages et des coquilles d'escargots.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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l.a ceramique comprend trois categories:
1. Des pots de differentes dimensions (fig. 6 11 --6), a re bord evase, sans anses et decorcs
de lignes horizontales ou de vagues. Ces pots portent souvent a leur base une marque de potier.
II. Des chaudrons en terre cuite a rebord fortement evase, corps tronconique ou cylindriyue et base bombee ou evasee. Ces vases sont decores de lignes horizontales, de vagues, d'imprcssions executees a l'aide d'une roulette dentee ou d'alveoles. Certains exemplaires, particulierement
intcressants, constituent une "imitation des chaudrons en metal, leur decoration reproduisant,
au moyen de lignes incisees et de pctits cercles, l'agencement des plaques metalliques et jusyu'aux
rivets des modeles. La base de certains chaudrons presente une decoration zoomorphe
trahissant les occupations des habitants.
III. Les soupieres, dont on n'a d'ailleurs trouvc yue des fragments, sont caractcrisccs
par un corps tronconique et un rebord droit non cvase. Certaines d'entre elles presentent, juste
sous le rebord, un decor de vagues. Quelques exemplaires portent encore des traces d'anses.
L'analyse des differentes categories de ccramique pcrmet de les rapprocher pour la plupan
des formes connues de la region sud-danubienne, de la plaine valaque et de la Dobroudja. Les
types memes de hutte et de cheminee decrites ont leur correspondant dans ces regions. Certains
vases, pourtant, indiquent en outre l'existence de liens avec l'est, explicables par les relations
yue la population sedentaire de Răducăneni devait sans doute avoir avec certaines tribus slaves
ou nomades. C'est un de ces groupes nomades qui aura, probablement, provoquc la destruction
de l'etablissement de Răducăneni.
Grâce a ces donnees, l'auteur date les elements de civilisation matcrielle de Răducăneni
aux XI< - XII• siecle• et les attribue a une population roumaine ancienne. Les informations des
sources ecrites, russes et bvzantines, relatives a l'existence sur le territoire de la Moldavie d'une
po~ulation ~enommee Volohi ou V/ahi se trouvent ctre ainsi corroborees par les donnees archeologJques.
EXPI.JCATJO!Io; DES HC;URES
l'ig.
Fig.
Fig.
Fig.
fig.
Fig.

1.
R:i.uucanc:ni. Plan d"c:nsc:mblc: des fuuillcs.
2.
l'rufil de la parui c:st de: la section 1.
3.
Chemincc: de: la huuc 8z.
4. -- l'lan de la hunc: ~5. - Out ils et ohjc:ts de parure de la hau te cp<><JUC: fcodalc (X 1"
6. - CCrami<Juc: ue la haute CI"KJUe feudale (X 1" X Il" sicclcs).
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SĂPĂTURILE DE SALVARE DE LA TRIFEŞTI*

A

1959, cu prilejul unor lucrări de amenajare a terenului, executate în curtea
Sfatului Popular Trifeşti (raionul Iaşi), s-au descoperit, întîmplător, mai multe
morminte de inhumaţie. Prin intervenţia Muzeului de istorie a Moldovei din laşi
a putut fi salvat de la distrugere un singur mormint, care, atit după poziţia şi orientarea
scheletului, cît şi după jumătatea de cruce relicviar descoperită ca inventar, aparţinea unui
cimitir feudal din sec. XIII. Pentru cercetarea complexului arheologic descoperit,
în intervalul de la 15 la 30 iunie, s-a efectuat un prim sondaj in acest cimitir.
Locul unde s-au efectuat săpăturile este situat pe terasa inferioară a Prutului şi prezintă o uşoară înclinaţie de la nord clltre sud.
Sondajul a început prin trasarea a două şanţuri paralele (1 şi Il), cu lăţimea de 1 m,
orientate NNE 1200 °/ 00 - SSV 3325 °/ 00 , la distanţa de 2 m unul de altul.
Datoritll numllrului mare de morminte descoperite, a fost sllpată aproape întreaga suprafaţll dintre cele două şanţuri (fig. 1).
Din punct de vedere stratigrafic, prin acest sondaj s-au stabilit următoarele: sub
stratul de pietriş, de la suprafaţă (0, 10 m), apare solul cu humus, mai gros în sectorul

1

N LUNA MAI

Fig. 1. - Planul Slip:lturilor de la

Trifcşti

din 1959.

de nord (0,30 m) şi mai subţire în sectorul de sud (0,10-0,15 m). Sub acest strat urmează
o depunere de culoare brună (0,30 m), în cuprinsul cllreia se întîlnesc sporadic fragmente
ceramice cucuteniene. Acest strat stă pe un sol galben cu concreţiuni calcaroase, steril,
gros de 0,15-0,20 m.
In continuare, prezentăm principalele rezultate ale săpăturilor din 1959 de la
Trifeşti.
• Săpăturile au fost
alc:ătuit din Ion loni!ă

exc:cutatc: de către: un eolc:c:tiv
(rCAponsahil), Boamb:i J.c:on şi

Dupoi Vasile (studen1i).
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A. MORMINTE DIN PRIMA EPOCĂ A FIERUL l

În sectorul de sud al şanţului I, sub mormintul feudal nr. 6, la adîncimea de 0,35 m,
-a descoperit un mormînt de incineraţie, hallstartian.
formîntul feudal de deasupra a deranjat parţial mormîntul mai ve~hi, căruia din
această cauză nu i s-a putut preciza forma gropii (fig. 2).
1\cest complex funerar din
prima epocă a fierului se compune din următoarele cinci vase :
1. Urnă din pastă negricioasă, cu marginea mult răsfrîntă
în afară, cu luciu la exterior, fundul îngust, buza faţetată, prevă
zută cu caneluri orizontale, paralele pe gît şi oblice pe umă r.
Canelurile de pe umărul vasului
sînt întrerupte de patru grupe de
proeminenţe plate, dispuse două
cîte două, una sub alta (fig. 3 /5).
2. Urnă din pastă negricioasă, cu pete cărămizii, decorată cu caneluri pe buză şi sub
margine. Umerii vasului sînt ornamentaţj cu patru zone de caneluri
oblice, dispuse simetric. Pe porţiunile dintre aceste zone, decorare
şi ele eli caneluri în formă de ghirlandă, sint prinse, ca şi la vasul
nr. 1, cîte două proeminenţe plate,
una triunghiulară şi alta cu şa la
mijloc (fig. 3 /4).
Fig. 2.
Mormint de incineraţie hallstattian.
3. Strachină din pastă neagră-cenuşie, cu
patru" proeminenţe mici sub margine, care a servit drept capac pentru vasul nr. 2 (fig. 3 /3).
4. Vas din pastă cărămizie, cu pete negricioase, cu marginea puţin l ăţită în afară,
gît cilindric şi o proeminenţă pe umăr (fig. 3 /1).
5. Vas mic din pastă roşiatică, bitronconic, cu gura în formă de pîlnie
(fig. 3 /2).
În toate aceste vase, exceptînd strachina care a folosit drept capac, s-au găsit resturile osteologice calcinate aparţinînd probabil unei femei şi unui copil 1 •
În interiorul vasului nr. 4 s-a găsit o brăţară de bronz torsionată, trecută prin
foc, cu patină verde (fig. 7 11).
Datarea acestui mormînt de incineraţie constituie deocamdată o problemă cu atît
mai dificilă cu cît ne lipsesc elemente care să permită o încadrare mai precisă. Ţinînd seama
de forma şi caracteristicile vaselor nr. 1 şi 2 înclinăm pentru datarea acestui complex
funerar către sfîrşitul Hallstattului timpuriu. Cercetările viitoare urmează să precizeze
poziţia a faţă de grupul cultural Şoldăneşti-Basarabi.
1

Dctcrmin:'irilc au fost

făcute

de c.-\rrc l\bri:1 Cri~rcscu .
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Tor primei epoci a ficrului sau C\'Cntual epocii bronzului îi apaqinc un mormînr
de inhumaţic situat în \·ccinărarca de est a mormîntului de incineraţic, descoperit la O,R5 m
adîncime faţă dl· suprafaţa acrual:i a solului. Groapa acestui mormînr este de formă rorund:.i.
în plan, iar schclcrul afbr în inrcriorul ci era căzut pc spate din poziţia ~czîndă, cu privirea îndreptată spre ?-\1·:. Piciorul drept era adus înainte ~i îndoit de la genunchi, cu !aha

J

Fi~ .

.l.

\"asL"

din ntonninrul Jl·

lllCIIh.:r:llh.:

hall~tallian.

la oasele hazinului, iar cel stîng, îndoit tor de la genunchi, era adus spre piept, pcsH·
piciorul drepr. .\mbclc mîini erau dcp:lrrarc de corp. in apropierea capului, spre marginea
gropii, s-au găsit, într-un strat de ccnu~:l (?) gros de R tn cm, fragmcnrc de oase de
animal, puse probabil ca ofrandă.
În sectorul central al săpăturii s-a descoperit un mormînr cuprinzînd scheletele a
două bovidcc. Groapa mormîntului, adîncă de 1 m ~i deranjată în marginea de :r\E de
o groapă modernă, a\·ca forma unui patrularcr cu un colţ alungir. ,\mbclc animale erau
în poziţie culcată pc dreapta (fig. 4). Primul bovidcu, la care s-a ajuns numai prin înl:lturarea strarului de pietriş, avea corpul orientat N\'- SE, iar capul împreună cu regiunea
ccrvicală îndreptat spre S\'. :\lcmbrele anterioare sînr în poziţie normală de mers, iar
cele postcrioarc, care zăceau în adîncime sub cel de al doilea schelet, sînt aduse lîngă
osul stern. Celălalt schelet se află spre ]\\' faţă de primul ~i este :ipsit de regiunea ccn·icală ~i de craniu. Atît membrele anterioare, cît ~i cele postcrioarc, din care lipsesc fcmurcle,
sînt în poziţie normală de mers. Scheletele de animal zăceau la 0,50 m adîncime faţ:l dl·
suprafaţa actuală a solului ~i nu pc fundul gropii. Sub schelete s-au găsit împr:lştiate
cîteva fragmente de coaste ~i un os iliac dintr-un schelet de om. ,\ccastă poziţie a oscmintclor omeneşti nu poate fi explicată printr-o eventuală jefuire a mormîntului, sau alt deranjament, deoarece, în aceste împrejurări, ar fi trebuit să se deranjeze mai întîi scheletele
de animal, ceea ce nu s-a observat în timpul săpăturilor.
Pc pămîntul galben de la fundul gropii s-a observat o pată căr:lmizie, de
formă aproape ovală, cu diamctrii de 15 · 25 cm. Fxccurindu-sc o scqiunc prin
acest sector, s-a constatat că această pată pro,·inc de la un foc făcut pc fundul
gropii şi că grosimea solului galben devenit cărămiziu tn procesul arderii nu
trece de 0,5 cm.
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Înmormîntările însoţite de sacrificarea \'itelor cornute mari se întîlnesc destul
de rar. .\ccst obicei este cunoscut pc \'olga ~i în Caucaz Încă de la sfir~itul epocii bronzului,
dar el continuă să fie practicat ~i mai tîrziu 1 •

Datarea acestui mormînt nu poate fi stabilită deocamdată cu certitudine. :;\;-ar
ti exclus ca el să ap:uţină primei epoci a ticrului, fiind în legătură C\'cntual cu cele două
morminte menţtonatc mat sus.
B. \IOR\111\:Tl·: Dl\: VRE\IE.\ ORÎl\Dl'IRII FEL'D.\I.F

În afară de mormîntul
amintit la începutul acestui raport, cu ocazia sondajvlui nostru
s-au mai săpat încă 19 morminte
de inhumaţie. De asemenea, s-au
semnalat încă cinci morminte de
inhumaţic, aparţinînd probabil tot
orînduirii feudale, care urmează
a fi dcgajatc ~i cercetate prin
săpăturilc \'iitoare. Prin urmare,
numărul mormintelor feudale descoperite la Trifc~ti în 1959 se
ridică la 25 .
. \dîncimca lor este foarrc
\·ariată. Astfel, în sectorul de sud
Fi!(. S.
Cruce rdiniar de hr .. nz.
ca nu depă~qtc 0,40 m, crescînd
treptat înspre centrul ~i nordul porţiunii săpate, unde ajunge pînă la 1,05 m de la
suprafaţa actuală a solului. Gropi le mormintelor, în limita posibilităţilor care au per1

'·

1. .\krpl·rt.

,\I,IIII<'PII<I./hl " " <lp.wo./0.'/111 .-pniiiC.'O :/,IH<I.I.>I<'/..'1,

in .1// '· -12, I'JS4, 1'· s~.
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mis să se facă observaţiuni în acest sens, aveau o formă rectangulară, cu colţurile
rotunjite, uneori mai largi la cap şi mai înguste la picioare.
Toate scheletele sînt în poziţie întinsă pe spate, orientate VSV (capul) - ENE
(picioarele), cu privirea îndreptată spre E, NE sau N. Unele deosebiri se constată numai în ceea ce priveşte poziţia braţelor, după
care s-au putut stabili pînă acum următoarele grupe:
1. Ambele mîini îndoite de la cot, cea stîngă pusă pe abdomen, iar cea dreaptă pe osul stern sau davicula stîngă. Această
poziţie se întîlneşte la majoritatea scheletelor (mormintele nr. 1, 3,
5, 8, 12, 16, 18 şi 20).
2. Ambele mîini îndoite de la cot şi aşezate pe oasele Fig. 6. - Plăcuţă de
bronz, decorată in tehbazinului. Un singur mormînt (mormîntul nr. 13).
nica a11 repguui , cu mo3. Ambele mîini îndoite de la cot, cea dreaptă adusă pe umărul tive florale stilizate.
drept, iar cea stîngă pe abdomen. Un singur mormînt(mormîntul nr. 6).
4. Ambele mîini îndoite de la cot, cea dreaptă adusă pe bazin, iar cea stîngă
pe abdomen. Un singur mormînt (mormîntul nr. 14).
5. Mîna stîngă îndoită de la cot şi pusă pe osul st_ern. Nu putem preciza poziţia
mîinii drepte, care lipseşte. Un singur mormînt (mormîntul nr. 11 ).
Celelalte opt schelete aveau oasele mîinilor prost conservate sau deranjate şi în
consecinţă nu s-a putut preciza poziţia lor iniţială.
Inventarul mormintelor feudale este foarte sărăcăcios. La cele mai multe dintre
ele nu s-au găsit decît cuie de fier de la talpa încălţămintei şi resturi putrezite de
lemn, găsite aproape totdeauna sub schelete.
umai în mormintele nr. 6, 15 şi 19 s-au
găsit resturi de lemn şi deasupra scheletelor.
In mormîntul nr. 15 s-au semnalat resturi
putrezite de scîndură atît din fundul şi
capacul sicriului, cît şi din pereţii lui
late raii.
Din mormintele feudale provin urmă
toarele obiecte:
1. O jumătate de cruce relicviar de
bronz, aşezată cu faţa în sus, sub vertebrele
cervicale, în mormîntul nr. 1 (fig. 5). Piesele
2
de acest tip, descoperite în număr mare pe
teritoriul U.R.S.S. şi datate în sec. XII- XIII,
sînt considerate de B. A. Rîbacov ca produse ale meşteşugarilor din Kiev 1 .
2. O diademă din plăcuţe rectangulare
de bronz şi mărgele mici, cusute pe pînză,
găsită pe fruntea scheletului, în mormîntul
nr. 12. Plăcutele sînt decorate în tehnica au
Fig. 7. - Obiecte de metal; 1, brăţară torsionată de
bronz (prima epocă a fierului); 2, buton de bronz; 3-4,
repo11sse cu ~otive fiorale stilizate şi au în
cercei simpli de bronz; 5, virf de săgeată din fier
(orinduirea feudală).
fiecare colţ cîte o gaură mică pentru a putea
fi prinse pe ţesătură (fig. 6). Un exemplar de
un tip apropiat, lucrat în aceeaşi tehnică şi decorat cu motive vegetale stilizate, a fost
găsit în aşezarea feudală din sec. XII-XIV de la Bedehaza 2 , iar altele în cimitirul
1 B. A. Ribacov, PeMecno i)puHeu Pycu, Moscova,
1948, p. 261-264; idem, PacKe»IKII 80 Br1111:»ce B
/948-/949 u., inKS, XXXVTIT, 1951, p. 38, 41 şi fig . 19.

1 K. Horedt, A;tzarta dt la Sf Ghtorght-&dehaza, în
Materiale, TI, 1956, p. 22 şi fig. 17/4.

47-c 2.
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feudal de la Izvoare 1 . De asemenea, în cimitirul feudal descoperit la Hlincea-Iaşi, la
capul a două schelete de femei s-au găsit mărgele mici de os şi sticlă şi cîte două
plăcuţe de argint aurit, de formă pătrată, decorate în aceeaşi tehnică dar cu motive
animaliere 2 •
3. Doi cercei simpli de bronz, unul găsit în mormîntul nr. 8, în partea stîngă a
craniului (fig. 7 /4), iar celălalt în mormîntul nr. 17, în partea dreaptă a craniului (fig. 7 /3).
4. Trei butoni de bronz, de formă sferică, găsiţi în regiunea claviculei stîngi,
unul în mormîntul nr. 12, iar ceilalţi doi în mormîntul nr. 21 (fig. 7 /2).
5. Vîrf de săgeată din fier, cu peduncul, găsit pe abdomen, sub mîna stîngă, în
mormîntul nr. 6 (fig. 7 f5).
Pe baza elementelor de inventar din mormintele feudale de la Trifeşti putem data
întregul complex funerar de aici în sec. XIII Prin cercetările viitoare urmează să se
stabilească mai precis limitele de început şi de sfîrşit ale acestui cimitir.
ION JONITA

OXPAHHTEJibHbiE PACI<OllKH

B

TPH<I>EillTH

PE310ME

Bo

BTOpOA DOJIODHHC HJOHII

1959

r. npoH3DOAHJIH paCKOIU<H Ha clleoJ(8JlbHOM MOrHJlHHKC D

TpnclleWTH (.HcCKoA o6nacm); npn 3TOM 6buto IIBltAeHo 25 norpe6eHJdt c -rpynonOJto>KeHHeM, H3
KOTOpblX 6biJIH HCCJlCJ(OBaHbl 20 .
.HMbt norpe6eHHA npRMoyroJlbHbi, c 38KpyrneHHbiMH yrJtaMH. CKeJICTbi D DbiTIIIfYTOM nono>KeHHH opHeHTHpoBaHbl C 38~a- JOro-38naJ(a Ha DOCTOK- CCDCpo-DOCTOK. roJlODbl o6p~CHbl
na DOCTOK, ceDepo-DOCTOK HJ1H ceDep. Y 6oJlbWHHCTBa pyKH COnfYTbl D JtoKTe, JteBall pyKa Jle>KHT
Ha >KHDOTe, a npasall- Ha rpyAHHe HJ1H Ha JlCDOA KJIJO'IIIQC.
H3 HHDeHTapll norpe6eHHA ynoMRHeM: noJIODHHY 6poH30Doro penHKDHAHoro Kpecra, AHaAeMY H3 MeJU<HX 6yCHH H 6poH30DblX nJtaCTHHOK, yKpaweHHble CI"HJ1H30B8HHLIM paCTHTeJ11>11blM
opHBMemoM «au repousse >>, ADe npocTble 6poH30able cep~om, -rpH KpyrJlble 6poH3QDbie nyroDHin>J H
>KCJle3HbiA HaKOHC'IHHK crpe.11bl. fipHHHMlUI DO DHHM8HHC TIUI 3THX H3J(CJ1HA, a&TOp CKJIOHCH ~TH
po&aTb clleoAaJlbHbrA MorHJtbHHK o TpncllewTR XIII D.
llpn HCCJte,no&aHJUIX 6biJIH H8AACHbl H ,npyme norpe6eHHII 6onee paHHeA 3noxn. ADrop
OTMC'IaeT norpe6eHHC C -rpynOCO)I()I(CHHeM, COCTOIIIltCC H3 DIITH cocyJ(OB H 6poH30BOro paHHeraJtbWTaTCKOro DHTOro 6paCJICTa, a TaK>Ke norpe6eHHe c -rpynonono>KeHHeM, DepoRTHo roro >Ke DpeMCHH,
D DRAC KpyrnoA liMbi, D KOTOpoA CKCJICT, HaXO,IlHDWHACII paHee D CHNI'IeM DOJlO>t<CfiHH, JlC>KaJl
Ha cnHHe. K paHHe>KCJle3HOMY DCKY OTHOCHTCII H ,llpyroe norpe6eHHe, oepollTHO CBII38HHOC C nepDbiMH
ABYMII; oHo co,llep>KHT CKCJleTbi AOyx KpynHbiX poraTbiX >KHDOTHbiX. CKeneTbi 3THX ,nDyx >KHDOTHblX Jle>KaT Ha rny6HHe 0,50 M HBJ( ,llHOM liMbi norpe6eHHA. fio,ll HHMH H8AACHO HCCKOJlbKO p&CCblnaHHbiX 'ICJIODC'ICCI<HX pe6ep H T830Ball KOCTb. fiorpe6eHHR COnpoDO>K.ABBWHCCJI >KCpTBonpHHOWCHHeM KpynHoro poraToro CKOT8, 6biJIH H3DCCTHbl D fipHBO.li>Kbe H Ha KaaK83C f>KC B Ha'I8JIC
6poH30DOro DCK8j OHH npo,llOJl)l(aJOTCII H D 3noxy paHHC>KeJIC3HOro DCKa. ,IlanbHCAWHC paCKOnKH
DHecyT yro'IHCHHR D ~THpoDKY norpe6eiDUI.

Oli'b.RCHEHHE PliCYHKOB
Pac.
Pac.
Pac.
Pac.
Pac.
PHc.
Pac.

saua;
1

1.- JlnaH pacKonoK s Tpacl>ewTa s l9S9 r.

2.- ram.wmTCKoe norpe6eaae c TpynOCO>tOKCHHCM.
3.- CocyJUa1 H3 ram.wmTCKoro norpe6eaHJI c Tpynoco>tOKtHHeM.
4.- norpe6eHHe c TpyoononO>KCHHCM, co CKenCTilMa ,llByx 6biKOB.
S.- lipoH30BbiA KpecT-pemu<BaR.
6. - lipoH30BIUI 6JIJixa co CTIUIH30BilHHbiM pacnrrem.HbiM opHaMeHTOM «au repousse ».

7. - )l(enC3Hble 113,AenHJI: 1, BHTOA 6poH30sbiA 6pacnCT (paHHeM<ene3aoro seKa); 2, 6poH30BaR nyroJ--4, DpocTbiC 6poH30BbiC cepbi"Hj S, M<ene3Hb1A HllJ(OHC'IaaK CTpenbl (cpeJUICBCKOBbC).

Radu Vulpe,

ti 341/3, 4.

l!(.rtltiTt,

1957, p. 50, 325, 331, fig. 338

1 M. Pelreac:u-DîmboviJa, ŞafllimJ tiTbtologi( Hiillllll·
lllfi, în SCIV, V, 1-2, 1954, p. 244 şi lig 6.
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TRIFEŞTI

RESUM~

Au cours des fouilles f~tes pendant la seconde quinzaine du mois de juin 1959 dans la
necropole f~odale de Trifeşti (distr. de Jassy), on y a trouv~ 25 tombes a inhumation, dont
20 ont ~t~ ~tudi~es.
Les fosses ont la forme de rectangles aux angles arrondis. Les squelettes sont couches
sur le dos et orientes invariablement dans la direction OSO- ENE, tandis que leur re gard est
tourne vers l'est,le nord-est ou le nord. La plupart ont les coudes ftechis, la mam gauche reposant
sur l'abdomen et la main droite sur le sternum ou sur la clavicule gauche.
Parmi l'inventaire recueilli, il faut citer: une moitie de croix- reliquaire en bronze, un
diademe de petites perles et de plaquettes en bronze decorees de motifs ftoraux stylises au repousse,
deux boucles d'oreilles simples en bronze, trois boutons spheriques en bronze et une pointe
de fteche en fer. D'apres les types de ces differents objets, l'auteur incline a dater le cimetiere
feodal de Trifeşti du XIW siecle.
Au cours des travaux, on a en outre decouvert une serie de tombes, de beaucoup plus
anciennos que les premieres. Il faut, par exemple, mentionner une tombe a incineration, renfermant cinq vases et un bracelet en bronze en torsade d'epoque hallstattiene ancienne; de m~me,
une tombe a inhumation sans doute de la ~me epoque, a fosse ronde, contenant un squelette
qui, de sa position initiale assise, etait tombe sur le dos. Une troisieme tombe, egalement de la
premiere epoque de l'âge du fer et probablement en rapport avec les deux autres, contenait les
squelettes de deux bovides. Les squelettes des deux animaux gisaient a OmSO au-dessus du fond
de la fosse; au-dessous de ceux-ci etaient eparpilles quelques cotes et un os iliaque humains.
Les inhumations accompagnees de sacrifices de grandes ~tes a cornes sont attestes des le debut
de l'âge du bronze dans les regions de la Volga et du Caucase et continuent encore au cours de la
premiere epoque de l'âge du fer. Les fouilles a venir permettront peut~tre d'assigner une date
plus precise a cette tombe.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. t. - Plan dea fouilles de Trifqti, campagne de 1959.
Fig. 2. - Tombe hallstattienne a iocincration.
Fig. 3. - Vuea de la tombe hallstattienne a incincration.
Fig. 4. - Tombe a inhumation avec les restes de deux bovides.
Fig. 5. - Crom-reliquaire en bronze.
Fig. 6. - Petite plaque en bronze decoree de motifs ftoraux stylisea au repousse.
Fig. 7.- Objets mCtalliques: 1, bracele~ en tonade, eo bronze (premiere cpoque de l'Age du fer); 2, bouton en
bronze; 3-4, boudca d'oreiUca simplca, en bronze; 5, pointe de ftkhe en fer (epoque fCodale).
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ARHEOLOGIC SUCEAVA *

A.

din 1959 s-a continuat cercetarea şi studierea obiectivelor principale
din sectoarele «Oraş», «Cetatea de Scaun)) şi << Platoul din faţa Cetăţii de Scaun»,
aprofundîndu-se şi explorarea aşezărilor din perioada de trecere la feudalism pe teritoriul oraşului, iniţiată ind din campania precedentă, şi lucrările de consolidare de la Cetatea de S'caun, executate cu resursele
apreciabile, puse la dispoziţie de
--------------1'
organele de partid şi de stat din
1
oraş. Sprijinului arătat de aceleaşi
1
autorităţi i se datoreşte şi faptul d
unele complexe dezvelite în punctul Şi pot au putut fi conservate şi
amenajate ca muzeu în aer liber.

