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COORDONAREA APARIŢIEI PREZENTULUI VOLUM APARŢINE DIRECŢIEI ECONOMICE ŞI A PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL DIN
CONSILIUL CULTURII ŞI EDUCAŢIEI SOCIALISTE.

Prezentul volt.-m cuprinde rapoartele privind rezultatele

1978 prezentate la a XIII-a Sesiune
intre 9-11 martie 1979. Sesiunea

anuală

şi-a

desfăşurat

1. ARHEOLOGIA COMUNEI PRIMITIVE.
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MANA. PROCESUL ROMANIZARII; 4. FORMAREA POPORULUI ROMAN ŞI A
STATELOR ROMANEŞTI; 5. CIVILIZAŢIA MEDIEVALA ROMANEASCA.

Volumul a fost pregătit pentru tipar de S. DUMITRAŞCU.
Rapoartele au fost adunate şi propuse pentru volum de CORNELIA STOICA
şi conducătorii secţiilor sesiunii.
Corectura a fost făcută de D. IGNAT, N. CHIDIOŞAN şi S. DUMITRAŞCU de la
Muzeul Ţării Crişurilor Oradea. Tehnoredactarea s-a făcut de L. BONDAR - Oradea.
Pe

*

copertă: ceaşcă dacică descoperită

la Biharea.

Responsabilitate~ asupra· ~onfinutului rapbart.etor revine în exclusivitate
\.

a~.Jţqril~.
'•'

)

:

;

..·

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

CUVINT !NAINTE

Intre 9-11. III. 1979, Muzeul Ţării Crişu
rilor din Oradea a găzduit lucrările celei de
a XIII-a Sesiuni anuale de rapoarte preliminarii, în cadrul căreia arheologi de la diverse
muzee şi instituţii de profil au prezentat 162
de rapoarte.
Organizată sub egida Consiliului Culturii
şi Educaţiei Socialiste şi a Academiei de
Ştiinţe Sociale şi Politice, manifestarea a prilejuit efectuarea unui bilanţ al rezultatelor
cercetării arheoLogice din campania 1978,
permiţînd evidenţierea temelor prioritare ce
jalonează direcţiile programului de investigaţie în domeniul arheologiei, cît şi politica
de conservare, restaurare şi valorificare a
siturilor şi bunurilor arheologice descoperite.
O atenţie deosebită s-a acordat sarcinilor
ce decurg din Hotărîrea Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, din noiembrie 1977, privind sărbătorirea a 2050 de ani
de la crearea primului stat dac centralizat
şi independent, majoritatea rapoartelor prezentate fiind axate pe problemele cunoaşterii
la nivelul întregii ţări a .procesului formării
unitare, etnogenetice şi culturale, a lumii
traco-getice, a civilizaţiei daco-getice, a simbiozei daca-romane, a formării poporului
român şi statelor medievale româneşti.
"Păstrînd de la daci - arăta tov. Nicolae
Ceauşescu setea nestinsă de libertate,
voinţa de a nu-şi pleca fruntea sub jugul
străin, hotărîrea de a rămîne mereu el însuşi,

unic stăpîn pe viaţa şi soarta sa, şi continuind spiritul naţional, judecata şi pasiunea
creatoare a romanilor, poporul român, nou
apărut în lume, avea să împlinească, într-o
existenţă de aproape două milenii, un eroic,
zbuciumat şi măreţ destin istoric".
Volumul de faţă însumează comunicările
susţinute în cadrul sesiunii de la Oradea,
oferind o imagine de ansamblu asupra direcţiilor cercetării arheologice, aşa cum reies
din prevederile planului unitar pe anii
1977-1980, ca şi asupra obiectivelor viitoarelor campanii arheoLogice.
Dovadă a importanţei de care se bucură
problematica patrimoniului arheologic naţio
nal, publicarea acestui volum urmăreşte
crearea unui mijloc de informaţie eficient
care să permită specialiştilor o privire de
ansamblu asupra stadiului cercetării arheologice la nivelul întregii ţări, oferind posibilita'tea depistării unor zone şi probleme necercetate pînă în prezent, obiective .principale
ale viitoarelor programe arheologice.
Grupate potrivit problemelor dezbătute în
cadrul celor cinci secţii ale sesiunii - arheologia comunei primitive, evoluţia culturii tracice timpurii, civilizaţia traco-geto-dacică,
arheologia greco-romană, procesul romanizării, formarea poporului român şi a 8tatelor
medievale româneşti, civilizaţia medievală
românească rapoartele susţinute oferă
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posibilitatea unui contact direct cu experienţa unor cercetători de renume din ţara
noastră, confruntării unor 1'TU#:ode diverse de
cercetare, atrăgind atenţia asupra unor pe.te
albe de pe harta arheologică a ţării, asupra
necesităţii corelării cercetării arheologice cu
obiectivele planului unic de dezvoltare al
ţării.

Rapoartele publicate în prezentul volum
constituie o semnificativă trecere în revistă
a forţelor angajate în implinirea obiectivelor
ce revin instituţiilor de profil şi tuturor specialiştilor din ţară pe linia ocrotirii, evidenţei
şi valorificării patrimoniului arheologic naţional, oferă o bogată bază documentar-ştiinţifică pentru desfăşurarea unei activităţi culturale de înaltă ţinută şi eficienţă.

Prof univ. Dr. Doc. D. M. PIPPIDI
Preşedintele Comisiei Arheologice
a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice
a R. S. România
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REZULTA TELE CERCETARILOR
ARHEOLOGICE DIN STATIUNEA
PALEOLITICA DE LA COTU MICULINTI
'
COMUNA COTUŞCA,
[JUDEŢUL BOTOŞANI]

A

cadrul cercetărilor de salvare efec- tul. Versantul drept al văii este format din
tuate timp de mai mulţi ani în zona Prutu- depozite sarmatice deflate, ~reprezentând arlui mijlociu, de către Institutul de istorie şi gile şi gresii, care sint instabile, fapt care a
arheologie "A. D. Xenopol" din Iaşi, am fost provocat un proces intens de alunecare a teinvitat să particip la săpăturile de salvare renului. Aceste observaţii ne conduc la conpentru perioada paleolitică 1 . în decursul cluzia că la depunerea loesului au •contribuit
campaniilor din anii 1974 2 şi 1977 3 , am efec- vinturile care băteau dinspre nord, in perituat ample săpături arheologice la Crasna- oada tîrzie a glaciaţiunii Wlirn, areind pe
leuca, comuna Cotuşca, jud. Botoşani în zona versantul stîng al acestei văi depozitul de
loess al acestei staţiuni, a cărui grosime este
numită Staniştea (terasa de la Stanişte, Faleza Pîrîului Stanişte, Lutăria de la Stanişte de peste 5 m.
Loessul a fost depus pe stiind de calcar
şi Malul Roşu). Tot în anul 1977 am efecde
vîrstă cretadcă care, la mndul lor, stau
tuat un sondaj într-o nouă staţiune paleolipe
un pachet de strate de gresie. Nivelul
tică situată la punctul Girla Mare, pe hotageologic
subiacent acestora H constituie derul dintre localităţile Crasnaleuca şi Cotu Mipozitul
de
silex cretacic, gros I)înă la 15 m.
culinţi, unde am descoperit trei nivele de
locuire 4• Valea Girla Mare are o lungime de Silexul ar~ o structură bolovănoasă şi a fost
cercetat mai de mult de I. Simionescu5 .
2 km şi este orientată vest-est.
In prezent terenul pe care se află staţiu
Cercetările din 1978 s-au concentrat asunea
are forma unui promontoriu a cărui supra acestei staţiuni, care se află intr-un deprafaţă este înclinată de la NV •către SE. în
pozit de loess adăpostit, format pe latura
campania din 1978 am deschis o secţiune de
stîngă a văii, la confluenţa acesteia cu Pru14 mX9 m pe care am săpat-o în platformă
\ Mulţumim şi pe această cale prof. dr. doc. Pe- deschisă, pînă la adîncimea de 2,75 m, după
care săpătura a fost continuată în trepte de
trcscu-Dîmboviţa şi colegului V. Chirica pentru
încredinţarea şantierelor din zona Crasnaleuca cîte 2 m pînă la stinca de calcar.
Cotu Miculinţi.
Stratigrafia: Din punct de vedere strati2 lVL B r ud i u, Cercetări paleolitice la Crasnagrafic situaţia se prezintă astfel:
leuca, comuna Cotuşca, jud. Botoşani - în Arheo1) Sol vegetal gros de 35-40 cm.
logia Moldovei, VIII, 1979 (sub tipar).

1n

' M. B r ud i u, Date noi privind cultura gravetia nu lui oriental din Moldova, rezultate din cercetările
1

de la Crasnaleuca, jud.
Idem.

Botoşani,

mss.

5

I. S i m i o n e s c u,

Constituţiunea geologică a
Prutului din nordul Moldovei, Publ. Fond.
A. Adamachi, t, II, nr. 7, p. 27, 53, Bucureşti, 1902.

ţărmului
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2) Sol de culoare maronie, nelevigat, gros tificat într-o aşezare paleolitică deschisă de
de 60-70 cm, avind, mai ales, spre bază nu- pe teritoriu'! patriei noastre. Este vorba atît
meroase galerii de crotovine, rin care au fost de unelte din coarne de ren cit IŞi de dedescoperite atit fragmente ceramice cucute- şeurile rezultate din prelucrarea coarnelor,
niene, cit şi materiale litice cu specirfic pa- precum şi de piese rebut. Uneltele tipice
leolitk, acestea din urmă fiind antrenate din din corn sint două ciocane-tîrnăcop, un fragment de ciocan utilizat după rupere ca restratele inferioare.
3) Sol de tranziţie între depozitul subia- tuşor, şi un vîrf de lance. S-a mai găsit un
cent, aparţinind pleistocenului IŞi cel supe- sceptru lucrat tot din corn de ren. Deşeurile
rior, atribuit holocenului. Acest sol a fost de atelier provin de la îndepărtarea razelor
de pe coarnele de ren. Se observă la aceste
deranjat de crotovine.
4) Loess. La partea superioară are galerii piese urmele de tăiere cu ajutorul dălţilor.
In ceea ce priveşte ciocanul-tîrnăcop, acesde ·crotovine.
ln depozitul de loess au fost descoperite ta este un tip de unealtă care face serie
după cum vom vedea în cadrul acestei staurmătoarele nivele arheologice (in ordinea
ţiuni (fig. 1/1).
săpării lor):
Nivelul 1, a fost găsit la adîncimea de
O astfel de piesă a fost lucrată pe capătul
1,70-1,80 şi aparţine unui gravetian fi- proxima! al cornului de ren după ce acesta
nal. Inventarul arheologic este format din a căzut. Baza cornului era folosita ca ciomaterial faunistic .şi litic. Materialul faunis- can, iar partea opusă, retezată la o distanţă
tic este foarte friabil şi este reprezentat de de 15-20 cm de la bază, era găurită longioase sifăliimate şi coarne.
tudinal, iar [n orificiul rezultat se introduMaterialul litic este format din piese tipi- cea o altă piesă proba.bil din lemn, av!ind
ce şi debitaj de atelier. Inventarul pieselor capătul exterior ascuţit, pentru a se putea
tipice se compune din următoarele categorii: efectua o acţiune de săpare sau de despicare
gratoare, un burin, un străpungător (fig. 1/1- a lemnelor {fig. 4). Această reconstituire
5), un percutor. De'bitajul de atelier este for- funcţională a fost făcută pe baza unor asmat din nuclee, lame ·şi aşchii.
pecte observate pe piesele în discuţie. Este
Nivelul al doilea. A fost descoperit intre vorba mai intii de faptul că la toate cioca2 m-2,20 m şi 2,30-2,50 m. Caracteristica nele - tîrnăcop se observă ruperea spre laprincipală a acestui nivel o 'formează vetrele
tura frontală a orificiului de prindere a piecare au grosimi variabile, intre 1 cm-12 cm, sei de ·lemn anexată. Acest lucru s-a petrefiind răspîndite mai mult în partea centrală cut în momentul C'ind se acţiona cu o forţă
şi de vest a casetei. Din două vetre mai 'bomai mare decît era rezistenţa cornului de
gate in cărbune au fost ridicate probe pen- ren, iar piesa de lemn introdusă disloca aş
tru datare prin metoda c14·
chie din peretele acestuia. In a'l doilea rînd,
O altă caracteristica a acestui nivel arheo- la una din piese se observă lovituri repetate
logic o reprezintă marea cantitate de oase care au fost date pe latura ·posterioară, penşi coarne de ren în stare fragmentară. Oatru a fi degajată unealta dintr-o poziţie blosele provin de la ren, bovidee IŞi cabaline cată. Desigur că acest tip de unealtă a putut
şi reprezintă molari, omoplaţi, oase de la
avea utilizări diverse, care acum este greu
membrele anterioare şi posterioare.
să le reconstituim.
Faptul cel mai important care trebuie reln legătură cu sceptrul, acesta a fost lulevat •în legătură cu acest nivel, îl consti- crat tot din corn, care păstrează capătul protuie dovezile arheologice care atestă exis- xima! (!baza), iar la cel distal a fost rupt
prin lovituri date transversal. ln apropierea
tenţa unui atelier de prelucrare a cornului
de ren şi a osului, pentru prima dată iden- capătului proxima!, în dreptul primei ramiwww.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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staţiunea paleolitică de la Cotu
Mare: 1-5; niv. I, 6-16 niv. II.
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fkatii a fost perforat. Pe latura dinspre in- din os (fig. 5/21) o piesă care a avut o interior se observă patru striaţiuni provenind serţie, două piese în stare ifragmentară, cu
probabil de la unelte de silex. Vîrful de lan- urme de prelucrare şi uzură {fig. 3/3), fără
ce este în stare fragmentară JŞi provine de a li se putea stabili funcţionalitatea, precum
la un tip de lance care a fost găsit în stare şi trei raze avind urme de tăiere cu dalta,
mai bine conservată, în nivelul arheologic constituind deşeuri de la curăţirea coarnesubiacent {III).
lor (fig. 3/2 şi fig. 5/5).
Ciocanele tîrnăcop sînt in stare uzată, fiIn ceea ce priveşte materialul Iitic din nivelul U, acesta provine din 20 de ateliere ind rupte la capătul distal, unde era introrăspîndite pe toată suprafaţa casetei. Uneldusă piesa anexă din lemn. Una din piese
tele tipice sînt in număr de 161 JŞi repre- are la capătul proxima! (ciocan) urme de
zintă următoarele categorii: gratoare (37),
lovituri laterale.
burine {101), gratoar-burin {1), (fig. 1/6-16),
Cele două străpungătoare sînt lucrate din
străungătoare (7), .răzuitoare (9), rabot (2),
os, unul a fost ascuţit prin şlefuire şi are
lame trunchiate şi retuşate (4), piesă de tip baza ruptă, iar celălalt a fost lucrat dintr-un
spine '(1). Ca semiproduse de atelier sînt la- cubitus de ren.
mele (90) şi lame ă crete (16). Indicii tilpoVîrful de lance este lung de 30,4 cm, avînd
logici mai importanţi care trebuie să ne re- diametru! de 3 cm. Este în stare fTagmentară, fiind rupt la ambele capete. Spre bază
ţină atenţia sint cel al budnelor care este
de 620fo, iar al gratoarelor de 230fo. Roca i s-a lăsat 'însă 3/4 din peretele cornului penutilizată o formează aproape ân totalitate sitru a i se putea introduce o coadă de lemn.
lexul cretacic de Prut, ·care era adus de la Are marginile şlefuite, uneori se mai ob20 m, din depozitul, la zi, situat pe faleza servă urmele de burin. Ţesutul spongios din
interiorul cornului a fost ~ndepă•rtat, rezul:Prutului.
In acest nivel au mai fost găsite lespezi de tind astfel un canal pentru scurgerea sîngegresie, utilizate ca nicovale, bulgări mici de lui.
Harponul este lucrat din corn de ren, desocru şi de r~ină fosilizată.
_
Cel de al treilea nivel de locuire din a- picat. Suprafaţa mai purtînd !încă curbura
peretelui cornului. A avut două perechi de
ceastă staţiune se află la adincimea de
2,50 m-2,70 şi 2,60 m-2,15 m. Din punct aripioare, ascuţite, dispuse simetric, iar ade vedere structural acest nivel este fdentic proape de jumătatea piesei are un orificiu
cu nivelul II, fiind format din vetre cu ar- la care s-a acţionat cu unealta. din exterior.
suri neg.re şi maronii, printre acestea găsin Are mărginile rotunjite, iar virful şi trei aridu-se numeroase oase şi coarne de ren, in pioare sînt rupte complet. Se păstrează parstare fragmentară, precum şi un mare nu- ţial ultima aripioară din dreapta. Lungimea
piesei este de 12 cm, lăţime de 3 cm şi gromăr de ateliere pentru prelucrarea silexului. Acest nivel este mai important decît simea de 0,6 cm.
Materialul litic provine din 35 de ateliere,
cel anterior atît prin numărul mare de piese
tipice, cit <Şi prin tipurile inedite descoperite de diferite mărimi. Utilajul litic tipic rezultat din acest nivel numără 216 piese dinaici.
Materialul faunistk este reprezentat de o tre care 71 sînt gratoare, 126 burine (dălţi),
mare cantitate de oase sparte provenind de 9 străpungătoare :(fig. 2), 4 răzuitoare, un ră
la ren, bovidee, ca'baline 'Şi uneori de la mar- zuito'f străpungător, un rabot, 4 lame cu
trunchiere retuşată.
motă. Au fost găsifi numeroşi molari de ren.
Uneltele lucrate din corn de ren sînt: trei
La baza acestui nivel a fost descoperită
ciocane tîrnăcop (fig. 3/1), un V'lrf de lance o bucată de lemn puţin pietrificată. Piesa are
(fig. 5/6), un harpon, două străpungătoare 26 cm X 7 cm X 3~50 cm. După aspectul ei exwww.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Fig. 2. Materialul litic din
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staţiunea paleolitică

de la Cotu Miculinţi, punctul Girla Mare; 1-12,
niv. III.
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Fig. 3. Unelte din corn din staţiunea paleolitică de la Cotu Miculinţi, punctul Girla
Mare 1. Ciocan tîrnăcop din niv. 'IU; '2, 3. Raze de la coarnele de ren detaşate cu
dalta.
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Fig. 4. Reconstituirea ciocanului

tîrnăcop.

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

2

1

'\1
1

. ',1
1\'

1

1

1

1

....

1

4

3

5
Fig. 5. Piese din corn (1, 4, 5, 6)

IŞÎ
Miculinţi,

os (2, 3) din staţiunea
punctul Girla Mare.
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REZULTATELE CERCETARILOR ARHEOLOGICE DIN STAŢIUNEA PALEOLITICA MICULINŢI

terior bucata de lemn a rezultat din despicarea unui trunchi. Urmează ca analizele
dendrologice să stabilească specia şi eventual grosimea trunchiului copacului. Nu s-au
observat urme de prelucrare pe suprafaţa
lui.
Nivelul al patrulea a fost lintilnit la adîncimea de '2,8 m-3,10 m. Acest nivel de locuire se extinde în jumătatea esti'că a casetei
şi este mai puţin bogat. Au fost descoperite
şapte ateliere de prelucrare a silexului, puţine oase sparte, două bucăţi de eoarne. Materialul litic, tipic constă din patru gratoare,
2 burine, un răzuitor, şi o lamă trunchiată
oblic şi retUJŞată. Lipsesc vetrele.
Nivelul al cincilea a fost întîlnit la adîncimea de 3,50 m. în acest nivel a fost descoperită o vatră din care a fost luată o probă de cărbune pentru datare. în cuprinsul
vetrei s-a găsit o groapă 'CU cărbune. în acest
nivel, care a fost cercetat parţial, au mai
apăTut, trei ateliere de prelucrare a silexului.
!Nivelul al şaselea a fost descoperit la adincimea de 3,70 m în cadrul său descoperindu-se o vatră care era situată aproximativ sub vatra nivelului V. Inventarul litic
şi faunistic a fost redus datorită cercetării
unei suprafeţe mai mici.
O altă observaţie care tre'buie menţionată
se referă la faptul că ultimele două nivele
se găsesc intr-un sol gleizat cu concreţiuni
calcaroase.
Nivelul al l1aptelea a fost descoperit la adîncimea de 4,30 m şi a fost cercetat tot pe
o suprafaţă redusă. Inventarul acestui nivel
este format dintr-un atelier, şi o cantitate
însemnată de oase sparte provenind de la
un bovideu.
La adîncimea de 5 m s-a dat de stînca de
calcar.
Concluzii. Staţiunea paleolitică de la Cotu
Miculinţi, punctul Girla Mare are şapte nivele de locuire, aparţin>înd culturii gravetianului oriental din Moldova, fiind a doua din
acest punct de vedere după staţiunea de la
Crasnaleuca, punctul Lutăria de la Stanitş-
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tea, care are opt nivele de locuire aparţi
n'înd gravetianului oriental.
Staţiunea paleolitică de la Cotu Miculinrţi,
este mai importantă decît toate celelalte prin
complexitatea vestigiilor găsite aici, fiind o
descoperire unică pînă acum in ţara noastră. Dacă în cultura gravetianului oriental
pînă acum au fost descoperite unelte din
corn şi os numai în peştera de la Stînca Ripiceni, care au fost salvate de N. N. Moroşan, pentru aşezările des·chise, de terasă, sau
din depozite, adă·postite de loess, se poate
menţiona doar descoperirea din 1974 a unui
wrf de lance şi a unui metatansian de •cal
de la Crasnaleuca - Pîriul Staniştei. Peste
iot au fost găsite piese finisate, care puteau
proveni din atelierele altor aşezări pe cale
schimbului sau al colportajului. Singura staţiune unde prelucrarea cornului de ren ·Şi a
osului este dovedită prin unelte finite, piese
în diferite stadii de prelucrare ca şi prin
deşeuri şi rebuturi de atelier este aceea de
la Cotul Miculinţi.
Care este locul acestei aşezăTi in cadrul
culturii gravetianului oriental? După cum
este cunoscut, cultura gravetianului oriental
este răs·pîndită pe un larg areal, care incepe din centrul Europei, şi se întinde p'înă
în estul Cîmpiei Ruse. În partea nord-vestică arealul culturii gravetianului oriental se
învecinează cu cel al magdalenianului tirziu, acesta întinzindu-se pînă în Cehoslovacia şi Polonia. Din punct de vedere dimatic
am'bele culturi se găsesc 'în zona perigladară unde trăieşte renul, a cărui coarne şi
oase au constituit o materie primă preferată
pentru obţinerea uneltelor de vînătoare, pescuit sau a celor cu semnificaţii magica-artistice. Nu ne oprim mai mult, acum, pentru
a discuta specitficul patrimoniului rezultat
din prelucrarea osului şi cornului de către
comunităţile celor două culturi, ci vom cău
ta să arătăm că aceste ateliere î·şi justifică
prezenţa la Cotu Miculinţi, prin poziţia geografică a aşezării care se afla 'in zona periglaciară. Aşezări de terasă unde s-au găsit
dovezi ale prezenţei renului se mai cunosc
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in ţara noastră la Buda6 , şi Lespezi', fără a
se fi descoperit şi ateliere de prelucrare a
cornului şi osului.
Staţiuni paleolitice similare mai importante putem menţiona la Molodova V pe Nistru8
şi la Mezin pe Desna 9 •
In toate aceste staţiuni a ieşit la iveală un
bogat inventar de unelte şi obiecte lucrate
din os şi corn de ren. In ceea ce priveşte
analogiile dintre tipurile de unelte din corn
şi os de la Cotu Miculinţi acestea îŞi găsesc
numeroase similitudini la Stlînca RipicenP 0 ,
la Molodova V in nivelele Vll-1 11 , la Mezin 12 •
De asemenea, unele deşeuri rezultate din
prelUlCrare, 1cum sînt razele tăiate, au analogii la Molodova V şi denotă o tehnică similară de lucru. Tot acolo se găseşte o bună
analogie pentru piese din corn care au avut
o inserţie.

In ceea ce priveşte categoria ciocanelor
acestea constituie unelte avansate,
ca concepţie. Piese apropiate ca utilitate, dar
diferite ca stadiu de concepţie şi perfecţio
nare se mai cunosc la S1Jînca Ripiceni, Molodova V, şi Mezin 13 • T,rebuie de remarcat
faptul că cele de la Cotu Miculinţi, prin gradul lor de perfecţionare sint piese originale
in această cultură.
Lancea obţinută prin tăierea in diagonală
a cornului nu are analogii în intreg arealul
culturii gravetianului oriental.
Harponul este de asemenea o piesă unică
din punct de vedere tipologie. Funcţional ar
putea fi apropiată de o piesă descoperită la
Molodova V/1 a, un:de s-a găJsit un harpon
in secţiune aproape rotund, cu aripioare pe
trei laturi, avînd şi acesta un orificiu. Din
nefericire cele douâ nivele superioare de la
:M.olodova V, I a, şi 1, a fost atribuite Azi6 A 1. Pau 1 Ba 1 om ei, Notă asupra resturilor
Hanului. Aşa după cum a arătat Fr. Bordes
fosile de la Buda, în Materiale VII, p. 25-26.; harponul de la Molodova V nu are nimic
O 1 g a N e c r a s o v şi M. B u 1 o i S t i r b u, Conn'ici cu magdalenianul, nici cu alizianuP4,
tribuţii la studiul faunei pleistocene de la Buda
(jud. Bacău) cu o privire specială asupra caracte- iar noi adăugăm că este o piesă de o concepţie originală aparţinînd fondului culturii
risticilor Tenului, in Carpica, 1971, p. 7-19.
7 M a r i a
B i t i r i şi V i o r e 1 C ă p i t a n u, gravetianului oriental. La fel şi harponul de
Aşezarea de la Lespezi, jud. Bacău, in Carpica,
la Cotu Miculinţi poartă acelaşi atribut iar
1972, p. 39-68 cu 19 ilustraţii.
di:ferenţele dintre cele două exemplare în
8 O. P. Cer ni ş, Paleoliticina Stoianka-Molodiscuţie se datoresc, poate nu atît distanţei
IWva V, Kiev, ll961.
9 1. G. Ş o v k o p 1 ia s, Mezinskaia Stoianka, Kiev,
in spaţiu dintre cele două bazine hidrogra1965.
fice, cît distanţei in timp. Analizele palino10 M. N. M o r o ş a n, Le pleistocime et le paleoZithique de la Roumanie du Nord-Est. Bucureşti, logice şi de C 14 sperăm să confirme această
ipoteză.

1938.
11

O. P.
P. 1.
Leningrad
op cit., pl.
12

tîrnăcop

Ce'!" ni ş, op. cit., p. 45-153.
B ori s k o v ski, Paleolit Ucrainî, 1953,

p. 274, fig. 135/1. 112; 1. G. S o v k o p 1 ia s
XXXIX/1-6.

13

Idem.

F r. B o r d e s, La paleolithique du Monde,
1968, p. 186.
14
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În anul 1978

RAPORT PRELIMINAR PRIVIND
SAPATURILE DE LA OSTROVUL MARE
[C·AMPANIA 1978]

la Ostrovul Mare comuna
Gogoşu, judeţul Mehedinţi activitatea noastră s-a concentrat :în zona afectată de lucrările efectuate la Hidrocentrala Porţile de
Fier II unde se construieşte Hidrocentrala.
S-a lucrat la km 873 în partea de vest a
satului, chiar pe malul Dunării mari, şi la
km 875 ~n partea de nord-vest a insulei.
In punctul de la km 873 s-a continuat
adîncirea secţiunilor II - şi IV începute ffn
anul trecut şf în care atunci nu s-a putut
lucra din cauza nivelului ridi·cat al apelor
Dunarif.
In urma săpăturilor din acest an s-au putut rezolva problemele de stratigrafie ale
acestei aşezări. Rezultatele sînt deosebit de
importante.
Succesiunea stratigrafică se prezintă 'in felul următor: sub adîncimea de 1,95-2,00 m,
se află stratul de prundiş ce alcătuieşte albia veche a Dunării. Din sondajul făcut şi
din deschiderile naturale se vede că este alcătuit din orizonturi de pietriş şi nisip .care
sînt în alternanţă sau în încruci:şări. Prundişul este acoperit de un strat de argilă nisipoasă gălbuie care comportă două orizonturi, unul inferior l'jii altul superior. Cel
inferior este mai colorat \Şi mai 'bogat in carhE>nat de calciu. In orizontul superior s-ati
găsit dovezi de locuire. Acest strat este suprapus de un strat eolia:no~fluviativ alcătuit
şi el din două ori'zonturL Cel inferior de cu.:.

!oare

gălbui-cafenie,

iar cel superior

gălbui

roşcat.

In ambele orizonturi s-au identificat bogate urme de locuire epipaleolitică, aparţi
nînd Culturii Schela Cladovei. Peste acesta
se aşterne stratul cenuşiu-roşcat •format tot
din depuneri eoliano-fluviatile în ca-re s-au
găsit dovezi de locuire din prima epocă a
fierului. Urmează un strat galben-roşcat de
aceiaşi origină in· care se găsesc materiale
din epoca feudală dar şi mai recente. Deasupra, stratul vegetal. Menţionăm că terenul
aid este in uşoară pantă. Acumulările mari
ale pantei s-au produs după observaţiile
noastre [n special începînd cu epoca feudală.
Probabil odată cu defri•şarea insulei şi transformarea sa 'În zonă cu teren cultivabil, ceea ce a dus la migrarea nisipului şi la acumulări disproporţionate pe cuprinsul insulei.
Probabil in această perioadă s-a produs o
spălare a vechilor depuneri deoarece stratul dih epoca fierului pare a fi fost decapat. Unele gropi de locuinţă din epoca feudală sau hallsta:ttiană au pătruns pînă în
stni.turile epipaleoliticului. O groapă halsta:ttiană s-a apropiat de stratul de pietriş la
aprox:imativ 10 cm. Cea mai veche dovadă
de locuire provine cum am arătat din orizontul superior de argilă găl'buie de deasupra prundi:şului. El pare să ateste coexistenţa
unei industrii a silexului, a cuarţului ~i rocilor cuarţifice. Industria silexului identificată in acest strat pare· să prezinte un aspect
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cultural nou în zonă, a cărui desfăşurare a
fost parţial concomitentă cu extinderea prelucrării cuarţitului şi a rocilor cuarţife. Materialele :recoltate s1înt puţine deocamdată şi
nu ne îngăduiesc consideraţii mai largi.
In straturile de origină fluviatilo-eloiană
se desfăşoară două orizonturi culturale ambele aparţinînd culturii Schela Cladovei, din
care s-a recuperat un ~foarte bogat inventar
litic dar -şi din ·os sau corn de cerb.
In ambele nivele s-au găsit urme de locuinţe răvăşite sau care atestă locuinţe în
imediata apropiere. Menţionăm că săpătu
rile s-au plasat în malul surpat de ape care
nu a afectat stratul epipaleolitic.
In stratul hallstattian s-au identificat gropi
de locuire, parţiale ·contururi ale unor locuinţe cu vetre de foc aparţinînd unei etape
a culturii Basarabi. Din epoca feudală {posterior sec. XV) s-a găsit o groapă cu puţine
fragmente ceramice iar în strat de asemenea rare fragmente ceramice.
Km 875. Aici lucrările s-au desfăşurat in
două puncte. Chiar pe malul Dunării şi sus
pe cîmpul insulei. S-a urmărit a se observa
cît de mult se întindea aiŞezarea epipaleolitică spre interiorul insulei. In total s-au executat cinci secţiuni care după caracteristicile terenului au mers pînă la ad'încimea de
2,50-2,60 m. Secţiunea 1,2, şi 5 au fost executate pe malul Dunării, iar secţiunile 3, 4
pe cimpul dominat de dunele de nisip miiŞ
cător.

Stratigrafic situaţia se prezintă astfel:
1. Pe mal săpăturile au atins stratul de
prundiş care aici se compune din 'bolovani
mari de rliu, peste care se suprapune un strat
de argilă mîloasa de culoare cenuşie, cu un
relief foarte neregulat {accidentat), steril arheologic. Peste acesta se aşterne o depunere
eoliano-iflurviatilă. ·care datorită ~locuirii intense are o culoare neagră-cenuşie, şi in care s-au observat trei nivele de locuire epipaleolitică care se recunosc după variaţia culorii lor. Cel din mijloc este de culoare mai
închisă, cel inferior mai cenuşie, iar cel superior duce spre o culoare roşcată.

Acest strat este suprapus de o depunere
humusoidă aparţinînd cu probabilitate primei epoci a fierului, iar peste acesta
un strat gal'bui nisipos in care nu am găsit
urme arheologice. Spre apă se constată că
la o epocă corespunzătoare unui moment
tîrziu din formarea depunerilor de pe insulă
probabil din feudalism, după •o spălare parţială a straturilor s-a depus un strat de nisip aluvionar în care se află materiale din
toate epocile documentate ·în amonte pe insula inclusiv din feudalismul timpuriu.
Locuirea epipaleolitică corespunde a trei
etape din desfăşurarea culturii Schela Cladovei. Cea mai veche aparţine unui moment
în care oamenii î'Şi fă•ceau locuinţa puţin adîncită 'în prundiş care în centru avea o
vatră cu gardină de piatră. Este de dimensiuni mai mici, iar 'într-o etapă mai tîrzie
vatra [ocuinţei este făcută din lut ars. In
ultima etapă 'î'Şi face apariţia şi o ceramică
specifică Culturii CriiŞ--Stracevo, de factură
grosieră din specia cu schiviseală roşie. Din
toate straturile de locuire s-a recuperat o
cantitate mare de unelte din cuarţ, roci cuarţifice, os, corn de cerb etc., bolovani de rîu
cu scobitură, unii vopsiţi cu culoare roşie.
Remarcăm că între piesele de cuarţit s-au
descoperit şi unele mari care serveau drept
săpăligi şi au fost folosite la săparea gropilor şi poate chiar la lucratul pămintului.
Adîncimea la care se află prundişul este de
2,50-2,30 m.
2. Pe cîmp numai în secţiunea III s-a putut merge pînă la prundiş cu săpătura. In
secţiunea a IV-a s-a mers numai pînă la adincimea de 1,20 m din cauza unor morminte.
Pe baza observaţiilor făcute în secţiunea
a III-a aici s-au putut face următoarele observaţiuni stratigrafice: prundişul se află la
2,50-2,60 m .şi este acoperit de un strat de
nisip 'fin. Deasupra prundhşului nisipul are
culoare cenuşie spre verzui .pe o grosime de
aproximativ de 0,5 m. Urmează un strat de
nisip roşcat în care s-au putut observa două
suborizonturi separate de cite o dungă ru-

neagră
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ginie

apoi un strat de nisip humusoid
In stratul de nisip roşcat la
1,35 m s-a găsit un bolovan de rîu cu scobitură, ceea ce ar putea fi un indiciu că
la această cotă se află suprafaţa solului in
epipaleolitic.
In secţiunea a IV-a 8J.Şa cum am arătat
s-au dezvelit mai multe morminte {6) din
acestea trei sînt de copii şi trei de adolescenţi sau maturi. Cinci dintre ele s'int fără
inventar. Toţi sînt înmormîntaţi 'în poziţie
creştinească cu capul spre apus şi picioarele
spre răsărit avînd mîinile aduse pe piept.
Evident [n unele cazuri m îinile au alunecat
de pe piept pe abdomen sau l~ngă corp. Mormintele se află la adîncimi cuprinse 'intre
0,55 şi 0,85 m, copii fiind îngropaţi mai la
şi

uşor cen~iu.

1

19

suprafaţă, adulţii mai adînc. Asupra unui
singur mormînt M 6 s....au găsit obiecte de
inventar care constau din dnci plăcuţe de
argint întregi şi două fragmentare care stă
teau în chip de diademă pe fruntea unei adolescente. Plăcuţele au pe ele un ornament
alcătuit din două protuberanţe cu raze (un
fel de rozete) ştanţate (motiv solar?). Prezenţa acestor plăcuţe precum şi sistemul de
înmormîntare in general fără inventar ne
dau posibilitatea să datăm mormintele de
aici în sec. XIII-XIV (eventual jumătatea
a II-a a sec. XIII şi inceputul sec. XIV). S-a
săpat in total o suprafaţă de 110 m.p.
Cercetările din cursul acestui an vor completa datele obţinute în 1978.
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·PROBLEM·E NOI ÎN AŞEZAREA
PALEOLITICA MALUŞTENI IV
[JUDEŢUL VASLUI]

Muzeul judeţean Vaslui, în cadrul planului său de cercetări arheologice din anii
1977 şi 1978 a înscris şi cercetările in aşe
zarea paleolitică din comuna Măluşteni,
punctul Stejarul lui Filiuţă (Măluşteni IV)
aparţinJnd Gravettianului oriental finaP.
Continuarea cercetării a fost justificată de
necesitatea salvării materialelor arheologice
din această staţiune a cărei stratigrafie s-a
degradat prin lucrările agricole din ultimul
timp şi prin agenţii fizici care denudează
puternic terenul. De asemenea, reluarea cercetărilor a mai fost determinată şi de necesitatea creşterii colecţiei paleolitice a muzeului din Vaslui.
Cu această ocazie s-a urmărit continuarea
cercetării Complexului A, pus ~n evidenţă
in perioada anterioară (1969-1971) şi care
fusese cercetat parţial. In felul acesta prin
secţiunile şi casetele deschise s-a putut delimita microzona acestui complex şi cunoaş
te restul inventarului arheologic din terenul
nesăpat {vezi planul general, pl. I).
Din punct de vedere stratigrafic situaţia
nu diferă de ceea ce se cunoştea din cercetările anterioare, şi anume:
1) Sol vegetal (15-20 cm);
1

Cercetările

Muzeul

au fost efectuate in colaborare cu
de istorie din Galaţi. La săpături

judeţean

au participat M. Brudiu de la Muzeul din
şi

Magda Istrate de la muzeul din Vaslui.

Galaţi

2) Sol de culoare roşiatică cu desprinderi
prîsmatice, puternic gleisat;
3) Sol de culoare galben-roşcată cu slabe
desprinderi prismatice (40-60 cm);
; 4) Sol loessoid nisipos, de culoare gal'benă (30 cm);
5) Loess cu bogate depuneri de calcar dizol·vat şi aluvionat 2 •
Analizele palinologice efectuate de cercetătorul Marin Cârciumaru, de la Institutul
de Arheologie Bucureşti indfcă pentru orizontul de locuire paleolitică o perioadă c:imatică de tranziţie de la tardigladar la holocen3.
Din punct de vedere faunistic, pe l'îngă
resturile fosile întîlnite anterior şi care, după determinările cercetătoarei Alexandra Bolomei•, aparţineau bovideelor, a mai fost descoperit un corn provenind de la Cervus Elaphus (?) 5 .
Inventarul litic. Acesta provine, pe de o
parte din secţiunile şi casetele deschise în
zona locuinţei - atelier {Complex A) şi pe
de altă parte, din secţiunile de control din
2 M. B r u d i u, Paleoliticul superior şi epipaleoliticul din Moldova, Bucureşti, 1974, p. 109.
3 Marin
C â r ciuma r u, Contribuţii la cunoaşterea paleoclimatului şi geocronologia paleoliticului din România (mss.).
• M. B r ud i u, op. cit. p. 27.
5 Determinarea acestuia a fost făcută de dr. Sergiu Haimovici de la Universitatea "A. 1. Cuza" Iaşi,
catedra de antropologie a Facultăţii de Biologie.
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jurul Complexului A. Săpăturile din ultimele două campanii au confirmat că densitatea materialului litic este mai mare tot in
microzona Complexului A căruia i s-a putut
delimita complet marginile sale (vezi p:anul
general). In aceeaşi zonă unde se concentra
materialul litic s-au descoperit şi molarii de
la bovidee, unele resturi de oase foarte dezagregate şi două percutoare.
Din punct de vedere tipologie, putem completa acum repertoriul uneltelor descoperite
aici, anterior, şi anume: la cele 13 tipuri 6
se mai adaugă încă şapte. Dintre acestea unele tipuri de unelte sînt simple - burinul
transversal (1) (fig. 3/1) străpungătorul atipic (fig. 3/8-fl), lama ferăstrău {1) {fig. 3/14)
şi aşchia cu scobitură {1) (fig. 3/18) şi ·alte
compuse ca: gratoarul - burin (1) (fig. 2/5),
gratoarul pe 8.1ŞChie cu scobituri laterale {1)
(fig. 1/12), 'burinul pe ru;;chie cu scobituri laterale (1) (fig. 3/2).
Dacă acesta este noul aspect calitativ al
inventarului litic, nu trebuie să uităm că
s-au produs şi unele mutaţii de ordin cantitativ, şi anume, la cele 90 de piese tipice
cunoscute anterior se adaugă alte 115 unelte
care din punct de vedere tipologie se prezintă astfel:
'1. Gratoare pe capăt de lamă
6
2. Gratoare pe aşdhie
35
3. Gratoare nudeiforme
)H
4. Gratoar...Jburin
4
5. IBurine
126
6. Burin pe aşchie retuşată
·2
7. Burin nudeifo:rm
18. Străpungă·toare at~pk~e
·4
9. Lamă retuşată
2
10. Lame cu latura abruptă i("a dos") 4
11. Vîrf de tip "La Gravette" tipic '1
112. Piesă ferăStrău
1
13. AJşlahie cu scolbituTi
1
14. Aşchie cu retuşe de folosire
4
15. Piese "ecailh~"
4
16. Lamele quasi "Dufour"
8
Total
6

'115

M. B r ud i u, op. cit. p. 109-110.

Numărul mare al deşeurilor de atelier care se urcă 1a 4 000 indică faptul că locuitorii care au trăit în zona Complexului A
au desfăşurat şi o amplă activitate de atelier. In această privinţă se cunoşteau din
săpăturile anterioare unele nicova~e din gresie, speci'fice activităţii de prelucrare a silexului, iar acum se mai pot adăuga şi două
pel'Cutoare. Prezenţa percutoarelor in inventarul locuinţelor atelier, din Gravettianul final cercetat 'in sud-estul Moldovei constituie
o raritate. Pînă acum se mai cuno·a~?te doar
cu exemplar în aşezarea pale-olitilcă de la
Moscu 7 .
In urma creşterii cantitative a inventamlui arheologic al acestui complex trebuie să
revedem şi structura lui. Incă din etapa anterioară a cercetării se detaşase ponderea
mai mare a gratoarelor faţă de burine. La
12 'burine reveneau 53 de gratoare. Din cercetările noi au rezultat 28 de 'burine şi 54 de
gratoare. In total, în întregul complex s-au
descoperit 40 de burine şi 107 gratoare, ceea ce constituie un aspect specific al acestei aşezări.
Un alt aspect care .apare acum pentru prima dată este prezenţa în număr mare a uneltelor, fapt care apropie din acest punct
de vedere structura inventarului litic de aici
de ale celorlalte staţiuni aparţi:nînd Gravettianului oriental final din sud-estul Moldovei8.
Trebuie să adăugăm un am-ănunt, anume
ca, în cele două campanii s-a găsit Un ·număr redus de lamele quasi "Dufour" (3)
şi două eXIemplare de vfî~flllri "La Gravette",
unul ·fiind fragmentar.
Din prmct de vedere petrografic, -roca utilizată a fost aceeaşi întîlnită şi în cercetă
rile. anterioare: silexul cretacic de Prut reprezintă un procentaj de 990fo, restul aparţinînd unor roci din Carpaţi, sau din alte
7 M. B r ud i u, Catalogul uneltelor paleolitice şi
epipaleolitice din patrimoniul Muzeului judeţean

Galaţi

8

(mss.).

M. B r ud i u, op. cit., p. 114, 115, 116. Idem,

Cercetări

paleolitice la Moscu, jud.
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zone, cum ar fr şistul negru zis de Audia,
menilitul de Carpaţi şi silexul galben, ·cerat
de provenienţă probabil răsăriteană.
Şanţurile de control din zona exterioară
Complexului A ne-au dovedit că un alt complex similar mai aproape de acesta nu a fost.
In secţiunile din anii ·1977-1978 deschise
la vest de Complexul A, la o distanţă de
50 de metri s-a găsit o densitate de materiale arheologice (silex şi cărbuni) mai pronunţată, dar nu pe o suprafaţă prea mare.
Intre piesele tipice descoperite se găsesc citeva gratoare şi străpungătoar·e {3). Densitatea mică a pieselor tipice şi a deşeurilor de
atelier ICa şi cărbunii găsiţi in situ ne conduc
la concluzia că aid a existat un oomiplex (locuinţă atelier), dar care a foot denudat,
datorită 'şi !pOziţiei in pantă a terenului pe
care se :gătsea 9 •
Secţiunile mai vechi şi mai ·recente au
arătat că pe toată suprafaţa acestui versant
se găsesc piese litice care au putut fi răs
pîndite atît de locuitorii staţiunii, cît şi în
cadrul procesului de denudare survenit ulterior părăsirii aşezării. Aşa se explică !Însăşi răsp1ndirea acestor resturi fosile pe suprafaţa dintre complexe, fapt intilnit in SII
1977 (vezi planul 2eneral).
In concluzie, putem arăta că descoperirile arheologice din ultimele două campanii
din aşezarea paleolitică Măluşteni IV au
completat cu date noi aspectul original al
acestei aşezări. După cum se ştie specificul
materialului litic din această aşezare se ca3

M. B r u d i u, op.

ctt. p. 56.

racteriza printr-un grad avansat de microlitizare. Dar din punct de vedere al structurii tipologice a inventarului existau unele deosebiri faţă de aşezări din aceeaşi perioadă, situate in sud--estul Moldovei. In primul rind la Măluşteni IV existau un număr
nesemnificativ de unelte compuse ca şi de
străpungătoare.

Din acest punct de vedere considerăm că
se impune o rectificare iîn legătură cu datarea staţiunii, fă:cută anterior, pornind de
la cele două aspecte - microlitizarea şi indicele mic al uneltelor compuse ca IŞi indicele mare al gratoarelor, stabilind poziţia
cronologică a acesteia ântr-o etapă t~rzie a
culturii Gravettianului oriental finaP 0 •
Avind in vedere noua structură a inventarului arheologic rezultat în urma completării acestuia, ca şi datele analizei polenului, care a stabilit o etapă aparţinlînd tardiglaciarului, considerăm mai potrivită incadrarea acestei staţiuni în plină etapă a Gravettianului oriental final dm Moldova, respectiv înaintea aşezărilor de la Bereşti Dealul Taberei şi Măluşteni III 11 . Prin urmare, aspectul microlitic al inventarului nu
poate reprezenta un criteriu pentru datare.
Atît microlitizarea, care este o tendinţă generală a paleoliticului superior, dar mai ales
la sfîrşitul acestuia, cît şi lamelele quasi
"Dufour", care se intilnesc intr-un număr
mai mare in această aşezare, îi dau un caracter specific în continuare.
10

Ibidem.

11

Marin Câ

f
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BORONEANŢ,

1. VLAD

RAPORT PRELIMINAR PRIVIND
CERCETARILE ARHEOLOGICE
SI MUL TIDISCIPLINARE
'
DE LA CIUPERCENI,
[JUDEŢUL TELEORMAN]
[CAMPANIA 1978]

Cercetările începute in cursul anului
trecut au fost reluate şi în acest an in punctele "Carieră" şi "la vii" din imediata apropiere. S....au extins de asemenea într-un punct
din vecinătate la vest de Valea care lin această zonă ferestruieşte terasa înaltă a Dunării.

In punctul Carieră s-au efectuat săpături
arheologice, cercetări de micro ~i macro faună, foraje şi investigaţii geologice. Desigur
unele din analizele pentru care s-au iuat
probe nu au fost încă efectuate aşa că nu
sîntem în situaţia de a prezenta datele complete ale cercetărilor.
Cercetările noastre au stabilit aici existenţa următoarelor cicluri de sedimentare:
pe categorii de depozite: deasupra pînzei de
calcar cretacic (senonian) aproximativ 85 milioane ani se află un ciclu de sedimentare
care nu a durat prea mult, alcătuit dintr-o
argilă verzuie, după oare a urmat un ciclu
de depunere a unei mase mari de bolovani
de silex nerulaţi proveniţi din antrenarea de
către o sursă puternică de apă a unor părţi
din stratul cretacic local. Acest -proces s-a
desfăşurat în mai multe etape o'bservabile
după culoare nuanţată şi variaţia dimensională a bolovanilor de silex şi a materialu• Din colectiv au mai făcut parte: Prof. dr. doc.
P. Coteţ, ing. D. Popescu, prof. dr. Th. Neagu,
dr. E. Terzea, M. Circiumaru şi Dardu Nicolăescu
Plopşor.

4 - Materiale

şi

cercetAri arheoi.Ogice

lui de context. In partea superioară a acestui depozit şi dintr-o zonă mijlocie s-au recoltat materiale arheologice constînd din
aşchii şi nuclee de silex lucrate prin retuşare. Locuirea umană a fost posibilă într-o
perioadă de exondare (de uscat). Din acest
depozit provin şi piese faunistice. Ciclul
descris sfîrşeşte printr-o perioadă mai cal mă
în care au avut loc sedimentări în formă
de pungi, ·a unor cantităţi de nisip din cuarţ,
de culoare albă, cu dungi roşii sau maronii,
steril arheologic. Urmează apoi ciclul în care s-a produs depunerea unui prundiş cenuşiu cu material foarte eterogen rulat, format pe seama depozitelor cretacke din zonă
dar şi cu mari aporturi litologice din zona
defileului Porţilor de Fier şi a Carpaţilor
orientali. Acest depozit datează cu probabilitate din vremea depunerii prundi·şurilor de
Frăteşti, şi corespunde unui moment cînd
zona a funcţionat ca vale a unui mare paleofluviu. Partea superioară a acestui sediment este foarte bine consolidată cu carbonat de calciu - o betonare naturală. - Această fază cunoaşte foarte mari variaţiuni
de la loc la loc. După o fază de tranziţie
în care s-au depus nisipuri de granulaţie medie urmează ciclul de sedimentare a 1oessurilor în care se constată şi paleosoluri corespunzătoare unor momente de incălzire a climatului. Depunerea solurilor a avut loc într-o perioadă din vremea ultimei glaciaţiuni.
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In partea superioară a acestui pachet de orizonturi ale loessului se află paleoliticul superior care cunoaşte un facis local contemporan aurignacianului de pe teritoriul ţării
noastre şi din Europa. O cercetare prin săpă
turi a [ntregului pachet de loess nu a fost
încă posibilă şi constituie un deziderat a cercetării din anul acesta. Grosimea pachetului
de loessuri variază intre 6-16 metri, la marginea malului surpat unde lde altfel este
amplasată

şi

săpătura

noastră

arheologică.

Pe baza datelor şi observaţiilor făcute de
noi precum şi studiilor disciplinelor antrenate pe care deocamdată le avem la dispoziţie se pot trage următoarele concluzii ecologice, privind epoca contemporană celor mai
vechi unelte găsite în depozit. Ne găsim în
zona unor spaţii largi des1chise, cu o vegetaţie de tip sav·ano-stepă, cu oaze de pădure
bogată în faună, situată în vecinătatea unei
surse de apă cu zone inundabile. Între biotopii de pădure menţionăm veverTţa zbură
toare şi dolicopitecul. Aceasta este ambianrţa
in care şr. . au putut desfăşul.'a activitatea cei
dintîi oameni făuritori de unelte (pînă acum
identirficaţi numai după unelte). Procesul a
putut avea 'loc în Villaf·ranchian. Cercetă
rile viTtoa.re vor stabili cît de mult se întinde în timp Villafranchianul în acest loc şi care anume din etapele sale sînt prezente aici.

II. In a•ceste puncte s-a urmărit
obţinerea de date stratigrafice şi culturale
care să poată fi racordate cu, cele furnizate
de disciplinele ajutătoare.
Vii I

şi

BORONEANŢ,

1. VLAD

a două .faze mai blinde dintr-un
climat interstadial.

punzătoare

Date de locuire atestate prin unelte nu
avem decît din partea superioară a orizontului cu sol fosil care continuă 'în toată
succesiunea depunerilor pînă la suprafaţă.
Astfel locuirea continuă şi in stratul cu acumulări sub formă de păpuşi de pămînt ce
acoperă primul sol fosil, şi de asemenea in
orizonturi cu acumulări de carbonat de calciu sub formă de granule care îl acoperă.
La Vii II in stratul cu acumulări de calciu
sub formă de păpuşi de pămînt nu s-au gă
sit deCît foarte puţine piese arheologice. Să
păturile anului acesta vor putea aduce precizări mai multe în 1egătură cu apartenenţa
culturală a acestui strat. Orizontul cu acumulări de granule de carbonat de calciu este
însă bogat în materiale arheologice aparţi
nlînd aceleaşi perioade cu cel din acelaşi
strat din punct de Vii I.
Tipologie este vorba de un proces cultural, o industrie care evoluează pe nuclee de
silex local lin general de culoare cenuşie cu
plan âe lovire preparat, cu supralfaţă lînclinată, de dimensiuni mai mari lin partea inferioară a depunerilor şl cu dimensiuni mai
mici şi tendinţă in debitaj de desprindere
de lame, cu cît ne apropiem mai mult de
suprafaţă. Este vorba aşa cum am mai ară
tat de un lfades cultural care se dezvoltă la
nivelul cultural al aurignacianului, cunoscind forme specifice legate probabil de calităţile materiei prime, de activităţile econo-

Din pachetul gros lossuri sau a•rgile lossoide care alcătuiesc cuvertura nisipuri'lor şi

mice specifi'ce mediului fizica-geografic

o succesiune stratigrafică nu
am putut avea deaît pe o adlîncime mer-

ţiile

gînd

torul Vii II pot fi

prundhşurilor,

p[nă

surprins

la 5, 10 m în care

două

pînă

acum am

etape cu soiuri fosile cores-

climatic în care se

încadrează şi

şi

de tradi-

locale preexistente.

Deasupra din stratul de humus din securmărite

gropile de bu-

cate are unei 'locuiri ce poate fi
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RAPORT PRELIMINAR PRIVIND CERCETARILE ARHEOLOGICE

sec. XVII-XIX. Intr-o groapă de locuinţă
distrusă prin incendiu s-a găsit şi un cuptor
gospodăresc in stare perfectă. Locuinţa a fost
distrusă printr-un in'cendiu care a mistuit-o
in intregime. La cea 4 de locuinţă spre N se
afla o groapă de bucate cu pereţii arşi care
avea o formă tronconică specifică gropilor
de bucate din această epocă. In imediata apropiere a locuinţei in partea sa de vest s-a
găsit şi un schelet uman, probabil de femeie

ŞI MULTIDISCIPLINARE nE CIUPERCENI
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dar fără inventar. Cers'int în curs de desf~urare.
In zona Carierii s-au luat primele măsuri
de conservare a depozitului prin in'Chiderea
sa cu un gard de Slirmă ghimpată. In vederea conservări.l profilului s-a luat măsura de
protejare a sa cu o folie groasă de polietilenă pînă la data cind se va face consolidarea. Depozitul arheologic şi geologic din
Carieră a fost declarat rezervaţie arheolo·
gică şf monument a1 naturii.
ing,ropată creştineşte
cetările

4'
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RAPORT_ ASUPRA SAPATURILOR
ARHEOLOGIC·E· EFECTUATE
ÎN ASEZAREA NEOLITICA
'
DE LA "VIADUCT"- CÎRCEA
[JUDEŢUL .OOLJ]

In vara anului 197s s-au continuat să
păturile arheologice în aşezarea neolitică de
la Cîrcea, punctul "ViaducL" prin deschiderea a încă trei secţiuni: Secţiunea XXV
(25 X 2 m) situată la 10 m est de secţiunea
XX; secţiunea XXVI {1 OX 2 m); perpendiculară pe cele două secţiuni XX-XXV şi secţiunea XXVII în partea: de est a aşezării.
In primele patru carouri ale secţiunii
XXV, la marginea terasei, a fost identifÎdită o groapă de dimensiuni mari, cu fundul
denivelat, în interiorul căreia s-au descoperit numeroase fragmente ceramice, unelte de
piatră ~i silex, oase de animale domestice,
toate aparţinînd unei faze evoluate .a culturii Gumelniţa. Cîteva fragmente ceramice
sînt pictate cu grafit.
In caroul 9 al aceleiaşi secţiuni s-a descoperit o groapă (nr. 1) rotundă de 1,50 m şi
adîncă de O, 70 faţă de nivelul de călcare al
culturii Starcevo IV. Din umplutura de culoare maronie a gropii nr. 1 s-au recoltat
cîteva fragmente ceramice dintre care foarte
puţine sînt pictate policrom citeva fragmente
de oase de animale domestice şi un număr
mic de unelte de silex. Situaţia la marginea
terasei respectiv în zona cuptoarelor de ars
oale, groapa nr. 1 a fost adincită în solul
viu galben pentru scoaterea lutului necesar
modelării oalelor. In cadrul aceleiaşi secţiuni a mai ie.<;>it la iveală la o adîncime de
0,80-0,90 m o vatră neolitică de formă rotundă cu diametru! de 0,90 şi cu marginile
1

ridicate. Vatra era amenajată pe un
pat de cioburi făţuită cu grijă şi puternic
arsă. FPagmentele ceramice culese de sub
vatră aparţin aspectului cultural Dudeşti
Vinea dintr-o fază mai timpurie aşa după
cum dealtfel 6 indică şi adincimea la care a
fost găsită 'Vatra. în apropiere de vatră a
apărut la adîncimea de 0,75 m o grupare
restrinsă de chirpic împreună cu rare fragmente ceramice care au aparţinut, probabil
unei locuinţe de suprafaţă de tip Dudeşti
Vinea. Stratul aspectului cultural Dudeşti
Vinca măsoară în zona vetrei .<;>i a resturilor
de •chiPpi•c grosimea de 0,40 m iar cel al ceramidi policrome (Starcevo) 0,25 m. Stratul neolitic· este suprapus de stratul roman
gros de 0,25-0,30 m.
In secţiunea XXVI au fost descoperite 3
gropi cu ·ceramica policromă (Starcevo IV),
2 gropi cu ceramică (Starcevo IV), 2 gropi
cu ceramică Dudeşti- Vin ca, 2 gropi şi un
'bordei daco-roman (sec. II-IIi e.n.). Gropile
nr. 4 L<?i 5 de dimensiuni egale (2,25 X 1,10 m)
aveau forma ovală iar fundul neted. eeramica descoperită în aceste gropi este foarte
'bogată în forme şi ornamente. Un fragment
pictat cu motive spiralice, policrome, provine de la un vas bitronconic de dimensiuni
mai mari. Un material la fel de variat şi
care aparţine, de asemenea, fazei Cîrcea IV
ni l-a oferit groapa nr. 3. Aceasta avea o
formă aproape rotundă cu dia-metrul de
1,50 m.

puţin
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Groapa nr. 1 de formă ovală depăşea dimensiunea de 4 m şi a aparţinut probabil
unui bordei neolitic de tip Dudeşti-Vinea
care a suprapus gropile nr. 4 şi 5 din faza
ceramicii policrome. In interiorul bordeiului Dud~ti-Vinca au fost descoperite fragmente de vatră şi chirpic incendiat, ceramică de asemenea arsă secundar, două rîş
niţe şi un lfiragment de idol. Dulpă aspectul
ceramicii bordeiul aparţine unei faze evoluate a aspectului cultural Dudeşti-Vinea.
Groapa nr. 2, suprapusă şi deranj-ată de bordeiul daco-roman era de formă ovală {1,50 X
X 2 m) cu fundul peretelui de nord-est puternic cuptorit întrunea toate condiţiile pentru a putea fi l01euită. Cerami1ca descoperită in
interiorul acesteia aparţinea, de asemenea,
unei faze evoluate a aspectului Dudeşti
Vinca.
Bordeiul daco-roman, orientat SV-SE
avea o formă aproape ~otundă cu diametru!
de 5,5 m şi groc.pa bordeiului era săpată la
0,70 m faţă de nivelul de călcare antic. Acoperişul se sprijinea pe 4 pari a căror gropi
erau plasate in partea de sud şi de nord.
Podeaua bordeiului !formată dintr-o li'Pitură
groasă puternic bătută, se păstra foarte bine.
Vatra nu a fost găsită. Probabil ea a rfost
amenajată 'în afara bordeiului. In interiorul
acestuia s-au descoperit numeroase fragmente ceramice lucrate intr-o tehnică de
tradiţie dadcă împreună cu cea romană,

obiecte de fier şi oase de animale domestice.
S-au putut recupera citeva jumătăţi de
vase, o căţuie dacică din sec. II-III e.n.
In secţiunea XXVII {15 X 2 m) la adincimea de 1,30-1,35 m, in jurul unei vetre
răvăşite de formă aproape ovală s-a construit o grupare de cioburi, oase de animale
şi pietre care au aparţinut unei locuinţe din
faza Oircea IV (Starcevo IV).
Fragmentele de vatră stăteau direct pe
soluî viu. Vatra a fost deranjată de o groapă
recentă iar latura de est a locuinţei cu o
groapă Dudeşti- Vinea, respectiv groapa nr. 1.
La capătul de sus a secţiunii SXXVII a
ieşit la iveală o groapă cu ceramică pictată
policrom din care s-a recuperat un vas, un
picior de cupă şi unelte de silex şi os. După
aspectul ceramidi complexul respectiJV (groapa Nr. 2) a aparţinut etalpei finale a fazei
Cîrcea IV.
Rezultatul campaniei arheologice din ,anul
1978 de la Circea "Viaduct" a îmbogăţit cun~tinţele noastre despre g,rupul cultural
Circea şi aspectul Dud~ti-Vinea prin noi
date stJratigrafice cit şi despre modul de construire al locuinţei şi uneltelor acestora. S-a
descoperit prima locuinţă-bordei din secolul II-III e.n. cunoscută în Oltenia. Materialul ceramic de tradiţie dacică descoperit
împreună cu cel de tip roman este dovada
concretă a procesului de romanizare al populaţiei autohtone cucerită de romani.
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COMŞA

REZULTAlELE SAPATURILOR
ARHEOLOGICE DE LA RADOVANU
[1978]

Studierea complexului neolitic de pe locul
"La Muscalu", de la capătul de vest al Văii
Coadelor, din apropierea satului Radovanu
(jud. Ilfov), a continuat şi in anul 1978.
După cum se ştie pe acel teren se aflau resturile a patru aşezări suprapuse, toate aparţinînd fazei de tranziţie de la cultura Boian
la cultura Gumelniţa. Două din ele au fost
cercetate în 'intregime.
Activitatea noastră din 1978 s-a concentrat asupra dezvelirii ·şi studierii amănunţite
a rămăcşiţelor construcţiilor de la baza nivelului 3 din cuprinsul a~eză.rii.
Remarcăm o observaţie valabilă şi pentru
clădirile din acest nivel şi anume datorită
faptului că terenul folosit pentru aşezare
avea, în vechime, o înclinare mică dinspre
sud-vest spre nord-est, oamenii neolitici au
fost nevoiţi să-1 amenajeze 'intr-un [el de
terase, ·cu suprafaţa orizontală, la mici diiferenţe de nivel una de alta.
In ultimii ani a fost cercetată prin săpă
turi aproape 'întreaga întindere a aşezării,
pînă la adîncimea corespunzătoare nivelului 3, dar rămă·şiţele construcţiilor s-au gă
sit numai în porţiunea de nord-vest; In
funcţie de precizarea făcută se pune [ntrebarea - la care încă nu s:intem în măsură
să dăm un răspuns categoric dece, deşi
staţiunea avea o suprafaţă destul de întinsă,
de formă ovală, de circa 50 X 40 m, oamenii
din antfchitate IŞi-au înălţat construcţiile

numai spre periferia de nord-vest a acesteia, 1ar restul terenului a rămas liber?
Problema se complică şi mai mult dacă
avem :în vedere ·faptul că prin săpăturile
noastr-e efectuat•e mai demult, s-a constatat,
pe bază oe observq~ii stratigrafice clare, că
aşezarea corespunzătoare nivelului 3 a fost
prevăzută cu un şanţ de îngrădire, ale cărui
urme au fost delimitate în două puncte de
pe panta de la sud de terenul staţiunli. Considerăm, că acel şanţ 'înconjura din toate
părţile aşezarea. Prin urmare, în perioada
dată, în stadiul actual al cercetărilor, aşeza
rea era alcătuită din cele patru construcţii
amintite, aflate spre margine, iar terenul
staţiunii era înconjurat de un şanţ de îngrădire. Se cuvine subliniat că pentru să
parea acelui şanţ a fost nevoie de un efort
colectiv al unei comunităţi cu mult mai
mari decit cea amintită. După părerea noastră, singura explicaţie posibilă ar ifi aceea că
în realitate avem de a face cu o parte dintr-un complex - 3!Şa după cum am demonstrat cu aproape zece ani în urmă - anume,
în cazul nivelului analizat, terenul delimitat prin şanţ, împreună cu cele patru construcţii menţionate avea rolul de loc de refugiu pentru o comunitate mai mare ale
cărei locuinţe se vor rfi aflat pe teren deschis, pe panta lină din imediata apropiere,
a Văii Coadelor. Pe acel loc, prin săpăturile
Mariei Comşa, au fost descoperite resturile
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cîtorva locuinţe, fără a se cerceta sistematic,
din acest punct de vedere terenul respectiv.
In caz de pericol membrii comunităţii se
puteau retrage ~i apăra lîn cuprinsul aşezării
fortificate.
După cum am amintit, lin săpătură s-au
descoperit grămezile de lipitură arsă provenite din patru construcţii dirferite. Se cuvine să insistăm asupra fiecărei din ele, căci
prezintă unele elemente specifice, în oarecare măsura deosebitoare.
Grămezile de arsură provin, în parte din
podele platforme obişnuite şi din lipitură
arsă la roşu din pereţi. Platformele au avut
forma aproximativ rectangul.ară, cu dimensiunile maxime de 8 m lungime şi circa
4 m lăţime, grosimea lor era de pînă la
0,25 m. Intre suprafeţele de arsură erau intervale de drca 1-1,5 m lăţime. Se cuvine
subliniat că acele const·rucţii au fost paralele
intre ele şi aveau axul lung orientat pe direcţia apropiată de nord-sud, iar întreg şi
rul ·era orientat pe direcţia est-vest.
Prima construcţie dinspre vest era reprezentată printr-o supi'afaţă de lipitură şi
de pămînt ars, fără să aibă podea platformă. Mai semnificativă este observaţi·a că
in cadrul construcţiei nu s-au găsit urme de
cuptor sau de vatră. Observaţiile menţionate
ne fac să presupunem că este vorba de o
anexă şi nu de o locuinţă propriu zisă.
Cea de a doua construcţie are stratul de
lipitură arsă gros 'Şi prezintă toate elementele specifice unei podele platformă. Bulgării au pe dedesubt păstrate imprimate
urme de trunchiuri de copac alăturate, acoperite cu un strat gros de lut amestecat cu
multe paie. Lîngă latura lungă de est a
acestei locuinţe, puţin mai la nord de mijlocul laturii s-a dat peste o grămadă de lipitură cu o formă deoselbită, avînd porţiuni
mari cu urme de făţuială şi !bucăţi de lipitură de aproape 1 m lungime, de 0,100,15 m grosime. Grămada a fost păstrată
întreagă pentru a putea fi analizată cu
toată atenţia necesară, deoarece presupunem că reprezintă resturile cuptorului prop-
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riu zis, dăTimat pe loc. Dacă ipoteza noastră
se va confirma, ar fi prima boltă de cuptor
mai bine păstrată din cuprinsul aşezărilor
neolitice de la Radovanu.
Lîngă peretele scurt de nord se aflau resturile unei prispe scunde de lut, cu totul
asemănătoare celor descoperite în locuinţele din nivelurile superioare.
In cuprinsul grămezii de lipitură arsă a
locuinţei, deasupra stratului corespunzător
platformei, mai ales în partea de nord, s-au
observat mai mulţi bulgări de lipitură cu
urme de nuiele (de circa 0,03 m grosime)
alăturate, proveniţi desigur din pereţii locuinţei. Ţinînd seama de raritatea unor
astfel de bulgări, sîntem de părere, că nuielele !S-au folosit mai a~es la r-ealizarea părţii
de sus a pereţilor de pe laturile înguste.
Construcţia a treia, avea de asemenea podea platformă din bulgări mari. Ungă latura lungă de est se afl.a soclul masiv realizat din lut al cuptorului, cu laturile păstrate
destul de 'bine şi arse la roşu.
Ca şi în locuinţa precedentă şi in aceasta
s-au păstrat, l'îngă peretele de nord, în parte
1unecate pe pantă, resturile unei prispe
scunde, realizată din lut.
Cu prilejul demontării rămă'Şiţelor locuinţei s-au descoperit cîteva bucăţi de lipitură
arsă cu feţuiala netezită ·CU grijă şi purt'înd
urme de decor pictat. s~a păstrat numai fondul prălfos de culoare cafenie închisă ro~
cată. Pe alţi bulgări sînt urme de culoare
albă, care ar putea reprezenta culoarea cu
care s-au trasat motivele decorative. Ţinem
să subliniem că pentru prima dată în aşeza
rea de la Radovanu se constată existenţa
unei locuinţe avînd în interior pereţii pictaţi.
Ultima construcţie dinspre est era de dimensiuni mai mici nu a avut nici urmele
cuptorului, nici prispă sau vatră. La demontarea resturilor ei s-a observat că nu avea
nici podea-platformă, ci în afară de bulgări
de lipitură arsă, era reprezentată, în mare
măsură, printr-un stmt de păm'int ars la
roşu. Se poate deci presupune că grămada
de arsură descrisă nu corespunde unei lo·
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ci unei anexe, distruse prin foc puternic.
Trebuie remarcată simetria. Cele două
locuinţe se aflau alăturate, iar lîngă fiecare
din ele era cîte o construcţie anexă. Una la
vest de prima locuinţă şi a doua la est de
cealaltă. Situaţia dată s-ar putea explica
prin aceea că oamenii neolitici s-au gîndit
să construiască anexele aşa fel ca să ferească
locuinţele de vinturile
predominante din
cuinţe,

zonă.

In 1978, la baza nivelului 3 cercetat, Ungă
malul de nord s-au observat porţiuni de lipitură arsă. Ele au fost dezvelite in continuare spre nord şi s-a constatat că ele se
intrerup in acea direcţie, unde de alt>fel incepe panta mai înclinată. De asemenea, la
est de cea de a doua construcţie anexă sint
aglomeraţi bulgări de lipitură arsă. A tfost
dezvelită o porţiune fără a li se da de margine, căci grămada continuă sub mal. Nu
este clar dacă este vorba de o altă construcţie sau sint numai bulgări de lipitură proveniţi din locuinţele arse descrise şi lunecaţi pe pantă.
Fără a intra in amănunte, in funcţie de
observaţiile noastre
făcute la Radovanu,
considerăm că locuinţele aveau pereţii construiţi nu in paiantă, ci ca şi casele de munte
din trunchiuri de copac aşezate orizontal şi
îmbinate la extremităţi. După construirea
pereţilor se făcea podeaua platformă.
Inainte de a încheia acest paragraf se cuvine să subliniem citev,a concluzii importante:
- că aşezările corespunzătoare nivelului
3 şi 2 aveau locuinţele dispuse intr-un şir
sau în două şiruri paralele.
- că oamenii din faza de tranziţie,. în
aJjezarea de la Radovanu, din nivelurile
3,2 şi 1 şi foarte probabil ;in întreaga zonă
din jur, au folosit acelaşi tip de locuinţă de
formă rectangulară, cu o singură încăpere,
prevăzută cu podea platformă cu cîte un
cuptor cti soclu masiv aflat pe latura de est
şi cu o prispă scundă de-a lungul peretelui
de nord. Menţionăm şi faptul că in nivelul
5 - Materiale

şi cercetări
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l s-a păstrat acelaşi tip de locuinţă, dar s-a
schimbat modul de organizare a aşezării,
fapt oglinldit prin modi'ficarea :planului.
In timpul dezvelirii construcţiilor de la
baza nivelului 3, în unele porţiuni, ne-am
adincit ceva mai mult şi au fost atinse, la
o diferenţă de circa 0,15 m, resturile de lipitură arsă ale a'ltor construcţii '<inume cele
aflate la baza nivelului 4, cel mai vechi nivel din aşezarea datată din faza de tranziţie.
De pe acum, se poate menţiona, că şi acele
construcţii se află numai spre marginea de
nord-est a platformei aşezării şi că au fost
clădite şi ele intr-un singur şir.
Intrucit cercetarea aşezării corespunză
toare nivelului 3 este pe terminate nu am
găsit prea multe materiale şi de aceea nu
vom face o prezentare amănunţită a lor.
In privinţa ocupaţiilor vom aminti noi
dovezi in legătură cu practicarea cultivării
plantelor. In marginea unei anexe şi a unei
locuinţe, s-au descoperit două aglomerări
mici de cenuşă negricioasă, amestecată cu
boabe de grtu intr-un caz şi în al doilea,
cenuşă amestecată cu boabe de formă sfedcă, probabil de neghină.
Oasele de animale deşi sint puţine oglindesc predominarea în nivelul 3 a bovineior,
urmate de ,porcine.
Uneltele de silex nu sînt numeroase. Majoritatea sînt din silex balcanic. Amintim
dintre ele cîteva lame, segmente de lame
ce au iă·cut parte din seceri şi răzuitoare.
Din corn s-au găsit două unelte de tipul să
păligilor, lucrate din
corn de cerb. S-au
scos la iveală şi citeva suie fragmentare
de os.
In privinţa ceramicii este cazul să amintim că in locuinţa de vest s-au dezvelit citeva aglomerări de cidburi din vase intregibile, lîngă peretele ae est, in intervalul
dintre cuptor şi co.Jţul de sud est al încăpe
rii, iar o a doua aglomerare se afla lîngă
colţul de nord vest. Observaţii similare s-au
făcut şi în aUe locuinţe din nivelurile su~
perioare. Prin urmare, nu este vorba de o
întîmplare, ci de un obicei al oamenilor din
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vechime de a aşeza vasele in anumite
locuri. Recipientele sînt de forme obişnuite
faz.ei: borcane, vase cu .picior inalt, capace
mari. Multe din ele sint decorate prin excizie şi incrustare ·cu materie albă. Bo.rcanele de uz comun au brîuri în relierf, proeminente şi ba.rbotină.
Din domeniul manifestărilor magico religioase semnalăm descoperirea în anexa vestică a unui grup mic de obiecte, format din
cîteva văscioare miniatură, o p~acă ova1ă,
neornamentată,
cu marginile netezite cu

COMŞA

dintr-o piesă de lut, parcă ar imita
forma unei piini ovale, netedă pe o parte şi
bombată pe cealaltă. S-a mai găsit şi o figurină zoomorfă fragmenbară de lut.
Acestea au fost principalele rezultate ale
cercetărilor din anul 1978 de la Radovanu,
care au dus aproape la încheierea studierii
aşezării coreS>punzătoare nivelului 3, ceea
ce ne va permite ca în campania din 1979 să
începem dezvelirea locuinţelor din nivelul
4 şi, dacă terenul va fi liber, vom face unele sondaje 'în necropola aşezării.
grijă şi
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CERCETARILE ARHEOL-OGICE DIN 1978,
DE LA PREOTESTI"HAL TA"
.
'
[JUDEŢUL SUCEAVA]

groapa se apropie de fund, conturul ei deIn mai 1978 au fost continuate cercetă
vine
tot mai uniform, !fundul gropii prezenrile începute în 1977 1 • Săpătura, efectuată
tîndu-se albiat. La - 1,70 m, de unde încetimp de două săptămîni, s-a limitat la cerpea albierea, groapa era de fo.rmă ovală, cu
cetarea unei gropi menajere (Gr. 1) şi a resdiametrele
de 2 x 1,5 m, avînd orientarea
turilor unei locuinţe (Loc. 2) 2 , ambele daest-vest. Umplutura gropii a prezentat un
tînd din subfaza A 3 a culturii Cucuteni.
material extrem de bogat şi păstrat în geGroapa nr. 1 a fost sesizată încă de anul neral [n bune condiţiuni, datorită caracterutrecut, sub vatra locuinţei cucuteniene nr. 1, lui închiiS al complexului, ca şi acidităţii recu ocazia trasării ·şanţu'lui de control, după duse a solului. Insă modul de umplere a
demontarea resturilor acestei locuinţe. Ea a gropii a fost diferit. In zona de la fundul
fost săpată de la aproximativ 0,90 m de la gropii (2,10 m) :pînă la -1,70 m, materialele
suprafaţa actuală a solului, adică de la baza
sînt sporadice şi fragmentare, acesta fiind
primului nivel neolitic şi s-a adîncit p'înă la un indiciu pentru utilizarea gropii ca loc de
2,f0 in (fig. 1). Groapa a servit mai mult ca depunere a resturi~or menajere. Ultedor, de
sigur pentru scoaterea lutului necesar con- la -1,70 m in sus, materia-lele devin extrem
struirii unei locuinţe, ceea ce şi explică ca- de numeroase şi de diferite categorii, ceracterul neunHorm al conturului ei (fig. 3). ramica fiind 'în cele mai multe cazuri întrePînă pe la 1,35 m partea estică a gropii gibilă. Evident, în acelistă porţiune, pentru
a fost tăiată de un deranjament modern, astuparea g.ropii, au fost aruncate intenţiaceea ce face ca forma ei să fie recom<>titui~ . nat resturile unei locuinţe din prima etapă
bilă cu un oarecare grad de prolba'bilitate
de locuire, pentru a se permite construirea
pentru partea superioară. Pe măsură ce locuintei cucuteniene · nr. 1, ridicată în a
doua ~tapă. Mai- mult,·· în partea superioară
t Vezi raportul preliminar, semnat de N."· Ursulescu şi Dr. Popovici, "Cercetările arheologice din a gropii, intre :-'-0,90 şi -0,70 -0,60 m, s-a
1977, de la Preoteşti (jud. Suceava)," ~usţinut la făcut o nivelare l.ntenţionată, prin depunesesiunea anuală de rapoarte, Bucureşti, 10 mar- rea densă a unor fragmente ceramice mari
tie 1978.
. si ·cu pereţii groşi. (1,1-1,3 cm), care pro2 Limitarea în timp ~- cercetării a fost detet'mi~eneau de la 3. :v~s·e ·~e mari dimensiuni. In
nată de faptul că şantierul constituie punct de
felul acesta s-a 0'bţiny,ţ un pat solid, pe care
practică arheologică pentru studenţii secţiei l;ie iss-a construit vatrţi "locuinţei nr. 1.
torie-geografie a Institutului de învăţămînt superior
-~flă spre sud-vest de
din Suceava şi se încadrează în perioada prevăzută· .. Locuinţa _m(.· 2
locuinţa
nr.
1
şi
se
prezintă
puternic deranpentru această activitate.
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jată şi cu puţin material. Cauza acestui deranjament o constituie atît construcţiile din
epoca modernă care au fost ridicate pe acest
loc, cît \'1i inte·rvenţia locuitorilor din a doua

N

G

t.