I

N CAMPANIA

SECTORUL

ORAŞ

Reluate după o intrerupere
de doi ani, săpăturile din sectorul
« Şipot )) din campania anului 1959
au avut ca sarcină principală sondarea în continuare a botului de
deal pe care, in 1953, s-au descoperit
resturile unui bordei slav 1 • Pentru a putea cuprinde o suprafaţă
mai mare de teren pentru cercetarea locului, a fost folosit sistemul de săpătură pe suprafaţă.
LEGENDA PODELEI
LEGENDA VETRE/
In suprafaţa cercetată (no~ Podtaul bordtiului 1:1111 Urmt d• foc ~i ctnu~i
.
tată VII /1959) care însumează,
.
~ lldi"ncifuri cu urmt de arsura
fJD·
puttrnici .•.,.; cenusi
~ R•lfUf'l J~lu dl d'l
.
după lărgirea săpăturii in funcţie
earopidtplri
4/IPietrsinJitu
de nevoile pe care le dictau comFig. 1. - Planul bordciului slav nr. 2 descoperit la « Şi pot».
plexele descoperite, circa 200 m2 ,
au fost descoperite şi cercetate
un număr de trei complexe, aparţinînd unor vremuri diferite, după cum urmează:
a) Pe latura de nord a suprafeţei cercetate a fost descoperit cel de-al doilea horclei (fig. 1) aparţinînd aşezării slave sesizate aici cu şase ani inainte. Spre deosebire de
*

In campania de alpituri a anului 1959, colectivul
a fost compus din : V. Vltlfianu ti M.
Petrescu-Dimbovita, responsabili, Al. Andronic, Gh.
Arion, T. Maninovici, M. Matei, Eug. Ncamru, M.
Nieorcscu, El. Popovici, C. Soroccanu şi Dan Tcodoru,

şantierului

membri.

a.

t
SCIV, V, 1-2, 1954, p. 300 şi urm.; M. D. Matei,
CDtllribuţii la tll-fltrta ttramitii slaH tk la S u.-eara, in
JCIV, X, 2, 1959, p. 409 şi urm.; idcm, C.!UlSRHCKue

noceAtHUR • Cy11a•e• in Dati4, IV, N. S., p. 375 şi urm.
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M. D. MATEI, M. :'iiCORESCl', Al •. ANDRONIC, GH. ARION, T. MARTI:"OVICJ ti E. NF.AMTlJ
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2

bordeiul nr. 1, acesta se pbtreazi incomparabil mai bine, oferind pentru cercetare
nu numai o suprafaţi mai mare din podea dar şi posibilitatea surprinderii clare a nivelului de sipare şi de stabilire a uneia din dimensiuni, cea de-a doua putind fi presupusi
cu oarecare aproximaţie. S-a putut astfel constata că bordeiul a fost săpat dintr-un strat
de culoare cenuşie deschisă, care nu a putut fi surprins însă decit pe o porţiune cu totul
redusă, in preajma bordeiului. În rest, el fusese distrus cu prilejul săpării unor locuinţe
mai noi, aparţinînd epocii feudalismului dezvoltat (sec. XV -XVI). Stratul amintit este
reprezentat de un pămînt grăunţos, in care apar destul de rar fragmente de lemn carbonizat prin ardere, precum şi foarte uşoare, destul de greu perceptibile, pete de cenuşă.
După datele de care dispunem acum, putem aprecia că grosimea acestui strat este in
medie de 4 cm şi nu depişeşte niciodată 8 cm.
Adincimea bordeiului este de 1,05 m faţă de nivelul de săpare. Bunele condiţii
de păstrare a pereţilor de sud-est şi nord-vest au făcut posibilă stabilirea laturilor respective ale bordeiului cu destulă siguranţi. Cît priveşte laturile de sud şi de nord, precizarea
lor a fost cu neputinţă, datorită faptului el ele au fost distruse ulterior părăsirii bordeiului,
şi anume: latura de nord a fost distrusă prin desprinderea unei bucăţi din malul suprafeţei
cercetate, in urma cutremurului din 1940, cu care prilej s-a antrenat şi o parte a bordeiului
slav, iar latura de sud a fost distrusi cu prilejul săpirii unui bordei din sec. XV. Cercetarea
acestui bordei a confirmat că bordeiele aşezării slave in discuţie nu aveau pereţii dptuşiţi
cu lemn, ci aceştia erau amenajaţi simplu, doar prin săparea mai atenti a gropii bordeiului. Avînd in vedere că in profil nu au apirut urme de lutuire a pereţilor, fapt la care
se adaugi şi constatarea el nici podeaua bordeiului nu era lutuită, ci realizati doar prin
b:ttătorirea pimîntului, se poate, credem, formula concluzia el, in vremea dreia ii
aparţine aşezarea, slavii nu utilizau ind lutuirea locuinţelor lor. Aceasta se va petrece
într-o epocă ulterioară, şi anume abia in sec. VIII 1 •
Ca şi in cazul primului bordei, acesta avea in unul din colţuri (de data aceasta sigur
in colţul de nord-est) o vatd deschisi, construiti din piatd (gresie) de dimensiuni şi
forme diferite, toate prezentînd urme de arsud. Pietrele aveau dimensiunii~ de 3 X 5 x 5 cm
şi mergeau pîni la 2 x 10 x 22 cm. Judecind dupi forma suprafeţei pe care o inchide
ultimul rind de pietre al vetrei şi dupllimitele pe care le sugerează pimintul ars şi cenuşa
aflati ind pe vatd, sintem indreptiţiţi si credem el vatra avea forma unui patrulater
cu colţurile rotunjite şi dimensiunile de circa 1 X 1,10 m. Pietrele care servised la construirea vetrei deschise nu erau legate intre ele cu pimînt şi nici vatra propriu-zisă nu era
lutuiti, aşa cum se va întîmpla mai tîrziu 2 •
..
lncheind aceasti sumară prezentare a celui de-al doilea bordei al aşezirii slave de
la « Şi pot)), ne dmine doar de adiugat el bordeiului i se poate presupune o formă
rectangulad, cu dimensiunile de circa 3,80 X 3,50 m. Judecind dupi prezenţa unor gropi
de pari situate aproape pe mijlocul bordeiului, pe axa nord-sud, se poate presupune
el bordeiul avea un acoperiş in doui ape. Deşi din intrarea bordeiului nu s-a putut surprinde nimic, credem el aceasta se afla pe una din laturile distruse acum ale bordeiului
şi intrucit vatra se afla pe latura de nord, ni se pare mai uşor de admis el intrarea era
dispusi pe latura opusă, cea de sud.
Cercetarea bordeiului descris mai sus a permis descoperirea a destul de numeroase
materiale arheologice, aflate atît pe podeaua bordeiului, in interiorul vetrei lui, cit şi in
umplutura locuinţei. Materialele descoperite se impart în patru categorii, şi anume:
ceramică, obiecte de uz casnic, obiecte de îmbddminte şi podoabe.
Ceramica (fig. 2/1, 4, 7) este toati de factură inferioară şi se inscrie in intregime
in limitele aceleiaşi categorii. Vasele sînt de tip borcan, de dimensiuni variabile şi sînt
1

M. D. Marei,

Cotrtribuţii .

.. , p. 421.

1

lbitllffl, p. 423.
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fdrd e.....wpţie lucrate cu mina. Pasta este de calitate inferioară, insuficient frămîntată ~i
foarte hogată in impurităţi. Prezenţa in pastă a pietricelelor, uneori de dimensiuni destul
de mari, a făcut ca feţele \'aselor să nu poată fi modelate suficient, ele prezentind numeroase
proeminen~e, care le dau un aspect neregulat. Culoarea vaselor este aceeaşi pentru toate
fragmentele descoperite pînă acum in aşezare: gălbuie. Diferă doar tonul, care la unele
vase este mai inchis, trecind
uneori in spre cenuşiu, iar alte1
ori căpătînd o culoare aproape
1
albicioasă. În ceea ce priveşte
....1
formele, ele sînt in general ace~
......
~
lea cunoscute in ceramica desc::.
1
~
coperită în bordeiul 1 _'1953 şi
1
1
se caracterizează printr-o oare1
1
1
care zvelte~ă a Yaselor. Buza
___ _J1
1
vaselor este in general puţin
- __ l
1
înălţată 1i slab răsfrintă in afară.
Pereţii nu au aceeaşi grosime
la toate vasele, iar in ceea ce
priveşte fundul acestor vase
semnalăm
existenţa
a două
tipuri: unul reprezentat prin
vase cu fundul evident profitat,
al doilea, de vasele cu fundul
tras puţin spre interior, şi in
acest caz mai gros. Ceea ce se
Fig. 2. - Materiale descoperite in hordciul slav nr. 2.
cere semnalat în mod deosebit
este faptul că in cele două bordeie cercetate pînă acum din aşezarea slavă de la « Şi pot)) nu s-a descoperit decit ceramică neornamentată. Sînt doar două cazuri, a căror lămurire ulterioară se impune, de
descoperire a unor vase cu ornament: un vas cu
buza ornamentată cu linii incizate, iar altul care
prezintă două impunsături (fig. 3) situate imediat
sub buză şi aflate la o distanţă de 6 cm una de alta.
Printre obiectele de uz casnic distingem
fusaiole, cu~ite, ace şi suie. Fusaiolele sînt de tipuri
diferite, dar confecţionate toate din argilă. Ca formă, ele se impart in mai multe categorii: bitronconice cu feţele simple, bitronconice -- poliedrice
şi plate (fig. 2 ;2--3, 5).
Judecind după descoperirile din campania din
1959, se pare că locuitorii aşezării slave de la «Şipot ))
cunoşteau foarte bine tehnica prelucrării osului,
ceea ce le permitea să confecţioneze o gamă bogati
de obiecte din oasele diferitelor animale pe care
Vas slav ~(ornamentat n cu
Fig. 3.
impunsături.
le vînau sau creşteau. Din acest material ei confecţio
nau minere pentru piepteni, ace, suie şi altele (fig. 4).
Categoria obiectelor de îmbrăcăminte este reprezentată de o cataramă de fier de
formă rotundă, care se păstrează foarte rău.
O ultimă categorie de obiecte descoperită in bordeiul slav este aceea a obiectelor
de podoabă, reprezentată printr-o mărgea şi o fibulă « digitată ». Mărgeaua (fig. 2 j6)

-.
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lucrată din pastă de sticlă şi are forma cilindrică, puţin îngroşată la mijloc.
două capete ca şi la mijloc, ea este prevăzută cu cîte un inel în relief, de culoare
în timp ce mărgeaua este de un alb lăptos.

este

La cele
cafenie,

Fi bula (fig. 5) face parte din categoria fibulelor « digitate », atribuite în mod curent
slavilor şi este turnată din bronz. Ea este compusă dintr-un semidisc frontal pe care sînt
prinse cele cinci «degete », de la care porneşte piciorul fibulei, de o parte şi de
alta căruia sînt dispuşi cîte doi
butoni puţin încovoiaţi. Capătul
piciorului se termină printr-o
umflătură despărţită în două de
o muchie.
Pe baza materialelor descoperite atît în primul bordei cît şi in cel
de-al doilea, şi cu ajutorul analogiilor ce s-au putut stabili cu descoperiri din alte locuri, mai ales de pe
teritoriul U .R.S.S. 1 , aşezarea slavă
de la « Şipot » poate fi considerată
ca cea mai veche aţezare slavă de
pe teritoriul R.P.R. şi atribuită
Fig. 4. - lmpungătoare din
Fig. 5. - Fibulll. << digitatll. »
corn de cerb.
de bronz.
sfîrşitului secolului al VI -lea şi
începutul veacului următor 2 •
b) In imediata apropiere a bordeiului slav a fost descoperit un beci datînd din
epoca feudalismului dezvoltat. Cercetarea integrală a acestui complex a permis să se stabilească faptul că, deşi aparent întregul complex a fost construit în acelaşi timp, de fapt
el a fost construit în două etape, şi nu a fost folosit concomitent pe toată suprafaţa lui.
In prima fază beciul a avut intrarea situată pe latura de răsărit, fiind săpat pe toată
suprafaţa lui în pămîntul viu. Intrarea era prevăzută cu trei trepte care se plstrează foarte
bine şi acum, fiecare din ele întărită la bază cu o scîndură şi realizată prin cruţare în timpul
săpării beciului. Atît treptele cît şi podeaua beciului au fost lutuite.
Groapa beci ului a avut in prima fază dimensiunile de 5,60 X 5,20 m. Pe marginea
gropii, pe toate cele patru laturi ale beciului erau dispuse paralel cîte două bîrne groase
a căror lăţime era iniţial mai mare de 0,30 m şi grosime de 0,20 m. Pereţii beci ului, păstraţi
în condiţii relativ bune, erau căptuşiţi cu scîndură, probabil pe toată înălţimea.. lor. Din
această căptuşeală de scînduri se mai păstrează încă unele resturi prinse de peretele de pămînt
şi rămase acolo după distrugerea beciului prin incendiu. Pe latura de răsărit a beciului
s-au păstrat, în afara birnelor - tălpi şi gropi de la parii verticali sau de la intrarea beciului
(fig. 6). Distrugerea prin incendiu a acestui beci nu a dus şi la părăsirea lui sau a locului
pe care fusese construit. La foarte scurtă vreme după incendiu, pe acelaşi loc a fost construit
un al doilea beci, care se suprapune în parte celui abia distrus. De data aceasta însă, intrarea
beciului s-a construit pe latura lui de nord (fig. 6). Construit mai simplu decît în prima
fază, beciul al doilea nu avea decît cîte o singură bîrnă - talpă pe fiecare latură, dar
pereţii erau şi de data aceasta căptuşiţi cu scînduri. Pentru a suplini lipsa celui de-al
doilea rind de bîrne, constructorul beciului a aşezat pe marginea bîrnelor pietre de dimensiuni mari, dispuse pe cant. Pereţii celui de-al doilea beci au fost numai parţial săpaţi
în pămîntul viu, întrucît cel de est şi de nord se înscriau aproape pe toată lungimea
lor în dărîmăturile vechiului beci, cel de-al doilea depăşind limitele acestuia (vezi planul).
1 Avem in vedere muerialele descoperite la Nezvisko,
pe Nistru şi, in gen~ral, descoperirile care definesc, prin
caracteristicile lor, a~a-numitul «tip Jitomir » al eera-

micii slave (pentru

relaţii

suplimentare cf. M. D. Matei,

CAaeRHCKue noceMHUR • Cy11aee, /o(. (Î/.).
1

Cf. M. O. Matei, Contributii .. . , p. 428-429.
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În legituri cu intrarea beciului din a doua fază, precizăm că ea este prevăzută tot cu trepte
ca şi în prima fad (tot trei trepte), dar acestea nu au fost săpate numai în pămîntul viu
ci au folosit şi o parte din dărimătura vechiului beci, întrucît se suprapune uneia din laturile acestuia.
La construirea celui de-al doilea beci s-a ivit probabil nevoia unei amenajări suplimentare a lui. Astfel, pe latura de vest a beciului şi parţial pe latura de sud a fost adincit

!ECENIJA
r::-:::1

l....;.;.,;J

l!iminl~~~~" plpm/.11 ~u ~hiÎ"jjie'l
Crqt~i tiep;ri

Cropitn potle1
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Arsuri
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~drf
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Fig. 6. - Planul beciurilor feudale din sectorul « Şirot ,.,

un al treilea beci, a cărui podea se afla cu circa 2,10 m mat JOS decit aceea a beciului
din care se intra in el. Acest beci a fost prevăzut cu nouă trepte, fiecare )ati de circa
0,20 m, şi înaltă tot atit. Deşi treptele nu au fost Întărite cu lemn ci numai lutuite, ele
au şi acum aspectul iniţial, fapt care nu-şi găseşte explicaţia decit în presupunerea că au
fost foarte puţin folosite. Rostul acestui beci mai mic decit celelalte două descrise mai
sus, precum şi dimensiunile lui exacte nu pot fi date acum, deoarece condiţii obiective
au impiedicat cercetarea integrală a complexului, care va fi realizată in campania următoare
de săpături.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Materialele descoperite in cele trei beciuri constau, in marea lor majoritate, din
fragmente ceramice, provenind de la vase de uz casnic şi mai rar de la cahle de sobă. În
proporţie de peste 90%, ceramica de uz casnic era nesmălţuită, dar de calitate destul de
hună. Lucrată din pastă aproape fină, in care se foloseşte ca degresant nisip mărunt
şi arsă fără excepţie la roşu, ceramica aparţine din toate punctele de vedere celei de-a
doua jumătăţi a veacului al XV -lea. În afară de ceramică, in beciuri au mai fost descoperite obiecte de metal (balamale de uşi, cuie, lacăte, cuţite etc.).

LEGENDA
• Crt1pi th p1ri
l777'l NillfiiUI d• e.il~1r•
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~ Sfr•t d~ lut gslb•n
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fig. 7. - Planul hordeiului feudal (sec. X VI) din sectorul « Şipot ».

Alături de acest material s-au mai descoperit şi numeroase monede de argint sau
aramă, moldoveneşti sau străine, toate aparţinînd secolului al XV -lea şi confirmind datarea
propusă

mai sus.
c) Pe latura de răsărit a beci ului aparţinînd fazei întîi, in nemijlo<;ită apropiere a
lui, s-a descoperit un al treilea complex, cu puţin mai nou decit beciurile descrise mai sus.
Este vorba despre un bordei care se păstrează foarte bine, constituind din acest punct
de vedere un caz unic pîni acum la Suceava.
Săparea acestui bordei a făcut să se distrugă aproape in intregime latura de sud
a bordeiului slav (vezi punctul a) şi o bună parte din intrarea primului beci. Datorită
unor intervenţii mai tirzii, partea superioară a bordeiului a fost distrusă, pereţii lui
putînd fi cercetaţi doar pîni la înilţimea maximă de 0,45 m.
Săpat într-un pămînt de umplutură., bordeiul are laturile de 3,50 X 3,50 m. Podeaua
ca şi pere\ii lui sint lutuiţi cu un strat de lut galben-albicios, gros de circa 2 cm. Faptul
că atît la pereţi cît şi mai ales pe podea se pot observa cu uşurinţă. două straturi de lutuială,
ne duce la concluzia că bordeiul a fost folosit o vreme destul de îndelungată. ln
colţul de sud-vest al bordeiului este situat cuptorul de formă alungită, construit pe o platformă de lut, cruţată la siparea bordeiului, platformă care depăşeşte marginile cuptorului
cu circa 0,30 m. Atit platforma cit şi cuptorul sînt lutuite destul de bine. Cuptorul are lungimea de circa 1,25 m şi lăţimea de circa 0,60 m, şi judecind după curbura pereţilor cuptorului, acesta nu putea si fie mai inalt de circa 0,60-0,70 ~· Jumătate din latura de sud
a bordeiului este ocupată de intrarea lui, din care insi nu se mai păstrează. trepte, ea
apărînd mai mult sub forma unui plan inclinat. Semnalăm însă faptul că pe ambele pirţi
ale intrării pereţii ei sint întăriţi cu rinduri suprapuse de pietre, legate intre ele cu
lut galben.
Buna păstrare a întregului bordei a permis si se descopere atît gropile parilor de
la uşa bordeiului (aflate pe ultima treaptă a intrării) cit şi acelea ale pirţilor de susţinere
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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a acoperişului. Aceştia din urmă sînt dispuşi pe axa nord-sud a bordeiului, pe mijlocul
lui (v. planul). Pe latura de vest a bordeiului, în spaţiul rămas liber intre prispa cuptorului
şi peretele de nord, s-au putut sesiza gropile picioarelor unei laviţe, a cărei lăţime nu putea
fi mai mare de un metru, iar lungimea de circa 2 m. In încheiere, precizăm că bordeiul este
adînc de circa 1,70 m de la nivelul actual al solului şi avea un acoperiş în două pante,
limitele căruia se sprijineau probabil chiar pe marginea gropii bordeiului. Această din urmă
părere se întemeiază pe constatarea că nicăieri în colţurile bordeiului nu s-au descoperit
gropile parilor de colţ.
Categoria cea mai numeroasă a materialelor descoperite in bordei o reprezintă
ceramica de uz casnic, în cea mai mare parte smălţuită. In afara ceramicii, în umplutura
bordeiului şi pe podeaua lui s-au descoperit cîteva obiecte de fier (mai ales cuţite), trei
monede, iar la intrarea bordeiului un mîner de sabie în stare de conservare destul de rea.
Pe baza materialelor descoperite, mai ales pe podeaua bordeiului, considerăm că
da tarea lui la începutul secolului al XVI -lea este foarte posibilă, fără să se poată face însă
o încadrare cronologică mai îngustă a acestui complex.

*
Tot in sectorul « Oraş>> a mai fost făcută în campania aceasta o săpătură constind
din două secţiuni paralele, în curtea internatului liceului de băieţi << Ştefan cel Mare>>.
Rostul acestor secţiuni a fost acela al stabilirii stratigrafiei locului şi descoperirea unor
noi urme ale vechiului cartier meşteşugăresc al Sucevei din sec. XV -XVI. Cercetările
au arătat însă că în acest punct straturile de cultură sînt cu deosebire subţiri (ale sec. XVXVI) şi în cea mai mare parte distruse de intervenţii mai noi. Aceasta a făcut ca cercetarea urmelor de viaţă din secolele arătate să fie imposibilă. Din materialele descoperite
in acest punct se cuvine semnalată o salbă, constînd din 17 monede moldoveneşti de
argint şi cîteva fragmente ceramice smălţuite.
M. D. MATEI

şi

MARA NICORESCU

CETATEA DE SCAUN
Săpăturile arheologice din
informaţii suplimentare privind

anul 1959 din acest sector au urmărit obţinerea unor
confirmarea ipotezei existenţei drumului de acces spre
poarta de sud a Cetăţii, construită în sec. XIV.
Fără să menţionăm toate descoperirile anterioare care pledează în favoarea existenţei
acestui drum, trebuie totuşi să amintim in chip deosebit descoperirea, in secţiunea B
XIV /1958, a zidului, construit in trepte, care pornea de la bastionul R 38 spre bastionul
R 24, legîndu-se organic cu zidul incintei exterioare dinspre vest. Acestea alcătuiesc
un complex a cărui importanţă este sporită de imprejurarea că - aşa cum s-a arătat încă
din 1958 - el pare să fie anterior organizării curţii exterioare a cetăţii Suceava 1 •
In această ordine de idei trebuie luată în considerare şi concluzia exprimată intr-unul
din rapoartele anterioare că << există o relaţie mai strînsă între drumul menţionat şi zidul
dezvelit)), sugerindu-se, cu această ocazie şi ipoteza <<unui sistem iniţial de apărare
a primei porţi >> 2 •
1 Vezi raponul de lipituri din anul 1958 in Mflltri41t,
VI 1, p. 609 şi urm.

1

lbiMm.
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ln legătură cu aceasta se impune şi sublinierea faptului că încă de atunci de cînd s-a
descoperit şanţul I de apărare, s-a putut preciza, pe de o parte, că deasupra solului
neumblat al pantei şanţului I de apărare zace un strat de pămînt cafeniu, cu o grosime
variabilă şi care poate fi pus în legătură cu perioada de funcţionare a şanţului respectiv 1 ,
iar, pe de altă parte, că stratul respectiv a fost în parte răzuit, probabil o dată cu
amenajarea pînzei a doua de ziduri a cetăţii în prima fază de construire a ei 2 •
Avînd la îndemînă date atît de preţioase privind rezolvarea problemei amintite mai
sus, s-a considerat în campania din 1959 că este absolut necesar să se facă cercetări în
cuprinsul curţii exterioare, în partea ei sud-vestică.
În acest scop s-a trasat secţiunea B XVIII, pornind de la zidul cetăţii muşatine,
din dreptul porţii sudice, pînă la zidul R 31.
Această secţiune (2 m x 18,35 m), orientată nord-sud, trebuia să surprindă în
cuprinsul curţii exterioare, la capătul vestic al zidului R 31, existenţa unor amenajări
ale pantei şanţului J de apărare, aşa cum fuseseră acestea descoperite în secţiunea B XV,
urmînd apoi să se efectueze o dezvelire a suprafeţei dintre cele două secţiuni, în cazul
cînd cele constatate în campania anterioară s-ar fi adeverit.
Secţiunea B XV (2 m ~< 21,75 m) trasată între colţul SE al bastionului R 38 şi
zidul incintei exterioare, notat R 26, a permis să se ajungă la noi precizări în ceea ce
priveşte confirmarea ipotezei existenţei unui drum de acces către poarta sudică şi a unui
sistem de apărare iniţial al acesteia.
Astfel, atît profilul vestic (fig. 8) cît şi cel estic al secţiunii B XV au permis să
se constate existenţa unor amenajări speciale în primul şanţ de apărare, în sectorul intrării
de sud a cetăţii. Astfel, în panta dinspre cetate a şanţului I a fost săpat un şanţ lat de
circa 1,50 m la fund şi de circa 3 m la partea superioară. La mică distanţă de această
adîncitură, panta şanţului de apărare a fost amenajată, dîndu-i-se un plan orizontal.
Între aceste două amenajări a fost cruţat un prag din pămîntul viu (nisip şi gresie),
supraînălţat prin adaos de humă teqiară, care a fost şi consolidat cu un rînd de cărămizi
peste care a fost depusă humă terţiară.
ln acelaşi timp s-a confirmat existenţa unui strat de pămînt cafeniu, surprins pe cea
mai mare parte a pantei şanţului 1 de apărare, ceea ce presupune o eventuală răzuire
în părţile unde lipseşte. Deasupra acestui strat zace o depunere masivă de pămînt cafeniu
închis cu resturi de cenuşă, moloz, nisip şi urme de arsură puternică, rezultat al unui
incendiu, care a avut loc. după toate probabilităţile, pe latura de sud a cetăţii. ln
sfîrşit, mai sus se află straturile succesive de umplutură din vremea cînd s-a ..construit
zidul pînzei exterioare şi s-a astupat spaţiul dintre aceasta şi zidul cetăţii muşatine,
creîndu-se curtea exterioară a Cetăţii de Scaun Suceava .
Materialul arheologic descoperit în stratul de pămînt cafeniu de la baza şanţului 1
de apărare, ca şi în stratul aflat imediat deasupra confirmă datarea acestor depuneri
la sfîrşitul sec. XIV -începutul sec. XV. De altfel, această datare, privind limita superioară, a fost confirmată şi prin descoperirea unei monede de argint de la Ştefan II 3 în
secţiunea B XVIII, in stratul de umplutură aflat imediat deasupra stratului de
pămînt cafeniu.
Totodată, subliniem faptul că în secţiunea B XVIII se observă de asemenea urmele
unei amenajări ale şanţului 1 de apărare, care va trebui să. fie cercetată prin deschiderea
unei suprafeţe în porţiunea respectivă dintre cele două secţiuni paralele, urmărindu-se
prin aceasta şi rezolvarea problemei rolului jucat de zidul R 31, care ar fi putut constitui
un element important in sistemul de apărare al porţii sudice.
l
1

SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 755.
M•lrri41t, IV, p. 241-242.

1 Identificare ficuti de Octavian Iliescu de la Cabinetul
Numismatic al Academiei R.P.R.
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De altfel, reluîndu-se şi secţiunea B din anul 1952 din faţa porţii sudice 1, s-a putut
constata existenţa unui pavaj din mortar pe toată lăţimea porţii, sub care zace un strat
de pămînt cenuşos. Menţionăm in mod deosebit existenţa în fundaţie a unui strat de pămînt
negru cenuşos compact, amestecat cu pietriş şi puţin moloz, cu o grosime variabilă de
6-8 cm, aflat pe o lăţime de circa 2,80 m pe temelia în trepte a zidului cetăţii din

.
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~
~fJ

t··:~:lt•
~IS

f:.·:3•
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Fig. 8. - Profilul vestic al sectiunii B XV intre M. 5-11
1, strat vegetal actual; 2, strat de umplu•ură din lut galben amestecat cu brun-r~at; 3, strat de umplutură din pămînt nisipos amestecat cu pietre; 4, strat de umpluturi din moloz, monar şi pietre mici; S, strat de umplutură din lut galben amestecat cu nisip; 6, strat
de umpluturi cu pAmint afinat amestecat cu clrbune, prundiş şi pietre mijlocii; 7, strat de var, mon .. şi prundiş; 8, strat de umplutură din
lut galben cu prundiş şi pietre mirunte, lcntilat cu pietre şi monar; 9, strat de umplutură din pAmint nisipos compact amestecat cu '""turi
de mortar; 10, strat de umpluturi din humi, nisip, mortar şi pietre mArunte; 11, strat compact din moloz; 12, lcntill de humi punată;
13, strat de pAmint cafeniu inchis cu anuri puternici, nisip, rnoloz, pietre, cenuşA şi clrbune; 14, depunere de pAmint cafeniu inchis cu
resturi ccnmicc de la ofirşirul ace. XIV- inceputul ace. XV; 15, depunere de pAmint cafeniu compact flră resturi ceramicc; 16, humă
punară, pigmentată cu clrbune, mortar ti pietre; 17, humi punată amestecată cu nisip, pietre mArunte, pigmentat:l cu clrbune ti resturi
de clrămidA; 18, strat de umpluturi din humi punară amestecati cu clrbune şi monar; 19, strat de umplutură din moloz cu fragmente
de clrămidA; 20, prag supraînălţat din humi punat:l conaolidatlla bazl cu clrămizi; 21, humus medieval; 22, sol brun-roşcat cu resturi
de cultură materială din orinduirea comunei primitive; 23, lut verde liptos (pAmintul viu); 24, lut verde deschis cu concreţiuni calcaroaac;
25, nisip, pc alocuri atincl din j!resie sarmatianl; 26, anură; TI, pietre mai mari; 28, clrămizi; 29, groapA; 30, porţiune nealpată.

sec. XIV, la circa 30 cm deasupra solului VIU şi la cuca 50 cm sub stratul de umplutură de la intrare (fig. 9).
Prezenţa acestui strat pune problema existenţei unui drum de acces pe latura sudică
a cetăţii muşatine încă din perioada de construire a zidului acesteia, căci altfel nu s-ar
explica acest pămînt în chiar cuprinsul zidăriei, pe o lăţime aproape identică cu lăţimea
porţii propriu-zise. De altfel, deplasarea puţin spre est a porţii sudice, în faza ei de funcţio
nare, faţă de depunerea de pămînt negru de sub ea, se explică prin necesitatea de a fixa
pilonul estic al porţii pe fundaţie, care în această parte face un prag. Construirea in trepte
a zidului cetăţii din sec. XIV, atestată şi la Cetatea Şcheia 2 , a fost impusă, ca şi acolo,
de existenţa pantei naturale cu o înclinare dinspre est spre vest.
1

SCI V, IV, 1- 2, 1953, p. 339

şi

340, fig. 5.

1

lbitkm, p. 370.
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In acelaşi timp, secţiunea B XVIII a dat la ivealll rigola din drllmizi şi piatrll
(fig. 10), construitll ulterior umplerii şanţului I de apllrare şi care, aşa cum s-a dovedit
in 1952 1 şi s-a confirmat in 1958, continull dincolo de R 31 pinll in şanţul II de apllrare.
Astfel, rezultatele campaniei de sllpllturi din 1959 fac necesarll continuarea cercetllrilor in sectorul porţii sudice a cetllţii din sec. XIV -XV pentru a se putea lllmuri

,•

,•'

...------- ........ ·-, ..
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Fig. 9. - Profilul de sud al portii dintre bastioanele 38 ti 39, in dreptul pnJului B din 1952.

aspectul intregului complex al sistemului de aplirare al
lui Petru Muşat-Alexandru cel Bun.

cetllţii,

pe latura sudid, in vremea

*
Lucrllrile de degajare din şanţul II de apllrare a zidului de incintll dintre Rll şi
R 25 precum şi a bastionului R 25, pe latura esticll a pînzei exterioare, în vederea continullrii consolidllrilor, au dus la descoperirea în porţiunea degajatll a patru contraforturi
pe primul zid al pînzei exterioare, construitll în vremea lui Ştefan cel Mare (fig. 11 ).
Acestea au fost apoi incastrate in pînza a doua a zidului incintei exterioare, cînd s-au
inlllţat şi bastioanele semicirculare.
1

SCW, IV. 1-2. 1953, p. 341.
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fig. 11. - Planul zidului incintci exterioare dcgajat
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Pe latura sudică a incintei exterioare s-a continuat degajarea şanţului II de apărare
din dreptul zidului R 26 (fig. 12), cu care prilej s-a descoperit şi al doilea contrafort
al pînzei a doua a zidului incintei exterioare din vremea lui Ştefan cel Mare.
Al.. ANDRONIC

şi

GH. ARION

PLATOUL DIN FAŢA CETĂŢU DE SCAUN DE LA SUCEAVA

Anul acesta, ca şi în ultimele două campanii de săpături, pe platoul din faţa Cet1ţii
de Scaun ne-am îndreptat efortul asupra sectorului B, unde a apărut un număr mai
mare de construcţii ce se succed cronologic, din secolul al XIV -lea pînă în secolul al
XVI-lea (fig. 13). Acum au fost explorate în întregime dărîmăturile unui depozit a cărui
dezvelire a început în campania anului 1958, precum şi resturile a şapte construcţii, aflate
deasupra sau dedesubtul dărîmăturilor depozitului. Pe de altă parte, extinzînd săpătura
spre est, în spaţiul din vecinătatea vesticll a cimitirului feudal, s-au mai scos la iveală
ind şapte locuin\e. Două dintre ele au fost degajate complet, celelalte cinci eliminînd
să fie urmărite in campania viitoare.
Resturile depozitului se inscriu într-un dreptunghi destul de bine conturat, orientat
nord-vest-sud-est, cu excepţia unei făşii înguste, care ieşea in afara dreptunghiului
pe latura de sud-vest, în partea sa de mijloc. Starea dărîmăturilor era in general rea, deoarece in repetate rinduri acestea au fost deranjate. Aşa, de pildă, cu prilejul construirii
unui pavaj şi unei alte clădiri indată după distrugerea prin incendiu a depozitului, dărî
măturile au fost împrăştiate în cea mai mare parte pentru a se nivela terenul, iar pe
alocuri au fost străpunse cu şanţuri de fundaţie. De asemenea, cîteva gropi de luptă
din secolul al X VII -lea au rlivăşit şi distrus chirpicul pe suprafaţă mare. :\fai recent,
masa de chirpic a avut de suferit din pricina lucrărilor agricole, care au ras-o în
porţiunea de sud-est, unde, fiind în uşoară pantă, se afla aproape la suprafaţa solului.
Dezvelirea integrală a construcţiei a permis să se stabilească atît dimensiunile cît şi
planul ei. Lungă de 46,50 m şi lată de 13 m, construcţia avea plan dreptunghiular şi era
împărţită în şase compartimente, fiind prevăzută cu un pridvor, în faţa uneia din uşi
(fig. 14). Cercetarea capătului de est al construcţiei (pe o lungime de 16 m) a arătat că
şi aici, pe suprafaţa de răspîndire a chirpicului erau uşoare alveolări, dispuse în mod
regulat. Ele marcau locul unde fuseseră îngropaţi stîlpii clădirii. ln total au apărut în
săpătura nouă gropile a douăzeci şi doi de stîlpi. Cu excepţia a doi dintre ei, aceştia urmau
planul de dispunere al stîlpilor din campania precedentă, dezvoltîndu-1 in lungime.
Ei erau aşezaţi în patru şiruri de cîte cinci stîlpi fiecare. Distanţa între stîlpi era de 2,50 m
de-a lungul clădirii şi 3,50 m de-a latul ei. Ceilalţi doi stîlpi ieşeau în faţa clădirii circa
2,50 m, cuprinzînd intre ei flişia de chirpic pomenită mai sus. Putem admite că aceştia
susţineau aici un pridvor. Stîlpii erau îngropaţi adînc în pămînt (circa 1,50 m de la nivelul
de călcare).
Descoperirea, în locul in care chirpicul n-a fost deranjat, a unor platforme de chirpic
din podeaua construcţiei constituie dovada certă că şi aici clădirea avea podeaua făcută
din chirpic aşternut pe un pod de bîrne rotunde sau cioplite, despicate în două, puse
de-a lungul, una lîngă alta, direct pe pămînt sau acolo unde în prealabil fusese nevoie să
se niveleze terenul, pe un pat de lut. Pătura de chirpic groasă de 8-10 cm este arsă
puternic şi relativ unitar; ea păstrează foarte bine amprentele podului de lemn pe
toată întinderea cit a rămas nederanjati. Sub podea s-au găsit, în trei locuri, puţini cllrbuni
din lemnăria pe care fusese aşternută, iar pămîntul este în general ars puternic.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Aşa cum am arătat în raportul asupra campaniei din 1958, exact pe axul longitudinal
al clădirii, s-a descoperit în podea urma tălpii de susţinere a peretelui median. Deşi
a fost distrusă în cea mai mare parte, urma a fost totuşi surprinsă în cîteva locuri, astfel
încît este sigur acum că ea se întindea dintr-un capăt în altul al clădirii. Pe de altă
parte a mai apărut un şanţ transversal - al treilea de acest fel. Judecînd după urme suficient de bine păstrate, acest şanţ era dispus între stîlpi, pe mijlocul lor, chiar dacă un
fragment din el lăsa impresia că ar trece pe lîngă ei.
Într-un singur caz s-a găsit şi urma tălpii de margine a clădirii. Este vorba de
anume amprente de lemn de stejar fasonat, care delimitau podeaua spre sud-vest, pe o
linie situată între stîlpii de pe latura respectivă. Este important de arătat că pe această
linie se oprea, de obicei, suprafaţa arsă puternic sub podea, dovadă, probabil, a faptului
că pînă aci se întindea podul de lemne al podelei. Judecînd după şanţurile şi amprentele
de la baza pereţilor, ca şi după fragmentele de chirpic provenind din ei, pereţii erau
făcuţi, pe suprafaţa dezvelită acum, din bîrne aşezate orizontal, încheiate în stîlpi verticali
după sistemul în limbă şi uluc.
Intrarea în clădire se făcea, se pare, prin trei uşi largi, tăiate în panourile pereţilor
laterali. Una dintre ele, largă de 2 m, era ocrotitlL de pridvor. Aici, între stilpii peretelui
de vest, s-a găsit un stîlp intermediar înfipt în pămînt, cu ajutorul lui formîndu-se cadrul
uşii, tot pe latura de vest, în stînga pridvorului, se afla o altă uşă, a cărei lăţime era de
1,75 m. O alta, a cărei deschidere era de 2 m, era situată pe latura de nord-est a clădirii,
către colţul de est al ei. Nu se poate, desigur, să scape neobservat faptul că golurile
acestor uşi erau neobişnuit de mari pentru o simplă locuinţă, ceea ce sugerează atribuirea unei alte destinaţii acestei construcţii.
În sfîrşit, se cere remarcat în chip special faptul că în interiorul locuinţei nu s-a
găsit nici o urmă de vatră sau de sobă, a căror existenţă ar fi fost firească într-o locuinţă.
Precizll.m, de asemenea, că în interiorul construcţiei nu s-au găsit fragmente ceramice,
nici măcar răzleţe. Inventarul acestei construcţii este compus doar dintr-un ac mare de
fier şi patru monede de argint, dintre care două emise de Ştefan cel. Mare către sfîrşitul domniei sale şi două de Matei Corvin. În schimb, aici, în mai multe locuri pe podea
sau în crăpăturile ei, au apărut din abundenţă cereale carbonizate, ca: mei, grîu, mazăre,
secară etc.
Constatările acestea ne dau dreptul a afirma că resturile construcţiei cercetate aparţin
unui depozit de mari proporţii. Tot în legll.tură cu această interpretare îşi găseşte explicaţia
şi faptul că intrările clădirii erau largi, astfel încît să se poată transporta îrt interiorul
acesteia lucruri voluminoase.
Continuîndu-se săpătura pînă la pămîntul viu, sub depozit au apărut şase locuinţe.
Două dintre ele erau adîncite în pămînt circa 20 cm faţă de nivelul de călcare. Locuinţele aveau planul rectangular, iar orientarea diferită: una est-vest, alta nord-sud. Dimensiunile lor erau reduse. De exemplu resturile aceleia care s-a păstrat mai bine se întindeau
pe o suprafaţă de 5 X 3,25 m. În mijlocul ei s-a găsit o vatră circulară la nivelul podelei.
Din pereţii locuinţelor respective, nu s-au găsit decît puţini cărbuni din lemn gros de
brad, pe baza cărora se poate spune că ei erau făcuţi din bîrne aparente.
Ca inventar s-au recoltat dintr-o locuinţă numeroase fragmente de oale, două săgeţi
şi o monedă de argint cu legendă, bătută de Petru Muşat, iar dintr-alta, în afara
aceleiaşi ceramici, un cuţit şi o monedă moldovenească anepigrafă, emisă înainte de
anul 1409.
Celelalte patru locuinţe erau construite la suprafaţa solului cu cîte o vatră în unul
din colţuri. Toate aveau forma dreptunghiular!, cu dimensiunile de circa 5 X 3,50 m şi
orientarea est-vest. În colţurile lor s-au găsit gropi de pari; într-una dintre locuinţe astfel
de gropi s-au găsit şi pe mijlocullaturilor. Lîngă două din locuinţe a apărut cîte o groapă
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de gunoi cu resturi de bucătărie, conţinînd ceramică (fig. 15) şi trei monede anepigrafc
de la Alexandru cel Bun.
La circa 15 m sud-est de depozit a apărut o altă masă de chirpic aparţinînd unei
locuinţe. Deşi în cea mai mare parte ea a fost distrusă de gropi şi şanţuri de luptă din
secolul al XVII-lea şi de gropile a două morminte, ne-am putut da seama totuşi că locuinţa
aceasta avea o formă drcptunghiulară fiind compusă din
două încăperi. O sobă de teracotă situată în peretele despărţitor al casei, încălzea ambele camere. Ţinînd seama
de descoperirea în dărîmături a unei moncde de la
~fatei Corvin ca şi de ceramica aflată aici, locuinţa se
datează în a doua jumătate a secolului al X\' -lea.
Pe versantul de nord-est al platoului, într-un teren
in pantă mai uşoară, s-au dezvelit resturile unei alte
locuinţe. Starea lor de conservare era rea, intrucit, pc de
o parte, mai bine de o treime din ele a fost tăiată de un
şanţ de luptă din secolul al XVII-lea, iar, pe de altă
parte, s-au scurs la vale. S-a putut însă constata că
locuinţa, de plan dreptunghiular, avea două camere şi era
orientată cu faţa la răsărit; în faţa intrării se afla o platformă de piatră.
Ca şi alte locuinţe aceasta era făcută dintr-un
schelet lemnos acoperit cu o pătură de chirpic (fig. 16).
Din cuprinsul dărîmăturilor ei, s-au scos fragmente
ceramice din a doua jumătate a secolului al XV -lea şi o
monedă de argint emisă de Ştefan cel Mare către sfîrşitul
domniei sale. În faţa casei, imediat sub urmele lăsate de
incendiu, s-au descoperit: o lingură de turnat metal
topit, o daltă de fierar şi bucăţi , de metal neferos
Fig. 17. - Lingură de turnat metal
topit şi daltă de fierar.
(fig. 17).
După demontarea dărîmăturilor acestei case, a ieşit
la iveală încă o locuinţă, care la rindul ei suprapunea, în parte, o alta din secolul al
XIV -lea. De locuinţa a doua se lega o groapă mare de gunoi, din care s-a scos foarte
multă ceramică, diverse obiecte de metal, şapte monede de la Alexandru cel Bun
şi două de la Vladislav Jagello.
TRlFU MARTJJ\iOVICJ

şi

EUGENIA NEAMTU

APXEOJIOrHt.IECKHE PACKOTIKH B CYl.JABE
PE310ME
B xone paCKOOOK 1959 r. B Cyqaoe HCCJienooa.rm yq:aCTKH: (( ropon)), «BoenoncK!Ul KpeOOCTL)) n « Tinaro nepen Kpenocr&JO)). Han6oJlbwee onnMaune o « ropone)) ynenHJJn n&JlbneitweMy HCCJienooanHio OTKp&rroro o 19 53 r. CJiaBJIHCKoro nocenennR o « illHDOTe)). 3nec& BCKpbiJJH
BTOPYJO 3eMJIJIHKY; ee ncCJienooanne nonmepnuno ua6nwnennR o CBR3H c paCKODKaMH 3e\UIJIHKH
N2 1. OrMet~eno, qro 3eMJIJIHKa N2 2 npencraBJIJier co6oit ot~eHL npocryw nocrpoitKY: ne ounno
un CJienoo o6HBKH cren nepeooM, un o6M83KH cren n nona rnnnoit. B wro-oocro'IHoM yrny 3eMJJRHKH
naxonnTCR oTKpbiTbJit oqar (KaMenKa). CynJJ no neKoTop&IM o6napy>t<eHHbJM nocpenHHe 3eMJJJIHKH
RMaM OT CTOJJ6oo, MO>KHO 38KJUOliHTb, tfi'O OH8 HMeJJa noyCK&THYIO KpbiWY. B 3eMJIJIHKe naifnen
CJieJzyJOJ.J.Uiit apxeonomt~eCKHit M&TepnaJJ: KfXOHH!Ul rJJHHJIH!Ul nocyna, rJJHHJIH&Je npRCJJHQ&, npenMeTbJ noMaWnero o6nxona H3 KOCTH u MeTaJJJla, qacru one~&J n yKpawenHR. KepaMHKa cpa6oTana
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de gunoi cu resturi de bucătărie, conţinînd ceramică (fig. 15) şi trei monede anepigrafc
de la Alexandru cel Bun.
La circa 15 m sud-est de depozit a apărut o altă masă de chirpic aparţinînd unei
locuinţe. Deşi în cea mai mare parte ea a fost distrusă de gropi şi şanţuri de luptă din
secolul al XVII-lea şi de gropile a două morminte, ne-am putut da seama totuşi că locuinţa
aceasta avea o formă drcptunghiulară fiind compusă din
două încăperi. O sobă de teracotă situată în peretele despărţitor al casei, încălzea ambele camere. Ţinînd seama
de descoperirea în dărîmături a unei moncde de la
~fatei Corvin ca şi de ceramica aflată aici, locuinţa se
datează în a doua jumătate a secolului al X\' -lea.
Pe versantul de nord-est al platoului, într-un teren
in pantă mai uşoară, s-au dezvelit resturile unei alte
locuinţe. Starea lor de conservare era rea, intrucit, pc de
o parte, mai bine de o treime din ele a fost tăiată de un
şanţ de luptă din secolul al XVII-lea, iar, pe de altă
parte, s-au scurs la vale. S-a putut însă constata că
locuinţa, de plan dreptunghiular, avea două camere şi era
orientată cu faţa la răsărit; în faţa intrării se afla o platformă de piatră.
Ca şi alte locuinţe aceasta era făcută dintr-un
schelet lemnos acoperit cu o pătură de chirpic (fig. 16).
Din cuprinsul dărîmăturilor ei, s-au scos fragmente
ceramice din a doua jumătate a secolului al XV -lea şi o
monedă de argint emisă de Ştefan cel Mare către sfîrşitul
domniei sale. În faţa casei, imediat sub urmele lăsate de
incendiu, s-au descoperit: o lingură de turnat metal
topit, o daltă de fierar şi bucăţi , de metal neferos
Fig. 17. - Lingură de turnat metal
topit şi daltă de fierar.
(fig. 17).
După demontarea dărîmăturilor acestei case, a ieşit
la iveală încă o locuinţă, care la rindul ei suprapunea, în parte, o alta din secolul al
XIV -lea. De locuinţa a doua se lega o groapă mare de gunoi, din care s-a scos foarte
multă ceramică, diverse obiecte de metal, şapte monede de la Alexandru cel Bun
şi două de la Vladislav Jagello.
TRlFU MARTJJ\iOVICJ
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EUGENIA NEAMTU

APXEOJIOrHt.IECKHE PACKOTIKH B CYl.JABE
PE310ME
B xone paCKOOOK 1959 r. B Cyqaoe HCCJienooa.rm yq:aCTKH: (( ropon)), «BoenoncK!Ul KpeOOCTL)) n « Tinaro nepen Kpenocr&JO)). Han6oJlbwee onnMaune o « ropone)) ynenHJJn n&JlbneitweMy HCCJienooanHio OTKp&rroro o 19 53 r. CJiaBJIHCKoro nocenennR o « illHDOTe)). 3nec& BCKpbiJJH
BTOPYJO 3eMJIJIHKY; ee ncCJienooanne nonmepnuno ua6nwnennR o CBR3H c paCKODKaMH 3e\UIJIHKH
N2 1. OrMet~eno, qro 3eMJIJIHKa N2 2 npencraBJIJier co6oit ot~eHL npocryw nocrpoitKY: ne ounno
un CJienoo o6HBKH cren nepeooM, un o6M83KH cren n nona rnnnoit. B wro-oocro'IHoM yrny 3eMJJRHKH
naxonnTCR oTKpbiTbJit oqar (KaMenKa). CynJJ no neKoTop&IM o6napy>t<eHHbJM nocpenHHe 3eMJJJIHKH
RMaM OT CTOJJ6oo, MO>KHO 38KJUOliHTb, tfi'O OH8 HMeJJa noyCK&THYIO KpbiWY. B 3eMJIJIHKe naifnen
CJieJzyJOJ.J.Uiit apxeonomt~eCKHit M&TepnaJJ: KfXOHH!Ul rJJHHJIH!Ul nocyna, rJJHHJIH&Je npRCJJHQ&, npenMeTbJ noMaWnero o6nxona H3 KOCTH u MeTaJJJla, qacru one~&J n yKpawenHR. KepaMHKa cpa6oTana
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upy'IHyJO, ee <ix>PMbl y>t<e H3UecTHbl DO HBXO):U<8M U nepuoft 3CMJ1JIHKC, OpH8MCHT OTcyTCTByeT.
Cocy,nbi Ubl,lleJIBHbl H3 HH3KOKa'leCTBCHHOrO TCCTa, C 60JibWHM KOJIH'IeCTBOM I.Qe6HR; BCC KCp8MH'ICCKHC H3,lleJIHR >t<eJITOUaToro QBCTa, OHH OTJIH'IaiOTCR JIHWb OTTCHKBMH. IIpRCJIHQB, Bbl,lleJillHHbiC
HCKJIIO'IHTeJibHO H3 rJIHHLI, npe,ncraUJIRIOT HCCKOJihKO THOOB: U $opMe ,nuyyce'ICHHOrO Konyca,
.\\HororpauHo-,nsyyce'leHHOKonycH&Ie (u&rcoKoKa'lecrseHH&Ie, no-BH,lUIMoMy, cpa6oTa.HH&Ie ne o6nTaTeJIRMH noceJieuuR, a ~eCTHbi~H >KHTCJIRMH) H OJIOCKHe. K 'IHCJIY yKpawenHA omocRTCR: 6ycnua
H3 CTCKJIOBH,nHOii DaCTbl MOJIO'IH0-6eJIOrO QBCTa H 6poH30BaR CCOaJih'laTaJI)) <1Jn6yJia 6e3 opH8MCHTa.
3Tn OTKpblTHR nomuep,nHJIH ,nunponaune CJiauRHCKoro noceJieHHR B ce liinnore )) VI-VII uu. ;
TaKHM o6pa3oM, oHo RHJIRCTCR .l(peuHeAwHM CJiaURHCKHM noceJieHHCM aa reppnropnn PHP.
H IICJJOCpC,llCTBCIIHOfi 6JIH30CTH K 3CMJIRHKC BCKpbiTO .l(UB KOMIIJICKC8 3DOXH 003,llHero <1Jeo;UUIH3.\\a. Pe•Jb n,neT o norpe6e KOHQB XV u., HCCKOJI&Ko paa nepecTpoennoM npn noMoi.QH TCXHH•recKnx llpHCMOU, 'laCTH'IHO y>t<C 113UCCTHbiX 110 npe>t<HHM OTKpbiTHRM, H O XOpoWO COXpaHHBWCitCR
:teMJJRHKe na'laJia XVI u.
UeJI&JO apxeoJiorn'lecKnx paCKonoK Ha yqacrKe ce Boeuo,ncKou KpenoCTH )) 6&IJio .l(OObiTb
HOUbiC ,ll8HHbiC B OO,llTUCp>t<,nCHHC y>t<e npe>t<,ne BbJCKa38HHOro npe.nnOJIO>I<CHHR O cyi.QeCTUOUaHHH
,Tlocryna K JO>KH&IM nopoTaM Kpenocru XIV B.
B xo.l(e pacKonoK u y'laCTKax B XV H B XVIII ycraHouHJIH HaJIH'IHe o6oponHTeJI&uoro psa
I n ueJ<OTop&IX coopy>t<eunfl n neM. TaK, n 'laCTH aai.QHTHoro pua, n.nyi.QeA OT KpenoCTH, BbiKOnaJIH
TpaHJUCie UIHpHHOii OKOJIO 3 M U uepXHCft 'laCTH H 1,50 M B HH>I<HCft 'laCTH, a K .nny I o6opoHHTCJibHOrO pua C,lleJIBH HaKJIOH nyTCM ropH30HT8JibHOrO paCKona WHpHHoii OKOJIO 1 M. Cpe,z:tH OOoHX
coopy>t<eHnii ocrasJieH nopor H3 >t<eJIToii nmH&I, Ha KOTopoM uac&maH CJioit rJUUI03CMa TpeTH'IHoii
:mOXH, CKpCMCHHblii y OCHOUaHHR pR,z:tOM KHpOH'ICii (pHC. 8). B OOoHX pa3pe38X BbiRUJICH CJIOii
OTJio>t<eHHii nepno,z:ta ncnoJih3ouannR I o6opoHHTeJI&uoro pua, co,z:tep>t<ai.QHii J<epBMHJ<Y H >t<eJIC3Hbie
H3JleJIHR KOHQB XIV H Ha'laJia XV u. Haxo;:u<a B HbiHewneM ro,z:ty s 3TOM CJioe cepe6pRnoit MOHCTbi
'leJ<auKH IIITe<Pana II RUJIRCTCR ei.Qe o.z:tHHM 3JICMeHToM ,naTHpoBaHHR 1 o6opoume.ru.uoro pua.
Paape3 B XVIII B ro >t<e BpeMR o6Ha>t<HJI CTOJ< H3 1<Hpnuqa H J<BMHR, BbicrpoeHH&Iii noCJie Toro,
•rro pou 6&JJI aac&mau (pnc. 10).
JI.;IR pecTaspaQHH ccBoeuo,z:tcKoii l<peDOCTH)) npo,z:tOJI>t<eHa pa60Ta no o6Ha>t<CHHID II o6opoJIIITCJibHOI'o psa Me>~<,ny 6acrnoHBMH 11 H 25, a Tai<>t<e nepe.z:t creHoii 26 ,z:to 6aCTHoHa 23 (pnc. 12).
PacKoiiKH II o6opoHHTeJI&Horo pua ,nomJIH ,z:to o6o>l<>l<eHHoro CJIOR 1674 r. B xo,z:te pa6oT HaWJIH
apxHTeKT)'pHLie 3JieMeHT&I, oTcyTCTuyJOutne u OJiaHe K. PoMcrop<IJepa. Ta~<, Ha uocrotJHoit cropoHe
Me>t<;ty 6acrnoHaMH 11 11 25 BCKpblJIH 'ICTbJpe KOHTp<IJopca Ha KpenocTHoii creHe nepuoro 3Tana
l.lpOUKJJ npeMeHn CTe<f>aua BeJIHKoro (pnc. 11). 3TII KOHTp<lJopc&I 6biJIII 3aTeM aaxuaqen&I nTopofi
l.leHofi nuewnefi noJIOC&I, npeMenn CTe<Pana BeJinKoro.
Ha Maro nepe.z:t Boeuo,z:tcKoii Kpenocr&JO npo.l(omKHJUf pacKonJ<n uo BTopoM yqacrKe B (pnc.
13). IlomtOCTbiD o6ua>t<HJUI ocraTJ<H CaMBHHbiX CTCH CKJIB.l(a BTopoii noJiouHH&I XV u. IIJiaH CKJIB.l(anpRMoyroJI&HHK CO CTOpOU8MH U 46,50 X 13 Mj CKJIB.l( OO.l(pa3,z:teJIRJICR Ha WCCTb OT.l(CJICHHH. C
<IJaea.l(a Haxo,z:tHJiac& l<pbiTaR ra.JiepeR. CKJIB.l( 6&IJI nOCTpoen H3 ,nepeuRHHbiX 6peseH. 0HH npnJ<penJIRJIHCb K croJI6aM no cncreMe naaosllliHR HJIH >t<eJIC3HbiMH rB03.z:tRMH. IIoJI npe.ncrauJIRJI co6oA
.z:tepeuRHH&Iii uaCTHJI, noKpbiT&Iii CJIOCM rJIHHbi (puc. 14). IIo.z:t paasBJUUIBMH Hait.z:teH&I ocraTKH
,z:tuyx >t<HJIHI.Q XIV u. u 'ICTLipex >t<HJIHI.Q XV u. IIepu&Ie u&Ip&n&I Ha rJIY()HHe OJ<OJio 20 cM, oHn
npRMoyroJihHofr <lx>PM&I, HX paaMepbi 5 X 3,25 M. >Krumi.Qa XV u. BbiCTpOCHbi Ha nosepXHOCTH
:JeMJIH. B o .nuoM H3 ymou CTORJI oqar. IIJIBH >t<HJIHI.Q 6&IJI npRMoyroJihH&Iit, npu6JIH3HTCJI&Ho 5 X
3,50 M. 0KOJIO ,noyx >I<HJIHI.Q UCKpbiJIH MYCOpHbiC RMbl C MHOrO'IHCJICHHbiMH <IJparMCHTaMH I<CpaMHI<H
(pnc. 15). C 380a,llHOit <.:ropOHbl <IJeo,z:taJibHOrO KJia,z:t6HI.Qa UCI<pbiJIH WecTb >I<HJIHI.Q • .IJ.sa H3 HHX
couepweHHO o6Ha>t<eH&l. O un socxo,z:tRT KO sropou noJiouHHe XV u. (pnc. 16). IIepe.z:t O.z:tHHM H3
>I<HJIHI.Q HBJUJIH JIO>hKY ,TlJIH OTJIHBKH MeTaJIJia, J<Y3HC'IHOC ,llOJIOTO H HCCKOJibi<O J<YCKOB QUeTHOrO
MeTaJIJla (pHC. 17).