.:-.- -·

"

~

f13

3 PREOTESTI- HAL TA-1378
planul 5rop11 nr 1

U

Vatra. locumier n.- 1
Lumto JrOfll la - 1, /Om
-·-

-·-

la. - f.70m

.. · ~ - · limd a deran 10menfulu1
modem

J

cucuteniană. Datarea locuinţei nr 2
în prima etapă de 1ocuire cucuteniană a fost
făcută pe baza unor fragmente ceramice descoperite aici, care intregeau unele materiale
descoperite în groapa M. 1. In felul acesta
s-a dovedit că groapa nr. 1 a fost săpată cu
ocazia ridicării locuinţei nr. 2 şi umplută,
în prima parte, cu resturi menajere din timpul folosirii acestei locuinţe. După dezafectarea acestei locuinţe {prO'ba'bil incendiu), o
mare parte din inventarul ei a fost folosit
pentru umplerea intenţionată a gropii, peste
care s-a construit noua locuinţă, nr. 1.
Din locuinţa nr. 2 s-au mai păstrat porţiuni de lutuială compactă {mai ales spre
sud), zona vetrei (cu puternice deranjamente), ca şi cîteva complexe cu material cerami!c fragmentar. După răspindirea materialelor pe teren, se poate deduce că vatra
se afla in zona nordică a locuinţei şi că pe-

etapă

s-au prăbuşit spre nord şi est, antreşi ceramica în această direcţie. Locuinţa a avut dimensiunile probabile de 45 m X 2,5-3 m şi o orientare nord-sud. Vatra a fost construită pe un pat de pietre de
gresie nisipoasă, puternic inroşite din cauza
focului. In preajmă s-au mai găsit citeva
spărturi mozakale de la •lutuiala nisipoasă
a vetrei. Mai multe plă·cuţe de la această lutuială, ca şi bucăţi mai groase de lut, cu
perforaţii {provenind de •la placa unui cuptor), au fost găsite în umplutura gropii nr. '1.
Descrierea materialului. Avind în ve'dere
provenienţa comună şi contemporaneitatea
materialelor din groapa nr. 1 şi locuinţa nr.
2, le vom trata aici împreună.
Un e 1· te 1 e sint prelucrate din diferite
il'Oci ('indeosebi moi), silex, os şi corn. Pînă
în preZ'ent nu s-au găsit obiecte de metal.
a) Uneltele de piatră constau din topoare
neperforate, dăltiţe şi aşchii amorfe. Rocile
frecvent utilizate erau marna (gălbuie şi cenuşiu-închisă) şi gresia nisipoasă compactă .
Topoarele erau mai ales plate şi trapezoida·le, prezentindu-se, aproape fără excepţie, deteriorate din cauza utilizării (fig. 4/1-3). Numeroasele a;şchii de marnă descoperite arată
că prelucrarea se făcea pe loc. 'S-ar putea
remarca faptul că şlefuirea este destul de
neingriji tă, neurmărindu-se să se confere un
aspect prea estetic pieselor finite. Aceasta,
ca şi lipsa pieselor perforate, pare să indice că în aşezarea cucu beniană de la Preot eşti - "Haltă", cel puţin în prima etapă,
nu exista o specializare în prelucrarea topoarelor de piatră. Mai îngrijite se prezintă
dăHiţele {fig. 4/4-5), care şi sint confecţio
nate dintr-o materie primă ceva mai dură
(gresie nisipoasă compactă).
b) Uneltele din silex sint extrem de rare.
In schimb s..:au descoperit numeroase deşe
uri de prelucrare, atit in groapă, cît şi în
locuinţă. Această situaţie s-ar explica prin
:reutilizarea pieselor bune de către locuitorii
celei de a doua etape. Prelucrarea pe loc a
silexului este dovedită, pe Nngă deşeuri, fii
reţii

nînd
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de descoperirea unui fragment de percutor
din conglomerat, în 'locuinţa nr. 2. De asemenea, la suprafaţa gropii nr. 1, s-au descoperit două pietre de mari dimensiuni (din
rocă dură), una ovală şi alta paralel_ipipedică; ele reprezentau probabil o nicovală şi
percutorul ei, folosite pentru prelucrarea uneltelor. Materia primă utilizată consta numai din silex de Prut. Dintre piesele descoperite, se remarcă un splendid vid de lance, lung de 9,5 cm '(lfig. 4/6) şi un grattoir
(fig. 4/7) pe mkrolamă (2,9 cm).
c) Osul a constituit materia primă pentru
obţinerea uqor piese variate: ac (fig. 5/5);
daltă cu vîrful puternic şlefuit (fig. 5/1); vîrf
(pumn·al?) prelucrat pe o jumătate de os, tă
iat longitudinal {!fig. 5/2) 3 ; o ·piesă fragmentară, sub forma unei pHic~ triunghiulare, şle
fuită, cu v\îr:ful uşor rotunjit. (fig. 5/4); ş'le
fuitor, folosit probabil pentru prelucrarea
uneltelor de piatră sau os\ cu două planuri
de uzură, făcut dintr-o tibie de bovideu, care
prin ·utilizare a fost străpunsă pe una din
feţe pînă la canalul măduvei {lfig. 6).
S-au descoperit două coarr.e de ovicaprină, unul cu Vîrful uşor tocit prin utilizare
(fig. 5/6), altul cu Virful rupt, ca urmare a
unor lovituri (fig. 5/3). Un corn de bovideu
aveau virful rupt, iar 'baza retezată oblic.
Cele mai bune analogii pentru ase~enea piese
la Hăbăşeşti (cf. Hăbăşeşti, Ed. Acad.,
1954, p. 266 şi fig. 25/6, 8, 13; pl. LXII/10).
4 J. Ban ner, Das Tisza Maros - Koros gebiet bis zur Entwicklung der Bronzezeit, Szeged,
1942, p. 38; J. N eu s tu p n y, Poltssoir..s neolithique
en os, in: "Acta Archaeologica", Copenhaga, XXIII,
1952; A. D. A 1 e x an dres c u, Şlefuitoare de os
neolitice, in: S.C.I.V., XII, 2, 1961; S. Marine sc u - B i 1 c u, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Buc., 1974, p. 42-43, 46.
5 In afară de ceramică cucutenlană,· la fel ca în
prima campanie, şi în 1978 au apărut fragmente
3

se

găsesc

ceramii::e răzleţe de factură Precucuteni, antrenate
mai ales in umplutura gropii. Intrucit nu s-a des-'
coperit nici un complex din această t;erload'ă; 'trata-·
rea ceramicii Precucuteni va fi făcută cu alt
prilej.

Probabil că aceste piese au servit ca lustruitoare.
Cer amic a 5 prezintă exemplare întregibile în groapă 'Şi cu totul fragmentare în locuinţă. Formele ceramicii pictate se prezintă intr-o gamă variată: pahare; vase cu suport (rfructiere) - deosebit de numeroase;
castroane; amforete; amfore. Stilul ornamental predominant constă din spirale şi derivate ale acesteia. Se întîlnesc totUJŞi şi unele vase cu decor meandrat, format din linii
drepte. In timp ce pe celelalte vase decorul
este continuu (liber), pe suporturi el se prezintă metopic, împărţit longitudina~. indeosebi pe linia celor două orificii rotunde.
In cadrul ceramicii nepictate, 'in afară de
specia bar:botinată, se .remarcă un vas de
provizii de mari dimensiuni (chiup), cu ardere foarte bună, lustruit în nuanţe roşietice
atît la suprafaţa cît şi în interior, care este
decorat sub margine, în dreptul toartelor rotunde, perforate orizontal, cu un şir circular
de alveole adînci. De remarcat că, pînă acum,
asemenea vase I?.U ,au mai apărut în etapa a
doua de locuire.
P 1as t i c a este destul de rară, dar in teresant realizată din punct de vedere artistic, mai ales 'Cea zoomorfă.
~) Plastica antropomorfă constă din: două
fragmente de la partea superioară a unor
picioare, cu trata.re steatopigă, decorate prin
incizii (fig. 7/2,3); un fragment din partea
interioară a unui picior, cu două foarlie mici
proeminenţe laterale, care ar putea desemna
gleznele sau semne de încălţăminte (rfig. 7/4);
trei mici conwi de lut, cu baza· concavă (fig.
7/8-10).
b) Plastica zoomorfă cuprinde atît ceprei~ntări de statuete, probabil ale unor cornute mici i(d'ig. 7/5,6), cît şi două toarte protome. O protomă (fig. 7/7) este prinsă de
peretele unui fragment ceramic şi prezintă
. foarte reaiist trăsăturile faciale ale unui bovideu; coarnele, probabil îndreptate in jos,
sînt rupte. Cealaltă protomă (fig. 7/1) este
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de un fragment din marginea unui
vas, probabil castron; in interior, in dreptul
protomei, e practicată o adîncitură, probabil
pentru prinderea vasului pe dinăuntru; sub
formă mult alungită, protoma prezintă gitul, capul şi botul unui hovideu; ochii sînt
redaţi sub iforma unor alveole largi, în care
s-au plasat două pastile de lut (la unul din
ochi această pastilă s-a desprins); coarnele
sint rupte de la bază.
Concluzii. Săpăturile din 1978 au dovedit
stratigrafic existenţa a două etape de locuire
in cadrul subfazei A 3 a culturii Cucuteni
în nordul Moldovei. Deocamdată e dificil să

prinsă

se afirme cu siguranţă existenţa unor clare
deoseibiri tipologice intre cele două etape,
datorită mai ales faptului că materialele celei de a doua etape provin numai dintr-un
complex deschis şi nu ~i-au păstrat decorul
într-un mod satisfăcător.
De asemenea nu s-a relllŞit încă surprinderea unui complex din perioada Precucuteni,
deşi materiale ale acrstei culturi au fost sesizate in mai multe puncte ale staţiunii.
Considerăm că o continuare a cercetărilor
in această bogată staţiune ar putea să aducă
rezolvarea problemelor rămase încă deschise.
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AŞEZAREA NEOLITICĂ
DE LA SUPLACU DE BARCĂU

[JUDETUL BIHOR]
'
Raport preliminar

Aşezarea neoliti'că de la Suplacu de Bar-

este situată pe terasa joasă a Barcău
lui, în partea de sud-sud-vest a comunei,
in dreapta şoselei Oradea-Zalău, in hotarul
numit de localnici: "Corău".
Din :punct de vedere geografic, ~regiunea
dintre Crişul Repede şi Barcău reprezintă o
zonă de cîmpie joasă şi mijlocie, prezentind
sub aoest aspect geomorfologic numeroase
cursuri de apă, grinduri L'il zone mlă1Ştinoase 1 •
Au fost cercetate două puncte de intensă
locuire: Corău I situat la limita teritorială
dintre jud. Bihor şi jud. Sălaj şi punctul
Corău II (1978), la cea 700 m spre nord-vest,
în malul drept aol Barcăului. Stratul de cultură care se conturează în malul riului, la
adîncimea de 2 m, pe o distanţă de 36 m a
fost a.fectat de distrugeri in mică măsură,
deoarece în malul s·tîng el esfe iUbţire, sporadic.
In punctul de maximă grosime a stratului
de cultură a fost decopertată o suprafaţă de
16X 11,50 m, împărţită în 6 casete prin martori de Cîte 0,50 m lăţime.
Aşezarea neolitică din punctul "Corău I"
este contemporană cu aşezarea din punctul
"Corău Il". S-au suPprins şi aici două nivele de locuirre separate între ele printr-o
lentilă de 'lut fin, reprezentînd, desigur, o
revărsare a apelor Barcăului. Spre deosecău

1
G h. M ă h ă r a, Cîmpia Crişurilor,
pede şi Ţara Beiuşului, Ed. Ştiinţifică
pedică, Buc. 1977, p.-i·l.

bire de punctul "Corău 1" unde nivelul 1
o locuire mai intensă, aici locuirea
de maximă intensitate este în nivelul II.
In nivelul I a fost descoperită o locuinţă
de suprafaţă de 2,80 X 3, 75 m ,oşi o vatră simplă, de !formă ovală, dispusă in extedorul
atestă

locuinţei.

Inventarul descoperit se compune din fragmente de vase mari de provizii, cu pereţii
groşi, pasta conţinînd pietriş şi mică, ceramică fină, cu pastă omogenă, vase miniaturale, fragmente de vase cu picior, un fragment de tigae cu "cioc", unelte din piatră
şlefuita.

Din stratul de cultură al acestui nivel provin deasemenea fragmente ceramirce aparţin1nd unor vase mari de provizii, străchini,
castroane, pahare şi ceşti cu pereţi subţiri,
vase miniaturale.
Au fost descoperite deasemenea dălţi şi topoare din piatră şle'fuită, unelte şi deşeuri
de prelucrare din silex şi obsidian, zdrolbitoare din piatră.
,In nivelul II au fost descoperite şi cercetate un număr de 4 locuinţe.
Locuinţa nr. 7 {5,75X3,70 m) era situată
în malul Barcăului, astfel înCît lungimea ei
este aproximativă, fiind distrusă in parte.
Pe toată suprafaţa locuinţei sub platforma
de chkpic a fost descoperit un strat gros
Crişul Rede cărbune provenit de la lemnele despişi enciclocate care au !fost aşezate sub platformă. Sub

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

Planşa

1. Malul

Barcăului.

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

-Planşa

II. Aspecte de

săpătură.

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

..•
.
.•••
t

'

.•

''•

···-.................... .

...

~

..

o

Planşa UI. Unelte

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

-

(

...i

••

o

•

o ......

..

\)

l

'"

.··:...
.
.. l·,

·:........,..

.. ··"

L
1

1

1

1

.'

'

1

Planşa

7 - Materiale

şi cercetări

IV. Unelte.

arheologice

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

1

1\

,' v.:-1
1

1
1

,_

\

\
\

_______ ;

1
\

\
\

\

\

\

\

'

------~'
,""

--------

.,......____-

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

,~..._

___________ ::;,

1

1

1

1

!

1

1
1
1
1
1

1
1

1

\

'

1

'

,

/

1

1

1

\

1
1

\

1
1

1
1
1
1

1

\
\
\

1

----

1

J
Planşa v. Cupe cu".-picior.
---

1
1
1

6
·_ _
9
_.1l

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

em

\

\

_."

5
~

~

..,
...
a)
".,

u

'§

...

Oj

o

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

"'

QJ

u

Q)

E
...
o

~

~
ca
""cc:J
p::

www.e-patrimoniu.ro
/ www.cimec.ro
Planşa VII. Ceramică
picta'tă.

Planşa VIII. Ceramică
pictată.
www.e-patrimoniu.ro
/ www.cimec.ro

DOINA IGNAT

54

stratul de cărbune urmează pietrişul şi nisipul din al'bia rîului.
In interiorul locuinţei a fost descoperită o
vatră ovală, simplă, pe ca.re se aJflau trei
vase: o cupă cu picior şi două oale de dimensiuni mai mici. Inventarul locuinţei se
compune din f,ragmente de vase mari de
provizii, ceramică fină, uneori pictată atit în
interior dit IŞi în exterior (străchini, ICupe,
boluri) dălţi şi topoare din piatră.
Locuinţa nr. 8 (3, 75 X 2,25 m) a fost dezveHtă parţial fiind situată in malul casetei
nr. 4. Este o locuinţă simplă, fără platformă,
conţinînd ceramică şi unelte şlefuite.
Locuinţa nr. 9 (2,70X'\i0 m) amplasată la
distanţa de 3,50 m de l~uinţa nr. 7, a fost
şi ea distrusă ~n parte de apele Barcăului.
Sub platforma de chirpic a fost sesizat şi
aici un strat de cărbune, pe toată suprafaţa
locuinţei. Inventarul se compune din ceramică grosieră, cu amestec de nisip şi pietriş,
ceramică fină, ceramică p!ctată, dălţi •şi topoare din piatră.
Locuinţa nr. 10 (3,00X2,50 m) este o locuinţă simplă fără platformă avind în imediata apropiere două vetre de formă ovală.
Inventarul constă din unelte ş·le~fuite, vase
de provizii, vase din pastă fină, pictată.
In cele două nivele de locuire, precum şi
in locuinţe au fost descoperite în total 63
unelte şlefuite (dălţi, topoare, zdrobitoare).
In acelaşi timp au fost descoperite lbucăti
de rocă, sau pietre din care se prelucra~
uneltele. Acest fapt ne îndreptăţ~te, credem, să afirmăm că în aşezarea de la Suplacu de Barcău exista un "atelier" de prelucrare a pietrei. Nu s-au descoperit in

schimb, unelte perforate, decît citeva bucăţi
de rocă cu încercări de perforare.
Materialul ceramic descoperit in cele două
nivele de locuire constă din vase mari de
provizii, cu pereţi grQIŞi, buza dreaptă, cu
torţi sau ibutoni, străchini şi lfarlurii cu pereţii oblici, buza dreaptă, uneori lobată, pictate atit în interior cît !Şi [n exterior, cupe
cu picior inalt, tronconic, gol [n interior,
vase m!niaturale, unele cu fundul pătrat (tigăi?), precum şi unele .recipiente în formă
de linguri, adinci, cu coada perforată - a
căror utilizare nu o putem preciza deocamdată.

Pictura, după cum s-a arătat, este aplicată
at\ît in interior cit şi in exterior, iConstlind
din benzi late, dispuse sub buză, benzi paralele pe ·corpul vasului, sau linii meandrice,
subţiri.

de la Suplacu de Barpoate fi încadrată într-o fază de început
a culturii Tisa în cea de a III-a fază de dezvoltare, fiind deocamdată unică pe teritoriul jud. Bihor.
Inventarul cimitirului de la Iclod 2 pre·
zintă numeroase analogii în formele vaselor,
in special al cupelor cu picior.
Spre deosebire însă de Idod, unde una
din componentele genetice es·te ceramka cu
incizii turdăşene, la Suplacu de Barcău se
pare că această componentă este reprezentată de ceramică pictată, care se m~ţine
·Aşezarea nealitică

cău

încă.
Aşezarea de la Suplacu de Barcău este
mai tirzie decît materialele de tip lclod, constituind o bază locală pentru formarea cultucii Tisa III.
2

!~formaţie

Gh. Lazarovici.
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CUPTOARE DE ARS OALE
DIN ASEZAREA NEOLITICA
'
DE LA ARIUŞD

Săpălurile din aşezarea neoliLică de la

a culturii Aduşd,
după moartea lui Laszl6 Ferenc timp de aproape 50 de ani nu au ·fost continuate. Problemele ridicate de noile descoperiri şi în
domeniul neoliticului, au făcut necesare continuarea săpăturilor în această importantă
aşezare, în care din cauza morţii premature
a lui Laszl6 multe probleme au rămas nerezolvate, deschise.
Din iniţiativa ~i sub îndrumarea profesorului Ion iNestor, Institutul de arheologie al
Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice !in
colaborare cu Muzeul Judeţean Covasna lucrările de săpături au fost II'eluate în anul
1969 şi s-a lucrat în continuu pînă 'în 1975.
Colectivul de muncă a fost compus din I.
Nestor responsabil, E. Zaharia, Szekely Zoltan l'?i in două campanii de vară a participat
şi Doina Galbenu de la Muzeul de Istorie
al R.S.R. din Bucureşti. In anul 1976, după
moartea lui Nestor lucrările au fost suspendate.
Reluarea lucrădlor de săpMură 'incepute
şi neterminate de Laszl6 Ferenc au avut ca
scop stabilirea mai exactă a etapelor de dezvoltare ale acestei culturi şi 'încadrarea ei
justă în neolitic. Observaţiile •şi constatările
făcute în acest interval de timp parţial au
fost prezentate de membrii colectivului la
sesiunea ştiinţifică organizată cu ocazia aniversării a 100 de ani de la naşterea lui LiszAriuşd, staţiune eponimă

16 Ferenc in anul 1973. Lucrările din campania de săpătură din anul 1977-1978 au
fost executate de un colectiv compus din
E. Zaharia, Szekely Zoltăn, Eross Janos, Bart6k :Botond şi Szeke;y K. Zsolt. Tovarăşa E.
Zaharia din cauza altor preocupări, efectiv
nu a putut lua parte la săpă·turi~e din 1978.
Obiectivul principal al cercetărllor a fost
stabilirea sistemului de apărare al aşezării
şi dezvelirea cuptoarelor de ars oale. Pentru atingerea acestui scop partea sudică a
aşezării in direcţia est-vest a fost secţionată
cu un şanţ lung de 70 de m (S I. ) latura
estică a movilei fiind abruptă pe această
parte nu s-a făcut şanţ de apărare. Nici în
partea vestică a movilei, unde panta este
lentă, şanţul de apărare nu s-a putut constata. Partea nord-estică a aşezării este legată cu o şea; secţionînd această porţiune
cu un şanţ (S. II) ·lung de 29 m s-a constatat
că pe acest loc aşezarea a fost !întărită cu
un şanţ dublu adinc de 2 m lat de 2-4 m.
In partea nord-vestică a aşezării, unde
terenul a fost spălat s-a constatat existenţa
şanţului, păstrindu-se numai o porţiune din
fundul lui. Laturile sint piezi·şe şi a fost nevoie să fie întăll'ite cu şanţ.
Săpăturile lui Laszl6 Ferenc au fost executate pe partea nordică a terenului spre
piliu, unde panta este abruptă descoperind
trei nivele de locuire. Dar a mai făcut şi un
şanţ secţionînd terenul aşezării 'in direcţia
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nord-sud, ca

Z.

intinderea locuinIn profilul acestui şanţ au fost
observate straturi de chirpici arse, considerate drept resturi de locuinţe. Partea sudică
a terenului fiind intactă, perpendicular pe
şanţul lui Laszlo a fost executat şanţul I,
impărţind astfel terenul în patru părţi fiind
numerotate C 1, 2, 3, 4.
Partea nord-estică C 1, a fost desvelită
complet şi au fost găsite resturile răvăşite
a opt cuptoare, sta!bilindu-se numai conturul lor de bază, intructt au fost distruse incă in antichitate. Forma lor a fost circulară
cu diametru! între 80-100 de cm. In ele au
fost găsite fragmente de vase pictate şi nepictate, greutăţi de plasă. Multe din aceste
fragmente de vase s-au ars secundar, au fost
deformate sau transformate într-un material
stic!os, din cauza temperaturii ridicate din
cuptor.
In partea nord-vestică a terenului, cuptoarele au fost mai numeroase, aşezate unele
lîngă altele. Intre cuptoarele circulare, aşe
zate aproape in mijlocul terenului, a fost gă
sit şi desvelit un complex compus dintr-un
cuptor central şi două laterale. Cuptorul central a avut forma ckculară şi a fost prevă
zut cu boltă cu gura spre suld. Arcul boltei
de bază s-a păstrat la înălţimea de 30 de cm.
La deschizătura gurii arcului s-au observat
decoraţiuni cu crestături. In faţa gurii a fost
făcută o platformă cu gardină în formă
dreptunghiulară. Fundul cuptorului 'în direcţia est-vest a fost secţionat. La bază s-a constatat un pămînt ars în roşu, gros de 30 de cm,
peste care s-a lutuit un strat de lutuială gros
de 5 cm, urmat de un strat de nisip fin,
galben, gros de 2 cm peste care s-a pus iaraşi lutuială groasă de 3 •cm urmată de un
strat de pămînt gros de 5 cm, peste care s-a
pus un strat fin de nisip galben, g•ros de
2 cm, urmat de o lutuială groasă de 3 cm.
Diametru! ·cuptorului a fost de 1 m şi
10 cm. In interiO'rul lui nu s-au ·găsit vase,
să stabilească

ţelor aşezării.

SZ~KELY,

B. BARTOK

iar in exterior lîngă peretele vestic s-a găsit
un singur vas.
Cele două cuptoare laterale au fost adău
gate la cuptorul central la partea estică şi
cea vestică. Cuptorul lateral estic a avut o
formă lunguiaţă tot cu boltă care a fost fă
cută pe un scllelet de nuiele Hpite cu lut.
Dimensiunile cuptorului au fost de 100X50
de cm iar în interior nu s-au găsit fragmente ceramice sau vase. Cuptorul 'lateral vestic a avut aceeaşi formă lunguiaţă, cu boltă,
care însă nu a fost susţinută de un schelet
de nuiele. La capătul sudic al cuptorului din
peretele arcului a pornit un tub înclinat spre
est, in secţiune dreptunghiular, gros de 7 cm,
iar la capătul de sus a fost astupat cu lut.
In interiorul cuptorului l'ingă peretele estic
au fost găsite două vase nepictate, unul de
formă dreptunghiulară, celălalt fiind o cupă. Gur13- ambelor cuptoare a fost orientată
spre nord.
Cuptoarele aşezate 'in ·jurul acestui complex de cuptoare a avut o formă circulară
cu diametru! de 1 m, pereţii lor fiind ridicaţi, fără schelet de nuiele. Focul a fost fă
cut din afară, iar la partea superioară unde
ieşea fumul ·a existat o deschizătură circulară, care a fost acoperită cu fragmente de
vase mari de provizii. Acestea s-au deformat prin ardere secundară. Cuptoarele au
fost lin general goale găsindu-se numai fragmente de vase pictate !Şi nepictate, din care
citeva au fost întregite.
Cuptorul central cu cele două cuptoare
laterale reprezintă, - după părerea noastră
- o formă mai dezvoltată a cuptoarelor de
ars oale, fapt dovedit de hornul de lut cu
care a fost prevăzut cuptorul lateral vestic.
Acest horn sulb formă de tub cu secţiunea
interioară pătrată, a fost făcută în felul urmăoor: un lemn des~picat în formă pătrată
a fost aşezat în peretele bolţii şi după ce
bolta a fost făcută, lemnul a fost scos obţi-
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nîndu-se astfel un fel de horn. Faptul că în
interiorul tubului nu s-a găsit !funingine, ne
face să presupunem că a avut destinaţia de
a regla temperatura cuptorului, dovadă în
acest sens stă şi faptul că capătul tubului a
fost astupat cu un capac de lut.
Revenind la profilul şanţului I acesta arată două nivele de locuire. In nivelul de jos
au fost cuptoarele, iar nivelul de sus după
grosimea stratului de cultură, a avut o du-
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rată mai scurtă. Deocamdată nu s[ntem in
stare de a face diferenţierea in privinţa materialului ceramic din cele două nivele, deoarece în cuptoare s-au păstrat puţine vase,
iar din nivelul de sus a fost desvelit numai
colţul unei locuinţe prinse în casetă. Această
problemă precum şi incadrarea acestor două
nivele de locuire in rîndul nivelelor stabilite de Liszlo, se va rezolva prin săpăturile
anilor următori.
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E.OBERLANDER-TÂRNOVEANU,
I.OBERLANDER-TÂRNOVEANU

ASEZAREA NEOLITICA SI NECROPOLA
'
'
DE LA SARICHIOI [JUDETUL TULCEA]
'
[CAMPANIA 1978]
Raport preliminar

Staţiunea neolitică de la Sarichioi (corn.

Sarkhiof, jud. Tulcea) este plasată în punctul "La Bursuci", situat la aproximativ 2,5
km în linie dreaptă de marginea sudică a
satului. ln toponimia locală, numele "La Bursuci" desemnează capătul unei zone peninsulare, care se întinde Intre lacurile Razim şi
Babadag, foste golfuri maritime in antichitate.
Capătul acestei peninsul-e are aspectul unui promontoriu, destul de înalt ( + 12 m) situat în faţa insulei Gradişte ~i pe malul opus
cetăţii de la Enisala (aprox. 2,5 km în linie
dreaptă). In antichitate, promontoriu! "La
Bursuci", împreună cu dealul Peştera, pe care se află cetatea medievală, străjuiau intrarea ~n fostul golf Bahadag.
Malul răsăritean al promontoriului La
Bursuci" este abrupt 75°-80° dar pînă" in
urmă cu 15 ani era unit cu insula Gradişte
printr-o limbă joasă de pămlint. In unna inchiderii Gurii Portiţa şi a deschiderii braţu
lui Dranov, nivelul apelor Razimului a ·crescut şi sub influenţa puternicelor vînturi de
N-E, şaua dintre· Gradi,şte şi Bursuci a fost
ruptă. Prin aceasta s-a revenit la situatia din
antichitate, cînd cele două puncte era~ separate. Spre sud ţărmul coboară lin.
De jur 'împrejur se intind zone 'inmlăşti
nite, inundabile, acoperite cu stufăriş.
!n vara anului 1976 am intreprins un sondaj de salvare în punctul "La Grăuină" si8'

tuat la aproximativ 600 m de marginea sudică a satului Sarichioi. Cu acest prilej a
fost descoperită o a~ezare getică deschisă databilă în sec. IV-II i.e.n., in cea mai mare
parte distrusă de ape. Tot în această zonă
am descoperit citeva fragmente ceramice de
tip Dridu şi ceramică şi unelte de os aparţinînd culturii Noua (ultimele, 'in poziţie nestratigrafică).
Datorită faptului că descoperirile erau interesante, însă 'în acest punct aşezarea era
aproape in intregime distrusă d2 ape, ne-am
continuat cercetările de suprafaţă in toată
zona de la sud de satul Sarichioi, în vederea depistării unui punct in care straturile
arheologice să fie mai bine păstrate.
Cu prilejul acestor peJ"eigheze, atenţia
ne-a fost atrasă de promontoriu! "La Bursuci", unde în ruptura malului am descoperit un strat gros de locuire de 1-1,5 m, conţinînd fragmente ceramice getice şi greceşti
din sec. IV-II i.e.n., precum şi un 'bordei
Dridu. Sus, :pe platou, au fost descoperite
urme similare, 'irnpreună cu fragmente ceramice aparţinînd culturii Baibadag, silexuri şi
fragmente ceramice neolitice.
Deşi cunoşteam anterior începerii săpătu
rilor posibilitatea efectuării unor descopedri
din perioada neolitică, descoperirea aşezării
şi necropolei din această perioadă a constituit o surpriză, deoarece scopul cercetării
noastre viza aşezarea getică. Cercetarea s-a
efectuat în vara anului 1978 în 2 etape: pri-
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ma între 21 iunie şi 1 iulie şi a doua între
Intre 0,25 şi 0,50 m, în medie, in ambele
1 august şi 20 august. In prima fază a cer- secţiunî a fost surprins un strat de dărîmă
cetărilor au participat şi studentele Elena
tură· nearsă, de culoare galben cen~ie, fără
Marin şi Maria Chihaia de la Facultatea de o consistenţă deosebită. Ea conţinea material
ceramic şi osteologie aparţinînd fazei de
istorie - Universitatea Bucureşti.
In prima etapă a fost deschisă o secţiune tranziţie a culturii Boian spre cultura Gulungă de 30 m şi lată de 2 m, wientată E-V.
melniţa. In partea superioară stratul de dă
Ea era plasată la 2 m nord de borna topo- rîmătură avea o culoare mai deschisă şi era
grafică şi la 9 m de intrarea in grajdul
pră'fos. In acest strat de dărîmătură, la 0,28C.A.P. Sarichioi. In acest punct platoul era 0,40 m au fost săpate o serie de morminte de
mai înalt, nu se vedea nici o urmă de şan inhumaţie, alcătuind o necropolă, precum şi
ţuri sau gropi moaerne; in acelaşi timp, secunele gropi, ·care în unele cazuri perforau
ţiunea cuprindea o bună parte din pantă şi
straturile şi nivelele anterioare, coborînd
platou. Secţiunea a fost notată cu siglele chiar sub nivelul antic de călcare. Gropile
SCHIOI-B-78, SI şi a fost caroiată din 2 [n sînt umplute cu pămînt negricios, conţin'ind
fragmente ceramice din aceeaşi epocă cu ce2 m, dinspre V spre E.
Intr-o fază ulterioară, din necesitatea de le amintite mai sus, precum şi oase, cărbune
a se lămuri situaţia apărută, s-a mai trasat şi cenuşă. Stratul de dărîmătură, surprins în
o nouă seoţiune, lungă de 18 rn şi lată de mod uniform în toată suprafaţa secţiunilor,
2 m, paralelă cu ·carourile 1-9 ale primei suprapunea un nivel de lut curat, bătătorit,
secţiuni. Intre cele două secţiuni a fost lă
de culoare galbenă, aflat în medie la 0,50 m
sat un profil lat de 0,75 m. Şi această sec- adîncime. Nivelul era separat de dărlmătură
ţiune, notată cu siglele SCHIOI-B-78, S II, de un strat de praJi fin, cenuşiu, gros de
a fost caroiată din 2 în 2 m, dinspre V spre pînă la 1 cm, care se detaşa foarte clar. Acest
praf provenea probabil atit din cenuşă cît şi
E.
Ulterior, datorită faptului că majoritatea din resturile unor acoperi'şuri de paie sau
descoperirilor se masau în partea de vest a stuf căzute şi pu'trezite du,pă abandonarea losecţiunilor, cele două secţiuni au mai fost
cuinţelor. In S I, P 5, ca şi în S II, carouprelungite spre vest cu încă 5 carouri de riie 3 şi 8 s-au surprins pe acest nivel şi
cîte 2 m, nota te cu siglele S I, P 1-5 şi S II, resturile unor vetre amenajate din lut fă
ţuit cu grijă.
P1-5.
Pe acest nivel, în S III c.6 şi C.P 2 s-au
In zona cercetată [n 1978 depunerile ar- descoperit cîteva resturi de oase umane (huheologice nu sint foarte groase, măsurînd merusurf, tibii, fragmente de calotă şi manmaximum 1,20-1,40 m, cu excepţia GR. nr. 5 dibule) care alcătuiesc M 4 şi M5 • In SI c.5din S II, unde coboară pînă ia 2,70 m. Pe 6, precum şi in CI c.1 şi P 1_ 4 , ca şi în capantă stratul era mai subţire, provenind din
rourile similare din S II cantitatea de fragscurgeri.
mente ceramice, osteologice, de unelte de siStratul vegetal este subţire, în medie de lex şi os, p.recum şi de podoabe descoperite
0,25 m, uneori chiar mai puţin. Intreg stra- era mult mai mare decît în restul secţiunilor
tul vegetal este plin cu resturi arheologice la acelaşi nivel, fapt care împreună cu alte
antrenate de plug. Imediat sub aceasta [n- observaţii ne fac să credem că 'in această
cep straturile arheologice nederanjate de lu- zonă avem de-a face cu podelele unor lo'
cuinţe de suprafaţă.
crări moderne. Ele -aparţin unei locuiri uniNivelul descris mai sus suprapune o altă
tare din punct de vedere cultural şi constau
dărîmătură,
asemănătoare în ceea ce priîn reveniri şi plecări succesive, probabil la
veşte gradul de păstrare şi compoziţia cu
scurte intervale de timp.
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cea dintii, dar avînd o consistenţă ceva mai
mare. Acest al doilea strat de dărunătură
măsoară in medie 0,30-0,40 cm. Sub acesta
s-a putut surprinde un alt nivel, constind
tot din 'lut curat, bine bătătorit, aflat 'in medie la 1,00 m sub nivelul actual.
Ca şi în cazul nivelului precedent, în unele puncte am putut surprinde 'intre nivel şi
dărîmătură un strat fin cenuşiu.
In S I şi S II, in carourile 5-6 se remaro refacere a podelei prin aplicarea unei
noi lutuiri, groasă de 2-3 cm. Pe acest nivel inferior s-au surprins o serie de vetre
circulare sau ovale, făţuite. Astfel in SI c.3
aceasta era mai bine păstrată şi măsura
1,10 X 1,00 m; un fragment de vatră s-a surprins şi în c.G-7, de asemenea în S II c.6,
şi c.P 1 •
Descopeliriie de fragmente ce.ramice, oase,
unelte şi rpodoabe, mai ales din sooi•ci,
erau mai abundente în SI c.3-6 şi P 1- 5 ,
precum ~i în carourile similare din S II. Şi
in acest caz presupunem existenţa unor podele de locuinţe.
Ele au fost amenajate direct pe vegetalul
antic, gros de 0,10-0,30 m, de culoare brună. Din acest vegetaJ. antic, care a constituit
nivelul de călcare iniţial, se adincesc iin loess
o serie de gropi circulare (gr. 2, S II, diam.
1,20 m, admc. - 1,30 m) sau ova1e (gr. ::i,
diam. 1,70X1,10, adinc.- O,tiO şi gr. 5, <iiam.
1,~0 lin profil, adinc. 1,60 m). Aceste gropi
umplute cu resturi menajere, chirpic, cenuşă ~1 nagmeme de vase mtregibi . .e sînt 'in
totalitate suprapuse ae lutuia . . a nivelului.
Tot sub acest nivel, in S II c.P6 la 0,80 m
a fost descoperit "in si-tu"' un vas intregilbil,
aşezat cu gura în jos . .Sub vas se afla o mică arsură, precum şi cîteva iragmente de
oase şi meldşori marini mărunţi.
ln conc.luzie, din datele prezentate mai sus
rezultă că în punctul cercetat [n 1978 al aşe
zării de la Sarichioi, "La Bursuci" au existat
două nive!e de locuire propriu zisă, prececă

63

dat şi urmat de o etapă de folosire a zonei
drept loc de depunere a resturilor menajere
ale unor locuinţe apropiate, după cum o dovedesc numeroaS'ele gropi descoperite .. Intr-o
ultimă etapă, zona nu a mai fost locuită şi
s-a utilizat pentru necropolă.
Facem din nou precizarea că cele două
nfvele de locuire, precum !Şi gropile anterioare şi posterioare nu constituie faze culturale distincte. Intre ele nu apar cezuri de
steril, iar mater.lalul descoperit se prezintă
deosebit de unitar, aparţinînd fazei de trranziţie de la cultura Boian spre Gumelniţa, aşa
cum a fost definită de cercetătorul E. Comşa.
Locuirea din punctul cercetat se limitează
în timp la o perioadă relativ scurtă, aîteva
decade, probabil în decursul aceleiaşi generaţii, dat fiind faptul că locuinţele noi se
refac aproape pe acelaşi loc cu cele anterioare, abandonate. Locuinţele identificate în
sondaj erau de suprafaţă, de dimensiuni destul de mari, fiind construite probabil din paiantă. Deşi nu am reuşit să degajăm în întregime nid una din cele patru presupuse
locuinţe (2 'in nivelul I şi 2 in nivelul 2),
totuşi pe baza unor observaţii stratig.rafice
credem că el~ erau orientate N-V sau N-E
S-V, cu spatele spre crivăţ. Suprafaţa cercetată fiind mică, cit ~i faptul că locuinţele au
fost abandonate, dărimătura răspindindu-se
in mod uni:.torm în jur şi fiind alcatuită din
ace... aşi loess ca restul pamintului, nu am putut face preciză,ri cu privire la forma şi dimensiunile locuinţe.or.
In afară de veLre, nu am putut surprinde
alte amenajari. Vetrele, atit cele găsite "rn
situ", cît şi nwneroasele fragmente descoperite în gropi erau făţuite, fiind în general
de forma rotundă, cu diametrul 'În jur de un
metru. Ele nu prezintă urme de utilizare
îndelungată. Interesant este faptul că pe acelaşi nivel apar mai multe vetre, dar din păcate, lipsa unei delimitări clare a locuinţe
lor ne impiedică să putem afirma că sînt
locuinţe comune, cu mai multe vetre.
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Intr-o etapă ulterioară, după ce zona a
încetat să mai fie locuită, ea a fost transformată în necropolă.
Mormintele de

inhumaţie sînt săpate în
ultimului nivel, la numai 0,300,40 m sub nivelul actual de călcare.
In total au fost descoperite 7 schelete, dintre care 4 întregi, nederanjate (Ml> M3 , M6
şi M7), unul deranjat de groapa unui animal
(M 2) şi două grupe fragmentare de oase umane, M 4 şi M 5 , amintite deja mai sus.
Faptul că M 4 şi M5 au fost găsite pe podelele unor locuinţe ne face să credem că
nu este vorba de o inmormintare propriuzisă, cit mai degrabă avem de a face cu unele practici rituale sau de cani-balism.
Această ultimă ipoteză este susţinută şi de
alte numeroase descoperiri de oase umane,
in special falange, atît pe nivele, cit şi în
gropi.
Dintre mormintele propriu-zise, 4 erau aşezate la intervale oarecum regulate, dinspre est spre vest, in două şiruri, fiind foarte
asemănătoare ca ritual şi orientare.
Scheletele erau aşeza-te în poziţie chircită.
cu genunchii puternic flectaţi şi mîinile sub
cap, culcate pe partea stîngă, fiind orientat&
spre N-NE (cu faţa spre Est).
Numai în două cazuri s-au surprins •Contu·
rurile gropilor, care erau ovale, cu puţin
mai mari decit scheletele.
Inventarul mormintelor este sărăcăcios
sau lipseşte chiar in unele cazuri.
M 1 avea depuse lîngă bazin un virf de
corn, cu urme de utilizare îndelungată, lîngă cap, în stînga, un Virf de silex triunghiular, retuşat, iar între coaste, s-au găsit două
pandantive circulare perforate, unul de diahaz verde, iar celălalt din corn de cerb.
In cazul lui M1 putem preciza că, probabil, moartea a fost violentă. Intre vertebrele
şirei spinării s-a găsit vîrful rupt al unei
lame de silex.
M 2 avea ca inventar un pandantiv semilunar cu braţele înegale, confecţionat din
corn de cerb.

dărîmătura

In mormintul M6 a fost descoperit depus
ca inventar un mic vas globular, confecţio
nat dintr-o pastă grosolană, avînd drept degresant pietricele şi paie, de culoare cenuşiu-negricioasă.

V asul era

~~:z.at

tn. dreţ\t..U.\. ~u.r\.\..

picioare s-au găsit un fragment de
corn de cerb in curs de prelucrare şi cîteva
lame de silex, dar datorită faptului că nu
s-a putut delimita .groapa mormîntului, nu
avem certitudinea că piesele fac parte din
inventar.
M 7 nu avea nici o piesă ca inventar, dar
acest mormînt ne-a prilejuit o surpriză. Sub
craniul scheletului a fost descoperit un ai
doilea craniu, tot de adult, avînd aceeaşi orientare, ca şi scheletul principal. Alături de
craniu se mai găseau şi cîteva vertebre şi
coaste şi u:n fragment de humerus.
Din observaţiile făcute este clar că nu avem de a face cu un monnînt mai vechi
deranjat.
In stadiul actual însă nu putem face nici
o afirmaţie asupra semnificaţiei acestei descoperiri, aşteptînd în primul rînd rezultatul
examenului antropologie.
Datorită sărăciei inventarului, este dificilă
o atribuire şi o datare precisă a mormintelor. S1ngurul reper mai important este vasul din M6 , care nu este de factură Boian
sau Gumelniţa, ci .poate fi încadrat mai degrabă într-o cultură de la sfîrşitul neoliticului şi începutul epocii bronzului. Lipsa decorului sau a altor elemente împiedică însă includerea sa în una din culturile acestei perioade.
Elementele comune de rit ar putea să constituie un indiciu că şi celelalte morminte
aparţin aceleaşi epod, sau oricum, uneia apropiate (M 1 ?).
Ultimul mormînt, M2 diferă ca rit şi orientare de celelalte.
El era aşezat în poziţie întinsă, pe spate,
cu braţele pe lîngă corp, fiind orientate SENV. Deşi este depus tot aproape de suprafaţă, el nu este aliniat ca şi celelalte morminte.
Lîngă
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Lipsa oricărui inventar face dificilă datarea şi atribuirea sa.
Materialwl arheologic descoperit în aşeza
rea de la Sarichioi - "La Bursuci" este deosebit de bogat şi variat, constînd în fragmente ceramice, unelte de os, corn de cerb,
silex şi alte roci, podoabe, oase de animale
şi alte resturi organice.
Ceramica este foarte nwneroasă dar, din
păcate, extrem de fragmentară, din locuinţele abandonate luîndu-se de obicei tot ce
era utilizabil. Numai în citeva cazuri, mai
ales în gropi, am găsit vase întregibile.
Ceramica este unitară din punct de vedere
cronologic şi tipologie, aparţinînd în cvasiunanimitate fazei de tranziţie a culturii Bo·
ian spre cultura Gumelniţa. Ce:e mai multe
analogii se pot face cu ceramica publicată
de prof. D. Berciu din fazele Boian IV-V
şi Gumelniţa I de la Tangîru.
Nu se poate face nici o separare pe nive'e
între elementele tipice Boian tîrzii şi cele
Gumelniţa timpurii (tehnică, decor, forme)
ele apărînd împreună în toate nivelele şi în
gropi, ceea ce credem că ilustrează încă o
dată caracterul de tranziţie al epocii, geneza organică a culturii Gumelniţa în cadrul culturii Boian şi persistenţa îndelungată a e:ementelor Boian tirzii.
În cadrul descoperirilor sînt prezente în
egală măsură categoriile ceramicii fine şi
gros-o~ane.

a) Ceramica

grosolană

Este reprezentată de vase de dimensiuni
mari şi mijlocii, arsă in general oxidant. Ca
degresant s-au folosit cioburi pisate, nisip
grosier şi chiar pleavă.
Domină formele bitronconice sau globulare, cu fundul plat. Pereţii sînt acoperiţi cu
barbotină zgrunţuroasă, depusă neregulat,
sau în vergi, orientate vertical sau oblic.
ln unele cazuri decorul este completat cu
brfuri alveolate dispuse imediat sub buză,
sau pe corp, proeminenţe simple, perforate
9 - Materiale

şi cercetări
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sau cu şănţuire mediană, sau din simple linii incizate.
Multe vase prezintă orificii perforate pe
corp sau sub buză.
În cadrul ceramicii grosolane, o categorie
aparte o constituie strecurătorHe, destul de
numeroase în aşezarea de la Sarichioi.
b) Ceramica

fină

Cuprinde două grupe, deosebite prin tehnica de prelucrare a pastei şi decor.
In general prezintă un slip puternic lustruit.
Prima grupă o constituie în general vasele mari, cu decor excizat, umplut cu pastă
albă.

Decorul constă in benzi excizate de 23 cm, zig-zaguri, dreptunghiuri, meandre,
cercuri, iar într-un singur caz apare decorul
în dinţi de lup şi triunghiular.
Excizia alternează cu benzile lustruite, cu
caneluri şi cu pictura cu ocru roşu.
Forma predominantă este cea bitronconică.

Tot în această grupă se includ vasele care
au partea superioară lustruită, pictată sau
excizată, iar partea inferioară cu barbotină,
mai fină.
Se remarcă două elemente interesante.
Arderea intenţionată a vaselor in acelaşi timp
în două culori, roşu şi neg.ru, oxidant şi reducător, pentru fiecar"e faţă separat. Acest
lucru denotă o foarte bună mînuire a tehnicilor de ardere şi probabil şi o preparare
specială a pastei sau slipului.
O serie de vase arse reducător, sint pktate anterior arderii cu ocru, care în urma
trecerii prin foc, devine cioco:atiu, îmbinarea de nuanţe gri şi brune dînd un efect
coloristic plăcut.
Cea de-a doua grupă este alcătuită din
foarte fină, din pastă foarte bună,
arsă oxidant, negru sau cenwşiu, lustruită
puternic.
~ramica

arheologice
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Ceramkă grosolană.
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La această categorie ceramică sînt foarte
frecvente canelurile dispuse pe glitul vaselor. Majoritatea vaselor sint paharele bitronconice cu fundul plat, mai rar străchinile şi
vasele globulare, cu gîtul îngustat. Sînt frecvente fundurile cu "umho" şi destul de dese cele inelare. Ca elemente decorative se
utilizează proeminenţele ascuţite sau perforate, pictu1a cu grafit sau ocru în interiorul
buzei. Rar apare excizia adîncă sau alternarea zonelor date cu slip şi lustruire, de
culoare neagră, cu zone cenuşii, cu linii incizate, reţele rectangulare, triunghiuri, etc.

mărgele1e din valve perforate de cardium,
unele păstrlînd urme de pictură cu ocru roşu, melci marini, brăţările de scoici de apă
dulce. Deocamdată lipsesc podoabele din
Spondylus.
Alături de podoabele din scoici apar măr
gelele din cuarţit alb, şlefuit şi lustruit, pandantivele romboidale din aceeaşi rocă, pandantive circulare din diabaz şi corn de cerb,
pandantive semilunare din corn de cerb.
Obiectele de cult sînt sărac reprezentate.
A fost descoperit un singur picioruş de idol,
nedecorat şi probabil un picioruş de la o
O altă categorie importantă o constituie mică măsuţă de cult.
uneltele de piatră şi os. Oele mai comune
O descoperire interesantă, legată probabil
sint cele de silex, mai ales lamele şi răzui de unele practici de cult o constituie un
toarele, mai rar vîrfurile, de obicei ·retuşate. cristal de spat de Islanda, mineral care da1n vegetal a fost descoperit un virf de
torită dublei refracţii produce răsturnarea
su1iţă, cwplit pe ambele teţe, în formă de
imaginilor. Pe teritoriul României nu se gă
uunză. De asemenea a fost des-coperit un
seşte decî-t în Maramureş. S-au găsit şi bulnuc1eu rotund de silex şi un percutor.
gări de ocru şi din substanţă a1bă folosită
Din economie se utilizau şi aşchii şi la- pentru decorare.
me, care păstrau cortexul de calcar, sau se
Locuitorii aşezării de la Sarichioi practireutilizau uneltele rupte. ln unele cazuri se cau ag.ricultura, nomadizînd periodic intr-un
foloseau şi lame din calcar cristalin adus de teritoriu, părăsind sau revenind :în aceeaşi
la Enisa1a. Tot din silex a fost confecţio aşezare, în funcţie de secătuirea sau refanată o unealtă folosită probabil pentru luscerea fertilităţii soiului. Marele număr de
truirea ceramicii, de formă paraleâpipedică, oase de animale domestice, precum şi cele
avind feţele puternic lustruite. O alta grupa de cerlb carpatin şi lopătar, mistreţ şi pasari
o constituie topoarele, teslele şi dăltiţele con- arată că o parte importantă a hranei era
fecţionate din roci vulcanice dure, mai ales
oferită de surse animale. De asemenea se
d1abaz. Din 5 topoare descoperite, J sint pe~· practica pescuitul, inclusiv al sturionilor şi
forate. S-a descoperit şi un topor greu, cu culesul moluştelor. Dintre meşteşuguri,· ală
şănţuire pentru ataşare de miner. Resturile
turi de olărit, prelucrarea pietrei şi osului,
de rişniţă, ca şi frecătoare~e sînt şi ele frec- se mai practica şi ţesutul şi impletitul. Unevente, ca şi diverse f.ragmente rectangula- le funduri de vase prezintă urmele imprere de gresie, utilizate pentru pisarea unor siunilor de rogojină. Un număr de produse
- dia·bazul, ocrul, cristalul de spat de Issubstanţe, in special ocru.
In cadrul săpăturilor s-a descoperit un ma- landa provin din zone mai îndepărtate, fiind
re număr de unelte de os şi corn: străpun obţinute pe calea schimbului. Descoperirile
de la Sarichioi aduc date noi asupra neolitigătoare, sule, pumnale, cuţite, spatule, ~ă
păligi, precum şi o serie de oase cresta-te în cului din Dobrogea. Ele atestă că purtătorii
culturii Boian trăiau, în fazele finale ale culcoadă de rîndunică, folosite probabil pentru
turii, in Dobrogea de Nord pînă la ţărmul
ţesut. Dintre podoabe cele mai frecV'ente sînt
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Fig. 17. Fund de vas cu impre3iune de
rogojină.

Fig. 18. Sarichioi
La Bursuci 1978: vedere
dinspre vest - nivelul II şi necropola.

Fig. 19. M 1.

Fig. 20, M 3.
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M. Negre. În acest sens descoperirile izolate
mai vechi de la Tariverde, Gura Dobrogei,
Cheia, Palazu, Constanţa, Costine.şti apar într-o lumină nouă.
Interesantă apare situaţia şi in ceea ce
priveşte raporturile care au existat între
purtătorii acestei culturi şi cei ai culturii
Hamangia. În aşezarea de la Sarichioi nu
s-au descoperit decit două fragmente ceramice, care ipotetic ar putea aparţine culturii
Hamangia. In schimb, 'întîmplător a fost des-

coperit un frumos f.ragment care atestă influenţa culturii Precucuteni asupra culturii
Hamangia.
În cadrul săpăturii a fost descoperit şi un
buton sferic, din pastă neagră, aparţinînd
probabil culturii Karanovo III. Descoperirile
de la Sarichioi atestă încă odată că tranziţia de la cultura 'Boian la Gumelniţa s-a fă
cut gradat, in această etapa apăr'ind in paralel elemente ale culturii Boian V şi Gumelniţa 1.

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

Z. SZEKEL Y,

ZS. SZEKEL Y

ASEZAREA DIN EPOCA BRONZULUI
'
DE LA PETENI

Satul Peteni (comuna Zăbala, jud. Co- 5 X 5 m, fiind dezvelită astfel o suprafaţă de
vasna) a devenit cunoscut în literatura de 60 x 120 m2. Şanţul executat arată urmă
specialitate prin descoperirea unui te7.aur toarea stratigrafie: sub humusul gros de
dacic găsit în anui 1960 in urma lucrărilor 30 cm (strat arat) se află un strat de cultură
agricole la sud de comună pe platoul Hotade culoare castanie gros de 40 cm plin cu
rul de jos - Panta de Mesteceni, propriefragmente de vase, urmat de un alt strat de
tatea Cooperativei agricole de producţie. ln
culoare galbenă, un strat de nisip. Stratul
urma acestei descoperiri terenul a fost cerde
cultură a fost de.ranjat de gropile unor
cetat de către speciali'Ştii Muzeului din Sf.
Gheorghe cu care ocazie a mai fost desco- morminte cu schelet, al căror fund în geneperit un alt punct arheologic, unde în urma ral a fost săpat in stratul de nisip.
Şanţul a secţionat 2 bordeie, dintre care
aratului au ieşit la iveală fragment'e de vase
forma unuia a fost stabilită. Este vorba de
şi oase umane. ln anul 1962 pe acest loc
s-au făcut sondaje de verificare şi au fost un bordeiu de formă dreptunghiulară săpat
desvelite restut~i de locuinţe, de vatră, frag- în pămînt cu dimensiunile de 2 X 2 m într-un
mente de vase şi 8 morminte cu schelet, ca- colţ cu o vatră circulară făcută din pietre.
re au fost întinse pe spate şi orientate în Inventarul bordeiului constă din fragmente
direcţia est-vest. Ceramica descoperită se
de vase şi dintr-o piatră de măcinat de formă
prezintă ca un a<:>pect de cultură Noua de
ovală. Pentru încadra.rea cronologică a borla sfî~itul epocii bronzului, iar unele frag- deiului ca element de datare ne serveşte cemente de vase au avut aspect hallstattian.
ramica găsită în bordei şi în şanţ. MateriaSăpăturile de mai mare amploare au fost
lul ceramic re.prezintă următoarele forme:
reluate în cursul anului 1978.
borcane fără toarte şi oale cu toartă. Sint
Aşezarea a fost si-tuată pe un teren mai
decorate şi fără ornament. Elemente de deridicat pe malul stîng al unui pîrîu, care se
cor sînt: bl'îu simplu, br'îu însoţit de alveole,
varsă în Rîul Negru, la capătul sud-vestic
.împunsături cu unglhia, toate aşezate sub
al satului, pe partea dreaptă a drumului,
buza vasului. Unele vase ·sînt decorate şi cu
care duce la Zăbala.
mătura {Besenstrich). Se găseşte şi vasul cu
rrerenul a fost secţionat 'în direcţia nord- 2 toarte supraînălţate deasupra huzei vasuvest, sud-est cu un şanţ lung de 80 m. Per- lui. Un fragment de vas pe umăr este dependicular pe ambele părţi ale şanţului au corat cu un şir de puncte împunse, cu o lifost deschise casete cu dimensiunea de nie incizată de care se leagă triunghiuri
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umplute cu linii orizontale şi cu buton cu
vîri ascuţit.
Un alt grup de ceramică este făcut din
pastă bună, arsă de culoare neagră. Acest
grup de ceramică reprezintă di'ferite forme
ca c~ti mici cu toartă, decorate cu linii incizate, cu caneluri late aşezate vertical pe
toarta sau pîntecul vasului ·şi vase mari cu
perete g.ros. Acestea din urmă au glît cilindric, decorate pe umăr cu butoni şi cu caneluri în formă de ghirlandă. Un vas tot cu
git cilindric este decorat cu triunghiuri fă
cute cu linii incizate.
Pe baza materialului ceramic aşezarea se
poate incadra în epoca de tranziţie intre
epoca bronzului şi prima vîrstă a fierului
(Hallstatt A) eventual se poate considera, ca
prima fază a primei vîrste a fierului în
sud-estul Transilvaniei. S-au păstrat unele
tipuri de vase şi elemente de decor caracteristice pentru cultura Ciomortan (triunghiuri
cu haşuri, cu capetele petrecute) şi pentru
Cultura NO'Ua (vase decorate cu brîu în relief, strachina cu 2 torţi supraînălţate) dar
sînt prezente şi vase caracteristice pentru
faza timpurie a primei vîrstă a fierului.
Aspectul ceramicii, fiind reprezentate şi tipuri de vase din epoca bronzului, arată că
aşezarea reprezintă o etapă mai timpurie
ca aşezările de la Reci şi Cernat. Pentru confirmarea acestui fapt un argument în plus
este în caseta nr. 14 deranjate de pomii să
diţi şi de gropile mormintelor din feudalismul timpuriu au fost .găsite bucăţi de zgură
de fier, care aparţin unui atelier de topit
minereuri de fier distrus complet. Iar două
morminte, in care scheletele au fost aşezate
in poziţie chircită, dacă se dovedesc cu siguranţă că nu aparţin epocii feudalismului
timpuriu, atestă şi mai mult că la Peteni a
fost o aşezare şi unele morminte dintr-o
fază timpurie a primei vîrste a fierului.

Primul mormînt a fost descoperit în C.14,
este un mormînt dublu. Un bărbat a fost depus în decubit dorsal, cu membrul superior
drept îndoit peste torac~. cu falangele pe
stern, mina stingă a fost pusă puţin deasupra
centurii. Peste centură, cu vîrful peste iliacul drept, a fost depus un cuţit de fier.
Membrul inferior sl!ing a fost indoit de la
genunchi. Scheletul al doilea a fost depus
în stinga primului inhumat, a fost femeie, in
decubit dorsal cu picioarele periect întinse.
Cuţitul, mai mult lama curbă a unui cuţit,
este din fier, la miner fără prelungire.
Al doilea mormînt, o femeie, a fost descoperită in C.15 a fost depusă intr-o groapă
ovală .în poziţie chircită, membrele inferioare au fost strînse pachet şi aduse cu genunchii în dreptul feţei. In secţiune s-a vă
zut clar, că stratul de cultură de culoare cafenie acoperea mormintul, prin urmare nu
aparţinea epocii feudalismului timpuriu.
Orientarea scheletelor în primul ·caz a fost
V-E, iar in mormîntul al doilea SV-NE.
Peste aşezarea din epoca bronzului tîrziuHallstatt timpuriu s-a suprapus un cimitir
din feudalismul timpuriu, sec. al XII-lea.
Morţii sînt înhumaţi fără .cosciug, întinşi pe
spate, cu braţele lîngă corp, cu orientare
V-E. Sînt fără inventar sau cu inventar
sărac; bijuterii caracteristice sînt inele de
tîmplă cu capăt in formă de S din argint şi
din bronz. Pe degete au fost inele făcute din
bară de argint cu secţiune rotundă sau intorsadă. In trei morminte au fost găsiţi denari de argint ai regilor Geza II şi Bela III
(1186-96).
Săpăturile sint numai în stadiu de început, prin urmare rezultatele nu sînt concludente şi numai după dezvelirea aşezării întregi pot fi formulate concluzii definitive
in privinţa aşezării şi mormintelor din epoca
de bronz tirzie-Hallstatt timpuriu şi a cimitirului din feudalismul timpuriu.
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ASEZAREA DIN EPOCA BRONZULUI
'
DE LA OSTROVUL MARE- COLONIE

fn cadrul cercetărilor complexe efectuate
in zona Porţile de Fier II, săpăturile arheologice s-au bucurat de o atenţie deosebită,
datorită caracterului de urgenţă conferit de
inaintarea vertiginoasă a lucrărilor hidracentralei de pe insula Ostrovul Mare.
Săpăturile arheologice începute in 1976 au
fost continuate şi în anul 1978, deschizîndu-se un şantier la km fluvial 863, în imediata apropiere a coloniei lucrătorilor de la
hidrocentrală. Suprafaţa pe care s-au efectuat săpăturile, urma să fie acoperită cu o
mare masă de pămînt, lucru care a determinat ritmul alert al cercetării şi începe.rea
săpăturii de la sud către nord. Menţionăm
faptul că lin zonă fuseseră trasate în anii
anteriori secţiuni de control dar care nu
surprinseseră nivelul de locuire.

In vara anului 1978 am trasat patru secparalele cu Dunărea dispuse în direcţia NV-SE, în lungime totală de 108 m.
ţiuni

Stratul vegetal gros de aproximativ 10 cm,
era urmat de un altul, cu material arheolologic, iar la 0,40-0,50 m a apărut nivelul
viu format din nisip galben humusoid.
Din zona centrală a primei secţiuni remarcăm un fragment de statuetă antropomorfă şi o figurină zoomorfă reprezentînd
o pasăre.
In carourile 16-19 din prima secţiune,
prezentînd o mai mare frecvenţă de frag10 - Materiale

şi cercetări

arheologice

mente ceramice şi vase fragmentare, a fost
surprins conturul unei locuinţe. Ca urmare
a acestui fapt, au mai fost deschise două
secţiuni perpendiculare pe prima, lucru ce
a permis surprinderea conturului locuinţei
pe aproape toată lungimea.
Locuinţa, de o formă alungită şi orientată
aproximativ NS
avea
dimensiuni de
2X3,75 m.
In interiorul locuinţei au fost surprinse
multe fragmente de chirpir iar pe latura de
est, urmele unei vetre. Materialul recoltat
din perimetrul locuinţei, pe lîngă faptul că
este bogat în comparaţie cu restul terenului
cercetat, este şi de o mare diversitate.
Pe lînl!ă marea densitate a fragmentelor
ceramice aparţinînd unei mari varietăţi de
vase. semnalăm existenţa unui topor votiv
din lut în stare fragmentară, un capac de
vas miniatura! şi o jucărie pentru copii avînd
o formă sferică.
Nu lipsesc nici greutăţile pentru plasă,
vasele de o formă alungită precum şi ceştile, bine reprezentate de două piese de mici
dimensiuni.
In mod deosebit atrage atenţia o piesă Je
formă elipsoidală frumos decorată, care n
fost găsită în stare fragmentară. In număr
destul de mare apar unelte din silex dar metalul nu este reprezentat decît de o mică
bucată de aramă.
Doar în locuinţă numărul fragmentelor
de statuete antropomorfe ajunge la opt, loc
din care au fost recuperate şi cîteva pintadere.
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Secţiunile 2, 3 şi 4 nu au mai adus elemente noi în plus, ba mai mult, nivelul de
locuire se subţiază către nord, dispărînd in
următorii metri in care nu se mai întîlnesc
decit sporadic fragmente ceramice.
Bănuim că aşezarea s-a intins mai mult
către Dunăre. Zona aceasta lată de 150 m nu
a fost sondată deoarece intreaga suprafaţă
fusese rasă de lama unui buldozer pînă la o
mare adincime.

Materialul ceramic prezent din abundenţă
poate fi împărţit in două categorii: decorat
şi nedecorat.
Ţinînd seama de modul de ornamentare
a ceramicii, de forma pieselor intregi, putem
face precizarea că locuinţa aparţine culturii
Girla Mare care este un aspect local al marelui complex al cimpurilor de urne răspîn
dit in sud-vestul ţării noastre in Serbia şi in
nord-vestul Bulgariei.
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RAPORT PRELIMINAR DE CERCETARE
ARHEOLOGICA LA PODEI, TG. OCNA

In campania 1978 cercetările arheologice
din staţiunea cu mai multe nivele de la Podei Tg. Ocna, au avut drept scop lămurirea
problemei fortificaţiilor, precum şi obţinerea
unor date mai detaliate despre locuirea dacică şi cea din faza Cucuteni B. Cercetările
din acest an constituie continuarea investigaţiilor mai vechi din anii 1956, 1973 şi 1977.
Pentru a pune in evidenţă existenţa unui
eventual sistem de fortificaţie am concentrat
săpăturile pe şaua de legătură a platoului.
A;ici am trasat o secţiune cu lungimea de
50/2 m. Sperăm să surprindem urmele unor
fortificaţii cucuteniene, monteorene sau dacice. Din cauza suprafeţelor plantate cu vie
nu am putut trasa secţiunea decit de la marginea platoului. Pe traseul şanţului au fost
surprinse resturile unor construcţii dacice
din sec. I. i.e.n.-I e.n. Urmele acestor construcţii se prezintă sub forma unor aglomerări liniare de pietre de riu cu lăţimea de
circa 3-3,5 m, uneori mai inguste. Au fost
întîlnite mai multe aliniamente de acest fel,
dispuse paralel şi la distanţe variabile. Intre
pietrele acestor "ziduri" au fost găsite fragmente ceramice cucuteniene puternic carodate şi fragmente ceramice dacice, care pot
fi datate in perioada clasică. Caracterul acestor construcţii dacice nu a putut fi precizat

10"

in stadiul actual al cercetărilor. Pe viitor va
fi necesară o dezvelire a unei suprafeţe mai
mari de teren. Perieghezele întreprinse au
dus la descoperirea unui mic turnul aflat la
circa 50 m de aşezarea de pe Podei. Turnului se află pe partea dreaptă a Pîrîului Strigoiul. Movila a fost răscolită, probabil de
căutătorii de comori. Săpătura a afectat centrul tumulului, de unde au fost scoase mai
multe pietre mari, unele purtind urme de
foc. Inclinăm să atribuim acest turnul getodacilor care au locuit in sec. I i.e.n. - I e.n.
Totuşi nu poate fi exclusă existenţa unui
turnul monteorean cu ring de piatră.
O altă problemă care ne-a preocupat in
această campanie a fost aceea a aşezării Cucuteni B. Cercetările au fost concentrate, ca
şi in campania trecută, pe partea de est a
platoului, unde existau citeva suprafeţe neplantate cu vie. In această campanie am continuat degajarea unor locuinţe şi gropi descoperite in anul trecut. Din săpături au rezultat numeroase materiale ceramice care
oferă unele date despre aşa numita ceramică
"varianta monteoreană". Au fost recoltate o
serie de unelte din piatră şi silex. Săpăturile
din acest an au permis îmbogăţirea cunoş
tinţelor noastre despre staţiunea arheologkă
Podei Tg. Ocna.
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CERCETARI DE SALVARE LA MILITARICÎMPUL BOJA [CAMPANIA 1978]
Raport preliminar

În cartierul Militari pe terenul numit Cimpul lui Boja in perioada 23 iunie - 10 iulie
1978, s-au realizat cercetări arheologice, desfăşurate prin muncă patriotică a unui colectiv de studenţi, de la Facultatea de Istorie
şi Filozofie Bucureşti. Spre deosebire de anii
1958 şi 196-1 cind săpăturile arheologice s-au
executat in partea de nord şi est a terasei;
in cadrul anuiui ce
trecut acestea au fost
extinse in spechll spre marginea sudică
înaltă; abruptă a mamelonului, singurul loc
und~ terenul era liber, necultivat, avind în
faţă' cursul· riului· Diinboviţa. Menţionăm că
in perioada cercetărilor anterioare au fost
surprinse două locuiri · din perioada feudalismului timpuriu aparţinînd secolelor II-III
şi respectiv VI~VII. În 1978 cele două secţiuni ri:otate SI şi S II ce au secţionat terenul pînă la baza terasei, aveau pămîntul la
suprafaţă răscolit şi distrus de .lucrările moderne, aşa încît solul vegetal actual şi cel
cenuşiu (cu materiale de sec. II-III) erau
aproape în intregime distruse.
La adincimea de 0,35-0,45 m faţă de solul
actual săpăturile au atins un strat de pămînt
negru măzăros compact nestrăpuns de lucrări moderne, în al cărui conţinut s-au aflat
fragmente ceramice din epoca bronzului, căr
bune şi oase; sub acestea ză·cea pămîntul 'Castaniu neumblat.
Spre capătul de sud şi spre centrul primei
secţiuni a fost suprins conturul unei gropi
cercetată atit prin casete deschise pe latu-

a

rile de est şi vest ale respectivei secţiuni, cit
şi prin secţiunea II.
Forma gropii ovală aproape rotundă cu
diametrele de aproximativ 2,10/1,80 m avea
latura nordică tăiată de un stilp rutier şi de
drumul amenajat ce ducea spre comuna Roşu - Militari. In această groapă in afară de
fusaiole s-au găsit un răzuitor, o lamă de ferestrău şi un virf de săgeată executate din
silex.
Atit in groapă cit şi in strat nu au existat
unelte din piatră lustruită ori nisipoasă, in~
tilnite de obicei in aşezările Glina III.
Inventarul gropii in afară de o mare cantitate de fragmente ceramice, conţine fragmente de chirpic ars puternic şi numeroase
oase de animale domestice.
· Ordinea de umplere a gropii cu pereţi verticali păstraţi parţiali pe o latură in partea
superioară şi uşor bombaţi in spre bază a
fost următoarea: la fund o depunere de pă
mînt înnegrit cu cărbune şi cenuşă, iar mai
sus un strat de pămînt înroşit cu bucăţi de
chirpic, cenuşă şi fragmente ceramice. La
fel conţinutul gropii indică inventarul obiş
nuit al unei locuinţe-bordei distrusă de un
incendiu şi nu al unei gropi menajere.
Ceramica aflată in cantitate considerabilă
a dovedit existenţa unei game de forme
variabile din care s-au putut intregi doar
cîteva profile.
Din punct de vedere al compoziţiei pastei distingem o categorie alcătuită dintr-o ce-
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mai grosolană şi o a doua formată din
mai fină.
Prima încadrează vasele lucrate dintr-o
pastă prost frămîntată neomogenă şi friabilă,
în al cărui conţinut se observă mult nisip,
mică, pietricele, calcar şi cioburi pisate, arderea realizată incomplet, la roşu cărămiziu
sau cărămiziu spre galben, dă vaselor pe suprafaţa lor pete, iar în spărtură sînt cenuşii
sau negre. Din această categorie de vase au
fost descoperite recipiente de dimensiuni
mijlocii şi mici cu profilul în forma literei S
prelung sau uneori au apărut şi vase cu gîtul
în formă de pîlnie.
A doua grupă încadrează vasele de culoare gălbuie, lucrate dintr-o pastă destul de
impură, dar bine frămîntată, în spărtură avînd culoarea gri, neagră sau brună. Pe lîngă
formele de vase întîlnite în prima categorie,
mai apar şi castroanele.
Aproape toate recipientele din cele două
categorii menţionate sînt decora te cu: şiruri
de găuri butoni, executaţi în pasta crudă din
interior spre exterior; mai rar întîlnim ca
ornament găuri mici succesive realizate pe
exteriorul vasului respectiv. Tot ca decor
mai apare folosit cîte odată şi brîul alveolar.
Multe fragmente au buza crestată sau alveolată. Decorul de butoni era aşezat întotdeauna pe gîtul vasului, de cele mai multe ori
chiar sub buză. Un număr restrîns de vase
arată şi folosirea tehnicii barbotinei organizate, aceasta formînd pe vas linii oblice; paralele mai mult sau mai puţin continuie.
ramică

ceramică

Acest gen de decor a fost desigur preluat din
cadrul culturii Gumelniţa. Deşi tratat într-un
mod original, acest decor dovedeşte în plus
fondul autohton neolitic din care s-a dezvoltat cultura Glina III.
Ultima categorie o alcătuieşte ceramica
cu suprafaţa lustruită, avînd culoarea gri închis sau chiar neagră. Arderea incompletă dă
aceluiaşi vas nuanţe ce variază de la negru
la brun cenuşiu închis. Această categorie cuprinde numai fragmente de boluri precum
şi vase ce pot indica recipiente tronconice cu
fundul îngustat continuat prin pereţii uşor
arcuiţi
terminaţi printr-o gură largă şi
dreaptă. Pe umăr vasele poartă o tortiţă modelată neglijent, in secţiune rectangulară.
Situaţia stratigrafică existentă la Militari
nu ne îngăduie o clasificare cronologică, în
schimb o atentă analiză a ceramicii aflată
aici şi mai precis folosirea pe vase a decorului de butoni succesivi, realizaţi din interiorul spre exteriorul vasului ne determină
să considerăm că la Militari ceramica se
încadrează in ceea ce A. Prox denumea faza
B in cultura Schneckenberg caracteristică
aceleaşi culturi materiale aflată la Ciurel Bucureşti, celei de a doua gropi (notată B)
din cartierul Roşu cuprins in zona nordică
a Capitalei, sau corespunzind nivelului II de
la Cuciulata.
Intrucit pe dealul de la Militari Cîmpul
Boja urmează să se realizeze lucrări edilitar
urbanistice anul acesta cercetările arheologice vor fi reluate.
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RAPORT PRELIMINAR DE CERCETARE
ARHEOLOGICA LA MARGINENICETATUIA
'

Staţiunea arheologică Mărgineni -

Cetă

a fost cercetată sistematic incepind cu
anul 1973. In momentul de faţă, aproape intreaga suprafaţă a aşezării cucuteniene a fost
investigată. Au fost lăsaţi cîţiva martori pentru verificări ulterioare. Menţionăm că o bună parte din aşezarea cucuteniană a fost distrusă inainte de inceperea săpăturilor arheologice. Măsurile pe care le-am luat din primii ani pentru a atenua pericolul alunecări
lor de teren şi-au arătat utilitatea, astfel că
ţuia

am putut cerceta

staţiunea fără să

se mai

cea mai mare parte s-a prăbuşit datorită alunecărilor de teren. Locuinţa se datează in
faza Cucuteni A 2 , după materialul ceramic
descoperit. In chirpicul locuinţei, deranjat de
modern au fost descoperite două fragmente de mandibule umane şi încă citeva
oase care par omeneşti. Putem afirma că
şanţul

oasele des,coperite aparţin, cu destulă !probabilitate unui purtător al •culturii Cucuteni. In
apropierea oaselor desooperite, a 'fOISt găsit un
fragment de topor votiv de lut.
cum am mai spus am procedat

de teren.

Aşa

In anul 1978 săpăturile de la Mărgineni
Cetăţuia au fost desfăşurate cu fonduri reduse, deonrece, practic, cercetarea era încheiată.
In această campanie am procedat la săparea
cîtorva mici suprafeţe care rămăseseră nesă

săparea

producă alunecări

pate între

secţiunile

din anii

trecuţi şi

margi-

nea platoului care s-a prăbuşit in anul 1970.
Tot acum am săpat o mică secţiune (S XVI)
cu dimensiunile de 12,5/2 m care de fapt
constituie prelungirea secţiunii 11/1973. Tn
această porţiune partea rămasă intactă a pl3.toului este foarte îngustă, doar 2, 70 m, fiind
deranjată şi de un şanţ modern. In partea
centrală a secţiunii a fost descoperită o mică
parte dintr-o locuinţă cucuteniană, care in

ţiunile

şi

la

unor mici suprafeţe aflate intre secdin anii trecuţi şi marginea prăbuşită

a platoului. Aceste porţiuni nu puteau fi rezervate ca martori, deoarece în mod sigur în
:mii următori vor aluneca. Am considerat că
este bine să recoltăm materialele aflate aici,
mai ales că puteau oferi unele legături cu
materia lele din complexele de locui re deja
cercetate. Săpă turile acestea prezintă aceiaşi
confirmînd chiar foarte
clar stratigrafia stabilită in primii ani de cer-

situaţie stratigrafică,

cetare. Putem preciza cu certitudine că între
nivelele Cucuteni B şi A se intercala un nivel, probabil sporadic şi subţire de depuneri
Cucuteni A-B. .Aicest lucru se
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faptul că locuirea cea mai consistentă din
faza A-b/B s-a aflat pe porţiunea prăbuşită a
plutoului. De altfel şi locuirea Cucuteni B se
pare că a fost concentrată tot în această parte
a platoului. Nu este exclus, totuşi ca locuirea
Cucuteni A să fi fost mai intensă, mai indelungată şi să fi ocupat o suprafaţă mai mare
decît în celelalte două perioade.

de la Mărgineni-Ce
este în momentul de faţă săpată integral. Cu toate că o parte însemnată a aşeză
rii a fost distrusă de alunecările de teren,
datele obţinute în cele şase campanii de să
pături, îmbogăţesc considerabil cunoştinţele
noastre despre comunităţile şi purtătorii culturii Cucuteni.
Aşezarea cucuteniană

tăţuia
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DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE
DE LA LOZNA COMUNA DERSCA
ASEZAREA HALLSTATTIANA
'

Prin săpăturile arheologice care s-au efectuat în anul 1978 pe Dealul Morii din apropierea turbăriei de la Lozna s-a cercetat parţial o aşezare de la începutul primei epoci a
fierului.
In sectorul respectiv s-au efectuat trei
secţiuni în anii 1976-1977 cînd s-au adunat
numeroase fragmente ceramice caracteristice
acestei perioade fără să se delimiteze locuinţe
sau gropi. In anul 1978 cercetările noastre
au afectat aceeaşi zonă dar pe porţiuni mult
mai mari şi mai ales pe partea cea mai înaltă
a dealului. In acest fel s-a cercetat prin şanţuri paralele şi casete o suprafaţă de circa
4 500 mp. iar prin cercetări de suprafaţă şi
cu ajutorul detectorului o zonă inconjurătoare de circa 20 kmp.
Aşezarea hallstattiană din cadrul
căreia
s-au cercetat 6 locuinţe şi două gropi, ocupă
o suprafaţă destul de întinsă pe acest deal,
nedclimitată încă cu precizie, constînd dintr-un strat de cultură relativ destul de subţire.

Din punct de vedere stratigrafic nivelul de
locuire hallstattian se află imediat sub solul
arabil, fiind din această cauză, foarte afectat
de lucrările agricole, alunecările de teren şi
eroziunea solului. In ,;(profilul secţiunilor
acest nivel se evi(lenţi:ază• printr-o culoare
cenuşie închisă" cu resturi de cenuşă, pămînt
ars de culoare neagră sau galben roşcată,
grupuri de cărbuni, fragmente ceramice, oase
şi pietre de rîu.
·'
11 - Materiale

şi cercetări

arheologice

Aşezarea se caracterizează prin locuinţe
de suprafaţă situate la distanţe relativ ma'("i
una de alta şi prin citeva gropi menajere sau
rituale.
Forma locuinţelor nu se poate deliwita
deoarece resturile de pereţi şi vatră sînt râspîndite pe o suprafaţă relativ mică de formă
neregulată cu prelungiri în diferite direcţii.
Trei dintre aglomeraţiile de chirpici şi resturi de lipitură arsă sînt destul de nesemnificative, dar le-am considerat locuinţe pe baza
profilelor care indică acest lucru prin aglomerarea chirpicilor in sol şi a resturilor de
cenuşă, precum şi prin adîncirea respectivă
in strat faţă de nivelul de cultură respectiv.
Locuinţele 1-3 se caracterizează prin chirpici mărunţi aglomeraţi împreună cu resturi
ceramice şi diverse alte materiale, cenuşă,
cărbuni pietre. Fragmentele ceramke sînt
răspîndite şi în jurul acestor aglomerări pe
o rază de circa 6 metri uneori vase arproape
intregi. Tot în afara aglomerărilor de chirpid
s-au mai găsit resturi de vetre cu amprente
de nuiele şi lipituri. La cii'Ca 10 metri de locuinţa 1 ale cărei resturi erau răspîndite mai
' ...
'
mult, se afla o mică canti'tate de căiibuni de
pămînt, la adincimea de' 0,45 m. Bucăţele
mid de cărbUne de părni:n.t s-au mai găsit,
relativ •Ia· ·a:ceeB.tŞi adîndlÎle; în mai multe
locuri ain secţiunile făcute pe Dealul Morii.
. Locuinţele 4 şi 5 se afl.~u, relativ mai apropiate una de alta faţă ;de celelalte com.plexe.
· '· · Dfn locuinţa 4 caracterizată' p~i~tr-o mare
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aglomerare ae chirpici arşi.. pietre şi fragmente ceramice, pe o grosime de aproximativ 0,50 m s-au scos 8 greutăţi piramidale.
perforate, un cuţit din fier şi o pi~tră de ascuţit. Tot din această locuinţă s-au adunat
diferite fragmente de la un vas mare, zgurificat în cea mai mare parte, dinţi de mistreţ şi bineînţeles cărbuni.

5 situată la circa 3 metri spre est
de locuinţa 4, are dimensiuni mai mici dar
se aseamănă în ceea ce priveşte conţinutul
(resturi de pereţi şi fragmente ceramice).
Printre urmele acestei locuinţe s-au descoperit fragmente de la două ciocane din piatră şi porţiuni mai mari din vatră. Pe întreaga suprafaţă se aflau cărbuni, fragmente de
oase de animale şi pietre de rîu.
Locuinţa 6 situată la distanţa de 70 m în
linie dreaptă de locuinţa 4 se caracterizează
tot prin aglomerarea de chirpici mici neconLocuinţa

sistenţi, arsură puternică şi cărbuni.

Sub .locuinţa 6 se afla groapa nr. 2, cu
-'--0,50 m adîncită faţă de nivelul acesteia.
Pe întreaga suprafaţă cercetată s-au delimitat cu precizie numai două gropi. Groapa
nr. 1 din apropierea locuinţei 4 avea formă
rotundă cu diametru! de 1 metru şi adîncimea de 1,40 m faţă de solul actual de căl
care. Pe fundul gropii se afla circa o jumă
tate dintr-o oală de dimensiuni mari din pastă poroasă de culoare roşie, cu suprafaţa exterioare neagră şi lustruită, ornamentată pe
gît cu caneluri orizontale; fragmente dintr-o
cupă de dimensiuni mici din pastă fină, căr
buni, arsură şi pietre mari de rîu.
Groapa nr. 2 ce se afla sub locuinţa 6, avea
aproximativ aceeaşi formă şi adîncime. In
umplutura sa se aflau resturi de vatră şi de
pereţi, ceramică fragmentară, chirpici, cenuşă
ş_i cărbuni.

In afara complexelor menţionate, în secefe.ctuate de noi precum şi la suprafaţa solului, se aflau fragmente de vase din
aceleaşi categorii ceramice.
Din cadrul inventarului acestor complexe,
o deosebită importanţă o prezintă uneltele,
puţine la număr dar destul de semnificative
ţiunile

pentru

această perioadă de timp. Se remarcă
de fier, ca o piesă destul de rar întîlnită în mediul hallstattian timpuriu în nordul Moldovei.
Descoperit în cadrul locuinţei 4, acest cuţit are lama dreaptă şi limba de mîner aproximativ de aceeaşi lăţime. Această formă de
cuţit îşi are prototipul în cuţitele din bronz
din epoca mijlocie a bronzului, după a căror
formă s-au conceput şi cuţitele din os din
cadrul culturii Noua.
Un cuţit din fier de aceeaşi formă s-a de~
coperit în aşezarea din perioada timpurie a
primei epoci a fierului de la Truşeşti-Movila
din şesul Jijiei.
La fel de caracteristice acestei vremi sînt
şi ciocanele din piatră descoperite în locuinţa
5 şi un alt ciocan, găsit la suprafaţa solului
a cărui orificiu de fixare pe mîner n-a fost
terminat. Mai amintim de asemenea cîLeva
piese din piatră, mai ales ciocane descoperite
la diferite adîncimi în zăcămîntul de turbă
din apropiere, care împreună cu un celt de
tip transilvănean sînt caracteristice perioadei de sfîrşit a culturii Noua şi începutul
primei epoci a fierului.
Tot în locuinţa 4 se aflau aşezate în acelaşi
loc, într-o formă aproximativ circulară, opt
greutăţi piramidale şi alte mici fragmente de
la astfel de piese, fiecare avînd altă formă
şi mărime. Ele provin cu siguranţă de la un
război de ţesut ce se afla în acea locuinţă documentînd ţesutul ca un meşteşug casnic
obişnuit în această vreme în cadrul unor comunităţi de păstori şi crescători de vite.
Materialul ceramic descoperit este în general destul de bogat deşi din cauză că nivelul de cultură este foarte aproape de solul
arabil, este fragmentar, neputîndu-se reconstitui decît un număr redus de forme. Se
constată că forma obişnuită este aceea apar\inînd tipului "sac" în diferite variante, decorat cu brîu în relief, simplu, crestat sau,
mai rar, alveolat. Acest brîu este dispus singur, adesea sub un şir de găuri perforate, pe
vase de dimensiuni nu prea mari dacă ţinem
cont de grosimea pereţilor. Alături de aceas-

cuţitul
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poate fi amintită strachina tronconică cu marginea arcuită in interior şi cu caneluri oblice pe porţiunea rotunjită. Fragmentele din această formă sînt destul de rare. În locuinÎa 4 şi groapa 1 predominau
fragmente de la vase mari cu pereţii groşi cu
suprafaţa exterioară neagră, lustruită şi decorate cu caneluri orizontale.
In ceea ce priveşte pasta din care s-au lucrat aceste vase, se pot deosebi două categorii. O specie de calitate bună, fină, de culoare brun cenuşie sau cenuşie, avind cioburi
pisate şi microprundişuri ca degresant şi o
categorie de calitate inferioară, poroasă, foarte sfărîmicioasă. Din această din urmă categorie a fost modelat vasul de dimensiuni
mari din groapa 1.
In ceea ce priveşte decorul, in afară de
brîul simplu sau crestat şi canelurile se mai
întîlnesc mici proeminenţe conice dispuse pe
umerii vaselor.
Un mare număr de fragmente provin de
la vase cu pereţii verticali şi marginea tăiată
drept sau oblic, fără a prezenta vreun element
de decor. Ele au fost modelate din pastă bună cenuşie sau cenuşie gălbuie.
Aşezarea din care s-au prezentat complexele de mai sus prin caracteristicele sale,
privind în special ceramica, la care se adaugă cuţitul din fier şi restul inventarului, se
datează în faza de început a primei epoci a
fierului. In Moldova de nord, această fază s-a
ilustrat prin cercetările de la Truşeşti-Mo
vila din şcsul Jijiei, Corlăteni - Pe ţarină,
Andrieşeni Iaşi, Botoşana jud Suceava şi
alte aşezări în curs de cercetare.
tă formă

83

Descoperirile de la Truşeşti au documen·
tat pentru prima dată in zona Moldovei de
nord o aşezare in formă de sălaş, formată
din locuinţe de suprafaţă construite din lipitură de lut aplicată pe nuiele, ~tnf f:au frunzare.
Din punct de vedere cronologic, această
aşezare se încadrează in perioada de sfîrşit
a hallstattului timpuriu, secolele X-IX
i.e.n., pe baza analogiilor ce se pot face şi cu
alte descoperiri mai intense şi mai îndelung
cercetate din regiunea est carpatică a României. In citeva din aceste staţiuni cercetate,
aşezările corespunzătoare perioadei timpurii
a fierului suprapun niveluri din ultima perioadă a bronzului cultura Noua II, cum
s-a observat in aşezarea amintită de la Truşeşti, precum şi de la Botoşana jud. Suceava.
Nivelul respectiv, destul de subţire, suprapune pe acela al "cenuşarelor" caracteristice
culturii Noua, păstrînd şi multe elemente
specifice acestei culturi in ceea ce priveşte
inventarul arheologic şi mai ales preferinţe
pentru aceleaşi forme de teren.
Aspectul specific primei epoci a fierului,
caracterizat prin ceramică neagră sau brună,
lustruită, canelată şi faţetată, de factură esteuropeană, se întîlneşte în zona Moldovei
centrale şi de nord, ilustrat şi prin alte descoperiri, cum sint uneltele din piatră şi metal, obiectele de podoabă, arme şi piese de
harnaşament. In toate aceste categorii de descoperiri se observă tradiţia fondului cultural
mai vechi care dăinuie pînă către sfîrşitul
perioade hallstattiene timpurii şi inceputul
perioadei următoare.

ll"
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RAPORT ASUPRA SAPATURILOR
ARHEOLOGICE ÎNTREPRINSE
ÎN ANUL 1978 -ÎN SATUL TAŞAD,
COMUNA DRAGEŞTI [JUDEŢUL BIHOR]

Aşezarea cercetată este situată la 3 km sud-

est de satul Tăşad, la locul numit "Cetăţaua".
Ea ocupă aproape în întregime platoul superior al unui deal din zona colinară a versanţilor vestici ai Munţilor Pădurea Craiului.
Platoul superior se întinde pe o suprafaţă de
aproximativ 2 ha.
Văile ce înconjoară dealul pe 3 din laturi,
pantele abrupte, înălţimea mare (363 m), şi
poziţia dominantă a "Cetăţui" fac din aceasta
o fortăreaţă naturală cu o poziţie strategică
excelentă.

arheologice au inceput in anul
1969 şi au continuat pînă in anul 1978. ln
urma săpăturilor, care au scos la lumină un
foarte bogat material arheologic, se poate
afirma că aşezarea a fost populată, rind pe
rind, de o populaţie din epoca neolitică cultura Tisa - din perioada de trecere spre
epoca bronzului - cultura Coţofeni - din
hallstattul timpuriu (Ha A 1-A2) - cultura
ceramicii canelate şi în sfîrşit, de comunităţi dacice din vremea secolelor I i.e.n.
1. e.n.
Cercetările

Cercetările arheologice din campania anului 1978 s-au continuat pe latura nord-vestică a platoului. Aici, in această parte, a fost
sesizată o mai intensă locuire hallstattiană
şi dacică. Au fost săpate o casetă (C VIII/a
- 1978) cu dimensiunile de 14/5,50 m şi o

secţiune (S 14 - 1978) lungă de 25 m şi lată
de 1,50 m. Din cadrul descoperirilor din ariul
1978 remarcăm un complex de gropi rituale
din prima epocă a fierului şi o locuinţă dacică.

I. Gropile rituale hallstattiene

Cele trei gropi au fost descoperite in S 14
- 1978. Pentru descongestionarea lor au fost
deschise casete mai mici pe laturile şanţu
lui.
Groapa nr. 1 - Era de formă aproape cilindrică, cu deschiderea largă
(diametng
1,85 m) şi nu prea adîncă (0,65 m). Pe fundul
gropii s-au depus un "strat" de fragmente
ceramice provenite de la mai multe tipuri şi
exemplare de vase de dimensiuni mari.

---

Peste acest "pat" de ceramică au fost aşe
zate 4 oale mari şi un vas mai mic. Oalele
;înt negre in exterior şi cărămizii in interior,
de forme bitronconice, cu pereţii bombaţi,
umeri largi şi rotundiţi, buze inalte şi răsfrîn
te. Intre aceste vase, care au fost depuse
unul lîngă celălalt formind un dreptunghi
cu laturile aproape egale (fig. 1/1,2), s-a aşe
zat tot, in picioare, un vas borcan cu un şir
de alveole sub buză iar deasupra lor 4 proeminenţe mici. Tot intre vase s-au descoperit
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fragmente de cărbune şi moloz mă- petrecut pe acelaşi loc pe acelaşi rug, iar
runt. Cele 5 vase amintite au fost parţial unele dintre fragmente s-au amestecat.
acoperite de fragmente, mai mari sau mai
Groapa nr. 2 - Era de formă cilindrică,
mici, provenite de la oale cu pereţii groşi. dar de dimensiuni mai mici ca precedenta
Două oale, dintre cele 4 mari, au fost acope(diametru! deschiderii 1,25 m, adincimea
rite cu recipiente pentru a proteja alte vase 0,51 m). Era situată la 6 m distanţă de greadin interiorul lor.
pa nr. 1 şi perfora platforma unei locuinţe
Astfel vasul nr. 1, care a fost proptit la neolitice (fig. 2/1).
fund cu 4 pietre, era acoperit cu un castron
Direct pe fundul gropii s-au depus, ca un
cu partea inferioară tronconică, umeri proe- strat protector, fragmente ceramice proveniminenţi şi rotunjiţi, git inalt cilindric şi bu- te de la un castron mare (!:.=33 cm, diametrul
za vălurită cu 4 lobi.
maxim 52,5 cm) cu fundul ,mic, partea infeCastronul era depus cu gura in jos şi nu rioară tronconică, umeri proeminenţi şi roacoperea in intregime gura "urnei". Acope- tunjiţi, git inalt şi cilindric,' .. buza dreaptă.
rea însă bine gura unui alt vas (tip borcan) Sub umeri sint aranjate trei proeminente
aflat în interiorul oalei mari şi care, la rin- mari dispuse oblic in jos. Peste aceste fragdul lui, era introdus cu fundul in deschide- mente mari au fost aşezate 3 oale mari, de
rea unei oale bitronconice cu buza înaltă şi tip sac, cu torţi apucători sub buză sau pe
răsfrîntă. Aceasta era pusă pe fundul inteumăr. Două dintre ele erau culcate, cu funrior al urnei mari. Deci, cu alte cuvinte, in : dul orientat spre cel de-al treilea care era
oala nr. 1, au fost aşezate trei vase; castra- aşezat in picioare.
Intre vase au fost aruncate fragmente de
nul lobat, vasul-borcan şi oala bitronconică
(fig. 1/3-4).
cărbune, foarte puţine oase calcinate şi resIn interiorul oalei mari nr. 2 au fost gă- turi de locuinţe (fragmente de chirpici). Deasite fragmente cenuşii zgronţuroase care supra "pachetului" de vase au fost aşezate
aparţineau unui vas-borcan, decorat sub bu- bucăţLmari de ceramică. Dintre ele s-a puză cu o nervură alveolată.
tut restaura o jumătate de oală de tip borcan
In interiorul oalei mari nr. 3, chiar aproa- cu un brîu alveolar.
pe de fund, se afla o mică farfurie de culoaIn interiorul unei oale mari, culcate, s-a
rea neagră, cu buza vălurită şi ornamentată aflat un vas tip sac, cu pereţii uşor hornîn interior, pe margini, cu caneluri paralele. baţi, ce avea sub gît 4 proeminenţe mici oriOala mare nr. 4, a fost căpăcuită cu 0 stra- zontale. Odinioară acest vas a fost acoperit
chină tronconică cu buza faţetată. Ea a alu- de o strachină tronconică, cu buza trasă spre
necat de pe deschiderea vasului, probabil in interior şi alveolată, ornamentată in extetimpul astupării gropii. In interiorul oalei, rior cu incizii executate cu piaptănul. Stras-a găsit un mic fragment de ac din bronz. china a căzut de pe deschiderea vasului-sac
Toate vasele descoperite prezintă arderi dar a rămas in interiorul oalei mari (fig. 2/2).
secundare, dar ritualul focului nu s-a proVasele prezintă urme de arsură secundară
dus pe loc, adică in interiorul gropii. Vasele şi au fost depuse in groapă numai fragmenau fost aduse de la locul incinerării (rug?)
tar.
în stare fragmentară. Nici unul din recipiente
Groapa nr. 3 _ Era de formă cilindrică
nu a fost găsit intreg. Ele au fost sparte sau (diametru! 1 m, adîncimea 0,58 m) şi se afla
ciobite în prealabil.
la numai 2 m de groapa notată de noi cu 2. In
Dintre fragmentele ceramice care acope-· interiorul ei s-au aşezat fragmente mari dinreau complexul de vase din groapa nr. 1, tt·-un castron, identic ca formă şi pastă cu
unele se legau de cioburi găsite in groapa ri- cel aşezat ca "pat izolator" în gl'oapa nr. 2
tuală 2, ceea ce ne indică că incinerarea, s-::1
adică, cu fundul mic, partea inferioară troncenuşă,
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1, Groapa

rituală

3.

2. Groapa

Nr. 2, pri,vire de ansamblu.

rituală

Nr. 2, detaliu.

4. Inventarul depozitului de unelte din fier d escop eri.t in locuinţa dacică .

Loc uinţa dac i c ă .

Fig. 2.

Tăşad.
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RAPORT ASUPRA SAPATURTI..OR ARHEOLOGICE lNTREPRIN.SE LA TAŞAD lN ANUL 1978

conică, git inalt şi cilindric, buza dreaptă şi
sub umeri 3 proeminenţe mari. Printre fragmentele castronului amintit au fost găsite şi
alte fragmente mici provenite de la alte recipiente, precum şi o cantitate mică de căr
bune.
Ritualul observat, mai ales in cazul primelor două gropi, conţine foarte multe elemente comune cu alte descoperiri din nordvestul şi vestul României (Lăpuş, Voivozi,
Biharea, Oradea, Peşterile lzbîndiş, Igriţa şi
Ungurului, Remetea Mare, Susani, etc.), din
perioada Br. D - Ha A-B).
Complexul de gropi cultice sau rituale descoperite în 1978 la Tăşad se pot încadra, pe
baza inventarului ceramic, dar şi a celorlalte descoperiri similare de pe Cetăţaua, la
începutul epocii hallstattiene (Ha A 1) şi pot
fi atribuite purtătorilor culturii ceramicii
canelate.

Il.

Locuinţa dacică

In C VIII/b - 1978, s-a descoperit o locuinţă cu planul uşor trapezoidal, cu laturile
de 7,60/4,90 m. Ea era foarte puţin adîncită
faţă de nivelul de calcare antic. Pe laturile
lungi s-au putut bine sesiza contururile gropilor stilpilor de susţinere (cîte 3 pe fiecare
latură), (fig. 2/3).
In interiorul locuinţei s-au descoperit nu-
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meroase fragmente ceramice, lucrate fie cu
mîna fie la roată şi un fragment dintr-o greutate (?) de lut de formă piramidală.
In colţul nordic al încăperii, rezemat parţial de zid şi parţial de o piatră, s-a descoperit o rîşniţă circulară. Este partea fixă
(meta) şi este străpunsă pe centru de un orificiu în care s-a fixat un ax din fier.
La numai un metru distanţă de rîşniţa descrisă mai sus, înspre centrul locuinţei, s-a
descoperit un mic depozit de unelte de fier
aşezate pachet fiind, probabil, invelite într-o
pînză. Depozitul se compune din: 5 seceri cu
lamele uşor curbate şi avînd la mîner un
spin; 1 celt sau bardă cu un monşon perfect
sudat pe marginea gurii; 2 dălţi cu toc de
formă alungită (fig. 2/4).
Incadrarea cronologică şi etnică a locuinţei
este asigurată mai ales de inventarul eeramic, dar şi de piesele de fier. Pentru ele
avem analogii într-un număr foarte mare de
aşezări şi cetăţi dacice din vremea secolelor
1. î.e.n. - 1. e.n., ca de pildă, la Craiva,
Grădiştea Muncelului, Tilişca, Luncani, Blidaru, Poiana, Popeşti, Moigrad, etc. Seceri de
tipul celor descoperite la Tăşad se intilnesc
şi în lumea celtică unde sînt mai frecvente
mai ales in zonele estice. Pentru elucidarea
unor probleme legate de istoria dacilor, cercetările arheologice de la Cetăţaua de la Tă
şad, vor continua şi in cursul anilor viitori.
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SAPATURILE DIN ASEZAREA
'
·cETO-DACA DE LA SOCU-BARBATEŞTI,
[JUDEŢUL GORJ]

Pe raza comunei Bărbăteşti, satul Socu, pe
dreapta riului Gilort, la poalele dealului
"Cioaca Boia", săpăturile arheologice din vara lui 1978 au scos la iveală o întinsă aşe
zare geto-dacică, situată pe terasa inferioară
a riului (fig. 1).
Acest punct arheologic a fost sesizat de
specialişti cu mulţi ani în urmă datorită materialului ceramic care se putea recolt:t de
la suprafaţă 1 •
Cunoscut este că geţii respectind tradiţi.J
înaintaşilor 1or, alegeau pentru amplasaTea
aşezărilor, terasele apelor şi boturile de deal
apărate natural pe cel puţin două laturi, constituind aşezări de tip rural pe suprafeţe
mari, sau centre aglomerate, fortificate, pe
suprafeţe restrinse, datorită formei de relief.2
Ţinînd cont de aceste consideraţii, tipologie, aşezarea de la Socu Bărbăteşti se încadrează în categoria celor rurale, deschise şi
nefortifieate. 3 In spatele ei se r1dică semeţ
dealul "Cioaca Boia" care era folosit de
populaţia aşezării pentru refugiu şi apărare.

Din punct de vedere stratigrafic, acolo unde alunecările de teren nu au intervenit, s-a

(i)

• Din colectiv au făcut parte Elena Bărăgan,
muzeograf la OJPCN-Gorj şi Gh. Calotoiu, muzeograf, la Muzeul judeţC'an Gorj. Fotografiile au fost
realizate de Barbu Vasile.
1
A 1 e x an d r u O d o b e s c u, Chestionar arheologic, 1674, mss., Biblioteca Academiei R.S.R.
2
M i o ar a Turc u, Tipurile de aşezări şi locuinţe Latene din Cîmpia Munteniei, în Monumente istorice şi de aTtă, nr. 2, 1977, p. 56.

12*

re~diKtl de ~ţ

~ ~.Wri; e4fiti ~e

Fig. 1. Localizarea comunei Bărbăteşti faţă de
'Dg. Jiu şi Filiaşi.
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putut constata

avem un singur nivel de
cu excepţia zonei de
nord a platoului, unde în cadrul secţiunii
S IV a fost descoperită şi o groapă rotundă
de dimensiuni mici (circa 45 cm) şi-n care
s-au aflat materiale ceramice hallstattiene.
In amestec cu materialul ceramic de epocă
dacică s-au mai descoperit şi cîteva fragcultură

că

geto-dacică,

ferinţă uşor, zona suspectată ca fiind de in~
teres arheologic a fost imp~ţită convenţia·
nal in trei sectoare, care, la rîndul lor au fost
marcate cu literele A, B, C, după cum urmează:

Platoul pe care se găseşte aşezarea a fost
in două sectoare; cu litera A a fost
marcat sectorul neafectat de alunecări de te-

împărţit

Fig. 2. Vedere de ansamblu a aşezării geto-dacice de la Secu-Bărbăteşti. In prim plan
sectorul A, tn spatele lui (la nord) urmează sectorul B (care nu se vede tn fotografie) iar la
stinga este dealul .,Cioaca Boia" marcat cu litera C.

mente ceramice de factură romană, probabil
de import, plus o monedă de bronz de la impăratul Augustus, datată anii 19-15 i.e.n.
Dar asupra acestora vom reveni pe parcurs.
Acest nivel de cultură geto-dacic, este de
culoare cenuşie, iar grosimea lui variază intre cinci şi şaizeci centimetri. Cel mai bine
conturat este nivelul de cultură din partea
de est a platoului, deci spre albia riului Gilort.
Cronologic, materialele arheologice rezultate le putem atribui secolelor I i.e.n. - II
e.n. cu excepţia vasului hallstattian.
Pentru o stabilire judicioasă a cercetări
lor in timp şi pentru a avea un sistem de re-

ren

cu litera B sectorul afectat de alunede teren, iar cu litera C, a fost marcat
in plan dealul "Cioaca Boia" (fig. 2).
Pentru a inţelege mai bine stratigrafia
aşezării, sondajele au fost executate in sectorul A, deci, zona neafectată de alunecări
de teren.
S-au tras mai multe secţiuni, marcate cu
siglele S 1, S II, pînă Ia S IX, late de 2 m
şi ale căror lungimi au variat intre 12 şi
62 m.
Incadrindu-se tipologie aşezărilor rurale
deschise, nefortificate, aşezarea geto-dacă de
la Socu - Bărbăteşti are locuinţele dispuse
la intimplare, fără să respecte un plan dişi

cări
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nainte stabilit, ţar distanţele dintre ele sînt
variabile, ceea ce a făcut ca aşezarea să ocupe
o suprafaţă de teren apreciabilă .
In ceea ce priveşte tipul locuinţelor, deşi
săpăturile sint la început, am putut constata
că aici au existat locuinţe de suprafaţă şi
locuinţa tip bordeP.

Fig. 3.

Locuinţa

de

suprafaţă afectată parţial

Dominante, în cadrul aşezării de la Socu
Bărbăteşti, sînt locuinţe tip bordei care se
găsesc la adîncimea de cea. 0,80-1 metru de
la nivelul actual al solului.
Dintre locuinţele de suprafaţă, pînă în prezent a fost identificată numai una singură.
Spre deosebire de bordei, aceasta avea pereţii din stîlpi impletiţi cu nuiele şi apoi lipite
cu pămînt, pentru a fi mai călduroase şi totodată pentru a le feri de incendii (fig. 3).
peretele de apus, in colţul de nordest al locuinţei, au fost identificate resturile
unei gropi de provizii, de pe fundul căreia
c;-au mai putut recupera boabe de mei carbonizat (fig. 3).
Lîngă

3

Ibidem, p. 60.

Legate direct de locuinţe sint vetrele de
foc aşezate direct pe pămînt, formă rotundă
sau ovală şi răspîndite atît in interiorul locuinţei cit şi în afară 4 • Pe unele dintre ele
au fost descoperite fragmente ceramice şi diferite resturi osteologice, o parte din acestea
prezentînd urme de arsură.

de

alunecările

de teren (S II, cas. A).

Materialele arheologice recuperate din nivelul de cultură sînt bogate şi variate. Predomină în general ceramica executată cu
mina şi la roată, dintr-o pastă mai grosieră
sau mai fină, vasele cu dimensiuni şi forme
diferite, unele dintre ele cu o siluetă zveltă
şi frumos ornamentată cu butoni, brîuri alveolate etc.
Ceramica poate fi grupată astfel:
1. Ceramică lucrată cu mîna din pastă poroasă.

2.

Ceramică

cu luciu metalic.

Dumitru B e r ci u, Unele date preliminare
asupra rezultatelor cercetărilor de la Ocniţa, judeţul Vîlcea, în Monumente istorice şi de artă,
nr. 2, 1977, p. 4.
4
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3. Ceramică lucrată la roa tă, din pastă fi(culoare cenuşie ro şie-cărămizie) .
4. Ceramică d aci că pi ctată lucrată la roata
obrului.
5. Ceramică de im port.
1. In prima categorie am inclus vasul borcan, ceaş ca ( căţu ia) strecurătoarea şi oala.
nă

Fig. 4.

străchini.

Fructiera este

dintr-o p astă fină ,
cu buza dre ap tă şi lată
şi răsf rîntă orizontal. Corpul adîncit, pereţi
oblici, piciorul cilind ric, gol în inte rior şi puţ tn mai larg la bază.
3. Ceramica lu crată la roată din p astă cenuş : e sau r oşi e- cără mizi e, li>ine frămînta tă,
compactă, cuprinde f ructiere, străchini, castroane, ciini, str ecurători.
Fructierele din past ă ce nuşie se aseamănă
în general cu cele cu slip negru lucios. Au
bu za dreaptă, lată ş i răsfrîntă orizontal. Piciorul scurt, gol în interior şi lărg it la ba ză ,
în trepte.
S trăchinile şi castroanele sînt fără de cor şi
au buza dre a ptă , uşor rotunjită sau, îngroşa
tă şi rot u njită în exterior.
lu cra tă

de mări m i mij locii şi cu torţi late,
subţiri şi ornamentate cu o canel ură longitudinală .
Gîtul scurt, corpul bombat, fund
inelar sau drept.
De la stn:~cu rători s-au descoperi deocam-

C er amică dad că p ict ată.

Cer amica este poroasă , aspră, arsă neuniform şi ornamentată în general cu brîie în
r elief alveolare sau crestate, linii incise oblice executate în general sub buză sau pe partea superioară a pîntecului vasului.
2. A . doua categorie de ceramică este cara ct eri zată de o pastă în general fină, comp actă şi aco perită cu un slip lustruit, culoare
ne agră. Aici au fost încadrate următoarele tipuri de v ase : oale, fructiere, căni cu o to artă,

compactă, lustruită ,

Căni'le sînt în general din p astă de culoare
cenu şie

dată numai fragmente din partea inferioară
a vasului, prevăzute cu orificii.
4. Ceramica pictată provine în general cit:
la stl ăchini şi fructiere (fig. 4).
Pasta este fină de culoare alb-gălbuie sau
roşu-cărămiziu şi este pictată cu linii drepte
pe orizontală şi şerpuite pe verticală, această tehnică fiind cunoscută sub denumirea de

p ictură geometrică 5 .

5. Ceramica de impor t este reprezentată
de fragmente de amforă de provenienţă suddunărea nă.

Au mai fost descoperite şi alte obiecte din
lut ars, cum sînt : lustruitoarele, greutăţile,
fusaiole le, vasele în miniatură .
Lustruitoarele sînt executate dintr-o p astă
bine frămî ntată, comp a ctă fiind folosite la
deco rarea vaselor G. Ele au o formă ovală şi
sînt prevăzute cu mîner, care în unele cazuri
este ornamenta t cu d ouă alveole făcute cu
degetul prin presare, pentru a fi m ai u ş o r de
ţinut în timpul lucrulu i. Dimensiunile
lor
vari ază între 6,5 şi 9,4 cm (fig. 5).
5

I. H. C r i ş a n, Ceramica
1969, p. 20 1.

daco-ge ti că,

Bucu-

re ş ti,

G V. Căpitan u, Principalele rezul tate ale descoperirilo r arheologi ce din aşez a rea get o - daci că de
la Ră cătău, Carp ica, l!J76, p. 63;
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Fig. 5. Lustruitoare.

Fig. G. Vase tn

miniatură.
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Fig. 7. Picior de

Fig. 8.

fructieră.

Căţuie.
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Fig. 9.

Căţui.

Fig. 10. Mosor.
13 - Materiale
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sînt executate dintr-o pastă mai
la roşu, formă piramidală.
Erau folosite atît la războiul de ţesut cît şi
pentru încălzitt.il în camere pe timp de lar11ă,
după ce erau arse la foc 7 • Cele de la Bărbă
teşti socotim că au fost folosite numai la 1ăzGreutăţile

g ranuloasă, arsă

,Fig. 11. Creuzet.

boiul de ţesut, deoarece sînt mici şi nu prezintă urme de arsură secundară.
Fusaiolele sînt executate dintr-o pastă mai
fină sau mai granuloasă, au forme diferite:
bitronconică, elipsoidală sau lenticulară
şi
sînt arse la negru sau la roşu.
Altele sînt executate din fragmente de vase sparte, prelucrate şi perforate.
Au fost descoperite şi patru vase în miniatură lucrate dintr-o pastă aspră la pipăit, de
culoare roşie (fig. 6).

Fig. 12.

7

I bidem, p . 64.
D. B e r ci u, Op. cit., p. 7.

o

jumătate

la început, cercetările arheologice din
această localitate au dezvăluit şi vor de zvă
lui sperăm în continuare şi alte aspecte ale
Deşi

Cuţit

Dintre obiectele de podoabă descoperite
amintim un fragment de brăţară lucrat din
sticlă albastră şi frumos ornamentat în exterior, un fragment de brăţară din bronz, o
mărgea din sticlă albă, aplatizată, de formă

H

de mărgea
din pastă de sticlă, ornamentată cu ochiuri.
Aşa cum precizam şi mai înainte, într-o
locuinţă pe lîngă alte materiale arheologice
a mai fost descoperită şi o monedă de bronz
din timpul împăratului Augustus, ceea ce
dovedeşte ca şi fragmentele ceramice de import existenţa relaţiilor· economice ale populaţiei geto-dacice cu civilizaţia romană, cu
mult înainte de cucerire.
Dintre obiectele de metal, au fost recuperate întîmplător de elevii din sat sau de diverşi colecţionari particulari cuţite dacice, un
cleşte, inele de coasă şi diferite bucăţi de
fier informe.
Prezintă interes, de asemenea, şi materialul osteologie, care deşi nu .este prea bogat,
în urma unui studiu de specialitate, se va şti
exact de la ce animale provin şi, deci, ce animale erau vînate şi sacrificate pentru hrană.
In toată această perioadă populaţia aşeză
rii a folo sit la nevoie, pentru refugiu şi apă
rare, după cum o atestă materialele ceramice
şi fragmentele de lipitură cu urme de nuiele
de la pereţii locuinţelor, dealul "Cioaca Boia" care fiind înalt şi foarte abrupt, a oferit
totodată o bună vizibilitate pe toată Valea
Gilortului (sectorul C) (fig. 2).
dreptunghiulară şi

dacic.

geto-dacice de pe Valea Gilortului, care, se presupune a fi fost intens populată. Şi această ipoteză este susţinută de urmele arheologice descoperite la Vierşani II
(comuna Jupîneşti) ca să nu mai vorbim de
aşezarea şi necropola geto-dacică de la Turburea - Spahii, care aparţine secolelor IIIII î.e.n.
civili7.aţiei
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Deşi

nu se

află

pe Valea Gilortului, fiind

destul de aproape de Bărbă
cetatea geto-dacică de la Ţicleni pledează de asemenea, pentru ideea densităţii
triburilor geto-dacice care locuiau aceste meleaguri fertile şi bogate in izvoare de apă cu
debit constant, care aşa cum am precizat încă de la început era una din condiţiile de batotuşi situată

teşti,

99

pentru fixarea locului unei aşezări sau
(fig. 1).
Săpăturile viitoare vor dezveli întreaga suprafaţă a aşezării, contribuind astfel al cunoaşterea planului exact al tuturor locuinţe
lor, amplasarea lor în cadrul aşezării, inventarul acestora etc., putîndu-se, astfel face o
tipologie a locuinţelor şi materialelor descoperite.

ză

cetăţi

13°
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V. SÎRBU
FL. ANASTASIU

RAPORT PRELIMINAR DE CERCETARE
ARHEOLOGICA ÎN STATIUNEA
'
DE LA GRADISTEA
[JUDEŢUL BRAILA]-CAMPANIA 1978

A şezarea geto-dacă se află pe un martor de

eroziune situat în stînga rîului Buzău, la cea
5 km în a\"al de Grădiştea. Popina are forma
unui triunghi cu înălţimea, faţă de bază, de
14-17 m, iar înălţimea absolută, este a~
46,49 m. Staţiunea se află pe raza corn. Gră
diştea, în perimetrul Ocolului Silvic Iane~.
Suprafaţa aşezării are cea. 12 000 m 2 , avînd urme de locuire pe toată suprafaţa. Nu
s-au surprins elemente de apărare sau fortificare.
In 1970 s-a efectuat un sondaj de către N.
Harţuchi şi F . .A;nastasiu. In campania din
1978 s-au executat 12 secţiuni însumînd o
suprafaţă de 360 m 2 şi s-au descoperit: Llocuinţă de suprafaţă cu vatră din pietre de
rîu, -2 bordeie cu vetre şi 30 gropi.
Intrucit aşezarea a fost folosită pentru culturi agricole şi arată pînă la cea 25 cm adîncime, toate elementele de locuire şi inventarul lor, pină la această adîncime, au fost deranjate şi distruse.
Depunerile arheologice sînt dispersate, îr<
stratul cultural ce este mai gros şi mai boga~
ÎC! S-E zonei cercetate. Nu s-a putut sesiza
vreo ordonanţă a gropilor, putem doar observa o aglomerare de gropi în zona de S--E.
Din locuinţa de suprafaţă s-a păstrat numai vatra, restul fiind distrus de arături.
Aceasta avea formă rectangulară, cu laturile
mari concave. Era construită din pietre mari
şi mijlocii de rîu. Pe ele şi intre ele s-au observat urme puternice de arsură.

Unul din cele două bordeie este de formă
iar celălalt este rectangular. Menţionăm la bordeiul nr. 1 existenţa unui fel
de prag. Amîndouă aveau vetre, aşezate în
partea opusă intrării.
ln privinţa gropilor, menţionăm existenţa
a două tipuri: a) în formă de sac (26 exemplare) şi b) în formă de clopot cu cotlon (4
exemplare). Ultima categorie cuprinde gropi
adînci şi cu resturi arheologice mult mai bogate.
Nu s-au descoperit morminte. Doar în Gr.
25 sub o zonă puternică de arsură s-au descoperit, într-o cupă răsturnată şi spartă,
fragmente de oase calcinate, ce par a fi
umane.
rotundă

Ceramica
Ţinînd cont de pasta din care este lucrată,
ceramica se împarte în două mari categorii:
a) din pastă grosieră (cea 60-650fo) şi din
pastă fină (cea 35-400fo). Din prima categorie sînt lucrate indeosebi vasele de dimensiuni mari şi mijlocii, iar ca forme principale
borcanele şi căţuile. Arderea acestei categorii
ceramice este, în cvasitotalitate, oxidantă şi
incompletă.

In cadrul ceramicii fine, majoritară este
ceramica arsă reducător, de culoare cenuşie
iar ca forme principale: cănile, cupele, fructierele şi strecurătorile şi unele vase mari
cu buza iată şi plată.
In ceea ce priveşte tehnica, ceramica lucrată cu mîna este majoritară şi cuprinde.
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indeosebi, vasele din pastă grosieră. ln ceramica lucrată cu roata (20-25Dj0) se includ,
in general, vasele modela te din pastă fină:
căni, fructiere, strecurători, străchini.
In privinţa formelor, majoritare sint diferitele tipuri de borcane şi vase de mare
capacitate, apoi cupele şi fructierele, cănile,
strecurătorile, căţuile, etc.
Decorul caracteristic borcanelor constă din
briuri in relief alveolate şi butoni, alveolaţi
sau nu, şi din proeminenţe. Ceramica fină
este ornamentată, in special, prin lustruire.
Alte motive ornamentale: impresiunile, canelurile, arcadele, liniile orizontale sau in
val. Nu s-a descoperit ceramică dacică pictată.

Vom
bite.
Cană

menţiona şi

citeva piese mai deose-

(i=l3 cm) modelată cu mina din pastă
cu angobă brună-castanie, lustrui-

semifină,

tă, arsă reducător.

Gura este largă, buza răsfrintă, marginea
gîtul tronconic, umărul în unghi,
corpul tronconic, fundul plat. Are toartă bandată, cu proeminenţă tronconică in partea
superioară. Pe git are două caneluri, late şi
superficiale.
Cană modelată cu mina diQ pastă semifină, angobă cenuşie-gălbuie, arsă oxidant.
Are gura inelară, buza răsfrintă la orizontală, gitul inalt şi cilindric, umărul in unghi,
corpul bitronconic, fundul albiat şi evazat.
A vea toartă prinsă pe umăr şi buză. Prezintă incizii radiale la baza toartei.
Ceştile (căţuile) sint relativ numeroase şi
de dimensiuni variate, de la cele mari pînă
la miniaturi. Majoritatea prezintă arsuri secundare şi au fost descoperite, aproape in
totalitate, in gropile in formă de clopot, dispuse circular in jurul bazei. Nu prezintă
nici un fel de decor.
rotunjită,

Fructierele lucrate atit cu mina cit şi la
sint destul de numeroase, din pastă
fină, arse oxidant sau reducător. Unele au
decor lustruit.
roată,

-

Fragment din buza unei fructiere mocu mina din pastă fină, cu angobă
brună-cenuşie, arsă reducător. După ardere,
s-au incizat litere, se mai păstrează două
din care una este "L" iar cealaltă incertă.
Ceramica de import este reprezentată, in
cvasitotalitate, prin amfore de "tipul Cos"
cu torţi bicilindrice, modelate din pastă fină, cu nisip fin, de culoare alburie, avind
corpul svelt.
Numărul fragmentelor este destul de mare, reprezentind aproape 10o;0 din totalul
ceramicii. In rest, s-au mai descoperit citeva
fragmente de urcioare şi căni elenistice, şi
fundul unei cupe. De asemenea, menţionăm
citeva fragmente de sticlă.
Resturile osteologice, numeroase, provin
de la animale, păsări şi peşti. Majoritatea
sint de animale domestice, cele mai numeroase aparţinînd bovinelor, apoi ovicaprinelor şi pordnelor.
Dintre animalele sălbatice, cele mai multe provin de la cervide şi de la mistreţ.
delată

Uneltele descoperite sint, deocamdată, puo rişniţă de piatră, citeva
frecătoare, cuţite din fier, fragmentare, diverse tuburi, minere şi suie, in special din
coarne de cerb sau din os.
ţine. Menţionăm

Podoabele sint reprezentate doar printr-un ac de fibulă, din bronz, şi un fragment de brăţară din fier.
Pe baza materialului rezultat aşezarea se
in sec. II-I i.e.n. Este posibil ca
locuirea să înceteze la inceputul sec. I e.n.
cu ocazia strămutării la sudul Dunării a celor 50 000 geţi de către Aelius Catus. Pînă
in prezent nu s-au descoperit nici un fel
de urme arheologice anterioare sau posterioare sec. II-I i.e.n.
Menţionăm că la cea 1 km de aşezarea
in discuţie se află un alt martor de eroziune
de cea 2 ha pe care s-au descoperit urme
de locuire geto-dacă numai din sec. IVIII i.e.n., pe lîngă materiale din alte perioade. Este probabil că populaţia s-a mutat,
datează
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din motive necunoscute, de pe popina menpe cea de care ne ocupăm în prezent.
Prin proporţii şi prin bogăţia materialului aşezarea geto-dacă de la Grădiştea se încadrează în categoria davelor geto-dace.
DUipă coordonatele date de Ptolemeu (in
Geografia, III, 8, 4) localitatea Zusidava este
situată în nord-estul Munteniei, zonă unde
o plasează şi V. Pân·an.

in prezent nu cunoaştem vreo ipode identificare a ei cu vreo aşezare
geto-dacă.
·
A vînd în vedere că dava geto-dacă de la
Grădiştea se află în această zonă şi că este
locuită în sec. II-I i.e.n., cînd nu mai avem
nici o altă aşezare de amploare în această
zonă, putem emite ipoteza localizării Zusidavei, la Grădiştea.

ţionată
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campanie a fost executată secţiunea B care a străbătut platoul superior
aproximativ pe axa N-S căzînd perpendicular pe secţiunea A executată in 1977. Secţiunea B măsoară peste 150 de m. Numerotarea secţiunii s-a făcut de la O, aproximativ pe zid continuindu-se spre nord pînă
la -7 iar spre sud pînă la metrul 143. ln
medie secţiunea s-a adîncit pînă la 1,5 m.
ln secţiunea B au fost confirmate o serie
dintre concluziile rezultate din analiza profilului secţiunii A. S-a constatat astfel, din
nou, că platoul superior al "Cetăţii" a fost
amenajat artificial prin tăierea vîrfului dealului şi folosirea materialului stîncos rezultat la terasări. ln 1977 se constatase în porţiunea cuprinsă între metrii 20 şi 40 ai secţiunii A absenţa unui stratigrafii complex.~
care să ilustreze toate etapele de locuire
Secţiunea B perpendiculară pe secţiunea A
în această zonă a evidenţiat un singur nivel
antic de locuire excepţie făcînd doar două
din locuinţele dacice suprapuse care confirmă concluziile desprinse din stratigrafia
locuinţei dacice cercetată in secţiunea A pe
platoul central, în spatele valului superior
de apărare. Totodată în secţiunea B spre
extremitatea sudică a platoului central au
fost surprinse urmele unei locuiri vremelnice din feudalismul dezvoltat.
Pe întreaga lungime de peste 150 m a secţiunii B nu s-a putut surprinde nivelul haUln

această

RAPORT PRELIMINAR ASUPRA
SAPATURILOR DIN 1978
tA CETATEA DACICA DE LA CUGIR
[JUDEŢUL ALBA]

14 - Materiale

şl cercetări

arheologice

stattian tîrziu şi nici nivelul de locuire aparţinînd epocii bronzului, deşi izolat au fost
descoperite fragmente ceramice aparţinînd
culturii Wietenberg. In acelaşi timp însă,
secţiunea B a infirmat una dintre constată
riie preliminare din anul trecut. Atunci presupuneam că pe centrul platoului superior
n-au existat locuinţe. Săpăturile din acest
an au dovedit însă că întreaga suprafaţă
a platoului superior a fost locuită. Totodată
în această secţiune longitudina!ă s-a constatat absenţa nivelelor din epoca bronzului şi
din Hallstattul tîrziu, ceea ce constituie o
dovadă că amenajarea platoului superior a
avut loc încă în prima fază dacică (cea
veche).
numeroase locuinţe dacice aparţinînd nivelului vechi şi nivelului dacic nou. Nivelul dacic vechi datează, foarte probabil din sec. III-Il î.e.n. iar
ultimul nivel, dacic nou din sec. I î.e.n.I e.n. Incepind aproximativ de la metrul 116
pînă la metrul 130 nivelul dacic nou prezintă urmele unui puternic incendiu confirmînd observaţiile făcute în campania precedentă cu privire la sfîrşitul aşezătii d.:lcice. Un nivel sporadic aparţinînd feudalismului, probabil un adăpost pastoral a fost
surprins între metrii 117-122, la extremitatea sudică a platoului.
Secţiunea

B a
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B

cum am mai spus secţiunea are o lungime totală de 150 m fiind numerotată de
la O la -7 spre nord. Lăţimea ei a fost de
1 m pe întreaga lungime.
Primul nivel îl constituie un humus modern care diferă în grosime, existînd porţiuni mai inguste sau mai late. In dreptul
metrilor -7, -5 în humusul modern sînt
amestecate fragmente ceramice lucrate cu
roata sau cu mina aparţinînd perioadei dacice. Tot aici au fost descoperite şi cîteva
fragmente din epoca bronzului, cultura Wietenberg.
Intre metrii -5 şi -2 a fost constatată
amenajarea stîncii pentru a se creia planul
orizontal necesar ridicării zidului. Deosebit
de interesantă şi de semnificativă este scobirea stîncii în dreptul metrilor -3 şi -4
iar in dreptul metrilor -3 şi -2 s-a făcut
o terasare a ei în contrapantă. Scobirea se
adinceşte cu 1 metru faţă de nivelul actual
al solului şi întreaga amenajare are o lăţime
de peste 3 m indicînd lăţimea zidului ridicat din bolovani mari de rîu uniţi cu pă
mînt. Se pare că au existat adevăraţi contraforţi interiori care alături de contrapantă,
in care este tăiată stînca intre metrii -3
şi -2 indică modalitatea concretă de impiedicare a zidului.
Fortificarea pe latura de nord se pare că
a fost alcătuită numai din puternicul zid de
piatră, lipsind valul de pămînt surprins în
secţiunea A pe latura de vest.
In dreptul metrilor 2-3 a fost secţionată
o locuinţă dacică care pe baza materialului
descoperit aparţine ultimului nivel dacic,
adincindu-se pînă .la 90 cm faţă de nivelul
actual al solului. In porţiunea metrilor 3-6
au fost descoperite patru gropi de stîlpi care aparţin la două locuinţe (locuinţa nr. 12)
şi locuinţa nr. 9 situată între 6-11 m.
Locuinţa nr. 9 aparţine nivelului dacic
nou şi a fost suprapusă de o lentilă densă
de fragmente mărunte de stîncă ce se datorează unei amenajări moderne, probabil
Aşa

CRIŞAN,

FL.

MEDELEŢ

din timpul celui de-al doilea război mondial.
In dreptul metrilor 11-16 ne găsim la
extremitatea unei locuinţe dovedită de îngroşarea stratului de cultură. Acelaşi lucru
şi în :dreptul metrilor 17-18. In dreptul
metrilor 18-19 se pare că a fost amplasat
sondajul executat in 1940 care n-a dat nici
un rezultat.
Intre metrii 31 şi 35 a fost secţionată locuinţa nr. 8, în parte cercetată în campania
trecută, care aparţine de asemenea dacicului nou adincindu-se pînă la 80 cm. Intre
metrii 35 şi 38 secţiunea B intersectează
secţiunea A. Intre metrii 38 şi 43 în secţiu
nea B a fost descoperită o locuinţă cu un
inventar ceramic deosebit de bogat alcătuit
din chiupuri, fructiere lucrate cu roata, o
stra'Chină adîncă de culoare roşie etc. Tot
aici a fost descoperită toarta unui vas de
fier. In dreptul metrilor 41-42 s-a descoperit vatra de foc bine feţuită aşezată pe
un pat făcut din bolovani de riu. La demontarea vetrei s-a constatat că ea suprapune
o vatră mai Ve'Che dar care aparţine tot nivelului dacic nou.
Diferenţierea pe profil între dacicul nou
şi dacicul vechi este uşor de fă'CUt datorită
lentilelor de lut galben şi stîncă sfărîmată
existente, între metrii 40 şi 41 s-a des'Coperit
colţul unei locuinţe din nivelul dacic vechi
din inventarul căreia făcea parte ceramică
lucrată cu mîna de culoare neagră, printre
care şi buza unei străchini invazate. Locuinţa se adînceşte la 1,30 m faţă de nivelul
actual. In dreptul metrilor 45-46 s-a secţionat o altă locuinţă· care continuă pînă in
dreptul metrilor 48 adîncindu-se 60 cm
aparţinînd nivelului dacic nou.
In dreptul metrilor 53-55 a ·existat o
groapă modernă ce s-a adîncit pînă la 60 cm.
In dreptul metrilor 66-99 au fost surprinse două urme de stîlpi şi secţionată o altă
locuinţă aparţinînd de asemenea nivelului
dacic nou ce se adinceşte pînă la 65 cm.
Intre metrii 70 şi 71 s-a descoperit o groapă
de provizii scobită în stîncă pînă la 1,5 m
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adîncime cu diametru! maxim de 1,5 m, diametrul fundului 90 cm şi diametru! gurii
60 cm. Intre metrii 72 şi 73 se află urma
unui stîlp.
In dreptul metrilor 74-77 se conturează
o altă locuinţă in care a fost surprins un
perete de chirpic prăbuşit, locuinţa adincindu-se pînă la 60 cm. O altă locuinţă ce se
adînceşte tot pînă la 60 cm a fost descoperită pînă în dreptul metrilor 82-84. Incepind cu metrul 85 şi pînă la 87 se profilează o locuinţă de mari dimensiuni, ea se
întinde pînă in dreptul metrilor 88 şi 93,
şi a avut două etape distincte departajate
prin lentile de lut şi micaşist care marchează refacerea podinei. Intre metrii 95-96 se
pare că a fost vatra locuinţei din faza dacică
veche. Locuinţa din nivelul dacic vechi se
adinceşte pînă la 1,30 m. In porţiunea metrilor 97-101 au fost surprinse mai multe
gropi de stilp iar intre 104~105 m s-a descoperit o locuinţă adincită pînă la 75 cm,
aparţinînd nivelului dacic nou. O altă locuinţă, de data aceasta aparţinînd nivelului
dacic vechi, adîncită pînă la 1,14 m a fost
descoperită între m 107 şi 111. In dreptul
metrului 112 s-a descoperit o groapă de provizii adîncită pînă la 1,30 m. Ea este de
formă cilindrică fiind bine păstrată. O altă
locuinţă, căreia pare să-i aparţină groapa
precedentă s-a descoperit între metrii 113
şi 114 adîncindu-se 1,25 metri faţă de nivelul actual.
Incepind cu metrul 109 şi pînă în dreptul metrului 127 stratigrafia a fost deranjată atît de valul de pămînt cît şi de un
adăpost pastoral din epoca feudală. Intre
metrii 122 şi 125 s-a săpat o groapă proba-

14"

107

bil în cel de-al doilea ră2lboi mondial. Intre
metrii 115 şi 130 stratul dacic constă dintr-un nivel gros de arsură care din loc in
loc prezintă urme de stîlpi. Aceasta sugerează existenţa unei puternice palisade de
lemn care a întărit extremitatea de sud a
platoului central. Locuirea s-a extins şi in
afara acestei fortificaţii după cum o dovedesc adîncirile existente între metrii 132 şi
134 şi apoi între metrii 136-137 şi 140141 în care au fost descoperite fragmente
ceramice dacice.
Concluzii
Secţiunea B permite formularea unor concluzii, evident preliminare ce urmează să
fie verificate în campaniile următoare.
Amenajarea terenului pe platoul superior
s-a făcut in perioada dacicului vechi. Fortificarea aşezării diferă de la o latură la
alta. Pe latura de nord se pare că a existat
doar zidul de piatră iar pe latura de sud
o puternică palisadă de lemn.
Săpăturile din acest an au adus precizări
cu privire la tehnica de lucru a zidului. El
măsura aproximativ 3-3,50 m lăţime avîn!i
un pat săpat în stîncă şi contraforţi interiori.
S-a dovedit că întreaga suprafaţă a platoului superior a fost intens locuită atît in
etapa veche (sec. III-II î.e.n.) cit şi in cea
nouă (sec. I î.e.n.-I e.n.). Masivul nivel de
incendiu constatat pe latura de sud se datorează foarte probabil sfîrşitului aşezării
întîmplat în timpul războaielor lui Traian
cu Decebal.
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SAPATURILE ARHEOLOGIE
ÎN NECROPOLA GETICA DE LA BUGEAC,
COMUNA OSTROV [1978]

O upă

cum se cunoaşte, primele săpături
în necropola nr. 2 de la Bugeac (punctul
Gheţărie) au fost întreprinse în anii 19681969, cu care ocazie s-au descoperit 19 morminte de incineraţie.
In anul 1972, într-o zonă situată la aproximativ 100 m nord-vest de grupul de morminte cercetat anterior, din dispoziţia conducerii Cooperativei Agricole de producţie
Ostrov au fost efectuate cîteva şanţuri ~i
gropi de interes gospodăresc. Cu această
ocazie s-au descoperit mai multe morminte,
dintre care 13 au fost salvate, împreună cu
cea mai mare parte a inventarului lor.
Cercetările, reluate în anul 1977, au fost
întreprinse in zona afectată de lucrările
amintite, descoperindu-se alte 11 morminte.
In acest an am efectuat in aceeaşi zonă noi
săpături, descoperind alte 28 complexe funerare. Cu acestea, numărul mormintelor
cercetate pînă în prezent la Bugeac este
de 69.

Deoarece materialul apărut recent este
încă neprelucrat, vom prezenta citeva caracteristici ale mormintelor din această necropolă, insistînd îndeosebi asupra a două
complexe funerare.
Pînă acum ritul funerar întîlnit la Bugeac
este in exclusivitate incineraţia, puţîndu-se
distinge patru tipuri principale ale ritualului
~unerar.

- Primul tip cuprinde mormintele in care oasele incinerate şi obiectele de ofrandă
erau depuse în urne simple, acoperite cu
străchini, castroane, alte vase, alteori cu o
simplă piatră.

- Al doilea tip îl reprezintă mormintele
în "cutie" sau "casetă" de piatră.
- Al treilea tip cuprinde mormintele cu
"manta" de bolovani, în care urna cu resturile funerare şi obiectele de ofrandă erau
protejate de un grup masiv de pietre.
Ca o variantă a acestui ritual, des întîlnită
la Bugeac, amintim complexele funerare formate din două părţi oarecum distincte. Prima parte o forma grupul masiv de pietre îngropat la adîncimi ce diferă de la caz la caz
şi care marcau oarecum mormintul. La o
anumită distanţă de 0,20-0,50 m şi de obicei
la un nivel corespunzător bazei grupului de
pietre erau îngropate urna şi obiectele de
ofrandă care fo1 mau cea de a doua parte a
complexului funerar. În acest caz, in groapa
iniţială a mormîntului, care depăşeşte uneori 2 m de la nivelul actual al solului, erau
depuse urna şi vasele de ofrandă. Probabil
după ce ele erau acoperite, citeodată chiar
protejate suplimentar in "casete" de piatră,
în aceeaşi groapă, la distanţa amintită erau
aşezate pietrele, care formau
o grămadă
destul de mare, alungită sau circulară.
- Cel de al patrulea tip al ritualului funerar cuprinde mormintele in care rolul gru-
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pului mare de pietre era preluat doar de
Oasele calcinate erau acoperite de o straunul, doi sau trei bolovani, aşezaţi la o anu- . chină aşezată cu gura ~n jos. Este cenuşie,
mită distanţă de urnă, fără a o proteja,
lucrată la roată, cu corpul înalt, tronconic,
lată, răsfrîntă şi fundul inelar, profilht.
buz;a
marcînd parcă doar mormîntul. Şi în acest
caz urnele sau vasele de ofrandă erau si- Pe partea interioară a buzei prezintă o linie
tuate la o anumită distanţă şi sub nivelul incizată în zig-zag. Printre oasele calcinate
indicat de pietre.
a fost găsită o fibulă, iar în afara urnei un
Dintre cele 69 morminte cercetate pir:ă cuţit de fier.
Fibula de bronz este de tipul cu resort
în prezent, 21 sînt în urnă, 5 în casetă de
dublu şi picior triunghiular (Glasinac I).
piatră, 26 cu "manta" de bolovani şi 11 cu
Cuţitul, de mici dimensiuni, are corpul drept
1-3 pietre care "marcau" mormîntul.
Necropola II de la Bugeac se întinde pe şi secţiunea triunghiulară.
Mormîntul nr. 61 - colectiv - a apărut
o suprafaţă relativ mare, probabil de cel
sub
forma unui grup de vase apropiate, fără
puţin un hectar. Toate mormintele sînt
,,casetă" de piatră ori "manta" de bolovani.
plane.
Vasele-urnă şi cele de ofrandă erau disMormintele în urnă simplă apar răspîn
puse
pe o lungime de 1,75 m şi o lăţime
dite printre cele în "casetă" de piatră ori
cu manta de bolovani, neputîndu-se face de 1,25 m. In totalitate, inventarul funerar
a fost depus la adîncimi apropiate, de la
deocamdată vreo distincţie şi dispunerea lor.
O, 75 - 1~ circa 1 m. Diferă adîncimea la
Intre complexele funerare cercetate în
care a apăr~t partea superioară a vaselor,
anul 1978 amintim descoperirea a două mordatorită înălţimii şi poziţiei diferite a fieminte duble care conţineau cîte două .urne,
c,ărui exemplar în parte. Astfel, exemplaşi a trei morminte colective, între care două
rele
mai înalte, aşezate în poziţie verticală
(nr. 62, 65) aveau cîte trei urne fiecare, iar
au
fost
surprinse la adîncimea de 0,38 m,
celălalt, nu mai puţin de 5 urne diferite
în timp ce altele mai scunde ori culcate pe
precum şi alte vase de ofrandă.
V om prezenta în continuare două mor- o parte au apărut la adîncimi de 0,53minte, numerele 60 şi 61, care prezintă o 0,70 m de la suprafaţă. Cu tot numărul mare
de urne şi de vase de ofrandă, nu pare a h
anumită importanţă !?i pentru cronologia nevorba de înmormîntări succesive. In nici un
cropolei de la Bugeac.
Mormîntul nr. 60 a apărut iniţial sub for- caz vasele nu se suprapun. Urnele şi vasele
ma unui grup de 11 pietre de mari dimen- ofrandă sint foarte apropiate între ele, unesiuni, orientat pe direcţia nord-vest, cu o ori sînt chiar alăturate. Toate vasele au fost
lungime de 1,45 m şi lăţime de 0,75 m. Par- găsite pe loc, uneori în bună stare, alteori
tea superioară a pietrelor a apărut la -0,23 sfărîmate datorită presiunii pămîntului, însă
-0,27 m de la suprafaţă, iar baza sa la fără a avea fragmente împrăştiate. Cu toată
-0,90. Pornind din stratul de cernoziom strădania noastră nu am putut distinge congrupul de pietre se adîncea în pămîntul turul gropii mormîntului. Insă această sigalben-steril.
tuaţie este generală la Bugeac, unde pămîn
tul e uniform, permiţîndu-ne doar în cîteva
Vasul-urnă a fost aşezat la 0,55 m vest
de "mantaua" de pietre, cu partea superi- cazuri să delimităm gropile. Considerăm că
grupul de vase descoperit reprezintă invenoară la 0,88 m de la nivelul actual al solului, iar cu baza la adîncimea de 1,07 m. tarul unui singur mormint, deoarece in caUrna era reprezentată de un krater ma- zul unor înmormîntări succesive, în condironiu lucrat la roată. Sub buză prezenta ţiile unei atît de mari apropieri dintre vase,
cel puţin cîteva ar fi fost parţial deranjate.
două torţi oarbe, orizontale, arcuite.
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Urna nr. 1 este reprezentată de un vas
bitronconic lucrat cu mîna, cu gura evazată
şi fundul plat. Pe diametru! maxim prezintă
două apucători plate. Are însă şi o toartă
verticală, lată, plasată sub buză, element
oarecum neobişnuit pentru astfel de vase.
Urna avea drept capac o strachină tronconică lucrată cu mîna, cu buza evazată şi
umăr proeminent. Pe umăr prezenta o singură proeminenţă conică.

Urna nr. 2 este o amforă cenuşie lucrată
la roată, cu corpul foarte bombat, gitul
strimt şi fundul inelar. Pe umăr prezintă
două torţi orizontale arcuite. Capacul acestei
urne era reprezentat de un castron de mari
dimensiuni lucrat cu mîna, tronconic, care
prezintă pe partea exterioară a buzei patru
proeminente mici, alungite.
Urna nr. 3 este un vas-clopot, cu corpul
puţin bombat. Sub diametru! maxim prezintă patru apucători plate, trase puţin in
jos, iar la partea superioară, patru butoni.
Urna nr. 3 nu era acoperită. In schimb, în
interiorul ei, printre oasele calcinate au fost
găsite un cuţit de fier şi o fi:bulă de bronz.
Cuţitul de mici dimensiuni, are corpul puţin
curbat şi secţiunea triunghiulară. Fibula
este tot de tipul cu două resorturi şi picior
triunghiular (Glasinac I).
Urna nr. 4 era reprezentată tot de un vas
clopot cu corpul bombat. La jumătatea înăl
ţimii prezintă patru apucători plate, trase
puţin în jos. Drept capac a fost folosit un
vas tronconic lucrat cu mîna, cu corpul înalt,
gura foarte largă şi fundul plat. Sub buză
prezintă patru apucători aplecate.
Ultima urnă (a cincea) era un alt vas tronconic lucrat cu mîna. Sub buză prezintă doi
butoni mari, discoidali şi două apucători
orizontale, masive, în formă de potcoavă.
Oasele incinerate erau acoperite cu un c~s
tron cenuşiu de mici dimensiuni, lucrat la
roată.

In afara urnelor şi a vaselor-capac folosite, in mormîntul nr. 61 au fost depuse
şi cîteva vase de ofrandă. Intre urnele 1
şi 2 a fost descoperită o ceaşcă. cenuşie lu-

erată

la

roată,

cu corpul scund

şi

toarta

supraînălţată.

Alt vas, aflat lîngă urna nr. 2, lucrat cu
mîna, are corpul scund, aproape cilindric
şi fundul mare, plat. Prezintă sub buză şi
un şir orizontal de alveole şi o singură apucătoare.