OB'b~CHEHHE

PHCYHKOB

Pnc. 1.- nJUlH CJUIBRHCI<OA 3CMJ1RHKH N! 2 B ccWJtnOTCII.
Pnc. 2.- MatepHa.TI, HBA.zleHHbiA B CJJBBRHCKoA 3CMJJRHKe N! 2.
Pnc. 3.- CJUlBRHCMHA cocyJl c CCBKOJJOTbJMII opnaMeHTOM.
Pnc. 4.- npoK01JK8 113 onem.ero pora.
Pnc. ~. nam.'laTBR 6poH30B811 cJin6yna.
Pnc. 6.- nJJan $eOJl8111oHbJX DOrpeOOB B Y'IBCTKe ccWnnOTBII.
Pnc. 7.- nJUlH $eoJl8111oHOA 3CMJIRHKH (XVI) B Y'IBCTKe ccWHDOTBII.
Pnc. 8. - 3aiJli,IUtbJA npo$1111h pa3pe38 8 XV Me>I<JlY M S-11; 1, coopeMeiDiblA AepnoBbiA CJJou; 2, 38DonIIRIOil.IHA CJJOH H3 >l<eJJTOA rnHHbl, CMeW&HHOA C Kp8CHOBBT0-6ypoA; 3, 38D011HRJOil.IHA CJIOH H3 nec'ISHOA 3CMJJH,
CMeWBIIIIOfi C K3MHRMHj 4, 38D01JHRJ0ll.IHA CJIOfi H3 CTpoHTCJJbHOrO Mycopa, H3BeCTKOBOrO paCTBopa H 111e6HRj ~' 380011-
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HRJOUUIA CJJOit H:J >KCJITOit rJJHHbl, CMCW8HHOH C necKOMj 6, :J&nOJJHRJOWHA CJJOA H:J p83pb1XJ1CHHOA :JeMJIH, CMCW8H•
HOit C yrJJeM, rpa8HCM H K8MHRMH Cpe.llHeA BeJIH'IHHblj 7, CJJOit H38CCTH, p8CT80pa H rp88HRj 8, :J&nOJDIRIOUlHA CJJOit
H:J >KeJJTOft r.'IHHbl C rp88HCM H Ule6HeM, CMCW8HHOft C K8MHRMH H H38CCTK08bJM p&CTBOpoMj 9, 38nOJIHRJOUUIA CJJOft
H3 rutOTHOit nec'I&Hoit :JeMJIH, CMeW&HHOit C OCTliTK8MH p8CT8opa; )0, :J&nOJJHRIOIItHA CJJOit H:J rJJHHO:JeM8, neCKa,
paCTBopa H 1Jte6HRj

JJ,

rutOTHbiA CJJOit CTpoHTeJibHOro Mycopa;

12,

npHHeCCHH8R rJIHH8j

13,

CHJibHO OOo>K>KCHHblit

CJJOA TeMHo6ypoft :JeMJJH, necoK, CTpoHTeJibHblit Mycop, KaMHH, 30JI8 H yrOJJbj 14, OTJIO>KCHHe TeMHo-6ypoft :JeMJIH C
OCTaTK&MH Kep&MHKH KOHit& XIV 8 . - H&'I8Jia XV 8.; 15, OTJJO>Kenue rutornoA 6ypoA :JeMJJH 6ea OCTliTK08 Kep&MHKH;

16,

np1111eceHII&R rnn11a, nnrMeHTHpoBSHH&R yrneM, paCTBopoM H u1e611eM;

17,

npuueceunaH rmma, CMewaHH&H c

neCKOM, 111e611eM, nHrMCIITHpo88HH8H yr JICM 11 OCT8TK8MH KHpUH'I8 j 18, :JanOJIIIRIOJllHfi CJJOit H3 npHHCceHHOit r JIHHbl,
CMCW8HIIOfi C yrJJeM H p&CTBOpoMj )9, 38UOJIHRIOIIIHA CJJOit C CTpoHTCJibHbiM MyCOpoM H OCKOJIK8MH KHpnH'I&j 20, nOll·
IIRTblft nopor H:J npHHCceiiHOft rJJHHbl, fKpeUJJCHHblfi y OCH088HIIH KHpnti'I8MIIj 2J, CpeltiiCBeK088R UOV8lj 22, Kp8C·
IIOB&ro-6ypaR no'l88 C OCT8TK8MH M8TepH8JibHOfi KY JlbyYpbl nep800biTHoo6111HIIHOro CTpoR j 23, :Je.11CH088T8R r JIHII8
(M&TepHK)j 24, CBCTJIO:JCJICH8R rJJHH8 C 113HCCTK08biMH KOHKpeiiiiiiMIIj 25, UCCOK, MCCTaMII capMaTCKIIH nCC'18HIIKj

26,

o6>Knr; 27, 6oJibwne K&MHHj 28, KHpnH'IHi 29, HM&j 30, nepacKonanllblii y'I&CTOK.
Pnc.
9.- IO>KHbiA npo<IIHJib 8opor MC>KllY 6aCTHOHaMH 38 11 39 nepelt wypclloM
Puc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.

8 1952 r.
10.- CroK H:J K&Mneii H KHpnu'la 8 p83pe:Je 8 XVIII.
11.- nJI8H 8HewneA KpenOCTKoA CTeHbl, OOH8>KCHHbiA MC>K.il.Y R 11 H 38 nyHKTOM R 25.
12.- Creua R 26 nOCJJe o6Ha>KCHHH.
13. - PacKonKa Ha nJI8To nporH8 8oe80llCKoii KpenOCTII.
14.- nJI8H OCT8TK08 CKJ1liJlll 8TOpoA UOJI08HHbl XV 8.
15.- Kep&MHKa nep8oA nono8HHbl XV 8.
16.- nJI8H OCT8TK08 llOM8 8TOpoii noJJ08HHbl XV 8. (BXL).
17.- Jlo>KKa MR OTJJH8KII pacruta8JJCHHoro MCT8JIJJ& H KY:JHe'IHoe llOJJOTo.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE SUCEAVA
Rţ.:sUMI'

Au cours de la campagne de fouilles de l'annee 1959, les recherches ont porte sur les trois
secteurs: de la (( Viile>>, de la (( Residence princiere » et du << Plateau faisant face a la residence
princiere )), Dans le secteur de la « Viile», on a hxc comme objectif principal la continuation des
recherches sur l'etablissement slave de « Şi pot», decouvert en 1953. On y a mis au jour une seconde hutte a demi enfouie dans la terre, dont on a tire des informations corroborant celles qu'
avait fournies la hutte n°1. On a constate, ainsi, que la construction est, ici aussi, des plus
simples, ne presentant aucune trace de revctement en bois des parois, ou d'enduit de terre glaise
des parois et du plancher. Dans l'angle nord-est de la demeure, se trouvait un âtre ouvert, en
pierre. Quelques trous de pieux decouverts sur la ligne mediane de l'edifice montrent que celui-ci
etait couvert par un toit a double pente. L'inventaire archeologique comprend: de la ceramique
de cuisine, des fusaioles en terre cuite, des objets d'usage domestique en os ou en metal, des
objets vestimentaires et des objets de parure. Toute la ceramique est faite a la main, ses formes
reproduisant celles ~u'on a deja relevees pour la ceramique de la hutte n°1; tout comme celle-ci,
elfe est depourvue d ornementation et faite en une pâte grossiere, dans laquelle les petites pierres
abondent; elle n'en differe que par la nuance du jaune. Les fusaioles, toutes en terre cuite,
rentrent dans plusieurs categories, pouvant etre bitronconiques, bitronconiques-polyedriques
(d'excellente qualite et faites, semble-t-il, non par les habitants de l'etablissement, mais par la
population autochtone) ou plates. Comme objets de parure, on peut citer une perle en pâte de
verre d'un blanc laiteux et une fibule « digitee >> en bronze, non ornementee.
Ces decouvertes confirment que c'est bien des vr- VII" siecles qu'il convient de dater
l'etablissement slave de << Şi pot)), conclusion qui fait de celui-ci l'etablissement slave le plus ancien
du pays.
A immediate proximite de cette hutte, on a encore decouvert deux autres constructions
appartenant a l'epoque de plein essor du feodalisme. Il s'agit d'une part d'une cave datant de
la fin du xvc siecle, mais ayant subi de nombreuses refections et dont la technique de construction etait deja plus ou moins connue par les decouvertes anterieures; d'autre part, d'une hutte a
demi enfouie dans la terre, tres bien conservee, que les auteurs assignent au debut du XVI" siecle.
Dans le secteur de la residence princiere, les fouilles de Suceava ont eu pour tâche de
verifier par de nouvelles donnees l'hypothese faite precedemment sur l'extistance d'un chemin
d'acces a la porte sud de la citadelle du XIV" siecle.
Les sections B XV et B XVII ont revele l'existence du fosse 1 de protection, ainsi que
certains travaux d'amenagement s'y rapportant. On a pu constater de la sorte qu'une tranchee
de 1m 50 a sa base et de 3 m a sa parue superieure avait ete creusee dans le talus interieur du
fosse 1 de protection, qu'une surface horizontale de 1 m environ de largeur avait ete menagee
a une certaine distance de cette tranchee, vers le fond du fosse, et qu'enfin, entre ces deux
ouvrages, on avait reserve un seui 1 dans la terre vierge, en le recouvrant d'une rangee de briques
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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et d'un remblai d'humus tertiaire (fig. 8). Dans les deux sections, on a rencontre une couche de
depots contemporains du fosse de protection, contenant de la ceramique et quelques objets
en fer de la fin du XIV• siecle et du debut du xv· siecle. La decouverte, faite cette annee, en
une position stratigraphique sure, d'une monnaie d'argent du regne d'Etienne II constitue un
element de plus pour la determination chronologique du fosse I de protection. Enfin, la section
B XVIII a mis au jour une rigole de briques et de pierres, construite une fois que le fosse
l de protection eut ete comble (fig. 10).
En vue des travaux de consolidation de la residence princiere, les operations de degagement du fosse II de protection ont ete continuees entre les bastions 11 et 25, de meme qu'en
face du mur 26, jusqu'au bastion 23 (fig. 12). Le deblayement, que l'on a arrete a la couche correspondant a l'incendie de 1674, a mis a nu des elements architecturaux qui ne figurent pas sur
le plan de K. Romstorfer. C'est ainsi que sur le cote est, on a decouvert entre les bastions
11 et 25 quatre contreforts du mur d'enceinte exterieur de la premiere phase de construction,
sous Etienne le Grand (fig. 11); ces contreforts ont ete ensuite englohes dans la portion de mur
ajoutee lors de la seconde phase de construction, toujours sous le regne d'Etienne le Grand.
Sur le plateau qui fait face a la residence princiere, les fouilles ont continue dans le secteur
3 (fig. 13), ou l'on a decouvert les restes de torchis d'un depot datant de la seconde moitie du
xv• siecle. Ce depot, en forme de rectangle aux cotes mesurant 46mso x 13 m, etait divise
en six compartiments et pourvu d'un porche sur la fa~ade principale. La construction etait en
pieces de bois equarries, assemblees avec des poteaux par rainure et languette ou fixees par des
clous en fer. Le plancher consistait en une plate-forme de bois recouverte d'une couche de terre
glaise pilonnee (fig. 14). On a trouve au-dessous des decombres du depot les restes de deux
habitations du XIV• siecle et de quatre autres demeures de la premiere moitie du xv• siecle.
Les premieres, enfoncees de pres de 20 cm sous la surface du sol, avaient la forme d'un rectangle
de 5 m X 3m25. Celles du XV• siecle, bâties en surface, mesuraient 5 m X 3m50 et etaient pourvues
d'un âtre place dans un des coins. Deux de ces habitations avaient, a proximite, une fosse a
ordures contenant une grande quantite de ceramique (fig. 15).
Pres de la limite occidentale du cimetiere feodal, on a decouvert six habitations, dont
deux, datant de la seconde moitie du xv· siecle, ont ete completement degagees (fig. 16). Devant
l'une d'elles, on a trouve une cuiller pour le coulage des metaux en fusion, un ciseau de forgeron
ct differents morceaux de metal (fig. 17).
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. l. - Plan de la huttc slavc n°2, il dcmi cnfouic dans la tcrrc, decouvcrtc a '' Şipot ».
Fig. 2. - Materiei decouvert dans la hutte slavc n•2.
Fig. 3. -Vase slavc il « decou de piqures.
Fig. 4. - Pcr<;oir cn corne de ccrf.
Fig. S. - Fibulc « digitec,. cn bronze.
Fig. 6. - Plan des caves de l'epoquc feodalc du sc:ctcur « Şipot "·
Fig. 7. - Plan de la huttc il dcmi enfouic dans la tcrrc, de l'epoquc feodalc (XVI• siecle) du sc:ctcur « Şipot ».
Fig. 8. - Profil ouest de la sc:ction 8 X V entrc M. S ct 11 : 1, couchc vegC!alc actuelle; 2, couche de rcmblai de
tcrre glaisc jaune melec de tcrrc brun-rouge; 3, couche de rcmblai de tcrre sablonneuse melec de picrrca; 4, couchc de
rcmblai de plâtras, de mortier ct de galcts; S, couchc de rcmblai de tcrrc glaisc jaunc, meltc de sabie; 6, couchc de
rcmblai de tcrrc meuble melec de charbon, de gravicr ct de picrres de dimensions moycnnes; 7, couche de
chaux, de mortier ct de gravicr; 8, couchc de rcmblai de tcrrc glaisc jaunc, melec de gnvier ct de cailloux, noyautec
de picrrcs ct de mortier; 9, couchc de remblai de tcrrc sablonncusc compacte, melec de restea de mortier; 10, couchc
de rcmblai d'humus, de sabie, de mortier ct de cailloux; 11, couchc compacte de plâtras; 12, noyaux d'humus apporte;
13, couchc de tcrrc brun-noir fortcmcnt carbonisec, m~lec de sabie, de plitras, de picrrca, de ccndrc el de charbon;
14, depot de tcrrc brun-noir avce restea de ceramiquc de la fin du XIV• siCc.lc ou du debut du xv• siecle; 1S, depo1
de tcrre brun-noir compacte, sans restea ceramiques; 16, humus apporte, avcc particules de charbon, de mortier et de
picrrcs; 17, humus apporte, mele de sabie, de caillou:x, de particules de charbon el de restea de briques; 18, couchc
de remblai d'humus apporte, mele de charbon ct de mortier; 19, couchc de rcmblai de plâtras, avcc fragrnents de
briqucs; 20, scuil surelcve d'humus apporte, consolide il la basc par dea briqucs; 21, humus du moycn âge; 22, tcrre
brun-rougcâtrc avcc vcstiges de culture de l'epoque de la communc primitive; 23, tcrrc glaisc d'un vcrt laitcux {tcrrc
vicrgc); 24, tcrrc glaisc vcrt clair avec concrt!tions calcaircs; 2S, sabie et, par cndroiu, rochcn de grea du sarmaticn;
26, zoncs calcinecs; 27, grandcs picrrcs; 28, briqucs; 29, fossc; 30, portion non fouillec.
Fig. 9. - Profil sud de la portc comprisc cntre les bastions 38 el 39, il hautcur de la tranchec 8 de 19S2.
Fig. 10. - Rigolc en pierrcs ct cn briques de la sc:ction 8 XVIll.
Fig. 11. - Plan du mur d'enccinte cxtericur, degage a partir de R 11 ct au-dela de R 2S.
Fig. 12. - Le mur R 26, apres degagcmcn1.
Fig. 13. - Fouillcs pratiquecs sur le plateau faisant face a la raidcncc princierc.
Fig. 14. - Plan des restea du depot de la scconde moitie du xv• aiCc.le.
Fig. 1S.- Ciramique de la premiere moitie du xv• aib:lc.
Fig. 16. - Plan des restea de la rnaiaon de la scconde moitie du xv• aiCc.le (BXL)
Fig. 17. - Cuillcr pour le coulage des metaux cn fu sion; ciscau de forgcron.
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SAPATURILE ARHEOLOGICE DIN BUCUREŞTI*

E TERITORIUL ACTUAL al oraşului Bucureşti s-au
arheologice in următoarele patru sectoare: I

efectuat in vara anului 1959 cercetări
- pc dealul Ciurel din raza suburbanei Militari; I I - in sectorul palatului domnesc de la Curtea Veche; III - in
zona situată intre dealul Patriarhiei şi dealul l\lihai Vodă; IV - în Piaţa Splaiului. Vom
arăta succesiv rezultatele obţinute în aceste patru sectoare.

P

1. SĂPĂTURILE DE PE DEALUL CIUREL
Cercetările arheologice efectuate in anii 1956-1958 1 pc dealul (jurei au avut ca
rezultat îmbogăţirea informaţiilor asupra aşezării din epoca bronzului de tip
Glina III şi identificarea a trei aşezări din perioada de trecere la feudalism. Două
din aceste din urmă aşezări aparţin culturii, pe care am numit-o de tip Ciurel 2 ,
iar a treia culturii Dridu. Una din aşezările de tip Ciurcl se află la vest de aşezarea Glina
III, adică la limita nordică a dealului (fig. 1), iar cealaltă spre sud de aşezarea Glina III,
acolo unde este astăzi curtea Gospodăriei de Stat Ciurel (fig. 1). Aşezarea de tip Dridu
se află spre sud de curtea gospodăriei (fig. 1). Este probabil ca intre aşezarea de tip
Dridu şi aşezarea de tip Ciurel din curtea gospodăriei să existe o zonă de interferenţă.
Cercetările din 1959 s-au concentrat în zona nordică a dealului Ciurel unde în
şanţul sondaj (XX) săpat în 1958 fuseseră identificate două bordeie (fig. 1). Presupunînd
existenţa unui grup mai mare de bordeie în acest loc, au fost săpate şase şanţuri apropiate, lungi şi înguste (0,60 m), perpendicular pe şanţul XX /1958 (notate în plan:

a, b, c, d, e, f; fig. 1 şi 2). În acest fel au putut fi identificate şi cercetate şase gropi de
bordeie (fig. 2) . Planul nostru de lucru cu şanţuri lungi şi înguste a fost determinat
de caracterul aşezării, care nu prezintă un strat de cultură oricît de subţire, situaţie
care se explică printr-o locuire de scurtă durată cu caracter « sezonier». În felul acesta
cercetarea se reduce la identificarea şi studierea conţinutului gropilor de bordeie precum
şi la stabilirea unei stratigrafii pe orizontală, pe baza tipurilor de gropi şi a materialului arheologic din interiorul lor.
Fragmentele ceramice Glina III găsite in stratul de sol arabil precum şi urmele
unui strat subţire Glina III dovedesc d aşezarea din epoca bronzului a cuprins scurt
timp şi această zonă. Fragmente ceramice hallstattiene găsite aproape exclusiv în stratul
* Colectivul ,antierului arheologic Bucureşti a fost
compus in 1959 din urmAtoarele persoane: Dorin Popescu
(responsabil), 1. Ionaşcu şi Florian Georgescu (coresponsabili), Gh. Cantacuzino, Sebastian Morintz, P. 1. Panait,
P. Roman şi O. V. Rosetti.
1 Materiale, V, 1959, p. 631-636, VI, 1959, 1'· 764-771: VII, 1'· 658-663.

1 Am numit accastl culturi de tip Ciurel, deoarece
sipiturile de pc dealul Ciurcl mi-au oferit cele mai numemase elemente pentru cunoaşterea sa. Materiale apartinind
culturii de tip Ciurel s-au mai glsit sporadic in Bucureşti
(in punctele Mihai Vudil, Arhivele Statului, Cunea Veche,
Dimlroaia, Fundeni).
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arabil ne arată şi o scurtă locuire in prima epocă a fierului. Sub stratul subţire Glina
III, sau acolo unde acesta lipseşte, sub solul arabil se află pămîntul viu format din loess
de pădure de culoare brun-roşcată. Gropile bordeielor din perioada de trecere la feuda-

CrJtlin~

iMfvri 1.9S6-1,$S

~ Conslrvcfll~clvl"

,__ lmpNjmvm

Fig. 1. - Ciurel. Planul general al siplturilor.

.

.

-

lism au tăiat stratul Glina III (acolo unde acesta se mai păstrează) şi s-au ad1ncit in
pămîntul viu.
Aceste bordeie sint apropiate dar numărul lor mic descoperit pînă acum nu ne
permite să precizăm dispoziţia lor in ansamblul aşezării. Forma gropilor de bordeie este
pătrată sau intermediară intre patrulater şi oval (fig. 2). Dimensiunile lor variază intre
2,60 X 2,80 m şi 3,65 x 3,75 m, iar adîncimile intre 0,57 şi O, 70 m, măsurate de la nivelul
de săpare. Aproape toate bordeiele sint orientate nord-sud cu variaţii intre SSVNNE şi SSE - NNV. Pereţii sint aproape verticali, iar fundul drept. În colţul
nord-estic (cu o singură excepţie) se află cuptorul amenajat intr-un bloc de pămînt cruţat
in momentul săpării gropii bordeiului (fig. 2). De-a lungul peretelui estic, o adîncitură
mai mult sau mai puţin ovală servea drept cenuşar. S-a constatat la toate gropile de
bordeie că peretele sudic prezintă o ruptură de formă neregulată. În acest loc se află
intrarea (fig. 2). Uşa neavind prag de lemn, călcarea repetată a rupt marginea gropii
in această parte. Lîngă mijlocul laturii sudice, deci lîngă intrare, se află in fiecare bordei
o groapă mare de par care putea servi pentru uşa intrării, dar, in acelaşi timp, şi pentru
susţinerea acoperişului. În unele bordeie s-a găsit o groapă mai mică lîngă latura
nordică. Aceasta servea probabil numai la susţinerea acoperişului.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Cuptoarele sint situate, de cele mai multe ori, în colţul nord-estic al bordeiului
(fig. 2). Într-un singur caz, in aşezarea din sectorul nordic, cuptorul se afli în colţul
sud-estic al bordeiului (fig. 2). Vom vedea mai departe că acest bordei (nr. 8), mai
are şi alte particularitiţi, care ne determini
si-1 atribuim unei fv.e deosebite. Cuptoarele
au fost amenajate intr-un bloc calup de pimint sănătos păstrat in interiorul gropii bordeiului. După felul in care au fost realizate,
distingem doui tipuri de cuptoare: 1) Cuptor
amenajat (« cuptorit ))) intr-un masiv de pămînt în colţul bordeiului. Masivul nefiind
detaşat de pereţii gropii, cuptorul coincide
...
0
cu însuşi colţul bordeiului (fig. 2). Din cele .._____,.___..
opt bordeie cercetate de noi în sectorul nordic, şase au cuptor de acest tip (fig. 2).
2) Cuptoare amenajate în masivul de pămînt
cruţat, care se afli însă in interiorul gropii
bordeiului; intre limitele masivului şi limitele bordeiului, existînd un spaţiu liber. Asemenea situaţie a fost întîlnită la două bordeie din sectorul nordic (fig. 2, nr. 1 şi 6).
Cele două tipuri de cuptoare trebuie
puse, in primul rînd, in legături cu dimensiunile bordeielor. Un bordei mic nu putea
avea un cuptor de tipul 2, deoarece acesta
ocupa prea mult spaţiu din suprafaţa bordeiului. S-ar mai putea adăuga şi o diferenţă cronologică intre tipurile amintite.
Il
c
Cuptoarele au formă de potcoavă cu
lărgimea maximă de 0,50 m, iar lungimea de Fig. 2. - Ci urei. Planul slpiturilor şi dispunerea hordeiclor
din sectorul nordic.
0,70 m. Suprafaţa lor interioară este puternic arsă. Vatra este de culoare albicioasă iar
pereţii roşii. La nici unul din cuptoarele cercetate nu s-a gisit bolta in siltt. Mica adîncime
la care se găsesc cuptoarele, ne obligă să credem că bolta nu putea fi obţinută prin
« cuptorire)) în blocul de pămînt sănătos. Într-o astfel de situaţie ea ar depăşi, ca înăl
ţime, nivelul de călcare din vremea locuirii bordeielor. Materialele găsite în interiorul
cuptoarelor, ne arată că acestea se închideau la partea superioară cu o tavă circulară
fixată cu lut pe pietrele aşezate în jurul marginii superioare a lor. Partea inferioară a
tăvii, găsită sub formă de bucăţi de lut ars de culoare cărămizie, în interiorul cuptorului,
are întipirite urme de pietre, în timp ce suprafaţa superioară a ei este netedă avind
marginile ridicate. Cuptoarele cercetate erau pline cu diverse materiale: pietre şi bucăţi
de tăvi căzute din partea superioară, vălătuci de lut ars in formă de ou, castravete,
piinişoară sau cilindru, fragmente ceramice şi cărbuni. Nu putem încă preciza la ce
foloseau vălătucii. Este cert numai că erau în legătură cu cuptorul.
Stratigrafia internă a bordeielor ne arată că unele dintre ele au fost folosite in
două etape. Situaţia cea mai clară, în acest sens, ne-a dat-o bordeiul nr. 4. Acolo,
peste fundul iniţial al gropii bordeiului, s-a găsit un nivel de umplere, format din pămîntul
scos cu ocazia săpării gropii de bordei şi depus în jurul pereţilor. Acest nivel conţine
fragmente ceramice Glina III şi mai puţine fragmente de tip Ciurel. Raritatea materialului
arheologic din acest nivel, se explid prin părăsirea nefortuită a bordeiului. A doua

1
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dovedită de reamenajarea gropii aceluiaşi
a fost făcută, după toate probabilităţile, de către cei care au
Golirea parţială a gropii de pămîntul de umplutură din

a locuirii e

bordei. Această reamenajare
locuit aici şi în prima etapă.
prima etapă, trădează şi de

Fig. 3. - Ciurcl. Vase lucrate cu mina, din hordciclc din perioada de trc:cc:rc
la fcudalism (sectorul nordic).

această dată, intenţia unei scurte locuiri. in a doua etapă a fost refolosit Şl cuptorul
iniţial, după

ce a fost reparat.
În sprijinul ipotezei folosirii unor bordeie în două etape mai vin şi următoarele
observaţii făcute în bordeiul amintit mai sus: 1) parul carbonizat de la intrare, găsit
parţial i11 sillf, are groapa săpată în primul nivel de umplere; 2) peste nivelul prim de
umplere se află un nivel de arsură în care găsim fragmente ceramice căzute pc orizontală. Deci locuirea a doua s-a terminat prin incendierea bordeiului. Peste nivelul de arsură
urmează al doilea nivel de umplere a gropii, format din pămînt negru cu mult humus
care dovedeşte că umplerea şi nivelarea gropii s-a făcut intr-un timp relativ lung. Fără
a fi clar detaşate prin urme de incendiu, cele două niveluri de umplere s-au observat
şi la alte bordeit.
Inventarul bordeielor este foarte sărac şi conţine în special fragmente de vase. in
cuptoare şi în jurul lor s-au găsit, de cele mai multe ori vălătuci de lut ars. În afară de acestea s-au mai găsit trei fusaiole de lut ars, un vîrf de săgeată şi o undiţă, ambele de fier.
Ceramica este de două feluri: ceramică lucrată la roată şi ceramică lucrată cu mîna
(fig. 3 şi 4). Predomină vasele lucrate cu mîna. Acestea au fost făcute dintr-o pastă hine
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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frămîntată, care conţine mult nisip şi adesea chiar şi pietricele. Datorită arderii destul
de puternice, vasele, uneori arse secundar, au culoare variabilă între cărămiziu, galbencenuşiu şi negru-cenuşiu. Ca forme, întîlnim aproape exclusiv oale de dimensiuni
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fragmente ccramicc din aceleaşi bordeie (sectorul nordic); 1-5, 7-9,
11, lucrate cu mina; 6, 10, lucrate la roată.

diferite (diametru! de la 0,08 m pînă la 0,30 m iar înălţimea de la 0,10 pînă la 0,35 m
(fig. 3). Profilul vaselor este mai mult sau mai puţin bombat, cu buza dreaptă sau dsfrîntă în afară. Unele vase au partea inferioară şi în special fundul foarte gros (fig. 4/11 ).
ln mod constant înălţimea este mai mare decit diametrul maxim al vaselor. Deşi materialul este în mare parte fragmentar, se constată că planul diametrului maxim al vaselor
se află aproximativ la mijlocul vaselor, dar de cele mai multe ori în partea superioară
a corpului. Unele vase au fost modelate cu destulă îndemînare, avînd un contur regulat,
iar suprafaţa bine netezită. Alte ori însă conturul vaselor este lipsit de preciziune şi
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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.suprafaţa

neglijent netezită. Suprafaţa vaselor lucrate cu mîna nu e ornamentată. Cele
cîteva semne incizate, dintre care nu lipseşte motivul « în val» (fig. 4 /5), sînt cu totul rare.
Vasele lucrate la roată (fig. 4 /10,6) au folosit aceeaşi pastă ca şi vasele lucrate cu
mîna. Culoarea e de cele mai multe ori cărămiziu deschisă. Urmele roţii se văd clar
pe suprafaţa interioară sub forma unor şanţuri circulare (fig. 4 j10). Vasele au formă
de oală cu pereţii bombaţi. Planul diametrului maxim se plasează în partea superioară
a vasului. lnălţimea e şi ea mai mare decît diametru} maxim. Buza vaselor lucrate
la roată este răsfrîntă în afară şi are în general aceeaşi grosime ca şi peretele vasului.
În unele cazuri buza e mai groasă terminîndu-se cu o suprafaţă dreaptă sau oblică (fig. 4 /6).
Pe umeri, unele vase au şanţuri sau caneluri paralele care înconjoară corpul. Intr-un
singur caz apare, pe un vas, ornamentul « în val» executat prin incizie înainte de ardere.
Subliniem observaţia că în nici una din categoriile. ceramice prezentate nu apar torţi.
Pe lîngă ceramica descrisă mai sus care constituie majoritatea absolută, menţionăm
apariţia cîtorva fragmente de vase cenuşii, lucrate la roată, din pastă fină, care amintesc
ceramica sec. III-IV e.n. Tot din pastă fină şi de culoare cenuşie sînt şi cele trei fusaiole găsite în bordeie. Ele au forma relativ tronconică şi suprafaţa ornamentată cu linii
circulare, incizate adînc.
Trebuie de asemenea reţinută şi prezenţa tipsiilor de lut ars, întîlnită în unele bordeie.