In nord-vestul urnei nr. 3 era un castron
tronconic lucrat cu mîna, care prezenta în
exteriorul buzei patru proeminenţe mici,
alungite; e asemănător castronului-capac al
urnei nr. 2.
Ultimul vas de ofrandă al mormîntului 61
este un exemplar lucrat tot cu mina, cu
corpul inalt, tronconic, puţin bombat şi care
prezintă sub buză un brîu alveolat precum
şi patru apucători mici crestate, perforate
vertical.
Studiul inventarului descoperit în cele
două morminte permit unele observaţii pe
care le vom prezenta in continuare.
Kraterul din mormîntul 60 se aseamănă
unor exemplare descoperite la Zimnicea,
Ravna, Branicevo, precum şi unui alt krater
descoperit anterior tot la Bugeac. Aparţine
tipului III după Petre Alexandrescu.
Strachina-capac din mormîntul nr. 60 este
asemănătoare unui exemplar de la Enisala
(cu excepţia fundului), precum şi mai multor vase descoperite tot la Bugeac.
Prima urnă a mormîntului 61, cu profil
clar bitronconic şi o toartă verticală se apropie prin forma sa generală de exempl::lre
mai vechi apărute la Tariverde şi Petroşani,
precum şi de unele vase din mormintele
32-33 de la Ravna (Orizontul Ravna I, după Bernhard Hănsel). Insă modul de dispunere al apucătorilor - pe diametru! maxim
orizontal şi nu aplecate sub linia maximei
bombări, apropie urna în cauză de exemplarele mai tirzii, din secolul IV, descoperite
la Grădiştea Călăraşi sau tot la Bugeac.
Urna aceasta se aseamănă mai ales unui
alt exemplar descoperit la Hîrşova, prevăzut
tot cu apucători şi o toartă verticală, datat
în secolul V î.e.n. Apariţia torţii la acest tip
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de vas poate fi considerată drept un rezultat al contaminării producţiei locale cu influenţe ale ceramicii greceşti.
Vasele în formă de clopot (urnele 3 şi 4),
cu apucători pe diametru! maxim, iar in
primul caz şi cu butoni se aseamănă unor
vase de la Satu Nou, Grădiştea Călăraşi,
Ravna II şi III (după Hănsel), Branicevo,
precum şi unora apărute anterior tot la
Bugeac.
Un vas asemănător a fost descoperit la
Enisala in mormintul 5 al tumulului 6 B,
împreună cu un bol atti.c din al doilea sfert
al secolului IV. Dar acest tip de vas are in
general o foarte largă răspîndire şi o perioadă relativ îndelungată de intrebuinţar<~,
ceea ce nu ne ajută prea mult la precizm·e-1
cronologiei sale. Doar poziţia puţin aple<.:ată
a apucătorilor, diferită de a celor mai multe
vase de acest tip descoperite pînă acum h
Bugeac - la care ele sînt dispuse numai
orizontal - ar putea constitui eventual un
element care să probeze pentru o vechime
a lor ceva mai mare.
Vasul-clopot cu corpul înalt, tronconic,
prevăzut cu brîu alveolat şi patru apucături
crestate prezintă multe analogii. Este asemănător unui exemplar de la Cernavodă
(dar care are alt profil), Bugeac (tot cu un
alt profil), Teliţa, unor fragmente de la
Alexandria şi mai ales unor vase din orizonturile Ravna II şi III. Nici acest tip de
vas, cu o folosinţă îndelungată şi evoluţie
greu de sesizat nu permite o datare mai
strînsă a complexelor în care apare.
Vasul de ofrandă cu corpul cilindric, ornamentat cu un şir de alveole şi o apucă
toare plată aparţine unui tip mai rar întîlnit. La Ravna (în orizontul II) apare in
forme întru-cîtva asemănătoare, dar fără
a fi ornamentat cu alveole. Un exemplar
oarecum înrudit ca formă, tot cu o singură
apucătoare, dar care datează dintr-o pericadă mai tîrzie întîlnim la Ghenci, în Transilvania.
Vasul tronconic cu gura foarte largă şi
fundul mic, prevăzut sub buză cu patru apu-

cători trase în jos, folosit drept capac pentru urna nr. 4, derivă din străchinile tronconice hallstattiene de tipul celor descoperite în tumulii 11 şi 46 de la Ferigele. Aici
străchinile tronconice aveau exclusiv funcţia
de capac, acoperind urnele. După cum s-a
precizat, străchinile de acest tip evoluează,
la rîndul lor, dintr-o variantă cu largă răs
pîndire încă din Hallstatt-ul timpuriu. La
Tigveni este prezentă în toate cele trei morminte ale tumulului I. Vase asemănătoare
celui de la Bugeac au apărut şi în mormintele 13 şi 20 de la Ravna, integrate de Hansel orizontului Ravna II.
Din aceeaşi categorie de vase tronconice
face parte şi urna nr. 5. Se deosebeşte de
exemplarul anterior prin cei doi butoni plaţi
şi torţile orizontale sub formă de potcoavă.
Vase tronconice cu apucători asemănăto:.tre
au apărut şi in mormîntul 7 de la Ravn:-t
(aparţinînd tot orizontului cronologic Ravna II). Apucătorile orizontale de acest tip
au fost realizate probabil tot după modelul
torţilor orizontale ale vaselor greceşti.
Strachina lucrată cu mîna, cu buza evazată şi cu o singură proeminenţă pe umăr
folosită .drept capac pentru urna 1 îşi are
modelul în exemplarele evazate hallstattiene ale complexelor culturale Bîrseşti-Feri
gele, unde ele apar destul de frecvent. In
legătură cu acest tip de vase s-a arătat că
el apare mai ales în aria subcarpatică, fiind
destul de sporadic în alte regiuni. Această
constatare a permis concluzia că strachina
evazată este specifică mai ales zonei nordtracice, apariţia ei in morminte din regiuni
mult mai îndepărtate, trebuind să fie pusă
in legătură cu răspîndirea, in Hallstattul
tirziu, a unor influenţe din zona amintită.
Castronul lucrat cu mîna, utilizat drept capac pentru urna nr. 2 şi un alt exempla·r depus ca ofrandă, au corpul tronconic şi prezintă
in exteriorul buzei patru proeminenţe mici,
alungite. Castroane apropiate ca formă, dar
prezentînd pe bază proeminente trase in sus
s-au descoperit la Ferigele şi Ravna II.
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Pentru amfora de mari dimensiuni, cu
corpul bombat, lucrată la roată, prevăzută
cu torţi orizontale, nu am intilnit incă, in
bibliografia consultată - exemplare asemă
nătoare. După profil se apropie de o amformă mai tirzie de la Zimnicea şi de o alta
de la Enisala. Lipsind deocamdată alte repere nu ne putem pronunţa cu certitudine
asupra perioa!dei căreia îi este, in general,
caracteristică.

cu toarta supraînălţată este asemănătoare unui exemplar de
la Alexandria, precum şi altor ceşti de la
Ravna (orizonturile II şi III).
Ceaşca cenuşie,

la

roată,

Castronul lucrat la roată, folosit drept
capac pentru urna nr. 5 aparţine unui tip
ceramic răspîndit o perioadă relativ îndelungată. Cele două cuţite de mici dimensiuni
corespund tipului cu lama dreaptă sau foarte puţin curbată, intilnit atit in Hallstattul
tirziu (de exemplu la Ferigele), cit şi in
Latene.
Fibulele cu resort dublu şi picior triunghiular (Glasinac I) de tipul celor întîlnite
în mormintele prezentate, nu se pretează la
o datare precisă. La Tariverde o asemenea
fibulă a fost găsită în bordeiul nr. 1, împreună cu ceramică grecească cu figuri negre, din secolul VI i.e.n. Continuă să fie folosită în Hallstattul tîrziu, după cum o dovedesc descoperirile din turnului 24 - m')rmîntul 1 şi turnului 40 - mormîntul 3 de
la Gogoşu. Două asemenea exemplare au fost
descoperite şi la Ferigele, iar un altul la
Alexandria. Alte fibule asemănătoare sint
cunoscute la Dobrina. La Ravna un exemplar a apărut în mormintul 14 b, încadrat
de Hănsel tot zonei a II-a. Acest tip, cu o
întrebuinţare îndelungată, persistă, se pare,
pînă in pragul celei de a doua epoci a fierului.
Din analiza inventarului celor două morminte prezentate se pot observa că unde
analogii conduc, in parte, către descoperirile
de la Satu Nou, Grădiştea Călăraşi, Enisala
15 - Mater;ale

si

cercetări
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sau chiar de la Bugeac, apărute mai demult
datate in ansamblu in secolul IV i.e.n.
(mai ales prima jumătate). Se poate însă
sesiza că ne orientează spre descoperirile
amintite, din secolul IV; doar vasele-borcan,
lucrate de fapt o vreme îndelungată, şi in
perioada anterioară, a căror evoluţie pe parcursul diferitelor eta'pe este foarte greu de
sesizat.
In schimb numeroase elemente conduc
spre analogii cu descoperiri mai vechi, ale
Hallstattului final şi ale inceputului epocii
Latene. O parte a inventarului celor două
morminte prezintă analogii cu descoperirile
din nord-estul Bulg,ariei, mai ales cu cele
ale orizontului Ravna II. Se pare, de fapt,
că descoperirile din sud-vestul Dobrogei de
la Viile, Satu Nou, Rasova - Coada Bălţii,
Canlia, Ostrov şi Bugeac ori din zona Ialomiţei prezintă unele caracteristici care le
apropie mai mult de necropola din nord-estul Bulgariei, decît de grupul descoperirilor
nord-dobrogene, de la Murighiol, Teliţa,
Enisala, cu toate că in esenţă este vorba de
acelaşi orizont cultural.
In legătură cu cronologia celor două morminte de la Bu;eac, considerăm că deosebirile sesizate în raport cu descoperirile caracteristice secolului IV i.e.n. şi numeroasele
apropieri faţă de materialele mai vechi, din
Hallstatt-ul tîrziu, impun datarea mai timpurie a acestora, în secolul V î.e.n. - mai
probabil în a doua jumătate, ori spre sfîrşitul lui. Spre aceeaşi datare ne-ar putea
orienta şi numeroasele analogii cu orizontul
Ravna II (după clasificarea lui B. Hănsel).
Dar în legătură cu cronologia acestei necropole, autorul citat consideră că orizontul
Ravna II s-ar data intre mijlocul secolului
VI - pină în jurul sau după anul 500 î.e.n.,
după care ar urma Ravna III, datare care
ni se pare mult prea timpurie.
In legătură cu necropola II de la Bugeac
reamintim că descoperirile de pînă acum au
putut fi încadrate numai in secolul IV i.e.n.,
şi

arheologice
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fără a avea dovezi pentru datarea unora
dintre complexe mai devreme ori mai tîrziu.
Cel mai sigur reper cronologic de pînă acum
era kantharos-ul grecesc cu o toartă din
mormintul nr. 9, care datează din al doilea
sfert al secolului IV î.e.n.
Descoperirile amintite, din acest an, pa1
să ne ofere primele dovezi pentru incadrarea mai timpurie, încă din secolul V î.e.n.,
a unora dintre mormintele de la Bugeac.
Acest fapt nu ni se pare improbabil, deoa-

rece atît suprafaţa mare - încă nedelimitată, ci doar estimată a necropolei, cît şi
numărul mare de morminte care pot să apară, fac posibilă o folosinţă a sa mult mai
îndelungată decît părea iniţial.
Insă date mai substanţiale privind cronologia necropolei de Ia Bugeac ni le vor putea oferi atît cercetarea tuturor descoperirilor din ultimul timp, comparativ cu alte
materiale asemănătoare, cît şi săpăturile care urmează să se efectueze în viitor.
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AŞEZAREA GETICA
C. PREDA,
M. BUTOI

DE L-A SPRÎNCENATA [JUDEŢUL OLT]
SAPATURILE DIN 1978

J

nainte de a prezenta 'rezultatele obţinute zării, deşi nu atinge intensitatea de locuire
de pe urma săpăturilor din vara anului 1978 a celor ulterioare, se dovedeşte .a avea dede la Sprin;:!enata, pentru o cit mai bună puneri continui pe toată suprafaţa cercetată
înţelegere a acestora, am găsit cu oale să
pînă in prezent. El se deosebeşte de celereamintim citeva din datele generale obţi lalte straturi şi prin faptul că baza sa este
nute in companiile precedente. Astfel ar fi bine bătătorită şi arsă pe suprafeţe destul
de precizat că aşezarea getică de la Sprin- de întinse. Este posibil ca zonele arse să
cenata se află pe un pinten inalt din terast~ reprezinte podini de locuinţe, mai ales că
dreaptă a Oltului. Ea ocupă o suprafaţă desla nivelul lor au fost descoperite şi citeva
tul de restrînsă (100 X 30 m), dar intens lo- vetre.
cuită, straturile de cultură avind de regu!ă
De acest nivel se leagă un complex arheco grosime de 2 m. Aceasta se înfăţişează logk, constind dintr-o V·atră uşor profila•.ă,
ca un centru getic întărit, prevăzut cu pante bine lutuită şi făţuită, in jurul căreia au fost
rimlt inclinate şi cu şanţ şi val de apărare. depuse: o statuetă de piatră fragmentară şi
Deschiderea foarte mare a şanţului, cea şase vase de lut, printre care se numără:
40 m, lasă să se intrevaldă că aici a existat o ceaşcă dacică, patru vase lucrate cu mîna
mai întîi o viroagă naturală, amenajată ca şi o căniţă mică de formă bitronconică, luşanţ de apărare, cu o adîn'Cime de 9 m.
crată la roată. Toate acestea se aflau sub
Valul de pămînt are înălţimea de 1,50 m o a doua vatră aparţinînd nivelului superior
şi lăţimea la bază de 7,50 m.
şi poartă evidente urme de ardere secunUnul din primele obiective ale săpăturilor dară.
din vara trecută a fost acela al verificării
Descoperirea ca ntare este deosebit de indatelor statigrafice obţinute anterior şi ·a teresantă şi are unele analogii doar cu o sistabilirii unei cronologii cit mai exacte a aşe tuaţie apropiată din dava getică de la Pazării. Pe parcursul săpării celor două secpeşti. Este limpede că toate vasele au foot
ţiuni din campania anului trecut s-a remardepuse intr-un anumit scop lîngă vatră şi
cat şi cu acest prilej prezenţa a patru stra- supuse apoi unei arderi intenţionate şi desturi de cultură geto-dacică, cu depuneri tul de puternice, urmele acesteia, adesea
arheologice destul de consistente, cu gro- ajungînd pînă la roşu, păstrin:du-se pe toate
simi de 0,30-0,40 m, întîlnite in egală mă cele şase vase. Nu este clar dacă vasele
sură pe întreaga intindere a aşezării.
au fost aşezate în picioare şi apoi, unele
Stratul cel mai vechi situat la baza aşe- dintre ele s-au răsturnat în timpul arderii,
15"
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ceea ce ar fi de admis. De asemenea, nu
ştim ce a fost depus în aceste vase pentru
a arde şi dacă tbate au avut un astfel de
conţinut. Sigur, o anume substanţă a fost
depusă în căţuie şi în vasul-castron bitronconic. Din aceste observaţii rezultă limpede
că avem de-a face cu o ardere rituală în
apropierea vetrei, unde se afla depusă statueta de piatră. Am avea astfel dovada
efectuării unui ritual legat de un eventual
cult al vetrei sau poate dedicat unei alte
divinităţi. Situaţia aceasta de la Sprincenata,
cu prezenţa unei statuete pe sau lîngă vatră
nu este singură. 1n unele aşezări geto-dace
din aceeaşi perioadă, printre care se numă
iră Poiana, Popeşti, iPietroasele, Crălsani şi
altele, s-au găsit statuete de lut destul de
rudimentar lucrate, in preajma şi chiar pe
vetre. Prezenţa lor într-un asemenea context arheologic şi repetarea unor asemenea
descoperiri au dus la concluzia că acestea
ar putea fi puse in legătură cu un cult al
vetrei destul de frecvent şi de răspîndit
totodată. Descoperirile de la Sprîncenata,
ceva mai clară şi mai complexă decit celelalte, constituită din prezenţa statuetei şi a
grupului de vase, toate arse ritual, ar veni
să contribuie la o mai bună cunoaştere şi
intef1Pretare a unor atari situaţii. Interesant
de remarcat, tot în cazul de la Sprincenata
este şi faptul că deasupra grupului de vase
şi a statuetei, în nivelurile superioare au fost
construite, probabil nu întîmplător, alte
două vetre.
1n a•ceastă primă etarpă de locuire domină cu autoritate ceramica lucrată cu mîna,
in; specia-l ocea. Justruită, de culoare maronie
sau neagră. Vasele nelUIStrui.te, eu decor de
ibrt:uri alveolare şi butoni sau cele ornamentate cu linii incizate în formă de 'brad sau
de val; nu sint specifice acestui nivel de locuire. El-e abundă în nivelurile superioare.
De asemenea a.pare limpede că tipurile principale de vase lucrate la !Toată, cum sînt:
fructie.rele, căni:le bitronconice, cupele de tiJp
delian ·şi altele, nu apar în acest prim strat,
ele fiind tipice depunerilor ulterioare ale a-

şeză:di. Deşi nu dispunem încă de elemente de
datare mai preciSe ale primei locuki, deci şi
ale 'inceputurilor aşezării de la Sprincenata
totuşi tipurile de vase şi caracterul ceramicii descoperite pînă acum, ar îndreptăţi fixarea primei faze de locuire către mijlocul
sec. II î.e.n. Celelalte etape de locuire, aşa
cum rezultă din datele oferite de noile cercetă·ri, s....alf înfă·ţişa în următoarea ordine
cronologică: etapa a doua ar corespunde sfîrşitului, sec. II şi primelor 2-3 decenii ale
sec. I î.e.n., etapa a treia epocii lui Burebista în principal, iar ultima fază ar urma
să fie datată la sfîrşitul sec. I î.e.n. !Şi prima parte a sec. I. e.n. pînă la o dtată g~Teu
de p~Tecizat. Unele fragmente ceramice romane şi o fibulă de bronz dacică, databile
în sec. I e.n., nu sînt suficiente pentru a
putea preciza dacă aşezarea a dăinuit sau
nu pînă la cucerirea romană. Deoicamdată
nu avem nici-un motiv care să ne oblige
să punem pe seama lui Aelius Catus data
finală a davei de la Sprîncenata. Dacă acţiunea genera1ului roman a vizat in primul
rînd centrele getice de pe valea A'rgeşului,
a Dîmboviţei şi a Ialomiţei, ,rămîne puţin
probabil că aceeaşi campanie putea să aibă o
rază aşa de mare incit să cuprindă şi valea Oltului. 1n plus, facem precizarea, de
loc de neglijat, că ·aşezarea de la Sprincenata n-a pierit ca urma're "vreunei distrugeti. Aşa cum se prezintă ultimul nivel de
locuire, în întreaga sa structură, am avea
de ...a face in f,aza finală cu o pierde.re din
importanţă ,,şi cu o reducere treptată a locuirii pînă la părăskea ei definitivă .. ~ind
exact şi din ce oauză s-a întîmplat aşa, este
o problemă la care deocamdată ar fi g'I'eu
de dat un răSipuns cit de cît de plauzibil.
Sînt, credem noi, cauze mult mai generale
şi mai adînci de ordin istoric şi poate economic, ce ne scapă nouă, şi oaie întrec cu
mult în importanţă o acţiune de genul celei întreprinse de Aelius Catus.
Nici- cercetălfile. din campania anului ·trecut nu au adus multe elemente iti ·plus în
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ceea ce priveşte o mai :bună cunoaştere a
tipului de locuinţă de la Sprincenata. Şi de
data aceasta au fost surprinse urme de bordeie şi de locuinţe de suprafaţă, fără a: spune că S-'aU realizat şi progrese in direcţia
sta!biildi formelor dimensiunilor şi numărul
acestora. Ceea ce se poate spune in această
privinţă este totuşi observaţia că locuinţele
de suprafaţă au fost preferate 'boT'deielor, acestea intHnin'du-se, după cum ne indică cele 12 vetre şi urmele de podine, in toate
nivelurile şi pe intreaga suprafaţă cePCetată
pînă in prezent.
Am precizat în raportul de anul trecut
că una din particularităţile davei de la
Sprincenata o constituie şi numărul mare
de g·ropi, peste '20 descoperite pînă în prezent. Cele mai mu1te sînt ·gropi de provizii
în formă de clopot. In interiorul 'lor se gă
sesc fTecvent: cenm?e, fragmente de chirpic,
ceramică, oase de animale etc. Unele dintre
ele se remarcă prin grija deosebită cu care au fost lucrate.
In •rîn(iul descoperirilor de pină acum se
impune, ca şi in celelalte aşezări geto-dacice, ceramica, atit prin cantitate cit şi prin
varietatea formelor. Sint prezente pr~ndpa
lele tipuri de vase lucrate cu mîna, decorate cu brîu alveolar, butoane, brad incizat,
Unii in val etc., şi cele lucrate la roată, printre care se evidenţiază fructierele, vasele
mari de provizii, cănile etc. In mod deosebit
se remarcă descoperirea unei cupe de tip
delian cu decor in relief, avînd ca motive
ornamentale: spirale, cercuri concentrice,
rozete şi la partea superioară cu un şir de
capete-măşti umane. Acesta a apărut in cuprinsul nivelului II de locuire, ceea ce ar
permite datarea lui către sfîrşitul sec. II sau
mai sigur la începutul sec. I. î.e.n. Am avea
astfel un element in plus de data·re a produselor ceramice getice de tip delian.

Un loc de seamă in rindul descoperirilor
il ocupă pietrele de rişniţă, care au apărut
in număr destul de insemnat în raport cu
suprafaţa cercetată. Acestea, împreună cu
gropile de provizii, atestă in mod diTect faptul că locuitorii din dava de •la Sprincenata
aveau ca ocupaţie oprincirpală agricultura, care atinsese un grad inaintat de dezvoltare.
Platoul ce se intinde de-a lungu1 int•regii
terase şi care face parte din Cîmpia Boianului a rep'rezentat atunci, ca şi astăzi, un
teren din cele mai propice pentru :practicarea agriculturii şi creşterea vitelor. In această privinţă sint semnificative şi vasele
mari de provizii, precum şi numărul extrem
de mare de oase de animale domestice.
O privire de ansamblu asupra rezultatelor obţinute pînă 'in prezent scoate în evidenţă o dată in plus, importanţa acestei dave getice de pe cursul inferior al Oltului.
Aceasta se înfăţişează ca un centru politic
şi economic al unei comunităţi getice, poate chiar al unei uniuni de triburi getice.
Spaţiul limitat de locuit ai promontocului a
impus înfiinţarea unei a doua aşeză'fi, plasate de data aceasta la piciorul te·rasei, in
preajma unor bogate surse de apă şi in imediata vecinătate a luncii Oltului. In legătu
ră cu această aşezare, in care s-a efectuat
doar un mic sondaj, nu avem încă date suficiente pentru a putea vorbi de intinderea
şi intensitatea ei de 1ocuire. Ceea ce credem că se poate susţine de pe acum este
faptul că aceasta nu s-a putut dezvolta decît in legăturră strlnsă şi diTectă cu dava de
pe terasă. Poziţia dominantă a davei, care
putea asigura o supraveghere a văii Oltului pe o distanţă de 20 km,. constituia o garanţie de securitate şi pentru aşezarea secundară. Importanţa aceleiaşi dave iese cu
cît mai mult in evidenţă cu cit ea apare
deocamdată ca fiind singurul centru întărit
de 'pe cursul inferior al Oltului.
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CERCETARI ÎN ASEZAREA
'
GETO-DACICA DE LA CATUNU,
[JUDEŢUL DÎMBOVIlAI

Săpăturile arheologice întreprinse între
anii 1970-1971, în punctul "Viişoara", satul
Cătunu, corn. Corneşti, jud. Dimbovita de că
tre C. Stoica - Muz. jud. Dimbovita şi
Alexandrina Alexandrescu - Institutul de
arheologie Bucureşti, au dus la identificare,
pe una din terasele Ialomiţei, pe o suprafaţă de aproximativ 4 ha., a unei aşezări
daco-getice, nefortificate, de caracter rural,
datată sec. II-I î.e.n., cu două nivele de
locuire, de tipul celor plasate· pe boturi de
deal, mărginite din două sau trei părţi de
ape 1 •
Au fost depistate 27 locuinţe de tip semibordei şi de suprafaţă şi 37 gropi de provizii şi menajere.
Stratul de cultură avea o grosime de aproximativ 0,30 m, cu excepţia gropilor menajere şi de provizii ce ajungeau pînă la o
adîncime de -2 m, stratigrafia terenului
prezentîndu-se astfel: strat de pămînt vegetal pînă la -0,17 m-0,27 m; strat de cultură Lateme cu două nivele de locuire, primul de la -0,27 m pînă la -0,40 m, al doilea de la -0,60 m pînă la -0,90 m; strat
galben lutos steril.
Cercetările au fost reluate in vara anului
1978, obiectivele principale ale campaniei
de săpături fiind delimitarea precisă a latuC o r n e 1 i a B o r u g ă - S t o i c a, Cercetările
arheologice de la Cătunu, jud. Dîmboviţa (1970:1971), Acta Valachica, 1972, p. 133-140.
1

rei de est a aşezarn prin surprinderea unor
eventuale locuinţe nesăpate în campaniile anterioare cît şi depistarea şi localizarea necropolei. In acest scop au fost trasate 5 şanţuri
notate: SA 1, Ss, Se, SE aproximativ perpendiculare pe şanţul axă SI trasat în campaniile anterioare pe axa longitudinală a terasei, orientat sud-nord şi S 0 paralel cu SI, la
62 m distanţă de acesta.
Rezultatele cercetării întreprinse în vara anului 1978, au permis completarea planului locuirii geto-dacice de la Cătunu cu
două locuinţe de tip semibordei La (28) şi
La 1 (29), aparţinînd primului nivel de locuire, amplasate cu aproximaţie în zona--estică a aşezării.
Totodată, au fos't săpate parţial 3 locuinţe,
notate cu L I, L II şi L III, smprinse între
aproximativ -0,20 -0,60 m adîncime, de
formă dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite,
dimensiunile :lor variind între 3 m şi 3,20 m,
lungimea 2 tn şi 2,20 m lăţimea, orientate
nord-sud.

Stratul de cultură este de culoare maronie
spre negru, clisos, cu urme slabe de chirpic
şi cărbune, fragmente de vase şi oase, după
care urmează un strat galben-maroniu, lutos
şi steril.
Inventarul este sărac. Predomină ceramica
lucrată cu mîna, de culoare cărămizie-roş
cată, cu mult nisip, arsă inegal, decorată cu
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proeminenţe-apucători, de formă conică. Nu
s-au găsit urme de vetre de foc.
Atit L I cit şi L II au fost surprinse in
afara limitelor aşezării de sec. II i.e.n. Locuinţa L III s-a profilat sub locuinţa La aparţinînd primului nivel al aşezării.
După tipul materialului ceramic, credem
că aceste 3 locuinţe ar aparţine unui nivel
de locuire mai vechi, nesurprins încă in
săpăturile anterioare din acest obiectiv.
Locuinţa La (28 in planul general al aşe
zării), distrusă parţial de tractoare la nivelarea terasei, apare în Sa sub forma unui
strat de cultură galben-cenuşos, cu o grosime variind între 20 cm pînă la 5 cm. Semibordei aproximativ de formă rectangulară,
cu colţurile rotunjite, orientat Vest-Est, de
dimensiunile L=3,30 m X L=1,80 m. Latura
nordică nu s-a putut marca decit cu foarte
mare aproximaţie, din cauza operaţiunii de
terasare, efectuată acum cîţiva ani. Locuinţa
nu avea vatră de foc. Materialul ceramic este
săTac. La 1 (respectiv nr. 29 în planul general
al aşezării) a fost SUTJ)rinsă în Sa, sub forma
unui strat de cultură cenuşiu închis cu urme
de cărbune, chirpic, fragmente de lipitură de
vatră, imediat sub stl'atul vegetal, la foarte
mkă adffndme de la suprafaţă.
Locuinţă de tip semibordei, de formă rectangulară cu colţurile uşor rotunjite, avînd
dimensiunile de 4 X 3 m. Profilul mal ului sudic al locuinţei prezintă: un strat vegetal
foarte subţire, după care urmează stratul de
cultură cenuşiu, cu chirpic, citeva fragmente
de cărbune, urme rare de cenuşă, fragmente
de lipitură de vatră surprinse la adîncimi
diferite, apoi un strat galben lutos steril, în
care a fost săpat semibordeiul. Fundul locuinţei a fost surprins la adîncimi diferite,
între -0,18 m în casetă mal nordic şi
-0,36 m-0,40 m în casetă mal sudic, fapt
datorat terasării şi nivelării batului de deal,
de la nord la sud, ceea ce a determinat modificarea configuraţiei terasei, în prezent botul de deal unde a fost depistată aşezarea
Latene fiind mult lăţi·t, iar gi"tuitum care îl
separa de restul terasei nu mai este marcată.
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Fi,g. 2. F1ragmente

F ig. 3. Fragment

cană bitronconică,

Presupunem că locuinţa avea vatra situaaproximativ în centrul ei, fapt sugerat de
descoperirea în această zonă a numeroase
fragmente de lipitură de vatră cu o crustă
albicioasă foarte tare, care nu au legătură
între ele, unele fiind găsite cu partea făţuită
în jos. Dimensiunile lor variază, cele mai
mari avînd cea. 4 cm grosime. Nu s-a putut
marca forma vetrei şi nici dimensiunile; se
pare că era amenajată pe un pat de pămînt
galben-verzui nisipos.
Materialul ceramic descoperit este foarte
numeros şi foarte divers. Predomină eerată

16 - Ma teriale

şi cerce lă.ri

Fig. 4. Fragmente chipuri.

stre c urători.

arh eoLogice

F ig. 5.

mica

Cer ami că lucr ată

cu mîna

br u n -negr Lcioas ă.

la roată, din pastă fină cenuşie
fragmente de fructiere - picior .fructieră, . cilindric, gol în interior, mai
larg spre buză şi uşor evazat; fragmente provenind de la strecurători de formă conică;
fragmente căni' de dimensiuni mijlocii cu
gîtul cilindric, înalt, de formă bitronconică ,
prevăzute cu o toartă; fragmente chiupuri,
din pastă cărămizie cu motiv în val şi din
pastă cenuşie, etc.
Ceramica lucrată cu mîna este de culoare
cenuşie-maronie, sau uneori roşietică de diferite nuanţe , din pastă impură , arderea s-a
lucrată

şi cărămizie:
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inegal. Majoritatea fragmentelor din
categorie provin de la vase-borcan,
decorate cu brîu alveolar, brîu-şnur, brîu
cu butoni de diverse forme, brîu cu impresiuni făcute cu degetul, benzi de linii incizate, barbotină (citeva fragmente). O altă categorie de ceramică lucrată cu mina, este cea
din pastă omogenă, cu luciu metalic de culoare brun-cenuşiu, arsă incomplet, reprezentată prin multe fragmente de străchini
cu buza lată, mult răsfrintă in afară şi prin
fragmente strecurători.
In categoria ceramicii fine lucrată la roată
imitind formele greceşti şi romane, semnalăm
o parte dintr-o cupă cu decor in relief, imitaţie getică după balurile deliene sau megariene, conţinînd toate elementele care ar
putea duce la intregirea perfectă a vasului.
Cupă semisferică, din ceramică fină, de
culoare cenuşiu-închisă lucrată la roată, buza
uşor răsfrintă şi marcată, cu trei linii paralele incizate la baza gitului. Pe umărul vasului, decor în stil geometric, tije cu perle
la capete, alternind cu şiruri de linii mici
în relief (palmete stilizate). Medalionul central aplicat pe fundul cupei, reprezintă un
cerc divizat în 4 sferturi, prin încrucişarea
a 2 tije cu perle la capete, fiecare sfert de
cerc avînd în mijloc cite o perlă (pastilă).
Potrivit cu clasificarea făcută de Al. Vulpe
şi Marieta Gheorghiţă, cupelor getice cu decor în relief, de la Popeşti 2 , exemplarul de
la Cătunu, găsit anul acesta, cît şi cele 4
fragmente descoperite în campaniile precedente, după stilul decorării, predominant geometric, se inscriu in categoria "bol â godrons", mai exact reprezintă o combinaţie
a tipului I cu III: linii punctate redind palmete stilizate alternînd cu tije cu perle la
capete.
Exemplare asemănătoare s-au găsit la Cră
sani, Cîndeşti, Gura-Viitoarei, Snagov, Cetă
ţeni, Sighişoara, Poiana3 •

Motivul liniei punctate reliefate (stilizare
a palmetei) este specific cupelor
produse în centrul de la Crăsani, fragmentele de acest tip descoperite la Cătunu, Cîndeşti, Poiana şi chiar Popeşti fiind socotite
ca importuri de la Crăsani 4 •
In Transilvania, exemplarul de la Cătunu
îşi găseşte oarecum analogii, ca stil de decoraţie, în descoperirile de la Sighişoara 5 , aici
existînd un atelier, de producere a cupelor cu
decor în relief, stilul predominant fiind la
fel ca şi la Crăsani, cel geometric.
Prin analogie cu datarea altor descoperiri
similare făcute în ţară, putem încadra cronologic exemplarul de la Cătunu, in a doua
jumătate a sec. II î.e.n. (poate la sfîrşitul lui)
şi prima jumătate a sec. I î.e.n. 6 •
Demn de semnalat ni se pare fapt.ul că în
dava de la Tinosu, situată la cea 10 km
distanţă de Cătunu nu au fost găsite pînă
în prezent cupe getice cu decor în relief,
ceea ce ar pleda pentru o datare mai tîrzie
a acestei staţiuni, faţă de aşezarea noastră de
la Cătunu.
Pe locul unde presupunem că ar fi vatra
L al, Ia -0,16 m s-a găsit o figurină masculină din lut, de culoare galben-cărămiziu,
foarte schematizată. Capul nu este diferenţiat de trunchi, faţa fiind reprezentată prin
reliefarea ochilor şi nasului, in urma presării lutului între degete. Corpul cilindric are
in partea inferioară 2 protuberanţe care marchează picioarele. Sexul abia schiţat. I=
=5,5 cm.

2 A 1 e x a n d r u V u 1 p e şi M a r i e t a G h e o rg h i ţ ă, Bols d reliefes de Popeşti, Dacia, XX,
1978, p. 172.
a ldem.

p. 63, fig. 28. Sighişoara "Dealul Turcului"
I. H. C r i ş an, op. dt., p. 139. P o p c ş t i-A 1 e x an d r u V u 1 pe şi Marie ta G h e o r ghiţă, op. cit.,
Pl. 6, fig. 4/14, 6/74, 11/58 şi p. 193.

făcut

această

extremă

• A 1 e x a n d r u V u 1 p e şi M a r i e t a G h e o rg h i ţ ă, op. cft., p. 180.
$ I. H. C r i şa n, Ceramica geto-daciclf, Bucureşti, 1969, p. 137-138.
e P o i a n a , R a d u şi E c a t e r i n a V u 1 P e,
Dacia, III-IV, 1927-1938, p. 310, pag. 313,
fig. g,l', 2; p. 317. Snagov. Dinu V. Rosetti,
Publicaţiile

(PMMB),
dans la

Muzeului
Municipiului
Bucureşti
2, 1935, Tombes
inoineration
region de Bucarest, p. 59, fig. 113,

nr.
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Figurina de la Cătunu îşi găseşte analogie
în descoperirile de acest gen făcute în sapaturile de la Tinosu7 şi Răcătău8 • Exemplare
de factură oarecum asemănătoare s-a,u găsit
la P oiana 9 , Piscul CrăsanP 0 , şi în punctul
Sturza, satul Bîrlăleşti, jud. Vaslui 11 •
Potrivit clasificării făcute de Radu şi Eca-

Fig. 6. Fraglmentt bol -

terina Vulpe pe baza exemplarelor de figurine antropomorfe de la Poiana, figurina
masculină de la Cătunu se înscrie în tipul
figurinelor grosiere, asemănătoare cu un
trunchi de con, cu 2 proeminen te abia marcate la extremitatea inferioară simulînd piim i taţ ie cupă d e li ană .

cioarele. Marcarea schiţată a sexului, ochilor şi picioarelor duc la includerea lor în categoria figurinelor antropomorfe.
Atît la Poiana cît şi la Tinosu, potrivit autorilor săpăturilor efectuate aici 12 , plastica
an tropomorfă era datată în perioada Latime
III, apariţia ei, în sec. II î.e.n. fiind legată
de pătrunderea influenţelor romane.
Credem că descoperirea lor în apropierea,
sau pe locul unor vetre şi uneori chiar în aşa
zisele gropi rituale, ar putea duce la conclu-

7 R a d u şi E c a t e r i n a V u 1 p e, L es fouiLles
de Tinosul, Dacia, I, 1924, p. 210, fi g. 41/4-5.

8

Vi ore 1 Căpitan u, Cetăţuia dacică de la
Carpica, VIII, 1976, p. !.19, fig. 49/5.

Răcătău,

9 R a d u şi E c a t e r i n a V u l p e, Les fouille.l
de Poiana, Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 318, fig.

99/ 2.
N i c o l a e C o n o v i c i, Cîteva figurine antropomorfe getice descoperite la Piscul Crăsani
(corn. Balaciu, jud. Ialomiţa), SCIV, 25, nr. 2, 1974,
10

p. 299, Fig. 2/1

şi

2/2.

G hen u ţ ă Coma n, Figurine antropomorfe
geto-dacice descoperite în judeţul Vaslui, SCIV,
11

Fig. 7.

Figurină antropomorfă.

28, 2 1977, p. 255-254, fig. 1/1 şi 1/ 2.
12

Radu

şi

E c a t e r i n a V u l p e, Les fouilles

de Poiana, p. 319, nota 1.
16"
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zia că ar face parte din categoria obiectelor
de cult cu caracter magic, legate de cultul
focului şi vetrei.
Cercetările arheologice efectuate in campania 1978, in aşezarea geto-dacică de la Că
tunu, au întărit concluziile anterioare, in ceea
ce prirveşte dataJrea ei in sec. II. i.e.n. I i.e.n. aducind însă indicii despre existenţa

unui nivel mai vechi, care va fi precizat,
a'bia după stu:dierea materialului ceramic şi
terminarea săpăturii in zonă.
Descoperirea unor fragmente de cupe getice cu decor in relief, de factura celor produse in centrul de la Crăsani, atestă legătu
rile economice dintre comunităţile getice de
pe Valea lalomiţei.
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RAPORT PRELIMINAR ASUPRA
CERCETARILOR ARHEOLOGICE
DE LA BRAGADIRU
CAMPANIA 1978

Campania de cercetări arheologice de la
Bragadiru, din anul 1978, desfăşurată în perioada 21 august-4 septembrie, a urmărit
scoaterea la iveală a unor noi elemente privind aşezările getică şi feudală timpurie.
Staţiunea Bragadiru, se află situată la periferia oraşului Bucureşti, în partea de sudvest, la marginea comunei cu acelaşi nume,
pe o terasă a rîului Sabar.
In cursul ultimelor săpături arheologice, în
cele două secţiuni notate S XXXI şi S XXXII,
situaţia stratigrafică

s~a

menţinut

aceiaşi,

încît nu insistăm să o descriem după cum
am procedat în alte împrejurări. Pînă în momentul de faţă cercetările de la Bragadiru
au însumat descoperirea a 33 de complexe,
dintre care 22 aparţin epocii geto-dace, iar
restul de 16 feudalismului timpuriu.
Urmele materiale ale aşezării Latene getodace au fost surprinse atît în stratul de cultură cenuşiu Latene - cît şi în locuinţă.
Astfel la capătul de vest a secţiunii XXXII
a fost surprins şi cercetat un bordei notat
B 38. Groapa acestuia porneşte din stratul
cenuşiu Latene şi se adînceşte în solul galben lutos. De fonnă rectangulară cu colţu
rile rotunjite, bordeiul are dimensiunea de
2,90 m X 2,60 m. In interiorul său nu s-au
observat nici-o urmă de amenajare a podelei, sau vre-un rest de intrare precum şi nici
o groapă de pari. Fundul încăperii era orizontal. Spre colţul de nord-est al bordeiului
aşa

se afla o vatră de formă dreptunghiulară
(0,65 X O, 72 m) cu colţurile rotunjite.
Fără a avea o gardină, vatra era alcătuită
dintr-o crustă tare, groasă de 0,03 m, pămînt
bine ars, sub care se afla cruţat un strat de
pămînt galben ars şi el. Groapa locuinţei a
conţinut pămînt cenuşiu în amestec cu resturi de chirpic.
Tot în secţiunea XXXI a fost surprinsă
şi o groapă aparţinînd de asemenea celei de
a ·doua epoci a fierului.
In formă de clopot, groapa tăia stratul cenuşiu Latene şi se adîncea pînă la 0,80 m
faţă de nivelul solului actual. Parţial distrusă de lucrările agricole, prin conţinutul său
alcătuit din fragmente de vase lucrate cu
mina şi la roată, această groapă avea o funcţie menajeră.

In genere atit în stratul cenuşiu cit şi loprecum şi in groapa geto-dacă s-a gă
sit ceramică lucrată cu mîna şi la roată, bine
cunoscută, caracteristică secolelor II-I î.e.n.
Secţiunea XXXII a dovedit că porţiunea
respectivă de teren în care aceasta a fost
cuprinsă a cunoscut o relativ intensă locuire
în perioada feudalismului timpuriu. Incă de
la începerea săpăturilor au fost semnalate
fragmente de vase, presărate neuniform în
stratul cenuşiu, alături de bucăţi de pămînt
ars şi cărbune. S-a observat totuşi că materialul arheologic este mai frecvent in centrul
şanţului acolo unde a fost descoperit un borcuinţă
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dei notat B 37. De formă aproximativ o~rală
acesta avea diametrele maxime de 4,20 X
X 3,15 m. Pereţii săpaţi verticali coborau
faţă de nivelul solului actual la minus 0,65 m.
Pe latura vestică a încăperii au fost degajate resturile unui cuptor săpat .într-un bloc
de pămînt cruţat de culoare castanie; cuptorul în formă de potcoavă avea diametrele
de 0,65 m şi respectiv 0,52 m. Gura cuptorului era orientată spre est, aflată la nivelul
podelei; pereţii acestuia aproape în întregime
distruşi s-au păstrat pe porţiuni înalte de
0,20-0,15 m. Vatra cuptorului era amenajată în pantă lină, coborînd de la fund spre
gură. Pe vatra cuptorului s-au aflat doar cîteva fragmente ceramice şi o cremene realizată dintr-un silex. Pe fund locuinţa păstra
o podea amenajată din lut bătătorit. In pă
mîntul de umplutură din bordei s-a găsit un
calup de chirpic de formă paralelipipedică
lung de 7,5 cm, avind pe una dintre supra.:.
feţe păstrată urmele unei bîrne ce provenea
probabil de la pereţii încăperii. Materialul
arheologic descoperit in locuinţă este aproape
în exclusivitate ceramic. Tipul de vas este

oala borcan

fără torţi

cu

umărul

rotund

uşor

înălţat şi pîntecul rotunjit. Arderea vaselor

s-a făcut la roşu cărămiziu. Foarte puţine
fragmente ceramice prezintă o nuanţă de castaniu închis. Suprafaţa exterioară a vaselor
este ornată cu incizii, linii orizontale asociate
cu cele verticale, brîu în val nelipsind nici
chiar decorul al veolar ceea ce ne determină
să considerăm că B 37 se poate data în plin
secolul X şi inceputul celui următor. De altfel in campaniile de cercetări din anii anteriori am avut posibilitatea să distingem, pe
baza categoriilor ceramice din locuirea feudală timpurie, două faze de locuinţe. Prima
cuprinsă între sfîrşitul sec. al IX-lea, şi începutul celui următor, iar a doua în care se
incadrează şi locuinţa descrisă se datează în
sec. X şi inceputul sec. XI.
Ca inventar descoperit in acest bordei mai
semnalăm o fusaiolă şi un cuţit fragmentar
din fier.
Cercetările arheologice de la Bragadiru
vor continua şi in anul viitor în scopul elucidării problemelor legate de intinderea a
celor două locuiri existente aici.
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RAPORT PRELIMINAR ASUPRA
CERCETARILOR EFECTUATE DE MUZEUL
ORASENESC
HUSI
,
, ÎN ANUL 1978:
A. Aşezarea neolitică de la Lohan
B. Aşezarea geto-dacică de la Buneşti
comuna Buneşti-Avereşti

l n campania din 1978 Muzeul oraşului Huşi

continuat activitatea de cercetare ştiin
prin continuarea cercetărilor in aşe
zarea neolitică de la Lohan punctul Vadul
Teiului, şi a început cercetarea într-o nouă
staţiune privitoare la dezvoltarea civilizaţiei
geto-dacice pe teritoriul limitrof oraşului
Huşi în punctul Dealul Bobului comuna Buşi~a

ţifică,

neşti-Avereşti.

In prima parte a materialului ne vom referi la rezultatele cercetărilor noastre efectuate în aşezarea neolitică de la Lohan punctul Vadul Teiului, cercetări ce vor continua
pentru elucidarea anumitor probleme legate
de recentele descoperiri din acest an şi în
campania din vara anului 1979.
Aşezarea neolitică de la Lohan este aşe
zată pe un promontoriu la poalele pădurii
Tătărăni, pe drumul naţional 24 B CrasnaAlbiţa la o depărtare de circa 4 km de oraşul
Huşi. Staţiunea a fost depistată în primăvara
anului 1976 cu ocazia extinderii liniei de
înaltă tensiune, cînd în gropile pentru plantarea stîlpilor au ieşit la iveală fragmente
ceramice, amulete de silex, idoli etc.
Bogăţia materialului arheologic cît şi necesitatea de salvare a staţiunii au determinat efectuarea unor cercetări sistematice
în acest punct, ţinînd cont şi de faptul că
după cercetările noastre de suprafaţă efectuate aici, ne-am putut da seama că materialul arheologic poate fi încadrat în aria

culturii Cucuteni A, aspect cultural necercetat deocamdată in această zonă.
Pînă la începerea lucrărilor din 1978 s-au
trasat 12 secţiuni in cadrul lucrărilor efectuate in 1976 şi 1977. Apariţia în 1977 în
secţiunea S X a două schelete chirci te avind
drept inventar două ceşti cu torţile supraînălţate, ceşti de tradiţie Monteoru, aparţi
nînd culturii Noua, au determinat proiectarea
săpăturilor în 1978 în funcţie de dispunerea
acestor morminte. In 1978 s-au deschis 4
secţiuni S XII, S XIV, S V, S XVI, paralele
cu secţiunile deschise anterior cu orientarea
NS. Secţiunea S XV este secţiunea transversală cu orientarea N-S, avînd o lungime de
130 m la care s-au deschis şi 6 casete pentru
dezvelirea locuinţelor cucuteniene. In toate
secţiunile deschise stratul de cultură apare
la -0,60 m adîncime, avînd o grosime medie
de -0,40 m. In secţiunile S XIII şi S XIV,
apar deasupra platformelor neolitice la adîncimea de 0,40 m trei schelete foarte prost
conservate ce provin probabil din trei morminte lipsite de inventar. In secţiunea S XV
pe toată lungimea ei apar 15 morminte din
inventarul acestora neputîndu-se recupera
decît o ceaşcă cu torţile supraînălţate, de dimensiuni mijlocii (din mormîntul numerotat
de noi cu nr. 7 avînd drept ornament imediat
sub gîtul vasului o linie cu împunsături incizate, precum şi o ceaşcă din ceramică grosieră de culoare cenuşie fragmentară avînd
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'·

clare analogii ·• ş1 m alte descoperiri ·simllare tnr perioada respectivă în aşe:lările cucute~
ge pe teritoriul Moldovei!.
niene qe la Hăbăşeşti 2 , Frumuşica 3 etc. ln
. In secţiunile deschise de noi au fost secţio Jbcuinţele dezvelite de noi frecvente sînt şi
nate transversal 10 locuinţe iar longitudinal percutoarele, dăltiţele din piatră şi topoaşase prin casete. Pînă în prezent la Lohan a . rele din diferite roci cu durităţi deosebite,
fost depistată o singură groapă menajeră de avînd forr:na trapezoidală cu ceafa îngustă
formă circulqr<ţ . (S. VIII) mergîn.d ! pînă )a
şi tăişul convex: dimensiunile lor variind
adîncimea de 3 m.
între 8,2 cm şi 12,4 cm. Semnalăm prezenţa
St:ratigrafia solurilor naturale Şi a depu- şi â unui topor tip calapod ce prezintă pe
nerilor arheologice .aşa cum apare în profilul una din suprafeţele laterale o încercare de
perforare, descoperită în locuinţa 6.
secţiunii S XV se prezintă în felul următor:
Multitudinea materialului arheologic o
1. Sol vegetal avînd grosimea medie de
constituie ceramica ce poate fi împărţită în
0,20 m;
2. Sol negru amestecat cu fragmente cera- două categorii:
a. ceramica grosieră avind în compoziţia
mice pînă la 0,60 m ce acoperea suprafeţele
sa
ca degresant cioburi pisate, bucăţi de mide chirpic ale locuinţelor;
că, granule de nisip din care au fost mode3. Sol argilos brun pătat cu grosimea medie de 0,20-0,25 în care sporadic se mai late vasele uzuale pentru gospodărie.
b. Cenimica de factură fină fără degregăsesc fragmente ceramice şi oase de anisant
în compoziţia pastei de culoare roşie
male. In toate secţiunile la o adîncime de
cărămizie.
-0,95 m apare solul galben cu o structură
fină, densă, nisipos şi argilos. In 1978 s-au
Marea majoritate a vaselor au fost pictate,
dezvelit şase locuinţe ce se prezintă sub for- dar pictura este conservată foarte prost, cema unor suprafeţe compacte de chirpic de z:amica este corodată probabil şi din cauza
culoare roşie-cărămizie cu lungimea variind solului de pădure existent aici.
între 10-12 m. După îndepărtarea chirpiciFormele ceramice cunoscute sînt paharele,
lor proveniţi de la prăbuşirea pereţilor în cupele de dimensiuni mari şi mijlocii cu o
toate locuinţele dezvelie de noi s-a putut tortiţă, pe unele din ele păstrîndu-se pictura
recupera un valoros material arheologic: vase lbicromă şi tricromă, elementele decorului
mici întregi, unelte din silex, topoare din fiind spirala şi derivatele ei, cît şi motivele
piatră, rîşniţe, idoli fragmentari şi vase inynghiulare derivate din spirală. In general
tregibile. Asupra materialului arheologic vasele ce mai păstrează urmele de pictură
descoperit în acest an ne vom referi în con- sînt din categoria ceramicii de factură supetinuare la descoperirile cele mai reprezen- rioară, acestea găsindu-şi clare analogii atît
tative, urmînd ca la încheierea lucrărilor să în ceea ce priveşte forma cît şi pictura în
tragem concluziile generale definitive asupra staţiunile cucuteniene de la Hăbăşeşti4 şi
descoperirilor din această staţiune.
Frumuşica 5 • Alături de pahare şi cupe se înUneltele şi armele din silex descoperite tîlnesc vasele suport, capacele şi vasele cu
aici sînt prelucrate din silexul de culoare corpul bitronconic .
.ne~gră cenuşie adus de la Prut sporadic
2
V 1. Du mit re s cu, Hăbăşeşti. Monografie
apar şi cîteva lame şi răzuitoare de culoare
arheologică, Ed. Acd. R.P.R., 1954, pl. L IX, p
alb vineţie, materia primă fiind adusă din
22';'.
zona Nistrului mijlociu. Clare analogii aces3
C. M ă ta se, Frumuşica, Bucureşti, 1946.
4
tea îşi găsesc şi în descoperirile similare penV 1. Du mit re s cu, Hăbăşeşti, Monografie
A d ira n C. F 1 ore s c u, in Arh. Mold., IIIII, 19611, p; 1511!.
t

\

arheologică, Ed. Acd. R.P.R. 1954, pl. L XXX, 1,
4, LXX 4.
5
C. Mătase, ibidem, pl. 13, pl. 14.
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Plastica de la Lohan cuprinde figurine antropomorfe şi zoomorfe. Figurinele antropomorfe sînt din categoria idolilor cu excepţia
unui singur exemplar descoperit de noi în
locuinţă 6 • Idolul are corpul striat, sînii mici
şi ombilicul sînt redate prin pastile de lut
aplicate. Ochii sînt marcaţi prin două orificii, iar braţele se prezintă sub forma unor
conuri scurte şi aplatizate, spatele este drept,
picioarele lipite, şoldurile reliefate sînt perforate transversal. Descoperirea acestor idoli
feminini de la Lohan poate fi pusă în legă
tură cu practicile magice ale cultului fecundităţii, situaţie cunoscută şi în alte staţiuni
neolitice cercetate anterior. Plastica zoomorfă
este reprezentată prin trei exemplare patrupede, frecvente fiind şi protomele zoomorfe
modelate din peretele vasului cu analogii la
Hăbăşeşti şi Izvoare 7 • Nelipsite la Lohan sint
şi altarele de cult cu patru sau mai multe
picioare unul din acestea aparţine formei
de altar cu recipient.
In ceea ce priveşte necropola din epoca
bronzului tirziu, inventarul celor 19 morminte descoperite de noi este sărac. Pe baza
formelor de vas descoperite cît şi a materialului ceramic fragmentar, clare analogii îşi
găsesc. în descoperirile de la Truşeşti 8 , Balinteşti Cioangi 9 , Doina Piatra Neamţ 10 •
In condiţiile descoperirii celor două mor.minte cit şi a cercetărilor din acest an, am
crezut că este vorba doar de o folosire parţială a staţiunii cucuteniene şi anume partea
de sud pentru înmormîntări, . fapt infirmat
de cercetarea din acest an, mormintele aşa
cum. arătam mai sus apărînd şi pe platou.
Faptul că marea majoritate a acestor mors N .. B e r les cu, Plastica Cucuteniană din vechile colecţii ale Muzeului de Istorie a Moldovei,
tn Arh. Mold., I.I-HI, p. 71.
• 7 V 1. Du mit re s cu, ibidem; Radu V u 1 pe,
-Izvoare, săpăturile din 1936-1948.
8 A d r i a n
C. F 1 ore s cu, ibidem.
9 E. Z a h ar i a, Das Bronzezeitliche Griiberfeld
von Balinteşti-Cioangi in Dacia, N.S. VII 1963,
p. 142 fig. 3/1-4, 10, p. 153, fig. 7/1, B.

1o A d r i a n C. F l o r e s c u, ibidem.
17 - Materiale

şi cercetări

arheOilogice
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minte sint distruse, in faza actuală de cercetare nu putem trage nici o concluzie asupra
formei gropilor, a orientării scheletelor, nici
dacă în practica ritualului era sau nu vorba
de o înmormîntare pe bază de rudenie sau
stratificare socială.
Cercetările noastre din 1979 vor elucida o
serie de probleme ridicate de necropola din
epoca bronzului tîrziu, ţinînd cont şi de faptul că este singura necropolă din această
epocă cercetată sistematic in zona noastră.
Asupra cercetărilor efectuate de noi în
1978 la Lohan, pe baza materialului arheologic descoperit cît şi analogiilor in descoperirile similare de la Hăbăşeşti şi Frumuşica
de pe teritoriul Moldovei, aşezarea se poate
încadra în aria culturii Cucuteni A pentru
anumite particularităţi ale materialului descoperit aici pe baza în primul rind a apariţiei picturii bicrome şi tricrome, permit incadrarea relativă a acestei staţiuni in faza
A 2-A 3. Depistarea şi cercetarea aşezării
de la Lohan a dus la îmbogăţirea patrimoniului nostru muzeal dîndu-ne posibilitatea
cunoaşterii unui nou aspect cultural a evoluţiei culturii Cucuteni în această zonă, la
Huşi cunoscîndu-se aspectul cultural Cucuteni A-B încă din 1964.

•
Aşezarea geto-dacică

comuna

de la Dealul Bobului
Jud. Vaslui

Buneşti-Avereşti

de cercetările efectuate în aşezarea
necropola din epoca bronzului de
la Lohan, în vara acestui an colectivul muzeului şi-a orientat activitatea de cercetare
ştiinţifică şi spre cercetarea altor perioade
istorice, privitoare la cunoaşterea culturii
materiale aparţinînd geto-dacilor, preocupare
mai veche ce a stat în atenţia noastră.
In acest sens încă din primăvara anului
1978 în cadrul cercetărilor de suprafaţă· am
căutat -să le canalizăm pentru descoperirea
unor noi vestigii geto-dacice.
Alături

neolitică şi
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Cercetarea noastră de suprafaţă pe teritoriul comunei Buneşti-Avereşti a fost fructuoasă în sensul că a fost depistată aşezarea
de pe Dealul Bobului şi încă alte două staţiuni neolitice.
Cercetările în aşezarea de la Dealul Bobului au început în luna iulie 1978 încheindu· -se la 15 august 1978, cercetări ce vor
continua şi în campaniile noastre viitoare.
Aşezarea este situată pe un bot de deal
.la circa 3 km sud-est de satul Bun eşti, la o
distanţă de circa 4 km de şoseaua Huşi-Iaşi
punctul Cîrlig în apropiere aflîndu-se pădu
rea de la Arsura. Staţiunea avînd o suprafaţă aproximativă de 6 ha este apărată natural din trei părţi foarte greu accesibile în
partea de sud construindu-se un val de apă
rare. In cadrul cercetărilor efectuate în acest
an s-au trasat 5 secţiuni şi trei casete. Orientarea secţiunilor este sud-v·est, nord-est cu
lungimea· de 30 m şi lăţimea de 2 m. Stratul de cultură în toate secţiunile deschise
apare imediat sub solul vegetal adică la
-0,30 m cu grosimea medie de 0,25 m. In
secţiunile deschise de noi cît şi în casete
au fost dezvelite 5 locuinţe de suprafaţă de
tipul semibordeiului, avînd colţurile uşor rotunjite. Prezenţa urmelor de cărbune şi cenuşă în aceste locuinţe provine probabil de
la pereţii locuinţelor. Toate locuinţele au avut
vetre de foc deschise dispuse în colţul de
N-N-E situaţie prezentă şi în locuinţa 5
din secţiunea S III cas. B. Asupra materialului descoperit marea lui majoritate o prezintă ceramica, obiecte de podoabă din fier
şi bronz şi cîteva vîrfuri de săgeţi din fier.
Ceramica în general, descoperită de noi aici
poate fi încadrată în categoria ceramicii lucrată din pastă grosieră avînd în compoziţia
ei foarte mult degresant, pînă în prezent ceramica de factură superioară din pastă fină
fiind într-o proporţie redusă.
Alături de ceramica geto-dacică specifică
perioadelor sec. III-II î.e.n. în aşezare sînt
prezente manşoane de amforă şi fragmente

din

amforă grecească.

Formele de vas cunoscute aici sînt vasele
de tip borcan lucrate cu mîna din pastă de
culoare neagră cenuşie şi brun roşcată prezentînd pe suprafaţa exterioară proeminente conice, butoni, cănile cu o toartă de dimensiuni mici şi mijlocii cu buza uşor
îngroşată spre exterior cu gîtul svelt, lucrate
din pastă cenuşie şi roşie cărămizie. Paharele de dimensiuni mici cu gura largă, stră
chinile lucrate din pastă de culoare neagră
cenuşie cu fundul aproape sferic. Vasele bitronconice de dimensiuni mari din pastă de
culoare cenuşie cu gîtul svelt cu buza îngroşată, dreaptă, uşor evazată spre exterior.
Capacele din pastă de culoare roşie cără
mizie de formă sferică prezentînd la suprafaţa exterioară o tortiţă de formă circulară
pentru apucat. Referindu-ne la decorul existent pe ceramica descoperită de noi acesta
este format din brîu alveolat dispus pe suprafaţa exterioară a vasului imediat sub buza
vasului sau înconjurînd vasul prezentîndu-se
sub forma unei ghirlande. Alături de acest
motiv se mai cunoaşte şi decorul în relief
ce se prezintă sub forma unor virgule dispus
pe toată suprafaţa vasului.
Obiectele de lut sînt frecvente la Buneşti,
ele constînd din fusaiole de dimensiuni mici
de formă bitronconică, iar două din acestea
de formă circulară, diametru! lor variază între 2-3,5 cm. Cele două fibule descoperite
de noi în caseta B secţiunea V, sînt de tip
tracic şi una celtică avînd analogii şi în alte
descoperiri de pe teritoriul ţării noastre cum
ar fi în tezaurul de la Epureni n.
Intregul material descoperit îşi găseşte
clare analogii în descoperirile de la Arsura,
Poiana, Corni-Huşi etc. In toate secţiunile
deschise de noi sînt frecvente oasele de
animale domestice de la cornutele mari şi
mici ce atestă că una din ocupaţiile principale ale geto-daci1or din această perioadă
era creşterea animalelor.
In faza actuală a cercetărilor vom încerca
să concluzionăm cîteva observaţii prelimi11

V. Pâr va n, Dacia, Ed. St. Bucureşti, 1007.
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nare, cercetările viitoare urmînd a elucida
o serie de probleme de ordin arheologic şi
stratigrafic asupra aşezării de la Bunteşti.
Prezenţa in secţiuni a bucăţilor de zgură cît
şi a celor cîteva vîrfuri de săgeţi din fier,
demonstrează că meşteşugul prelucrării metalelor era bine cunoscut geto-dacilor de la
Buneşti. Descoperirea celor 5 locuinţe, grosimea stratului de cultură şi bogăţia materialului arheologic ne determină să afirmăm că
locuirea aici a fost de lungă durată. Prezenţa
fragmentelor de amforă grecească demon'itrează strînsele legături comerciale pe care
c.."'munităţile de triburi de pe teritoriul Moldovei le aveau cu coloniile greceşti de la nordul Mării Negre. Pe baza întregului mate-

HUŞI

131

rial arheologic descoperit, a clarelor analogii pe care acesta îl are şi în alte staţiuni
cercetate pe teritoriul Moldovei, Arsura,
Corni-Huşi, Poiana12 , Cucorăni nivelul vechi
- Botoşani, aşezarea se poate încadra în
perioada sec. IV-III î.e.n. Existenţa unor
alte staţiuni arheologice pentru perioada IIIII î.e.n în apropierea aşezării de la Buneşti,
Arsura, Corni-Huşi, Pîhneşti, demonstrează
concludent dezvoltarea civilizaţiei geto-dacilor în zona Ruşilor înainte de ocupaţia bastarnică.
12 Si 1 vi a Te odor, Cetatea Traco Getfcd de
la Arsura jud. Vaslui, in Materiale, 10. - Si 1 vi a
T e o d o r şi V i o 1 e t a B a z a r c i u c, material
inedit aflat la Muzeul oraş Huşi.
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SONDAJUl ARHEOLOGIC
DE LA CALINEŞTI, .
(JUDETUL -MARAMURES]
'

'

Aşezarea dacică de la Călineşti, jud. Mara-

.este situată pe panta "R~goazele",
din apropierea satului, limitată de văile Rogoazele şi Ciutei. A fost semnalată în literatura de specialitate de Radu Popa şi Carol Kacs6 care au publicat rezultatele săpă
turii din 1971, in SCIVA, 4, 1974. In cadrul
lucrărilor din 1971 se descoperise o locuinţă
de suprafaţă, cu material ceramic, fragmente de rişniţă şi metal, care dovedeau existenţa in zonă a unei populaţii sedentare, dacice, din perioada secolelor II-III e.n.
Scopul reluării săpăturilor a fost pe de o
parte, dezvelirea unor noi complexe de locuinţe, iar pe de alta, o eventuală depistare
a necropolei. S-a impus cu atît mai mult cu
cit în Maramureşul istoric, după cunoştin
ţele noastre, nu s-au mai cercetat alte aşe
zări din această epocă.
La sondajul efectuat în iulie 1978 şi la
care am participat din partea Muzeului Naţional, a luat parte şi Gheorghe Todîncă de
la Muzeul: din Sighetul Marmaţiei.
Vegetaţia bogată de pe panta acoperită cu
trifoi şi cartofi - au impus unele restricţii
in privinţa trasării secţiunilor şi, într-o oarecare măsură, au determinat locul de săpat.
S-au trasat în total 5 secţiuni şi două casete. Secţiunile au avut o lungime ce a variat între 10 şi 15 m şi o lăţime de 1,50 m.
mureş,

Două secţiuni au avut orientarea N-S şi
trei E-V, fiind fie perpendiculare, fie paralele cu valea Ciutei.
Dintre cele cinci secţiuni săpate, patru nu
au dat rezultat. Imediat sub solul vegetal, în
care s-au găsit şi urme foarte vagi de chirpic
şi fragmente ceramice, a apărut solul virgin.
Secţiunea S 1, trasată perpendicular pe valea Ciutei, orientată N-S, avînd o lungime
de 10 m şi o lăţime de 1,50 m a fost singura
care a dat rezultate.
La 3 m de la extremitatea nordică a ei
(care corespunde extremităţii dinspre valea
Ciutei) după îndepărtarea stratului vegetal a
apărut un pămînt brun cu fragmente ceramice şi chirpic. La adîncimea de 0,50 m am
ajuns la o podea făcută din pămînt bătătorit
şi cu urme de lipitură. La 0,70 m de peretele
estic şi la un metru de la marginea de nord
a podelei am găsit citeva fragmente de vatră
cu pămînt puternic înroşit sub ele, păstrînd
forma ovală a vetrei. Pe podeaua locuinţei
fragmentele de chirpic şi de ceramică
erau repartizate uniform, cu o sensibilă intensificare a ceramicii in apropierea vetrei.
Podeaua era pusă pe un pat de pietre de
rîu, care, fără a acoperi toată suprafaţa,
erau mult mai dense pe pereţii de est şi sud.
Pentru determinarea conturului locuinţei, am
trasat două casete, pe cele două maluri ale
secţi unU S 1.

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

134

LARISA NEMOIANU

Am ajuns la următoarele concluzii: este o
de suprafaţă, . fragmentele de chirpic găsite păstrînd urme de lemne mai groase şi de nuiele; cu toate că nu am putut surprinde decit trei gropi de stîlp (cu diametru
variind intre 0,35 şi 0,45 · m), după podeaua
de lut bătut am putut reconstitui mărimea
şi forma ei. Era rectangulară de 6 X 4,20 m.
Vatra, aflată la 0,70 şi respectiv 1 m de la
pereţii nordici şi estici, avea forma ovală,
cu diametre de 0,60 şi O, 75 m.
Materialul găsi:t pe podea era format din
resturi mici de ceramică şi din fragmente de
chirpic şi un fragment de cute. Ceramica,
foarte puţină şi prost păstrată din cauza
acidităţii ridicate a solului este neintregibilă
şi formată in general din bucăţi de pîntece
de vase. Lucrată cu mina, din pastă grosieră,
avind ca degresant cioburi pisate şi pietri.,.
cele, cele citeva fragmente de buze făceau
probabil parte din vase borcan, de culoare

locuinţă

galben cărămizie, de diferite nuanţe. Pe citeva f-ragmente s-au păstrat şi ornamente
constituite din briuri alveolare şi proeminenţe cilindrice, sa\.1. m,1mai px:oeminenţe cilindrice (mai mici decit cele de pe ceramica
din faza clasică).
Un fragment din buza unei strachine (?)
romane, din pastă ordinară de culoare gricenuşie este singura bucată lucrată cu roata.
Din puţinul material găsit şi din caracteristicile locuinţei (formă, dimensiuni) considerăm că este vorba de o locuinţă, dintr-o
perioadă apropiată in timp poate puţin
anterioară celei descoperite în 1971 pără
sită, spre deosebire de ea, nu in condiţii
fortuite, nefiind urme de arsură, ci în linişte.
Credem că se impune reluarea săpăturilor
de la Călineşti, cu fonduri mai mari, care să
permită o mai bună cercetare a zonei pentru
fixarea duratei, a întinderii şi eventual a
necropolei staţiunii.
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CERCETARI ÎN INCINTA SACRA
A SARMIZEGETUSEI

Pînă de curînd, o caracteristică a stării cer-

privind incinta sacră de la Sarmizegetusa (Dealul Grădiştii) era slaba cunoaş
tere a nivelurilor anterioare epocii lui Decebal. Cu excepţia unor sondaje efectuate
in interiorul sanctuarului-calendar şi cu excepţia sanctuarului vechi de pe terasa a XI-a,
nu se întreprinseseră cercetări în această
cetărilor

direcţie.

a început să se schimbe abia in
1976, cind degajarea completă a presupusului turn de pază de la capătul nordic al marelui sanctuar de andezit de pe terasa a
X-a a arătat că această construcţie nu era
un turn, ci o parte a unui complex format din
trei încăperi adiacente, reprezentînd o locuinţă. In aceeaşi vară s-au descoperit şi urmele unei construcţii la capătul de sud al
sanctuarului amintit.
Intrerupte, din motive obiective, in anul
1977, săpăturile în incinta sacră a Sannizegetusei au fost reluate in 1978, urmărind
două obiective:
1. Dezvelirea în continuare a construcţiei
de la capătul sudic al terasei a X-a;
2. Trasarea unei secţiuni magistrale de-a
curmezişul terasei a XI-a pentru identificarea nivelurilor mai vechi.
Primul obiectiv a fost realizat numai parţial din cauza enormei mase de pămînt care
Situaţia

se cerea îndepărtată. Rezultatele
pot fi sintetizate in următoarele:

cercetării

din piatră de talie (blocuri
fasonate de calcar), pare să fie rectangulară.
Latura ei de est a fost dezvelită pe o lungime de 7 m (faţa externă) şi de 6,10 m (faţa
internă); faţa externă a laturii de nord a
fost degajată pe o lungime de :2,90 m, iar
cea internă pe o lungime de 4,20 m. Lăţimea
zidului este de 1,14 m pe latura nordică şi
de 1,10 m pe cea estică, adică de circa trei
ori mai mică decit lăţimea-standard a zidurilor de incintă şi de bastioane.
Construcţia,

In genere, zidul construcţiei s-a păstrat pe
o- înălţime de 1-2 rinduri de blocuri (un
singur bloc din rîndul al treilea a mai rămas
pe latura de est). Primul rînd (cel mai de
jos), aşezat direct pe stîncă, este format din
blocuri obişnuite (de ex.: 52X52X46 cm;
82X50X39 cm; 64X50X32 cm); el cuprinde
însă şi citeva blocuri a căror grosime este de
circa două ori mai mică (17-25 cm). Rîndul al doilea este format numai din asemenea
blocuri "înjumătăţite". Unele blocuri din ambele rinduri sînt prevăzute cu "babe". Emplectonul zidului conţine foarte puţină piatră.
La o distanţă de 78 cm de latura estică a
construcţiei, în interiorul acesteia, se află un
fel de prag de 3,22 m lungime, format din
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lespezi de calcar. In partea sa de sud, peste
lespezi au fost aşezate trei blocuri de calcar,
lărgimea acestei intrări (dacă este vorba intr-adevăr de o· intrare) reducindu-se astfel
la 2 m.
Din măsurătorile făcute rezultă că nivelul
pe care au fost aşezate zidurile construcţiei
se află cu 45 cm mai jos decit nivelul actual
(deci cu circa 60 cm sub nivelul antic) din
sanctuarul de andezit de pe terasa a X-a.
El corespunde, aşadar, cu nivelul încăperilor
situate la nord de sanctuar. Toate aceste construcţii sînt mai vechi decit sanctuarul.
Construcţia a suferit un incendiu, desigur
accidental, marcat de un strat de arsură surprins in interiorul ei. După aceste incendiu,
construcţia a fost refăcută, pavimentul ridicîndu-se cu 8-10 cm; poate că tot acum a
fost scurtat pragul de lespezi de calcar.
Faptul că zidul s-a păstrat in mare măsură
pe aceeaşi înălţime, faptul că arsura compactă, puternică, provenită din
incendiul
provocat de romani, nu ajunge pînă la blocurile construcţiei şi, in sfîrşit, extrema să
răcie a inventarului (fragmente ceramice sporadice lucrate cu mîna sau la roată) pledează
pentru ideea că această construcţie a fost
desfiinţată şi parţial demolată în momentul
amenajării marelui sanctuar de pe terasa a
X-a. Peste partea ei nordică s-a ridicat însă
altă construcţie, numai din lemn şi lipitură,
care a sfîrşit printr-un puternic incendiu, desigur in anul 106 e.n. Peste resturile arse ale
acestei noi construcţii s-au prăbuşit, mai
întîi, porţiuni din zidul de susţinere al terasei, cu blocuri şi emplecton, iar apoi s-a scurs
grîul carbonizat dintr-un hambar aflat pe
terasa a IX-a.
Pentru realizarea celui de-al doilea obiec...iv al campaniei, pe terasa a XI-a s-a trasat
o secţiune magistrală (SM) de 54,60 X 2 m,
orientată aproximativ E--V. Deşi pe o asemenea distanţă stratigrafia nu este absolut
omogenă, se pot distinge uşor principalele
faze de amenajare a terasei.
In prima fază, nivelul terasei este marcat
de ·limita superioară a unui strat format din

pămînt brun, lut şi sfărîmături de micaşist.
Pe acest nivel s-a ridicat o locuinţă cu două
încăperi (cea exterioară poHgonală, iar cea
interioară absidată), avînd pereţii de nuiele
şi lipitură de lut. Nivelul acestei locuinţe
corespunde celui al sanctuarului vechi din
partea sudică a terasei a XI-a. Locuinţa a
sfîrşit printr-un incendiu, resturile ei fiind
găsite la adîncimea de 2,65-2,80 m.
In a doua fază, terasa a fost nivelată (ceea
ce se observă foarte bine datorită stratului
de lut fin, albăs'trui, care acoperă dărîmătu
rile locuinţei) şi întrucîtva ridicată; pe acest
nivel nu există însă, cel puţin în această
zonă a terasei, nici un fel de construcţii.
In a treia fază, terasa este mult înălţată
şi lărgită cu un strat de lut amestecat cu
pămînt brun şi cu sfărîmături de micaşist
(pe alocuri însă lutul este foarte pur). Pe
acest nou nivel, care reprezintă ultima fază
de amenajare a terasei, s-au construit sanctuarele de andezit şi zidurile-platforme despre care va fi vorba mai departe.
Descoperite în SM, la 37-45 cm adîncime, aceste ziduri (Z 1 şi Z 2) au fost degajate
în întregime prin executarea unor casete. Z~o
situat spre vest, este orientat N-S,. are o
lungime de 6,17 m pe faţa vestică şi 4,17 m
pe cea estică şi măsoară în lăţime 1,51 m.
Z 2, situat spre est, este orientat aproape
NE--SV, are o lungime de 5,80 m şi o lăţime
de 1,47 m.
Rolul acestor ziduri-platforme este neclar,
deşi ele par să fie legate, într-un fel sau altul, de două din sanctuarele de andezit de
pe terasa a XI-a. In adevăr, Z 1 cade peDpendicular pe micul sanctuar patrulater cu 18
coloane, in dreptul pragului de calcar din
colţul sud-vestic al acestuia, iar Z 2 ajunge
foarte aproape de stîlpii micului sanctuar
circular. Situaţia celor două ziduri-platforme
prezintă similitudini şi cu "galeria" joasă,
acoperită cu lespezi, care, dinspre "soarele
de andezit", pătrunde într-un sanctuar patrulater foarte distrus, dar şi cu cele două
platforme aflate, prima, la extremitatea sudică a sanctuarului vechi de pe terasa a
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XI-a şi, a doua, la extremitatea nordică a
sanctuarului care i-a luat locul. Din păcate,
nici rolul "galeriei", nici rolul platformelor
amintite nu este exact stabilit.
In sfîrşit, s-a urmărit traseul canalului de
calcar care, venind dinspre piaţeta pavată,
trece pe sub marginea "soarelui de andezit",
şerpuieşte printre coloanele micului sanctuar
patrulater de andezit şi se îndreaptă spre
capătul de nord al terasei. Canalul se adînceşte treptat în pămînt; dacă în zona "soarelui de andezit" el era deschis sau, cel mult,
acoperit cu lespezi la nivelul solului, pe ultima sa porţiune degajată, în zona micului
sanctuar patrulater, el este acoperit cu elemente de jgheab.
S-a putut stabili că "soarele de andezit"
este posterior canalului sau, cel mult, construit odată cu el, în timp ce canalul este

18 - Materiale

posterior micului sanctuar patrulater, sau,
cel mult, construit odată cu acesta (afirmaţia
este valabilă însă exclusiv pentru acea porţiune a canalului, care se află in zona micului sanctuar patrulater). De asemenea, s-a
stabilit că Z 1 a fost construit odată cu canalul sau i'mediat după el. Aceste concluzii
sînt importante deoarece arată că în faza
finală a incintei sacre de la Sarmizegetusa
nu s-au ridicat exclusiv construcţii de andezit, ci şi anumite construcţii de calcar.
Principalul rezultat al cercetărilor din
1978 in incinta sacră a Sarmizegetusei constă
în identificarea unui nivel mai vechi decit
cel al sanctuarelor de andezit pe terasele a
X-a şi a XI-a. Investigarea acestui nivel va
constitui obiectivul de căpetenie al viitoarei campanii de săpături.