*

Săpăturile efectuate în 1959 în zona de nord a dealului Ciurel, aduc noi date referitoare la aşezarea din epoca de trecere la feudalism şi ridică probleme a căror rezolvare
necesită încă cercetări. Se pune în primul rînd problema raportului cronologic între
cele opt bordeie găsite pînă acum în suprafaţa săpată. Un raport precis putem stabili
între bordeiul nr. 7 şi nr. 8, în sensul că bordeiul nr. 8 este mai vechi; groapa bordeiului nr. 7 tăind groapa bordeiului nr. 8 (fig. 2). Acesta din urmă reprezintă o fază mai
veche. Reamintim că bordeiul nr. 8 este singurul din sectorul nordic care nu are
vatra-cuptor spre nord-est ci spre sud-est. E cazul să menţionăm că unul.din cele două
bordeie aparţinînd culturii Ciurel descoperit în 1957 în curtea gospodăriei (aşezarea sudică)
are mai multe elemente de asemănare cu bordeiul nr. 8. Din păcate, legătura între cele
două bordeie nu se poate face pe baza ceramicii, deoarece bordeiul nr. 8 nu conţine decît

cîteva fragmente ceramice atipice.
Bordeiele nr. 2, 3, 4, 5 şi 7 prezintă caractere comune în ceea ce priveşte forma,
dimensiunile, tipul de construcţie şi localizarea cuptorului şi, cu oarecare variaţi4 orientarea. Toate aceste elemente, cît şi distanţa care există între ele, ne permit să credem că
ele erau contemporane.
ln ceea ce priveşte bordeiele nr. 1 şi 6, ele sînt deosebite prin formă şi tipul cuptorului de restul bordeielor. ln plus apropierea dintre bordeiul nr. 1 şi 2 (fig. 2) ne fac
să credem că ele nu erau contemporane. Bordeiul nr. 2 se află în faţa intrării bordeiului
nr. 1 (fig. 2). Deci unul din ele trebui~ să fie mai vechi. E probabil d bordeiul nr. 2.
Lipsa stratului de cultură, semnalată şi la începutul acestei expuneri, nu ne permite să
precizăm acest raport arheologic pe cale stratigrafid. Pe de altă parte ceramica nu ne
dă posibilitatea să facem o deosebire netă între bordeie, fapt care ne face să credem că
între diferitele faze de locuire enumerate nu există o distanţă în timp prea mare. Ceramica din bordeiele 1 şi 6 (ale căror cuptoare sînt detaşate de pereţii bordeiului), pare
a fi mai nouă decît celelalte dacă o privim prin prisma tradiţiei romane mai puţin
vizibilă aici decît în rest.
O observaţie generală pe care o putem face în prezent este aceea d, luată în
ansamblu, ceramica bordeielor din aşezarea sectorului nordic, se deosebeşte de aceea din
aşezarea de tip Ciurel din sectorul sudic (din spaţiul curţii gospodăriei). ln cele două
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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bordeie din aşezarea sudică (deosebite şi ele prin poziţia şi orientarea cuptorului) diferenţa între ceramica lucrată la roată şi ceramica lucrată de mînă este evidentă din punct
de vedere tehnic. ln ceramica lucrată la roată, din aceste bordeie, tradiţia romană se
păstrează mult mai pregnant decît în cea din aşezarea nordică.
Ca urmare a acestor fapte, pentru periodizarea aşezărilor de tip Ciurel de pe dealul
cu acelaşi nume, presupunem următoarea succesiune: 1) aşezarea din sectorul sudic cu
cele două bordeie, la care s-ar adăuga bordeiul nr. 8 din aşezarea nordică. Şi aci presupunem două faze determinate de unele elemente care urmează să fie studiate.
2) aşezar~a din sectorul nordic, care cuprinde şi ea alte două faze: a) bordeiele
nr. 2, 3, 4, 5, 7 şi b) bordeiele nr. 1 şi 6. O a treia fază din acest sector, reprezentată de
bordeiul nr. 8 (cel mai vechi bordei din sectorul nordic), am văzut că aparţine ca
vreme aşezării din sectorul sudic.
Datarea precisă a materialelor din perioadele de trecere la feudalism descoperire
la Ciurel, este încă dificilă.
Asemănările care există între unele forme de la Ciurel cu ceramica descoperită la
lpoteşti 1 (de tradiţie provincială romană) ne-ar conduce spre secolul VI e.n .. Vălătucii
şi tipsiile de lut precum şi unele asemănări cu ceramica slavă de la ~lonteoru 2 ne-ar
indica mai degrabă sec. \'1- VII e.n. Unele elemente par a fi chiar mai tîrzii, cum ar fi
cele din bordeiele nr. 1 şi 6.
Astfel, în prezent, fără a putea susţine o datare precisă a descoperirilor din perioada
de trecere la feudalism, de la Ciurel, socotim posibilă incadrarea acestora între
sec. VI- Vlll: aşezarea sudică datînd cu probabilitate din sec. VI- VII, iar cea nordică
(cu excepţia bordeiului nr. 8) din sec. VII, eventual începutul sec. VIIP.
ln caz că o astfel de datare se va dovedi valabilă, am avea de-a face la Ciurel
cu o simbioză între populaţia dacică cu elemente romane (documentată prin aşezarea
de la Ipoteşti) şi slavi. Aşezarea nordică cercetată de noi în 1959, surprinde, după părerea
noastră, procesul de contopire a celor două culturi.
SEBASTIAN MORINTZ

şi

P. ROM:\1\

II. SĂPĂTURILE DIN SECTORUL CURTEA VECHE
Cercetările arheologice din sectorul Curtea Veche au fost înlesnite anul acesta de
lucrările

desfăşurate pe locul Pieţei de Flori şi în împrejurimile ei
imediate. Suprafaţa urmărită a depăşit astfel cu mult săpăturile făcute în anii anteriori
pe latura de SE a Curţii Domneşti. Urmele culturii materiale descoperite în acest sector
sînt variate şi ele confirmă existenţa unor locuiri din sec. X- XI precum şi continuitatea

de sistematizare

prefacerilor pe care terenul le-a suferit în decursul secolelor XV -XIX.
1 Aşezarea din perioada de trecere Ia feudalism de la
Ipotqti (r. Slatina, reg. Piteşti), a fost descoperiti prin
eercetiri de suprafati in primivara anului 1959. In vara
şi toamna aceluiaşi an a-au ficut sipituri de informare
de citre P. Roman şi M. Popescu sub indrumarea prof.
1. Ncstor. Cu acest prilej au fost identificate trei gropi
de bordeie, din care au fost cercetate doui. Forma bordeiclor e patrulateri. Unul din bordeie avea cuptorul
amenajat in coltul de sud-est. Era realizat prin « cuptorirn in peretele bordciului. O importanti dcosebiti o
prczinti ceramica din aşezarea de la lpotcşti, (arta pJslral
niMnlt traJifii pro.inâal rYJIIIant. fn lipsa de elemente
precise aşezarea a fost datati pc baza tipologiei formelor
ceramice, intre sec. V- VII e.n. O monedi romani de
arami de la Nerva, psiti intr-un bordei, nu poate fi
luati in considcratie pentru dawca complexului. Aşezarea

de la Ipotqti apartine, dupi pirerea noastră, unc1
populatii daco-romane.
1 1. Ncstor, La M(rf)jiD/t slaH ti' ipoq~~e anritnnt tk Stirala
Monitorii, in Da(ia, N.S., I, 1957, p. 289-295, pl. I /3,
4, 10.
1 Materiale ascminitoare, psite in 1953 in curtea
Arhivelor Statului, au fost datate in sec. XII- XIII
(Sebastian Morintz şi Gh. Cantacuzino, St1pJINrilt arhtoloJ!.irt tiin sulor11l Mihai VotiJ, in !it11dii ti Referate prit~ind
Istoria Ro111initi, 1, 1954, p. 342, fig. 11; aceeaşi datare a
fost sustinută şi de P. Diaconu in JCIV, IX, 2, 1958,
p. 451 -458; Maria Chişvasi-Comşa a considerat insi
ceramica descoperiti la Bucureşti ascrninitoare cu aceea
a tipului Praga şi a datat-o din sec. VI- VII e.n. (L"ntlt
(OflliMrafii istori(t pt ba!(.ll (tralllirii tiin su. VI- Xll, in
SCIV, 1-4, 1957, p. 268).
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Confirmîndu-se observaţiile făcute
în anii trecuţi, referitoare la existenţa unei
întinse aşezări din sec. X- XI 1, au fost
găsite, şi anul acesta, în mai multe locuri
fragmente ceramice caracteristice culturii
acestei perioade. În imediata apropiere a
blocului din Bd. 1848, nr. 42, la circa
2,70 m sub nivelul actual a fost descoperit un semibordei sec. X- XI (fig. 5 şi 6).
Deranjată de două gropi feudale şi de
temeliile unor construcţii din sec. XIX,
această locuinţă nu s-a mai păstrat decît
in parte. Groapa ei săpată în stratul
castaniu avea o formă rectangulară cu
dimensiunile de circa 3 X 2,65 m. Pe
latura de NV au fost surprinse două
gropi ale unor pari verticali avînd fiecare
diametrele de 10-12 cm. În colţul de NE,
in interiorul bordeiului a fost găsit un
fragment dintr-un cuptor în formă de
cupolă, avînd un diametru de circa 70 cm
(fig. 6). Folosit probabil din plin, cuptorul prezenta o vatră puternic arsă şi
pereţii înroşi ţi pe o grosime de 2-2,50 cm .
Către mijlocul bordeiului a fost surprinsă o lentilă de pămînt cenuşos deran~
jată în parte de groapa feudali.
Materialul găsit în a.c~astă locuinţă
este în exclusivitate cerami~. Neobişnuit
de bogat, el se află masat pe latura de N
şi în special în jurul colţului unde se află
cuptorul. Predomină vasele borcan, de
diferite dimensiuni, executate la roată
repede dintr-o pastă ce conţihe mult
nisip şi pietriş. Arderea, în majoritatea
cazurilor incompletă, s-a făcut la roşu,
fragmentele cenuşii fiind foarte rare. Nici
unul din vasele găsite nu au toartă.
Marea majoritate a acestor borcane aveau
pereţii exteriori ornamentaţi cu variate
motive realizate din linii orizontale şi în
val (fig. 7 fl-4), prezentînd puternice
asemănări cu materialul de la Dridu 2 • Se
constată totuşi d brîul de linii în val
apare pe umărul vasului pe cînd restul
acestuia pînă aproape de fund poartă
şănţuiri orizontale, uneori mai mult, alteori mai puţin adîncite. Foarte puţine
1

1

Bllatrttlii tk otiiflioartl, 1959, p. 151.
At.Jrriolt, V, p. 552.
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fragmente au un decor realizat prin împunsături (fig. 7 6) sau asoc1en de împunsături
cu pieptenele şi striuri orizontale (fig. 7 '5). Pe fundul cîtor\'a vase au fost obser\'ate mărci de olar (fig. 7 7- 8).
L.:=_:.:
(

_____;·

-::
.

~--::Si=

( ). r·
,) CJ.
.

Fig. 6. ·- Planul scmi·
"hordeiului din sec.
X Xl,cnnlinindfragmcmul unui cuptor.

Fig. 7. -· Ccramid rle<l'n('<'rir:i in .. ·miht>rnt·iul din

<rl'.

X

X 1.

Primele a varii pe care resturile locuinţei din sec. X- XI le-au suferit s-au datorat
lor de un şir de pari ale căror diametre variază între 25-30 cm (fig. 5 şi 6).
Adîncindu-se cu încă 40 cm suh nivelul de călcare al semibordeiului, gropile acestor

perforării

44- <. l
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pari au fost găsite umplute cu resturi de lemn, pămînt murdar in care erau antrenate
cioburi din sec. X\' 1. Că ele aparţin unei locuinţe distruse de constructorii sec.
X\'] 1- X\' Il 1 sau că fac parte din sistemul de fortificaţie al vechii Curţi Domneşti, nu

l'il{. 11. - 1 -3, ceramid d:scoperit;-, inrr-un hordei din sec. X\'; 4, podea din hirne de
stejar, din sec. XVIII; 5, ulcior sn,.-.lluit, decorat cu al\'colc şi pastile, din sec. XVIII.

putem preciza. Este cunoscut faptul că in 1574 Pierre Lescaloppier găseşte oraşul şi
Curtea Domnească întărită cu trunchiuri mari de copaci infipte în pămînt unul lîngă altul
~i legate între ele prin grinzi transversale 1• Pivniţele construite in sec. X \'III- XI X pc
acest teren, adincindu-se cu mult sub nivelul atins de vîrfurile conice ale parilor, au ras
eventuala lor înşiruire.
1

C. :\loisil, HNmrrflii r•uhi, extr;" din rnista Ht"J" rlr (;riN, llucun·şti, 11J32, p. 11.
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La intersecţia str. Covaci cu trotuarul Bd. 1848, la circa 3 m sub nivelul actual
a fost descoperită groapa unei locuinţe din sec. XV (fig. 5). Săpată in pămîntul castaniu,
la o mică înălţime faţă de pînza actuală de apă, groapa prezenta o formă rectangulară
a cărei latură mare atingea circa 4,80 m. ln pămîntul său de umplutură, în care se aflau
antrenate numeroase oseminte de animale (cabaline, rumegătoare etc.), au fost găsite
bîrne de lemn arse şi bogate resturi de nuiele. Pe latura de NV a fost semnalată. o
suprafaţă. elipsoidaH'l de cenuşă, cărbune şi bîrne carbonizate. Tăiati pe jumătate de
temelia unui zid, aşternută pe două. şiruri de pari, groapa acestei locuinţe a conţinut
puţine resturi de obiecte. Singurele materiale descoperite sînt de natură ceramid. Ele
se compun din oale cu buza dreapti înaltă. dotată cu şinţuiri orizontale (fig. 8/1-2)
şi strichini ale dror forme şi decoruri prezintă puternice asemăniri cu ceramica bizantină. Glisite şi în alte sectoare ale Curţii Vechi 1 aceste străchini sînt lucrate dintr-o pastă
fină şi bine arsă. Suprafaţa lor interioară este acoperită cu un smalţ dens la care predomini culorile galben, verde şi castaniu (fig. 8/3). Terenul din jurul Curţii Domneşti
a suferit continue amenajări nu numai in epoca modernă dar şi in secolele în care pulsa
pe aici viaţa de curte. Numeroase gropi de diferite dimensiuni au fost semnalate pretutindeni. Prin cercetarea lor au fost descoperite o serie de obiecte ceramice: ulcioare
(fig. 8/5), lulele, cahle decorate cu un smalţ verde ş.a.
La întîlnirea străzii 30 Decembrie cu Bd. 1848, săpăturile au scos la iveală un complex de locuinţe de la sfîrşitul sec. XVIII sub zidurile căruia s-a găsit o podea de bîrne
de stejar. Între temelia zidului şi aceste bîrne se află un strat de pămînt negru amestecat
cu păioase, bălegar, oase şi cioburi din perioada lui Constantin Vodli Brîncoveanu.
Bîrnele, late de 25-45 cm şi groase de 12-15 cm, erau sprijinite către capete pe trunchiuri groase dispuse longitudinal. Multe dintre ele sînt roase şi ştirbite. Rostul acestor
bîrne nu a putut fi încă bine precizat. Este posibil ca ele să fi făcut parte dintr-un pod
al vreunei uliţe bucureştene de la sfîrşitul sec. XVII şi începutul sec. XVIII (probabil
Podul Tîrgului din Afară). Faptul că bîrnele depişesc lungimea zidului, d între ele şi
temelia locuinţei se află un strat de pămînt nejustificat în tehnica de construcţii a epocii
precum şi uzura capetelor bîrnelor ne îndreptiţesc să credem că ele aparţin unei
uliţi podite (fig. 8J4).
Sub aceste bîrne la circa 2,50 m de la nivelul actual a fost descoperită. o conductă
de apă ce se îndreaptă spre Curtea Domnească. Construită în sec. XVII conducta se
compune dintr-un olan apărat cu un bogat strat de mortar şi trei rînduri de cărămizi
dintre care cele de pe laturi sint puse pe lat iar cea de deasupra orizontal. Sistemul acesta
a fost întîlnit şi la baia de la Gol eşti.·
Săpăturile de la Curtea Veche au mai scos la iveală zidurile unor pivniţe din
sec. XVIII, urme de construcţii din sec. XVIII-XIX, precum şi o porţiune din unul din
cele mai vechi canale colectoare din Capitală, făcut din blocuri de piatră. Pivniţele
descoperite în Bd. 1848 sînt descrise mai jos.
DJJI,;U V. ROSETTI

şi

PANAIT 1. PANAIT

Cu prilejul săpăturilor executate în 1959 în partea de nord-est a Pieţei de Flori şi
pe Bd. 1848 din Bucureşti s-au descoperit (fig. 5) doui pivniţe, construite din cărimizi,
din care una mai mare (nr. 1 pe plan) şi cealaltă mai mică (nr. 2), separate printr-un zid
mai vechi (F). Pivniţa cea mare, orientată cu 2 200 miimi de la est la sud-est, şi delimitati
spre est, nord şi vest prin zidurile F, F1, G, H, păstrate pe înălţimi de 2,50-2,87 m se
continui mai departe spre sud-est sub trotuarul bulevardului amintit şi cuprindea două
compartimente (fig. 5): o parte mai întinsă, avînd dimensiunile 11,10x3,57 m, acoperiti
1

lluarrt(lii tk otlinioard, p. 160.
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cu boltă semicilindrică, şi o parte mai scurtă, avînd lăţimea mai mare (6,81 m), cît şi
o boltă similară sprijinită pc arcuri dublouri, din care s-au găsit extremităţile (A, B)
ale unui dublou şi s-a putut observa un alt dublou rămas îngropat în acel loc (fig. S).
Fi..:. 'J. - 1, 2,

pimiţa
prnăzut;i cu firide din
:\\'III, descoperită b

mare
sec.
l'i;ap

de Flori.

Pardoseala interioară din cărămizi a pivniţei nr. 1, constituie nivelul ei iniţial de călcare,
situat la -3,10 m sub solul actual. O scară, construită din cărămizi, cu zece trepte, dădea
la vest de zidul H acces în partea de nord, mai lată a acestei pivniţe.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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În partea cea lungă, pivniţa nr. 1 a avut în zidurile F şi G cîte o firidă prevăzută
cu arc în semicerc, puţin retras faţă de arhivolta situată pe planul peretelui (fig. 9 /1,2).
Zidul de est al pivniţei nr. 1 (notat F), gros de 0,80 m datează, după modul său de construcţie, din sec. XVII şi este deci anterior pivniţei, care a fost construită în sec. XVIII.
Aceasta este datată atît prin observaţiile arhitectonice cît şi prin 30 monede de aramă,
turceşti 1 , falsificate, datînd ·din timpul domniei sultanului Mustafa III (1757).
Pivniţa nr. 2, lată de 6,08 m, este alipită peretelui estic al zidului vechi din sec. XVII
(notat F), are orientarea 2150 miimi est-sud-est şi a fost degajată numai parţial pe porţiunea ei dinspre nord şi pe o lungime de 5,16 m (fig. 5). Această pivniţă, delimitată
prin zidurile A,B,C, a avut o boltă semicilindrică sprijinită de arcuri dublouri, din care
s-au găsit extremităţile a două exemplare (nr. 1 şi 2 pe plan, fig. 5). Pivniţa nr. 2,
care a avut către nord o intrare prin zidul C, datează de la sfîrşitul sec. XVIII, dar a
suferit reparaţii şi adăugiri în sec. XIX. Către nord, s-au găsit trei alte ziduri (pe plan
notate D, E şi E /1, fig. 5), neparalele, care au mărginit în trecut diferite încăperi,
datînd unele din sec. XIX iar altele fiind refăcute şi completate în sec. XIX. Aceste
constru~ţii au fost ridicate lîngă locul ocupat în sec. X- XI de un bordei mai vechi,
descris mai înainte. in urma descoperirilor făcute în bulevardul 1848 din Bucureşti, e
necesar să se urmărească cu atenţie în viitor lucrările construcţiilor proiectate pc
anul 1960.
GB. C:\NT.\CUZINO

III. CERCETĂRILE ARHEOLOGICE iN ZONA
DINTRE DEALUL PATRIARHIEI ŞI DEALUL MIHAI VODĂ

În vara 1959 s-au continuat în sectorul III al şantierului Bucureşti cercetările arheologice începute încă din 1953 în spaţiul cuprins, în dreapta Dîmboviţei, între dealurile Patriarhiei şi Cotroceni. În acest sector s-au executat de la 1 august la 15 septembrie săpături
în următoarele patru locuri 2 : A, în curtea bisericii Domniţa Bălaşa; R, in apropierea
podului ~lihai Vodă; C, în curţile imobilelor din str. Apolodor nr. 12 şi 15; D, in curtea
din str. Bateriilor nr. 8, puncte de care ne vom ocupa succesiv, arătînd principalele rc?.Ultatc obţinute.
A. Cerceldrile di11 mrletl bisericii Do11111i{t1 IM/ajfl. În vara anului 1959 Aşczămintclc
au efectuat săpături pentru subzidirea temeliilor şi pentru repararea crăpă
turilor zidurilor actualei biserici Domniţa Bălaşa, care datează din 1881, fiind atunci
complet rcfăcută. Prin aceste lucrări s-au găsit cîteva ziduri groase aparţinînd unei construcţii asemănătoare cu cele din epoca feudală a Bucureştilor, ceea ce a determinat
direcţia aşezămintelor de a cere executarea unor cercetări arheologice de către
Academia R.P.R.
Săpăturile arheologice, efectuate de şanticrul Bucureşti de la 20 august la 15
septembrie 1959, au avut caracterul unui sondaj destinat să degajeze, pc cît posibil, vechea
construcţie şi să precizeze caracteristicile şi datarea ei. Săpătura a străbătut toate straturile şi a atins la -4,40 m pămîntul viu, compus din nisip argilos de culoare galbenă
cu pete roşcate fcruginoase. În urma acestor lucrări a fost degajată partea dinspre sud a
Brîncovencşti

1 Monedcle glsite in 1959 in pivni1a din sec. X VIII
de pe Bulc:vardul 1848 sint pistrate in Muzeul ODfului
Bucureşti. ldc:ntihcarea monedc:lor a fost
f:lcutl de
Dj. H. Siruni.
1 Colectivul care a lucrat in zona dintre: dealul Patriar-

hici şi dealul Mihai Vod:l a fost format din: Gh.".Cantacuzino, conducltorul !ICCtorului, E. Mironc:scu, desenator
la lnatitutul de arheologic şi de studen1ii Petre T:lrulsescu,
Ana Popa şi Simina Noica.
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unei vechi biserici, construitli din drlimizi, cu orientarea 1 650 miimi est-sud-est, situatli in
parte sub actuala biserid, in parte allituri şi in afarli de latura ei sudic! (fig. 10).
Slipliturile au scos la luminli urmlitoarele plirţi ale vechii biserici, îngliduind a se
stabili trei faze in evoluţia ei pe baza observaţiilor nivelurilor de dlcare, a materialelor
glisite şi a elementelor arhitectonice:

lEGENDA

10. - Planul vechii biserici, descoperiti in 1959, sub actuala bi_scrid Domnita

in acest loc a fost o bisericli mai mid, avind pronaos şi naos, flirli pridvor
fazei 1. Din pronaos s-au descoperit zidurile dinspre vest şi sud (notate pc
plan cu nr. 6-7, fig. 11 /1,2), avind grosime 1,02 m, care erau exterioare şi zidul dinspre
est (notat cu nr. 12, fig. 11 j2), care era interior şi gros de 0,75 m. Fiecare zid are o
temelie, formînd în partea de sus un soclu (fig. 11 J1,2), care e silt111lla 2,66 m sub so/11/
1.

Iniţial

Bilaşa.

şi aparţinînd
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actual al c~~rţii ji indică cel mai vechi nivel de călcare interior in prin1a fazd a acestei biserici.
Pe peretele exterior spre vest al zidului (nr. 6) din pronaos s-au constatat urme de zugră
veală cu decor negru pe fond roşu.
Primei biserici trebuie să-i atribuim un pavaj din cărămizi (fig. 10), descoperit la
vest de pronaos la -1,80 m sub solul actual, desigur in dreptul scării iniţiale de acces.
Celelalte resturi din prima biserică sint sub actuala biserică clădită in 1881, incit nu au
putut fi degajate.
Ţinînd seama de nivelurile de călcare, de materialele şi de modul de construcţie
e probabil că biserica din prima fază a fost zidită la sfîrşitul secolului XVI sau la inceputul secolului XVII.
2. Ulterior zidurile primei biserici, probabil ruinate, au fost demantelate pînă la
un nivel aflat la -1,10 m sub solul de astăzi al curţii. Pe aceste ziduri dezafectate
a fost aşezată o pardoseaHl din cărămizi verticale pe cant, păstrată parţial pînă acum
(fig. 11 j1), care reprezintd nivelul de călcare interior al bisericii din faza a Il-a. Simultan zidurile vechi demantelate au fost dublate prin noi ziduri, alipite celor anterioare, şi prevăzute
cu o qcepţională grosime de 1,85-1,88 m. Prin săpături au fost găsite in 1959 zidurile
dinspre vest şi sud (pe plan nr. 5 şi 8, fig. 10) ale pronaosului rezidit in faţa a II-a cit
şi zidul sudic al naosului pe o porţiune dintre pronaos şi altar (fig. 10). ~brea grosime
a zidurilor trebuie explicată prin natura mlăştinoasă a subsolului, cit şi prin ridicarea
peste pronaos a unei turle avind probabil clopot. Într-adevăr cercetările efectuate sub
pridvorul actualei biserici au descoperit un coridor eliptic, care cuprindea scara de acces,
lald de 1,}5 m, pornind de la nivelul de cdlcare interior di11 faza a II-a ii drtd11d lfl t11rltl
(fig. 10). Totodată in urma degajării intregului zid vestic (nr. 5) al pronaosului din această
fază, s-a putut stabili Hlţimea bisericii in acea vreme, adică 13,10 m şi osebit lungimea
ci aproximativă, care a fost de 21,50 m. După modul de construcţie şi materialele
utilizate in zidurile ei e probabil cd transforn~drile di11 a dotkl .fazd tt bisericii dtrteazd de la
111ijloml Stlll di11 a dotkl )11n1dtate a secolullti XVII.
3. Mai tirziu, in faza a III-a, biserica s-a menţinut in forma şi cu nivelul interior
din faza a II-a, dar i s-a adăugat la vest de pronaos un mic pridvor (fig. 10), delimitat
prin patru ziduri şi patru stilpi (fig. 10 şi 11 /3,4) susţinînd bolta, toate fiind construite
pe pardoseala veche de cărămizi existentă din faza I; totodată pridvorul a fost prevăzut
cu o mică scară de acces (fig. 10). În pridvor, avind dimensiunile de 3,25 X 3 m s-a
amenajat atunci o altă pardoseală, care constituie al doilea nivel de călcare din acest
loc la 1,1 O m sub solul actual. Adăugarea pridvorului s-a făcut in a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea cum arată materialele întrebuinţate şi modul de construcţie.
4. Prin aceste săpături s-au descoperit două cavouri: unul in interiorul pronaosului,
altul la exteriorul său (fig. 10, C şi E), in care s-a găsit oseminte umane răvăşite, aparţinînd
mai multor schelete dezgropate din alte morminte şi ingrămădite aici. Cavourile au fost
zidite cu acelaşi fel de materiale ca şi pridvorul, ceea ce indică faptul că sint contemporane,
datind probabil din sec. XVIII.
Deci cercetările arheologice din curtea bisericii Domniţa Bălaşa au adus i11 19.59
preţioase informaţii despre o bisericd mai veche ridicatd aici la s.firţitul sec. XVI sau Îlueprttul
sec. XVII; cercetări viitoare vor arăta ce legături are această biserică cu aceea pe care,
după ştirile documentare, Bălaşa, fiica lui Constantin Brincoveanu, a ridicat-o intre
1747-1752.
B. Cercetdrile arheologice de li11gd podrtl Mihai VodJ. În apropierea acestui pod, in
dintre fosta Vama poştei şi Splaiul Unirii, făcîndu-se excavaţii pînă la adincimea
de 2,60 m sub solul actual, pe o mare suprafaţă, pentru o construcţie, s-a găsit un complex de ziduri, dintre care unele au făcut parte dintr-o veche clădire mai vastă.
spaţiul
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Fig. 11 (3 şi 4)
3, 4, zidurile )

stîlpii pridvorului,

adăugat

în fa:ra a .111 -a, ale
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lnştiinţat de aceasta şantierul arheologic Bucureşti a intocmit un plan de situaţie al intregului teren s~pat şi a descoperirilor din acest loc cit şi mai multe profiluri stratigrafice
ale malurilor. Ulterior, s~~turile extinzindu-se pe terenul situat mai spre nord-est, a
fost descoperit~ şi s-a inceput dezgroparea chiar a vechii cl~diri căreia i-au aparţinut
zidurile ar~tate.
In partea de vest a excavaţlet menţionate, s-a glisit o palisadă din trei rinduri
de piloţi de stejar, înalţi de 9 m, groşi de 0,18-0,22 m, infipţi vertical la o mare
adincime (fig. 13/1 şi 14/3).
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l'f Schel~t um11n

Fig. 12. - Planul

săpăturilur şi dc~cop~ririlor

ficutc in 1959, ling.l. podul Mihai

Vod~.