şi cercetări arheolo~:ice
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RAPORT PRIVIND SAPATURILE
ARHEOLOGICE DE LA RACATAU,
[JUDEŢUL BACAU]

C ercetările

arheologice din campania anu- geto-dacic şi ele constau din: unelte, podoalui 1978 în cetăţuia dacică de la Răcătău be, ceramică dacică lucrată cu mina şi la
s-au efectuat între 6-31 iulie 1978.
roată, ceramică de import din categoria
amforelor şi terra sigillata. Majoritatea obiecAşezarea dacică întărită de la Răcătău
se află pe malul sting al Siretului, in punctul telor il formează ceştile dacice lucrate cu
mina, vasele - borcan, cupele, castroanele,
"Cetăţuia", de pe raza comunei Horgeşti, jud.
cănile etc., ultimele sint lucrate la roată,
Bacău, la vest de colinele Tutovei.
Cercetări
sistematice se intreprind in din pastă fină de culoare cenuşie şi cărămizie.
Ceramica de import este reprezentată prin
această aşezare, pe acropolă incepind cu anul
amfore,
cupe, baluri şi farfurii din pastă
1968, iar în necropola tumulară s-au cercefină
de
bună
calitate.
tat în întregime doi tumuli, unul în anul
Au fost descoperite şi citeva- obiecte din
1969 şi al doilea în anul 1978.
fier
şi bronz cum ar fi cuţite, cosoare, cercei.
Săpăturile arheologice pot fi considerate
în continuare de lungă durată deoarece suIn această secţiune s-au inregistrat şi un
mele afectate sint foarte mici în comparaţie mare număr de gropi, 36 in majoritate in
cu importanţa aşezării şi cu grosimea stra- formă de clopot cu adincimea cuprinsă între
tului de cultură care este foarte bogat in 0,40 m şi pînă la 2 m. In majoritatea gromaterial arheologic.
pilor s-au descoperit vase ceramice dar şi
fusaiole, lustruitoare, unelte din os, pietre
Cercetările din campania anului 1978 au
fost concentrate atît pe acropolă in vederea de rişniţă etc.
lichidării secţiunii nr. XIX începută in anul
O dată cu lichidarea acestei secţiuni putem
1977, cit şi in necropola tumulară, care se aprecia că în această zonă n-a putut fi vorba
află la nord de localitatea Pinceşti.
de o locuire propriu-zisă, terenul fiind expus,
n-a putut fi folosită in toate perioadele istoSecţiunea XIX se află in partea de sud a
acropolei şi cuprinde o suprafaţă de 120 m rice cit cetăţuia a fost locuită decit ca loc
de acces.
pătraţi. A fost împărţită in sect. A B şi C
In ultima parte a locuirii acropolei, atunci
pentru a uşura fixarea materialului in plan.
cind
această zonă a fost abandonată ca drum
In urma cercetării in intregime a S XIX
apreciem că toate materialele rezultate din de acces, intrarea in aşezare se făcea prin
săpături aparţin ultimului nivel de locuire
partea de vest, aşa cum o qemonstrează um-
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In sfertul T. 2, în partea de sud-vest a fost
plutura din şanţul mare de apărare dacic,
care înconjoară, cetatea, probabil la înc·epu- descoperit un cuptoraş cu boltă avind dimensiunile de: 1,12 cmX0,75 m. Podina protul secolultii II e.n.
De atunci <dat~ază materialul arheologic ,priu-zisă a vetrei . avea o -grosime de 2 cm,
descoperit în cele 36 de gropi sclpate pentru iar pămîntul ars pînă la roşu de sub ea are
o grosime de 0,20 cm.
lutul necesar gospodăriilor geto-âacice.
Interesant ni se pare în acest mormint
Locuirea intensă a fost pe acropolă acolo
unde au fost descoperite un mare număr de rugul, care are dimensiunile de 3,50 m X
X 3,45 m, realizat pe un pat de lut galben
locuinţe în anii din urmă folosindu-se in
egală măsură piatra, lemnul şi pămîntul.
rezultat din groapa mortuară, şi care se află
Al doilea obiectiv asupra căruia ne-am în- la numai 1 m distanţă de rug in partea de
dreptat atenţia în campania din 1978 se află nord-est.
pe raza comunei Pinceşti, la cea. 1 km de
Intreaga suprafaţă a rugului a fost cuprincetăţuia dacică şi este cunoscut de localnici
să de foc cu ocazia incinerării defunctului,
sub denumirea de "La moghiliţă".
fapt constatat cu ocazia cercetării intregii
In anul 1969 a fost cercetat în întregime un suprafeţe care a constituit rugul.
Cenuşa rezultată din arderea lemnelor a
turnul (T. 1), iar în campania din acest an
a fost cercetat cel mai mare turnul (T. 2), fost trasă la marginea rugului, centrul rudin cele şase movile care se profilează la gului prezentind puternice urme de ardere
orizont.
pînă la roşu.
Impreună cu cenuşa de la ardere s-au
Turnul nr. 2 are un diametru de 30 m şi
păs'trat şi foarte mulţi drbuni de la esenţe
înălţimea de 1,70 m.
S-a procedat la împărţirea movilei (T. 2) tari de copaci, probabil stejar.
In partea· centrală a rugului s-au descopeîn patru sferturi, lăsîndu-se un profil în
cruce· cu lăţimea de un metru.
rit oase· calcinate· umane, cenuşă şi cărbuni.
După înlăturar~a pămîntului săpat din .cele
In groapa T. 2 (M. 2), în pămîntul de umpatru sferturi, s-a procedat la săparea gro- plutură s-au descoperit fragmente ceramice
pii mortuare, care se află iri. centrul inovilei. specifice civizilaţiei geto-dacice şi de import
La adîncimea de 1,75 m acolo unde începe de factură romană aparţinînd secolelor
groapa propriu-zisă a fost descoperit un mor- 1 î.e.n.-1 e.n. bucăţi de lut ars de la vetre,
mînt de inhumaţie, aşezat în poziţie întinsă, bucăţi de. rugină de la diferite obiecte de. fier.
cti mîinile pe lîngă corp şi capul orientat cu
In pămîntul de umplutură din mantaua
privirea spre răsărit.
tumultilui pe lîngă fragmente ceramice da~orrriîntul de înhuinaţie aparţine după incice au fost descoperite şi două fibule din
ventar unui sarmat şi este alcătuit din două bronz aparţinînd Latene~ului dacic tîrziu.
fibule de bronz, de tipul cu portagrafa înalCîteva ,oase de animale- Illari - bovidee
tă, uri vas.:.oorcan lucrart cu mîna şi un cuţi
au
aceeaşi provenienţă ca şi ceramica au
taŞ din fier puternic oxidat.
fost aduse cu pămîntul de umplutură pentru
G:roa:pa ~ormîntului -dacic. are adincimea
groapă şi movilă din aşezarea dacică; de pe
de 2, 75 m.:, 'iar d!ainetrul maxim la suprafaţă
este' de 4 m, .iar ftindui gropii ·a~e ·un diam. acropolă atunci cind a .fost incinerată şi îngropată căpetenia geto-dacă. ·
de 2,45.
Pentru a avea o imagine .cît mai completă
In: trei diri-:cele patrli sferturi ati fost desa
ritului şi ritualului la populaţia geto-dacă
coperite vetre de foc -· sirrtple la niveh.il de
călcare a ·solului aritic, realfzate direct pe se impuhe pe vîittit cercetarea în intregime
a 'riecropolei tumtilare ~i a necropolei civile~
pămîntul vegetaL ·
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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In urma

din anul 1978 în cede la Răcătău, probabil antica
Tamasidava se desprind cîteva concluzii:
- Acropola a fost intens locuită în secolele I î.e.n. I e.n.
- Materialele descoperite arată nivelul
superior la care au ajuns forţele de producţie în epoca primului stat dac centralizat şi
independent şi apoi în continuare în vremea
lui Decebal.
- Necropola tumulară ne-a furnizat noi şi
importante date privind ritul şi ritualul la
strămoşii noştri geto-daci. Pentru a doua
oară se descoperă rugul propriu-zis in incercetărilor

tăţuia dacică
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cinta necropolei, mai întîi la Brad (Zargidava) şi acum la Răcătău.
- Materialele arheologice descoperite în
această campanie întregesc şi completează
imaginea noastră asupra civilizaţiei getodacice.
- Fiind vorba de o aşezare de importanţă
republicană înscrisă în programul de cercetare al C.C. al P.C.R. cu privire la săr·
bătorirea a 2050 de ani de la crearea primului stat centralizat şi independent de sub
Burebista se impune alocarea unor fonduri
substanţiale de săpături pentru a avea o imagine cît mai completă atunci cînd vom redacta monografia aşezării.
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SANTIERUL ARHEOLOGIC
'
PISCUL CRASANI - 1978
Raport preliminar

A

Jn

campania din 1978 au fost reluate cerin incinta fortificaţiei getice de pe
"Piscul Crăsanilor", pe mamelonul vestic.
Inainte de începerea unei noi săpături, s-a
trecut la demontarea martorilor rămaşi din
suprafaţa A 1_ 4f1973, care erau in mare parte
dărîmaţi. Cu acest prilej au fost cercetate
8 gropi menajere, unele apărute parţial in
săpăturile din 1973, care au fost numerotate
in continuare cu numerele 34, 35, 40, 51-55.
A fost recuperată astfel o mare cantitate de
material arheologic, indeosebi ceramică. Un
interes particular il prezintă gropile nr. 54
(cu material neolitic Boian-Aldeni), 34 şi 55
în care s-a găsit cîte o toartă de amforă locală cu ştampilă anepigrafică; ştampilele sînt
asemănătoare cu cele descoperite la Cetă
ţeni Argeş.
După epuizarea martorilor din suprafaţa A
şi trecerea lor in plan, am inceput cercetarea suprafeţei A, situată la 4,50 m nord de
S.A şi la circa 1 m nord de S.X/1972. Noua
suprafaţă, cu dimensiunile de 10 X 10 m, a
fost şi ea împărţită în patru printr-un martor în cruce cu lăţimea de 1 m, obţinindu
se astfel patru suprafeţe mai mici, numerotate de la 5 la 8, in continuarea celor din
S.A.
In suprafaţa nou cercetată nu au mai fost
cuprinse complexe de locuire neolitice, ci
cetările

doar fragmente ceramice izolate şi o lamă
de silex, în A.7. In schimb au apărut complexe arheologice hallstattiene tîrzii (aspectul
Birseşti-Ferigile). Acestea se prezintă sub
forma unei gropi menajere (gr. 59) şi a unui
şanţ circular folosit in scopuri rituale (gr. 60).
Groapa menajeră, de formă tronconică, cuprindea cenuşă, cîteva oase de animale, fragmente ceramice provenind de la un borcan
cilindric, decorat sub buză cu trei brîuri alveolare paralele şi de la alte vase nedeterminate precum şi o strachină cu gura curbată spre interior şi cu caneluri pe margine,
spartă in situ, care avea gura ştirbită din vechime. Şanţul ritual avea formă circulară,
cu diametru! exterior de circa 3 m şi cel interior de 1,50 m la gură, îngustîndu-se spre
fund. Adîncimea şanţului, pornind de la nivelul de călcare antic, măsura 1,60-2 m
(vezi plan şi profil). Şanţul era umplut~ cu
cenuşă, un strat de pămint ars sfărimicios
..-peste care s-au găsit fragmente de la mal
multe urne bitronconice sparte ritual şi aruncate pe toată suprafaţa şanţului. Dintre
acestea s-a putut reconstitui o urnă bitronconică, cu gura evazată, git tronconic, umă
rul reliefat şi decorat la partea superioară
cu patru proeminenţe triunghiulare, cu secţiune dreptunghilară; fundul este drept> şi
mai ingust decît gura. Urna avea pereţii lus-
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truiţi. Alte fragmente provin de la urne biaparţină acestui nivel, ele fiind acoperite cu
tronconice decora te cu butoni m~<;:~ cilindrici , . resturile de podea amintite. Aceluiaşi nivel
sau cu o toartă de mari dimensiuni. In inte:- pare· să-i aparţină şi gr. 75 din As, care este
riorul şanţului se păst:~;a un, "mi~:z;" ;de pă- de fapt groapa unui semibordei.
mînt cruţat, al cărui diametru atinge la bază
Ultimul nivel gE!tic a fost surprins în toate
2,20 m. Vîrful acestui miez era tăiat de o . cele_ patru suprafeţe. El se datează în prima
groapă getică (gr. 58), încît nu putem prejumătate a sec. I î.e.n. Resturi de la două
ciza dacă a fost amenajat în vreun fel. Men- locuinţe (dărîmături din chirpic) au fost desţionăm că şi în campania din 1973, în supracoperite în As şi în A 5 _ 7 , la adîncimi variind
faţa A 3 , a apărut un bordei hallstattian din
între 0,50-0,70 m. Nu s-au găsit însă urme
aceeaşi perioadă. Aceasta ne face să presude podele şi nici vetre stabile. Au apărut de
punem că în perioada hallstattiană .tîrzie a asemenea "depozite" de fragmente ceramice
existat aici o aşezare, poate de scurtă du- şi oase de animale, precum şi gropi menarată, ale cărei urme au fost în cea mai mare
jere. Acestui ultim nivel îi aparţin, se pare,
parte şterse de locuirea getică ulterioară.
gropile nr. 57, 58, 61, 64, 69, 70, 71, 73 şi 76.
In acest sector au fost surprinse numai trei Şi acest nivel este acoperit cu cenuşă pronivele de locuire Latene, dat~bile în secolele venind din incendierea aşezării, fenomen surII-! î.e.p. Primul nivel ,a fost surprins nu- prins şi în săpăturHe anterioare:
,mai în suprafaţa A 6, la adîncimi. var,iind înCampania din. 1978 a furnizat date impor. ,tre 1,38---:-1,48 m (de la nivelul de. aici .al te- tante pri:v,ind locuirea getică din partea nordrenului). , El se prezenta ,sub forma unei vestică a. fortificaţiei. Se remarcă absenJa cu
.,platforme". de pă,mînt gaiben, bătut, fără desăvîrşire a vetrelor. stabile în acest sector,
urme_ de . vatră,. c;ie formă. ovală, măsurînd .<;!eea ce ne duce la presupunerea că aici se
4X5 m .. Sub această, "podină",. în partea de aflau numai construcţii auxilia,r:e, la care se
norfl, a apărut o. gro_apă menajeră (gr. 68). ad&ugă şi mulţimea gropilor menajere. AcesDeasupra podinei-:platformă am găsit. bucăţi _tea din urmă conţineau, de regulă, puţin m,ade pămînt galben întărit, lipite .de. suprafaţa terial arheologic (cu .excepţia gropilor nr. 65
aces~eia, fragmente getice databile în sec. II . şi 72). Groapa· 72,. în. afara materialului arî.e:I_l.,:oase de animale şi un strat foarte gros heologic obişnuit, mai conţinea şi două fede cenuşă. amestecat cu bucăţi de pămînt ars mure. uii'!-ane, provenind .. de_ la ~cel~i indi(lipitură). Stratul de cenuşă atinge 0,50. m
:vid. Nu.putemîncă preciza semnificaţia acesgrosim~. Aceluiaşi nivel îi aparţine şi gr. 63, tei descoperiri. Gropile aveau o_ formă cilin.situată în partea de sud a podinei. Nu au drică sau albiată_ şi erau puţin a~lîoci, cu exapărut vetre.
cepţia ·gr. 65 care avea formă de pîinie şi
Al doilea nivel getic, databil către sfîrşi- conţinea o mare cantitate de cenuşă, fragtul se~. II - începutul sec. I î.e.n., a fost mente ceramice, oase de animale şi bucăţi de
surpd1~s. mai clar·· în suprafeţele A 5,6 ,7 , la chirpic ars.
adîntirrfea relativă de 0,95'--'-1,10 ni, sub for- · Din . întreg materialul arheologic recoltat
. 'ma unor aglomerări de dărîmături (chirpic), 'ne reţine ~tenţfa în primul tind ceramica.
a unor mici "depozite•' de ·fragmente eera- Ceramîca · hallstattiană se poate înipărţi în
·mice şi oase de animale·şi a unor gropi ~me- 'două categorii: ceramică poroasă, decorată -cu
najere. In suprafaţa As, în partea de vest, brîuri alveolare şi arsă oxidant· şi cefamica
au apărut şi urmele unei podele de lut. In lustruită, de calitate mai bună. Din· această
ceea ce priveşte gropile menajere, acestea ultimă categorie fac parte strachina din gr. 59
nu pot fi delimitate în totalitate·. de cele şi fragmentele de urne bitronconice din -şan. aparţinînd nivelului ultim. Este probabil în- ţul ritual, amintite mai sus. Fragmentele re·să ca gropile nr .. 62, 66, 67, toate din As, să
cuperate din şanţul ritual .prezintă urme de
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ardere secundară, neuniformă, produsă în
momentul aruncării lor rituale în pămîntul
incins al şanţului. Ambele specii ceramice
sint lucrate cu mîna. Ceramica Latime cuprinde cunoscutele specii lucrate cu mina
(paroase şi lustruite), ceramica lucrată la
roată, de culoare cenuşie şi ceramica de import (fragmente de amfore). Merită o menţiune specială torţile de amfore locale cu
ştampile anepigrafice, provenind, se pare,
din alt centru getic important (poate Cetă
ţeni) şi cele cîteva fragmente de cupe cu decor în relief, dintre care unele par a fi fost
produse la Popeşti, iar altele chiar la Cră
şani.

145

1978

în apropierea satului Crăsanii de Sus şi
un topor de tip calapod, din gresie şlefuită,
aparţinînd aşezării neolitice de pe Piscul Cră
sanilor. De asemenea, ne-a mai informat despre descoperirea, cu ani in urmă, în perimetrul aşezării civile de pe Platou a două tetradrahme getice de tip Inoteşti-Răcoasa precum şi de o monedă de bronz de la impăra
tul Claudius descoperită la cîteva sute de
metri depărtare de aşezarea civilă de pe Platou. Profesorul pensionar Ion Copuzeanu din
Bucureşti ne-a informat despre descoperirea,
in anii 1919-1920, in apropierea Fiscului, a
unui stater de aur de la Lysimach, ajuns ulterior la Bucureşti.
In anul 1978 colegul Crişan Muşeţeanu a
făcut săpături de mică amploare in aşezarea
getică de la Copuzu-Deluş, situată la circa
1 km distanţă de Piscul Crăsani. Aşezarea de
aici este suprapusă de o necropolă birituală
din sec. IV e.n. (cultura Sintana de Mureş
Cerneahov). Cu acest prilej a cercetat integral două gropi menajere getice conţinînd
materiale databile la sfîrşitul sec. II - inceputul sec. I i.e.n.

găsit

Dintre celelalte materiale arheologice,
amintim partea inferioară a unei rîşniţe de
tip roman (meta), spartă în două, găsită în
gr. 61 aparţinînd ultimului nivel de locuire
din aşezare. Un fragment de catillus a fost
descoperit în 1977, in groapa unei locuinţe
din aceeaşi perioadă, din aşezarea civilă de
pe Platou '(S.V Pl.)
Cu prilejul campaniei din 1978 am intrat,
mulţumită învăţătorului
Alexandru Ştefan
din Crăsanii de Jos in posesia unor descopeCampania din 1978 a adus noi precizări
riri întîmplătoare. Este vorba de un denar
roman republican de la L. Thorius Balbus · privind diferitele faze de locuire ale Fiscului
(sec. I i.e.n. după Crawford); moneda este Crăsanilor şi zonei învecinate, într-un teritoriu care se dovedeşte tot mai mult a fi fost
subaerată, probabil o copie locală. Acelaşi
martorul unei continuităţi neîntrerupte de
învăţător ne-a mai donat şi un follis anonim
de la Mihail IV Paphlagonianul (1034-1041), locuire.

19 -

Materiale

şi

cercetAri arheologice
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RAPORT ASUPRA SAPATURILOR
DE LA CÎRLOMANEŞTI,
[JUDEŢUL BUZAU]

A

1

n ultimii ani numărul marilor aşezări geto-dace de epocă "clasică", cercetate prin să
pături sistematice a sporit cu încă una: dava
de la Cirlomăneşti, corn. Verneşti, jud. Buzău. Staţiunea ii era cunoscută lui Odobescu
încă din 1871, probabil pe baza răspunsuri
lor la "Cestionarul arheologic", drept "Movila cu cetate de la Nişcov". Abia însă in
1968 au fost întreprinse aici primele săpături
cu caracter de sondaj (M. Babeş), iar incepind din 1972 s-au desfăşurat, an de an, să
pături de amploare, rod al colaborării dintre
Institutul de Arheologie Bucureşti şi Muzeul
judeţean Buzău, cu participarea temporară
a unor specialişti de la Muzeul de istorie al
R.S.R. şi de la Laboratorul de antropologie
din Bucureşti.
Pe baza rezultatelor obţinute in primele
trei mari campanii de săpături (1972-1974)
s-a putut stabili locul davei de la Cirlomă
neşti în cronologia relativă şi absolută a culturii geto-dace "clasice" (Dacia, XIX, 1975).
Dintre descoperirile cele mai interesante,
s-au publicat statuetele zoo- şi antropomorfe, care pun intr-o lumină cu totul nouă arta
geto-dacă din prima jumătate a sec. I i.e.n.
Au fost valorificate şi descoperirile din epoca
bronzului, in folosul unei mai bune cunoaş
teri a evoluţiei culturii Monteoru (fazele Ic 4,
Ic3, Il 8 ). In sfîrşit, pentru ambele epoci amin-

tite, analizele polinice şi studiul resturilor de
faună au venit să aducă precizări privind
mediul natural şi modul de procurare a hranei, respectiv gradul de dezvoltare al agriculturii şi creşterii vitelor, in cadrul comunităţilor succesive de la Cirlomăneşti.
In ultimii 4 ani (1975-1978) ritmul săpă
turilor s-a redus, datorită - intre altele reorganizării Muzeului judeţean. In această
perioadă nu s-au mai atacat noi suprafeţe,
accentul punîndu-se pe epuizarea celor începute. In toate suprafeţele cercetate s-a
mers pînă la pămîntul viu, săpindu-se integral atit depunerile din epoca fierului şi a
bronzului, cit şi gropile corespunzătoare,
care merg, uneori, pînă la 3 m adîncime. In
campania 1978, odată cu epuizarea arealului
E 2b Nord şi cu desfiinţarea unor martori dintre suprafeţele săpate, s-a incheiat cercetarea
integrală a unei suprafeţe de cea. 700 m.p
situată in partea de sud-est a davei.
La sfîrşitul acestei prime mari etape a cercetărilor de la Cîrlomăneşti se confirmă
stratigrafia staţiunii, aşa cum a fost descrisă
în studiul din Dacia, XIX/1975. De jos' in
sus, succesiunea straturilor este următoarea:
1. - pămînt viu maroniu-gălbui.
2. - Prima depunere din epoca bronzului, corespunzind fazelor Monteoru Icc·:--Jca.
Uneori, . aceste doJ..lă faze se pot separa· chiar
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stratigrafic în depunerea respectivă. Pe o
destul de întinsă, primul nivel de
călcare din epoca bronzului este marcat de
o arsură (defrişare?). Pe acest nivel se surprind adesea resturile unor construcţii, sub
forma unor lentile de lut galben, provenite
din podelele sau pereţii locuinţelor.
3. A doua depunere din epoca bronzului
corespunzînd fazei Monteoru Ila. Este vorba
de o depunere cenuşoasă, cu multă ceramică
şi oase de animale. Nivelul de călcare este
marcat de aglomerări (platforme) compacte,
de pietre, sesizate în mai multe locuri ale
suprafaţă

suprafeţei săpate.

4. Strat intermediar, steril arheologic, coîntreruperii de Iocuire pe "Cetăţuia" de la Cîrlomăneşti între epoca tîrzie
a bronzului şi începutul epocii "clasice" a
culturii geto-dace (sec. II te.n.) --,-- ceea ce
înseamnă o întrerupere de aproximativ un
mileniu. De menţionat, totuşi, că în acest interval de timp se situează unele rare materiale arheologice atribuibile Hallstattului
mijlociu.
5. Depunerea geto-dacă din a doua epocă
a fierului, corespunzătoare unei Iocuiri ce a
durat circa un secol, între mijlocul sec. II
i.e.n. şi anii 70-60 ai sec. 1 î.e.n. Remanierile şi nivelările succesive au făcut ca în cadrul acestei depuneri să nu se poată deosebi
nivele intermediare şi ca, în general, urmele
de locuire mai vechi să fie şterse de cele mai
noi. Aşa se face că singurele complexe de
locuire constatate in situ datează din perioada finală a existenţei aşezării geto-dace. Observaţiile făcute în anumite zone ale suprafeţei săpate arată că sfîrşitul acestei locuiri
va fi fost brusc, violent, legat probabil de
evenimente războinice din vremea lui Burespunzător

reb~sta.

din 1978 au confirmat, cum
arătam, observaţiile mai vechi privind stratigr'afia staţiunii de la Cîrlomăneşti. Ele au
contribuit; totodată,· la sporirea materiaiului documentar de care dispunem. In suprafaţa·· cercetată în 1978 (E 2bN), măsurînd
10 X 10 m, au fos't identificate - sub priSapăturile

BABEŞ,

M. CONSTANTINESCU

mul nivel de călcare, în pămîntul viu- peste 50 de gropi din epoca bronzului şi din a
doua epocă a fierului - cele mai numeroase
şi mai bogate în materiale fiind cele getodace. Dintre acestea din urmă remarcăm
gropile nr. 2, 3, 4, 8, 10, 32, 41 în care au
apărut numeroase fragmente de ceramică,
chirpic, oase de animale, obiecte de fier şi
bronz etc. Deosebit de interesantă este groapa nr. 3, de formă tronconică (diam. max.
180, adîncime fund - 2,90 m), ai cărei pereţi au fost căptuşiţi cu o lipitură de lut
galben-verzui de cea. 3-4 cm grosime. Este
vorba de o groapă de provizii (eventual
pentru păstratul apei) asemănătoare gropilor nr. 8 din suprafaţa E 2b Nord, 22 şi 25
din suprafaţa E 1c Sud şi 65 din suprafaţs.
E 2c Sud. Dezafectată în urma prăbuşirii păr
ţii sale superioare, această groapă a servit
finalmente pentru depozitarea diverselor reziduuri (ceramică, oase animale), descoperite în mare cantitate. Remarcăm, în special,
numeroasele fragmente de pithoi, apărute
mai ales la partea superioară a, gropii. Bogate în materiale ceramice s-au dovedit a
fi şi gropile 2, 32, 8 şi 10. Gropile la care ne
referim reprezintă, în principiu, complexe
închise, utilizabile într-o încercare de stabifire a cronologiei relative a staţiunii de Ia
Cîrlomăneşti. Considerînd ca un lucru cîş
tigat faptul că descoperirile geto-dace din
această staţiune se încadrează între mijlocul
secolului II şi mijlocul sec. I î.e.n., rămîne
ca o problemă de studiat în viitor înscrierea
- în decursul acestor o sută de ani - a
diferitelor complexe, în funcţie de asocierile
specifice de ceramică.
Oricum, în ansamblu, materialele getodace de la Cîrlomăneşti se dovedesc a fi reprezentative pentru prima fază a culturii
geto-dace "clasice", datată aproximativ între 170 şi 70 î.e.n. Publicarea monografică
a acestor materiale va aduce o contribuţie
importantă la cunoaşterea culturii geto-dacilor în perioada ce a premers şi coincide cu
primii ani ai domniei lui Burebista.
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RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
ARHEOLOGICE ÎNTREPRINSE
ÎN 1978 LA ŞURA MICA,
[JUDETUL SIBIU]

Săpăturile arheologice din campania anului 1978 reprezintă continuarea acelora din
anii precedenţi, efectuate în punctul "Rîş
loave" de pe teritoriul comunei Şura Mică.
După cum s-a menţionat în rapoartele
de săpături din anii precedenţi, în punctul
amintit s-au descoperit mai multe locuiri
succesive din epoci diferite, începînd cu faza finală a epocii neolitice şi perioada de
trecere la epoca bronzului, continuînd cu
epocile bronzului, Latene, romană şi încheind cu epoca prefeudală.
Cercetările din campania anului 1978
au avut două obiective principale: continuarea săpăturilor în zona locuirilor antice cuprinsă între pirîile Rîşloavelor şi stabilirea
ariei generale de interes arheologic, indiferent de epocile în care se datează descoperirile.
Secţiunile săpate sînt II (44 X 2 m), III
(50X2 m), IV (60X1 m), V (36X2 m) şi VI
(35 X 2 m), cărora li se adaugă casetele şi
suprafeţele deschise
in pereţii lor pentru
săparea integrală a locuinţelor şi a gropilor
descoperite şi 23 sondaje de 2 X 1 m; adîncimea medie a secţiunilor, casetelor, suprafeţelor şi sondajelor a fost de 1,50 m, cea
minimă de 1 m şi maximă de 3 m.
de

In vederea înlesnirii urmăririi prezentării
faţă, principalele rezultate ale săpături-

'

lor se vor menţiona in ordinea
a epocilor cărora aparţin.

cronologică

Cele mai vechi materiale arheologice descoperite in anul 1978 aparţin culturii Coţo
feni din perioada de trecere de la neolitic
la epoca bronzului. Constau din citeva fragmente de silexuri şi multă ceramică, toate
găsite în poziţie secundară. Locuinţele purtătorilor culturii Coţofeni erau de suprafaţă
şi ca urmare au fost răvăşite integral de locuirile ulterioare.
Situaţia este întrucîtva analoagă în privinţa
materialelor
aparţinînd bronzului
dezvoltat (cultura Wietenberg-Sighişoara),
aflate şi ele in poziţie secundară. De altfel,
în nici una din campaniile de pînă acum nu
s-au găsit materile Wietenberg care să nu
fi fost deranjate de locuirile din celelalte
epoci.
Fără îndoială, mai importante pentru istoria veche a ţării noastre sînt aşezările din
acelaşi punct, databile in epocile Latene,
romană şi prefeudală, toate bine reprezentate de descoperirile arheologice.
Aşezarea dacică

Pe baza materialelor arheologice recoltate pînă acum, locuirea dacică la Rişloava
pare să înceapă în jurul anului 200 î.e.n.;
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ea continuă apoi neîntrerupt pe parcursul epocilor
Latene D şi romană. Faza
mai veche, iniţială, a aşezării s-a dovedit a fi la
poalele masivelor deluroase de la vest, de undE::
a continuat să se extindă
în zona mărginită de pî·
rîie le Rişloavelor şi la
miazăzi de pîrîul de sud.
descoperite
Locuinţele
se împart în două tipuri
distincte: adînci te în pămint şi de suprafaţă. Cele
adînci te în pămînt sînt
patrulatere,
semibordeie
cu colţurile rotunjite, de
3-3,77 X 3,70-4 metri.
·Sistemul de construcţie
este cel obişnuit întîlnit
în epoca daci că: un schelet
de pari înfipţi în pămînt
ce susţineau pereţii din
împletitură de nuiele lipită cu lut şi acoperişul
de paie, cel din urmă în
două ape. Podina locuinţelor, uneori cu straturi
succesive de lutuială, era
din pămînt bătut.
S-a descoperit şi o locuinţă de suprafaţă, pare-se rectangulară, in tegral distrusă de lucrările
agricole moderne.
In legătură cu locuintele dacice preromane este
de remarcat semibordeiul
16, descoperit în secţiunea II (fig. 1), care avea
pe una dintre laturile
scurte un cuptor cruţat în
pămînt. Inventarul arheologic datează semibordeiul
in sec. II-I i.e.n. Pentru
celelalte locuinţe rămine
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in continuare stranie absenţa vetrelor de
foc din cuprinsul lor.
nu au afectat decît
pe baza constatărilor făcute pînă acum, se poate susţine că
în privinţa evoluţiei sistemului de construcţie tendinţa era de a adînci tot mai puţin
locuinţele. De altminteri semibordeiele, cu
podina coborîtă faţă de nivelul de călcare
antic cu 0,35-0,60 m, se apropie ca aspect
de locuinţele de suprafaţă.
In spaţiul dintre locuinţe, fără o regulă
anume, s-au descoperit numeroase gropi de
provizii şi menajere. Cele din prima categorie au de obicei forma unei pilnii aşe
zate cu gura in jos şi sint lutuite pe fund
şi pe pereţi. Serveau la păstrarea proviziilor
(in primul rînd, dacă nu exclusiv, cereale)
1-2 ani, pînă cind erau străpunse de roză
toare sau se infiltra apa, după care deveneau locuri de aruncare a resturilor menajere, ceea ce explică inventarul lor uneori
extrem de bogat şi variat. Alte construcţii
gospodăreşti complementare locuinţelor nu
s-au descoperit.
Este de semnalat însă aflarea, în preajma
amintitului semibordei cu cuptor, a unui
cuptor de ars oale, (fig. 2), deosebit în privinţa sistemului de construcţie de instalaţii
similare cunoscute in alte aşezări dacice.
Circular ca formă, fără picior sau perete
susţinător în camera de foc, cuptorul avea
o cameră de ardere cu grătar (cunoscuta
placă perforată) şi bolţă, iar în faţa acesteia, înspre gură, o bordură lată, mărginită
de un părcan scund, ce servea probabil la
"coacerea" vaselor înainte de a fi introduse
în camera de ardere. Cuptorul se datează în
sec. II-I î.e.n.
Materialele arheologice constau din ceramică lucrată cu mîna şi la roată, lustruitoare fragmentare, un fragment dintr-o
brăţară din sticlă albastră, o dăltiţă de
bronz şi oase de animale.
o

Cu toate

că săpăturile

mică porţiune

a

aşezării,

Ceramica lucrată cu mîna, majoritară
cantitativ in complexele închise (locuinţe,
gropi) databile în sec. II î.e.n.-1 e.n., este
reprezentată de vasele de mărime mijlocie,
cunoscute sub numele de vase borcan de
ceştile tronconice şi de cănile cu o toartă.

Fig. 2. Cuptorul de ars

ceramică.

Vase întregibile s-au găsit foarte puţine.
Ceramica lucrată la roată constă mai ales
din fructierele cenuşii şi chiupurile cenuşii
şi roşii, cele din urmă uneori cu buza în
trepte.
Aşezarea daco-romană

Cum s-a mai spus, locuirea dacică din
epoca Latene continuă neîntrerupt pe parcursul epocii romane. S-a constatat însă că
locuinţele şi construcţiile gospodăreşti databile pe durata stăpînirii romane în Dacia
se află nu atit în zona dintre pîrîiele Rîş
loavelor, cît mai ales la sud şi est de ele.
cercetate pînă acum aparţin
categoriilor amintite şi in legătură cu faza
dacică preromană: semibordeie şi de suprafaţă. Nu s-au constatat deosebiri esenţiale
Locuinţele
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intre sistemele lor constructive şi in pri- din moment ce săpăturile nu au afectat încă
vinţa materialelor utilizate.
Şi cu toate
cea mai bogată zonă a fazei de loC'Uire roacestea ·in cuprinsul aşezării trebuie să fi
mană.
existat şi locuinţe pretenţioase, prevăzute
Poate cel mai important rezultat al cercechiar cu instalaţie de încălzire de tip hypo- tărilor arheologice pentru epoca stăpînirii rocaust. O demonstrează fragmentele de tegu- mane conSită in descoperirea unei eJq>loatări
lae mammatae găsite in pereţii unora din- de minereu de fier. Minereul, sub forma unor
tre cuptoarele locuinţelor prefeudale şi care lentile aluvionare, există chiar sub aşezarea
nu puteau fi aduse de 1~ mare distanţă. Si- de la Rişloave, in zona mărginită de celle două
gur este însă că aria aşezării s-a extins con- pirlie. S-:a constatat că sistemul de exploataN!
siderabil pe parcursul epocii romane.
era cel al gropilor deschise cu direcţia orienS-a constatat totodată că gropile de pro- tată in fum·~ie de direcţia lentilei de minPvizii. şi menajere sint mai puţin numeroase reu. Nu este exclus, deci, să se descopere in
decit in faza anterioară şi nu totdeauna in cursul cercetărilor viitoare şi instalaţiile de
redus minereul de fier.
formă de pară sau de pilnie aşezată cu gura
in jos. Sistemul lor de săpare şi de amenaIn cursul acelleiaşi campanii de cercetări
jare este însă identic.
s-a incercat urmărirea in con1tinuare a traseuMaterialele arheologice constau şi de lui drumului roman care, după ce urca pe vaastă dată mai ales din ceramică lucrată cu
lea Oltului şi trecea pe la Cedonia, se inmina (puţină) şi la roată (majoritatea) şi drepta spre A:pulum, chiar prin apropierea
oase de animale. Ceramica lucrată cu mina aşezării de la Şura Mică. Traseul a fost piereste reprezentată doar de două categorii de dut la aproape 1 km. est de aşezare. Căutarea
vase: cunoscutele ceşti tronconice şi vasele lui va continua in campaniile viitoare.
borcan, celle din urmă ornamentate cu obiş
'Spuneam la inceput că al doilea obiectiv
nuitele briuri in relief, crestate, cu alveole al cercetărilor din anul 1978 a constat in desau simple. Pred.omină net ceramka lucrată limitarea ariei aşezărilor antice de la Rîş
la roată şi reprezenta:tă pînă acum exclusiv de loava. Dincolo de faptul că sondajele execuformele pur romane: castroane cu caneluri tate s-au sdldat cu implinirea acestui· dezicirculare pe buză, farfurii, vase de mărime derat, tot ele au dus la o descoperire dintre
mijlocie cu inel scund, fie in p~stă roşie sau cele mai însemnate. Anume, spre marginea
sud-estică a aşezării, împreună cu ceramică
gălbuie, fie in pastă cenuşie.
de factură "romană tîrzie", s-a găsit şi o fi. Inexistenţa formelor dacice tradiţionale ~u
bulă de bronz cu semidisc, databilă la incecrate la roată să indice incetarea funcţionării putul secQ!lului IV e.ri. Piesa ca atare este exatelierelor de ceramişti de dinain,tea cuceririi trem de importantă pentru că ea, împreună
roonane? PosibiLcită vreme formele trădează cu monedele de bronz des-coperite întîmplător
ateliere bune ce funcţionau probabil în cen- pe traseul drumului roman încă inainte de intrele urbane ale provinciei traiane. De altă cepere'a cercetărilor, arată continuarea vieţii
parte însă prezenţa în inventarul locuinţelor în aşezare şi după retragerea aurellană. Am
a_ ceramicii uzuale, brune sau brun-negricioa- avea de-a face, aşadar, cu o continuitate nese, arată existenţa şi a unor ateliere mai mo- întreruptă de locuire din secolul Il i.e.n.
deste ce puteau funcţiona în aşezări rurale şi pînă în secolul IV e.n., din cite ştim unică
prin excelenţă. Este evident că toate aceste pînă acum pe eteritoriul Daciei. Cercetările
viitoare vor avea şl menirea de a insista
observaţii trebuie privite cu rezerva necesară
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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asupra fazei romane şi postromane a aşeză
rii a cărei importanţă pentru problema
continuităţii şi a etnogenezei românilor nici
nu mai este nevoie să fie aici subliniată.
Deocamdată sălpăturille efectuMe au urmă
rit in detalii doar trensformările intervenite
pe parcursul epocii romane in cultura materială a populaţiei dacice din aşezare. In sinul aşezării au fost instalaţi şi colonişti veniţi din allte provincii ale Imperiului roman,
după •cum o arată inscripţia funerară a Iuliei
Magiona descoperită la Şura Mică in secolul
trecut. Numele defunctei indică originea sa
norică sau pannonă.

Locuirea

prefeudală

După o intrerupere a locuirii de 2-3 secole, pe locul aşezărilor mai vechi s-a infiripat
o altă aşezare datalbilă in secolele VIII-IX
e.n. dar care ar putea să înceapă încă de la
sfîrşitul veacului Vri şi să dureze mai mult.
Incertitudinea provine din extinderea încă redusă a cercetărilor şi din descoperirea unor
materiale databile în sec. X şi XII numai in
straiu'l de cultură, adică nu şi in complexe
închise.
Locuinţele aşezării prefeudale sint toate de
tip bordei, cu adincirea faţă de nivelul de
călcare in jur de 1 m, patrulatere şi cu dimensiuni relativ mari (4 X 4,50/5 m). Sistemul de construcţie nu este diferit de al semibordeielor din epocile anterioare. Toate aveau
un schelet de stîLpi mari care susţineau pereţii din împletitură de nuiele lipită cu lut.
In două cazuri s-au descoperit stîlpi şi în
spaţiul locuinţei, plantaţi acolo pentru susţi
nerea acoperişului in două ape.
Toate locuinţele prefeudale au în interior,
într-'Un colţ sau pe una dintre laturile scurte
un cuptor. Acesta esrte fie cruţat in perete
(rar) sau din ,piatră (adesea), fie ridicat anume din lut, dar fără bdltă (două doar). De
obicei in porţiunea de pe latura scurtă a

20 - Materiale

şi cercetări

arheologice
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locuinţei ce a rămas neocupată de cuptor se
afla un fel de treaptă cruţată in pămînt, adică "vatra" din apropierea cuptorului. S-a
amintit in legătură cu locuinţele de epocă
romană că la unele cuptoare prefeudale s-au
utilizat pentru ridicarea bolţii şi fragmente
de tegulae mamma.tae, cărora le adăugăm
acum ţiglele, tot fragmentare şi din aceeaşi
epocă romană.

· ln mod obişnuit locuinţele prefeudale sint
mai ibine păstrate decit celelal1e poate şi datorită adincimii mari. In spaţiul dintre ele nu
s-au descoperit alte construcţii gospodăreşti
contemporane.
Inventarul locuinţelor constă aproape exclu'Siv din cerami'Că şi oase de animale; rar
s-au găsit şi alte piese, din1re care amintim,
pentru importanţa ce o alU la datarea fazei
prefeuda~e a aşezării, un pinten de fier şi o
mărgi,că din pastă de sticlă.
Ceramica este reprezentată numai de vasele de mărime mijlocie lucrate cu roata inceată şi cu roata rapidă şi de tăvile lucrate
cu mina. Vasele de mărime mijlocie sint fie
brune, fie brun-cărămizii şi au ca ornamente
cunoscutele fasdcole de linii orizontale şi in
val, dispuse mai ales în jumătatea superioară
a înălţimii redpientului.
Diferenţieri cronologice mai nuanţate pentru ceramica prefeudală nu se pot face cu
toate că sigur ele au existat. O arată, de altminteri, şi situaţiile în care locuinţele prefeudale s-au suprapus unele peste celelalte sau
au fost refăcute la un nivel mai ridicat.

Izolat în stratul de cultură s-au descoperit
şi fragmente ·ceramice care aparţin fără îndoială tipului Ciugud şi alte două omamentate
cu rotiţa. Cercetările viitoare vor duce probabil şi la descoperirea unor complexe închise cu astfel de materiale.
ln legătură cu aşezarea prefeudală este de
adăugat că ea pare să fi ocupat atit zona
mărginită de pîriiele Rî·ş1oavelor, cit şi ·pe
aceea aflată la sud-est de confluenţa lor. Ea
aparţine populaţiei româneşti.
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La capătul succintei prezentări a principalelor rezultate ale cercetărilor arheologi'Ce
de la Şura Mică este pe menţionat că totalul complexelor închise descoperite pînă
acum este de 23 locuinţe (dadce, daco-romane
şi prefeuda'le) şi 68 gropi de provizii sau menajere (dacice ~i da<co-romane).
In legătură cu importanţa ieşită din comun
a cercetărilor de la Şura Mică, două a51pecte
sint dţ subliniat in primul rind. Ne referim

·la constatarea că ele permit urmărirea pe
cale arheologică a continuităţii dacilor în Dacia romană, a procesului de romanizare desfăşura;t in provincie şi a continuităţii daca-romanilor după retragerea aureliană, pe de o
parte, precum şi precizarea aspectului ·culturii materiale a popu•laţiei autohtone în epoca de incheiere şi imediat următoare încheierii procesului de formare a poporului şi a
Umbii române, pe de altă parte.
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Aşezarea

RAPORT ASUPRA SAPATURILOR
ARHEOLOGICE EFECTUATE
ÎN ASEZAREA DACICA SI PREFEUDALA
'
'
DE LA GROPŞANI [1978)

prefeudală de la Gropşani se
la 1 km sud de sat în imediata apropiere
Ia capătul de sud-est al cătunului Dosul care
aparţine de satul Gropşani, comuna Vu}peni
(judeţul Olt). Mergînd pe şoseaua Balş
Gropşani la 200 m surl de intrarea în cătu
nul Dosul se observă o mică terasă uşor inclinată, a pîrîului Geamărtălui cuprinsă de
două dealuri ca intr-un cleşte. Aici, la Gura
Văii, pe care locuitorii satului au numit-o
"Gura Gurgotei" se află suprapuse aşezările
aparţinînd sec. II-III e.n., V-VII şi XIIXIII e.n. Privită din Valea Geamărtăluiulw
aşezarea se observă foarte greu fiind bine
mascată de cele două dealuri amintite mai
sus. Valea pe care se află cele trei aşezări
a fost săpată in terasa Geamărtăluiului de
către un torent de apă pe care locuitorii 1-au
numit Gurgota. Torentul adincindu-se a intersectat pinza freatică dind naştere la izvoare care se prelungesc in valea Geamărtă
luiului sub forma unui fir subţire. de apă.
Prin urmare, caracterul dosit al aşezării, bogăţia de izvoare, lunea largă a Geamărtă
luiului cu păşuni ~i păduri seculare au atras
comunităţile umane incă din epoca bronzului. Pe terasa opusă riului Gemărtălui la capătul de est a cătunului Ovrei noi am identificat o aşezare din epoca dacică care suprapune două orizonturi subţiri ale epocii
bronzului şi Hallstattului ttrziu. Săpăturlle
află

din toamna anului trecut s-au concentrat
mai mult in acest punct. Astfel s-au săpat
două secţiuni (S 6 şi 7) paralele şi foarte
apropiate intre ele cu dimensiunile de 3 X
45 m. In cadrul aces•tora au fost descoperite
43 de gropi din epocadacică dintre care peste
30 erau pentru provizii, un cuptor din aceeaşi vreme şi o cantitate redusă de cidburi
din epoca bronzului şi a Hallstattului finaL
Ceramica epocii bronzului aparţine culturii
Verbicioara fazele finale IV-V. Majoritatea
fragmentelor provin de la vase de mari dimensiuni cu gura larg deschisă, pereţii groşi
ornamentaţi cu hriuri alveolate şi apucători
plastice de asemenea alveolate adînc dispuse
in apropierea buzei. Pasta vaselor de provizie este grosolană modelată din cioburi fixate cu pietricele. Un fragment din partea inferioară a unei ceşti oare fundul inelat specific
vaselor din faza finală a culturii Verlbicioara.
Ornamentul executat-cu măturica este foarte
rar, la fel de rare sînt şi motivele incizate.
Pe un fragment de mici dimensiuni s-a putut
observa motive de romburi executate prin
înţepături şi incrustate cu pastă albă, acesta
este un motiv caract-eristic de asemenea fazelor finale ale culturii Verbicioara.
Ceramica Hallstaottiană este ceva mai numeroasă. Fragmentele de buză descoperite ne
indici formele specifice culturii Hallstattiene,

20"
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castroane ~u ··~ arcuită în in~ior., •Cas,.. . multe. Praeminenţele cilindrice sînt mai rare.
troane trdtieonÎice, ·:borcane cu pereţii puţin Se ·intilnesc proeminenţe mai ascuţite sau cu
bombaţi ornamentaţi cu 'Briuri alveolare, vasei - secţiunea dreptW:tghiulă'ră foarte adesea al vemari de provizii cu gitul trompetiform orna- dlate sau crestate.
Ceramica lucrdtă kL roată, are pasta fime11tate cu caneluri şi· apucători plastice..
Ce81şoa cu două torţi 'supraîn!lţate şi ca~}ate nă lbine frămîntată de culoare cenuşie şi consint piese de asemenea ;prezente. ~antiU\tea ţine palete de mkă. Forma cea mai răspin
totuşi redusă a ceramicii descoperite, clt şi
dită sint oalele cu buza întoarsă oblic în aialipsa celorlalte elemente de ornamentică ne ră, cu corpul bombat şi fundul inelar. Urimpiedică însă să facem o incadrare mai pre- mează fructiera cu diametru! de 30-40 cm
cisă a descoperirilor epocilor lbronzului ·şi cu piciorul scurt şi gol în interior. S-au găsit
Hallstaitului de la Gropşani.
şi citeva fragmente care aparţin unor cas,Jn sectorul Ovrei stratul cel mai bogat este troane. Ornamentele întîlnite pînă acum
cel dacic. Pînă în prezent complexele arheo- sînt inciziile în val şi acelea obţinute in teh-·
logice cele mai numeroase sînt gropile. S-au nica lustruirii. Pe un fragment s-a păstrat
dezvelit 43 de gropi in majoritatea lor de pro- un ornament realizat prin linii obţinute prin
vizii care aveau formă de clopot. Pereţii . şi
•
lustruire dispuse în ·reţea.
fundul acestora erau lutuiţi cu grijă. DiameObiectele de fier sint puţine la număr.
trul lor varia între 1,50-2 m iar adîncimea
între 0,80-1,50 m. Atit în gropi cit şi în stra~ Amintim cîteva cuţitaşe de formă obişnuită
tul dacic s-au găsit numeroase fragmente ce- in această vreme, fragmente de daltă, verigi
rami~e. Materialul ceramic poate fi împă:z'ţLt ş.a. Demne de menţionat sînt şi două lupe
în două mari categorii: ceramica lucrată cu de fier ceea ce indică existenţa unor meştemina şi ceramica lucrată la roată.
şugari fierari.
,
Ceramica lucrată cu mîna, poroasă de uz
In groapa nr. 11 s-a găsit o monedă dacică
comun reprezintă aproximativ 800fo din în- care poate fi încadrată in tipul Adincatatreg .materi•alul ceramic. Pasta acestei catego- Mănăstirea {după tipologia lui C. Preda) care
rii conţine adesea pietricele, ci:oburi pisate şi da<tează la sfîrşitul seco'lului al II-lea i.e.n.
mai rar paiete de mică. Majoriţatea fragme:n- şi aşezarea dacică de la Ovrei se poate data
telor provin de la vase mari şi mijlocii arse ·dE!'Ci în această vreme.
in cea mai mare parte la .cărămiziu. Unele
tn aşezarea prefeudală din pundul "Gura
fragmente poartă urme de ·fum din timpul Gurgotei" s-a săpat secţiunea nr. 27 unde a
folqsirii lor fie la fiert, fie la iluminat {ceş- fost descoperită 0 locuinţă bordei din secolul
tile). Cele mai frecvente .forme sint vasul VI e.n. Lo~uinţa nr. 17 este in formă de paborcan, fr'uctiera şi ceaşca dadcă;·
tru1ater cu la•tura de sud de 3,60 m. iar laOrnamentul cel mai des întîlnit este briul tura de vest de 3,40 m. Groapa bordeiului oriin ornament •alveolat. Brîiele în relief alveo- entată nord-sud era săpată la adîncime de
late sint dispuse in mod obi~nuit orirontal 1,60 m faţă de nivelul actual şi de 0.,70 m
mai ales pe diametru! maxirn şi pe· gîtul faţă de nivelul de călcare prefeudal. Podeasău umărulJ. vasului. Citeodată Sin<t dispuse ua netedă era deranjată de trei gropiţe. Acoin ghirlandă sau ori:rontale: Se 1ntilneşte ade- perişut bordeiului ,se sprijină pe 4 rpari a că
sea şirul de alveole aplicat pe diametru! ma- ror gropi se aflau in cele 4 colţuri ale loxim al oalelor..:.oorcan. Inciziile constituie .cuinţei. CUJptorul săpat intr-un pat de pămînt
o altă tehnică de ornamentare. ·Eiementu1 or- cruţat (1,55 X 1,10) avea dimensiunile de
namental realizat în această tehnică intilnit 0,60/0,95 m. Bolta cuptorului construită din
mai frecvent eme valul dintr-o linie sau mai pietre şi vălătuci se inălţa cu O,J5 m faţă de
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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Vatra în formă de potcoavă prezenta
puternice crăpături din -cauza arderii îndelungate. Pereţii bordeiului nr. 17 aveau grosimea de 0,20 m aşa cum ne-o indică spaţiul dintre cuptor ~i peretele gropii bordeiuLui. Printre resturile cuptorului prăbuşit pe
vatră s-au descoperit numeroase fragmente
ceramice tipice culturii r·omanice IpoteŞ'ti Cindeşti de la începutul secolului VI. Intr-o
groapă de par a fost găsit un brăroar de plug
Va'tră.

GROPŞANI

[1978]
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din fier bine păstrat. Este unica piesă descoperită pînă acum pe teritoriul Olteniei. Pînă
în prezent în aşezarea de la Gropşani au fost
descoperite 17 bordeie dintre care 11 aparţin secolului VI, 5 secolului XII-XIII şi 1
secolului II-III. Anu~ acesta se va desfă~ura
ultima campanie de săpături in punctul Gura
Gurgotei urmînd ca la inceputul anului viitor să prezentăm un studiu monografie al
tuturor descoperirilor.

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

MIRCEA IGNAT

CERCETARI· ARHEOLOGICE PRIVIND
CULTURA DACILOR DIN NORDUL
MOLDOVEI ÎN SECOLUL 11-111 E. N.
Raport preliminar

Planul de săpături arheologice a Muzeului
judeţean Suceava a cuprins şi cercetări ,privind civilizaţia dacică din primele secole
al erei noastre. Astfel, în campania anului
1978, s-au continuat săpăturile în necropola
de la ZyQ.rl_şi.~~şi a început investigarea altor
două mon~umente, este vorba de aşezarea de
la Vornicenii Mari (corn. Moara) şi de verificarea unei descoperiri mai vechi, cea de la
~:J?olheştii Mari. Trebuie să menţionăm că deşi
rezulta,te1e săpăturilor arheologice nu sint
lipsite de semni-ficaţie, acestea nu au relevat
însă materiale, situaţii stratigrafke sau de
altă natură, care să aibă darul ineditului.
Acumularea informaţiilor obţinute va permite totU!Şi o mai bună cunoaştere a culturii
şi civilizaţiei dacice din nordul Moldovei.
III

Prin

să·păturile din necropola de la Zvoa cărei cercetare a inceput încă din
anul 1969, dezvelindu-se un număr de 94 de
morminte, s-a delimitat suprafaţa necropolei, cercetarea acesteia fiind practic încheiată, ceea ce ne oferă posibilitatea studierii
unui monument cu anumite particularităţi
ale ritualului funerar şi ale inventarului, particularităţi care au fost explicate prin faptul
că aici sint prezente alături de vestigiile
populaţiei dacice şi elemente alogene in!fil-

rîştea,

trate în nordul Moldovei în cursul secolului a1 III-lea e.n. Publi-carea integrală a materialelor care este în curs de :redactare, va
oferi suportul real al unor discuţii asupra
acestor vestigii. Nu mai insistăm asupra săpă
·turilor din campania anului 1978 intrucit
acestea au avut numai caracterul unor son.;.
daje de verificare ·pentru surprinderea unor
eventuale depuneri arheologice din preajma
necropolei şi mai ales a aşezării contemporane.

•
Cel de-al doilea obiectiv al săpăturilor
noastre îl constituie aşezarea de la Vornicenii Mar, din locul numit "La Şipoţel". Datorită unor cercetări de suprafaţă mai vechi
aici s-a depistat o bogată depunere arheologică, din care, datorită lucrărilor agricole,
au apărut la suprafaţă bucăţi mari de chirpic şi numeroase fragmente ceramke. Intre
materialele descoperite cu prilejul acestor
cercetări s-a găsit un fragment de oglindă
sarmatică, fără tamga şi un denar de argint
aparţinînd unei emisiuni din anii 193-197,
cu efigia Iuliei Domna.
Săpăturile s-au desfăşurat prin trasarea
unei secţiuni cu o lungime de 150 m, perpendiculară pe panta dealului şi pe pîrîul Tutava. In cadrul acestei secţiuni au apărut depunerile acestei aşezări, mai bogate fiind cele
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situate intre carourile 45-120. In această
porţiun~ a şanţului s-au ·surprins mai multe
complexe cudocuire: două locuinţe de suprafaţă, două' gropi, un bordei şi o va:tră. Pentru
cercetarea acestora s-au deschis, in paralel cu
şanţul, şapte casete cu dimehsiuni variabile.
Materialul arheologic recoltat prin cercetarea secţiunii şi a complexelor de locuire
dezvelite prin casete se compune •din numeroase fragmente eeramice de la diferite vase
de factură dadcă lucrate cu mina sau la
roată, fragmente de amfore romane, un suport lde rfrigare din lut, dteva ·:firagmente din
obiecte metalice ce urmează a fi identifkate
dUipă curăţirea acestora. Toate piesele dovedesc că aşezarea se poate data in sec.
II-III e.n.
'De un interes deosebit este situaţia din
bordeiul con1urat intre carourile 106---'1100
unde pămîntul de umplutură cuprindea o
cantitate apreciabilă de zgură, ceea ce dovedeŞ'te că în apropiere a eXistat un eventual
atelier in care se produceau diferite piese
din fier. Totodată aici ca şi situaţia stratigrafică observată in profilul gropii nr. 2, au in·
dicat posibilitatea existenţei a două etape de
locuire, dacă nu chiar a două niveluri distincte de locuire, •ceea ce ar prezenta un interes ştiinţific deosebit, fapt care, alături de
bogăţia depunerii arheologice, impune continuarea cercetărilor in această ru;ezare.

• Cele patru morminte descoperite in anul
1978 se înscriu în două tipuri ale ritualului
funerar: morminte în urnă (M2 şi M5) şi
morminte cu oasele illcinerate depuse direct
in groapă· (M3 şi M4), fără inventar. S-a
mai observat că pe vechiul nivel de călcare,
de unde s-au săpat gropile mormintelor, se
găsesc nup1eroase fragmente ceramice arse
secundar, a căror prezenţă se poate datora
unui anumit ritual - spargerea vaselor cu
ofrande ce au însorţit pe defunct la rug.
Mormintele au fost surprinse intre adîncimile de -0,35 şi -0,50 m şi cuprindeau
ca inventar alături de ceramică, fragmente[e unui pieptene de os cu m[nerul format
din trei plăci şi ni turi din fier (M3) şi o
cataramă din bronz, de formă ovală (M5).
In ceea ce priveşte ceramica remarcăm situaţia constatat în M 2, unde alături de vasul ce avea rolul de urnă funerarţl s-au mai
găsit încă fragmentele a trei vase diferite,
toate depuse cu gura in jos. Nu putem insista asupra ceramicii întrucît vasele sint
abia in curs de restaurare, remarcăm totuşi.
că un vas (uma din M5) are o pastă zgrunţuroasă, apropiată de pasta ciment caracteristică sec. al IV-lea, ceea ce ne determină
să presupunem că necropola se încadrează
in primele decenii ale secolului al IV-lea
e.n.
Evident, se impun cercetări mai ample pe
•
care ne propunem să le efectuăm în acest
an pentru a surprinde cît mai multe eletntre descoperirile aparţinînd secolului al
III-lea sau inceputului secolului al IV-lea e.n. mente care definesc acest interesant şi condin nordtiiJ. Moldovei mult discutate in lite- troversat monument.
ratura arheologică dedicată· acestei perioade,
•
sint cele de la Dolheştii Mari, ceea ·ce a impus ·reluarea cercetărilor tn locul numit "La Cercetarea vestigiilor dacice de epocă roTodîreasca", Hnde in anul· 1957, Dinu ·Marin mană din nord-vestul Moldovei este încă
într-o fază iniţială. Săparea unor aşezări şi
a descoperit un mormîntt de incineraţie.·
a
citorva necropole ca şi cartarea tuturor
Săpăturile recente au· relevat că în acest
punct există o necropolă plană de incineraţie, descoperirilor din această perioadă va permite o cunoaştere mai bună a lumii dacilor
d~operindu-se încă patru morminte. Din
din
afara provinciilor romane, legăturile
păcate, condiţiile obiective in care s-au desacestora cu lumea romană şi cu celelalte
f~urat locrările nu au permis dezvelirea unei
populaţii din vecinătate.
supmfeţe mai mari.
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RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
~ARHEOLOGICE DE LA MIŞCA
[JUDEŢUL BIHOR]

La răsărit de satul Mişca, corn. Chişlaz,
j. Bihor, la locul "Fîntina Sasului" au fost
efectuate cercetări arheologice intr-o statiune in care au fost descoperite întîmplător
materiale ceramice datînd din sec. III-IV
e.n. 1• Cu ocazia săpăturilor arheologice de la
"Fîntîna Sasului" s-au făcut cercetări de teren şi in alte locuri topografice din hotarul
satului Mişca.
1. Astfel pe "Dealul Borchiş" la vest de
valea ce desparte acest deal de "Fîntina Sa'<lului" a fost descoperită o întinsă aşezare
neolitică aparţinînd culturii Criş 2 identificată pe teren prin multe "pete" arheologice
de pămînt negru cu cioburi, chirpic şi cenuşă, ce se conturau clar la suprafaţa terenului în raport cu restul solului, gălbui, argilos. S-au adunat de la suprafaţa solului
fragmente ceramice, toporaşe neperforate,
lame şi nuclee mici de obsidian şi un ciob
datînd, pare-se, din sec. VIII e.n. (este foarte corodat).
Pentru descoperirile arheologice mai vechi v.
D u m i t r a ş c u, Repertoriul monumente lor naturii, arheologice, istorice, etnografice, de
arhitectură şi artă din judeţul Bihor, Oradea, 1974,
p. 45 s.v. idem, Fibule romane de tipul cu ,.capete
de ceapă" descoperite în Crişana, in Crisia, VI,
Oradea, 1976, p. 38-39.
1

Sever

2 Materialele neolitice Criş descoperite cu acest
prilej au fost date spre studiu colegei D. lgnat de
la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea.

21 - Materiale

şi cercetări

2. In partea de nord-vest a satului Mişca,
în tarlaua dintre şoseaua Oradea-Marghita
şi drumul ce duce din şosea in satul Mişca
se află, de asemenea, o intinsă aşezare, din
raza căreia, de la suprafaţa solului, au fost
adunate mici fragmente ceramice neolitice,
Ha şi eventual LT.
3. Spre răsărit de "Fîntina Sasului", in
tarlaua întinsă ce desparte acest loc de
Cătunul Svabilor (ţine administrativ de comuna Tăuteu, j. Bihor) se află, în două
locuri topografice diferite, primul spre
nord, o aşezare Ha (unde s-a găsit un depozit de bronzurP şi o figurină de lut ars) şi
al doilea punct spre sud, cu o aşezare neolitică (după cioburile culese la suprafaţa
terenului se pare că aparţine, de asemenea,
culturii Criş).
4. La locul "Fîntîna Sasului" a fost cercetată porţiunea de aşezare aflată pe platoul dealului, la 180 m de Fîntina cu cumpănă (este o fîntînă
de hotar cu izvoare
abundente, permanente de apă potabilă),
spre nord, unde arăturile de tractor au scos
la iveală numeroase urme de cultură materială: neolitice, Ha (A-B), de epocă romană
şi puţin fragmente prefeudale.
3

la

N.

C h i d ioşa n, Depozitul de bronzuri de
in SCIV A, 28, 1, 1977, p. 55-70.

Mişca,

arheologice
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Au fost. trasate trei secţiuni4 (S-I la
180 m de Fintina de care a fost ancorată, pe.
direcţia nord-sud; S-II la 13 m nord de
S-I orientată est-vest şi S-Ili la .13 m sud
de S-I orientată de asemenea est-vest), ob·
ţinîndu-se următoarea situaţie stratigrafică:

sub stratul de cultură, la 0,25-0,35 m apare un strat subţire de epocă romană la adîncimea de 0,35-0,40 m, sub ·care, pe alocuri, la
adîncimea de 0,45-0,50 m apar cioburi
neolitice şi chiar urme de concentrări (platforme?) de lut ars. La 0,50 m sub humusul
cu resturi organice (un sol argilos-nisipos)
se pătrunde în argila gălbuie nederanjată.
Ceramica descoperită se compune din trei
categorii de olărie distincte:
A. Ceramică lucrată cu mina din pastă
grosieră de culoare cărămizie folosind ca
degresant nisip mărunt sau cu !bobul mare.
B. Ceramică modelată la roată din pastă
cenuşie bine aleasă, cu aspect săpunos sau
uneori aspră la pipăit, ornamentată cu
benzi de linii simple sau în val (v. Fig.
1/1-3)
C. Ceramică modelată la roată din pastă
de culoa~e negricioasă, neagră, folosind ca
degresant nisip şi avînd un aspect zgrunţu
ros (fig. 1/4)
A mai fost descoperită o fibulă de fier
(din care s-a păstrat numai arcul) pare-se
de tipul MUF, datînd cu probabilitate din
sec. II-III, eventual începutul sec. IV e.n. 5 ,
4 La săpăturile din 1977 efectuate cu şapte elevi
de la Şcoala Generală din Mişca, alături de subsemnatul au mai pal'ticipat colegii Al. Săşianu şi
B. Ştefănescu. Hadnagy A. a efectuat ridicarea topografică a terenului. Tuturor le aducem şi pe
această cale, pentru ajutorul ce ni 1-au acordat,
cuvenitele mulţumiri.
~ De la suprafaţa terenului, din pămîntul arător
au mai fost adunate următoarele piese: 1. Mărgea
din pastă neagră ornamentată cu motive din pastă
roşie. Este o mărgea cilindriformă cu capetele în
formă de con (se aseamănă cu un mic "tăvălug").
lJna asemanătoare a mai fost găsită la Porţi, com.
Marca, j. ~ălaj; 2. Vîrf de săgeată cu dublu cîrlig, din fier, cu tub uşor conic pentru tijă; 3. Rozetă de pinten, din fier, foarte mare (s-ar putea
să fie feudală??)

DUMITRAŞCU

conexindu-se, în mare cu ceramica de

epocă

romană şi parţial post-romană descoperită

în cele trei secţiuni.
La aceeaşi distanţă de Fintina cu cumpănă (180 m nord), şi la 50 m vest de secţiunile de pe platou, în panta dealului s-a
conturat pe teren o pată neagră cu resturi
culturale abundente. Prin săpăturile executate6 (s-a săpat o suprafaţă cu laturile de
20 X 20 m), s-a cercetat în întregime pata
neagră cu resturi culturale, distinsă net de
restul solului argilos gălbui, adunîndu-se
din pămîntul arat, pînă la adincimea de
0,30/0,35 m o cantitate apreciabilă de eeramica cenuşie, fină, dintre care cîteva dohuri aveau pe ele motive stampate (Fig.
2/1-5). La adîncimea de 0,40 m a fost găsit
şi un ciob de culoare cărămizie lucrat din
pastă fină, care a fost ornamentat cu motiv stampate peste care . s-a dat cu vopsea
(firnis?) de culoare roşie-cărămizie (Fig.
2/6). Aceasta este fără îndoială o ceramică
de lux.
Sub stratul vegetal la 0,40-0,45 apare o
lentilă de pămînt negricios ce se deosebeşte
de stratul vegetal şi de argilă gălbuie neumblată. In partea central-sudică a acestei
pete de pămînt negricios (groasă de 0,10 m)
a fost dezvelit un "cuptor" sau mai degrabă
o vatră de formă patrulateră (1, 10 X 0,90 m)
înconjurată din tr·ei părţi de o gardină înaltă de 0,10-0,12 m lăsînd o "portiţă" spre
sud. In colţul de nord-vest s-au păstrat căr
buni, iar în mijlocul vetrei se afla depusă
pe vatră o oală mare (retezată de plug ceva
mai jos de mijloc) avînd la fund simetric
di~puse, patru alveole
(adîncituri). Lîngă
vatră nu s-a găsit cenuşă, care să indice o
folosire îndelungată, ci numai cărbuni, indicînd o ardere intensă cu o mare cantitate de
lemne dar, pare-se, fiind folosită o singură
dată. Vatra era săpată în solul virgin, argilă
de culoare gălbuie-roşietică.
6 La săpăturile efectuate în 1978 a participat
colegul Gh. Gorun. Ele au fost efectuate cu şapte
elevi de la Şcoala Generală din Chişlaz.
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Fig. 1. Mişca, j. Bihor. 1-3 Ceramică cenuşie ornamentată cu benzi de iinii
simple şi in val; 4: ceramică negri<:joasă-zgrunţutoasă ornamentată cu benzi
de linii. Muzeul Ţării Crişurilor, Inv. nr. 10506 şi 10509.

V
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.

Fig. 2. Mişca, j. Bihor. 1-5: Ceramică cenuşie fină ornamentată
cu motive stampate; 6: ceramică cărămizie fină vopsită cu roşu
peste motivele stampate. Muzeul Ţării Crişurilor, Inv. nr. 10506,
10507, 10509.
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Forma ovală (Fig. 3) a petei de pămînt
negru cu cioburi (8 X 6 m), bine conturată
de restul pămîntului argilos din jur şi suprapunind clar o groapă cu material Ha,
pare a indica in acest loc o locuinţă rotundă? sau mai degrabă un tumul in care vatra
de formă. patrulateră (Fig. 4) pare a fi jucat
un rol de cult. Analogii se găsesc in epoca
romană in tumuli unde asemenea vetre au
fost puse în legătură cu ospăţul funebru 7 •
Spre o asemenea concluzie ar pleda şi fragmentele de ceramică fină (cenuşii şi cel că
rămiziu, stampate) descoperite in raza "tumulului" şi din -care, pînă în prezent nu s-a
D. Pr o t a s e, Rfturile funerare la daci şi daBuc., 1971, p. 89 "In legătură cu ospăţul
funebru se pare că stau şi acele vetre mal mici,
fără oase arse, ce adesea se află sub mantaua mavilelor".
7

co-geţi,

DUMITRAŞCU

descoperit mc1 un fragment in zona platoului unde apare ceramica lucrată cu mîna, cea
cenuşie ornamentată cu benzi simple şi in
val şi ceramica negricioasă zgrunţuroasă.
Se pune de asemenea pr01blema dacă nu
există in afară de deosebirea actuală culturală observată şi o deosebire cronologică intre cele două tipuri de descoperiri amintite.
Dacă avem de-a face cu o deosebire numai
culturală, in sensul că pe platou avem de-a
face cu resturi cotidiene de cultură materială şi in "turnului" de pe pantă, cu ceramică de excepţie, legată de cult, sau dacă
avem de-a face cu o deosebire cronologică
în sensul datării nivelului? de pe terasă in
sec. II-IIIflV e.n. şi a nivelului "funerar"
în sec. III-IV e.n. (ceramica stampată), ră
mîne să stabilească săpăturile şi cercetările
viitoare cu mai multă certitudine.
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Cercetările din ultimele două campanii de

săpături de la Albeşti (jud. Constanta) s-au
orientat mai mult spre sudul incintei, conservată mai bine pe laturile de nord şi de
est.
Incă din 1976 s-au surprins pe platoul
aşezării două categorii de ziduri:
a) Pe latura de nord a platoului s-a degajat un zid de incintă lung de 45 m cu lăţi
mea de 2,10 m, avind la vest şi la est două
laturi de aceleaşi dimensiuni. Curăţindu-se
ultima asiză a paramentului de piatră probuşită din emplecton s-au putut face observaţii legate de tehnica sa constructivă. Astfel, pe partea exterioară, această incintă
este formată din blocuri mari de calcar tă
iate paralelipipedic şi aşezate paralel cu direcţia zidului. Imbinarea blocurilor de dimensiuni mari, care variază între 0,42 m/
1,20 m şi 0,25 m/1,15 m, se făcea printr-o
juxtapunere perfectă a feţelor bine ecuarisate. Paramentul interior al incintei se caracterizează prin aceeaşi manieră constructivă, singura deosebire constind din dimensiunile mai reduse ale blocurilor care-I alcătuiau.

Cele două feţe exterioare sint unite între
ele cu un emplecton in compoziţia căreia a
fost introdusă piatră informă amestecată cu
argilă.

Demantelarea colţului pe care-I face latura de est cu cea de nord, surprinsă in cer-

'

cetarea caroului 50 din sectorul B, ne-a
permis să analizăm natura soulului pe care
s-a ridicat această incintă. La o adîncime
care variază intre 1, 75 şi 2,10 m, intilnim
stinca naturală, roca platoului fiind calcarul
oolitic caracteristic întregei zone HagieniAlbeşti.

Şi în cazul acestei aşezări nu se dezminte
tehnica grecească de construirea a unei incinte, care folosea avantajele terenului. ln
cazul nostru botul de deal pe care este aşe
zată incinta oferea posibilitatea construirii
unor laturi lungi care făceau unghiuri drepte la colţuri.
Cercetarea efectuată asupra acestei incinte in timpul campaniei de săpături din 1978
a avut ca rezultat şi descoperirea unei monede in emplecton. Este vorba de o piesă de
argint bătută de CaUatis in a doua jumă
tate a secolului a IV-lea i.e.n., de 6,15 gr,
intr-o perfectă stare de conservare; aspectul
ei demonstrează că nu a fost multă vreme
sau aproape de loc in circulaţie. In concluzie, incinta de care am vorbit închide un
perimetru de 50 X 45 m, intr-o zonă deosebit
de importantă nu numai pentru apărarea
platoului dar şi pentru o bună observaţie
asupra întregii văi.
b) Pa latura de nord, prin cercetarea
straturilor mai profunde, care trec de nivelul locuirii de la mijlocul sec. IV î.e.n, s-a
surprins baza unui alt zid de incintă gros
de 1,80 m, la numa,i 30 cm distanţă de cel
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descris mai sus şi perfect paralel cu acesta. De menţionat că cel de al doilea zid este
realizat în partea inferioară din blocuri de
calcar mai sumar făţuite. In colţul de nordvest al platoului cea de a doua incintă conservă trei asize, ultimele două fiind realizate
din blocuri de calcar frumos rostuite. Dacă
pe latura de nord această incintă are lungimea de 41 m, cea de est, complet cercetată,
are 80 m.
Situaţia stratigrafică ne arată că această
incintă este suprapusă de precedenta, datată de moneda callatiană din sec. IV î.e.n.
In cazul acesta avem o incintă mai veche
care închidea o suprafaţă mult mai mare
din platoul mărginit de văi adînci la vest,
nord şi est.
In acest stadiu al cercetărilor s-au surprins numai două nivele de locuire pe intregul platou. Locuinţele din interiorul celor două incinte ne oferă dovezi materiale
sigure care datează cele două faze la un interval de timp foarte apropiat.
Şi într-un caz şi în celălalt încăperile sînt
realizate în ţesut ordonat, cu axele longitu-

Fig. 2.

22 - Materiale

ş1 cercetări

Albeşti

arheologice

1978. SD.

dinal'e 'Paralele celor două iniCin te. De remarcat de asemenea că în afara incintei celei mari s-au cercetat şi alte locuinţe, prevăzute cu vetre şi cuptoare de pîine, încadrate cronologic în limitele de la mijlocul
sec. IV î.e.n. şi sfîrşitul sec. II î.e.n.
Materialul arheologic descoperit în acest
an vine să completeze imaginea pe care
ne-am format-o în urma cercetării din campaniile anterioare şi anume ca în secolele
III-II î.e.n. aşezarea ajunsese la un înalt
grad de dezvoltare economică. In locuinţele
cercetate, aparţinînd acestui nivel de locuit,
s-au descoperit un număr impresionant de
amfore, unelte din fier, greutăţi în formă de
trunchi de piramidă din ceramică bine arsă,
folosite la războaiele de ţesut. Pe lîngă acestea campania de săpături din 1978 are ca
rezultat şi apariţia unor elemente de excepţie: un medalion de argint de formă rotundă, cu diametrul de 33 mm, pe care
apare o scenă mitologică; un altar ceramic
de formă paralelipipedică care are pe cele
patru feţe grupuri de zeităţi reprezentate
în altorelief: Poseidon cu Amfitrita, Nike

locuinţe

pe latura de E a incintei.

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

170

A. V. RADULESCU, N. CHELUŢA-GEORGESCU, M. MUNTEAN-BARBULESCU

incoronind un trofeu, Apollo cu Artemisa
şi pe cea de a patra scenă cu Dionysos însoţit de un Silen şi o Menadă; mai amintim
un pond de plumb, mai multe virfuri de
lance din fier precum şi cuţite şi cosoraşe
din acelaşi metal.
Cel de-al doilea nivel de locuire este bine
datat, în campania din 1978 s-a găsit o monedă callatiană
din bronz din perioada
autonomă, avind pe avers capul Demetrei
cu o contramarcă în formă de rozetă, iar pe
revers, aproape şters, dar se poate deduce
coroana de spice.
Primul nivel de locuire a dat la iveală, in
urma cercetării locuinţelor, mai multe vase
băştinaşe precum şi vase de uz casnic de
provenienţă grecească cum ar fi cratere din
pastă roşiatică, amforete miniaturale cu tortiţe circulare lipite de vas şi mai multe
exemplare de cantharos cu coaste verticale
din tipul West-Slope cu ghirlande sub buză.
Pînă in 1977 au fost descoperite la Albeşti 110 fragmente de amfore ştampilate,
care se impart pe centre de producţie după
cum urmează:

adaugă la acestea 1 exemplar care
astynom şi producător poate să ·aparţină grupelor II-V, 2 piese din grupele
IV-VI şi 4 din grupele V sau VI.
Repartiţia pe grupe a amforelor ştampi
late sinopeene descoperite la Albeşti confirmă în parte concluziile desprinse din lotul cercetat la Callatis şi anume numărul
redus de ştampile din primele trei grupe,
în cazul de faţă un singur exemplar, precum şi sporirea importurilor incepind cu
grupa a IV-a.
Vom arăta in cele ce urmează numele noi
de astynomi şi producători, precum şi simbolurile diferite faţă de cele cunoscute pînă
acum la Callatis şi in imprejurimi.
din grupa I-a producătorul 'Apze:7nok-

Sinope
45exemplare =40,9o;0
Heraclea Pontică 17
=15,50/o
"
Rhodos
19
=17,20/o
"
Thasos
7
=
6,30/o
"
Cnidos
6
- 5,50/o
"
Cos
5
- 4,50/o
"
Paros
1
- 0,90/o
"
Centre
nedeterminate
5
- 4,50/o

Tot astfel pe două ştampile (sector B, carolil·ile 78 şi 121) apare astynomul 'Avtmoctpoc; o N(k<Uvoc; cu alţi producători decît cei
atestaţi la Callatis: A7tot-rouptoc; şi HpotkJ..dooc;.
Inainte de a trece la cea de a şasea grupă
amintim că pe 4 exemplare apare numele
astynomului "tqJtc;o Eanot(ov (grupa V sau
VI), dovadă a importurilor crescinde înregistrate in această perioadă.
Fenomenul este cu atit mai evident in intervalul grupei a VI-a (120-70 i.e.n.) sau
după clasificarea lui Braschinski (150-100
i.e.n.) 55,50/o din totalul ştampilelor sinopeene descoperite la Albeşti fac parte din

"

Cele 45 de ştampile sinopeene se încain grupele stabilite qe Grakov, clasificare care pare a rămîne in general valabilă, deşi nu lipsesc alte ipoteze in privinţa
cronologiei. Lotul descoperit la Albeşti se
repartizează după cum urmează:

drează

Grupa I-a (Sfîrşitul
sec. IV-270 i.e.n.)
1 exemplar
Grupa IV-a (180-150 i.e.n.) 5 exemplare
Grupa V-a (180-120 i.e.n.) 5 exemplare
Grupa VI-a (120-70 î.e.n.) 25 exemplare

Se

după

din grupa a II-a astynomul 'Io~ockzo~ o
care apare pe două exemplare
găsite in carourile 1 şi 59 din sectorul B.
- din grupa V -a astynomul 7tOCfL~tA.oc; o
Ekot-rottou, producătorul 'HqJotta-rtoc; cunoscut
pentru prima dată cu astynomul 'lke:atoc; o
MoA.7totyăpou,

BotX,XLOU.

această grupă.

Intilnim astfel loturi de ştampile care
aparţin aceluiaşi
astynom şi mai multor
producători. Astfel 9 exemplare apar cu
numele astynomului 'A7toAA<UVLOYJc; o 7to0"2~0())
v(ou cu diverşi producători, trei ştampile
fiind găsite pe pavajul locuinţei din carou-
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Fig. 3.

Albeşti

1978 . .s.D.

Colţul

de SE al incinteidin sec. IV. î.e.n.

rHe 66-49, la -0,35 m adincime, contribuind la datarea acesteia.
Amintim de asemenea 5 exemplare C;iin
timpul astynomului 'lk~aLo~ o 'E-r;;;ovlkou, sau
3 cu astynomul Mr)'p6owpo~ o 'A0l]vL7tou
atestat pentru prima da,tă în sudul Dobrogei. Tot in acest sens notăm cite un exemplar cu astynomii !pCXLVL7t1tO~, 0l]pLkA:rj~ O'A7toAJ..w(ou, producătorul M;;;v(ako<;.
Putem spune deci că amforele ştampilate
sinopeene descoperite la Albeşti . întregesc
in chip substanţial tabloul numelor. de producători, astynomi şi implicit combinaţiile
de simboluri, cunoscute pînă acum în sudul
Dobrogei, dovedind prin numărul mare de
exemplare din grupa a VI-a că nu poate fi
vorba de o scădere a importurilor din acest
centru, ci dimpotrivă o sporire a lor, amforele sinopeene inlocuind, se pare, amforele
din alte centre, care încetează să mai circule,
cum s-a observat şi la Tomis şi Histria.
Cele 17 ştampile din Heracleea Pontică se
încadrează în grupele III-V după clasifică22"

rile mai noi ale lui Braschinski şi Vasilenko, respectiv din a doua jumătate a sec.
IV î.e.n., pînă la mijlocul sec. III i.e.n.
Astfel, din grupa a III-a (a doua jumătate
a sec. al JV.,.lea sau jnceputul sec. UI î.e.n.)
avem un exemplar cii simbol şi două nume,
tip cunoscut şi din descoperirile de la Callatis.
Cele mai multe dintre ştampilele din Heracleea Pontică descoperite la Albeşti ..,..... 11
- fac parte din grupa a IV-a, datată în prima jumătate a sec. III î.e.n., conţinînd numele producătorului (de obicei dispus pe
două rinduri) fără simbol, dintre numele
noi notăm pe 'HplikAELTO~, întîlnit pe două
exemplare.
·
De precizat că din grupa a V-a, de pe la
mijlocul sec. al III-lea, s-au descoperit trei
ştampile cu cîteva litere sau nume prescurtate.
In spaţiul cercetat pînă în prezent în aşe
zarea de la Albeşti au fost găsite numeroase
fragmente de amfore de provenienţă rho-
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diană, astfel încît cele 19 exemplare ştampi
late ilustrează numai în parte prezenţa importurilor din Rhodos (fapt care ne-a determinat să nu le împărţim la doi cum se procedează pentru calcularea procentelor).
Din cauza compoziţiei pastei şi a depunerilor calcaroase, ştampilele rhodiene sînt
mai prost conservate, ceea ce a ingreunat
împărţirea lor pe grupe, in citeva cazuri
păstrindu-se doar finalul unor nume şi simbolul, de obicei floarea de rodie. Avem astfel piese din grupa a II-a {280-220 i.e.n.)
după clasificarea Virginiei Grace, cu eponimi atestaţi pentru prima oară la Callatis:

Ecv6a-rpct-ro~.

xctp!J.ok:Aljc:;.

Mai numeroase sînt exemplarele din grupa a III-a (220-180 î.e.n.) perioadă de ma~
ximă inflorire a exportului rhodian, fiind
atestaţi atit eponimi Atvea(8ct!J.oc:; , cit şi
producători noi la Callatis: KptC&lV, MivT6p.
Un singur exemplar se datează la sfîrşitul
sec. II-lea sau inceputul celui următor producător ~6>poc:; perioadă in care importurile rhodiene încetează in centrele vest
pontice.

Fragmentele de amforă thasiene descoperite pînă acum la Albeşti sint mai puţine la
număr, comparativ cu situaţia de la Callatis, unde acestea ocupă locul al doilea in
privinţa frecvenţei. Din cele 7 exemplare
amintim o ştampilă descoperită în caroul 49,
la -0,70 m adîncime, avind ca simbol pe
Heracles trăgînd cu arcul, datînd de la jumătatea sec. IV i.e.n., fiind pină acum cea
mai veche ştampilă din aşezare. Celelalte
amfore thasiene au fost produse în intervalul de după 320 pînă la 200 i.e.n. (grupa a
V-b in clasificarea Vinogradov) constind din
simbol, etnicon şi nume, tipuri ctinoscute şi
la Callatis.
Ce se poate afirma in actualul stadiu de
cercetare al aşezării de la Albeşti?
-1) Existenţa a două faze distinete cărora
le corespund două ziduri de incintă, care incadrau platoul aşezării, atit maniera constructivă cît şi dovezile materiale arătînd
cît de scurt a fost intervalul de timp in care
una din incinte o suprapune pe cea de a
doua.
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2) Cea de-a doua incintă datată cu moneda callatiană de argint din a doua jumă
tate a sec. IV î.e.n., inchide o suprafaţă
mult mai mică decit incinta pe care o suprapune.
3) Abundenta materialului arheologic datat in sec. III-II î.e.n. arată că in acest interval aşezarea a cunoscut o perioadă de
maximă inflorire economică.
4) Un eveniment (politic) important petrecut la mijlocul sec. IV i.e.n. a precipitat
construirea unei noi incinte, care închidea o
suprafaţă mai mică dar mai uşor de apărat
datorită amplasării acestui spaţiu pe botul
de deal cît şi grosimii mai mari cu 30-35
cm a zidului.

Sub formă de ipoteză:
Intr-o aşezare băştinaşă care se intindea
pe intreg platoul de la Albeşti, mărginit de
văi adinci pe trei laturi, callatienii construiesc la mijlocul sec. IV i.e.n., pe spaţiul cel
mai uşor de apărat, un fort cu laturile de
45 m care aminteşte acel tip de pyrgos atit
de des intilnit in vecinătatea cetăţilor greceşti. In acest caz fenomenul istoric cunoscut la Seuthopolis, cind intr-un astfel de
pyrgos s-a dezvoltat un mare oraş, este total diferit aici, unde, in interiorul unei mari
aşezări cu incintă, se construieşte fortul, intr-o perioadă cind evenimente politice reclamau întărirea intregului platou.
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RAPORT PRELIMINAR PRIVIND
CERCETARILE ARHEOLOGICE
DIN SECTORUL V AL CETATII CAPIDAVA
'

[Campaniile din anii 1975, 1976

C

ercetările de pînă acum de la Capidava
au lămurit o serie de aspecte ale vieţii din
epoca feudalismului timpuriu 1• Cit priveşte
epoca romană, săpăturile practicate au confirmat doar ultima fază de refacere, cind,
după marea distrugere din sec. VI e.n., castrul îşi reduce suprafaţa la un sfert din perimetrul cetăţiF.
Bordeiele populaţiei străromâneşti, construite intre secolele IX-XI, în trei etape,
au distrus şi răvăşit nivelele romane; eeramica feudal-timpurie ieşind la iveală odată
cu cea romana-bizantină şi nu de puţine ori
1 Rezultatele
cercetărilor sint publicate intr-o
serie de rapoarte publicate de Gr. F1orescu in Dacia
şi, mai nou: G r. F 1 ore s cu, Săpăturile de la
Capidava, în Studii, 1, 1949; G r. F lor e s cu şi
colaboratorii, Capidava. Raport asupra activităţii
din 1956, in MCA, 5, 1959, p. 555-564; G r. F 1 or e s c u şi R. F 1 o r e s c u, Să păturile arheologice de la Capidava, in MCA, 6, 1959, p. 617-627;
Gr. F1orescu, R. F1orescu, Gl. Ceaca1 o p o 1, Să păturile arheologice de la Capf.dava, in
Materiale, 7, 1960, p. 571-581; G r. F 1 ore s cu,
R. F 1 o r e s c u, G 1 o r i a C e a c a 1 o p o 1, Săpă
turf.Ze arheologice de la Capidava, in Materiale, 8,
1962, p. 693-704; R. F 1 ore s cu, :ţ-.1". C h e 1 u ţ ă
G e o r g e s c u, Săpăturile de la Capidava, în Pontica, 7, 1974, p. 417-435. Cercetările de pînă in
1957 sint sintetizate in volumul: Capidava. 1. Monografie arheologică, Bucureşti, 1958, de Gr. Florescu, R. Florescu şi P. Diaconu. In afara rapoartelor au apărut o serie de studii privind diverse materiale arheologice: inscripţii, ceramică, sau cu privire la unele probleme administrative, militare etc.
2 G r.
F 1 ore s cu, Capidava 1, p. 15.

şi

1978]

aceasta din

urmă apare deasupra, fapt ce
foarte mult cercetarea la Capidava, determinind şi un ritm mai lent.
Sectorul situat în colţul de est af cetăţii
a fost cercetat în campania din anul 19553 •
ln anul 1975, cînd am fost cooptată în colectivul de lucru de la Capidava, condus de
Radu Florescu, am primit sarcina continuării cercetărilor în sectorul V al cetăţii.
Intreaga suprafaţă a sectorului s-a împărţit în carouri de 5 X 5 m, notindu-se cu
litere pe latura de sud-est (J, K, L, M, N) şi
cu cifre pe latura de nord-est (77, 76, 75,
74).
Prima operaţie presupunea demontarea
zidurilor celor 13 bordeie, apărute in săpă
turile anterioare, care lămuriseră problemele legate de etapele de viaţă din feudalismul timpuriu, cărora le aparţineau 4 , şi
adincirea pînă la ultimul nivel roman de locuire.

ingreunează

3 După o intrerupere de 6 ani, Academia R.S.R.
a hotărît redeschiderea şantierului de la Capidava,
motiv pentru care ,a pus la dispoziţia colectivului
utilajul necesar pentru executarea unei săpături
conştiincioase. La incheierea campaniei s-a raportat că din această suprafaţă, de aproape 500 mpnotată convenţional-sectorul V s-a scos tot
ceea ce Capidava cuprindea ca document istoric
pentru epoca feudal-timpurie, cf. G r. F 1 ore s cu,
Capidava 1, p. 151-159, 162.
4 In cercetarea mai veche s-a stabilit că cele 13
bordeie sint din două etape de viaţă, cf. Capidava 1, p. 135-245.
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De la început putem spune că cele trei
campanii de săpături arheologice (1975,
1976 şi 1978), în care s-a lucrat cu forţă de
lucru minimă (echipe de 8-10 elevi), au lă~
murit o serie de probleme, dar au deschis
totodată noi semne de întrebare. In primele
două campanii s-a lucrat în carourile: J 75,
J 76, J 77, L 75, L 76, L 77 şi N 75, N 76
şi N 77; iar în vara anului 1978, în carouriie: K 76, L 76, M 76, M 77 şi N 77.
Prima descoperire notabilă: în caroul N
75 am surprins podina unui bordei (notat
B 196), cu vatra în partea de vest. Nu am
putut găsi pereţii acestui bordei, distruşi
desiguri de bordeiele din jur ce aparţineau
unui alt nivel de locuire. Materialele pe care le-am găsit aici (fragmente ceramice decorate cu striuri în val, resturi osteologice),
dar mai ales faptul că bordeiul a fost distrus parţial de celelalte - mai tîrzii - ,
pledează pentru incadrarea lui în cel de al
II-lea nivel de locuire din perioada feudalismului-timpuriu (sec. IX e.n.) 5 •
In caroul N 76, deasupra unui zid ce se
profilează pe direcţia sud-nord a fost descoperită o gardină ce a apaTţinut unui bordei
(B 14) ale cărui dărîmături au fost surprinse
şi în caroul N 77, lîngă zidul de incintă. Inlăturînd dărîmăturile am descoperit: fragmente ceramice feudal-timpurii, amestecate
cu altele din epoca romano-bizantină, cără
mizi, fragmente de sticlă de la vase a
căror formă nu poate fi determinată şi de
la geamuri. Tot aici s-a găsit un instrument, în formă de trapez prelung, dinţat la
capătul lăţit, utilizat la trasarea striurilor
pe vase 6 • Apariţia acestui instrument în aşe
zarea feudal-timpurie de la Capidava este
deosebit de însemnată. Adăugăm la aceste
descoperiri şi două monede: una de la V alens (364-375), apărută lîngă zidul pe care
se afla gardina şi alta, scoasă din dărîmăs G. F 1 ore s cu, Capidava 1, p. 159.
s Dimensiuni: L: 12,45 cm, 1: 2,35 cm
sime: 0,50 cm.

şi

gro-

a cărei circulaţie merge pînă în anul
537 e.n. (Justinian)7.
Inlăturînd resturile bordeiului nr. 14, in
carourile N 77 şi N 76, la o adincime de
0,80 m. s-a descoperit podina lutuită a unui
alt bordei, notat B 209. In latura dinspre
nord-vest a acestuia a fost surprinsă vatra
bordeiului nr. 12- săpat încă din anul1965.
In stratul de moloz de deasupra acestei
podine (B 209), am găsit o monedă de la
Constans (341-346). Faptul că bordeiul 209
il tăia pe B 12 - considerat a aparţine primului nivel - ne îndeamnă să-1 considerăm mai nou decît acesta. In situaţia creată
astfel, putem vorbi - în sectorul V al aşe
zării de existenţa a trei nivele de locuire
pentru perioada feudalismului timpuriu.
In campania din anul 1955 fusese scoasă
la lumină o construcţie semicirculară lîngă
zidul de incintă - in caroul L 77, conform
numerotării actuale considerată a fi un
turn de apărare din epoca tîrzie a cetăţii.
Cercetările întreprinse de noi au dus la descoperirea, in acest punct, a unui hypocaust
şi a unui praefurnium. In praefurnium am
găsit o monedă de la Arcadius (emisă intre
anii 402-408 e.n.), dovadă a faptului că la
inceputul secolului V e.n., construcţia funcţiona (sau urma să fie pusă in funcţiune).
In secţiunea J, situată de-a lungul zidului de incintă dinspre nord-est - curtina
F - a fost surprinsă o podină ce urcă dinspre est - din caroul J 76 - unde are o
adîncime de 2 m, spre nord - pînă în caraul J 75 - unde ajunge doar la 0,50 m
adîncime. Podina este de fapt nivelul de
călcare ce se prezintă în pantă datorită dă
rîmăturilor care 1-au adîncit înspre est. La
întretăierea carourilor J 77 şi J 76 s-a degajat un zid din piatră cu mortar - lat de
0,50 m - perpendicular pe zidul de incintă.
Lîngă acest zid, spre est, a fost descoperită

tură,

La determinarea monedelor m-au ajutat colegii Radu Ocheşeanu (pentru monedele descoperite in campaniile din anii 1975 şi 1976) şi Vertan
Antoneta (pentru monedele descoperite in anul
1978), cărora le mulţumesc şi pe această cale.
7
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o amforă cu coaste, pe un strat de cărbuni
(Din interiorul amforei s-au recuperat boabe
de grîu). In aceeaşi secţiune- J - s-a descoperit, la adincimea de 0,86 m, un dolia de
dimensiuni mari (Diametru! maxim la gură
este de 0,60 m, iar in interior de 0,41 m).
La golirea vasului s-a scos o cantitate mare
de pietre, de diferite mărimi, căzute din
zid, cărămizi, fragmente ceramice şi de sticlă (provenind de la geamuri) şi foarte multe oase de rozătoare mari. Potrivit acestor
mărturii (amfora, zidul, vasul de provizii),
complexul a dăinuit pînă în sec. V e.n.
Zidul apărut în caroul J 76 - pe care
l-am notat "c" - se continuă în caroul K 76
unde se întîlneşte, într-un unghi drept, cu
un alt zid, notat "d", distrus spre nord-vest
de construcţia bordeiului nr. 4. La degajarea zidului "c" s-a găsit o monedă de la
Claudius II (268-269 e.n.).
In secţiunea N - carourile N 76 şi N 77
- s-a degajat zidul orientat sud-nord (notat cu "a"), construit în opus mixtum: pe o
înălţime de 0,80 m sînt patru rînduri de
pietre de calcar (ocupînd 0,50 m înălţime),
urmate - în partea de jos - de cinci rînduri de cărămizi. Urmărind zidul spre sud
constatăm că pe o lungime de 2,05 m acesta
are lăţimea de O, 75 m, după care se întrerupe pe o lungime de 1,75 m, pentru a reapare (de la ultimul rînd de cărămizi din
partea inferioară, în jos) - cu lăţimea de
1 m de astădată
şi a continua
încă
2,60 m pînă la incidenţa cu zidul de incintă.
Porţiunea întreruptă a fost la un moment
dat închisă cu chirpici (avînd dimensiunea:
50 X 35 X 15 cm), acum căzuţi şi distruşi. Din
această zonă s-a recuperat o mare cantitate
de piroane şi scoabe de fier, precum şi bucăţi de tencuială colorată.
La distanţa de 6,40 m de zidul curtinei G,
paralel cu acesta, a apărut un alt zid, legat
cu pămînt, lat de 0,55 m, în unghi drept cu
"a" - notat de noi "b". Intre cele două
ziduri, la -0,80 m (comparat cu zidul "a").
s-au găsit foarte multe fragmente de amfore, întregibile, olane şi ţigle căzute şi un
23 - Materiale

şl cercetări

arheologice
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alt. chiup, mai mic decît precedentul, dar şi
el plin cu pietre, cărămizi, olane, fragmente
de amfore şi de geamuri, piroane şi bucăţi
de tencuială colorată. Lîngă gura acestui
dolia s-a găsit o monedă de la Filip Junior
(244-249 e.n.). In exteriorul lui "b" (la
nord), la adîncimea de 0,15 m (raportat la
"b", sau de 0,70 m - raportat la "a"), s-a
găsit un fragment de umeralia (din fier),
dintr-o lorica8 •
Săpăturile au scos la iveală şi alte ziduri.
Astfel, în carourile M 77 şi M 76 a apărut
zidul "e", perpendicular pe curtina G şi paralel - şi identic - cu "a". Deasupra lui,
lîngă zidul de incintă, s-a descoperit vatra
unui cuptor, înconjurată cu un şir de pietre, ce a aparţinut desigur bordeiului nr. 13.
In jurul vetrei se aflau fragmente de vase,
întregibile, databile în sec. X e.n. La demontarea bordeiului nr. 13, în zona de lîngă
vatră, s-a găsit între pietre o monedă de la
împăratul Vasile II (976-1025) 9 •

Zidurile construcţiei deservită de hypocaust au fost notate: "g" (în caroul M 77)
şi "h" (în carourile L 76 şi L 77), acesta din
urmă continuat cu zidul "i" (în caroul K 77).
Curăţind bordeiul nr. 6, s-au depistat alte
ziduri - a căror destinaţie va fi lămurită în
campaniile viitoare. Semnalăm doar găsirea,
sub podina bordeiului, a trei monede de la
Constans (337-341 e.n.).
Pe nivelul la care s-a oprit săpătura în
campania din vara anului 1978, am găsit o
m::~re cantitate de cărbuni, de bîrne carbonizate - mai ales lîngă zidurile de incintă,
ale căror pietre sînt puternic arse - de incendiu - la acest nivel.
Rezumînd situaţia din teren la ora actuală putem emite cîteva concluzii:
8

Fragmentul, format din p!ăcuţe mici, a fost
la laborator şi urmează să fie remontate

curăţat

plăcuţele.

monedă de la împăratul Vasile II a fost
în campania din anul 1955, în bordeiul nr. 6,
al cărui zid - acum - s-a năruit peste cel al
bordeiului nr. 13. Gri g ore F 1 ore s cu, Capidava I, p. 147-148.
9

O

găsită
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Zidurile .,a" şi .,e" sint contemporane .şi
unei etape mai vechi de locuire. Ele
inchideau o încăpere mare, avind o intrare
cu lăţimea de peste un metru şi jumătate;
descoperirea chiupului in această încăpere,
dimensiunile ei, cantitatea mare de amfore
fragmentare, distanţa faţă de poarta cetăţii
ne fac să presupunem că era utilizată drept
magazie pentru păstrarea proviziilor, la fel
ca şi incăperea de lîngă curtina F (formată
de zidurile .,c" şi .,d"), unde s-a găsit celă
lalt vas de provizii. Moneda de la Filip Junior (244-249 e.n.), găsită lîngă gura chiupului din prima încăpere, (dintre .,a" şi "b"),
ne indică perioada de funcţionare a magaziei. După cum se ştie cetatea a fost distrusă de goţi în timpul invaziei din anul
248 şi refăcută in a doua jumătate a aceluiaşi secoP 0 • In sectorul nostru a fost surprinsă această refacere: astfel, primei încă
peri i se adaugă zidul .,b", iar la a doua înaparţin

1

° Capidal'a,

1, p. 14.

este refăcut zidul .,c"
unde s-a
moneda de la Claudius . II (268-269

căpere

găsit

e.n.).
Intr-o etapă următoare, uşa din zidul .,a"
este închisă cu un perete din chirpici; etapa
aceasta corespunde nivelului de călcare surprins la adîncimea de 0,15 m, in afara zidului .,b", pe care a fost găsit fragmentul de
umeralia.

Unei alte etape - aparţinînd secolului V
e.n. - i se circumscrie funcţionarea hypocaust-ului.
Sfîrşitului secolului V şi începutului secolului VI e.n., îi corespunde marea distrugere, documentată şi în acest sector, in urma căreia castrul îşi restrînge suprafaţa de
locuire la un sfert din perimetrul cetăţii din
sec. II e.n. Ţinînd cont şi de acest ultim nivel roman - de puternică distrugere şi de
incendiu - avem, pînă acum, în sectorul V
al Capidavei, cinci nivele pentru o perioadă
cuprinsă intre sec. III e.n. şi pînă la începutul sec. VI e.n.
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CERCETARI EFECTUATE
1N NECROPOLA ROMANA
[CAPIDAV·A - 1978]
Raport preliminar

Campania de săpături la Capidava s-a
in anul care a trecut in două
etape calendaristice, ~egate de vacanţele elevilor liceeni, principala forţă de muncă pe
care o folosim pe şantier.
In prima etapă, desfăşw-ată in luna aprilie, s-a lucrat cu 40 de oameni. Şi în anul
care a trecut cercetarea s-a axat pe continuarea săpăturii in necropolra tromană, să
pătură începută in iarna anului 1976. Declanşată de o săpătură de salvare, datorată
construcţiei drumului judeţean Cernavodă
Hîrşova, care trecea prin neoropola romană,
următoarele campanii de săpături s-au desfăşurat tot în cimpul necropolar din motive
:esne de înţeles.
1) Volumul mic de informaţii privind viaţa romană a Capidavei, strins în ultimii 10
ani, s-a datorat unei cercetări minuţioase a
stratului de la inceputul feudalismului, deosebit de bogat pe suprafaţa cetăţii romanetîrzii.
2) Marile transformă•ri la care este supus
întreg terenul din imediata apropiere a cetăţii inclusiv necropo'la romană, supus unor
răscoliri mecanice pentru amenajarea staţiilor şi canalelor pentru i•rigaţii.
3) Aflată pe teren agricol, care ani de-a
rîndul a fost supusă ·arăturii, necropolra romană tumulară din secolul II-III e.n. prezintă construcţii tumulare atît de aplatizate
încît în următorii 5-6 ani nu vom mai adesfăşurat

vea ocazia să surprindem o stratigrafie cît
de cît clară, dar nici măcar o bună înregistrare a acestora.
In campania de săpături din anul 1978
s-a impus efectuarea unei ridică·ri topografice minore la scara 1/200, a intregului cîmp
necropolar şi tracordarea acestuia cu ridicarea topografică a cetăţii (la aceeaşi scară)
efectuată :în anul 1975.
Cercetarea arheologică a urmărit in primul rînd obiectivele care urmau să fie afectate de săpătura mecanică pentru amenajarea canalelo·r de irigaţie, staţiilor de pompare precum şi pe terenul pe care se amp-'asau
stîlpi de înaltă tensiune.
In primăvară, s-a cercetat turnului 7, situat la circa 400 m nord-est de cetate. Cu
această ocazie s-au surprins şi cercetat patru morminte.
1) Mormintul principal de inhumaţie, datat în secolul VIII î.e.n.
2) Un mormint de indneraţie din secolul
II e.n.
3) Două morminte de inhumaţie din secolul IV e.n.
Turnului 7 se încadrează in cea de a doua
variantă a necropolei romane tumulare, cind
locuitorii secolului II e.n., prima jumătate
a secolului III e.n., au folosit amenajări tumulare mai vechi. Strati.grafia întregii construcţii a surprins o amenajare tumulară cu
manta de piatră, spartă in mai multe locuri
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pentru incinerarea din secolul II e.n. şi cele două inhumă•ri din secolul rv. e.n., hb :~
acestea adăugindu-se mai multe g·ropi moderne datorate scoaterii pietrei. de ot:Mre să
teni.
Mormîntul nr. 1, surprins în sectfim~a B,
a fost amenajat prin efectuarea unei gropi
dreptunghiulare, 1ungă de 3,10 m, lată de
1,80 m şi adîncă de 1,50 m, ţinînd seama de
actualul nivel de călcare. In argilă s-a su~
prins o groapă dreptunghiulară lungă de
2,30 m şi lată de 0,65 m, cu colţuri~le rotunjite, în care se afla inhumaiul, aşezat pe
partea dreaptă, mîinile aduse in faţă, piciorul st'îng ·aş·ezat peste cel drept. ln zona capului, in dreptul claviculei stingi, s-a gă
sit un vas ooramic aparţinînd culturii Babadag II. Intreaga amenajare funerară era
prevăzută •CU o mant·a formată din piat>ră
informă aşezată la 0,70m de la groapa de
înhumare a mormfntului nr. i. Orîentarea
scheletului est-vest, cu capul la vest. Mormîntul nr. 1, mormintul principal al tumulului este situat aproximativ in centrul intregii amenajă•ri tumula•re care are diametrul de .24 m.
Mormfntuz· nr. 2. Este un mormint de incineraţie, din categoria mormintelor "in
trepte", cu indnerare pe loc. Cercetat in
secţiunea A acesta se prezintă astfel: o groapă dreptunghiulară lungă de 2,80 m, lată de
1,50 m, În care s-a practicat săparea altei
gropi {groapa de incinerare propriu-zisă)
dreptunghiulare, adîncă de 0,60 m, lată de
0,50 m şi 2 m lungime. Orientarea acestei
gropi sud-vest nord-vest, oasele calcinate
ale cutiei craniene .au fost surprinse in partea de sud-vest a gropii. Tot in această parte, pe prispa formată de adincitura gropii
de incinerat şi prima groapă dreptunghiu1ară mai mare, erau aşezate trei tuburi de
apeduct cap la cap, lungi de 0,61 m. Sub
ele s-au găsit două lacrimarii ceramice şi un
opaiţ; ln. jurul gropii de incinerat, oare prezenta o crustă puternic arsă, erau aşezate
celelalte ofrande: vase ceramice tip f·ructieră, opaiţe ceramice, vase de uz comun din
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Fig. 1. Capidava T8.

ceram1ca şi un număr apreciabil de fructe
cavbonizate (smochine, nuci, curmale, conuri
de brad, bucăţi din coaordă de viţă).
Intregul inventar ceramic descoperit in acest mormint de incineraţie datează construc-ţia funerară la sfîrşitul secolului II e.n.
Xn secţiunile C şi B, ocientate est-vest,
s-au surprins în mantaua tumulului două
morminte de inhumaţie din secolul IV e.n.
După ~nlăturarea pietrei care alcătuia mantaua tumu'lului (adăpostitoare a mormîntului principal) s-au practicat două gropi
dreptunghiulare cu colţurile rotunjite la adincimea de 1,30 m de actualul nivel de
călca•re. Lungimea gropii era de l,!JO m, lă
ţimea de 0,48 m la ambele morminte. Scheletele inhumaţilor au fost sunprinse în poziţie daorsală, cu m'iinUe aduse din cot pe
piept. Ambele morminte au orientarea estvest cu capul la vest. Mormintul de inhumaţie nr. 4 avea ca inventar funerar o fi-
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de bronz de tipul Zwiebelknopffibeln,
în partea dreaptă a
cutiei craniene.
bulă

aşezată lin.gă 'Claviculă

TumuZuZ 8

Cercetarea acestuia a început in campania de săpături desfăşurată în perioada 1 iunie--1 august 1978, la sfîn~itul acesteia mai
rămînînd de cercetat 1/3 din consbrucţia funerară. Situat la 120 m nord-vest de incinta
cetăţii,
amenajarea tumulară prezenta o
înălţime maximă de 1,80 m şi un diametru
de 38 m. Peste acest turnul se afla un drum
de ţară. Secţionarea tumulului a permis surprinderea unei complexe situaţii sbratitgrafice. In mantaua acestuia, 'la numai 35 cm
de nivelul actual de călcare, s-au descoperit, pînă la terminarea perioadei de cercetat, 15 morminte de inhumaţie din secolul
IV e.n. Toate inhumările s-au făcut în gropi
dreptunghiulare cu colţurile rotunjite. Scheletele au fost surprinse în poziţie dorsală,
cu miinile aduse din cot pe piept. Orientarea scheletelor era est-vest, cu capul la vest,
la toate cele 15 morminte. Din grupul acestor morminte de inhumaţie din secolul IV
e.n. se detaşează, prin particularităţi de ritual, mormîntul nr. 7 care avea pe latura
de vest, de-a lungul gropii de inhumat, un
şir de piatră informă, situaţie care nu este

singulară pentru necropola de secol IV e,n.
a Capidavei. Arătam in raportul din 1977 că
s-au .găsit în necropol:a de secol IV e.n. mai
multe morminte de inhumaţie, care aveau
pe una din laturile gropii de inhumat un şi-r
de olane sau cărămizi aşezate in picio.are.
Cercetarea streturilor mai rprofun'de a'le
tumulului nr. 8 •a dat la iveală trei construcţii funerare morminte de incineraţie pe
loc cu gropi, dreptunghiul-are mai mari, in
care se practicau gropile propriu-zise de incinerat, lăsînd o prispă pe care se aşezau
ofrandele.
In campaniile de săpături din acest an
s-au surprins elemente de rit şi :ritual, precum şi situaţii stratig.rafice care ne permite
să stabilim mai exact modul de amenajare
a acestor incinerări în morminte cu trepte.
Şi .Ja aceste trei amenajări funerare de incinereţie s-a găsit un lbogat inventar funerar constind in: vase ceramice de forme diferite, unele din ele individualizin~du-se .prin
forme şi pastă, în marea masă a ceramicii
romane din secolul II - inceputul secolului III e.n. in Dobrogea. Mai menţionăm, rama de bronz a unei oglinzi decorată cu scene bachke, un număr mare de opaiţe ceramice, monede. Şi la aceste morminte s-au
găsit aşezate, atit pe prispa g·ropii dreptun-

Fig. 2.
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ghiulaore cît şi pe groapa proprîu-zisă de
incinerat, un număr mare de fructe carbonizate (nuci, smochine, curmale, conuri de
brad, precum şi vrejuri de viţă oatf'bonizate).
Cercetarea tumulului nr. 8 va continua in
campania de săpături din anul 1979 prin
efectuarea celor patru secţiuni rămase necercetate. Numai la finalul cercetării vom

avea o situaţie stratigorafică clară a tumulului. Vom rezuma că în cele şase secţiuni
efectuate pînă acum s-au descoperit 15 morminte de inhumaţie din secolul 1V e.n.
(morminte secundare), trei morminte de incineraţie de secol II e.n. care, pînă la epuizarea suprafeţei de cercetat, par să fie mormintele principale care au determinat const,rucţia funerară a tumulului nr. 8.
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tTROPAEUM TRAIANI 1978
SECTORUL "POARTA DE VEST"

In

campani·a arheologică din vara anului 1978, s-au executat săpături arheologice pe curtina dintre turnurile nr. 13 şi 14,
din imediata vecinătate a porţii de vest, urmă•Iind două obiective: dezvelirea curtinei
şi ceroetarea locuinţei extrammos, din apropiere. Menţionăm de la bun început, că nu
s-a terminat oercE~tarea în teren, fapt ce determină prezentarea unui raport preliminar
urmind ca un studiu detaliat să-1 ·realizăm
după epuizarea cercetării arheologice.
Incepem prezentarea cu locuinţa extramuros. Pe latura sud-vestică a incintei, au
apărut mai multe locuinţe in imediata vecinătate a zidului de apărare 1 • Aşa stau lucrudle pe latura sudică a turnului nr. 15,
la turnul nr. 19 sau la poarta de sud şi de
vest a cetăţii 2 , locuinţe care aveau o -formă
rectangulară, o parte a pereţilor fiind constituită de zidul incintei sau ale turnurilor
amintite. De o formă cu totul oeosebită este locuinţa de care ne ocupăm in materialul de faţă şi care este orientată nord-sud,
paralelă cu incinta, da·r la o distanţă de
14,60 m de aceasta. Clădirea are zidurile din
1

Tropaeum Traiani, voi. 1, sub tipar; sînt pre-

zentate aceste
subsemnatul.

locuinţe

în capitolul realizat de

locuinţă a constituit obiectul comu
noastre la Sesiunea anuală de rapoarte,
Bucureşti 1978: vezi Pontica X, pp. 357-360.
2 Această

nicării

cu pămînt, lăţimea lor ffind
de 65-70 cm.
Zidul de est, are o lungime de cea. 21 m,
iar cel de vest, cu 1,5 mai puţin, distanţa
intre ele fiind de 5 m. Zidul sudic porneşte
pe latura f~onta1ă a turnului nr. 14, merge
perpendicula•r 3 m, ca apoi să facă un unghi
spre nord, unghi marcat de un contrafort
de 50/60 ·cm; continuînd încă 7 m din punctul amintit. La trei metri de la contrafort,
această latură se închide in zidul de vest
al încăperii, zid paralel cu incinta, care pe
lungimea sa de cea 20 m, este prevăzut cu
nu mai puţin de şapte contraforţi dispuşi
neregulat. Pe latura nordică locuinţa este
delimitată de un alt zid care se sprijină cu
capătul estic pe turnul nr. 13. Pînă acum
considerăm că mai există încă un zid paralel cu •laturile lungi ale incintei, deoarece
zidul suClic continuă, ia·r în faţa zidului cu
contraforţi au apărut la 2 m vest, trei socluri ~rectangulare {40/40 cm) păstrate pe o
înălţime de 15 pînă la 60 cm. Pe baza observaţiilor din teren, locuinţa extra-muros
în discuţie, avea următoarea alcătuire: o încăpere centrală (care probabil ero fragmentată) lungă de peste 20 m şi lată de 5 m.
Spre est se afla o curte mărginită de curtină şi turnuri, avînd o suprafaţă de 306 m p.
La vest de încăperea centrală, pe suprafaţa
unde au apărut cele trei socluri, bănuim o
altă curte, dar a cărei formă şi funcţionaUpiatră legată
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tate va putea fi stabilită de cercetările viitoare. Că avem de a face cu o locuinţă din
ultima perioadă (sec. VI) a cetăţii Tropaeum
Traiani, ne-o demonstrează ceramka descoperită pînă acum (f•ragmente de amfore cu
sbriuri şi coaste, ceramică cenuşie cu "umbo"
etc.), specifică sec. VI e.n.
Mai departe, vom prezenta cel de-al IIlea obiectiv din campania 1978 şi anume
curtina dintre turnurile 13 şi :14.
Lungimea sa este de 21 m. Nivelul fundaţiei sale este cu 2,14 m mai inalt decit
fundaţia porţii de vest, cu care se învecinează, fapt datorat pantei care urcă de la sud
spre nord. In capătul din imediata vecină
tate a turnului 14 se văd 4 blocuri de parament cu bosaj, inalte de 50 m. Capătul de
nord al cur.tinei, nu a fost încă descoperit,
rămînînd un martor masiv de 6/6 m. In zona centrală curtina a fost construită din blocuri refolosite, provenite de la edifidile din
cetate, aşezate direct pe patul de mortaT al
fundaţiei, alcătuind o primă asiză de 2040 cm. Dar ce <reţine în mod deosebit atenţia sînt cele ş•apte blocuri care alcătuiesc
asiza a doua la care se mai adaugă unul
prăbuşit in imediata apropiere a zidului şi
altul găsit ceva mai departe {intr-un şanţ
făcut de Gr. Tocilescu la sfîrşitul sec. XIX).
Dimensiunile acestor blocuri sint deosebite
de cele întîlnite la Testul blocurilor, înălţi
mea lor fiind de 107 cm, grosimea de 454 7 cm, iar lungimea variază între 1'26 cm, şi
134 ·Cm. Blocurile au toate feţele lise şi au
fost dispuse în zid cite două pe lungime şi
unul pe g.rosime fapt ·care se rrepetă de două
ori. Blocurile aşezate cu latura mică (grosime) spre exteTior intră mult in emplectonul zidului, suplinind traversele de consolidare a zidului. Pe faţa superioară se văd
găuri•le de prindere a unuia de celălalt, lucru necesa•r deoarece faţa dins.pre interior
fiind dreaptă se realizează o priză anevoioasă ·cu emplectonul.
Pe o lungime de 9,5 m asiza are in zona
centrală a curtinei înălţimea de 1,07 m. Nu
24 - Materiale
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avem încă toate datele straU.grafice care să
ateste o restaurare a acestei curtine, dar sînt
suficiente argumentele de cu totul altă natură OO·re după păreTea noastră sînt indu'bitabile în rprobarea Tefacerii curtinei. Este
vorba de crucile pe care le au pe faţa superioară cind dintre blocurile de t<=~:lie amintite mai sus. Crucile au capetele lăţite
(bifurcate), fiind şenţuite in mij'locul pă·rţii
vizibile a suprafeţei superioare, suprafaţă
peste care urma rîndul următor de paramenţi. Tipul de cruce de pe blocurile noastre
este întîlnit pe diverse monumente creşti
ne3 şi pe ceramica romană .tirzie cu decor
ştampilat\ fiind datat acest tip de cruce că
tre sfîrşitul sec. V şi în tot sec. al VI -lea.
Momentul cînd au fost executate aceste
crud pe blocurile de parament, putea fi înainte de montarea zidului, dar cel mai precis
in momentul montării lor in incintă. Acest
lucru ne obligă la datarea refacerii în perioada amintită, fapt ca•re este confirmat de
săpăturile de la poarta de sud a cetăţii unde s-a surprins o refacere din vremea lui
Iustinian 5 •
Nu legăm 'in mod peremtoriu refacerea de
un anumit atac din perioada amintită ci mai
•repede, de o epocă de reconstrucţie pe care
au cunoscut-o cetăţile romana-bizantine din
Do'brogea. Avem de-a face nu cu o cirpire
a zidului ci cu o refacere de la baza zidului în sus pe toată g.rosimea sa. N-ar fi exclus ca acum să se fi făcut qi modificarea
vizibilă la poarta de vest în sensul unei uşoare strimtări a acesteia.
In privinţa reportului dintre casa cu contraforţi şi repararea incintei, datele de :pînă
acum nu sint suficiente aşa că a<Şteptăm rezultatele cercetărilor viitoare.
3 E m i 1i a n
P o p e s c u, Inscripţii din sec.
IV-XIV, descoperit in România. Bucureşti, 1977
p. 177, Nr. 166, p. 208, Nr. 196, p. 222, Nr. 210,
p. 387, Nr. 433 A.
' SCIV, 4 1964 pp. 695-725 şi Pontica VI 1973,
pp. 153-192.
5 Supra, nota 1.
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SACIDAVA -1978
Raport preliminar

Săpăturile arheologice de 1la Sacida;va, pe
dealul Musait, de pe malul dobrogean al
Dunării, au inceput în 1969, continuind pînă in prezent, cu unele intTer.uperi.
La începutul cei"cetărilor (196g._1971)
ne-am ;propus, ·cum ero şi firesc, să lămu
rim cit mai bine situaţia stratigrafică şi cronologică, caracterul aşezării, ariile ocupate
in diferite epoci şi desigur, obţinerea unor
date esenţiale despre elementele fortificaţiei
(incintă ~i turnuri).
Cele mai importante secţiuni au depăşit
incinta in ·exterior, tot aşa cum s-au efectuat şi secţiuni numai în exteriorul incintei,
obţinînd peste tot corespondenţe stratigrafice intra şi extra-mw·os.
Avînd în vedere multitudinea şi semnificaţia datelor înregistrate pînă acum, .in vam
anului 1978 am trecut ·la descopertarea, la
exterior, .pe măsuTa mijloacelor materiale de
care dispunem, a unor turnuri şi a unor
curtine. Dezvelirea extra-muros se impunea
anul acesta, pe de o parte ca urmare firească a rezultatelor obţinute in campaniile anterioare, şi a faptului că stratul exterior de
dărîmături, constituit de-a lungul vremurilor prin acţiunea destructivă a factorilor naturali şi prin demantelări moderne, avea o
grosime de 2-5 m deasupra ultimulu'i nivel
extramuran, pe de altă paTte pentru că dispuneam de !pOSibilităţi de aplicare a unor
metode de conservare.

Stratigrafia extramuros
In toate secţiunile extramuros, perpendiculare pe turnuTi sau curtine, a fost înregistrată o succesiune stratigrefică asemănă
toare celei din interior, cu foa·rte mici variaţiuni (doar in ceea ce priveşte .grosimea
straturilor şi numărul st•raturilor de incendiere din sec. V şi de la sfîrşitul sec. VI).
Observaţiile efectuate în 11 secţiuni extramuros ne-au permis să înregistrăm date
strotigrafice deosebit de interesante.
1 - La nivelul pămîntului viu, sau imediat deasupra acestuia, apare soclul ~pra
gu1) turnurilor. In cazul curtinelor, limita
dintre pămîntul viu şi primul strat arheologic reprezintă limita dintre temelie şi parametrul aparent. O serie de observaţii ne
fac să bănuim că inainte ae lăl'girea adei
cetăţii şi con:strui.rea noii inCinte, s-a desfăşumt o amplă acţiune de curăţire, de degajare şi amenajare a terenului de-..a lungul traseului noii indnte şi in afara sa.
2 - Peste pămîntul steril, se află un strat
de mortar, pietriş şi aşchii de calcar, ceea
ce reprezintă desigur nivelul constructorilor
de ·la inceputul sec. IV. Această datare este
asigurată şi de monedele descoperite în stmtul de mOTtar (Licinius, 316-324 şi Constantin I, 330-335).
3 - Urmează un stmt de depuneri, cu
unele subţiri nivele de lut galben, aparţi-
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Fig. 1. Sacidava, turnul D.

Fig. 2. Sacidava, curtina C.
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Fig. 3. Sacidava, curtina F.

Fig. 4. Sacidava, incinta de sud cu turnurile C
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nînd de asemenea sec. IV {monede de la
Constans Constantius Il).
4 - Un strat de incendiu, de la sfîrşitul
sec. IV, acoperit de un ferm nivel de lut
galben. (Numai monede de 1a Valentinian,
Valens ~i Arcadius).
5 - Urmează mai multe straturi subţiri
de incendiu, cu mult cărbune şi cenuşă,
aparţinînd veacului al V -lea.
6 - Un strat de mortar, cu pietriş şi nisip, care ~reprezintă momentul de refacere
începută in vremea lui Anastasius.
7 - Strat gros de demantelare, fără urme
de incendiu.
8 - Din nou, mai multe straturi subţiri
de incendiu.
9 - Straturile superioare au fost distruse de demantelarea modernă a zidurilor şi
a pietrelor de parament.
Am remarcat că în sec. V, dar mai ales
spre sfîrşitul sec. VI, pămîntul in afaifa incintelor se înalţă treptat depăşind şi acoperind uneori sodurile. In acest fel, .panta
accentuată şi eventualul şanţ de apărare au
fost modificate.
De asemenea, in unele zone, cum este
cazul mai ales la curtina C, straturile de
incendii din sec. V şi mai ales din .sec. VIVII sînt mult mai numeroos·e (faţă de interior şi faţă de alte zone extramurane)
ajungînd pînă la şase suprapuneri în sec. V
şi opt 'in sec. VI-VII. Situaţia aceasta se
a~eamana cu ceea ce ·s_.a observat !Şi in profilele extramuros de la Capidava ~i Dinogeţia.

O altă observaţie este că stratigrafia (şi
numismatica) secolului al IV-lea, mai cu seamă la nivelul turnurilor, indică o lunogă perioadă de construcţie a noii incinte (romane
tîrzii), perioadă ce începe cu Diocletian şi
se termină la Consbantius II, dacă nu chiar
mai tîrziu '(Valens?).
In prezent este dezvelită aproape în intregime latura de sud a :lndntei şi parţia1
cea de vest, pe o lungime totală de aprox.
200 m Hniari ·care au fost şi cel mai puternic fortificate datorită posibilităţilor UIŞO<IJ'e

de acces

ele (celelalte laturi eficient
de rîpele adinci): pe latura sudică: turnurile A, B, C, F şi G; pe latura vestică: turnurile D şi E. Pe latura de est:
poarta de intrare şi parte a curtinei .în extremitatea de nord-est.
Am notat turnurile şi curtinele cu literele alfabetului 'in ordinea descoperirii lor.
TURNUL G. Apăra colţul de sud-est. Este
un turn exterior şi rectangular (cum sint de
fapt toate la Saddava) cu latura frontală
de 8,65 m, latura de est de 5,40 m, iar cea
de sud-est de 5 m. Din paramentul frontal
au lfămas, după demantelările moderne, numai trei .rinduri (asize) de blocuri, la bază.
Blocuri~e de piatră de dimensiuni mari şi
foa·rte maTi, au d:ost ~zate culcat, unul
peste altul pe lăţimea lor, realizîndu-se un
parament de tip special, deosebit de rezistent. Cele mai multe blocuri de piatră reprezintă vechi monumente de arhitectură
reutilizate la refacerea generală a ·cetăţii de
la începutul sec. IV e.n.
In colţul de sud-vest al turnului G se evidenţiază un mare altar, cu o inscripţie pe
faţa exterioară, însă martelată. Numai citeva litere au mai scăpat distrugerii.
TURNUL F. De formă dreptunghiulară
are latura frontală de 10 m. Din parament
se mai păstrează 3 asize, la bază, din blocuri
foarte mari, a'Şezate culcat pe lat, obţin'in
du-se o mare tărie a laturei frontale. Şi
la acest turn au fost 'l"efolosite numeroase
fragmente arhitectonice şi inscripţii din epoca romană timpurie. La construcţia colţu
lui de vest, a fost utHizat un altar cu inS>Cripţia 'la exterior, martelată sistematic, observîndu-se acum doar citeva litere . .Remarcăm la acest turn, daif şi ca o ~regulă generală, că vechile monumente arhitectonice au
fost utilizate şi amplasate deosebit de judicios oşi inventiv.
TURNUL B. Este un tuTn monumental,
perfect conservat pe o înălţime de 3· m. De
formă rectangulară, latura frontală are o
lungime de 9,13 m, latura de est are 4,65 m,
iar cea de vest are o lungime de 5,·32 m. Şi
că.tre

apărate şi
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Fig. 5. Sacidava, turn B -

latura

frontală.

Fig. 6. Sacidava, turn B. latura de est.
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Fig. 7.

Schemă

de plan topografic Sacidava 1978.

la a~t t~rn s-~u fol~sit n~meroase spol_ia. '" 1altar a fost de asemenea a'iiezat, culcat, dar
1
Se ma1 pastreaza 6 as1ze dm parament, 1ar !"cu faţa epigmfică la exterior, pe colţul paa 7-a şi a 8-a lă·sînd urme evidente în cae- ramentului răsăritean. Intreaga inscripţie a
menta (emplecton), ca şi lespezi bransve·male suferit o totală martelare, ulteri08['ă moîncă nederanjate. Blocuri mari şi grele eulmentului construcţiei. Cîteva mari altare au
eate unul peste altul s-<au întrebuinţat la
fost aşezate şi la temelia colţurilor turnuconstrucţia soclului şi asizelor de la bază.
De asemenea, la temelia colţurHor, s-au în- lui, remarcîndu-se unul din marmură, frumos finisat. Inscripţia se află pe una din
trebuinţat ·blocuri fo8JI"te mari, încrucişate
feţele interioare. Un alt altar se obsenră
alternativ.
în
paramentul laturei de vest. In partea suMajoritatea blocurilor paramentului acesperioară
a turnului, asizele azi lipsă {7 şi
tui turn reprezintă fragmente arhitectonice
8) păstrează în mortarul emplectonului urşi epi•grafice din epooa romană timpurie.
Astfel, în asiza superioară se află un 'bloc mele dare, in negativ, ale unor inscripţii.
Studierea literelor ne-a permis să constatăm
tăiat din1Jr-o veche arhitravă ce mai păs
că este vorba despre stelele funerare (nr.
trează la exterio'l." patru litere terminale ale
unei inscripţii latine (HENS). Este prima şi inv. 21.405, 21.410 şi 21.411) descoperite în
singura inscripţie exterioară care nu a fost vara 1976 în stratul de demantelare din exmartelată. Tot în paramentul f·rontal, a fost
teriorul turnului B (publicate de noi în Eaşezată cu faţa -la exterior o stelă funerară,
pigraphica - volum dedicat Congresului VII
internaţional de epigrafie şi în Pontica X).
întreagă, cu inscripţia ulterior martelată in
întregime, pe cînd registrele superioare ale Alte cîteva lespezi din parament se dovestelei, care conţin numai ornamente şi sim- desc a fi inscripţii dar cu faţa spre emplecboluri fără scriere, au rămas neatinse. Un ton.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SACIDA VA -

195

1978

Soclul turnului B a fost construit in totalitate numai din fragmente mari arhitectonice, ingenios şi practic amplasate conform cu dimensiunile şi formele cerute de
proiectul arhitectural.
In ansamblu, turnul B este unul dintre
cele mai Tezistente, mai interesante şi mai
a·rmonios ·construite turnuri ale Sacidavei.
TURNUL A. De asemenea are formă
dreptunghiulară, cu latura frontală de 10,21
m, latura de est de 6,85 m, latura de vest
de 5,51 m. Din paramentul frontal se păs
trează trei rînduri de blocuri şi lespezi mari.
Şi aici numeroase spolia: 5 altare în soclu
şi cîteva stele funerare în paTament.
Una dintre aceste stele, aşezată cu faţa
în sus, deci in interiorul zidăriei, are cinci
rînduri în limba latină, bine păstrate.
Din dărîmăturile turnului au fost scoase
in 1976 stelele funerare nor. inv. 21404,
21405, 21408.
TURNUL C. Apără colţul de sud-vest al
cetăţii, avînd şi el un plan rectangular.
Frontul are 8,60 m, latura de est are 4,80,
iar cea de vest 5,35. Para:mentul frontal mai
păstrează pe lingă soclu, încă trei asize. Soclul şi două asize au fost construite din lespezi mari, groase, cu'lcate una peste alta. A
treia asiză este construită din lespezi foarte mari, culcate pe oant, alternînd, regulat,
cu lespezi transversale, pătrunse în caementa. Paramentul acestui turn este deosebit de
îngrijit realizat, analogiile ducind cu certitudine la vechi sau mai noi mode:e greceşti.
TURNUL D. Se află pe latura de vest, poate cea mai vulnerabilă. In orke caz, este deocamdată cel mai puternic, mai bine conservat şi mai monumental turn al Sacidavei.
Imbracă acei~i formă dreptunghiulară. Latura frontală are 14 m, celelalte două cîte
5 m. Parametrul se păstrează pe o înălţime
de 5 m, iar împreună cu emplectonul ajunge
la 6,5 m înălţime.
Prima remarcă este aceea că paramentul
acestui turn a fost ridicat numai din blocuri
de piatră de dimensiuni mari şi foarte mari,
aşezate culcat unul peste altul, dispuse în
25"

asize regulate, dînd impresia şi amintind, oa
şi celelalte turnuri de fapt, de tradiţia zidurilor masive greceşti ("ciclopice").
Pe Lîngă soclu, şi el deosebit de ingenios
construit, se mai văd opt asize de blocuri.
Paramentul, împreună cu emplectonul, dau o
grosime de 2,40 m. Colţurile turnurilor, chiar
în temelie, s-au construit din blocuri de mari
dimensiuni. Şi aici au fost întrebuinţate monumente vechi, mai a;les altare - in parament, dar Şi fragmente aThitectonice - 'în
special la saduri.
Blocurile se sprijină di·rect unul .pe altul,
desigur cu mortar, dar în cantitate foarte
mică. Spaţiile, înguste, dintre pietre, ·la suprafaţă, au fost atent rostuite cu tencuială
fină. Unele interspaţii au fost completate cu
pietre de mai mici dimensiuni sau chiar cu
cărămizi.

Interesant este faptul că, pentru o perîmbinare intre blocurile mari de piatră,
cîteva au fost tăiate special, în trepte, tehnică care aminte·şte din nou tradiţia grecească. Paramentul frontal ne oferă şi imaginea
clară, sugestivă, a modului de construire a
turnurilor şi ordonării asizelor. Putem observa sistemul de constl'ucţie al temeliei, la colţuri şi la mijloc, apoi paramentul din hlocuri
foarte mari ("cielopice") pînă la o înălţime
de aprox. 5 m., apoi în partea sUJperioară un
parament din blochete, colţurile fiind în continuare tot din blocuri ma·ri.
TURNUL E. Rectangular, cu latura frontală
de 10,26 m. Se mai păstrează din paramentul
frontal două asize, din mari blocuri, printre
care altare şi inscripţii.
Ceea ce este deosebit de interesant, este
faptul că in latura frontală a acestui turn, a
fost deschisă o poartă de intrare în cetate poartă de vest. Poarta de vest avea o lăr
gime de 2,90 m. Pragurile sint .construite din
blocuri mari, vechi ste'le funerare masive reutilizate. Se observă de asemenea şanţurile
paralele, de la trecerea roţilor de care. Poarta
fl funcţionat în sec. IV, apoi, după invaziile
din sec. V a fosot blocată cu un zid din blocuri
fectă
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şi

mai mici, negLijent

aşezate.

Poarta de vest se află la exact capătul stră
zii principale ce porneşte de la poarta de est.
Cu toa.rte acestea, o poa.rtă principa1ă de intrare într-o cetate, practkată în latura frontală a unui turn de apărare, intrare neflancată de alte elemente fortificate, rămîne un
fapt surprinză,tor, întîlnit deocamdată numai
1a Sacidava.
CURTINA F. Are o lungime de 19 m, păs
trată pe o lăţime de 2-3 m. Ceea ce este
su11prinzător este faptul că faţa exterioară, în
întregime, a fost tencuită •cu un strat gros de
mortar •fin, lustruit a1tent ..
CURTINA B. Are o lungime de 18,75 m.
A fost ·construită din blochete tăiate mai
regulat ca la alte curtine, într-o ordine de
opus quadratum. Se observă 'la oa·ceas•tă curtină •cel puţin două reparaţii şi o poartă de
intrare, îngustă, pentru pietoni.
CURTINA A. In lungime de 18,60 m, a
fast construită din hlochete de dimensiuni
mici şi mijlocii, într-un opus quadratum, neglijent, degenerat.
La colţul de sud-vest, în dreptul turnului
C (de fapt peretele posterior al turnului), incinta are un traseu cuvb, mai accentuat spre
colţul de vest, continuînd, rectiliniu, spre
nord.
CU RTINA C. Sistemul de construcţie al incintei de pe latura de vest, este ·cu totul deosebi·t. Deasupra temeliei vel'ticale, de la suprafaţa nivelului de călcare antic, în sus,
paramentul exterior formează mai întîi un
număr de 3-5 retrageri succesive spre interior (trepte) şi abia in spatele acestora se ridică faţa propriu-zisă a zidului de apărare.
Această •tehnică se •constată şi mai departe, la
cul'tina D, a aceleiaşi irucinte de vest.
Pentru a reveni la curtina C, remarcăm că
are o mai mare lungime (26,80 m), împăr
ţită în trei segmente frînte (desigur urmărind
conformaţia terenului).
CU RTINELE D şi E- au fost dezvelite pe
mici porţiuni. Curtina E, după o spargere a
fost reparată dar şi dublată cu un zid de

mult mai rudimentar lucrat şi adosat
la exterior.
Tot în acest an, săJpătl.l!rile au continuat şi
in interiorul cetăţii Sacidava. In zona de sudest a fost descoperită •şi parţial dezvelită o
mare locuinţă din sec. IV-VI, eu refaJceri

incintă

şi modificări.

începutul sec. IV, din
ziduri de piatră şi mortar, suferă o distrugeTe
şi o puternkă demantelare la sfîrşitul sec.
IV. Zidurile vor fi apoi refăcute, tot din piatră şi mortar. Pe faţa interioară pereţii au
fast tencuiţi cu multă atenţie şi ornamentaţi
prin incizare, motive de cercuri şi ovale dispuse în registre orizontale.
In veacul al III-lea clădirea se bucură de o
nouă refacere, cînd se •construieşte un paVlaj
de cărămizi. Spre sfiTŞitul sec. VI, o nouă distrugere duce la o refacere a unor ziduri, dar
rudimentar, fără mortar şi acolo unde nu
există substrucţia vechilor ziduri, cele noi nu
au fundaţie.
ln una din camere (camera nr. 4), nivelul
I datat (cu certitudine) la sfîrşitul sec. VI şi
începutul sec. VII oînd de fapt dădirea .fusese distrusă şi reparată-rudimentar, ne-a
ofeTit un bogat inventar, mai ales ceramică,
aflată "in situ" pe o podea de aprox. 10 m 2 •
Parte din vase erau, în momen tu1 descoperirii, întregi; parte erau sparte pe loc de
presiunea pămîntului, dar întregibile. Nivelul
suferise un incendiu, aşa că toate vasele, fără
excepţie, au urme vizibile de ardere secundară, cele mai multe fiind, puternic deformate de foc.
Majoritatea covîrşitoare a materialului ceramic este lucrat la roată, în forme şi cu ornamentare caracteristke lumii romane din
sec. VI. împreună cu vasele romane au apă
rut însă şi cîteva oale 'lucrate cu mîna, unele
ornamentate cu crestături pe buză. De asemenea, unele fragmente ceramice lucrate la roată sînt ornamentate cu brîuri alveolate în relief, sub :buză sau pe corp. Toate acestea dovedesc fără putinţă de tăgadă persistenţa tradiţiilor getice autohtone, preluate de eeramica murană tîrzie.
Construi1 tă iniţial ~a
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CERCETARI ARHEOLOGICE ÎN ZONA
"SARICA- NICULITEL"

Cercetările arheologice efectuate în vara

anului 1978 au avut în vedere localizarea
vestigiilor arheologice din teritoriul cuprins
intre localităţile Teliţa şi staţiunea viticolă
Sadea. In urma cercetărilor de suprafaţă,
au fost depistate în.tr-un perimetru restrîns
urmele unor locuiri izolate situate la o distanţă de aproximativ 1 300-1 500 m una de
cealaltă. Aceste mărturii se află pe "Valea
viilor", o mică depresiune care desparte dealul Sarica de dealurile Teliţei. Dintre cele patru locuiri, în două s-au efectuat sondaje care
ne-au relevat existenţa în această zonă a
unor ferme rurale de tip "villa rustica".
I. Primul sondaj a vizat un bot de deal direcţionat N-S 30° situat pe partea vestică a
Văii viilor, denumit de localnici "La Pomostita". Locul era cunoscut de mai mulţi ani,
deoarece in anul 1968, cu ocazia plantaţiilor
de viţă-de-vie au fost scoase la iveală pietre
fasonate şi material de constrocţie. Printre
localnici circula legenda existenţei în acest
loc a unei bisericuţe şi a unei fintini foarte
adînci. Sondajul s-a efectuat în apropierea
D.N.22, în interiorul plantaţiei de viţă--de-vie.
In funcţie de condiţiile existente au fost
realizate şapte secţiuni, dintre care Sh orientată longitudinal pe direcţia batului de deal,
lungă de 22 m şi lată de 1,5 m. Celelalte şase
secţiuni, mai mult sau mai puţin perpendiculare pe sl> au fost executate printre şirurile
de viţă-<le-vie, lungimea lor fiind de maxi-

mum 2r2 m şi lăţimea de 1 m (S 2} şi de minimum 7,5 m/0,80 m (S 4), incadrind de o parte şi de alta secţiunea principală S 1•
Din punct de vedere stratigrafic, sub un
strat de 0,70 m de pămînt arabil, urmează un
sol brun-roşcat care variază intre 0,300,50 m, sub care se află loessul. S 1 a căzut
perpendicular pe două laturi ale unei clădiri,
situate la o distanţă de 9,50 rm una de cealaltă, lăţimea zidurilor fiind de 0,61 m. Zidurile construite ldin piatră cu mortar albgălbui din var, cu nisip şi prundiş, au fost
distruse de lucrările de terasare. Din elevaţia lor s-a păstrat aproximativ 0,40-0,50 m
înălţime, temelia aflîndu--se la
-1,40 m
adincime faţă de solul actual, zidul păstrin
du-se pe o înălţime totală de 0,96 m. La
-0,80 m adîncime, in interiorul camerei, denumită convenţional C, s-a dat peste dărîmă
tura de ţiglă şi chirpic, de pe ultimul nivel de
locuire, de pe care s-au recoltat fragmentele
unei amfore cu corpul bombat şi toartele torsionate. Acest nivel (N 1} se află la -1,10 m
adîncime, caracterizîndu-se printr-o structură
de lut tasat cu urme pronunţate de incendiu.
La -1,21 m adîncime, s-a dat peste al doilea
nivel de locuire, incendiat ca şi primul, de
pe care s-a recoltat un opaiţ întreg şi un os
cu urme de prelucrare. In apropierea zidului din Sud, o lespede de piatră acoperea o
vatră situată la adîncimea celui de al doilea
nivel. In partea de Vest a secţiunii S 2 , situa-
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in amonte, au fost descoperite resturile
unor ziduri dintre care două aflate la adincimea de 1,50 m şi la o distanţă de 2 m unul
de celălalt, fuseseră distruse din antichitate,
în spaţiulli:ber aflindu-6e o ma~re cantitate de
piatră de construcţie. La 7,25 m depărtare
spre Vest, se afla cel de al treilea zid, superficial, care mărginea o terasă situată la
o altitudine de 2 m faţă de nivelul celorlalte
ziduri. In S 3 a fost surprins zidul nordic al
clădirii pe care cădeau perpendicular zidul terasei şi zidul vestic al încăperii
C. Latura sudică a clădirii a fost surprinsă
în secţiunea S 4, iar latura estică in secţiunea
S 2 , în aval. Structura tuturor zidurilor, corespunzătoare celor
două laturi ale încăperii c surprinse în slo
dimensiunile celor două spaţii ale clădirii:
încăperea C 10,50 m cu 9,50 m; spaţiu
terasă 7,20 m cu 9,50, evidenţiază o construcţie masivă, ridicată în panta de la Est
la Vest care, respectînd configuraţia terenului s-a adaptat perfect condiţiilor de teren
existente.
Spaţiul cuprins între cele două ziduri aflate în extremitatea de Vest a încăperii C,
marca probabil trecerea sper terasă.
In actualul stadiu al cercetărilor nu putem
evidenţia definitiv funcţionalitatea
acestei
clădiri. Poziţia sa izolată ne îndeamnă să credem că este vorba de o villa rustica. Ceea ce
ni se pare demn de precizat se referă la incadrarea sa cronologică. Cantitatea mare de
ceramică fragmentară, amfora globulară situată pe nivelul 2 şi opaiţul întreg descoperit pe primul nivel ne dau posibilitatea să
incadrăm construcţia din punctul "La Pomostita" în limitele secolului IV e.n. In sprijinul
acestei cronologii vine şi descoperirea unei
monede de bronz (Constantius II?) în zona
terasei. Importanţa descoperirilor din punctul
"La Pomostita" ridică în acest fel problema
perpetuării în timp a construcţiilor de tip
villa rustica, cel puţin pînă la mijlocul secolului IV al erei noastre.
II. Cel de-al doilea sondaj arheologic a fost
efectuat la aproximativ 2 km Vest de locată

litatea Teliţa, în punctul numit "Izvorul Maicilor", situat pe Valea viilor, in apropierea
unui drum antic care unea limes-ul dunărean
cu zona centrală a Dobrogei. In acest punct,
a fost descoperi<t un complex de cuptoare
aparţinînd unor proprietari a căror villa a fost
localizată în imediata apropiere. Complexul
cuprinde 6 cuptoare, dintre care trei erau
cunoscute încă din anul 1968, fără a se cunoaşte funcţionalitatea lor şi epoca în care
au funcţionat. In anul 1978 au fost cercetate
parţial patru cuptoare, predzîndu-se caracterul lor de instalaţii pentru redus minereul de
fier, modul de funcţionare şi structura lor,
ca şi încadrarea lor cronologică în epoca romană, (sec. II-III e.n.).
Cuptoarele de la "Izvorul maicilor" au fost
amplasate într-o zonă păduroasă şi în imediata vecinătate a unei cariere din care se
extrăgea minereul de fier aflat la suprafaţă.
Probele preliminare de laborator efectuate
la Combinatul Metalurgic Tulcea, au stabilit
că este vorba în special de magnetit şi oligist în cantitate mai mică. Minereul conţine
un procentaj minim de 18,5%, fiind bogat în
siliciu, (41% Si0 2 ). Din aceste considerente,
la reducerea fierului a 'fost folosit ca fondant
calcarul negru de Guttenstein, aflat din abundenţă în dealurile Niculiţelului. Ca reducător
era folosit mangalul, obţinut din lemn.
Secţionarea instalaţiilor a evidenţiat
că
aparţineau tipului de cuptor cu cuva înaltă,
care funcţiona cu tiraj natural, realizat prin
dispunerea pe verticală a cuvei deschise sus,
pe unde se intrOducea amestecul de minereu,
mangal şi fondant, şi pe orizontală a gurii
pentru evacuarea produsului obţinut şi pă
trunderea aerului necesar arderii. In acest
sens, toate cuptoarele au fost amplasate direct în pereţii din loess a unei pante abrupte
amenajate în acest scop.
Cuptoarele sînt de mărimi neobişnuite. Cele mai bine păstrate, respectiv nr. 2 şi 6, au
3-4 m înălţimea actuală, sint de formă bitronconică, cu o cuvă cu pereţii puternic vitrifiaţi care în zona diametrului maxim atinge
intre 10-11 picioare romane şi care se în-
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Pl. I. - 1. - Plan de situaţie (1 : 50 000) cu amplasamentul fermelor • localizate în vara anuLui 1968.
2. - · Vedere generală a locului de amplasare a complexului meşte1ugăres c (cuptoarele 1-3) de la ,.Izvorul Maicilor".
3. - Cuptoarele 1-3, secţionate.
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Pl. II. -

Complexul meşteşugăresc de la ,.Izvorul Maicilor".
prin cuptorul nr. 2.
2. - Vatra cuptorului-forje nr. 1.
3-4. - Secţiune prin cuva cuptorului nr. 3.
1. -

Secţiune
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Pl. III. - 1. - Sec·ţiune executată în faţa cuptoarelor 1-3
.,Izvorul
Maicilor".
2. - Secţiune longitudinală prin cuptorul nr. 6 ,.Izvorul Maicilor".
26 - Materiale
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cercetâri arheologice
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Pl. IV. - Villa romană de la Pornostita - aspecte de şantier.
1. - Vedere generală asupra locului de amplasare.
2. - Aspect de şantier - secţiunea S 1
3. - Aspect de şantier - secţiunea S 2 (amonte) cu nivel încăpere C şi nivel terasă T.
4. - Aspect de şantier - secţiune S 3 (amonte) cu nivel încăpere C ~Ji nivel terasă T.
5. - Aspect de şantier - latura sudică a clădirii necuprinsă in S 1 şi S 2 (aval).
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jos, spre .gura de evacuare, pentru
a asigura un tiraj normal, o încărcătură mare
şi o acţiune uniformă a reacţiilor chimice,
îmbunătăţind bilanţul termic al procesului
de reducere. Rezultatul era un burete de
fier, cu incluziuni de zgură. Incărcătura se
făcea de sus, şi era continuă. Cînd se bloca
şi nu se mai putea obţine metal, datorită topirii fondantului, se incerca curăţirea mecanică a gurii de evacuare, fenomen bine surprins prin secţionarea cuptorului nr. 2. Dacă nu mai putea fi utilizat, era abandonat şi
se construia alături un alt cuptor. S-a observat astfel că cuptorul nr. 1 a fost transformat in forjă pentru cuptorul nr. 2, ale cărui
reziduri de fondant au servit ca vatră. De
altfel, dimensiunile mari ale cuvei, dărîmă
tura de pietre din interior şi folosirea numai
a intrării cuptorului nr. 1, pe care s-a descoperit un strat de 4 cm de funingine de mangal, demonstrează acest lucru. De asemenea,
cuptorul nr. 3 a fost întrebuinţat după blocarea sa, ca forjă, probabil pentru cuptorul nr.
4, rămas necercetat. Secţiunea efectuată in
faţa celor patru instalaţii aflate pe panta de
est au favorizat observaţii exacte asupra momentului funcţionării acestor instalaţii. Stratigrafic, se observă că la data funcţionării
cuptorului nr. 3 ca forjă, primele două cuptoare nu mai erau întrebuinţate, deoarece nivelul vetrei sale acoperea depunerHe şi nivelarea de deasupra cuptorului-forje nr. 1. Şan
ţul de control a relevat o folosire îndelungată
a acestor instalaţii. La nivelul vetrei gurii de
evacuare a cuptorului nr. '2, a fost descoperită ceramică romană, specifică celei
de-a
doua jumătăţi a secolului II e.n., laolaltă cu
ceramica indigenă, mult mai numeroasă, iar
pe nivelul forjei nr. 3, s-a găsit, alături de
ceramica băştinaşă şi romană, o monedă de
bronz argintat (Severus Alexander)·şi un inel
de bronz.
La aproximativ 50 m spre Sud se aflau
alte două cuptoare, dintre care a fost secţio
nat cuptorul nr. 6. Cuptorul nu a putut fi
cercetat in întregime datorită amplasării sale
intr-un loc unde trece în prezent un drum fogustează
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restier. Spre deosebire de celelalte instalaţii
cercetate, cuptorul nr. 6 nu a mai fost cură
ţat în antichitate, ceea ce ne face să credem
că reprezintă ultima etapă de utilizare in procesul de reducere a minereului de fier de
către fermierul de la "Izvorul maicilor". Din
secţiunea executată prin cuva cuptorului au
fost scoşi bureţi de zgură cu un procentaj
de fier de 7,040/o şi bucăţi de calcar vitrifiat,
ceea ce demonstrează că reducerea minereului în acest cuptor se făcea la temperaturi
de aproximativ 1 300-1 400°C.
In conformitate cu observaţiile şi datele
arheologice avute pînă in prezent, complexul
meşteşugăresc de pe "Valea viilor", punctul
"Izvorul maicilor", îşi încetează activitatea
la mijlocul secolului III e.n., foarte probabil
în condiţiile marei invazii a goţilor dintre anii 249-251 e.n., cronologie valabilă pentru
majoritatea proprietăţilor rurale din zona
Teliţa, Niculiţel, Isaccea.
Incheiere
caracterului limitat al sondajelor
arheologice efectuate în vara anului 1978, observaţiile făcute nu pot fi concludente.
Problemele deosebit de importante ridicate
de săpăturile arheologice din zona Teliţa Niculiţel, atît în ceea ce priveşte cronologia
aşezărilor rurale din teritoriul de nord
al
Dobrogei, cit şi aspectul mai puţin cunoscut
al conţinutului meşteşugăresc al activităţilor
economice desfăşurate de fermele romane din
Dobrogea, aportul populaţiei băştinaşe la producţia materială a societăţii romane, solicită
noi intervenţii, în sensul continuării cercetă
rilor arheologice şi lărgirii ariei de cercetare.
Totodată, datorită amplasării complexului
meşteşugăresc de la "Izvorul Maicilor"
intr-o zonă deosebit de pitorească, propunem
restaurarea parţială a unora din cuptoarele
mai bine păstrate, respectiv nr. 2, 3 şi 6 şi
conservarea lor in interiorul unei construcţii
spedal amenajate în acest sens.
Datorită
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DINOGETIA, 1978
RAPORT PRIVIND SAPATURILE
ARHEOLOGICE DIN SECTORUL D,
VIA PRINCIPALIS [11]

Secţiunile efectuate in continuarea celei începute in 1976, SVP 2 şi 3, au oferit detalii
stratigra'fice noi, la care se adaugă şi unele
precizări in plus rezultind din
prelucrarea
materialelor care nu au putut intra decît cu
titlu de menţiune in raportul precedent.
Reamintesc aici că scopul cercetării pe care am început-o din 1976 în sectorul D şi care va trebui continuată şi in anii următori,
este de a cunoaşte evoluţia aşezării romanabizantine in această zonă, unde secţiunile de
pînă acum au intersectat strada principală şi
o parte din clădirile adiacente, surprinzind
parţial în 1978 strada est-vest, perpendiculară pe cardo. S-a putut constata că atit strada
principală cit şi locuinţele adiacente dinspre
est şi vest au cîte trei faze principale de folosire1.
a patra fază, mai slab reprezentată,
în rapoartele privind Dinogetia
şi descrisă ulterior astfel: "în ultimele trei-patru
decenii ale secolului al VI-lea, deasupra ruinelor
nivelate s-au înălţat pe ici şi colo, mai ales in
jumătatea de nord a cetăţii, unde terenul era mai
înalt, alte construcţii de zid, într-o tehnică inferioară, din piatră şi rare fragmente de cărămidă,
legate cu lut negru, în loc de mortar sau lut galben, ca mai inainte. Sub această înfăţişare să
racă, viaţa a dăinuit cum am spus - pînă la
sfîrşitul secolului al VI-lea, in timpul împăratului
Mauriciu Tiberiu (582-602), de cînd datează şi
ultimele monede descoperite printre ruinele ei";
I. B ar ne a,
Dinogetia, Meridiane,
Bucureşti,
1969, p. 14.
1

Există şi

analizată

parţial

O

precizare în plus faţă de cerceprecedente priveşte datarea funcţionă
rii străzii, intre prima parte a epocii Dominatului, de la începutul secolului al IV-lea şi
pînă la sfîrşitul domniei lui Valens. Elementele care asigură această datare sint reprezentate, pentru inceput şi continuitate, de citeva
monede şi unele fragmente ceramice puţin
numeroase, iar pentru sfîrşitul perioadei, de
o serie de monede din nivelul următor descoperite in apropierea străzii. Cu un an inainte menţionam existenţa a încă două niveluri
pînă la distrugerea din anul 559, confirmattă
de mai multă vreme prin probe foarte concludente2. Dintre nivelurile notate în raportul prezentat în 1978, am observat că al doilea este caracterizat prin două etape, in a
căror delimitare intervin acum eLemente de
mai mare certitudine. Astfel, în încăperea de
la est de stradă, cele circa 60 de monede de
bronz descoperite pe nivel (cifra este aproximativă datorită conservării foarte proaste a
unora dintre ele), în măsura în care au pu-tut fi identificate, oferă un criteriu foarte
important de datare a primei etape a nivelului al doilea de care pomeneam mai sus. In
ansamblu, monedele identificate sînt emise
după evenimentul pe care istoriografia antică
primă

tările

2

Idem, Dacia, N.S., 10, 1966, p. 237-259; DID,
Situaţia se confirmă şi in alte aşe
zări, ca de pildă Histria, G h. P o e n ar u - B o rde a, Pontica, 4, 1971, p. 326-327.