Rindul al doilea de piloţi se afla la 8,25 m spre vest de al treilea rind şi la 4,95 m
de primul rind; in primele dou~ rinduri, piloţii, foarte apropiaţi, formau un fel de
gard, iar in al treilea rind erau mai r~sfiraţi (fig. 12 şi 13 /1). Primul rind de piloti are
orientarea: 1 800 miimi est-sud-est.
..
In partea de sud-vest a excavaţiei, s-a descoperit pe acelaşi teren un puţ pătrat
cu latura lung~ de 1,10 m, prevăzut in interior cu ghizduri de stejar, avind capete lucrate
in forma cozii de rîndunică (fig. 13/2).
Pentru a cerceta stratigrafic palisada şi puţul s-a deschis perpendicular pe malul
excavaţiei, secţiunea I, lung~ de 3 m, lat~ de 2 m, avind orientarea de la sud-sud vest cu
3 640 miimi, care a cuprins, pe de o parte, in suprafaţa ei o fracţiune a primului rind
din piloţii palisadei şi, de alt~ parte, a atins pe latura dinspre sud puţul amintit (fig. 12).
Din examinarea profilului stratigrafic al peretelui de vest al acestei secţiuni, s-au putut
constata următoarele (fig. 14):
a) Cel mai vechi strat de p~mînt atins, notat (1 a), e .compus din nisip aluvionar
şi c neumblat; e suprapus de un alt strat (1 B) de nisip cu infiltraţii şi apoi de un
al doilea strat (nr. 2), cuprinzind pietriş, bucăţi de căr~mizi, care formau un vechi
nivel de călcare din acest loc, la o adincime de 4,80 m sub solul actual.
b) Urmează apoi mai multe straturi de nisip aluvionar, de compoziţie şi culoare
diferit~, aduse şi depozitate prin rev~rs~rile sau infiltraţiile Dimboviţei (notate 3A, 3B
şi 4), care sînt uniforme pe întregul perete al secţiunii.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

ii!l

1!1

c) Piloţii rîndului 1 al palisadei au fost blltuţi în stratul 4 uniform, acesta fiind
nivelul lor de sllpare, deci înainte de a se fi depozitat straturile suprapuse. Capetele piloţilor înfipţi ieşeau peste solul de atunci cu 0,40-0,55 m, ceea ce explid de ce în urma
altor revllr~llri ale Dîmboviţei s-au format ulterior, de fiecare laturll a piloţilor, straturi
avînd compoziţie şi culoare deosebitll, adid de o parte straturile de nisip cu bll.legar
şi alte infiltraţii notate SA ş·i SB, şi de altll parte un strat de nisip verzui (nr. 6) şi un
strat format din putrezirea lemnllriei piloţilor (nr. 4A).
d) Ulterior a fost adus un strat de pllmînt negru (nr. 7), conţinînd blllegar, fragmente de drllmizi şi de ceramicll din sec. XVIII, care a acoperit capetele piloţilor
rîndului 1 al palisadei şi a constituit un al doilea nivel de dlcare, situat la 2,40 m sub
solul actual.
e) Straturile urmlltoare (notate 8-12), au fost formate ulterior în cursul sec. XVIII,
XIX şi XX.
f) Puţul pare a fi posterior palisadei, deoarece nivelul sllu de sllpare pare a se
afla mai sus decît al piloţilor.
Observaţiile stratigrafice şi ceramica gllsitll aratll d palisada din piloţi a fost construitll în cursul sec. XVIII şi a avut ca scop întllrirea vechiului mal drept al Dîmboviţei, în apropierea podului Mihai Vodll. Acesta era situat aproximativ pe locul aflat
la poalele dealului pe care e acum cllldit Hotelul 7 Noiembrie. Dimbovita fdcea un cot
n1are curgînd in trecut sub acest deal fi pri11 traseul act~~alei strdzi Ilfov, ind/ podul Mihai
Vodă se afla atunci n1ai apropiat de Podul Mogojoaiei (Calea Victoriei) decit acun1.
ln partea de nord a pllrţii excavate la adîncimea de 2,60 m s-a gllsit craniul şi
pllrţi ale unui schelet uman (fig. 12); între rîndurile de piloţi ale palisadei s-au gllsit vase
întregi sau fragmente din sec. XVII-XVIII, dintre care semnalllm gîtul unui ulcior
frumos decorat cu şerpi, cu culoare verde şi smalţ (fig. 13/4).
Cercetllrile de lîngll podul Mihai Vodll în 1959 au procurat prin urmare informaţii
interesante privind mijloacele de apllrare ale malurilor vechi ale Dîmboviţei şi au
dovedit existenţa unei vechi clll.diri în acest loc.
C. Cerceldrile din str. /1polodor 11r. 14 fi 15. Reluîndu-se în august 1959 cercetllrile din
str. Apolodor, unde în 1957-1958 s-a descoperit palatul Dudeştilor, au fost executate
în august 1959 sllpllturi în curţile imobilelor de la nr. 14 şi 15. ln partea de est a curţii
din str. Apolodor nr. 14 a fost degajatll o cllldire dreptunghiularll, din care s-au gllsit
numai temeliile ocupînd o suprafaţll de 18,30x 12,75=233,32 m2 • Cuprindea la parter
12 camere despllrţite prin doull lungi ziduri transversale interioare. În partea
de vest casa avea o pivniţll adînd iar intrarea ei era lîngll colţul nord-vest. Observaţiile

stratigrafice fi arhitectonice arată cd aceastd dddire a fost construitd in a do11a jumdtale di11
secolul XVIII in prelu11girea locuinţei principale a Dllliejtilor fi a si'!fii probabil ca o dependinţd a ei.
ln curtea din str. Apolodor nr. 15 s-au executat sllpllturi intre aceastll stradll şi
magazia recentll (notatll M 1 pe plan), cît şi la vest de aceasta. ln spaţiul aflat la nordul
magaziei s-au trasat urmlltoarele şanţuri (fig. 15): secţiunea XXVI, avind 5,55 X 1 m
şi orientarea 4 260 miimi vest-sud-vest; secţiunea XXVII avînd 2,80x2 m şi orientarea
aproximativll sud-nord; o casetll (nr. 1), avind 2,30 x 1,10 m la est de secţiunea XXVII
şi in sfîrşit secţiunea XXVII A, avînd 1,60 x 1 m, situatll de la est la vest de-a lungul
acestei curţi. În aceste şanţuri, in care pllmintul viu compus din argilă nisipoasă galbenă,
a fost atins la adîncimea de 2-2,10 m s-a degajat partea nordid a camerei ~[ descoperiti parţial în 1958, şi din care s-au găsit acum zidurile care o delimitau spre est, nord
şi vest, notate respectiv cu nr. 11, 12 şi 13 (fig. 15). În 1959 s-a constatat că această
cameră, lungll de 10,17 m şi latll de 3,1 O m a slujit în trecut ca atelier de fierllrie şi
că a avut unele suprafeţe pavate cu cărămizi şi altele cu mortar şi cărămizi fragmentare,
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Fig. 13 ( 1 şi 3)

1. 3, palisada din trei rinduri de

piloţi de stejar
Dîmboviţc i .

care

întărea,
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Fig. 13 (2 şi 4)

2,

puţ

vechi descoperit in

acelaşi

loc; 4, ulcior din sec. X lll, dccornr cu nlve<Jie
în acela~i loc.

şarpclui, găsit
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care toate indică rm nivel de călcare al ituăperii la adincimea de 1,10-1,15 m sub solul actwl
(fig. 16). Pe suprafaţa pavati s-au observat, de o parte, piroane de fier, fixate între
drimizi, care au sprijinit în trecut instalaţii de lucru din lemn sau metal ale fierăriei
(fig. 16), de altă parte, un strat de zguri neagri gros de 0,04-0,06 m şi apoi numeroase
unelte de fier precum: cleşte de forjă, pile, polonic, dorn, vergele, scoabe, piroane etc.,
•
cît şi ceramici din secolul X VIII. S-au putut
face doui constatiri importante: a) camera
:\1 a avut în trecut două niveluri succesive
de călcare, primul indicat de soclul temeliei
zidului (nr. 31) ei spre vest, care e sitwt

11111 Niv,l nt~rN~twY

la -1,60 m sub solul actual# reprezinld tlivelul
Încăperii in secolul XVII. Pardoseala de cără
mizi amintiti reprezinld al doilea nivel de căl
care al ei, realizat in secolul XVIII prin intiitarea solului cu un strat adus (fig. 16). La
sfir#tul sec. XVIII incăperea a fost utilizată ca
atelier de fierărie. Aceste două niveluri succe-

sive se observă şi în spaţiul situat la vest de
zidul 31, adică în exteriorul fierăriei (fig. 16).
b) Fierăria a folosit pentru nevoile ei chiar o
parte din spatiul aflat la vest de zidul 31,
.......
deoarece aici s-a găsit de asemenea un pavaj
de cărămizi lat de 0,60 m în secţiunile
XXVI-XXVII, la acelaşi nivel ( -1,15 m)
de-a lungul zidului 31 la exterior (fig. 16
.•••... o.
şi 18/1).
ln secţiunea XXVII la vest, în exteriorul aceluiaşi zid, pe pavajul menţionat
de cărămizi, s-a constatat existenţa unei
vetre de forjă, înconjurată de o masă compactă de pămînt nisipos ars la roşu, ale
Fig. 14. - Profil stratigra6c al peretelui vestic al sectiunii
cărui resturi s-au observat pe o suprafaţi
1, sipati lingi podul Mihai Vocii.
avînd 0,20 x 0,60 m(fig. 17 şi 18/1). Pămîntul
ars, gros de 0,25 m era îngrimădit .. îndeosebi în jurul vetrei, care are forma unei piinii cu gura eliptici, situată la adîncimi între
0,8 7 şi 1,24 m sub solul actual. Căuşul vetrei, lung de O, 1O m la fund, de 0,30 m la
gură, are o înălţime totali de 0,37 m şi coboară cu 0,14 m sub pardoseala de cărămizi
(fig. 17). ln jurul vetrei s-au adunat mase mari de zgură neagră, atingînd pe alocuri
grosimea de 0,35 m peste pardoseală, zgură compusă din cărbune şi buciţi de fier, şi
care a acoperit chiar masa de pămînt ars. Împrejurul vetrei s-au descoperit unelte şi fragmente de fier ruginite. Aceste indkaţii arati că vatra slujea pentru pregătirea şi arderea
uneltelor, obiectelor de metal, care erau apoi ciocănite şi lucrate în fierăria vecini. Instalaţia a deservit desigur nevoile locuinţei Dudeştilor prin munca unor meşteşugari, care
erau ţigani robi sau oameni liberi salariaţi. Marile cantităţi de.pămint ars [i dt' zgură inve~~~ l'lm/nln~~fi t"IIV111111

derează că atelierul a funcţional multă vreme fi nrt e exclus ca să ft lucrat/a sjir[Îtfll sec. XI 'III
ţi in sec. XI X chiar pentru piaţă, mai ales pmtru mahala/ele dimprejur.
La vest de magazia recenti (M 1) au fost deschise trei mici şanţuri orientate în

prelungire, de la sud la nord, notate 28 A, 28 B şi 28 C, avînd respectiv dimensiunile:
1,80 X 1,05 m; 1,60 X 1,05 m; 3 x 1,05 m. Săparea acestor şanţuri în care pămîntul viu
(argila nisipoasi galbeni) a fost atins la -2,20 m a permis constatarea că zidurile
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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nr. 17 şi 30 B ale palatului Dudeştilor, găsite in 1958, se continuă cu încă 0,97 m spre
vest de magazia amintită şi se împreunau cu un alt zid notat 30 C, lat de 0,62 m, orientat
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5 790 miimi nord-nord-vest, descoperit in 1959, care închidea un spaţiu la vest de
mare (fig. 15). Zidul 30 C a fost intrerupt la mijloc, avind o intrare, lată de 2 m,
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nitll de cite doi stilpi de zidărie de cădmidă (notati A şi B, fig. 15 şi 18 ;'2) care au
susţinut o boltă şi au dat printr-un coridor de acces spre interiorul locuinţei Dudeştilor.
La această intrare in casă au existat succesiv două niveluri de călcare, unul mai vechi,
indicat printr-un prag de cărămizi lat de 0,88 m, aflat la -2 m sub solul actual care
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Fig. 18. - 1, profilul srrarigrafic al percrelui de es1 al seCţiunii XXVII, cu zidul şi valra de forjă,
de pe rerenul din srr. Apolodor nr. 15; 2, rrecere amenajară prin zidul 30 C, mărginiră de doi srilpi.

constituie nivelul din secolul XVII şi altul arătat prin soclul stîlpului A, situat la -1,30 m,
care constituie un nivel de la inceputul secolului XVIII (fig. 18 /2).
Aceastll constatare dovedeşte că zidul 30 C cu intrarea de la mijlocul său dateazll din
secolul XVII. Săpdturile di11 str. Apolodor a11 adiiS deci o co11tribNţie 1/0ttd la cunoaflerea
palat11l11i D11de[lilor, una din cele n1ai Însemnate loc11i11(e felldale ale vechittllli Ructtreţti.
D. Cercetările din str. Bateriilor 11r. 8. In 1958, in curtea imobilului din str. Bateriilor
nr. 20, a fost identificată o incintă feudalll. Aici s-a săpat secţiunea 1, dezvelindu-se
astfel incinta pinll la extremitatea inferioară a temeliei. Continuindu-se cercetllrile in
1959, s-a putut urmllri traseul acestei incinte in curţile din str. Bateriilor nr. 8 şi str.
Sf. Apostoli nr. 18 şi s-a stabilit eli aceasta înconjura povirnişul de est al Dealului Spirei
şi despllrţea locuinţele situate in partea dreaptă a Dimboviţei de curtea palatului domnesc
construit in 1776 de Al. lpsilanti. In str. Bateriilor nr. 20 s-au deschis in 1959 alte două
secţiuni notate II şi III, care sint perpendiculare pe incintă şi pe cite un contrafort
sprijinitor şi care au avut respectiv dimensiunile de: 3,50 x 1,50 m şi 3,50 X 1,20 m. În
aceste secţiuni, in care pllmintul viu compus din argilă nisipoasă şi din lentile de pllmint
negru a fost atins la adîncimile respective de 1,45 m şi 2,54 m sub solul actual, au fost
60- •. 2
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Fig. 19. - Zid de incintă
din sec. XVIII, cu două
contrafonuri şi firidă, care
înconjura palatul domnesc
de pc dealul pirci.
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dezvelite şi cercetate temelia zidului incintei şi cele dou~ contraforturi amintite (notate
pe plan cu nr. 1 şi 2 (fig. 19 j1 ,2 şi 20).
S-a constatat că zidul incintei a fost construit pe o talp~ din cărămizi, înalt~ de
0,35 m, puţin proeminent~, aşezat~ pe p~mîntul viu, legat~ de temelia contrafortului
nr. 1 printr-o placă de mortar şi situat:t la -1,25 m de subsolul actual; ttceastd ta/pd
indicd cel mai vechi nivel de cdlcare
din acest loc. Zidul vechi, ridicat
pe aceast~ talp~. s-a p~strat pe o
înălţime de 6 m şi cu o grosime
de 0,86 m, fiind ulterior refăcut
cu c~rămizi groase în sec. XIX
(fig. 19 j1 ).
Grosimea zidului e mai mare
în partea inferioară şi se subţiaz~
treptat de jos în sus. Orientarea
incintei,~ măsurat~ la !talpa ei, este
de 3 340 miimi sud-sud-vest. La
o înălţime de 0,80 m peste talpă
şi la vest de contrafortul nr. 1,
incinta are o firid~, adîncă de
0,36 m, terminat~ în partea de
sus printr-un arc semicircular
(fig. 20). O alt~ firid~ similară a
fost observat~ în aceeaşi incint~
în secţiunea I deschis~ în 1958.
E probabil că aceste firide s~ fi
fost la origine nişte deschideri
amenajate în zid din loc în loc
pentru a permite scurgerea la vale
a apelor de ploaie, venind de pe
Dealul Spirei şi a împiedica astfel
adunarea apelor la temelia incintei.
Contrafortul nr. 1, avînd o
în~lţime total~ de 4,10 m, e format
Fig. 20.- Vedere axonometricl a contrafonului nr. 1 şi a zidului de
din: a) O temelie, Înalt~ de 0,60 m,
lat~ de 1,18 m, puţin proemiincintl din sec. XVIII, ale palatului domnesc de pc dealul Spirei.
nent~, desp~rţit~ de baza aflat~
mai sus printr-un singur rînd de cărămizi şi un strat de mortar gros de 0,09 m; b) o
baz~ paralelipipedică, lat~ de 0,90 m, înalt~ de 1,20 m; c) un trunchi de piramid~, înalt
de 2,20 m, înclinat de la sud la nord, îmbinat cu incinta în partea de sus (fig. 20).
Contrafortul nr. 2, înalt în total de 4,53 m, are o temelie mai adînc~ şi se compune din aceleaşi p~rţi care au ins~ dimensiuni ceva deosebite 1 • Ţinînd seama de materialele de construcţie utilizate, de modul de zidire şi de nivelul de călcare, această
incint~ cu contraforturile descoperite, dateaz~ din sec. XVIII. A fost zidit~ desigur în
1776 o dat~ cu palatul domnesc, construit pe Dealul Spirei de Alexandru Ipsilanti.
GH. CANTACUZINO
1 Contrafonul nr. 2 are o temelie lat! de 0,90 m,
inalti de 0,90 m, proeminent! cu 0,25 m faţi de partea
de sus; temelia e suprapusA de doui rînduri de drimizi
înalte de 0,10 m care o dcspan de baza paralelipipcdicl a

contrafortului. Aceasta are o liţimc de 0,92 m şi o îniltimc
de t,SS m. Urmează deasupra trunchiul de piramidi înalt
de 2,02 m care e înclinat de la sud la nord, se îngusteazi
de jos în sus şi se împreuncazi la vîrf cu zidul incintei.
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IV. SĂPĂTURILE DIN PIAŢA SPLAIULUI
Lucrările şantierului de locuinţe din Piaţa Splaiului au scos la iveală în vara anului
1959 resturile unor construcţii din sec. XVIII salvate intre temeliile proiectatului palat
al Senatului din 1912. Ele constau din o porţiune a unui bazin dotat cu citeva conducte
(fig. 21) şi la circa 25 m de acesta,
dintr-un fragment de canal de apă

(fig. 22 /2). Zidul acestui bazin, descoperit pe o înălţime de 0,95 m, a
fost ridicat pe un strat de mortar
format din mult nisip, pietricele şi
var, aşternut pe pămînt viu. Executat
din cărămidă adeseori fragmentară,
el are o grosime ce variază intre
0,80-0,35 m. Pentru a se asigura
o mai mare td.inicie, absidele exte.· rioare au fost legate prin masive
branşamente (fig. 21 ).
Podeaua acestei încăperi este
formată din plăci mari de piatră
Fig. 21. - Planul constructiei din sec. XVIII, descoperită in
calcaroasă (circa 0,75 x0,80 m), îmPiata Splaiului.
bucate intre ele prin şanţuri laterale.
Sub aceste dale au fost aşternute
cîteva rînduri de cărămizi bine legate intre ele cu un mortar relativ rezistent, care dau
o impermeabilitate mai deplină întregii podele. Acest suport este străbătut lateral şi
longitudinal de un număr apreciabil de lăcaşuri in care au fost prinse bîrne de lemn,
acum putrezi te (fig. 22/1 ). Apa era adusă şi evacuată din această încăpere prin mai multe
conducte; porţiunea descoperită mai păstrează patru conducte. Conducti nr. 1, exterioară, e formată din olane protejate prin cărămizi dispuse in două ape, avi~d pe muchia
superioară o cărămidă pusă orizontal. Conducta nr. 2 porneşte, se pare, din conducta
nr. 1 şi străbate încăperea pe sub podeaua de dale, indreptîndu-se către mijlocul acesteia.
Celelalte două perforează zidul la înălţimi diferite faţă de podea (0,50 m şi
respectiv 0,27 m).
Suprafaţa acestei construcţii era apreciabilă, ţinînd seama de faptul că porţiunea
descoperită are 22 m2 , ea reprezentînd o pătrime din intinderea totală.
În partea de sud-vest a bazinului a fost descoperit un fragment dintr-un canal de
apă. Făcut din cărămidă, el se compune din doi piloni din care se naşte o boltă neregulată (fig. 22 /2). Debitul de apă al acestui canal e destul de mare, ţinînd seama că diametrul său e de 0,65 m şi înălţimea sa de 0,60 m. Deşi meliile canalului au fost implintate intr-un pămînt nisipos, el nu are un paviment interior. Astfel, peste un nivel subţire
de pietriş s-a depus un strat gros de mîl, acoperit mai tirziu cu un pămînt infiltrat în
care predomină granule de nisip şi argilă.
Descoperirea din Piaţa Splaiului pune o serie de probleme legate de data ridicării
acestor construcţii, precum şi de utilitatea lor. Cele mai vechi urme de existenţă omenească
găsite în suprafaţa cercetată, datează din sec. XV -XVI, şi ele constau din citeva fragmente ceramice, bucăţi de chirpic, oase de păsări şi altele, constatate sub conducta nr. 1.
Deasupra acestui strat gros de 0,50 m, s-a aşternut un pămînt brun inchis in care
au fost antrenate fragmente ceramice din sec. XVIII. În partea sa superioară acest nivel
păstrează bucăţi de cărămidă şi bucăţi de mortar care marchează astfel nivelul de
călcare a construcţiilor.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Documentar, este cunoscut faptul că in 1708, Toma Spătarul Cantacuzino a ridicat
pe acest teren casele sale, devenite ulterior intre prima şi a doua domnie a lui Grigore
.\latei Ghica (1733-1735 şi 1749), loc de găzduire a străinilor trecători prin ţară 1 • La

Fig. 22. · 1, podeaua din dale de

piatră şi lăcaşurile construqici din Piata Splaiului; 2, canal de ap;i, din
,;ce. X\'lll, descoperit in Piata Splaiului.

jumătatea sec. X VIII, logofătul Constantin Brincoveanu, primind in urma unui schimb
aceste proprietăti, a refăcut clădirile aflate intr-o stare de paragină. Importante lucrări
de refacere şi noi construcţii a intreprins urmaşul acestuia, Nicolae Brincoveanu. Planurile
1

Gh. Flnrcscu, Ctur

/JIIotrrflrllr

(in manuscris).
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cartografice ale Bucureştilor de la sfîrşitul sec. X VIII menţionează, în acest cot al
Dîmboviţei, palatul Brîncovenesc înconjurat de un mare parc, amenajat cu alei ce converg într-un lac putînd reprezenta un havuz 1• Din relatările călătorului englez Thomas
Hoppe ştim că acest parc era foarte îngrijit şi avea şi un chioşc poleit 2 • În prima jumă
tate din sec. XIX, o parte din construcţia descrisă mai înainte a fost distrusă, pentru
a face loc altor edificii. Pe latura de est a porţiunii rămase, s-a găsit o groapă in care
se aflau cîteva bare de fier, un vas mare de grădină, cărbuni şi altele. În iunie 1912, înlă
turîndu-se ruinele fostului palat brîncovenesc, au fost găsite, aşa cum semnalează un
raport « cîteva ziduri care nici nu aparţineau zidăriei propriu-zise a clădirii » 3 şi care
nu au fost dărîmate.
Cercetările arheologice de pînă acum nu permit stabilirea precisă a menirii acestei
construcţii. Este posibil să fi funcţionat aici o baie în perioada cînd casele erau loc de
conăcit pentru călătorii străini sau un havuz în frumosul parc brîncovenesc. Săpăturile
arheologice viitoare sînt menite să elucideze şi această problemă.
P. 1. PANAIT

APXEOJIOrHt.IECKHE PACKOllKH

8

BYXAPECTE

PE310ME

I . HccAetlOtlaHUR Ha XOAMe lfypu. B 1959 r. npo,~:tomt<HJIH paCKOID<H ua ce8epHOM yqacrKe
XOJIMa t.Jype.11, r,~:te 8 1958 r. 8CKpblJIH ,l:tBe RMbi.~:to4»eo.~:tam.HblX 3eMJUIHOK (.N'!! 1, .N'!! 2, pHC. 1 H 2),
npHH8JtTie>Kamux K Kyru>rype, ua:maHHoA asTopBMH mnoM cct.Iype.n••· B xo,~:te paCKonoK 1959 r.
6b1JJH HaA,~:teHbl eme lUeCTL RM 3eMJUIHOK (.N'!!.N'!!3-8, pHC. 1 H 2). 0HH DO'ITH KBa.~:tpamoA clx>pMbl,
p83Mepb1 KOJJe6JJIOTC.R Me>~<,~:ty 2,60 X 2,80 M H 3,65 X 3,65 M. rJJ)'6HHa RM KOJJe6JJeTc.R Me>~<,~:ty 0,57
H 0,70 M. 8 Ka>K,~:tOA 3eMJJ.RHKe 6&1Jla ne'lb H3 3eMJJH, OCTBBJJeHHOA npH KODBHHH, 81fYTPH .RMbl, (pHC.
2). B 6oJJblUHHCT8e CJJY'Iaes ne'lb CTO.RJJa 8 cesepo-BOCTO'IHOM yrJJ)' 3eMJI.RHKH. B ·.RMax 3eMJJ.RHOK
HalUJJH MHOro'IHCJJeHH&Ie cl>parMeHTbl KepBMHKH a KBMHa, a B neqax H OKOJIO HHX KYCKH oOO>K>KeHHOro CllMBHa B BH,I:te orypQa, .RitQB, 6yJJKH HJJH QHJJHH,I:tpa. Cocy,~:tbl cpa6onut&J Bp)"'HYJO HJJH Ha
Kpyry H3 TeCTa c 3Ha'IHTe.JlbHoA npHMeCbJO necKa. SJJaro,~:tap.R p83JUI'IHOMY cnoco6y o6>Kara QBeT
cocy,~:tOB Heo,l:tHHBKOB - KHpnH'IHbiA, >KeJITOBBTO-Cep&IA HJ1H qepHOBaTO-cep&IA. QqeHb pe,l:tKO
scrpe'laJOTc.R qepenKH cocy,~:to8 H3 TOHKoro ceporo TecTB. B HaCTO.Rlltee speM.R eme ortyTCTsyJOT
:meMeHT&I, 'ITOO&I OKOH'IaTeJJbHO .~:tamposan. .~:to4»eo.~:tam.Hoe noce.neHHe Ha ,ll.RJJyn t.Iype.11. Cy.~:t.R
DO KepaMaKe, HMeJOllteA ananorHH Ha DOCeJJeHHH B liJIOTelUTH (Tpll,I:UU.UfH pHMCKOit npoBaHQHH)
a Ha CJJBB.RHCKOM MOI"H..lLHHt<e B M01rreopy, MO>KHO ,~:tamposan. HCCJJe,~:tOBBHHoe 8 1959 r. DOCeJJeHHe
t.Iype.n VI-VII os. HameA 3p&I, 803MO>KHO Ha'IBJJOM VIII s. B HeM ompa:JKaemcR npoqecc CAURHUR
MecmHOil tlaKo-puMcKoiJ u CAQIIRIICKoiJ KYA~>myp.
Il. Y'4acmoK KypmR BeKe. HcCJJe,~:to8BHH.R 8 y'laCTKe KypT.H BeKe npoBOAHJIHCb oJ,tHoopeMeHHO co CTpoHTe.JlbH&IMH pa60Ta.Mu. He.~:tBJ~eKO OT 8biCOTHoro >KHJJoro ,~:toMa (SyJlbsap HMeHH 1848 r .
.N'!! 42) 8CKp&JJJH noJJ)'3eMJJ.RHKY X-XI 8.H.3. (puc. 6), a Ha nepeKpeCTKe YJJHllbi Ko8a'IH c BynLsapoM aMeHa 1848 r.-.RMY >KHJJHllta XV 8. (pac. 6). Kor,~:ta p&ma ci>Y".~:tBMeHT ,~:tpyroro 8&Jcomoro
>KHJJOro ,~:tOMa HalUJJa OCTaTKH HaCTHJJa aa ,~:tepe8.RHHbiX 6BJJOK (pHC. 8 '4), 'IBCTb 80,1:tODpOBOJ,ta H
MHoro'IHCJJeHH&IA KepBMa'leCKHA MaTepHBJJ XVII-XIX 88. (pac. 8/5). Ha nepeKpeCTKe SyJlb8apa
HMeHH 1848 r. c llL.RQa ,~:te <I>nopb o6Hapy>KHJJH ,~:tpesHJOJO KllMeHH)'JO creHy XVII 8. H ,~:tBa norpe6a
XVIII 8. (o6o3Ha'leHH&Je Ha nnaue .N'!! 1 H .N'!! 2). B CTeHe norpe6a .N'!! 1 Harnnu 30 ci>BJJblUa8&1X rypeQKHX Me,l:tH&tx MOHeT 3noxu cyJJTaHa Mycraci>&I III (1757). llorpe6 N!! 2 6&JJJ aHa'IHTeJJbHO nepecrpoeH
H ,l:tOCTpoeH 8 XIX.