II, p. 429-430.
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şi modernă îl numeşte "dezastrul de la Adrianopol" din anul 378 3 , şi prelungesc etapa
care ne interesează pînă către mijlocul secolului al V -lea. Aşadar, în microzona cercetată, care, fiind centrală, poate informa preliminar şi asupra situaţiei generale a aşezării,
(mai ales că, reamintesc, nivelul respectiv
apare şi în secţiunea străzilor mai sus menţionate), se înregistrează o activitate intensă
în perioada cuprinsă aproximativ între domniile împăraţilor Theodosius 1 (379-395) şi
Theodosius al II-lea (408-450). Caracteristică pentru perioada respectivă este păstrarea
aspectului quasiurban cîştigat de fortăreaţă
în prima parte a secolului al IV-lea, folosirea
construcţiilor şi străzilor mai vechi continuînd în cadrul deja cunoscut, fără modificări esenţiale. Deci, însăşi această delimitare
a două etape în cursul secolului al V-lea cu
precizarea că prima dintre ele nu mai apare
ca un "hiatus" ci sub forma bine documentată a unei continuări a locuirii, este de cea
mai mare importanţă. Asemenea aspecte au
mai fost sesizate clar doar la Histria în urma
cercetărilor mai recente\ şi, nu mult după
aceea, în cetatea Tropaeum Traians. Ceea ce
rămîne încă dificil de definit pentru Dinogetia şi îmi propun să examinez prin cerce3
Ammianus Marcellinus, XXXI, 13; DID, II,
p. 400-401.
4
A 1. S u c e v e a n u , C. S c o r p a n, Pontica,
4, 1971, p. 167-1684 A 1. Sucevean u, A. Sion,
RMMMIA, 43, 1974, 1, p. 5.

5

Tropaeum Traiani, 1, Cetatea,

p. 38-39.

Bucureşti, 1979,

viitoare în privinţa cronologiei zonei
este precizarea finalului primei etape şi a începutului celei de a doua ale nivelului în discuţie care precede nivelul al treilea, bine sesizat în stradă şi în porţiunile dezvelite ale
clădirilor adiacente. De subliniat că, în privinţa elementelor stratigrafice oferite de profilul de nord al secţiunii SVP 3, care a surprins intersecţia străzii principale cu strada
est-vest, acestea n-au făcut decît să le confirme pe cele precedente. S-a observat în
plus că nivelarea din secolul al X-lea, inegală pe alocuri, foloseşte în extremitatea de
răsărit a secţiunii, adică la circa 3-4 m est
de la intersecţia străzilor, pe o mică porţiu
ne, chiar nivelul străzii din secolul al VI-lea,
şi el ceva mai ridicat din cauza terenului şi
apropierii stîncii.
Ţin să precizez în încheiere că importanţa
cercetării întreprinse în ultimii ani la Dinogetia, care, cum se vede, trebuie continuată,
se leagă nu de amploarea săpăturilor arheologice, ci de o sporire şi adîncire a cunoaş
terii cît mai aproape de adevăr a cronologiei
uneia din aşezările fortificate de mare importanţă înlănţuite pe frontiera dunăreană a provinciei şi Imperiului totodată. Or, o asemenea aprofundare în aglomerarea şi concentrarea verticală şi orizontală maximă pe care
o reprezintă stratigrafic şi în suprafaţă fortificaţia romana-bizantină de la Dinogetia,
nu este posibilă decît acordînd pondere majoră calităţii. Iar în acest sens nu amploarea
ci detalierea cercetării arheologice trebuie
avută în vedere în primul rînd pentru realizarea optimă a scopului propus.
tările
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RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
ARHEOLOGICE DE LA LOCUSTENI,
[JUDETUL DOLJ]
'

Satul Locusteni, din comuna Daneţi, judeţul
Dolj, se află la 50 km sud de Craiova şi la
circa 18 km nord de Dunăre. Obiectivele arheologice se află la circa 3 km sud de sat,
pe malurile pîrîului Predeşti. Suprafaţa cu
urme arheologice a fost împărţită în patru
sectoare: 1. sectorul A de la vest de necropolă, 2. necropola, 3. sectorul B, aşezarea de
la est de necropolă şi 4. sedorul D, aşeza
rea din epoca fierului. Primele trei sectoare
se află pe stînga pîrîului Predeşti, iar ultimul pe malul drept al acestuia.
In anul 1978, s-au făcut săpături în sectoarele B şi D. In sectorul B cel mai vechi nivel de locuire datează din epo'Ca neoHtică,
cultura Starcevo-Criş III (Milojicic). Urmează
un nivel subţire din perioada de tranziţie de
la neolitic la bronz, cultura Coţofeni, apoi
un nivel care aparţine epocii bronzului, cultura Verbicioara, faza ci timpurie, suprapus
de un nivel din prima epocă a fierului (cultura Basarabi) şi, în sfîrşit, ultimul nivel ce
aparţine unei aşezări daca-romane din secolele II-III.
Obiectivul principal al săpăturii a fost
dezvelirea aşezării daca-romane. In acest
scop s-au trasat şapte secţiuni (vezi planul):
secţiunile nr. 3, 5, 6, 7, 9 în direcţia nordsud, cu o distanţă de 10 m în'tre ele şi secţiu
nile nr. 4, 5 în direcţia vest-est. Secţiunea
nr. 3 este lungă de 14 m şi lată de 2 m. Secţiunea nr. 4 are lungimea de 12 m şi lăţimea
de 2 m. Lungimea secţiunii nr. 5 este de

60 m. Pe primii 25 m lăţimea măsoară 2 m
iar restul secţiunii este lată de 1 m. S. 6 mă
soară 32 m lungime şi este lată de '2 m. Secţiunile 7, 8 şi 9 au lungimea de 32 m iar lă
ţimea de 1 m. Am socotit că aceasta ar fi metoda cea mai bună în vederea precizării întinderii aşezării şi depistării locuinţelor. Criteriul de amplasare a secţiunilor 1-a constituit frecvenţa fragmentelor ceramice care se
puteau observa la suprafaţă.
Secţiunile săpate în sectorul B au cuprins
o parte din periferia de sud-est a aşezării
neolitice "timpurii, precum şi partea de sudvest a şanţului semicircular din epoca bronzului.
Stratul neolitic Starcevo-Criş III (Milojcic), de culoare maronie, atinge, în zona periferică a aşezării, grosimea de 0,10-0,15 m.
Urmele neolitice sînt foarte rare; ele devin
mai frecvente în zona locuinţelor sau a gropilor menajere. Astfel, între carourile 18-20
ale secţiunii nr. 5 a fost descoperită o locuinţă neolitică de suprafaţă cu dimensiunile de
5,75X4 m. Urmele acesteia se mai păstrează
doar sub forma unor aglomerări de cioburi,
oase de animale, cîteva pietre şi bucăţi de
chirpic risipite anarhic pe o suprafaţă adincită în solul viu cu 0,35-0,40 m faţă de nivelul de călcare. Cele mai multe resturi erau
concentrate în jurul vetrei. Fragmentele de
vatră, răvăşite pe o suprafaţa
de 0,70X
0,95 m, erau situate spre mijlocul laturii de
nord a locuinţei. Ieşirea acesteia se afla, pro-
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babil, in colţul de sud, aşa cum ne-o indică
podeaua care este mai ridicată în această
parte a locuinţei. La mijlocul laturei de nord,
respectiv în dreptul vetrei, s-a observat o nişă folosită probabil la păstrarea vaselor.
Ceramica descoperită în locuinţă corespunde, după toate caracteristicile, culturii Stan"!evo-Criş, faza III (Milojcic). Toate categoriile
cerami<ce sînt modelate dintr-o pastă cu multă pleavă şi, mai rar, cu pietricele. Suprafaţa
exterioară a vaselor este mai întotdeauna netezită, prevăzută cu un slip cărămiziu peste
care s-a aplicat culoarea roşie, după care s-a
trecut apoi la lustruirea acesteia. Predomină
formele bombate şi semisferice, în special cupe de culoare roşie-brună, cărămizie şi, mai
rar, maronie. Vasele sînt ornamentate cu motive tipice culturii Starcevo-Criş, faza III,
respectiv motive liniare de culoare închisă,
neagră sau brună, pe fond
roşu-caram1z1u
sau roşu~brun. Motivele liniare sînt organizate în benzi de cîte două linii groase, trase
vertical pe suprafaţa exterioară a vaselor
bombate. Spaţiul benzilor este umplut cu alte linii mai subţiri trasate paralel, oblic sau
în reţea. Sub buza vaselor bombate, motivul
liniar se desfăşoară în zig-zag. Intr-un singur caz întîlnim pictură executată în stil "solid" sau "plin", de tradiţie proto-sesklo. Motivul barbotinei, cît şi cel plastic, este folosit mai puţin. Pe un fragment de culoare că
rămizie liniile incizate paralel, combinate cu
cele în reţea sînt lustruite. Picioarele măsu
ţelor de cult sînt ornamentate cu mici proeminenţe sub formă de ochi, simbolizînd reprezentări zoomorfe. Uneltele de silex şi piatră sînt rare. Cîteva lame de silex de culoare
maronie păstrează urme de uzură.
Complexul neolitic de la Locusteni corespunde, prin caracteristicile descrise mai sus,
complexelor nivelului III de la "Hanuri" şi a
nivelului I de la "Viaduct" - Cîrcea 1• Analogii pînă la identitate se pot face cu ceramica descoperită în Iugoslavia în aşezările: TeM. Ni ca, Dacia, N.S., 21,
fig. 11/9-13, p. 35, fig. 17/1-9.
1

1977, p.

16, 27,

cic2 , Gladnica 3 , Donja Branjevina4 (stratul
Ia), Obre P, Lepenski Vir 6 , Anza Begovo7 şi
Starcevo 8 • Desigur, analogii se pot face cu
numeroase alte aşezări din aceeaşi fază a culturii Starcevo-Criş descoperite pe teritoriul
ţării noastre sau a ţărilor vecine.
Tot în secţiunea nr. 5, din acelaşi sector B
de la Locusteni. a fost identificat şanţul de
apărare al aşezării epocii bronzului.
Gura
şanţului era largă de 2,80 m,
fundul
de
1,40 m, iar adîncimea de 1 m. Prin trasarea
în continuare, spre est, a secţiunilor 6, 7, 8,
din 10 în 10 m, s-a putut reconstitui o parte
din forma circulară a acestuia. Pe fundul şan
ţului, în secţiunea nr. 7, au fost descoperite
două schelete umane. Primul schelet, mai bine păstrat, (probabil băirbat) avea capul îndreptat spre est, picioarele încrucişate la
glezne, genunchiul stîng flexionat, cel drept
în poziţie dreaptă, întinsă, mîna dreapta flexionată din cot şi cu palma pe umărul sting.
Mîna stîngă lipseşte. Două pietre pentru rîş
niţat erau puse lîngă piept, iar la genunchiul
piciorului drept se afla un fragment de buză
de la un vas de mari dimensiuni. Al doilea
schelet avea capul îndreptat spre vest, invers
faţă de primul schelet, întors
pe
partea
dreapta, mîna stîngă era ridicată în sus la
înălţimea capului, iar mîna dreaptă îndoită
în sus, în unghi drept. Piciorul stîng era în
poziţie dreapta, iar cel drept se pare
a fi
fost tăiat şi aşezat cu laba peslte gît. In apro2

X.

R.

G a 1 o vi

c,

Z.N.M.B., III, 1962, pl. VIII-

1. G 1 i si c, B. I o v an o vi
II, 1957, p. 223-233, pl. II.
3

c, Glasnik M.K.I.M.,

S. K a r m a n s k i, Rant neolit. Donja Branjevina, Odbci, J;975, pl. 27, 28.
5
A. B e n a c, Wissenschaftliche Mttteilungen
des Bosnisch-Herzegowintschen Landes Museums
II, Sarajevo, 1973, pl. XVI-XXI.
'
6
D. S re j o vi c, Starinar, XVIII, 1967, p. 1624

164.

7
M a r i j a G i m b u ta s, Archaeology, 25, 1972,
p. 118.
8 D.
Ar a n d j e 1 o vi c- G ar a sa n i n,
Starcevcka Kultura, Ljubliana, 1954, pl. XIV, XVI;
V 1. Mi 1 o j {: i c, Korăs-Starcevo -V inca, p. 109,
pl. 19/10-19.
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pierea bazimllt.Ii s-a .găsit o rîşniţa, un fragment de bază de vas, iar în zona gîtului un
mic fragment de spirală de bronz care a
aparţinut probabil unei femei. După aspectul înmormîntării, cele două schelete au aparţinut unor indivizi din epoca bronzului,
probabil ucişi: primului tăindu-i-se mîna
dreaptă, iar celuilalt piciorul stîng. Amîndoi
au fost aruncaţi în şanţul de apărare într-o
oarecare dezordine.
Săpăfurile arheoLogice din sectorul B de
la Locusteni aduc noi contribuţii la cunoaş
terea rieoliticului timpuriu din sudul Olteniei, precum şi unele date privitoare la modalităţile de apărare a aşezărilor din epoca
bronzului timpuriu din a~ceastă zonă.
Stmtul daca-roman se află la o adîncime
ce variază între 0,15-0,25 m şi este gros de
0,40 m. Adînciunea relativ mică a făcut ca el
să fie_ parţial afectat de lucrările
agricole ..
Cele mai numeroase complexe arheologice
care aparţin acestui nivel sînt gropile men~
jere şi ·acelea folosite pentru păstrarea cerealelor. Cele din prima categorie au forma rotundă, unele cu fundul conic, iar cele care
serveau drept hambare au forma unui clopot, cu pereţii şi fundul bine lutuiţi. In ambele categorii de gropi s-a găsit mu'ltă ceramică. Au fost descoperite, în total, douăspre
zece gropi. In campania din anul 1978 nu s-a
găsit decît o singură locuinţă, în S.6, carouriie 2 şi 3. Aceasta a fost săpată la o adîncime de 0,80 m faţă de nivelul de -călcare antic şi la 1,30 m faţă de cel actual. Forma ei
este aproximativ ovală şi are dia.metrul mare
de 3,20 m, iar cel mic de 2,65 m. S-a putut
preciza o singură groapă de stîlp şi deci nu
se poate reconstitui tehnica acoperişului. Nu
a putut fi sesizată nici intrarea locuinţei. Podeaua era bătătorită şi lutuită cu grijă. Nu
s-au desCoperit urme de vatră în interiorul
locuinţei. Vatra se afla în afară, la o distanţă
de 1 m spre est, la suprafaţa solului. Ea avea
la bază un strat de pietriş gros de 0,10 m,
peste care s-a aşezat un strnt de lut bine tasat, g·ros de 0,06 m. Forma nu a putut fi stabilită deoarece vatra fusese în parte distrusă
27 - Matertale

şi cercetări

arheologice

de lucrările agricole. Lipsa vetrei în locuinţă
s-a constatat şi la Cîrcea, precum şi la Strău
leşti-Măkăneşti9. In umplutura locuinţ~i,
mai ales spre fund, au fost găsite multe fragmente ceramice, o brăţară de fier deschisă,
cu capetele răsucite în spirală, precum şi cîteva fragmente dintr-o rîşniţă de tip roman.
Acestea din urmă făceau parte din piesa superioară, mobilă catillus. Fireşte că în stadiul actual al cercetărilor nu se poate spune
dacă amplasarea locuinţelor a urmărit
un
anume plan. Se poate remarca însă că aşe
zarea s-a întins pe versantul sudic al unei
dune de nisip stabilizate şi că la suprafaţă se
pot vedea fragmente ceramice de-a lungul
acestui versant (îngust de 50 m) pe o lungime de circa 300 de metri.
Materialul ceramic este cel mai numeros.
Majoritatea fragmentelor ceramice au fost
găsite· în gropi şi în locuinţă. Materialul ceramic recoltat este destul de variat pentru
a contura măcar în parte aspectul culturii
materiale a locuitorilor. Avînd drept criteriu
tehnica de confecţionare a ei, ceramica poate
fi împăr~ită în două mari categorii: I. eeramica lucrată la roată şi II. ceramica lucrată
cu mîna. Din întreaga cantitate de fragmente
ceramice, chiar la un examen statistic sumar,
reiese că ceramica a fost folosită cu precă
dere de locuitorii aşezării din sectorul B. de
la Loc~teni. Considerăm că e interesant de
menţionat faptul că în aşezarea din sectorul
A procentul de ceramică autohtonă dacică
este mai mare de 300Jo. Acestei aşezări îi
aparţine necropola deja cercetată.
Ceramica lucrată la roată poate fi împăr
ţită în două cate~orii: A ceramică locală
lucrată în atelierele din aşezare, descoperite
in campaniile arheologice anterioare 10, B ---'ceramica de tîrg adusă din centrele urbane
apropiate, Sucidava sau Romula.
LA. Ceramica locală poate fi şi ea împăr
ţită în două categorii: ceramică din pastă fi9

M.

14:~ -şi

Con

5

tanti ne 5 cu,

2,

196.5, p.

romană

din Ol-

CAB,

ur -·.

a:

'0
Popi 1 ia n, Cerarr.ica
trnia, Craio•Ja, 1976. p. 144
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de culoare cenuşie, cu suprafaţa lustruită
ceramica din pastă sgrunţuroasă din cauza
pietricelelor cu care este amestecată. Pasta
are culoare cărămiziu deschisă sau neagră.
Formele cele mai des întîlnite sînt: oala borcan cu buza rotunjită întoarsă în afară, corpul bombat avînd de regula diametru! maxim în treimea superioară. Fundul este în
cele mai multe cazuri inelar şi cîteodată concav. Această formă are uneori ornamente care constau dintr-o linie în val trasată între
două lini paralele incizate pe umărul vaJSului.
O altă formă (destul de ra-ră) este oala cu
două torţi, cu buza întoarsă orizontal în afară, gîtul cilindric sau tronconic, corpul piriform şi fundul inelar - tipul 4 după tipologia noastră. S-a găsit acum pentru prima
dată într-o aşezare rurală romană. Este foarte frecventă însă în aşezările urbane şi necropolele lor din Dada inferioară, dar cbnfecţionată numai din pastă cărămizie. Socotim că exemplarele de la Locusteni, toate din
pastă cenuşie fină, au fost confecţionate local.
Castroanele şi cănile cu o toartă sînt alte
forme care· aparţin acestei categorii. Ceramica din pastă sgrunţuroasă de culoare cărămi
zie sau neag,ră este săracă în forme, cea mai
frecventă fiind oala 'borcan cu buza întoarsă
şi rotunjită în afară, cu pîntecul bombat şi
fundul drept sau conoav. Decorul - atunci
cînd există - constă din lini'i paralele, mai
mult .sau mai puţin adîncite. Un fragment
dintr-o oală borcan cu buza întoarsă în afară are însă pe umăr o bandă lată de 3 cm
pictată cu alb, pe care au fost desenaţi, cu
roşu se pare, nişte cai. Nu s-a păstrat decit
partea anterioară a unui oal şi coada celui
din faţă. Este, presupunem, o dovadă a persistenţei unor tehnid autohtone anterioare.
I.B. Ceramica de tîrg esta lucrată de obicei din pastă fină cărămizie, cu suprafaţa
acoperită totdeauna cu o vopsea roşie de diferite nuanţe. ·Formele întîlnite pînă acum
sînt: castroanele de tipul 1, cănile cu toartă,
.. de tipul 3, f,recvent întîlnite la Cioroiul Nou,
nă

şi

căniţele cu o toartă şi cu corpul ornamentat
cu coaste. s . . au întîlnit şi cîteva fragmente
de amforă care par să aparţină tipului 4. O
singură formă, care aparţine categoriei numită de noi convenţional "de tîrg", este confecţionată din pastă gri sgrunţuroasă.
Este
vorba de un castron cu buza întoarsă în interior şi fundul uşor concav, încadrat de noi
în tipul 5. S-au mai găsit fragmente de urcioare romane de tipurile 2 şi 5.
II. Ceramica lucrată cu mîna are pasta
amestecată cu mult nilsip şi din această cauză este foarte friabilă. Forma cea mai frecventă este oal~a borcan cu buza întoarsă în
afară, corpul bombat, cu diametru! maxim la
jumătatea vasului şi fundul plat. Decorul cel
mai folosit este brîul alveolat şi, mai rar,
nealveolHt, plasat pe diametru! maxim. Adesea, pe gîtul vasului se află un decor format
dintr-o singură linie, sau din mai multe linii incizate în val. Uneori, pe brîul în relief
sînt plasate trei-patru pastile (sau butoni)
aşezate simetric.
Din aceea<1i categorie ceramică s-au găsit
şi foarte puţine f,ragmente de ceşti dacice.
Datarea aşezării din sectorul B de la Locusteni se face destul de ferm datorită eeramicii romane adusă din centrele urbane, care indică ultima jumărote a secolului al IIlea şi prima jumătate a secolului al III-lea
e.n.

Sectorul "D"
In campania anului 1978 au fost continuate săpăturile şi în sectorul "D", situat pe terasa înaltă a malului drept al pîrîului Predeşti opus necropolei şi aşeză,ri'i daco-romane, unde au fost deschise patru secţiuni, la
est de zona cercetată în anul precedent.
Secţiunile, numerotate de la I la IV, au fost
trasate după cum urmează:
- S.I, cu dimensiunile 50 X 1,5 m, m'ientată N.NE S.SV, la 21 m est de secţiunea
V/1977.
- S.II, cu dimensiunile de 34 X 1,5 m, paralelă cu S.I, la 3 m vest de aceasta.
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- S.III, egală şi paralelă cu S.II, la 14,5 m
de aceasta.
- S.IV, cu dimensiunile de 17 X 1,5 m, în
prelungirea sudică a secţiunii S.II, peste drumul de cîmp lat de 8 m.
Săpăturile au confirmat constatările din
anul 1977 privind existenţa în acest sector a
unei succesiuni de locui re preistorică, precum şi a unui nivel medieval. Stratigrafic
situaţia se prezintă astfel: la baza stratului
de cultură au fost descoperite sporadic fragmente ceramice neolitice, cu pictură monocromă, care indică un orizont foarte subţire,
discontinuu, ce aparţine fazei a III-a (Milojcic)
a culturii Starcevo-Criş 11 • El este suprapus
de un nivel de locuire, gros de circa 0,250,35 m, corespunzător fazei timpurii a culturii Verbicioara. Următorul nivel de locuire,
cu o grosime de circa 0,15-0,30 m, datează
din prima epocă a fierului şi aparţine culturii Basarabi. Ultimul strat arheologic indică
o locui:r·e feudală datînd din secolele .XVXVI.
In nivelul de locuire din epoca bronzului
au fost descoperite mai multe gropi menajere (S.I - gropile 2, 6, 7; S.II - groapa 5),
de formă ovală, cu diametru! cuprins într.e
0,48-1,37 m, care conţineau f.ragmente de
lipitură de vatră, oase de animale, deşeuri
masive de silex, precum şi o mare cantitate
de ce'l'amică, materiale găsite frecvent şi în
cuprinsul stratului arheologic.
Mai importantă şi interesantă este eeramica, care se împarte în cunoscutele categorii: de uz comun şi fină.
Ceramica de uz comun este lucrată din
pastă grosieră, aspră, cu pietricele în compoziţie, de culoare roşietică, cenuşiu-gălbui
sau brună. Majo:ritatea fragmentelor provin
de la vase cu pereţi groşi, tip borcan, sau
de la vase cu corpul mai mult sau mai p~ţin
bombat, gît înalt, gură Largă, buza îngroşată,
uşor arcuită spre exterior. Această categorie
ceramică este ornamentată cu măturica,
cu
barbotină sau cu alveole mari, uşor adîncite
11

27*

M. Ni ca, SCIV A, 27, 1976, 4, p, 453.
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în corpul vasului. Buzele sînt, cel mai ades,
crestate. Mai rar apare buza crestată, dublată
de un brîu alveolat situat dedesubt. De remarcat pentru această categorie ceramică
prezenţa unor fragmente de vase cu pereţi
mai subţiri, a căror aspec't aminteşte de ceramica Glina.
Ceramica fină se reduce la un singur tip
- acela al ceştilor lticrate din pastă densă,
de culoare neagră sau, mai rar, cenuşiu închisă, ce au corpul rotunjit, puţin teşit, gîtul înalt în formă de pîlnie şi torţile simple, din bandă îngustă, ce pornesc imediat de
sub buză. 12 Toate aceste vase sînt neornamentate.
Aspectul general al ceramicii de epoca
bronzului descoperită în sectorul "D" ne determină la analogii cu cea descoperită în sectorul "B" 13 , datată în prima fază a culturii
Verbicioara. Dar lipsa ornamentelor la ceş
tile lucrate din pastă fină, ca şi prezenţa
unor elemente glinoide în ceramica grosieră
ne fac să considerăm că descoperirile din sectorul "D" sînt mai vechi, aparţinînd unei etape mai timpurii. Ar exista, prin urmare, posibilitatea în viitor a aprofundăr_ii prin săpă
turile de la Locusteni a problemei genezei
culturii Verbicioara.
Spre deosebire de campania anului precedent, urmele de locuire hallstattiană descoperite în anul 1978 sînt mai sărace. Totuşi,
în cele două gropi dezvelite (S.I-gr.5 şi
S.II-gr.6), ca şi în nivel, au fost găsite numeroase fragmente ceramice în asociere cu bucăţi de lipitură de vatră şi deşeuri de silex.
Ceramica descoperită se împarte în ceramică de uz comun şi ceramică fină.
12 Analogii la Verbicioara (D. B e r ci u, Dacfa,
N.S., V, 1961, v. 131, fig. 3/6, 7; S. Mori n t z,

Contribuţii

arheologice la istoria tracilor timpurii,

I, Bucureşti, 1978, p. 22-23, fig. 7/6; 8/1-2) şi
Locustcni sector "B" (M. N i c a, Contribuţii la
cunoaşterea culturii Verbicioa1·a în Oltenia, comunicare prezentată la Congresul de tracologie, Bucureşti, 1976).
13
M. N i c a, Contribuţii la
V erbicioara în Oltenia.
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Ceramica hallstattiană de uz comun, reducantitativ, constă din fragmente de vase
lucrate din pastă grosieră, aspră, cu mult nisip în compoziţie şi pietricele mărunte, de
culoare roşietică şi brun-roşietică. Ele provin de la vase borcan cu fund plat, pereţi
drepţi sau uşor arcuiţi, buza dreaptă, decorate cu brîuri alveolare (mai rar crestate),
cu proeminenţe aplatizate sau cu combinaţii
de brîuri alveolate şi butoni.
Din aceasta categorie fac parte şi fragmentele unui vas parţial întregibil, lucrat din
pasţă brun-roşietică, descoperit in groapa
nr. 5. Acesta 'avea corpul uşor rotunjit, gît
inalt, buza S'curtă, teşită oblic, trasă puţin
spre exterior. Buza crestată era dublată de
două brîuri de asemenea crestate, intre care
se înscrie toarta lată, cu nervură longitudisă

nală.

Ceramica fină este lucrată din pastă densă, de culoare roşietică, brună şi neagră. Au
fost descoperite numai fragmente de stră
chini. Acestea sint de două tipuri:
a) străchini cu fund plat, corpul în formă
de calotă şi buza îndoită inspre interior.
Unele fragmente au pe corp mici proeminente aşezate imediat sub linia diametrului maxim. Aceste străchini sînt ornamentate cu caneluri orizontale la partea superioară; dind
impresia buzei faţetate. Unele fragmente prezintă un ornament suplimentar constind din
benzi oblice sau triunghiuri executate din
·linii paralele, dese, imprimate cu rotiţa. Atît
forma cît şi ornamentele sînt specifice Hallstattului timpuriu şi se intilnesc frecvent la
Bassarabi,14 Balta Verde şi Gogoşu 15 •
lb) sbrăchini cu fund plat, corpul în formă de calotă, bine delimitat de buza lată
evazată, lucrate din pastă neagră sau roşie
tică lustruită. Buza este ornamentată cu benzi
ce conţin combinaţii de romburi şi triunghiuri ha~urate, încrus.tate cu alh, de S-uri
V 1. D u mit re s c u, Dacia, N.S., 12, 1968,
p. 218-220, fig. 24.
10
D. Berciu; E. Comşa, Materiale, II,
1956, p. 396, 458.

culcate, terminate în spirală şi motive unghiulare cruţate, lustruite. La exterior, un
decor format din două benzi ce conţin romburi lustruite combinate cu romburi haşu
rate încrustate cu alb marchează zona de separaţie a ealotei de buză. Şi acest tip este
întîlnit frecvent în inventarul necropolei de
la BasarabF 6 •
Apalogiile evidente în ceea ce priveşte ceramica ne determină să datăm nivelul hallstattian de la Locusteni în aceeaşi vreme cu
necropola de la Basarabi 17 •
In ultimul nivel de locuire - feudal- au
fost descoperite două locuinţe-bordt~i (S.Iloc.2; S.II-loc.1), precum şi mai multe gropi,
dintre care reţinem trei ca fiind gropi de
păstrat cereale.
Locuinţa nr. 1, descoperită în S.I, are forma patrulateră, cu laturile de 3,30 X 2,80 m.
~a se adînceşte pină la 0,56 m faţă de nivelul actual. In poz1ţie relativ centrală se gă
seşte v.atra, a cărei formă nu a putut fi aeterminată fiind distrusă în parte de lucră
rile agricole. Lîngă aceasta, precum şi în
colţul de sud-est al locuinţei au fost desco-:
peri te deuă vase în care s-a găs~t cite un ou.
Locuinţa nr. 2 a fost descoperită în S.I, la
-1,42 m. Ea se ad.incea pînă la -ţ,l4 m faţă de nivelul de călcare feudal. Nu a putut fi
uezvehtă decît parţial. Această 1ocumţă, de
formă patrulateră, era unentală est-vest şi
avea latura de vest lungă de 3,50 m. Pe
această latură se găsea cuptorul boltit, săpat
în perete, cu vatra la -0,98 m şi capătul boltei la 0,62 m, ambele cote fiind luate in raport cu nivelul de căkare actual. In partea
stîngă a gurii cuptorului se găsea o groapă
rotundă, cu diametru! de 0,38 m, ce cobora
cu 0,37 m sub podeaua locuinţei lucrată din
lut bine tasat.
Gropile de provizii (S.II-gr.2; S.III-gr.l)
aveau formă de ou şi se adînceau pînă la

14

. I& V 1.
Du m i t re s c u,
fig. 25/1-6; 26, 27, 28.
17

Ibidem, p. 257-260.
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2,40 m şi respectiv 2,33 m. Aveau gura şi
fundul mult îngustate, iar diametru! maxim
sub linia mediană. La ambele gropi pereţii
erau arşi la roşu.
In locuinţe, ca şi în gropile de provizii, au
fost găsite fragmente ceramice şi oase de
animale, îndeosebi de porc şi de vită.
Ceramica aparţine unei singure categorii
- ceramică uzuală. Vasele au pereţi subţiri,
lucraţi din pastă densă, aspră, de culoare roşietică sau brun-roşietică. Au fost deosebite
trei forme de vas:

213

- borcanul cu fundul îngust şi plat, corpul ovoidal, gît scund, buza îngroşată şi canelată, uşor răsfrîntă.

- cana cu fundul îngust, uşor profilat,
corp alungit, mai bombat în zona curburii
maxime, git înalt, gura largă, cu cioc de
scurgere, toartă aplatizată.
- urciorul. S-a găsit un fragment de urcior cu picior înalt, gol, corp alungit, rotunjit.
Aspectul general al acestei ceramici duce
la datarea nivelului de locuire feudală în secolele XV-XVI.
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CERCETARILE ARHEOLOGICE
DIN CASTRUL TIBISCUM
[Campania 1976]

f

n anul 1976, cercetările arheologice la castrul Tibiscum au fost efectuate în colaborare
de către Muzeul Banatului din Timişoara şi
Muzeul judeţean de Etnografie şi Istorie Caransebeş.

Castrul ca şi aşezarea civilă Tibis·cum sînt
relativ puţin cunoscute în literatura de specialitate, doar cu ocazia publicării unor descoperiri fortuite. Cercetări arheologice de
oarecare amploare au fost iniţiate în anii
1923-1924 de episcopul Ioan Boroş din Lugoj şi apoi de G.H. Mateescu, cercetări c·are
au rămas nepublicate pînă în prezent.
Se pare că în acea perioadă au fost săpate
anumite porţiuni din castru (în zona porţii
pretoriene) ca şi o construcţie aflată la sud
de via pretoria.
Săpături arheologice sistematice au
fost
începute în anul 1964 de către Muzeul Banatului. Ele au identificat şi dezvelit în bună
parte castrul ca şi o serie de clădiri particulare: case, ateliere, prăvălii, un templu (?)
ce formau canabae-le.
Castrul Tibiscum. Săpăturile arheologice
au identificat zidul de incintă al cetăţii, cele
două porţi de pe latura de est, cea de nord
şi vest (cea din sud nu se mai păstrează, ca
de altfel întreaga latură, fiind distrusă din
cauza cursului fluctuant al Timişului), pretoriul ca şi un număr mare de construcţii
interioare al căror caracter nu este prea bine
precizat. Cercetările întreprinse în perioada

1964-1975 au stabilit 4 nivele: una de pă
mînt urmată de două faze din piatră posibil
şi o a treia.
Dimensiunile castrului cu aproximaţie ar
fi de 310 X 195 m. La poarta de nord a castrului (principalis sinistra) turnurile sînt pă
trate (este cercetat exhaustiv doar cel dinspre est) avînd dimensiunile de 7 X 5,80 m,
cu zidul gros de 1,40 m construit din blocuri
masive fasonate din gresie gălbuie. iPoarta
are o lăţime de 3,90 m.
La porta pretoria, turnul de sud al porţii
are aceleaşi dimensiuni, poarta avînd o lă
ţime de 4 m, C'Onstruit în aceeaşi manieră.
Turnurile porţii decumane nu sînt dezvelite.
Cercetările din anul 1976 organizate de cele două muzee şi-au propus următoarele:
1. dezvelirea pe cît posibil a laturii de vest
a castrului care în săp~turile din 1975 fusese identificată prin mici sondaje;
2. efectuarea unei secţiuni magistrale E-V
pentru stabilirea unor repere cronologice
privind fazele de construcţie ale castrului;
3. un sondaj la poarta pretoria pentru
identificarea zidului de incintă, în porţiunea
aflată lîngă blocul care delimita poarta. Sec;.
torul de vest al castrului. S-au trasat două
secţiuni paralele cu zidul de incintă de vest
V 1 (la 8,'30 m de colţul de N-V al castrului),
de 30X 1 m şi la 30 m S-V de aceasta o a
doua V 2 (cu aceleeaşi dimensiuni 30 X 1 m).
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Cu această ocazie s-a putut observa în de- nivelare antică din lut galben, după care este
taliu sistemul de construire al zidului de .in- construit un al doilea drum urmat de o discintă, el constind din piatră de rîu nelegată
trugere prin incendiere 1,10-1,35 m. Urcu mortar peste care erau aşezate blocuri ma- mează un nou nivel de arsură masivă şi o a
sive fasonate din gresie friabilă (70 X 23 cm; · treia refacere a viei decumana la 0,80-1,10.
55 X 30 cm). Din loc în loc se observă refa- Deasupra acestuia apare un strat subţire de
ceri cu piatră de carieră din augit-andezit, arsură peste care in dreptul turnului de sud
legate cu mortar, ca adevărate plombe. In- al porţii pe o lungime de 1,50 m apare lentreaga latură de vest a fost afectată de o tila de construcţie din mortar de fapt refadistrugere masivă, ce a impus refacerea cere a turnului. Ultima refacere a viei decumana are loc la 0,35-0,68 m deasupra căreia
grabnică, in pripă oarecum a zidului cetăţii.
In acelaşi timp trebuie să menţionăm că in apare un strat de dărîmătură din ţigle şi olaciteva porţiuni, zidul este dezafectat prin spo- ne care însă nu prezintă ·urme de incendiu.
Deci, avem de-a face cu patru refaceri ale
lierea pietrei.
Materialul arheologic apărut în cele două drumului după construirea castrului, respectiv a turnurilor porţii decumana. O monedă
secţiuni este relativ sărac. Apar fragmente
ceramice de amforă, oale şi strachini din de bronz de la impăratul Traian a fost descoperită pe primul nivel de călcare al turnupastă cenuşie, nu prea fină cu degresant lucrate la roată. Totodată au fost descoperite lui de nord ceea ce poate constitui un element de datare "post quem". Lentilele de
şi două virfuri de săgeţi diferite ca tip: primul cu virful in patru muchii cu un pedun- construcţie ce apar la turnurile de nord şi de
cul gol în interior mai lung (L.:.._4,7 cm), ce- sud ale porţii atestă refaceri ale acestora fă
lălalt in 3 muchii cu. un peduncul subţire
cute cu piatră de carieră. Prima refacere a
(L=4,7 cm).
tu:murilor corespunzînd primei refaceri a
Porta decumana, dezvelirea acestei porţi a drumului - via decumana. Materialul eerainceput încă în 1975; lucrările s-au oprit cu mic apărut in această porţiun.e este foarte
deosebire asupra viei decumana a cărei stra- sărac. Constă din ceramică de culoare cenutigrafie pe cit de clară pe atît de interesan- şie cu o pastă puţin grosieră cu pietriş decotă. Via decumana are o lăţime de 4,25 m. rată cu brîu alveolar, şi fragmente de amforă
Primul nivel de locuire este de culoare cenu- roşie.
Estul castrului. Există două porţi. Una
şie-negricioasă, pigmentată cu bucăţi de căr
bune, mici fragmente ceramice, neintregibile, a·flată la 45-46 m de colţul de nord-est al
cuie, un vîrf de săgeată din fier in patru mu- castrului, iar a doua de fapt porta pretoria la
chii etc. Acest nivel apare la adincimea de 1,40 m de acelaşi colţ de nord-est. Pînă acum
2,20-2,25 m şi are o grosime de 10-15 cm. cercetările arheologice dezveliseră - după
Deasupra acestui strat, uşor adincit la mar- cum menţionăm - turnul dinsprl'! sud al porgini este primul nivel al drumului, uşor boltit ţii pretoria <;anstruit din blocuri de gresie
spre mijloc, realizat din pietriş mai mare. fasonată. Poarta avînd o lăţime de 4 m, prin
Construirea sa corespunde cu cea a turnuri- mijloc trecea un canal de scurgere; dinspre
lor din piatră ale porţii (executate din blocuri nord poarta era flancată de un bloc central
masive de calcar gălbui). Acest prim nivel executat din aceeaşi piatră de gresie fasonaal drumului apare la 1,50-1;85 m. Deasupra tă ridicat pe o fundaţie din piatră de rîu şi
acestui nivel al drumului pe toată suprafaţa mortar. Pentru a verifica dacă nu există poexistă un strat subţire de arsură cu ~ărbune,
sibilitatea unei porţi duble s;..a trasat o sec-·
lemn, fragmente de ţiglă şi olane, stratul ţiune perpendiculară pe bloc, 13X 1,50 m cu
avind o grosime de cea. 5 cm, apoi apare o o casetă de 8 X 2,50. Secţiunea adîncită pînă
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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la 2,45 m a atins nivelul de călcare al primei
faze al porţii, al cărei turn era executat tot
din blocuri de gresie gălbuie cu o fundaţie
din trei rinduri de piatră de riu. Zidul tur-·
nului este construit astfel avind in exterior
un parament din blocuri de calcar, iar interior emplecton din piatră de riu şi de carieră.
Turnul dinspre nord al porţii dezvelite cu
acest prilej era întărit cu un contrafort exec~tat din piatră de carieră. Stratul dens de
clă:rămătură a fost in mare parte deranjat de
gropile moderne practicate pentru spJlierea
pietrei. In acest strat au apărut în număr
nmre olane şi ţigle din care unele cu ştam
pila CIV, deci C(ohors) I V (indelicorum) ca
şi o ştampilă fragmentară MA.SY, a cărei lectură nu poate fi pe deplin elucidată, pare firesc însă a presupune că. reprezintă o ştam
pilă executată in oficina celor· două unităţi
neregulate: Numerus Palmyrenorum Tibiscensium şi Numerus Maurorum Tibiscensium.
Această refacere a porţii pretoria pare să fie
de fapt ultima. Deci, avem o poartă dublă,
prima cu o lăţime de 4 m, iar a doua de
3,80 m asemănătoare cu cea de la castrul
Micia.
Secţiunea S 1A şi S 1 B a fost trasată pe toată lăţimea castrului şi este orientată est-vest.
S. 1 B cuprinde porţiunea dintre poarta pretoria şi principia (58 X 1 mY iar S 1A pe cea
dintre poarta decumana şi principia (100X
1 m) pretoriul fiind dezvelit in cea mai mare
parte in cursul săpăturilor anterioare. Intrucit nu a putut fi atins solul viu pe intreaga suprafaţă cercetările arheologice vor
continua şi in anul 1977. Stlratigrafic au fost
surprinse mai multe nivele_ de locuire distruse prin incendieri masive. In S 1B carou 2528 apare la adincimea de 1,18-1,40 via principalis sinistra avind o lăţime de 3,30 m executată din pietriş fiind uşor boltită la mijloc.
Intre 0,92-1,10 m apare o nouă refacere a
viei principalis după un strat de arsură. Deasupra acesteia urmează un .strat relativ gros
de cărămidă, ţiglă şi mortar. Materialul arheologic apărut în intreaga secţiune este bo28 - Materiale
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gat, constă din ceramică, citeva piese din memonede.
Ceramică .. Caracteristică pentru castrul şi
aşezarea de la Tibiscum, este realizată dintr-o pastă nu prea fină, avind ca degresant
mică şi pietricele, lucrate la roată, de culcare
fie roşie, fie cenuşie. Se remarcă oalele de
tip simplu cu fundul plat, buza uşor răsfrintă
in afară, decorate cu striuri de linii drepte
sau incizate i~ val; căni cu una sau două
torţi şi corpul sferoidal, de culoare cenuşie
neagră. Strachini sau patere cu buza canelată şi pl~tă sau corp tronconic mai ales din
pastă roşiatică. Mici fragmente de vase lucrate cu mîna provenind de la ceşti şi oale-borcan, decorate cu buton, apar in primul şi al
doilea nivel de locuire din castru. In cursul
cercetărilor au fost descoperite şi Citeva fragmente de terra sigillata decorate cu motive
animaliere şi antropomorfe. Un fragment mai
mare de strachină a apărut in S 1A, avînd şi
începutul unei ştampile din care nu se mai
păstrează decit numai litera M poate de
la Melausus.
Tot în această secţiune a apărut o mică
ştampilă CIA. Opaiţele descoperite sint in
cea mai mare parte fragmentare, fără ştam
pilă, dintr-o pastă de bună calitate, cu corpul rotund, capacul uşor adincit, de obicei
decorat. Un singur opaiţ fragmentar este de
culoare cenuşie cu firnis de culoare- închisă,
corpul mult alungit capacul decorat cu cercuri concentriee. Piesele se datează in secolele II-III. Piese din metal: - arme, au fost
descoperite in număr foarte mic, în deosebi
virfuri de săgeţi din fier care sint de două tipuri, cu virful in 4 muchii cu un peduncul
tronconic mult alungit, gol in interior şi cu
trei muchii, cu pedunculul de aceeaşi formă.
Virfurile de lance apărute toate in S 1A şi
B, au lama alungită cu o nervură longitudinală reliefată, cu un peduncul de obicei de
formă tronconică. Au mai apărut piese din
bronz de mici dimensiuni cum ar fi aplici, fibulP, aee de bronz, catarame, chei şi o ptesă
de harnaşament. Monedele sînt marea majot~l ŞI

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

218

M. MOGA, F.

rilate din bronz doar citeva din argin~ şi provin de la Domiţian, Traian, Hadrian, An~onin
iPiul, Iulia Mammeea, Alexander Sever şi Filip A;rabul.
Concluzii
Pe baza cercetărilor anterioare şi a săpătu
rilor efectuate la Tibiscum în anul 1976 se
desprind următoarele concluzii: în castru
există 4 nivele de locui re: primul corespunde
lui Traian, ridicarea apoi în piatră a castru-

MEDELEŢ,

DOINA BENEA, R. PETROVSZKY

lui are loc în vremea aceluiaşi împărat,
apoi urmează o fază de distrugere maximă
care s-a înregistrat atît pe via decumana cît
şi pe latura de vest a castrului şi care probabil trebuie pusă în legătură cu războaiele lui
Hadrian cu sarmaţii iazygi din anii 117-118
e.n.
Pentru celelalte două nivele de refacere
nu există deocamdată elemente sigure de datat. Cercetările viitoare de la porta pretoria
vor aduce desigur o serie de lămuriri în acest
sens.
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CERCETARI ÎN NECROPOLA
MUNCELU - BRAD

ercetările din N ecropola romană de la
Muncelu - Brad au continuat in campania
din 1978 in ambele sectoare, delimitate de
drumul ce duce spre localitatea Ormindea, de
pe terasa numită "La Petreneşti" orientată
NE-SV. Sectorul I a fost numită porţiunea
de terasă din partea dreaptă a drumului ce
duce spre Ormindea, locul unde au fost întreprinse săpături şi în campania din anul
1977, iar sectorul II porţiunea din partea
stîngă a drumului.
La cele 82 de morminte de incineraţie descoperite şi cercetate în campania anului 1977
se a.daugă un număr de încă 33, în total cimftirul avind 115 morminte.
Toate apar cu groapa de formă rectangulară şi orie~tate NE-SV, N-S, E-V. Lungimea lor variază intre 1,50 m şi 1,90 m, iar
lăţimea între 0,60 şi 0,90 m, şi se adîncesc
pînă la 0,80 m.
Părţile laterale sint puternic arse încît pă
mîntul a căpătat aspectul unei cruste de culoare cărămizie cu o grosime de 2--4 cm. In
săpătură mormintele pot fi sesizate, şi de astă
dată, la 0,30-0,40 m sub nivelul actual al solului, prin crusta de pămînt ars, care conturează mormîntul. Pereţii arşi socotind de la
bază merg pe întreaga adîncime a mormîntului care este de 0,25-0,40 m. Fundul mormîntului este acoperit pe toată suprafaţa cu
un strat de cărbune în grosime de 2-15 cm.
Materialul de inventar al mormintelor este destul de sărac. El constă din fragmentE'

ceramice, cam, urcioare, fructiere, străchini,
opaiţe cu un singur arzător, cuie de fier,
scoabe, fragmente de cuarţ şi silex.
Materialul ceramic descoperit prezintă caracteristici ale ceramicii romane provinciale
cu uşoare variaţii de la tipurile bine cunoscute găsite pe teritoriul Daciei romane.
Remarcabile se fac şi cele două stele funerare găsite în preajma mormîntului M 84
şi in carou! A' 3 • Ele sînt rupte din pricina
culltivării cu ani în urmă a terenului, apoi
plantaţie de pomi şi păşune,
păstrîndu-se
astfel fragmentar. Ambele sînt constituite
din două registre, relief în partea superioară
unde chipurile defuncţilor sînt închise intr-un medalion care este la rîndul său inscris
în cimp rectangular şi I)artea inferioară cu
inscripţie păstrată fragmentar.
La stela descoperită în preajma mormîntului 84 între relief şi textul inscripţiei apare
scena unui banchet funerar mărginit lateral
de cîte o coloană.
Interesant apare şi de această dată ritul de
înmormîntare şi anume incinerare, credem,
cu ardere pe loc. Mirmaţia o vedem valabilă
prin existenţa grosimii stratului de cărbune
aflat pe fundul gropii, a arsurii pereţilor gropii cît şi prin apariţia unei adîncituri de
30 X 25 cm în peretele mormîntului, care erau
urme de bîrne de lemn folosite pentru ridicarea rugului deasupra gropii.
La o serie de morminte apar urme de pari
care au un diametru de 6-7 cm unele în
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afara conturului mormintelor, altele în interior. Datorită pămîntului afînat care se află
in groapa de par aceştia nu puteau fi altceva
decit susţinătorii unui eventual acoperiş al
mormîntului, avind de a face aici cu o necropolă plană.

Cimitirul de la Muncelu - Brad prin parsale de rit de înmormîntare şi
a formelor de vase ce au fost descoperite
drept material de inventar aparţine unei
populaţii coloniste de ilU.ri sau dalmatieni,
adu..şi în această zonă imediat după cucerirea
romană, populaţie ce se îndeletnicea cu ex-

ticularităţile

tragerea şi prelucrarea minereului -aurifer
din această parte a Munţilor Apuseni în secolele II-III e.n.
Cimitirul, o descoperire de amploare prin
cercetări sistematice alături celoll"lalte materiale din acest teritoriu pomenite în literatura de spedalitate din secolul trecut şi începutul celui actual presupune existenta unor
aşezări de minieri în această parte vestică a
provinciei romane, care aveau ca punct principal în îndeletnidire extracţia din minele
Ruda- Brad.
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RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
ARHEOLOGICE DIN THERM·ELE
DE LA MICIA
[VEŢEL, JUDEŢUL HUNEDOARA]
[Campania 1978]

În anul 1978 au continuat lucrările de consolidare a thermelor de la Micia şi au fost degajate o serie de încăperi care fmt~seră cercetate în anul 1968 de un colectiv al Muzeului
judeţean Deva şi al Universităţii "Babeş-Bo
lyai" din Cluj-Napoca, condus de dr. docent
Oct. Floca. Lucrările de consolidare ne-au
prilejuit o seamă de observaţii, pe care le
comunicăm suocint în cele ce urmează.
Astfel, s-a constatat că la Micia avem de a
face cu un complex "thermal" în adevăratul
înţeles al cuvîntului, complex compus
din
trei edificii distincte, cu partiuri cuprinzînd
compartimentări diferite, dar avînd fiecare
toate încăperile necesare fluxului complet de
baie, specific pentru romani.
Edificiul, degajat în anul trecut, orientat cu
axul lung pe direcţia est-vest, are încăperile
neîncălzite situate spre nor.d, iar cele prevă
zute cu hypocaustum spre sud. El se compune
dintr-un mare frigidarium, un apodyterium,
4 camere încălzite, o latrină şi trei camereanexă. Pe latura de est s-au de6coperit 6 lespezi de calcar înşiruite şi amplasate la distanţe egale între ele (2,20 m) reprezentînd
fundaţii de coloane ale unui portic ce flanca
latura estică şi care continua parţial şi pe laturile de nord şi sud.

29 - Materiale
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S~a stabilit, de asemenea, că acest edificiu
a avut tlrei faze de construcţie relativ uşor de
sesizat datorită suprapunerilor de ziduri la
care S-'au folosit mortare diferite din punctul
de vedere al compoziţiei, alipirii unor ziduri
noi la altele existente, avînd cotele fundaţii
lor la nivele diferite, ca şi datorită succesiunilor de pavimente care s-au su11prins în cîteva locuri. Pe lîngă aceste faze constructive
s-au observat şi diverse reparoţii ale clădirii.
Planimetria primei faze a edifidului diferă
net de aceea a fazei următoare, care se prezintă ca o refacere din temelii a construcţiei,
aproape pe acelaşi loc şi avînd pavimentul
subsolului la o cotă aproximativ identică cu
aceea a pavimentului de peste suspensurile
primei f,aze (1,48 faţă de 1,58 m).
Ultima fază de construcţie constă în extinderea planului celei de a doua, adăugarea a
două abside şi deschiderea unor noi praefurnia, ca şi refacerea bazinelor din frigidarium.
Cea mai veche monedă găsită în condiţii
stratigrafice sigure (într-o secţiune de verificare din exteriorul portieului de 38 X 2 m)
a apărut la -0,97 m sub primul nivel de dă
rîmături. Este un dupondius de la Hadrian
(RIC, 557) emis la Roma în anul 118. Cele
mai noi monede dar care nu au fost încă precis determinate dateză de la Filip Arabul.
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SANTIERUL ARHEOLOGIC
'
MICIA - NECROPOLA
[Raport pentru campania de

cercetări

din 1978]

În perioada 5 septembrie - 3 octombrie
1978 Muzeul judeţean Hunedoara - Deva a
continuat cercetările începute în 1977, în cadrul şantierului ·at·heologic Micia, la necropola romană. Fondurile neces<llre cereetării
(10 000 lei) au fost puse la dispoziţie de către
Muzeul judeţean Deva. Din colectivul de cercetare au fă·cut parte Ioan Andriţoiu şi Corneliu Avram de la Muzeul din Deva.
Ceocetările prevăzute în a~eastă campanie
au continuat pe cele din 1977, avînd drept
scop dezvelirea acelei părţi din necropola estică a aşezării ~romane Micia aflată azi
în
dr-eapta liniei ferate Deva - Arad, la sud de
casa sitelor, clădire anexă a termocentralei
Mintia - Deva. Aici au fost sesizate, în cercetarea intreprinsă în 1977, opt morminte
apatrţinînd fazei de început a -cimitirului (prima jumătate a secolului I e.n.). In acest sens
au fost trasate patru secţiuni, paralele, late
fiecare de 2 m şi cu lungimi diferite, însumînd o suprafaţă cercetată de 96 m 2 •
In timpul săpăturilor s-a putut stabili că în
zona cercetată se plasează marginea nordvestică a neoropolei, unde au fost aflate morminte din prima jumătate a sec. II e.n. Mormintele cunosc o concentrare spre capătul estic al secţiunilor, rărindu-se spre partea opusă care nu cunoaşte urme de înmormîntare.
In suprafeţele dezvelite (S VI-IX) au fost
descoperite un număr de 10 mo·rminte de incineraţie, care se încadrează în două din tipurile de morminte de indneraţie cunoscute:
29"

morminte plane cu groapa arsă şi morminte
cu groapa nearsă. Numerotarea mormintelor
a fost făcută în ordinea descoperirii lor.
!Mormintele din prima categorie, în număr
de cinci (M 10---113, 17), cu g1roapa .albiată, au
apărut la adîncimi variind între 0,35 m 0,50 m faţă de nivelul actual al solului. Conturul lor se delimita bine în solul argilos
brun-cărămiziu. Lungimea la gură
1,701,95 m, lăţimea 0,70-0,87 m, adîncimea
0,34-0,49 m. Orient•area aproximativ pe direcţia est-vest, cu excepţia lui M 11 care are
axul lung al gropii pe direcţia SE-NV. Fundul şi ma~rginile gropilor mortuare sînt puternic arse încît pămîntul a căpătat aspectul
unei cruste de culoare hrun-ro'Şiatecă, cu pete negre, groase de 5-7 cm. Conţinutul mormintelor constă din oase umane calcinate
amestecate cu bucăţi de cărbune, fragmente
de pămînt ars la rO'Şu. Cenuşa se află în cantităţi redULSe, excepţie făcînd M 11 la care
cantitatea d-e cenuşă, arstllră, bucăţi de material lemnos earboniz·ate găsite în groapa sopulcrală ne determină a considera ·Că incinerarea s-a produs aici şi nu pe un ·rug în exterior. Inventarul funerar este relativ bogat:
Ulrcioare funerare, cuie de fier, ţinte de fier,
monede de bronz etc.
Mormintele cu groapa nearsă, mai puţine
numeric (M 9, ·18, 16) se reduc la o simplă
groapă de formă aproximativ rotund ovală
(diametru! aproximativ 0,90 m), fără o altă
amenajare specială, în interiorul căreia au
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SANTIERUL ARHEOLOGIC
'
MICIA - NECROPOLA
[Raport pentru campania de

cercetări

din 1978]

În perioada 5 septembrie - 3 octombrie
1978 Muzeul judeţean Hunedoara - Deva a
continuat ce-rcetările începute în 1977, în cadrul şantierului ·aTheologic Micia, la necropola romană. Fondurile nece&a~re cercetării
(10 000 lei) au fost puse la dispoziţie de către
Muzeul judeţean Deva. Din colectivul de cercetare au fă·cut parte Ioan Andriţoiu şi Corneliu Avram de la Muzeul din Deva.
Cef1Cetările prevăzute în această campanie
au continuat pe cele din 1977, avînd drept
scop dezvelirea acelei părţi din necropola estică a aşezării \romane Micia aflată azi
în
dreapta liniei ferate Deva - Arad, la sud de
casa sitelor, clădire anexă a termocentralei
Mintia - Deva. Aici au fost sesizate, în cercetarea intreprinsă în 1977, opt morminte
apa["ţinînd fazei de început a dmitirului (prima 'jumătate a secolului I e.n.). In acest sens
au fost trasate patru secţiuni, paralele, late
fiecare de 2 m şi cu lungimi diferite, însumînd o suprafaţă cer·cetată de 96 m 2 •
In timpul săpă·turilor s-a putut stabili că în
zona cercetată se plasează marginea nordvestică a neoropolei, unde au fost aflate morminte din prima jumătate a sec. II e.n. Mormintele ~unosc o concentrare spre capătul estic al secţiunilor, rărindu-se spre partea opusă care nu cunoaşte urme de înmormîntare.
In suprafeţele dezvelite (S VI-IX) au fost
descoperite un număr de 10 morminte de incineraţie, care se încadrează în două din tipurile de morminte de incineraţie cunOLScute:
29"

morminte plane cu groapa arsă şi morminte
cu groapa nearsă. Numerotarea mormintelor
a fost făcută în ordinea descoperirii lor.
!Mormintele din prima categorie, în număr
de cind (M 10~13, 17), cu gJroapa alhiată, au
apărut la adîncimi variind între 0,35 m 0,50 m faţă de nivelul actual al solului. Conturul lor se delimita bine în solul argilos
brun-că'fămiziu. Lungimea la gură
1,701,95 m, lăţimea 0,70-0,87 m, adîncimea
0,34--0,49 m. Orientarea aproximativ pe direcţia est-vest, cu excepţia lui M 11 care are
axul lung al gropii pe direcţia SE-NV. Fundul şi maJrginile gropilor mortuare sînt puternic ·arse încît pămîntul a căpătat aspectul
unei cruste de culoare brun-roşiatecă, cu pete negre, groase de 5-7 cm. Conţinutul mormintelor constă din oase umane calcinate
amestecate cu bucăţi de cărbune, fragmente
de pămînt ars la roşu. Cenuşa se află în cantităţi redUlSe, excepţie făcînd M 11 la care
cantitatea de cenuşă, arsUJră, bucăţi de material lemnos carbonizate găsite în groapa sopulcrală ne determină a considera că incinerarea s-a produs aici şi nu pe un ·rug în exterior. Inventarul funerar este relativ bogat:
Ulrcioare funerare, cuie de fier, ţinte de fier,
monede de bronz etc.
Mormintele cu groapa nearsă, mai puţine
numeric (M 9, U, 16) se reduc la o simplă
groapă de formă aproximativ rotund ovală
(diametru! aproximativ 0,90 m), fără o altă
amenajare specială, în interiorul căreia au
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fost depuse rămăşiţele incinerate culese de\1· Merită a fi relevată descopeTirea în S VII
pe rug. Urmele de 'arsură, cenuşă şi cărbuni, a unei aglomerări de pietre aranjate în formă
relativ reduse, se ,află pe fundul gropilor.
dreptunghiulară (2,40 X O, 70 m) pe care-I conIn morminte au foot găsite oase calcinate, s1derăm un cenotaf (M 15). Sub stratul de
pietre nu a fost găsită nici o piesă de invenbucăţi de cărbune, iar uneo1ri şi bucăţi de pătar.
mînt ars. Obiectele de inventar sînt mai puContinuarea cercetărilor în necropola de
ţin numeroase (urcior, cuie de fier, monedă).
la Mida în 1979 o considerăm necesară. Ea
Pînă în stadiul actual al cercetării, nu a
are în vedere stabilirea limitelor sudice şi esfost încă identificat locul unde se efectua ar- tice ale necropolei şi a dezvelirii monumenderea cadavrelor defuncţilor.
telor funerare aflate în această zonă.
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.l<'ig. 1.

Necropola Micia .

Fig. 2.

Necropola Micia.

Fig. 3. -

Necropola Micia.
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Necropola Micia.

Fig. 5.

Necropola Micia .

Fig. 6.
Vedere
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SANTIERUL ULPIA TRAIANA
'
SARMIZEGETUSA
[Campania 1978]

Cercetările din anul 1978 în capitala Daciei

romane au fost orientate în mai multe direcţii:

1. Investigarea în continuare a sistemului
defensiv al or-aşului;
2. Degajarea construcţiilor din preajma
amfiteatrului;
3. Dezvelirea în continuare a marelui templu închinat mai multo-r divinităţi;
4. Căutarea unor vestigii din epoca medievală.

Rezultatele obţinute la primele două obiective var fi expuse în prezentul raport. La obiectivul al treilea lucrările cu fost de mică
anvergură şi ele vor fi prezentate, împreuml
cu cele din 1979, cînd templul în chestiune
va fi complet dezvelit. Cît despre vestigiile
romane ieşite la iveală cu prilejul căutării
unor urme de locuire din evul mediu, ele vor
fi prezentate în raportul tovarăşului Radu
Popa.
Cercetările asupra .sistemului defensiv al
Ulpiei Traiane, începute în 1975 prin tu-asarea unei secţiuni (Z 1) pe latura nordică •a incintei urbane, au fost reluate prin alte două
secţiuni: Z 2 (pe latura estică), de 30X2 m,
şi Z 3 (pe latura sudică), de 56 X 2 m. S-a lucrat în condiţii dificile din pricina nivelului
ridicat al apei freatice.
In Z 2 a fost pus în evidenţă un val de
pămînt negru şi galben, a cărui înălţime
actuală maximă este de 2, 70 m şi a cărui bază
avusese iniţial o lăţime de circa 13 m. In

structura valului, spre bază, se mai observă o
lentilă de pămînt ars, greu de explicat, şi o
dungă ruginie lungă de apro-ape 4 m şi groasă
de circa 2 cm, provenind poate de la putrezirea unei scînduri de lemn.
Panta exterioară a valului a fost străpunsă
ulterior de zidul oraşului, construit în opus
incertum cu mortar şi placat la exterior cu
blocuri fasonate. Zidul, a cărui bază se află
la adîncimea de 1,45 m, are o lăţime totală de
2 m şi a fost construit in trepte in sensul că
acea parte a temeliei peste care s-au aşezat
blocurile fasonate se adînceşte mai mult în
pămînt, străpungînd şi solul viu; pe o înălţi
me de 20 cm temelia a fost construită fără
mortar. După o bermă de 1,50 m, pe care s-au
prăbuşit şi au rămas citeva blocuri, urmează
un şanţ care n-a putut fi cercetat din pricina
apei freatice; el coincide, probabil, cu şan
ţul valului de pămînt. S-ar părea că între
m 24-25 ai secţiunii incepe panta unui alt
şanţ, dar apa ieşită în mare cantitate ne împiedică să facem afirmaţii precise in această
privinţă.

Este, oricum, vădit că zidul oraşului a fost
înfipt, cel puţin pe această latură, în partea
exterioară a unui val de pămînt, situaţie care se întîlneşte adeseori la castrele cu două
faze. Această împrejurare sprijină, după pă
rerea noastră, ipoteza că incinta Sarmizegetusei romane urmează, mai mult sau mai puţin, traseul incintei de pămînt a unui mare
castru, poate al legiiunii a IV-a Flavia Felix,
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ridicat între cele două războaie dacice ale lui
Traian.
Spre interior, baza valului a f.ost străpunsă
de două canale, azi pline de nisip,. construite
din piatră de rîu, fără mortar. Canalul de
vest, orientat NE-SV, este placat în interior
cu lespezi nefasonate; cel estic, orientat N-S,
nu are un asemenea placaj.
In Z 3 valul s-a păstrat pe o înălţi
me maximă de 2,10 m de la solul viu. Şi
în acest caz, partea lui exterioară a fost tă
iată pentru construirea zidului, lat la bază de
1,60-J, 70 m; aici temelia zidului n-a mai
fost construită în trepte. Placajul exterior al
zidului s-a păstrat mai bine decît în Z 1 , pe
o înălţime de trei rînduri de blocuri. Pînza
de apă freatică ne-a împiedicat din nou să
facem observaţii asupra şanţului (sau a şan
ţurilor).

Panta interioară a valului a fost tăiată de
o mare groapă (3,30 m în diametru), care se
adînceşte 1,75 m faţă de nivelul antic. In ea
s-a găsit o mare cantitate de zgură, cărbune
şi pămînt ars, precum şi două monede arse
şi extrem de corodate.
In spatele valului, la o distanţă de circa
3 m, se văd urmele unui drum lat de 3,75 m,
pavat cu piatră de rîu şi mărginit de ambele
părţi cu pietre mai mari. iPe latura nordică
a drumului exista o rigolă lată de 25 cm, iar
apoi urma un zid în opus incertum, lat de
1,10 m, aparţinînd unei construcţii care urmează a fi cercetată în viitor. Este posibil să
avem de-a face cu incinta unui complex arhitectonic, spaţiul aflat la nord de zid reprezentînd o curte; aşa s-ar explica uşoara denivelare ce se observă aici.
In zona amfiteatrului, cu prilejul degajării
laturii vestice a schelei gladiatorum au fost
surprinse zidurile
a două clădiri. Cele
două clădiri au fost excavate în toamna anului 1978. Pentru simplificare, vom numi clă
direa dintre schola gladiatorum şi amfiteatru clădirea A şi cea aflată la nord de ea clădirea B.
Clădirea A, de formă aproape patrată, are
dimensiunile exterioare de 8 X 9,10 m. Zidu-

rile clădirii, late de 0,50 m, s-au păstrat
destul de prost datorită calităţii inferioare a mortarului folosit. Latura ei estică nu
este paralelă cu schola gladiatorum. Colţul
NE al clădirii A se suprapune tcanalului de
evacuare a apei aparţinînd scholei gladiatorum. Laturile lungi, respectiv sudică şi nordică, sînt străbătute de două canale, primitiv construite din piatră de rîu. Primul canal este paralel cu latura de est,
care formează de fapt peretele estic al
canalului. Acest canal continuă pe circa
4 m şi în exteriorul clădirii, spre nord.
Al doilea canal, ale cărui urme au fost gă
site şi în exteriorul clădirii, spre sud, intră
în clădire la 4,25 m de colţul sud-estic al ei
şi se curbează spre vest, în mijlocul camerei,
pentru a reveni apoi la aceeaşi distanţă de
colţul nord-estic, ieşind prin latura nordică.
In unele porţiuni, mai ales în zona de
nord-est a clădirii, au fost surprinse resturi
dintr-un pavaj de cocciopesto. La 2,85 m de
zidul estic al ei, paralel cu acesta, s-a descoperit un zid legat cu pămînt, lat de 0,45 m,
aşezat pe pavajul camerei.
Materialul arheologic descoperit în clădire
constă din cîteva fragmente ceramice şi o rîş
niţă fragmentară. Se poate stabili o cronologie relativă a clădirii, lipsind însă elemente pentru o cronologie absolută. Astfel, într-o primă fază a existat o clădire cu o singură încăpere pavată cu cocciopesto. Această
clădire este ulterioară fazei 1 de la schola
gladiatorum, zidul ei estic încălecînd un perete al canalului scholei. La un moment dat,
camera este umplută cu pămînt galben şi moloz. Acum sînt construite canalele şi zidul
care împarte construcţia în două încăperi.
Din păcate, nu am surprins acest al doilea
nivel de călcare, el fiind distrus probabil încă
inainte de anul 1882, an în care "Societatea
de istorie" de la Deva începe săpăturile la
amfiteatru şi depozitează _pămîntul excavat
în zona cercetată acum de noi (menţionăm
că la -0,80 m am -găsit o monedă maghiară
din anul 1879).
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Din acest motiv nu putem nici măcar pre- cit şi de o fază următoare a clădirii antice.
supune, pînă la secţionarea întregii zone a Lăţimea ei maximă este de 3, 70 m.
amfiteatrului, adîncimea la care se afla cel
Intre ea şi camera 2, aflată la est, se ride-al doilea nivel. Prin urmare, putem ad- dica un perete lat de 0,22 m. Camera 2, păs
mite ideea că zidul transversal al clădirii, trată mai bine, are dimensiunile de 3 X
orientat N-S, este de fapt temelia fără ·2,35 m.
mortar, adîncită în umplutură, a unei strucCamera 3, cea mai bine păstrată, situată
mai spre est, este despărţită de camera 2
turi de lemn sau piatră legată cu mortar.
Nu putem preciza destinaţia clădirii, dar printr-un perete lat de 0,32 m şi de cameea poate fi pusă în legătură cu schola gla- ra 4, aflată la nord de ea, printr-un perete
lat de 0,22 m. Dimensiunile sale sînt de
diatorum şi amfiteatrul.
Clădirea B. La această construcţie, aflată
3,45 X 3,40 m.
Camera 4 este parţial distrusă de zidurile
la nord de clădirea A şi la vest de schola
din
faza următoare şi de clădirea modernă
gladiatorum, fără a fi însă paralelă cu vreunul din edificiile amintite, au fost surprinse amintită. Dimensiunile sale sînt de 4 X 3,40 m.
La nivelul camerelor s-a găsit terra sigillata,
4 faze de construcţie.
Din prima fază s-au păstrat numai urmele databilă la începutul sec. II.
laturii sudice şi, parţial, ale laturii estice. UrIn faza a III-a clădirea de lemn este demolată
şi se construieşte alta, cu ziduri de
mele constau în impresiunile în solul antic
ale unor bîrne de lemn, care constituiau tal- piatră. Din această fază au fost găsite pînă
pa clădirii. Prima fază este incendiată, ur- acum doar o parte din zidul sudic şi" din cel
mele incendiului constînd dintr-o mare can- estic. Zidurile de piatră nu mai urmează
titate de cărbune, arsură etc. Bîrnele din fun- aceeaşi direcţie cu pereţii de lemn. Astfel.
daţie n-au ars; ele au fost scoase, iar şanţul
zidul estic distruge o parte din pavajul camerei 4, iar zidul sudic se distanţează treprămas a fost umplut cu pămînt.
In faza a II-a se construieşte o altă clădire tat cu 0,38-0,60 m de peretele sudic al clă
tot de lemn, care însă nu mai respectă pla- dirii din faza a II-a. Intre zidurile fazei a
nimetria primei faze. La'tura ei esti·că se află III-a se aşează un strat gros de umplutură
cu 2,10 m mai spre vest decît în prima fază. din pămînt galben, pigmentat cu mortar şi·
Peretele sudic urmează aceeaşi direcţie cu cărbune. In stratul inferior al umpluturii s-a
peretele sudic al primei faze. Mai mult chiar, găsit o monedă de la Faustina. Nivelul subîrna de la talpă este aşezată în şanţul pri- perior al umpluturii, deci nivelul de călcare
mei faze. Spaţiul liber rămas (bîrna din faza din faza a III-a, nu a fost surprins din acea II-a este mai îngustă şi împinsă cîţiva cen- laşi motiv ca şi în cazul clădirii A.
Latura sudică a fost găsită pe o lungime
timetri spre nord) este umplut cu 2-3 rînduri de piatră măruntă. De asemenea, sub de 9 m, iar cea estică pe o lungime de
10,25 m. Lăţimea zidului, construit în opus
bîrnă s-a aşezat un rînd de piatră în dungă.
incertum din piatră de rîu legată cu mortar,
Pereţii vestic şi nordic ai clădirii nu au fost
este de 0,40 m.
surprinşi din cauza unei construcţii moderne.
Faza a IV-a este de fapt o compartimenClădirea a fost compartimentată de pereţi laţi
de lemn. Pavimentul său, gros de 0,10- tare ulterioară a clădirii din faza a III-a.
0,15 m, din cocciopesto, păstrează foarte bine Ei îi aparţin două ziduri adosate zidului sudic şi celui estic ale fazei a III-a. Aceste
spaţiile ocupate de bîrnele pereţilor despăr
ţitori. In această fază. clădirea avea cel pu- ziduri sparg pavimentul de cocciopesto din
ţin patru încăperi.
faza a II-a a camerelor 1 şi 4. Lipsa niveluCamera 1, aflată la vest, este parţial dis- lui sUJperioc nu ne permite consideraţii pritrusă atît de construcţia modernă amintită,
vind eronologia fazelor de sfir1şit ale dădi['ii.
30 - Materiale

şi cen:etări

arheologice
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SAPATURILE DE SALVARE
DE LA CASTRUL ARUTELA DIN 1978

Cercetările întreprinse la Arutela în cam-

paniile 1967-1970, ale căror rezultate au
fost comunicate şi publicate, care defineau
situaţia castrului şi locul său în sistemul defensiv al limesului Alutan, s-au efectuat pînă
la terasamentul căii ferate Rîmnicu VîlceaSibiu de pe malul stîng al Oltului.
Odată cu demontarea căii ferate, care acoperea partea de vest a castrului pînă la malul Oltului, în legătură cu lucrările de amenajare a hidrocentralei Turnu, a devenit posibilă şi obligatorie o cercetare arheologică
avînd caracter de salvare a acestei zone. Să
pătura a dus la dezvelirea integrală a suprafeţei rămasă necercetată, însumînd 975 m 2 ,
ea efectuîndu-se în perioada 6 iulie-5 august cu concursul mîinii de lucru pusă la
dispoziţie de lotul nr. 1 al şantierului hidracentralei Turnu, (condus de ing. Mihăilă) şi
de militari de pe şantierul Muzeului militar
central de la Racoviţa.
Zona de cercetare a fost caroiată în şase
suprafeţe, marcate de la nord la sud.
Zidul de nord al incintei castrului a fost
urmărit spre vest pe o lungime de 12 m la
care se adaugă încă 3 m, pe parcursul că
rora au mai rămas pietre din temelie, la
capătul său malul prezentîndu-se ca retezat
de apele Oltului, probabil cu prilejul unei
revărsări petrecută în antichitate. Grosimea
sa era de regulă, ca şi în restul incintei de
1,58-1,60 m, ajungînd în zona pintenilor la

Jo•

1,68 m. Murus-ul s-a păstrat pe o înălţime
de 1,20-1,25 m şi una minimă de
0,26 m, la punctul de unde a putut fi urmă
rit doar pe urma pietrelor izolate din fundaţie. La exterior s-a urmărit, soclul cunoscut
din campaniile anterioare, lat de 0,13 m şi
înalt de 0,20 m. La 7 m spre Olt de la locul
de unde s-a inceput săpătura, se află o platformă exterioară incintei, montată pe un soclu înalt de 0,15 şi lat de 0,18 m, avind
ieşindul de front de 0,45-0,50 m şi lungimea de 2,80 m, construită in aceeaşi tehnică
cu murus-ul. Platforma constituie pentru
castrul de la Arutela un element nou de
construcţie, avind foarte probabil funcţia de
suport pentru o maşină de luptă. La interior
au mai apărut doi pinteni, primul situat la
4 15 m cel de al doilea la 8,50 m de ultimul
plnten 'vestic dezvelit in campaniile anterioare, distanţa intre ei fiind de 3,40 m.
Zidul sudk de incintă a mai fost urmădt
pe o lungime de 13,20 m pînă la ruptura
malului. Murus-ul are aici o grosime de
1,58-1,60 m şi prezintă la exterior un soclu
lat de 0,15 m şi inalt de 0,25 m. Inălţimea
sa actuală variază intre 0,40 şi 0,86 m. La
interior, la 3,10 m de ultimul pinten vestic
dezvelit anterior, apare un alt pinten, urmat
la 7,20 m de un al doilea şi la 11,50 m de
al treilea. Pe latura interioară a zidului sudic de incintă se observă un soclu alcătuit
din pietre legate cu mortar .lat de 0,200,25 m şi inalt de 0,18-0,20 m.
maximă
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Din elevaţia zidurilor de nord şi de sud
ale praetoriumului nu s-a mai păstrat nimic; în schimb, pe latura nordică s-a aflat
o fundaţie de pietriş lungă de 0,90 m şi lată
de 0,40 m, la capătul vestic al zidului păs
trat, avînd în continuare, coliniar, pe traseu
cîteva pietre izolate. Pe latura sudică s-au
întîlnit doar pietrele izolate, coliniare. Latura vestică a clădirii poate fi marcată ipotetic prin aceeaşi metodă, astfel încît lungimea toată a zidurilor de nord ~i de sud ale
pretoriului măsoară 16,30 m. In interior nu
au putut fi delimitate încăperile de la vest
de atrium. Pe o suprafaţă de 3, 70 X 8,30 m
s-au descoperit pietre mici de rîu formînd
un pavaj în legătură cu cel din atrium. In
colţul interior nord-vestic s-a aflat un alt
pavaj, tot din pietre mici, poate al unui
e\"entual oficiu, urmat spre vest pe aceeaşi
direcţie de un pavaj de cărămizi pe o suprafaţă de 3 X 3,80 m.
La 1,60 m sud de primul pavaj amintit
mai sus se află un canal de scurgere format
din pietre aşezate oblic avînd deschiderea la
partea superioară de O, 70 m şi la partea inferioară de 0,20 m. Canalul a fost urmărit
pe o lungime de 2,80 m în pantă spre Olt.
Din via decumana, care apare acum pentru prima oară la Arutela, s-au păstrat doar
pietre izolate de rîu la vest de mijlocul laturii vestice pe o lungime de 5, 70 m pînă
în malul rupt de Olt.
La 3,50 m de incinta nordică se află via
sagularis, înclinată spre Olt, amenajată din
pietre de rîu, avînd marcat mijlocul cu dale
sau pietre mai mari. Se păstrează pe o lungime de 10 m cu o uşoară deviere spre
nord-vest şi este lată de 1,40-1,90 m. Via
sagularis de lîngă zidul sudic este deranjată
intre zona inainte cercetată şi pînă la primul pinten din campania actuală, de unde
se păstrează pe o lungime de 12,68 m, cu
o uşoară deviere tot spre nord-vest, avind
o lăţime maximă de 2 m. Structura ei este
aceeaşi cu cea de lîngă latura de nord.
Via latera praetorii sinistra continuă de la
segmentul dezvelit in campaniile anterioare,

cu latura de nord a praetorium-ului
şi este păstrată pe o lungime de 6 m şi o
lăţime de 2,20 m, fiind similară ca tehnică,
pantă şi deviere cu via sagularis. Via latera
praetorii dextra continuă în aceleaşi condiţii
dar este mai deranjată. Se păstrează pe o
lungime de 6,9 m şi o lăţime de 1,80 m.
La 0,90 m de capătul viei latera praetorii
sinistra s-a descoperit un bazin-rezervor,
construit din pietre şi cărămidă, aşezate
oblic, avînd dimensiunile 42 X 32 m pînă la
15 X 40 m, adinc de 0,45 m şi placat pe fund
cu aceleaşi materiale. In retentura dextra
pe baza pietrelor izolate coliniare se reconstituie ipotetic o baracă de lemn, a cărui latură estică apăruse anterior, avind laturile
de nord şi de sud lungi de circa 15 m. In
retentura sinistra a existat foarte probabil
o baracă simetrică în interiorul căruia au
apărut pe o suprafaţă de 5 X 4 m resturi dintr-un paviment de cărămidă.
La 1,90 m vest de locul reluării săpăturii
pe latura nordică, la exterior porneşte un
canal acoperit cu dale mari de piatră urmă
rit pe o lungime de 4 m pe direcţia nord
după care coteşte în unghi drept pe direcţia
est-vest pe o lungime de încă 5 m, poate
în legătură cu termele care, după informaţiile şefului de lot, s-ar fi aflat la o distanţă
de circa 50 m nord de castru.
Pe suprafaţa cercetată s-au descoperit următoarele obiecte mai importante:
- trei monede de bronz, doi sesterţi de
la Hadrian şi un as de la Caracala;
-un opaiţ
- un ulcior mic
- vîrfuri de pilum
vîrfuri de săgeţi siriene
o brăţară de bronz
un pandantiv de cuirasă
o fibulă
un pinten fragmentar
Cercetarea castrului propriu-zis se încheie
astfel, urmînd ca ulterior să se facă lucră
rile de consolidare şi restaurare, pentru a
rămîne în continuare ca obiectiv în circuitul
turistic al văii Oltului.
paralelă
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RAPORT ASUPRA CERC·ETARILOR
ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN "VILLA
RUSTICA" DIN MARGINEA NORDICA .
A COMUNEI NICULITEL
'
[JUDEŢUL TULCEA]

VICTOR BAUMANN

Din

0,0
anul 1970 Muzeul "Deltei Dunării"
din Tulcea a luat in studiu teritoriul rural,
situat in zona de sud-est a cetăţii Noviodunum, tot mai puternic afectat de lucrările
agricole. Cercetările de suprafaţă au contribuit la localizarea de numeroase urme de
locuiri care s-au succedat in această zonă începînd cu prima epocă a fierului şi pînă la
inceputul feudalismului românesc.
0,1 Cercetări mai vechi fuseseră executate
de colectivul de la Garvăn - Dinogeţia in
1953, in punctul ,.Cetăţuie" situat la 3 km
vest de satul NiculiţeP, in 1955-1956 in
zona portuară a cetăţii Noviodunum (Punctul
"Pontonul Vechi") 2 , iar in 1958, Institutul de
Arheologie din Bucureşti in colaborare cu
muzeul din Tulcea, au efectuat săpături arheologice in necropola tumulară a cetăţii, in
punctul "Movilele dese" 3 •
In anul 1970~1971 muzeul din Tulcea a
secţionat o movilă funerară romană situată
în apropierea pîrîului Capaclia, la cea 600 m
1

Şantierul

(Sondajul de la

Garvăn-Dinogeţia,

SCIV,

1-2/1954

Niculiţel).