1
Planul
din 1791.
1

Rominul,

Fr.

Purcel

şi

planul

Ferdinand

Ernst

Gnt.
Arhivele Ministerului de
fila 228.

sau mtfiiDr'iile 111111i
1

anul V, 1861, nr. 12: Fragment tiin AflflsltJSe
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III. Y11tu-mDK Me-"Cdy XOA.MOM llampuapxuu u xoAMO.Il Muxau B(xh. JleToM 1959 r. npoH3BeJIH
paCKODKH D 'leTblpex CJICJlYIOUUIX DyHJ<TaX :lTOro yqacn<a.
1) Bo ,naope HbiHernueit QepKBH .IloMHHQa B:marna, coaeprneuuo nepecrpoeuuoit a 1881 r.,
OTKpbVIH OOJJee ,npeBHIOIO QepKOBL, nepe>KHBIUYIO TpH «lJ83bl CTpoHTeJJLCTBa CO CJie,nyiOUUfMH COCTaBHbiMH :meMeHT8MH: a) a HatJaJJLHoit «tJ83e, oocxo,nRmeit K KOHQY XVI B. HJJH K uaqaJJY XVII a.,
D QCpKBH 6&VIH TOJILKO He«lJ H npHTBOp, 6e3 nanepTH (pHC. 10), IUHpHHa CTeH paBHJIJlaCL 1,02 M,
a DOJJ HaxO,nHJJCJI Ha rJJy6HHe 2,66 OT HbiHCIUHero ypoDHJI DO'IBblj 6) BO BTOpOH «lJa3e, OTHOCHMOH
K cepe,nuue HJJH KO nTopoit noJIOBHHe XVII o., nocKOJJLKY creH&I nepaoit QepKBH o6pyrnHJJHCL
"O rJJy6HHbl J ,10 M OT ypoBHJI OOBCpXHOCTH ADOpa, HX DOKpbiJJH CJIOCM KHpDHtJa, DOCTaBJJCHHOrO
Ha pe6po, o6pa30BaBIUHM Bropoft ,npeBHHil ypoBeHL. Tor;.ta >Ke B03BeJIH H ,npyme BHCIUHHe CTeHbl
rnupuuon H 1,85 M (pnc. 11/1 ,2) H npHCTpoHJJH 6amu10 (KoJJOKOJJLHIO), B Koropyro oe.n Kopn.nop o
nn.ne :JJlJlHnca (pnc. 10). llpH6.11H3HTeJJLH&Ie pa3Mepbl QepKBH aropoit «lJa3&1 CJie,nyromue: 21,50x
13,10 M = 281 ,65 M2 ; B) a TpeTLCil «lJa3e, ,naTnpyeMoil KOHQOM XVIII a., QepKOBL coxpauHJJa <lx>PMY
H ,npeauuit ypoaeHL II «tJ83&r, uo c :Jana,nuoft cropoH&I nocrpoHJIH HeOOJJLrnyro nanepTL c 'leTblpLMR
CTOJJ6aMH H HOBbiM HaCTHJJOM (pHC. )) '3,4) j r) paCKODKH 8 3TOM MeCTe BbiJIBHJJH eme ,llBa KHpDH'IHbiX CKJJena (o,nHH nuyrpu npHTBopa, ,npyroii nue ero), nocrpoeHHbiX B XVIII a. o,nHOBpeMeHHO
c nanepTbro.
2) Y Mocra Mnxait BoJp n liyxapel.le crpoHTeJU.H&Ie pa6oT&I BbiRBHJJH creH&I 6om.rnoro
:IJlaHHJI lileo,naJibiiOii :JIIOXH. :J,necb >Ke BCKpbiJJH KOJIO,neQ C ,ny60BbiM CpyOOM (pHC. 13/2) H OaJJHC3Jl
H3 TpCX PJIAOB ,ny6oDbiX CBait BbiCOTOH B 9 M, TOJJUUfHOft B 0,18-0,22 (pHC. 12 H 13/1,3), HeKor_na
yt<peruiJIBIUHX npaB&Ift 6eper Dpe>t<Hero pyCJia peKH Jl&IMOOBHQbl. llpoae,neHHblft B 3TOM MCCTe
p83pe3 1 BbiJIBHJl HaJJH'IHC AByx ,npeBHHX ypoBHeft H JtOKa3aJJ, 'ITO CBaH DaJJHca,na 6&1JJH B6HTbl B
CJioit IV, o6pa3yR ypoaeHL HX pbiTbR (pnc. 14).
3) Bo ,naopax N!! 14 H N!! 15 no yJJHQe AnoJJo,nop npo,noJJ>t<HJJH pacKOIIKH Ha Mecre ,naopQa
.Ily_necKy, OTKpbiTOrO B 1957-1958 IT. H JIBJlRIOJUCrocJI O,nHHM H3 3HatJHTeJJLHCftiUHX «lJeo,na.m.H&IX
>KHJJHJU craporo liyxapecra. B 1959 r. HauJJJH «lJYHAilMCHT ,noMa c 12 KOMHaTaMH (puc. 15), c rnyOOKHM norpe6oM H OTAeJJLHbiM noMemeuneM c .llBYMR ropH30HTilMH- XVII H XVIII BB. B KOHQe
XVIII o. ouo CJIY>KHJJo Kf3Hequon MacrepCKoit, a Koropon uarnJJH 6oJJLrnoe KOJJH'IeCTBO qepuoA
OKaJJHHbl H opy;tnit (puc. 16). K :uma,ny OT MacrepcKon o6uapy>t<HJJH KY3HC'IH&Iit oqar, OT Koroporo
OCTaJiaCL JIMa C :lJlJlHIITH'ICCKHM OTBepCTHeM (pHC. )7 H )8/1); BOKpyr Hee rJJ&I6bJ oOO>K>KCHHOft
3CMJJH H IUJJaKa XVIII B. Or ,noMa .Ily.necKY coxpaHHJJacL eme creua, qepe3 axo,n a KOTopyro MO>t<Ho
6&1J10 BOitTH B >KHJJHUte C 3an&,na (pHC. )812).
4) Ha yJJHQe OaTCpHHJJOp (N!! 8) paCKODKH BbiJIBHJJH H o6Ha>KHJJH J.tO OCHOBaHHJI KHpDH'IHYIO
Kpenocruyro creuy mupuuoit a 0,86 M, DbiCTpoeuuyro o XVIII a. Oua coxpaHHJJacL ,no BbiCOTbl
6 M, MecTaMH eCTL OTBepCTHR B BH,ne CBOAtJaToro KaHaJJa Jl])JI CTOKa ,no>K,neaoft BO;lbl. CTeHy no,n,nep>t<HBaiOT KOHTp$opc&l (puc. 19/1 ,2 H 20). Ee nocrpoHJJ o 1776 r. AJJeKcaH,np HncHJJaHTH o,nuoopeMeHHo c KHR>KeCKHM .naopQoM Ha xoJJMe Cnupeit.
IV. llo.n 3aJJO>t<eHHbiM o 1912 r. «lJYHAIU\eHTOM CeuaTa o 1959 r. uarnJJH OCTaTKH 6acceitua
(puc. 21) H «tJparMeHT oo,nonpooo,na XVIII o. (puc. 22 2). liacceitu opnrHHaJJLHoil $opMbl cua6>t<eH
MHOrotJHCJICHHbiMH BHCIUHHMH H BHyYpCHHHMH anCH,nllMH. HenpoHHQ&CMOCTb 00ecnC'IeH8 6o.m.IUHMH KllMC:IHbiMH DJ1HT8MH, npHKpeDJJCHHbiMH KaK K BHyYpeHHeft DOBCpXHOCTH CTeHKH, T8K H
KO ,nHy (pHC. 22,)). llo CHX nop npoae,neHHbiC HCCJie,nooaHHJI He yYO'IHHJIH H83HatJeHHJI 3TOro Coopy>KCHHJI. Bo3MO>KHo, tJTo 3_necL 6&ma 6aHR o cepe,nuue XVIII a. HJJH 6om.rnoA $oHTaH K KOHQY
:JToro neKa.

Oli'b.RCHEHIIE PIICYHKOB
P11c. 1. - '-lypen. 06ll.lllii m~au pacKonoK.
P11c. 2. - \.lyp:n. nnan pacKonoK H pacnoJJO)f(CHHc xMJJHHoK li cellepnoM y'laCTKe.
Pnc. 3. - \.lyp~JJ. Cpa6onHHbJe apy'IHYKI cocyAbl 113 AO<IleOA8JlhHbJX :JCMJUJHOK (ceaepHbiA Y'IBCTOK).
PHc. 4. -\.lyp:JJ. Cocy,11 11 ljlparMeHTbJ KepBMHKII 113 AO$eOA8JibHbJX :JeMJJHHOK (ceaepHbJA y'IBCTOK);
1-S, 7-9, 11, Cpa6oraHIIbJC Bpy'IHyKI; 6, 10, cpa6onHHbiC HB rOH'IBpHOM Kpyre.
PHc. S.- 06 UHA nnan ApeBIIIIX naMHmiiKOB, HafiJieHHl.IX n I9S9 r. ua MeCTe nepece'ICHIIR Syn~taapa
1848 r. H nhRUB JlC <f>JJopb.
P11c. 6.- HnaH noJJy3CMJJHHKH X-XI a. c OCTBTKOM ne'IH.
Pnc. 7.- Kepa.'IIHKa, HBAAeHHBR a noJJy:JCMJJRHKe X-XI li.
Pnc. 8.- 1-3, KCpBMHKB, HBAAeHHBR a :JeMJJHHKe XV a.; 4, non 113 AyOOBbJX 6peaen XVIII a.; S, rJJ83ypo&aHHbiA cocyAHK, c opHBMeHTOM 113 R'ICCK 11 neneweK, XVIII a.
Pnc. 9.- 1, 2, OOJJhWOA norpe6 c HHWBMH XVIII B., BCKpbiTbiA Ha nhRil& AC ct>noph.
Pnc. 10.- nJIBH ,!1peBHeR uepKBII, 011<pbiTOA B 1959 r. 00,11 TenepewHeA nepKOBhiO cc,UoMHHJlB OOJJBWBII.
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Pnc. Il. - 1, 2, JO>Knwe, aanii.IUJwe u BOCTO'IHbte CTeHbl 1 u II !l>&abl .11peaneA uepK&u, HaXo;:vnueAcR no.11
coapeMennoA uepKOBioto .lloMnuua B:mawa; 3-4, CTeHbl u croJJ6bJ npHT&opa, npucrpoennoro R III 4>ax K roA >Ke
,llpe&HeA UCPKBH.
Pnc. 12.- flnan pacKonoK n naXO.IlOK a 1959 r. oKono MOCTa MuxaA Bo.ll:J.
Pnc. 13. - 1, 3, D8.JIHC8.11 H3 TpeX pR.IlOB .llyOOBbiX cuaA, yKpennRBWHX a npownoM npa&biA 6eper peKu
.llbtMOOBHUS; 2, CTapbiA KOJlO,IlCU, OTKPbiTbiA B TOM >KC MCCTC; 4, yKpalliCHHbiA R'ICilK8MH H 3MCCBH.IlHbiM OpHaMCHTOM KYBWHH XVIII B., HaA.IlCHHbiA B TOM >KC MCCTC.
Pnc. 14. - CT'pllmrpa!l>n'leCKnit npoiJJ'IJlb 38D8JlHOH CTeHbl paapc38 1, racKonannoro oKo:to MOCTa Mnxan
8o,ll3.
Pnc. 15.- flnaH BCKpbrrbiX D 1959 r. DOCTpoeK, npH118JVIC>HaJUHX ,llBOPUY .lly.llCCKy.
Pnc. 16.- CT(Iamrpa!I>H'ICCKIIH npo!I>HJllo ceoepnoli CTellbl paapc38 XXVI, OTKpbiTOH o 1959 r. na TcppiiTOJ'IIIII yn. Anono,11op, N! 15.
Pnc. 17.- Ilnan KY:JIIC'Inoro ropna 11 naCTIIJla, naii;tcnnoro u XXVII raapcx no Jtuope JtOMa N! 15,
y:1. Anono,11op.
Pn c. 18. - 1, CTpBTnrpa!l>n'ICCKHii npo!I>HJlh DOCTO'IHoA CTCHbl paapc38 XX V Il co crenoit 11 Ky311C'IHbiM
ropnoM Ha yn. Anono,11op, ~! 1S; 2, npoxo,11 'lepe3 cn:Hy 30 C, orpaHH'ICIIHbtA 2 cron6aMn.
Pnc. 19. -l<penOCTHaR cn:Ha XVIII a. c ABYMR KOHTP!I>opcaMII n HHweA, oKpy>t<aoweA ,lloopcu rocno.~tapn
Ha xonMe CnHpeA.
PHC. 20.- AKCOHOMCT(IH'ICCKHA BH,Il KOHTP4>opca \(! 1 H KpenocmoA creHbl (XVIII R.) ,llBopua rocno,llllpH
Ha XOJlMC CnnpeA.
Pnc. 21.- flnaH DOCT(IOAKH XVIII a., BCKpwTOA na flhRUC Cnna10nyli.
PHc. 22.- 1, non H3 KaMCHHbiX nnHT n noMenteHnA nocrpoAKu Ha flhRJta CrumJOnyA; 2, BOJtonpoao,ll
XVIII o., paCKonaHHbiA Ha fi•Rua Cnna10nyA.

LES POUILLES ARCHEOLOGIQUES DE BUCAREST

l. - Ruherches S/lr la colli11e de Ciurel. En 1959, les fouilles ont continue dans la zone nord
du secteur, ou l'on avait trouve deux fonds de cabanes d'epoque prefeodale (n"" 1 et 2, fig. 1
et 2), appartenant a la civilisation nommee par les auteurs de typc «Ci urei>>. Les fouilles de
cette annee ont mis au jour six nouveux fonds de cabane (n"' 3-8, fig. 1, 2), de forme a peu
pres carree, dont les dimensions varient entre 2m60 X 2m80 et 3m65 X 3m65, sur 0m57- om70
de profondeur. Ces habitations etaient pourvues, le plus souvent a l'angle nord;-e6t, d'un four
amenage dans un bloc de terre, preserve lors du creusage de la fosse (fig. 2). On a trouve dans
celles-ci une grande quantite de fragments ceramiques et de pierres, puis, dans les fours ou autour
des fours, des pâtes de pise en forme de concombres,d'reufs, de petits pains ou de cylindres.
Les vases sont en une pâte sableuse, faits a la main. Leur couleur varie, selon le degre de cuisson,
entre le brique, le jaune-gris et le gris-noir. On a rencontre aussi de tres rares fragments de
vases en une pâte fine de couleur grise. Vu la penurie des elements dont on dispose, il est impossible jusqu'ict d'assigner une date definitive a ['etablissement prefeodal de Ciurel. A en j.uger par
sa ceramtque, qui presente des analogies avec celle de tradition provinciale romaine d'Ipoteşti,
non moins qu'avec celle de la necropole slave de Monteoru, l'etablissement de Ciurel semble dater
des VIe - VIr siecles de notre ere, eventuellement du debut du VIIle siecle. Cet etablissement
reflrte le process11s de j11sion enlre la civilisation locale daco-ron1aine el la civilisation slave. .
II. - Stcltllr de Curtea Veche. Les investigations faites dans ce secteur, au cours de la campagne de 1959, ont suivi pas a pas les travaux actuels de construction d'immeubles. Aussi a-t-on
decouvert, a proximite de l'immeuble du n° 42, Bd. 1848, une hutte a demi enfouie dans la terre
des X-Xle siecles (fig. 6), puis, a l'intersection de la rue Covaci et du Bd. 1848, la fosse d'une
maison du XVe siecle (fig. 6). Pendant qu'on creusait les fondations d'un autre immeuble, on a
trouve les restes d'un pavage en poutrcs (fig. 8/4), un fragment d'un conduit d'eau, ainsi que
d'abondants materiaux ceramiques des XVIIe- XIXe siecles (fig. 8/5). Au carrefour de Piaţa
de Flori on a decouvert un mur du XVIr siecle (no• 1 et 2 du plan); 30 monnaies de cuivre
turques du regne du sultan Mustapha III (1757), mais fausses, etaient cachees dans un mur de
la cave n°. 1; quant a la cave n°. 2, elle a ete reparee et considerablement agrandie au XIXe siecle.
III. -Zone con1prise wtre les coliines de la Patriarchie el de Mihai Vodă. Les recherches ont porte,
en 1959, sur les quatre points suivants du secteur:
1. Dans la cour de l'actuelle eglise Domniţa Bălaşa, reconstruite de fond en comble en
1881, on a decouvert une eglise plus ancienne, a laquelle on a reconnu trois phases de construction: a) dans la phase initiale (1), qui se situe a la fin du XVle siecle ou au commencement
du XVIIe siecle, l'eglise comprenait une nef et un narthex, sans exonarthex; elle avait des murs
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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de 1m02 d'epaisseur et un niveau abaisse de 2m66 par rapport au niveau actuel du sol; au cours
de la phase Il, correspondant au milieu ou a la seconde moitie du xvn· siecle, les mlirs de
la premiere eglise furent demolis jusqu'a 1m10 de profondeur au-dessous du niveau actuel de la
cour et recouverts d'un pavement de briques disposees verticalement, constituant un second
niveau. Au meme moment, on construisit de nouveaux murs exterieurs, de 1mas d'epaisseur
(fig. 11/1,2), et on ajouta un docher avec escalier d'acces elliptique (fig. 10). L'edifice resultant
de Cette seconde phase de COnStrUCtion mesurait approximativement 21m50x 13m10 = 281 m165;
au cours de la phase III (milieu ou fin du XVIII• siecle), l'eglise, tout en conservant sa forme et
son niveau anterieurs, fut agrandie sur son cote ouest d'un petit porche soutenu par quatre
colonnes et pourvue d'un nouveau pavement (fig. 11/3,4); d) les fouilles pratiquees en ce point
ont mis au jour, en outre, deux caveaux en briques, l'un dans le narthex, l'autre extcrieur a celuici, construits au XVIII• siecle en meme temps que le porche.
2. Pres du pont de Mihai Vodă, pendant qu'on creusait les fondations d'un edifice public,
on vit apparaitre fes murs d'un vaste bâtiment de l'epoque feodale. On a trouvc aussi, au meme
endroit, un puits a revetement interieur de madriers de chene (fig. 13/2) et un pilotis forme de
trois rangees de pilots de chene de 9 m de hauteur et de om18- om22 de grosseur (fig. 12 et 13/1 ,3),
qui consolidaient autrefois la rive droite de l'ancien lit de la Dimboviţa. La section 1, pratiquee
en ce point, a revele l'existence de deux niveaux successifs, ainsi que la profondeur - correspondant a la.couche IV - atteinte par les trous des pilots (fig. 14).
3. Les investigations ont ete continuees sur l'emplacement de l'ancien hotel des Dudescu
(no•14-15, rue Apolodor), decouvert en 1957 -1958,l'une des demeurcs feodales les plus importantes du Bucarest d'autrefois. On a trouve en 1959 les fondements d'unc maison a douze chambres et a cave profonde, puis une construction independante de la premiere (fig. 15), presentant
deux niveaux: l'un du XVIr siecle,l'autre du XVIII•; vers la fin de ce dernier siecle, cette piecc
ctait occupee p.ar un atelier de forgeron, ainsi qu'il ressort des outils et de la quantitc considerablc
de dechets que l'on y a trouves (fig. 16). A l'ouest de !'atelier, il y avait une forge, dont on
a retrouve la fosse, a orifice elliptique (fig. 17 et 18/1), entouree d'une massc considerable de
terre calcinee et de dechets, egalement du XVIII" siecle. On a encore decouvert sur l'emplacement
de )'hotel des Dudescu, du cote ouest, un fragment du mur exterieur avec une portc d'entrce
(fig. 18/2).
4. Au n° 8 de la rue Bateriilor, on a degage jusqu'a ses assises unc muraillc en briques
du XVIII" siecle, mesurant a l'etat actuel oms6 d'epaisseur et 6 m de hauteur; ceHe-ci, appuyee
par des contreforts, est transpercee, ~a et Ia, d'ouvertures a voute, pour l'ecoulement des eaux
de pluie (fig. 19/1,2 et 20). Cette muraille faisait partie de l'enceinte elev ee en 1776 par Alexandre
Ypsilanti en meme temps que le palais princier de Dealul Spirei.
IV. - Enfin, sous les fondements de la construction commencee en 1912, et ou devait
sieger le Senat, on a decouvert cette annee les restes d'un bassin (fig. 21), ainsi qu'un fragment
de conduit d'eau du XVIIr siecle (fig. 22/2). Ce bassin, de forme compliquee, tout en angles
rentrants et en saillies, etait pourvu d'un pavage et d'un revetement lateral en grandes da1les de
pierre qui en assuraient l'etancheite (fig. 22/1). Les recherches n'ont pu etablir, jusqu'a ce jour,
le role exact de cette construction. Il semble qu'e11e represente les restes soit d'un hain du milieu
du XVIII• siecle, soit d'une grande fontaine de la fin du meme siecle.

EXPLICATIOI\ DES FIGt:RES
Fig. 1. -- Ciurd. Plan d'ensemble des fouilles.
Fig. 2. - Ciurel. Plan des fouilles el dis1ribu1ion de~ huttes a demi enfouics dans la 1crrc, du scctcur nord.
Fig. 3. - Ciurel. Vases fai1s a la rnain des huttes prefCodalc:s (sec1cur nord).
Fig. 4. - Ci urei. Vase CI fragmcnls ceramiques des huttes (seclcur nord): 1-5, 7- 9, 11, faits ala rnain; 6, 10,
fa~nnea au 1our.
Fig. 5. - Plan d'cnscmble des monumcnls ancicns deoouvcns cn 1959 il l'interscction du Bd. 1848 el de Piata
de Flori.
Fig. 6. - Plan de la hutte a demi enfouie dans la terre, des X"-Xl" sii:cles, contenanl les resles d'un four.
Fig. 7. - Ciramique decouvene dans la hutte il d~mi enfouie dana la terrc, des X"-Xl" sii:clcs.
Fig. 8.- 1-3, ceramique decouvene dans une hutte a demi enfouie dans la terre, du xv• siecle; 4, pavage c:n
poutres de chcne du XVIII" siecle; 5, cruche ernaillec du XVIII" siecle, decorce d'alveoles et de pastilles.
Fig. 9. - 1, 2, grande cave avec niches, du XVIII" siecle, decouverte il Piata de Flori.
Fig. 10. - Plan de l'ancienne cglise decouvertc: en 1959, au-dessous de l'cglisc actucllc de Domnita &laşa.
Fig. 11. - 1, 2, mun est, ouest ct sud des phases 1 ct Il de l'ancic:nne eglise dccouvcnc: au-dcssous de l'cl(lis~
actuellc de Domnita 81laşa; 3, 4, murs et colonnes du porche ajoute a l'ancicnnc cglisc au cours de: la phasc III.
Fig. 12. -- Plan des fouilles el des dccouvertc:s faites cn 1959 pri:s du pont de Mihai Vodă.
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Fig. 13. - 1, 3, pilotis il trois rangees de pilots de chCne qui consolidait autrcfois la rive droite de la Dimbovita;
2, ancicn puits decouvert au meme endroit; 4, cruche du XVIII" siecle, dCcoree d'alveoles et du motif du serpent, trouvee
au ~mc endroit.
Fig. 14. - Coupe stratigrafique de la paroi ouest de la section 1, executie pres du pont de Mihai Vodll.
Fig. 15. - Plan des constructions faisant panie de l'h6tel des Dudcacu, decouvenes en 1959.
Fig. 16. - Cnupe stratigrafique de la paroi nord de la section XXVI, exCc:utee en 1959 sur le terrain du n• 15 de
la rue Apolodor.
Fig. 17. - Plan de la furge et du pavage mis au jour par la section XXVII, sur le terrain du n• 15, de la rue
Apolodor.
Fig. 18. -- 1, coupe stratigratique de la paroi est de la scction XXVII, montrant le: mur c:t la forge du n"l5 de
la rue Apolodor; 2, uuvenure, Aanquee de deux colonncs, pratiquee dana le mur 30 C.
Fig. 19. - Mur du XVIII" 'iecle, a\'C:C deux contreforts et une niehe, reste de l'enccintc qui c:ntnurait autrcfois
le palais princier de Dealul Spirei.
Fig. 20. - Vue axnnoml!trique du co,trefnrt n• 1 et du mur du X VIIle siecle, restes de l'enceinte du palais princier
de Dealul Spirci.
Fig. 21. -- Plan de la construction du xvm• siecle dl!couven dana Piaţa Splaiului.
Fig. 22. - 1, pavagc en dalles de pierre et trous des poutres de la construction de Piaţa Splaiului; 2, conduit
d'cau du XVIIIe sii:cle, decouvcrt dans Piaţa Splaiului.
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ŞANTIERUL

ARHEOLOGIC DE LA VASLUI*

1-30 noiembrie 1959 s-au desfăşurat să păturile arheologice de la
Vaslui, în colaborare cu Secţia de Învăţămînt şi Cultură a raionului Vaslui, în
scopul salvării resturilor de cultură materială scoase la iveală cu ocazia lucrărilor
de sapi de pe locul numit « Curţile Domneşti», unde se fac amenajări în vederea
construirii arenei sportive pentru oraş.
Totodată s-au efectuat şi cercetări de suprafaţă în raionul Vaslui, verificindu-se
cîteva puncte descoperite anterior 1 , dintre care un interes deosebit îl prezintă necropola
de la începutul epocii mi graţiilor din satul Gologofta, comuna I văneşti.

I
A

N INTERVALUL

1. VASLUI,

CURŢILE DOMNEŞTI

În oraşul Vaslui, pe locul numit « Curţile Domneşti», cercetările au avut scopul
să dezvelească parţial locuinţa din sec. XV (L. 3) descoperită în 1958 în secţiunea A III,
deoarece terenul era ameninţat cu distrugerea, prin scoaterea în continuare a lutului
şi nisipului. Totodată s-a impus şi cercetarea, pînă la epuizare, a locului unde se descoperise anterior construcţia de suprafaţă cu pivniţă, datînd din prima jumătate a
sec. XIX, mai ales că în acea parte se prevedea taluzarea malurilor.
De asemenea s-a trasat şi o secţiune lungă de 52 m şi lată de 2 m (A VII), in
vederea stabilirii raportului dintre rigola de cărămizi şi pietre, descoperită în malullutăriei
pe panta dinspre Vasluieţ şi eventualele construcţii de pe platou.
În felul acesta săpăturile de salvare de la Vaslui au cuprins o suprafaţă de circa
200 m 2 (fig. 1).
Prezentăm mai jos principalele rezultate obţinute.

ORiNDUIREA COMUNEI PRIMITIVE

J>aleolitic. Ca şi în 1958, în cariera
o faună pleistocenă.
Hal/stati. La demontarea zidului
pivniţă, datînd din prima jumătate a
1,25 m de la nivelul actual al solului,

de nisip au fost descoperite oase fosile, care

documentează

• La sip:lturi a panicipa! un colectiv alcătuit din
Al. Andronic (responsabil), Ion lonifA ti Florentina Banu
(membri).
1 M. Pc:trc:scu-Dimboviţa, M. Dinu şi Em. Bold,

de fundaţie a construcţiei de suprafaţă cu
sec. XIX, s-a descoperit la adîncimea de
un mormint de inhumaţie din prima epocă a
Ceruldri arbeologiu ,-" J>otii(11l Cttllrol Moltltmt~~u, in At~oltlt
olt Vniwrsitdtii «Al. 1. Ctr.{n Ji11 loti (seria
noul), secfiunea III (Ştiinfe Sociale), tom. IV, laşi,
1958, p. 21.

Ştiit~tifi(t
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fierului (M. 7). Deoarece mormîntul fusese deranjat parţial la construirea fundaţiei mai
sus amintite, nu s-a putut identifica groapa mormîntului, ajungîndu-se, după demontarea fundaţiei, imediat pe fundul gropii mormîntului. Scheletul, orientat NNV 1000/00 -
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Fig. 1. - Planul general al

săplturi!or

1

de la Vaslui.

SSV 33()()0 /00 , zăcea în poziţie chircită pe partea stîngă, cu genunchii la piept şi cu faţa
la est. Nu s-a putut preciza poziţia mîinilor, din care s-au păstrat numai cîteva fragmente.
De altfel şi din restul scheletului lipsesc total oasele claviculare, coloana vertebrală şi
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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parţial

oasele craniului şi falangele (fig. 2). La 0,70 m vest de schelet s-a gbit un vas
mic lucrat cu mîna, din pasti poroasă de culoare neagd, de formi bitronconicl, cu buza
dreaptă şi decorată cu crestături făcute probabil cu un
beţişor. Vasul este decorat la exterior cu trei brîie în
relief, alveolate prin apisarea unghiei, dispuse sub marginea buzei, pe umerii vasului şi în jurul fundului (fig. 3).
În preajma mormîntului s-au mai găsit doui vîrfuri
de sigeţi de bronz, în trei muchii, de tip « scitic» şi un
fragment de vîrf de lance(?) de fier. Dupi toate probabilitiţile aceste obiecte au aparţinut mormîntului de inhumaţie
descris mai sus sau eventual altora distruse în prima jumitate a sec. XIX, cu prilejul construirii locuinţei cu pivniţi.
De altfel în campania din 1958 s-a putut observa în cazul
mormîntului nr. 6 o deranjarc a unor morminte hallstattiene de inhumaţie.
Dată fiind situaţia creată, prin deranjarea parţială a
mormîntului nr. 7, nu putem atribui inventarului acestui
mormînt decît vasul descris mai sus şi aceasta cu o oarecare
probabilitate. Cele mai apropiate analogii pentru acest vas
le găsim în mormintele de inhumaţie din prima epocă a
l:::J
~
fierului, descoperite în U.R.S.S., datînd de la mijlocul sec.
VI î. e. n. 1 • Avînd în vedere insi faptul d vase de o formă
apropiată, dar lipsite de ornament se întîlnesc şi într-o
Fig. 2. - Mormint hallstauian de
perioadă mai tîrzie 2 , şi mai ales d în apropierea mormîninhumaJie din sce. VI - V. i.e.n.
tului au fost descoperite şi vîrfuri de sigeţi de bronz de
tip « scitic)), putem data mormîntul de inhumaţie descris mai sus într-o perioadă
cuprinsă între mijlocul sec. VI î. e. n. şi
sfîrşitul sec. V î. e. n.

O

1
1
1

ORiNDUIREA FEUDALĂ

1
1
1

~

Prima j11mdlale a sec. XV. În cadrul locudistruse de incendiu (L. 3), datînd din
prima jumătate a sec. XV, s-au continuat săpă
turile în adîncime pe partea nord-estică, dezvelindu-se porţiunea ameninţată cu distrugerea

~

inţei

~

totală.

ln această parte a locuinţei s-a ajuns cu
la fundul pivniţei sau subsolului,
Fig. 3. - Vas hallstattian.
descoperindu-se o construcţie de cărămizi, probabil un cuptor, din care s-a mai păstrat doar
un colţ. Pereţii, construiţi din cărămidi, mai păstrează într-o porţiune foarte redusă
urme de boltire. Distrugerea acestui cuptor se datoreşte scoaterii cărămizilor chiar
din malul carierei de lut de către localnici, care refoloseau dlrămida în propriile lor construcţii. După declaraţiile locuitorilor încă în 1957 se mai vedea construcţia cu boltă
săpătura pînă

S. 1. Kapoşina, HJ ucmopuu lpe'leCKOii KOAOHUJOIIUU
llo6y31cu, in MIA, nr. 50, 1956, p. 226-229,
fig. 7; idem, O ciCIUjcltWC 3At.MeHm4X • KYAWnype OA...",,
in MIA, nr. 50, 1956, p. 161, fig. 6/3.
1

HIDICHtlO

1

Vezi 1. T. Kruglikova,

KtpaMWCa UJ 1py6oU lAUHW,

fig. 1/6.
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din cărămizi. În situaţia dată nu se poate preciza cu certitudine rolul acestei construcţii
de cărămizi, presupusă de noi a fi un cuptor, singurul argument în această ipoteză fiind

.

,

L ----2

.

___ L ___ _
- --.

'

7
1

- ---- - 1

Fig. 4. -

uramică

din sec. XV.

urmele unei puternice arsuri pe pardoseala subsolului între pereţii acestei construcţii.
In cazul acesta fundul presupusului cuptor era la nivelul fundului subsolului.
Din porţiunea de locuinţă dezvelită s-au scos, ca şi în anul 1958, bucăţi masive
de chirpic ars, cu multi pleavli, plistrînd urmele bîrnelor şi a nuielelor şi chiar a cuielor.
Unele bucăţi de chirpic ars plistrează fragmente de plăci decorative, cu care fusese ornat
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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interiorul locuinţei. Tot aici s-au
decorative smălţuite (fig. 4/7) şi

ARIIEOI.W:JC

m:

I.A VASI.I"I

găsit şi multe fragmente
nesmălţuite (fig. 4/1 ,3,

Fig. 5.. - Inscriptia

slavonă

i99

ceramice provenite de la plăci
5, 6, 8, 9), precum şi cioburi

din anul 1515.

de vase de uz casnic (fig. 4/2), dintre care un interes deosebit il prezintă un fragment
de strachină cu suport inelar, lucrat în tehnica sgraffito şi champ-leve din pastă fină bine
frămîntată, arsă la roşu, smăl
ţuită în interior în verde şi gal\woc:c~~",.,.""_
ben auriu, avînd ca decor o
pasăre (fig.
4 /10). Această
~
Ci
specie de ceramică, cu puterni1
l1 __________ _
ce influenţe bizantine şi suddunărene, îşi găseşte analogii
în ceramica de la Iaşi 1 şi Suceava 2 , datînd de la finele sec.
XIV- începutul sec. XV. Prezenţa la Vaslui a acestei specii
de ceramică este o dovadă a
răspîndirii acesteia şi în alte
centre orăşeneşti din Moldova
la începutul sec. XV.
_/1 do11a }1111Jdlate t1 sec.
xv·. Cu ocazia cercetării unor
pietre profilate provenind de
'
1
la biserica Sf. Ioan, ctitoria lui
!J'-1" ~-=-- ,.. 0,017"11
Ştefan cel Mare şi rămase în
~
curtea bisericii după recon1...----- OII+(>-----'
struirea acesteia de către Comisia ~fonumentelor 1storice 3 , au Fig. 6. - Ceramică şi obicoctc din nccropola din sec. III c:.n. de: la
Gologofta.
fost descoperite la suprafaţă
două fragmente şi un disc decorativ întreg. Discul întreg, cu un strat alb intermediar între disc şi smalţ, şi cu
puţine resturi de smalţ galben, mai păstrează fragmentar reprezentarea unui patruped
N

1

1 Al. Andronic, Contrib11(ii DriNologiu /Q istoric11l orQ/IIIIIi ID[i ifl pn-iOtMltJ fttuiDid, in AriNolotiD Moltlorti, voi. 1,
p. 275, fig. 5/1-6.

1

1

~-

.\CI V, VI, 3- 4, 1955, p. 781-782.

G. Balş, Bistririlr lui ŞltjDn rrl MDr-r, Buc., 1926,
p. 66, fig. 83- 85.
3
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cu artpt şi cap de om cu coroană (fig. 4 /4), iar celelalte două fragmente, cu smalţ violet
închis, păstrează de asemenea parţial reprezentarea stilizată a discului solar 1 •
Suoltil XT ~1. La circa 30 m sud de biserica Sf. Ioan, în imediata apropiere a unor
morminte, s-a descoperit o piatră funerară cu inscripţie slavoni. Piatra a fost mişcată
de la locul ei iniţial şi a fost aşezată la un loc cu alte pietre profilate originale,
provenind de la biserica Sf. Ioan, probabil după reconstruirea acesteia.
Piatra funerară are o formă trapezoidali şi a fost spartă din vechime în partea superioară, din care cauză lipseşte începutul inscripţiei. Dimensiunile pietrei în forma păstrată
sînt 1,05 m lungime, 0,50 m lăţime la partea superioară, 0,45 m la partea inferioară şi
0,20 m grosime.
Inscripţia s-a făcut prin păstrarea în relief a literelor într-un cîmp lat de 0,10 m,
săpat la o adîncime de 0,02 m. Dimensiunile literelor sînt de 0,08 m. Pînă la noi cercetări, care vor oferi elemente concludente pentru o interpretare a acestei inscripţii (fig. 5),
redăm textul: ... <ROp>tiHK4 Hml H IS&if RI\ICTI\ H4 K4CAISH HHmf CT /4K'8 H norpt/RIHI\ 3,\IC B"'ITO
.Mrl\4 I'IH<.tpk>... . •• VORNICULUJ, CARE A FOST UCIS LA VASLUI MAI

ioo;

ÎN JOS DE IAZ ŞI A FOST ÎNGROPAT AICI IN ANUL 7023 (1515), LUNA
IANUARIE.
Descoperirea în partea de est a scqiunii 1\ VII a unei rigole de cărămizi şi piatră,
iar în partea de vest a secţiunii a unor resturi de pavaje, constituie un element important
in legătură cu eventualele construcţii pc locul numit « Curţile Domneşti», care si fi fost
amplasate mult mai în apropierea bisericii Sf. Ioan. Acest lucru impune efectuarea în
viitor a unor săpături de mare amploare pe acest platou, unde în sec. XVII călătorii
străini mai vedeau ruinele Palatului Domnesc.

II. RECUNOAŞTERI IN RAIONUL VASLUI

1. CoiiJtllltt Zdpodeni. Pe terenul GAC « 1 ~lai», cu ocazia unor lucrări de sapă, s-au
descoperit numeroase fragmente ceramice lucrate cu mîna aparţinînd Hallstattului.
Tot acolo, cu ocazia unor construcţii cu caracter gospodlresc, s-a descoperit şi
un cimitir feudal din sec. XVII-XVIII.
2. Redir1, înglobat oraşului Vaslui. La 4 km vest de oraşul Vaslui, în satul Rediu,
pe locul numit « Capul Dealului>> s-a găsit un vîrf de săgeată de fier cu două arîpioare
din sec. XV- XVI.
3. Satrd Gologofta, coiiJtllltt lvdneţti. In marginea de nord a satului, în malul rupt
de torent al dealului, unde este situată via locuitorului V. Vînă, s-au găsit numeroase
fragmente ceramice, lucrate cu mîna, aparţinînd Hallstattului tîrziu.
Tot în acea vie, pe un teren uşor înclinat de la vest la est, săpîndu-se în 1957 pentru
a se face noi plantaţii de vie, s-au găsit cinci urne de incineraţie pe o suprafaţă de circa
10 m2 • La o distanţă de 6m spre sud-est de locul unde s-au găsit urnele de incineraţie,
terenul prezintă multă arsură.
Cu ocazia recunoaşterilor făcute, s-au adunat şi,.alte materiale provenite din aceeaşi
necropolă, completîndu-se totodată inventarul unor urne funerare, iar pe baza fragmentelor
descoperite s-a putut preciza că acestea prezintă trei forme:
a) Fragmente de urnă dintr-o pastă fină bine frămîntată şi arsă uniform, de culoare
cenuşie, lucrată la roată, avînd o formă înaltă, cu gîtul strîmt, cu marginea răsfrîntă în
afară (fig. 6 /6) şi fundul inelar (fig. 6/7). La exterior urna este decorată cu două dungi
• G.

Balş,

BiStTirilt lui

Şttjtlfl

ttl ,\Lm, Buc., 1926, p. 226, llg. 370

şi
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orizontale, una sub margine, alta pe umeri. Drept capac a fost folosită o pateră lucrată
în aceeaşi tehnică. Urna conţinea numai oase calcinate, fără alt inventar.
b) Fragmente de urnă dintr-o pastă bine frămîntată, în conţinutul căreia se găseşte
şi scoică pisată, arsă neuniform, de culoare cărămizie, lucrată la roată, avînd formă
de borcan fără gît şi margine, cu buza îngroşată la exterior şi pu~in teşită. Sub buză
are un decor cu crestături reprezentînd probabil un motiv vegetal (fig. 6/4). Urna avea
toarte zoomorfe, din care s-a păstrat un fragment reprezentînd un picior de urs (fig. 6 ·j).
De asemenea s-au găsit şi fragmente din capac, lucrate in aceeaşi tehnică (fig. 6 /1 ).
În afarll de oase calcinate, această urnă cărămizie conţinea un bogat inventar compus
din următoarele obiecte: o fibulă de bronz, un fragment de brăţară de bronz cu granule
in relief dispuse pe trei şiruri şi cu ornament rotund dintr-un fir in torsadă (fig. 6/8),
o broşă din mai multe fire de bronz şi fier torsionată, deformată la arderea pe rug (fig.
6 jlO), mărgele sferoidale de calcedoniu (fig. 6j9, 11) şi bucăţi de pastă de sticlă, topită la
arderea pe rug.
r) Fragmente de urnă din pastă densă cu nisip şi mică in compoziţie, aspră la pipăit,
frămî~ată bine şi arsă uniform, de culoare cenuşiu-gălbuie, lucrată la roată, avînd forma
de borcan cu umerii rotunjiţi, gitul scurt şi buza dreaptă, lăţită orizontal, puţin îngroşată
la exterior (fig. 6/5). De asemenea s-au găsit şi fragmente de capac din aceeaşi pastă,
de culoare cenuşie, cu buton cilindric aplatisat (fig. 6/2). ln afară de oase calcinate, urna
conţinea şi un cuţit de fier, cu mînerul rupt recent.
Cele mai apropiate analogii pentru toate aceste trei forme de urne se găsesc în
necropola de·la Poieneşti 1 • Pe baza acestor analogii putem data şi necropola de incineraţie din satul Gologofta, comuna lvăneşti, in sec. III e. n.
Atît prin ritul funerar cît şi prin inventarul ceramic şi obiecte, necropola de
incineraţie din satul Gologofta, poate fi atribuită carpilor, a căror cultură materială
este bine documentată în centrul şi sudul Moldovei. Se impune o cercetare sistematică a acestei necropole pentru precizarea elementelor carpice în cultura materială de
la începutul epocii migraţiilor de pe teritoriul ~foldovei .
.\1 .. ,\NDRONIC, 1. IONI"J";\ ~i FI.. 8.\NU

APXEOJIOrHt.IECKHE PACKOllKH B BACJIYE
J>E310ME

B TetJeiDie HoR6pR 1959 r. npo,lloJI>KaJIHCL pa6on.t o BaCJiye aa MecTe << KypQHJie .IloMHewTH"
( pnc. 1). B ro >Ke BpeMJI 6&mu npe.llnpHHJITbt noaepxuocru&te ncCJie]loaannR a oKpecntOCTJIX.
B ropo,lle 6&mu uaA,IleH&I ocraTKn MaTepnam.aoii I<}'JILTYPbi raJILWTaTcKoro nepno]la u
cpe,llneaeKOBLR, XV -XVI oa. llorpe6eune c Tpynonono>KeHHeM (pnc. 2), K KOTOpoMy, no aceii
nepoRTHOCTH, OTHOCHTCJI H cocy]l (pHC. 3), uaii]leHHblii B uenocpe,llCTBeHHOii 6JIH30CTH, ,llaTHpyeTCR
no3]lHeraJI&WTaTCKHM nepnoAoM (VI o. -V IL JlO H.3.).
<!leo,llam.uoii 3noxe npuua,llJie>KaT OCTaTKH o6o>t<>t<euuoro >KHJIHIJ..t8 (L. 3), o6JIOMKH noJIHBHbiX (pHC. 4/7) H HeDOJIHBHbiX H3pa3QOB (pHC. 4/1, 3, 5-6, 8 H 9) H tJepenKH Cocy]lOB ,llOMaWHero o6HXOJlll (puc. 4/2); oco6&Iii HHTepec cpe.llH HHX npe,llCTaBJIJieT qepenoK MHCKH c apeaHbiM
u B&IeMtJaT&IM opaaMeHTOM (pnc. 4/10), OTHOCRIJ..tHiiCR K KOHJ..tY XIV a. - HatJaJl)' XV a.
HHTepeCHa n HIIJUIHc& Ha,llrpo6uoro KaMHR, 151 5 r., uaii]leauoro no JlBOpe QepKBH ca
Hoauua (pnc. 5).
1

Radu Vulpe, .l'dpdlttrilr tk la l'oirnr{li di11 1949, în

Malrrialr, l, 1953, p. 280

51-r.:!
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Pa:JBCAKH a paAoue BacnyR yro'IHHJlH cae,~teHHR o HeKpOnone c Tpynoco>K>KCHHeM a cene
ronoro41T8 (c. Ha3HeWTH), ABTHPYeMOM III B.H.3. H npHH8,[J,Jle>K8BWeM K8p118M. 3.ztea. 6biJIH
HaftACHbl TpH THn& norpe6a.ru.HbiX ypH (pHC. 6).

OS'LjiCHEHHE PHCYHKOB
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
PHC.

1.- 06uudl

IIJWf ;,>aCKonoK a Bacnye.
r8.11hunaTCKoe norpe(ieHHe c TPYDODOJJO>KeHHcM VI B. - V B. IlO
J. - r8.11hWT8TCKHA cocy,A.
4.- KepaMHKa XV a.
S. - CnaaRHCKIUI Hll.llDHCL 1S 1S r.
6.- Kep8MHKB H npe,llMeTbl H3 HeKpoDOJJH III B. 11.3. B ronorocfJTe.

2. -

ll."l.

LE CHANTIER ARCHf:OLOGIQUE DE VASLUI
Rfi.SUME

Les fouilles au lieu dit «Curţile Domneşti»• ont ete reprises au mois de novembre 1959,
pendant qu'on entreprenait des recherches de surface dans les environs.
A l'interieur de la viile, on a decouvert des restes de culture datant de la premi~re e~ue
de l'âge du fer et de l'epoque feodale, des XV•-XVI• si«les. Ainsi, le Hallstatt tardif (VI•v• si~cles av. n. ~.) est represente par une tombe a inhumation (fig. 2) aux abords de laquelle
a trouve un vase qui devait sans doute lui avoir appartenu (fig. 3).
Le materiei de l'epoque feodale comP.rend les restes de torchis brule d'une maison (L 3),
des fragments de plaques decoratives erruullees (fig. 4 /7) ou non emaillees (fig. 4/1, 3, 5, 6,
8, 9), ainsi que des fragments de vases d'usage domestique (fig. 4 /2), parmi lesquels il faut citer
en premier lieu un fragment d'ecuelle decoree selon les techniques du sgrafitte et du champ-leve
(fig. 4/10), et datant de la fin du XIV• sikle - debut du XV• si«le.
Il convient de signaler encore l'importance de l'inscription funeraire de l'annee 1515
trouvee dans la cour de l'eglise St.-Jean (fig. 5).
:
Les reconnaissances effectuees dans le district de Vaslui ont fourni des inforrilations precises
concernant la necropole a incineration du III• si«le de n. e., du village de Gologofta, com.
d'lvlneşti, appartenant aux Carpes et dans laquelle on a trouve trois types differents d'umes
funeraires (fig. 6).
EXt>LICATION DF.S FIGURES
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.

-·
·
---

Plan d'ensemble des fouillcs de Vaslui.
Tombc a inhumation hallstattiennc: des VI"- v• sii:clcs av. n.i:.
Vase hallstatticn.
CCramique du X v• sii:clc.
lnscription slave de 1515.
CCramique ct objcts dCc:ouvcrts dans la n«ropolc du III" siedc de n.e. de Gologofta.

--------
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arheologice menţionare in rexrele acestui ,·olum.

LISTA PRINCIPALELOR LOCALITĂŢI MENŢIONATE IN ACEST VOLUM
(vezi hana allturad)

1.
2.
3.
4.

s.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Gura Cheii
Tincova
Giurgiu
Buda
Lapot

Gilma
Oradea
Techirghiol
Vidutra
Ocna Sibiului
Virişti

lpoteşti

Luncavi1a
Truşqti

Tirpeşti

Traian
Sintimbru
Smeieni
Cueiulata
Mindrişca
Bogdineşti
Costişa

Otomani
Reci
Baraolt
Olteni

27. S:\ri!eni
28. Bezid
29. Nicoleni
30. Silaturi
31. Slri1el
32. Luduş
33. Teleac
34. Novaei
35. Satu Nou
36. Teli!l
37. Histria
38. Mangalia
39. Popeşti
40. Gridiştea Muncelului
41. Tilişca
42. Moigrad-Poroliasum
43. Şendreni-Barboşi
44. O.ilia
45. Ţi{qti
46. Soporul de <lmpie
47. Tirgtor
48. Cioroiul Nou
49. Celei
SO. Piatra Freci!ei
SI. Pietriş
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52. Probota
53. lndcpendcn1a
54. Span1ov
SS. Bratei
56. Porumbenii Miei
57. Castelu
58. Dridu
59. Sultana
60. Garvin
61. Capidava
62. Şidiu
63. Picuiul lui Soare
64. Riducineni
65. Trireşti
66. Suceava
67. Bucureşti
68. Vaslui
69. Bilteni
70. Spinoasa
71. Erbiceni
72. Dineşti
73. Ompulung
74. Ceti!eni
75. Hurezu
76. Gura Motrului

LISTA PRESCURTĂRILOR FOLOSITE MAI DES
AA,.b
ACMI
Att•A,.d•

AE
AISC
A]A
A"D

AR
A,.Mo"
Al'tbHuwg
BASPR
BCM/
IWRGK
C/L
Duâa
DissP"""
Doi,Clui
Dol1s~1,u
&tiMiit
FoliiiAI'th
l/AK
IMFAN
IPEK
lt,.,stiill-lrutitut
KS

IN REVISTA

Al'ttl {i Al''-l~ill, laşi, 1- XIV, 1927-1938.
A"Ntll'ttl Co",isiu";i Mo"u"""''/111' lstlll'iu, Bucureşti, 1915, 1942, 1943.
- Ad• A"'~'"• Budapesta.
· - Al'thr.olot,ill &t~sili.
- A"Ntii'NI lrutitutului tit Sttttlii Cltuill, Ouj, 1-V, 1928-1948.
-- A-"'"" joNI'NJI of Al't'-obJv.
- Afftll~lt ~i, I-XII (1920-1938).
- Al'btDIDt,itlti Rot.hltti.J.
. .41'-tll'-tyr MDfrllgl'tlpbitijtl.
Al't'-olot,ill H ulrgtlrittl,
- Bttlkti" of tM Alrlrl'it•" .'it'-1 of Pnbisttll'it Ruul'th.
- Bt~ltti"ul CDIIIisiu"ii Mo"_"tt/111' /stlll'ill, I-XXXVIII, BIJCIIfqti, 1908-1945.
DtutuMs Al'tbiJIJ/fllillMS 1Ntitut. &l'itht titl' R61wisth~",.";llMtt Ko",",issitJ".
c",.pNS INmptitJ""", L.t;".,."",,
- Dlltill, ntbtl'tMs tt tJitD_,-tts tll'tbiolt~~iqws "' Rou"'""N, Bucurqti, I-XII, 1924-1947; N.S.,
1, 1957; Il, 1958; III, 1959; IV, 1960.
-- Dissrr-ttltio•s
-- Dollflttltolt - Tl'tiNNX tit l• sutitJ" """,;111111tiqw 11 tiTtbiolfiiÎq• tiu MNSk Nt~liofftll tit Trt~ruy/N"N,
Cluj, 1-X, 1910-1919.
- Doltot_•tolt - Tl'tiNNx tii /'U";M'siti FI'. ]ouph, Szegcd.
- F.riJ/y Mfittlllll.
- Folill Al'tht.olt~~it• . . . Att• Al't'-olt~~it• M~ttti Nt~titJNJiis Ht~",.".;ti.

p.",.";,.,,

- Ha~HR HMDep&TOpcKOA apxeonorH•ecKoA KOMHCCHA.
- HaaecTHR MonAaacKoro 4»HnHana AKQAeMHH HayK CCCP

.

- ]•hrlnuh fiii' Pl'ilbistoristM uNI Elhlfiiii'•PhistM K11rut.
- ll("stiill - Bttlltti" tit l'lNtit11t Al'thiolllf,iq• 811/lfll'r.
- 1\paTKHC coo6tneHIIR lfHCTHTyT8 HCTOpHH M8TepH&nbHOA Kyn~>Typw.

M•trr-i•l~

- M•ttrill/1 tii'Mofot,ill pmillll istiii'M .,,M 11 R.P.R., voi. 1 (1953); Mllltrill/1 ti trr-llttlri •~ill,
voi. Il (1956), voi. III (1957), voi. IV (1957), voi. V (1958), voi. VI (1959), voi. VIJ (1960).

MIA
PMMB

-- MaTepHanw 11 HCCJJeAQaaHHR no apxeonorHn

RE
Roska, Rlpwtti-i/1111

JA

-- CoBeTCK&R apxeo.1orHR.

JCH'
SCI'\
JC,\"lqi

.rttJii 1i trr-t~ttlri tit istorie ",M, Bucurqti.
-- JttJii fÎ lll'tlldl'i tit """'""'"tittl, Buc:urqti.
-- St11/ii ti mt~tdl'i ltiilf/iJitt, lati.
-- Toncnclmi es Rcgeszeti Encsito Temcsvlir.

TRET

CCCP.

Pllhlitfl/iilt M~Niui M11";âp,;fll"; But~tnfti, 1-11, 1935-1936.
- Pauly-Wiasova, Rul-&qdopilllit titl' tltusiuM" Altll'tllms•isstNthilft.
- Enlily Rit,isttti RlfJII'ttiriNMtl, Ouj, 1942.
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