B a r n ea şi B u c u r M i t re a, Săpături
le de salvare de la Noviodunum, Materiale, V,
1959, p. 461 şi urm.
2

l.

G. S i m i o n, Săpăturile de
salvare din cimitirul roman de la Isaccea, Materiale, VII, 1960; Exp. Bujor, Dacia, N.S., IV,
1960.
3

Exp. B u j o r

şi

vest de DN 224, iar in 1972 a efectuat un sondaj intr-o "villa rustica'' aflată in vecinăta
tea movilei, la cea. 200 m S-E5 •
0,2 Aceste cercetări au permis delimitarea
a două zone funcţional distincte in antichitate: zona necropolei tumulare a cetăţii Noviodunum, situată la N-E de valea Acic-tepe
şi teritoriul rural cuprins la sud, intre două
aşezări romane: una la Niculiţel, alta situată
între L. Rotund şi L. Telincea, la cea. 5 km
NE de satul Niculiţel. In acest teritoriu au
fost localizate 6 gospodării romane de tip
"villa rustica".
0,3 Afectarea valului de pămînt care înconjoară spre nord comuna Niculiţel ca şi a
altor vestigii arheologice din apropierea acestuia, în special a celor din imediata extremitate de nord a comunei, datorită extinderii
construcţiilor gospodăreşti de la C.A.P. Niculiţel au impus săpături
sistematice in
această zonă, in vederea cercetării şi salvării
mărturiilor arheologice existente.
0,4 In marginea nordică a comunei Niculiţel printre alte vestigii arheologice, a fost
4 Rezultatele acestei cercetări au fost publicate
rle G. Simion, în Peuce, VI, Tulcea, 1977,
p. 126 şi urm., sub titlul ,.Descoperiri noi în teri-

toriul Noviodunens".
5 Vezi
V. H. Bau ma n n, Observaţii arheologice asupra poziţiei şi cronologiei aşezărilor rurale din zona de nord a Niculiţelului, în Peuce,

IV, Tulcea, 19Î3-1975, p. 109
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RAPORT ASUPRA CERCETARILOR ARHEOLOGICE lN "VILLA RUSTICA"

cercetată o "villa rustica" aparţinînd epocii
romane timpurii.
Lucrările au fost finanţate de Muzeul "Deltei Dunării" Tulcea şi au fost conduse de
V. H. Baumann. Săpăturile arheologice s-au
desfăşurat în cursul anilor
1972-1974 şi
1977, în campanii scurte de cea 2-3 săptă
mîni, urmărindu-se încadrarea cronologică,
întinderea, elementele constitutive ale complexului gospodăresc şi structura social-economică a acestuia 6 . Villa de la Niculiţel se
afla situată în apropierea unei necropole tumulare cu movile aplatizate datorită permanentelor arături executate de-a lungul anilor, fiind despărţită de o aşezare de tip "vicus" printr-un mare val de pămînt care înconjoară dinspre nord NiculiţeluF.
0,5 Inainte de cooperativizare intreaga suprafaţă fusese cultivată cu vită de vie. Cu
ocazia plantărilor efectuate, proprietarul a
extras o mare cantitate de piatră, demantelînd o serie de substrucţii, în special în partea de vest şi de sud-vest a villa-ei. In zona
de amplasare a villa-ei în 1962 au fost să
pate şanţuri adînci pentru protejarea dependinţelor C.A.P.-ului de torenţii pluviali care,
după nivelarea valului de pămînt inundau
permanent acest sedor depunînd o rm:are
cantitate de mîl. Aces:te şanvuri au disbrus
vestigiile arheologice întîlnite şi 13iprorape în
întregime incinta de est a villa-'ei.
· 0,6 Toate acestea au îngreunat cercetările
arheologice, făcîndu-le uneori imposibile. Zo6
Exceptînd lucrarea mai sus citată, cercetările
din villa rustica, de la Niculiţel au rămas inedite
pînă la terminarea lor în vara anului 1977. Rezultatele finale le-am prezentat în octombrie 1977
într-o formă prescurtată la sesiunea Muzeului de
istorie naţională şi arheologie din Constanţa, cu
titlul "O villa rustica specializată în creşterea animalelor" şi sub forma unui scurt raport la sesiunea anuală de rapoarte ştiinţifice ţinută la Muzeul de istorie al R. S. România, Buc., 9-11 martie 1978.
7
Aceste precizări se fac numai cu scopul de a
realiza o cît mai reală localizare a villa-ei, fiind
convenţionale din punct de vedere al relaţiei istorice dintre villa şi valul de pămînt din epoca romanităţii tîrzii.

·NICULIŢEL
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na destinată cercetării a fost împărţită în carouri cu latura de 10 m codificate, conform
planului la scara: 1 : 500, cu litere de la A
la U pe axa absciselor şi cu cifre de la 1 la
20 pe axa ordonatelor. Villa se înscrie în carourile D,E,F,G,H,I,J, 9-16 din caroiajul general. Reconstituind pe baza săpăturilor arheologice, configuraţia antică a terenului, putem face precizarea că proprietarul roman
şi-a amplasat gospodăria la marginea
unui
platou nu prea înalt care se pierdea la nord
într-o pantă lină. In această zonă, stratul arheologic se află situat la numai 0,30 m sub
solul actual, pe cînd în rest el începe de la
0,60-0,80 m adîncime, fiind în multe locuri
puternic răscolit, pînă la adîncimea de 1 metru, de arăturile executate anterior şi suprapus de un strat gros de depuneri aluvionare.
1,1 Intreaga zonă a fost sondată iniţial prin
două secţiuni în cruce, în funcţie de care s-au
stabilit patru sectoare de cercetare (!-sud;
II-est; III-nord; IV-vest), executîndu-se 44
de secţiuni a căror 'mărime şi amplasare au
fost condiţionate de obiectivele ştiinţifice urmărite.

1,2 Villa de la

Niculiţel cuprinde o suprade aproximativ 4 593 mp, fiind înconjurată de o incintă construită din piatră legată cu pămînt în tehnica "opus incertum"
de 0,65 m lăţime, prevăzută pe laturile de
nord şi sud de rontraforţi pătraţi de· 0,65 X
0,65 metri. Este de formă rectangulară, cu
laturile mici de 64,40 m lungime situate la
nord şi sud, laturile mari, de est şi de vest,
avînd lungimea 71,35 m. In colţul de sud-est
al gospodăriei a fost descoperită o clădire
dreptunghiulară formată din trei
încăperi
faţă

(A, B, C).
1,3 Primele două încăperi (A şi B) fac corp
comun spre est cu zidul de incintă şi au dimensiuni apropiate. Cea mai mare încăpere,
A este aproximativ de 10 X 11,50 m, [ncăpe
rea B, situată la nord, avînd dimensiunile de
11 X 9,50 m. Cea de a treia încăpere, C, situată la vest, era lungă de aproximativ 20 rn
şi lată de 3 m.
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Acest coridor lung era mărginit la vest de
un zid din piatră legată cu pămînt, ingust de
0,50 m. Compartimentarea interioară a clă
dirii s-a făcut cu ajutorul pereţilor de chirpic. Cele trei încăperi aveau podeau situată
la acelaşi nivel şi realizată din pămînt bătut,
cu pregnante urme de arsură in centrul încăperii B şi puternic incendiată în partea sudică a încăperii A. In faţa coridorului C spre
vest, pe o lăţime aproximativ egală, marcată
la nord de un zid ingust de piatră pe al cărui
capăt a fost surprins postamentul unei baze
de coloane, şi la vest de un fragment dintr-o
. coloană de calcar, se află probabil un portic
(D).

In interiorul acestuia a fost găsită o masă
de chirpic ars, prăbuşită pe podeaua incendiată. Cantitatea mare de ceramică găsiltă în stare fragmentară, diverse
obiecte de uz casni>e - o pia'bră de 'rişniţă,
cîteva piese de bronz, o Hngu~iţă de os toate provenind din zona porti<;ului D, un ac
de argint cu lănţişor din acelaşi metal folosit
pentru prinsul veşmintelor, descoperit in incăperea C, două ace de păr şi două de cusut
din os şi un ac de păr din bronz - provenite din incăperea B, un styllus din fier gă
sit in incăperea A, ca şi procentajul de 60D/o
din numărul total al monetelor descoperite
compactă

Fig. 2. -

in cursul

cercetărilor arheologice, vin să evifaptul că această clădire, cu tot aspectul ei modest şi destul de curios dacă
avem în vedere mărimea încăperilor, a folosit drept locuinţă.
2,0 - Clădirea era mărginită în partea de
nord de un zid masiv din piatră legată cu
pămînt, cu temelia .de 0,60 m, din care s-au
păstrat aproximativ 0,50 m din elevaţia construită din blochete fasonate. In colţul din
nord-vest al încăperii B un fragment de zid
avind aceeaşi structură şi lăţime (0,65 m)
marca o intrare blocată de dărimătura de
chirpic a zidului care despărţea pe restul lungimii, încăperile B şi A de C.
In marginea exterioară a zidului de nord
al clădirii au fost descoperite resturile unui
jgheab unghiular realizat din ţigle şi pietre
late aşezate pe cant, care avea legătură cu o
construcţie special amenajată in vederea reţinerii apelor pluviale rezultate de pe acoperişurile înclinate ale clădirii. Această instalaţie (E) era alcătuită din 3 ziduri de piatră
cu pămînt, construite în tehnica "opus incertum", tencuite cu mortar pe feţele interioare şi dispuse paralel în aşa fel incit formau două canale corespondente. Canalul de
nord, mai îngust (0,40 m), avea legătură cu
jgheabul exterior printr-o deschidere mai
denţieze

Aspect din timpul

săpături!or.
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in formă de pilnie, pe cind cel sudic,
mai lat (0,50 m), forma un fel de bazin cu
marginile ovale, pe fundul căruia se depozitase o mare cantitate de mîl. Construcţia, se
sprijinea la est pe zidul gros al incintei şi
avea pereţii puternic îngroşaţi in locurile care supoi-tau presiunea apei. Avea o lungime
de aproximativ 7 m şi o lăţime de 2,32 m
(respectiv 1/3 din lungime). Această instalaţie originală, construită la nivelul solului, era
o cisternă, care după masivitatea zidurilor,
trebuie să fi avut o înălţime apreciabilă.
2,1 O curte interioară (P) încadrată din
trei părţi de un peristyl, se afla situată in
centrul gospodăriei. Zidul peristylului, înalt
de O 30 m avea baza în forma unei plinte de
.'
'
0,50 m lăţime, construită din pietre de diverse mărimi legate cu pămînt, pe care fusese aranjat regulat un şir de blocuri mari
de piatră. La distanţe care variau între 2,322,35 m, se aflau postamente rectangulare de
calcar cretacic sau blocuri de piatră locală,
mari. Pe patru dintre ele s-au găsit bazele
unor coloane din acelaşi material şi chiar
fragmente din coloanele peristylului.
largă

2,2 Pe mijlocul laturii de nord a peristylului a fost scoasă o coloană întreagă, monolit,
din calcar cretacic, avind 2,14 m lungime şi
un diametru de 0,28 m. Suprapusă unei baze
de coloană de O, 17 m înălţime (7 + 3 + 7),
s-au obţinut 2,31 m care, adăugaţi la înălţi
mea zidului de 0,30 m, ne-au dat înălţimea
de 2,61 m. Această dimensiune corespunde
perfect piciorului roman de 0,29 m 8 , reprezentînd 9 picioare înălţime, ceea ce presupune că acoperişul peristylului se afla la aproximativ 3 m înălţime.
2,3 Verificind folosirea piciorului roman
ca unitate de măsură in construirea villa-ei
de la Niculiţel, nu putem să nu observăm că
dimensiunile incintei (de 71,34X64,38 m) corespund exact numărului de 246 X 220 picioaC f. G r. F 1 ore s c u, Sisteme constructive
romane la Histria, SCIV, IV, 3-4/1953.
8

31 - Materiale

şi cercetări

arheologice
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re, instalaţia pentru reţinerea apei pluviale
are 24 picioare lungime şi 8 picioare lăţime,
aceeaşi dimensiune de 8 picioare au şi spaţiile dintre postamentele de pe zidul peristylului. Peristylul avea latura de est şi probabil
şi cea de vest, surprinsă parţial, de aproximativ 25 m lungime respectiv 86 de picioare,
pe cînd latura de nord, bine delimitată în
cursul săpăturii, de 29 m, reprezintă exact
100 de picioare romane.
2,4 Această curte interioară înconjurată de
peristyl era deschisă larg spre sud. In apropierea colţului de sud-vest al incintei se afla
o intrare '.locgă de 'Cllplroximativ 3 m. Un fragment de coloană descoperit lîngă intrare presupune că poarta era flancată de coloane de
calcar. Prin această intrare se putea pătrun
de în curtea interioară, in pavilionul de locuit, sau direct în zona rezervată dependinţelor.

3,0 Este regretabil că, datorită distrugerilor moderne, partea de sud-vest a villa-ei nu
a putut fi cunoscută suficient. Se poate presupune că amplasarea unei porţi în acest sector s-a făcut mai ales în scopul pătrunderii
directe în zona dependinţelor, fără a deranja
eventual celelalte spaţii aferente gospodăriei.
Aceste dependinţe erau situate în jurul curţii
interioare in zona de vest, nord şi est a acesteia.

arheologice au evidenţiat
existenţa unor spaţii mari in special în partea de nord, delimitate de două şiruri de pilaştri cvasipătraţi construiţi din piatră legată
cu pămînt pe care erau situate postamentele
unor coloane, foarte probabil de lemn, cu secţiune pătrată, în conformitate cu unul din
postamente in care s-a păstrat locul de încastrare al coloanei. Pilaştrii au dimensiuni
de aproximativ 1 X 1,20 m, distanţa dintre ei,
calculată din centrul lor, fiind de 3 m. Cel
mai nordic şi'r de pilaştri se află 'la o distanţă
de 4-5 m de incinta de nord a gospodăriei,
delimitînd spaţiul numit de noi K.
3.1

Cercetările
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Fig. 3. -

Aspect din timpul

Cel de al doilea şir de pilaştri, de dimensiuni ceva mai reduse (1 X 1 m) se situa cu
9 m mai la sud, marcînd un spaţiu - 1 - de
dimensiuni respectabile. La 4 m sud de cel de
al doilea şir de pilaştri s-au descoperit fragmente ale unui zid masiv de piatră legată cu
pămînt, asemănător ca dimensiuni zidului de
incintă.

Acest zid delimita la nord spaţiul H şi crea
la sud un culoar (G) de 2,60 m, de-a lungul
!"'-turii de nord a peristylrului.
Se pare că, iniţial, zidul avea o altă funcţionalitate, deoarece s-a observat o demantelare îngrijită a unor părţi din el pînă la nivelul de călcare şi menţinerea unor fragmente
de cea 3,50 m lungime in scopul departajă
rii spaţiului interior.
Aici au fost descoperite şi resturile unei
vetre ovoidale, de aproximativ 2,20X1,80 m,
întrebuinţată, după grosimea stratului de pă
mînt ars, o perioadă îndelungată de timp.
3,2 In interiorul dependinţelor (K şi !) nu
au fost surprinse elemente care să ateste o
oarecare împărţire a lor. In H, existenţa fragmentelor de zid situate 'in faţa a cite doi
pHaJŞtri, ca şi .poziţia vetrei, pot evidenţia
eventual 'locuri 'd-elimitate de gardud împletite sau din lemn.
3,3 După părerea noastră, aceste dependinţe nu puteau fi destinate decît animalelor
şi in special vitelor. Cantitatea mare de oase
de vită, descoperită in cursul săpăturilor ca
şi nivelul de călcare puternic bătătorit în

săpăturilor.

acest sector, vin in sprijinul afirmaţiei de mai
sus.
3,4 Numărul mare de animale pe care 'trebuie să le fi posedat proprietarul villa-ei de
la Niculiţel este relevat de suprafaţa de peste
1 250 mp destinată adăpostirii lor cit şi de
necesităţile curente de apă potabilă. In afara
cisternei E, despre care am amintit, situată
pe latura nordică a pavilionului de locuit,
aceluiaşi scop ii era destinată cea de a doua
cisternă (F), descoperită in zona estică a gospodăriei, in imediata vecinătate a staulelor
pentru vite.
3,5 Această construcţie are o lungime de
11,90 m, :reSipectiv 40 picioare romane. Este
construită în tehnica "opus latericium" din
cărămizi bipedale (de 0,36 X 0,36 m) şi semipedale de 0,36X0,17 m.
Latura estică de 0,61 m a fost întărită in
exterior de un rînd de pietre prinse cu mortar din var de ·cea 0,20 m grosime. Astfel lă
ţimea laturii de est reprezintă aproximativ
dublul grosimii laturii de vest.
Un zid intermediar imparte interiorul cisternei in două compartimente de dimensiuni
diferite: unul patrulater de 1,65 mx 1,65 m,
celălalt dreptunghiular,
lung de 9,10 mx
1,65 m. Pereţii interiori ai cisternei au fost
acoperiţi de tencuială roz de 2,5 cm, iar pardoseala, realizată dintr-un strat gros de "signinum" acoperit cu "cocciopesto" de aceeaşi
culoare, a fost delimitată printr-o bordură
înaltă de 4 cm şi lată de 8 cm. Nivelul încă-
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perii patrulatere se află cu aproximativ 5 cm
sub nivelul celeilalte, fiind acoperit de un
strat gros, dens, de depuneri aluvionare.
3,6 Construcţia făcea parte din categoria
cisternelor subterane, nivelul său fiind situat
cu 1 m sub nivelul de călcare antic. Masivitatea laturii estice a cisternei relevă că direcţia de scurgere a apelor pluviale era dinspre vest.
4,0 In afara curţii centrale înconjurată pe
peristyl, cercetările arheologice au evidenţiat că întreaga gospodărie era acoperită cu··~
un acoperiş de ţigle şi olane, dispus în aşa fel
încît, prin realizarea unor pante diferite, să
creeze posibilităţi de scurgere a apelor pluviale dinspre vest spre est prin două direcţii,
corespunzător celor două instalaţii de captare: în instalaţia de piatră E, la nivelul solului pe jgheab, în cisterna F, direct de pe
acoperiş. Cele două cisterne de la Niculiţel
ne apar, astfel, construite în conformitate cu
informaţiile transmise de Vitruvius (De arch.
VIII, 6, 14) şi Varro (De re rustica, I, II, 2)
care recomandau situarea acestora în apropierea acoperişurilor, pentru ca şuvoiul de
ploaie să curgă direct în interior, dar şi acoperirea acestor cisterne. Tot Vitruviu, dar şi
Pliniu {Hist. natur. XXXVI, 52) susţineau,
că pentru a se curăţi de eventuale impurităţi,
cisternele trebuiesc compartimentate, îndoite
sau întreite, in cazul celor de la Niculiţe împărţite în două. Palladius (I, 17) recomanda
cisterne mai mult lungi decît largi, iar in
cazul celor care nu sînt subterane, indica
acoperişuri boltite. Forma m'ai mult ovală şi
îngustă a cisternei E, era foarte indicată pentru un astfel de acoperiş.
4,1 Un sistem de alimentare a villa-ei cu
apă potabilă nu a fost descoperit în cursul
cercetărilor arheologice, totuşi au fost găsite
în cîteva locuri (incăperea A, la baza peristylului, pe latura de vest a incintei) fragmente de apeduct ceramic. La aproximativ
50 m sud-vest la villa cercetată de noi a fost
31*
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depistat un mare apeduct orientat sud-est nord-vest, unul din numeroasele apeducte
care transportau apa izvoarelor, captată din
dealurile Niculiţelului, spre. marea cetate a.
Noviodunum-ului. Este lesne de ce credem
că villa de la Niculiţel dispunea de apă potabilă. Distrugerilor moderne şi neputinţei
de a executa o săpătură exhaustivă pe o asemenea suprafaţă la o adîncime relativ mare,
li s-a datorat faptul că nu a fost surpins sistemui de canalizare. ·
. 4,2 In zona împădurită a Niculiţelului ploile erau în antichitate, ca şi acum o jumătate
de secol, foarte abundente, izvoarele aveau
un debit mare de apă, o mare parte a tereriurilor erau folosite pentru păşunat, în special
pantele line ale dealurilor cultivate astăzi cu
viţă de vie. Aceasta explică, de altfel, caracterul preponderent păstoresc al gospodăriei
de la Niculiţel.
5,0 Influenţa romană se face puternic simţită în sistemul de construcţie al villa-ei 9 • Peristylul, caracteristic provinciilor meridionale, reprezintă elementul central, în jurul că
ruia se grupează celelalte construcţii. Incinta
de piatră care împrejmuieşte întreaga gospodăde ca <şi împărţirea spaţiilor intterioare au
ajutorul şirurilor de coloane, aveau menirea
de a grupa cele mai iiŢ~portante dependinţe
ale gospodăriei, care, în cazul îri care proprietarul le-ar fi r~alizat ca piese independente,
ar fi necesitat ·cheltuieli suplimentare şi ar
fi ocupat o mare parte din spaţiul interior,
atît .:de neceşar unei gospodării specializate
în creşterea animalelor. Situarea pavilionului
de locUit în colţul de sud-est al villa-ei s-a
făcut în: scopul delimitării stricte a spaţiului destinat animalelor, dar, mai ales pentru
9

tn general, ferma de la Niculiţel respectă principiile concepţionale ale lui Vitruviu (De architect, VI, 6, 1) referitoare la Tepartizarea spaţiului
interior în jurul unei curţi care reprezintă elementul esenţial şi ale cărei dimensiuni, în cazul
de faţă, sînt calculate după numărul de animale
şi reflectă puterea economică a proprietarului.
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a proteja
nord.

locuinţa

de vînturile reci dinspre

5,1 Ca pretutindeni în lumea

planul villa-ei de la Niculiţel evidenţiază simplitatea şi strictul necesar. Proprietarul, indiferent de originea sa etnică, este un roman
care folosind cu o stTideţe aproa·pe uimitoare, regulile de construcţie universal valabile
în lumea romană, îşi adaptează gospodăria
mediului natural existent şi necesităţii de a
valorifica resursele "praedium-ului" său, subordonîndu-1 unei activităţi destinate schimbului.
5,2 Simplitatea villa-ei derivă din funcţio
nalitatea sa şi nu din posibilităţile materiale
red~se ale proprietarului. Că aşa trebuie să
fi fost, o demonstrează evoluţia structurală
a gospodăriei. In construcţia villa-ei au fost
sesizate demolări de ziduri şi refaceri prin
refolosirea unor materiale vechi, adausuri şi
extinderi. Săpăturile executate în zona pavilionului de locuit au evidenţiat, pe baza
observaţiilor stratigrafice şi
numismatice,
existenţa a două faze sucesive de locuire, de
la începutul sec. II e.n. şi pînă la mijlocul
sec. III e.n., marcată de o distrugere survenită în timpul domniei împăratului Marcus
Aurelius şi o altă distrugere pe la 249 e.n.,
după care villa de la Niculiţel işi încetează
existenţa. Aceste observaţii, verificate pe
pa'l'ICursul desfă•şurării cercetădlor arheologice, au demonstrat că peristylul în forma sa
actuală a fost construit la o dată posterioară
anului 141 e.n., cu care ocazie, sub postamentul colţului său de N-E a fost pusă aşa cum
se mai obişnuieşte şi astăzi, o manetă de argint de la Diva Faustina. Cu prilejul unei
refaceri constructorii au refolosit ca baze de
coloane, postamente mai vechi sau dale de
calcar pe care au schiţat, destul de neîndemînatec, elementele lor componente - plinta şi dusina. Ba, mai mult decît atît, au improvizat un postament dintr-o piatră de rîş
niţă.

romană,
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s-a constatat că fragmentele
de zid care despart culoarul G de dependinţele rezervate animalelor, făceau parte iniţial dintr-un zid continuu, reprezentînd foarte probabil incinta de nord a gospodăriei in
prima etapă.
Această constatare se bazează şi pe faptul
că· nivelul de locuire, cuprins intre zid şi pilaştrii care delimitau spaţiul H, suprapunea
direct un strat de pămînt negru, fără depuneri arheologice reprezentînd în prima etapă
vegetalul din afaora gospodări·ei. Cum arăta
villa în această etapă, este dificil de spus,
numai pe baza a citorva elemente care au
mai putut fi cercetate. Cu certitudine că cuprindea un spaţiu mult mai restrîns decît în
etapa a doua cînd are loc o amplificare a gospodăriei, prin construirea dependinţelor pentru animale, lărgirea şi întărirea cu contraforţi a incintei.
5,4

Totodată

5,5 Aspectul modest al pavilionului de S-E,
sale mari care depăşesc spaţiul util
destinat unor camere, în cazul în care ar fi
fost locuite de proprietar, evidenţiază un alt
aspect al villa-ei, strins legat de însăşi funcţionalitatea ei. Cu singuranţă că încăperile
pavilionului de S-E erau locuite, fapt releVTat şi la începutul expunerii. Dar villa de la
Niculiţel era adaptată creşterii
animalelor,
iar proprietarul, desigur om înstărit, îşi avea
locuinţa la Noviodunum, sau mai probabil în
aşezarea de tip "vicus" din apropiere. Gospodăria de la Niculiţel nu face parte din categoria de "villae rusticae" rezidenţiale şi în
acest sens, pavilionul de S-E era destinat personalului - păstorilor şi îngrijitorilor- pus
sub supravegherea unui intendent.
5,6 O situaţie sumară ne relevă faptul că
din cele aproape 150 de fragmente ceramice
tipice scoase din săpătură, 116 aparţin eeramicii de uz comun după cum urmează: 18 oale cu apucători, 10 oale-borcan, 22 străchini,
14 castroane, 22 farfurii, 10 ulcioare şi 20
amfore.
încăperile
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Un raport, intre spaţiul de locuit şi cel destinat animalelor pe de o parte şi, intre acestea şi procentajul de ceramică de uz comun,
pe de altă parte, ne îndeamnă să estimăm
numărul personalului villa-ei la aproximativ
10-15 oameni.
Fără a intra în alte detalii, privind originea etnică sau regimul juridic al proprietăţii
de la Niculiţel, care depăşesc cadrul raportului de faţă, incheiem prin a menţiona că,
"villa rustica" cercetată la Niculiţel, este asemănătoare tipului meridional cu caracter păs-

toresc, găsindu-şi analogii sigure in centrul
ItalieP 0 •
Dar, dincolo de asemănări, villa rustica de
la Niculiţel îşi are originalitate ei, izvorîtă
din diversitatea tipologică a acestor gospodării, cauzată de o multitudine de factori,
aducindu-şi în acest fel un aport substanţial
la cunoaşterţa acestui gen de proprietăţi,
atît de larg răspîndite în lumea romană, dar
încă insuficient cunoscut pe teritoriul Dobrogei.
10

Vezi,

manische

K!.

S w o b oda, Romische und ·roWien, 1924, p. 10-30

Palăste,
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A. PANAITESCU

DESCOPERIRI PE VIA FORENSIS
A MUNICIPIULUI .TROPAEUM TRAIANI

Î n anul 1977 au inceput cercetări arheologice

sistematice pe Via Forensist, ele pornesc de
la colţul de sud-est al porticului de pe latura
lungă, de est, a basilicii forensis şi continuă
către sud, spre poarta de sud a cetăţii, in scopul descoperirii unor noi cartiere şi edificii şi
al drar:ifică'fii unor aspecte din existenta OQ"af?uLui ~roman şi romano-.Jbizantin. Dată fiind
situaţia de inceput a sălpăturHor ne vom-rezuma in rindurile ce urmează la unele probleme de stratigrafie bazate pe descope~irile
monetare făcute şi la o fibulă deosebit de
importantă găsită in cursul anului acestuia
'
urmînd ca odată cu campaniile viitoare să
prezentăm şi alte aspecte ridicate de complexitatea vieţii desfăşurate pe teritoriul urbei
antice.
O primă serie de probleme au apărut ca
urmare a descoperirii pe via forensis, la
adîncimi ce variază intre 1,30 şi 0,80 m de
la nivelul actual, a unui pavaj. Pavajul a fost
surprins in toate cele nouă secţiuni exe.cutate2 (vezi fig. 1) şi porneşte din dreptul colţu1 O denumim astfel deoarece ne referim la perioada post-constantiniană. In lucrările de specialitate mai este denumită şi via cardo, vezi I. Barn e a : "Cetatea Tropaeum Traiani in lumina ultimelor săpături arheologice", Pontica, 10, 1977,
p. 265.
2 Secţiunile sînt orientate est-vest, deci perpendiculare pe axul străzii şi au următoarea ordine
de la nord la sud; Ds-1, Ds-2, Ds3, Ds4, Ds5, Ds6:
Ds7, DsB, Ds9.

lui de sud-est al porticului forensis, cel de
pe latura de est a bazilicii cu acelaşi nume.
Este compus in anumite porţiuni, cele care
incep de la nord spre sud 3 , din bolovani asemănători pietrelor de riu de dimensiuni mici
avind ca liant pămînt bine bătătorit şi in
anumite zone fragmente ceramice: cărămidă
şi ţiglă, toate aşezate pe un strat de pămînt
galben bine tasat. In ultimele secţiuni pavajul este format numai din fragmente ceramice prinse tot într-un strat de pămînt galben. Structura pavajului în prima sa porţiu
ne evidenţiază o tehnică de construcţie întilnită şi pe via principalis unde cercetările mai
vechi şi mai recente au descoperit un "blocaj de piatră întărită cu ţărînă" dedesuptul
căruia urmează pămînt galben bătătorit 4 •
ln ultima· secţiune, chiar pe pavaj, a fost
descoperită o monedă emisă între anii 3643785 in vremea împăratului Valentinian I.
Pornind de la faptul că prima porţiune, cea
constituită din bolovani, se află la acelaşi nivel cu porticul forensis şi adăugînd moneda
descoperită pe porţiunea formată numai din
Este vorba de porţiunea ce incepe din colţul
de sud-est al porticului forensis şi care se continuă
in Ds1, Ds2, Ds3, Ds4, Ds5 şi Ds6.
4 G.
M u r nu: "Noi săpături in cetatea Tropaeum", 1910, p. 11. Deasupra acestora aflîndu-se
lespezile cu care era pavată via principalis.
$ Moneda a fost găsită la 1,30 m de la nivelul
actual de călcare in momentul în care se executa
curăţirea porţiunii respective. Este de tip securitas
reipublicae, L.R.B.C. II.
3
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fragmente ceramice putem enunţa, cu rezervele cuvenite 6 , ipoteza că în a doua jumătate
a sec. IV e.n. a avut loc o refacere a pavajului străzii, pavaj construit în prima jumătate
a secolului sub împăraţii Constantin şi Licinius. Refacerea a afectat doar anumite porţiuni din stradă, eventual fiind corelată cu
o oarecare reducere a lărgimii ei. Această situaţie ar putea determina ideia că
porticul
forensis a fost înălţat in cursul sec. IV e.n.,
fie in vremea constantiniană, fie in perioada
de relativă pacificare a provinciilor de la
Dunărea de Jos in timpul împăraţilor Valentinian, Graţian, Teodosiu I şi Arcadiu 7 , timp
in care se constată o activitate constructivă
şi de reparaţii remarcabilă. ln cazul în care
pavajul din prima porţiune este de epocă
constantiană avem o analogie
cronologică
evidentă cu via principalis 8 • (fig. 2/1).
Incercind să sintetizăm această situaţie putem afirma că ne aflăm in faţa unui nivel de
utilizare al străzii databil pentru sec. IV e.n.,
cu reparaţiile justificate de o perioadă de o
jumătate de secol de folosire
a pavajului:
Nil şi NII/1.
Deasupra pavajului prezentat am surprins
in profil, in toate secţiunile un strat de pă
mînt galben bine bătătorit cu o grosime de
38 cm peste care se distinge un al doilea pavaj, mai subţire, în care predomină fragmentele ceramice dar întîlnim şi pietriş. In încercarea de a data acest al doilea nivel al
viei forensis ne vom sprijini pe cîteva date
oferite de descoperirile făcute pe o stradă secundară ce o intersectează şi pe ceea ce ne
arată profilul din partea de nord a săpăturii.
Pornind de la acestea observăm că nivelului
al doilea îi corespunde baza, sub formă de
soclu, a unui edificiu care se continuă pe latura de sud a sa către est. Edificiul nu are

2·19

in porţiunea pe care am surprins-o pe via
forensis fundaţie, dar utilizează pe strada secundară o fundaţie mai veche, probabil de
la începutul sec. IV e.n. 9 • In Dc/2 a fost surprins pe o mică porţiune un pavaj asemănă
tor ca structură cu cel din ultima porţiune a
viei forensis, pentru ca în Dc/1 la 'minus 1 m
de la nivelul actual să fie descoperită o monedă datată între anii 383-395 e.n. in vremea lui Arcadiu 10 • Mai adăugăm la argumentele enunţate şi lipsa unei porţiuni din
pavajul viei forensis, Nil, chiar in dreptul
intersecţiei cu strada secundară. Bazaţi pe
situaţia amintită credem ca probabilă o acoperire a primului nivel reparat cu un strat
de pămînt galben bine bătătorit în care au
fost tasate fragmente ceramice şi pietriş, poate pentru a da un aspect stradal unitar în
zona de centru a cetăţii în vremea împăratu
lui Teodosiu I cind, se ştie, acesta pe la 386
e.n. a t·recut pe drumul ·Ma·rcianopolis T·ropaeum în timpul înrf•ringerii ostrogoţilor
în de~ta DunăTii 11 • Avean lin asemenea condiţii un al doHea nivel al s'brăzii forensis
dabat ·la sfîT'Şitul sec. IV e.n. NIII 12 •
In legătură cu strada secundară o monedă
descoperită tot la nivelul pavajului datează
din anii 561-562 din perioada lui Iustinian 13 •
Este vorba deci de utilizarea acestei străzi şi
la jumătatea secolului VI e.n., situaţie ce o
putem extinde şi la via forensis.
9

Dacia N.S., 21, 1977, p. 247. Autoarea denu-

6 1.
Bar ne a: op. cit., p. 266. AutDrul este
pentru o probabilă înălţare a porticului la sfîrşitul sec. V şi prima jumătate a sec. VI e.n.
7 G.
Murnu: op. cit., v.· 20; V. Pârvan:
"Cetatea Tropaeum", B.C.M. I, 4, 1911, p. 187.
8 M.
Măr g in ea nu C î r s toi u: ,,Problt-

acest pavaj NII şi îl datează în prima jua sec. IV e.n.
1° Fundaţia este formată din piatră de dimensiune mijlocie prinsă cu pămînt, asemănătoare cu
fundaţia basilicii forensis
descoperită în
cursul
campaniei din anul 1977 şi înscrisă în categoria
"zidurilor uscate".
11 Este de tip salus reipublicae, AE, 4, L.R.B.C.
II, 1978.
12 D.I.D., val. 2, 1968, p. 405-406.
13 Cercetările viitoare vor oferi un cadru mai
larg pentru a preciza legătura ce există între evenimentele din ultimul sfert al sec. IV e.n. şi efectele negative pe care le-au avut asupra cetăţii
Tropaeenilor. Vezi I. Bar ne a: op. cit., p. 266,
C. S c o r p an: "Cercetări topografice şi stratigra-

mes d'architecture concernant la citerne romaine
et la basilique chnHienne de Tropaeum Traian.

fice asupra limes-ului romana-bizantin la Dună
rea de Jos", teză de doctorat (rezumat), 1978, p. 23.

32 - Materiale

şi cercetări

arheologice

meşte

mătate
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Este probabil că pînă la sfîrşitul vieţii ur- una din anii 547-548 e.n., Iustinian şi alta
bane din cetate în această zonă să mai fi avut din 573-574 Iustin al II-lea 16 • Este probabil
loc refaceri şi modificări ale pavajului celor o ultimă fază de locuiTe, o fază care cuprinde
două străzi. A·Pgumentăun afirmaţi1a prin eşi o refacere care nu mai ţine seama de estexistenţa pe via principalis a unei ultime
tica constructivă, încheiată de ·atacul avar de
faze de refacere ·realizată în sec. VI e.n. în la 586 e.n. In sprijinul afirmaţiei noastre mai
vremea •lui Iustinian şi de9coperirea lo[' la vin două elemente; un chiup aflat în colţul
nord, peste drum de baziliea forensis, a u- de sud-est al încăperii spart de piatra pră
nor monede de la acelaşi împă•rat a'flaJte Ia buşită din zidul de est şi o puternică urmă
temelia edificiilor din zonă. 14 •
de incendiu pe strada secundară lîngă care
O altă serie de probleme se referă la edifi- s-au găsit o monedă de la Iustinian şi una
ciile din estul viei forensis. O primă clădire, ilizibilă datorită şederii ei în foc, nivelul de
arsură de la sfîrşitul sec. VI e.n. fiind surdescoperită parţial, se află la intersecţia viei
forensis cu strada secundară. Edificiul, aşa prins şi in alte locuri din cetate, străzi, carcum aminteam, a fost ridicat la sfîrşitul sec. tere de locuinţe, turnuri 17 •
IV e.n., are intrarea pe str. secundară şi ziO piesă interesantă prin problemele pe cadul pe care l-am surprins format dintr-:-un re le pune a fost descoperită, tot in Dc/3, la
parament de blocuri paralelipipedice prinse minus 0,50 m de la ni'Velul actual in dăr1cu pămînt şi întărite din loc în loc cu frag- mătura provenită de la zid.ul. de est. Este o
mente ceramice, iar emplectonul din bolovani fibulă de formă circulară avînd D=3,5 cm
prinşi cu pămînt. Grosimea lui este de 0,80 m
şi gr=0,2 cm confecţionată, prin turnare, din
şi se află în Dc/1.
bronz. In interior~! cercului se găsesc trei
In Dc/3 întîlnim o situaţie stratigrafică litere R.N.A. Pe spatele piesei se păs
trează locul de fixare şi acela de princoncludentă in privinţa unor nivele de viaţă
dere
al arcului. Legat de semnificaţia celor
din această zonă centrală a oraşului. In protrei
litere
credem că sint creştine. La această
filul de nord se găseşte un zid asemănător
celui de Dc/1. Pe fundul casetei există o po- concluzie aducem următoarele argumente.
dină de pămînt galben bine bătătorit care · Unul este acela că fibula a fost descoperită
în zona centrală a oraşului în apropierea unor
nivelează un zid mai vechi de 0,65 m grosime
pe care s-a găsit o monedă de la jumătatea edificii creştine (basilica cu transept, basilica
sec. V e.n. Se poate constata în acest context "simplă") intr-un nivel datat in sec. V-VI
o refacere a locuinţei respective la jumătatea e.n. 18 în care avem o populaţie creştină masecolului amintit locuinţa fiind însă construi- joritară. In al doilea rind analogiile cu intă iniţial odată cu edificiul din Dc/1 deci la
scripţiile creştine din această epocă întăresc
sfîrşitul sec. IV e.n. 15 . Aproape de nivelul acafirmaţia noastră, scrisul inscripţiilor este netual de călcare, la 0,20 m tot în Dc/3 a fost
16 Zidul din Dc/1 şi cel din Dc/3 delimitează la
identificat un alt zid, poate chia'f :fundaţie,
aflat pe latura de est a casetei format din blo- nord şi la sud strada secundară la NIII.
17 Pentru Iustinian vezi D.O.W.I., p. 99, iar pencuri de dimensiuni mari prinse cu pămînt în
tru Iustin al II-lea, M.I.B., p. 94, nr. 43 a.
care sînt zidite şi două baze de coloană (vezi
18 G r .. Toci 1 e s cu:
Biblioteca Acad. R.S.R.,
fig. 2/2 şi 3/1 şi 3/2). In pămîntul cercetat secţia manuscrise, fond Tocilesc:U, mss. 5128, filedin această zonă au fost găsite două monede le 26, 29, 84, 92, 93; G h. Papuc : "Consideraţii
Moneda a fost găsită în Dc/2 şi este emisă în
Nicomedia, D.O.W.I., p. 123, nr. 159.1.
15 M.
Măr g in ea nu-C î r s toi u:
op. cit.,
p. 247. Ultimul nivel este denumit NIII; V. Pârvan: op. cit., p. 190.
14
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asupra perioadei de sfîrşit a cetăţii Tropaeum Traiani", Pontica 10, 1977, p. 358; C. Scor pa n: op.
cit., p. 14, 23, 24; idem, Pontica 5, p. 357. Este
certă folosirea sporadică a locuinţei în discuţie şi
după 586 e.n., situaţie care se mai întîlneşte in
cetate.
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DESCOPERIRI PE VIA FORENSIS A MUNICIPIULUI TROPAEUM TRAIAN!

glijent, influenţat fiind de cel cursiv 19 ori literele de pe fibulă dovedesc influenţa respectivă. Un alt element care vine în sprijinul
ipotezei este ligatura existentă între literele
N şi A şi care nu poate fi pusă numai pe seama tiparului în care a fost turnată piesa, Situaţii
asemănătoare întîlnim la inscripţiile
creştine încă din sec. IV e.n. 20 • In al patrulea rînd în onomastica creştină numele vechi,
păgîne, sînt părăsite în sec. IV-VI e.n. şi
înlocuite cu altele luate după personalităţi
religioase sau întruchipînd anumite virtuţi,
ne limităm la următoarele exemple: Nonna,
Nonnas, Nazarianus. De asemenea inscripţiile
creştine provenind din Scythia Minor, excepMonedele descoperite sînt de la jumătatea
sec. V e.n. pînă la Iustinian 547-548. (vezi nota 16).
2o M. Munteanu: "Mărturii creştine păstrate
in muzeul de arheologie Constanta". De la Dunăre
la Mare, mărturii istorice şi monumente de artă
creştină, 1977, p, 98; E m. Popescu: "Cîteva
consideraţii cu privire la limba inscripţiilor creş
tine din Scythia Minor", idem, p. 1(.3.
21 M o Il y
Te as da 1 e, S mit h: "The devlopement of the altar canopy in Roma", Revista di
archeologia cris;tiana, 1-4, 1974, p. 386, fig. 4, numele de Gaudentianus avînd AV pe o medalie din
epoca lui Constantin cel Mare.
19
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litoralul pontic, sînt cu rare excepredactate în limba latină vulgară 21 •
In sfîrşit pe teritoriul Daciei obiectele
creştine 22 s-au descoperit, fără excepţia, în aşezări cunoscute ca mari cenlt;r-e unbane sau
în &Şezări rrura1e din v·remea stăpînirii 'l'Omane, con'text ce poate fi extins :şi lâ teritoriul Scythiei Minore 23 •
Pe baza argumentaţiei prezentate subliniem caracterul creştin al literelor -de pe Iibulă şi propunem următoarea formulă: R(ex)
N(axarianus) A (fiind literă apocaliptică). Dacă cevcetările viitoa.<re, atit în incinta celtă·ţii
cît şi in necropolele acesteia, vor confirma
ipoteza atunci fibula cu litere creştine de la
Tropaeum Traiani va constitui un argument
puternic în dovedirea originii latine a creş
tinismului de la Dunărea de Jos.
ţie făcînd

ţii

E m. Popescu: op. cit., p. 123, 127; 1. Bar"Les monuments paleochretiens de Roumanie" în Pontificio instituto de archeologia cristiana, 6, 1977, p. 29. Chiar la Tropaeum Traiani este
menţionată o
inscripţie
paleocreştină
bilingvă,
N. 81 în catalog, fig. 33, p. 112. ·
23
D. P ro ta se: "Problema continuităţii in
Dacia in lumina arheologiei şi numismaticii", 196€,
p. 157.
2

2

n ea:
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ALEXANDRU SUCEVEANU

In campania

A

RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
DE LA FÎNTÎNELE DIN ANUL 1978

Revenind la descoperirile campaniei din
continuat cercetările în nucleul din sudul sa- 1978 - care amplificate şi desigur corelate
tului (început în 1975) lărgind spre sud su- cu alte cercetări similare, despre care (cu excepţia celor ale lui V. H. Baumann) nu avem
prafeţele II şi III, în funcţie de dimensiunile
însă din păcate nici o ştire, vor ajunge să
clădirii identificate din secţiunea I.
In ordinea cronologică a descoperirilor constituie cîndva un suport mai sigur pentru
o teoria de felul celei anunţate - să menţio
menţionăm că, pe lîngă mai vechile materiale ceramice aparţinînd epocii tîrzii a bron- năm înainte de toate faptul că stratigrafia
zului (cultura Noua), în acest an a apărut în postulată încă din 1975 n-a avut decît să fie
·
S II (-0,65-1,05 m) ceramică de tip Baba- pe deplin confirmată.
Astfel nivelul I aflat în S I şi III la adîndag oeea ce, dacă înţelegem corect lUCI"'.lrile
(pe baza informaţiilor primite de la prof. D. cimea medie de 1,00-1,05 m (în S II el treBerciu, S. Morintz, A. D. Alexandrescu), ar buie să fi fost oricum mai sus, ceea ce H face
asigura o continuitate neîntreruptă a acestei greu de distrus de nivelul II, dacă într-adeaşezări de la sfîrşitul mileniului II î.e.n., pînă
văr aici va fi şi existat nivelul I) ne prezintă
către mijlocul mileniului I î.e.n. După o pezidul din sudul construcţiei, distrus de comrioadă pentru care nu avem momentan partimentările suferite în timpul nivelului II.
nici un indiciu arheologic, urmează locuirea Neavînd nici un indiciu pentru limita de
romană (asupra căreia vom reveni)
dintre nord a clădirii în acest moment socotim că
secolele II-IfVI e.n. pentru ca ultimul frag- cea vizibilă în N II va fi existat încă din timment ceramic din zonă să dateze din secolele pul nivelului I, ea fiind doar reparată ulteIX-X e.n. Această sumară reluare a crono- rior. ~a cum am mai spus-o, nivelul I care
logiei aşezării pe care o cercetăm are rostul se poate data în prima jumătate a sec. II e.n.,
fireşte să semnaleze importanţa deosebită a
se caracterizează printr-un numeros mateacestei cercetări care - cu toată modestia rial indigen, situaţia în care existenţa unei
fondurilor puse la dispoziţie - ar atesta una villa rustica, încă din acest moment, ne apare
dintre cele mai remarcabile continuităţi de mai grea de susţinut.
locuire din Dobrogea. Şi fenomenul ne apare
Nici pentru perioada următoare (altfel spus
cu atît mai interesant cu cît se petrece în N II. - ultimul sfert al sec. I - prima
mediul rural pre şi post existent dominaţiei jumătate a sec. III e.n.) nu putem postula
romane, cel care odată rorrianizat avea să existenţa unei villa rustica, cîtă vreme resperpetueze sinteza daca-romană, baza etno- turile de locuire se întind pe o rază de cîteva
genezei poporului român.
hectare. Mai normală ni s-ar părea, în acest

arheologică din 1978 ne-am
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caz, denumirea de vicus eventual cu v~terani
şi cetăţeni romani, clădirea pe care o cercetăm fiind una dintre locuinţele acestui vicus.
Inclinăm deci pentru opinia după care comunitatea avută în vedere s-ar fi intitulat
acum veterani et cives Romani et Consistentes vico ... (o descoperire fericită ar putea
suplini cele două lacune, în măsura în care
descoperirile din 1978 n-au făcut decît să
confirme profundele mutaţii pe care le-a suferit clădirea în cel de-al doilea moment de
existenţă. Ceramica este integrală de factură
romană, chiar cele cîteva fragmente cenuşii
cu brîu alveolar sînt executate acum la roată.
Las la o parte alte descoperiri care confirmă
o "romanizare" materială a complexului cercetat (sticlă, metale, opaiţe, amfore etc.) şi
mă opresc la fragmentele arhitectonice descoperite în 1977 dar a căror poziţie stratigrafică nu era clară atunci.
Descoperirea
unui nou fragment de data aceasta clar pe
podeaua locuinţei din N II (aflată la 0,550,65 m) precum şi reanalizarea situaţiei din
1977 ne-au dus la concluzia că bazele de
coloană precum şi coloanele au aparţinut clar
monumentului II, ele fiind apoi (în N III)
băgate într-o groapă ce perfora şi N 1.
Construcţia pe care o cercetăm ar fi putut
avea deci aspectul unei Villa, poate chiar
elegantă, dar juridic vorbind nu credem că
se poate vorbi de o formă plus acareturile
respective - care era prin definiţie izolată ci de o locuinţă dintr-un sat roman
al cărei contur exact, oricum pe o suprafaţă
de cîteva sute de m 2 , rămîne a fi precizat
de viitoarele cercetări.

Reamintind doar că în nucleul de la nord
de sat situaţia este inversă Qîn primul nivel
numai ceramică romană, în al doilea multe
materiale ceramice indigene), nu facem decît să atragem atenţia asupra avansurilor şi
secularilor fireşti ale mediului indigen la
impactul roman, situaţia ce ar trebui avută
în vedere fie şi numai teoretic pentru studiul procesului de romanizare.
După o puternică distrugere urmată de o
perioadă mai îndelungată de părăsire (peste
un strat gros de arsură se află întregul acoperiş prăbuşit, al clădirii) viaţa se reia în
forme mult mai modeste, utilizînd parte din
zidurile vechii construcţii. Ceramica descoperită în acest an în N III aflat în medie
la 0,30-0,40 m - confirmă datarea lui în
secolele IV-V e.n. (amfora cu striuri drepte, cupe şi boluri cu firniş etc.). Acestor elemente de datare sîntem astăzi în situaţia să
le adăugăm două monede una găsită lîngă
săpătura noastră, alta pe un bot de deal aflat
la 150 m la Vest, ambele datînd de la mijlocul secolului IV e.n. (Constantius Gallus
- 351/354 e.n. şi respectiv Constantius II 355/3&1).
Reamintind că pînă la indiciile de locuire
de secol IX-X e.n. ar rămîne o perioadă
destul de lungă de hiatus, pe care o sperăm
însă anulată de noi descoperiri din zonă sau
din vecinătatea ei, încheiem sumara prezentare a campaniei din 1978 cu speranţa că
fondurile pentru campania din 1979 vor asigura un raport mult mai consistent pentru
viitoarea sesiune.
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1. AL ALDEA,
V. MOGA,

H. CIUGUDEANU

SAPATURILE ARHEOLOGICE
DE LA GHIRBOM
[Campania 1978]
Raport preliminar

Săpăturile din vara anului 1978, efectuate
in punctul numit "Intre veli", situat la marginea de sud a satului Ghirbom, au avut ca
scop principal continuarea cercetării aşeză
rii rurale romane surprinsă aici în campaniile din anii precedenţi.
Locuirea antică se situează pe pantele de
sud-est ale dealului ce mărgineşte spre vest
-nord-vest pîrîul Hambocului.
In campania din 1978 au fost deschise trei
secţiuni şi o suprafaţă
(S. VI, S. VII şi
S. VIII) în zona marginală de sud a aşezării.
In S. VI şi suprafaţa A a fost descoperită o
nouă locuinţă romană, din care s-au mai
păstrat doar substrucţiile din piatră de rîu
şi cărămidă. Datorită erodării puternice a
solului şi a lucrărilor agricole intense, locuinţa romană a fost în mare parte distrusă,
păstrîndu-se doar parţial.
Din ceea ce s-a păstrat putem stabili că
ea a avut o formă patrulateră dreptunghiulară.

Dezvelirea interiorului locuinţei a permis
recuperarea a numeroase fragmente ceramice, aparţinînd categoriei ceramicii roşii, lucrată la roată, bine cunoscută în repertoriul
ceramicii provinciale romane: străchini, oale
pentru provizii, cu buza dreaptă, funduri
inelare etc. In interiorul locuinţei au fost
descoperite şi piese confecţionate din metal,
constînd din cuie de fier, un fragment dintr-un mic clopot şi o aplică trapezoidală,
33 - Materiale

şi cercetări

arheologice

cu două nituri, ambele piese din
bronz. Aceste materiale, mai puţin numeroase ca în campaniile precedente, indică,
după toate probabilităţile, caracterul agrar
al aşezării romane de la Ghirbom, unde, cercetările din 1974 şi 1975 au scos la lumină
substrucţiile unor clădiri, dintre care una,
dezvelită integral în 1975, a fost prevăzută
cu sistem de încălzire bazat pe hypocaustum.
Secţiunea VII, aflată spre nord-est de cea
prezentată anterior, s-a dovedit mult mai
bogată în vestigii arheologice.
Din punct de vedere stratigrafic, situaţia
în cadrul acestei secţiuni se prezintă astfel:
La baza stratului de cultură se află un nivel de locuire neolitică, aparţinînd culturii
Vinca-Turdaş, faza B2. Materialul ceramic
rezultat provine de la vase grosiere, de culoare cărămizie sau neagră, dar şi de la vase
de bună factură, confecţionate dintr-o pastă
fină, îngrijit lucrată. Formele ceramice cele
mai frecvente sînt vasele cu pereţii drepţi,
tronconice, vasele în formă de bol sau stră
chinile. Au fost descoperite şi cîteva picioare
de cupe, pline în interior, specific turdă
prevăzută

şiene.

Motivele ornamentale cele mai frecvente
sînt binecunoscutele benzi umplute cu puncte incizate, formînd un decor unghiular, dar
s-a descoperit şi un fragment dintr-un văs
cior cu pereţi subţiri, lustruiţi şi decoraţi cu
caneluri fine, orizontale.
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în partea superioară a siratului de
au fost scoase la iveală şi materiale
romane, în special fragmente de ţigle şi că
rămizi, dar şi cîteva fragmente de vase, stratigrafic nu a fost surprins un nivel roman.
Nu este de loc exclus ca acest nivel să fi dispărut în urma eroziunii şi, mai ales, a distrugerii acestuia de către locuirea ulterioară,
feudală timpurie.
Această ultimă locuire, păstrată doar în
anumite zone, a fost semnalată încă din cercetările efectuate în 1974.
In secţiunea de care ne ocupăm, urmele
feudale timpurii au fost surprinse doar în
zona celor două bordeie descoperi te (în carourile 8-9 şi 17-20). Primul bordei (B 1), secţionat doar printr-o margine a lui, coboară
în solul viu pînă la o adîncime de 2,00 m de
la nivelul actual. In pămîntul de umplutură
a bordeiului au fost găsite foarte multe fragmente ceramice specifice secolelor XI-XIII:
buze şi pereţi de căldăruşe de lut, fragmente de oale-borcan decorate cu incizii orizontale sau cu benzi ondulate. Vasele erau lucrate la roata rapidă, cu o pastă de bună
calitate, de culoare neagră, brună sau cără
mizie. In umplutura bordeiului au fost găsite
şi foarte multe oase de animale, cărbune şi
Deşi

cultură

Fig. 2.

In categoria materialului ceramic menţio
năm şi descoperirea unui fragment provenit
dintr-o statuetă de lut, extrem de deteriorată, încît nu putem da, cel puţin pînă în
momentul de faţă, nici un fel de precizări.
Materialele litice sînt ilustrate prin nuclee, aşchii şi lame de silex, cîteva lame de
obsidian, o mică dăltiţă de piatră şi cîteva
fragmente provenite din rîşniţe de mînă.
In cuprinsul secţiunii nu am surprins nici
o locuinţă neolitică. Cu toate acestea, în nivelul neolitic au fost descoperite foarte multe fragmente de chirpic, provenite, probabil,
de la o locuinţă de suprafaţă aflată în zona
respectivă.

Din punct de vedere stratigrafic, nivelul
corespunzător locuirii turdăşiene, cu o grosime medie de cea 0,50 m, nu este continuu, fiind puternic afectat atît de locuirile
ulterioare, cît şi de scurgerile de apă pe
panta dealului.
33*

cenuşe.

Cel de al doilea bordei (B 2), aflat în cade sud al secţiunii a fost secţionat
median, fiind cuprins între carourile 17-20
(pe o lungime de 6 m, continuîndu-se înspre
sud), adîncindu-se pînă la 2,10 m în solul
viu. Ca şi în cazul bordeiului descris anterior, din umplutura acestuia au ieşit la
iveală numeroase fragmente ceramice, aparţinînd aceloraşi tipuri de vase, oase de animale, cărbune şi cenuşe. In plus, aici a fost
descoperită şi o piatră provenită de la o
tocilă pentru ascuţit, de formă aproximativ
rotundă, plată şi cu o perforaţie centrală.
Muchea, lată de 6-7 cm, era puternic lustruită, dovedind folosirea ei îndelungată.
Secţiunea VIII, deschisă spre vest de S.
VII, nu a mai dat la iveală nici un fel de mapătul

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

o~--------~----~----------------~2~---------------J~-----

[![]

Humus

~

Nivel

Turdaş

~

• Os

Bordee

şec.

XI-XIII

o

Chirpic

~

GHIRBOM - .. Tntre veli " - 1978
S VII. Profilul peretelui de V.

Se. 1:25

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

Depuneri aluvionare
~ Piatră

r=-:-=-=1

~

i

1~

Ol

6

9

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

9

'f.
1·~

......-

f7

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

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

nrrm

M

Humus
Nivel roman

a

Zona \ocutnte·I romane

Q

CSol negru kri\ loluvlunl)

c=J

Sol

'1/IU

GH\RBOM -.,Intre veli" -1978
s. \JI - Prof1lul peretelui ele V in
zona locuintei romane
.

Fig. 4.

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

Sc::1:25.

261

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA GHIRBOM

terial neolitic, ci numai roman şi feudal timpuriu, extrem de amestecat. De altfel şi
compoziţia solului (amestec de humus cu lut
galben) ne-a dat posibilitatea să conchidem
că în această zonă eroziunea a fost extrem
de puternică, materialele arheologice găsite
- puţine la număr - provenind din scurgerile de pe panta dealului.
Se impune, pe viitor, concentrarea sapaturilor în zona aflată înspre satul actual
(spre nord-est de zona cercetată), unde se
pare că locuirea a fost mai intensă.
Este interesant de urmărit, totodată, şi
problema raporturilor dintre locuirea turdă
şiană de aici şi aşezarea Petreşti aflată în
apropiere (la cea 1 km spre nord), aşezare
care îşi are începuturile în faza A a culturii
Petreşti, în a cărui prim nivel apar şi o serie
de materiale de factură Turdaş B2.
II. In cadrul campaniei din 1978 au fost
executate şi cîteva sondaje într-o zonă apro-

piată, în punctul numit "Ciorcobară", unde,
descoperiri fortuite semnalau existenţa unei
alte locuiri romane intense. Intr-adevăr, sondajele efectuate au demonstrat existenţa, şi
în acest loc, a resturilor unor locuinţe romane, cu fundaţii din bolovani mari de piatră de rîu. Au fost recuperate multe fragmente ceramice, precum şi o monedă de
bronz de la Gordianus III, extrem de bine
conservată.

Locuirea romană suprapune o aşezare mai
veche, datînd din epoca bronzului, cu materiale ceramice bogate, aparţinînd fazelor II
şi III ale culturii Wietenberg. Cu aceeaşi'
ocazie, în stratul Wietenberg a fost dezvelită şi o vatră, cu baza construită din plăci
de gresie, de formă aproximativ ovală, avînd
dimensiunile de 65 X 80 cm.
Cercetarea sistematică a acestei zone se va
desfăşura în campaniile viitoare, în cadrul
şantierului complex de la Ghirbom.
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MAGDA TZONY,
GH. DIACONU

RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
ARHEOLOGICE DE LA TÎRGSORU VECHI
'
[JUDEŢUL PRAHOVA]

Cercetările de la Tîrgşoru Vechi au conti-

nuat, potrivit planului, în cadrul a trei
obiective importante.
In prima parte a campaniei eforturile au
fost îndreptate spre cercetarea colţului de
nord-est al complexului thermal, unde fusese reparată încă din anul trecut (1977), o
încăpere care a putut fi identificată cu
praefurnium.
Cuptorul, orientat aproximativ est-vest a
fost construit în apropierea încăperii cu hypocaust situată la vest de praefurnium (cercetată în anii trecuţi) şi cu care comunica
printr-o deschidere, intenţionat conSJtruită în
zidul despărţitor.
Cuptorul avea o singură gură de ardere,
vatra fiind realizată dintr-o pl-acă de mortar. Din sistemul de construcţie al pereţilor
nu ni s-a păstrat decît baza acestora sub
forma unor rosturi de mortar în care erau
încastrnte probabil cărămizi cu dimensiunile
de 0,27 X 0,34 m. Peretele de nord era dublat
cu un zid construit din piatră şi cărămidă
rostuită cu morta~r.
In interiorul canalului de ardere au fost
descoperite in situ bîrne carbonizate provenind de la copaci de esenţă tare (fag, stejar, oarpen).
In suprnfaţa cercetată au fost găsite că
rămizi dintre 0are unele stampilate, olane
şi ţigle provenite de la acoperiş, plă~i şi
cărămizi pavimentare, pişcoturi, cuie şi pi-

roane folosite pentru suprastructura lemnoaa clădirii.
In încăperea de la sud de cuptor (încăpe
rea cu cele două bazine de apă rece) au fost
demontate marginile unei băi de mortar pe
care, după pregătkea succesivă a mortarului, constructorii au nivelat-o şi au integrat-o
în pavajul încăperii. Sub fosta baie de mortar a fost reperată şi apoi cercetată o locuinţă semiingropată de formă oval-alungită, in cuprinsul căreia a fost desooperit
un bogat material ceramic lucrat in cea mai
mare parte cu mina. După toate indiciile,
complexul aparţine unei aşezări geto-dacice
de sec. II şi Inceputul sec. I i.e.n., identificată in anii trecuţi in zona de la nord de
complexul thermal.
In aceasltă campanie au fost surprinse noi
elemente legate de funcţionalitatea incăperi
lor, a sistemului de alimentare cu apă şi
evacuarea celei reziduale etc.
In legătură cu cele semnalate merită subliniată descoperirea in situ a unei conducte
in zidul de sud al bazinului mare (piscinanatatio) conductă care făcea legătura pe sub
zid cu canalul mare de drenaj descoperit in
să

palaestra.

In ceea ce priveşte cel de al doilea mare
obiectiv, castrul situat la aproximativ 80110 m nord-est de therme, au fost practicate noi secţiuni şi suprafeţe in cuprinsul
unui pavaj de epocă romană ce se leagă de
zidul semicircular cer'Cetat in 0ampania tre-
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terenul cultivat cu cultură
lipsa de fonduri nu ne-a îngă
duit să desfăşurăm o reţea largă de secţiuni
pentru delimitarea complexului. Ca şi în anii
precedenţi pe pavajul amintit ca şi în structum acestuia au apărut materiale de certă
factură romană datînd din primele decenii
ale sec. I e.n. uneori asociate cu materiale
geto-dacice confinnînd observaţiile din castrul contempoTan de la Drajna.
Cel de al treilea obiectiv în care au continuat cercetările l-a consti·tuit necropola
complexă de sec. II-IV e.n.
In suprafaţa trasată (VII B) situată în
zona dintre cele două incinte voievodale, au
fost descoperite trei morminte dintre care
unul de incineraţie şi două de inhumaţie
(purtînd numerele 380-382).
O seri'e de morminte au fost distruse de
complexele de locuire din epocile mai noi,
printre care şi o locuinţă-bordei din sec.
cută.

Din

păcate

succesivă şi

VIII-X e.n. cu un pietrar situat în

dinspre

Crivăţ şi

păstrată folosită

colţul

cu o piatră de rîşniţă bine
ca treaptă la intrarea bor-

deiului.
SUJCCinta prezentare a rezultatelor obţinute
la Tffcr-,g~Şor in campania din 1978 nu .poate
fi încheiată fără a schiţa cîteva probleme
ce se impun a fi urmărite in viitor. In pl"i:mul rînd este necesar să se intensifice cercetările din perimetrul castTului pentru a
defini natura acestuia (din pămînt sau din
piatră), planul fortificaţiei, tehnica de execuţi.e, relaţia castru-therme şi
legăturile
dintre ·complexele romane şi nivelul getodacic similar după cîte se pare aceluia de
la Drajna. In acelaşi context vor fi urmă
rite în continuare raporturile dintre complexele romane şi cele aparţinînd dacilor
liberi, sarmaţilor şi goţilor, ce se află în
curs de cercetare în cadrul complexului arheologic de la Tîrgşoru Vechi.
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SAPATURILE ARHEOLOGICE
DIN NECROPOLA DE LA BÎRLAD
VALEA SEACA.
CAMPANIA DIN ANUL 1978

-

Raport preliminar

In

A

campania din anul 1978 au fost continuate cercetările în necropola aşezării de
la Bîrlad-Valea Seacă prin deschiderea a
11 secţiuni lungi de 34-36 m, late de
1,50 m, orientate pe direcţia N-S şi a unei
secţiuni lungi de 52 m cu aceeaşi lăţime
orientată pe direcţia est-vest, paralelă cu
secţiunea principală. Adîncimea secţiunilor,
variază între 1,30-1,80 m.
Pe suprafaţa cercetată au fost descoperite
un număr de 75 noi morminte din care 33
de înhumaţi-e şi 42 de incineraţie. La sfîrşitul campaniei de săpături din anul 1978
numărul total al mormintelor descoperite se
ridică la 507, din care 211 de înhumaţie şi
296 de incineraţie.
Din cele 33 de morminte de înhumaţie noi
descoperite, un număr de 26 au scheletele
nederanjate. Celelalte 6 mor'minte au scheletele răvăşite total sau numai parţial, fără
ca inventarul însoţitor să fie sustras, ci doar
în parte distrus. Dintre acestea amintim
M 462 în care au fost depuse două schelete
aşezate unul lîngă altul uşor distanţate. Ambele schelete au fost deranjate în sensul că
au fost dislocate oasele cuştii toracice şi ale
bazinului împreună cu femurele, care erau
adunate pachet şi depuse la capătul de sud
al gropii peste labele picioarelor şi în parte
peste ti:bii şi peronee. Craniul individului
de pe partea vestică a gropii a fost numai
deplasat de la locul său pe cînd craniul ce3'1 - Materiale

şi cercetări

arheologice

lui de al doilea individ era complet distrus
pe loc. Scheletul de pe latura
vestică este mai mare şi mai robust pe cînd
cel de pe latura esti·că este ceva mai mic
de statură cu oasele mai subţiri. Probabil
este vorba de schelete aparţinînd unui băr
bat şi a soţiei sale decedaţi şi îngropaţi în
acelaşi timp. In acest sens, pledează şi raptul că în dreptul unde fusese gîtul scheletului de pe latura de est, mai mic de statură, se găseau numeroase mărgele de sticlă.
Ceea ce atrage atenţia în mod deosebit la
acest mormînt dublu este faptul că dislocarea părţii superioare a scheletelor a avut
loc în acelaşi timp, oatsel'e dislocate fiind
aşezate pachet peste partea inferioară (tibii peronee) ale ambe}or sche·lete deodată.
Din punct de vedere al deranjării parţiale a scheletelor menţionăm M 484 la care
picioarele au rămas ned~ranjate în întregime
iar partea superioară a corpului complet
dislocată este adunată pachet la mijlocul
gropii pe latura vestică. In mormintul 506
scheletul are dislocată doar cutia craniană
şi regiunea cervrcală împreună cu claviculele şi primele cîteva coaste, întreg pachetul de oase fiind aşezate pe bazin.
Inventarul ceramic şi alte obiecte care se
aflau la capătul de nord al gropii în jurul
craniului a fost deranjat şi fărămiţat. O
serie de vase care se aflau pe latura de ·est
la picioare au rămas însă neatinse. Noile
şi împrăştiat
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morminte cu scheletele deranjate din vechi'rne deSICoperite în această campanie, toate aiparţinînd unor indiviZli adulţi, ilustTează aceeaşi situaţie întîlnită şi în alte morminte similare din anii anteriori şi anume,
o intenţie :premeditată, vizind în mod eX!pres
deshuma.rea scheletului şi nu jefuirea moirmîntului. Faptul că obiectele de inventar
surprinse cu prilejul resăpării gropii mormîntului 506, n-.au fost sustrase deşi unele
erau procurate din import şi deci valoroase
cum sînt paiharul şi mărgelele de stidă, constituie dovada certă că nu este vorba de
jaf. Dealtfel, în necropolă asemenea situaţii
sint numeroase. Remarcăm în această ordine de idei că in acţiunea de deshumare
se urmărea cu precădere partea superioaTă
a scheletului şi anume cuşca toracică şi cutia oraniană, oare nu Tămîneau aproape niciodată intacte, uneori neglijîndu-se partea
inferioară ~a cum s-a văzut din nou Ia cele
trei morminte discutate mai sus. Se dovedeşte aşa cum s-a arătat şi cu alte prilejuri
că este vorba de un obicei magica-ritual,
de a distruge şi disloca craniul şi cutia toracică, sediul gîndirii şi al sufletului, după
o anumită perioadă de timp de la înmormîntare numai la indivizii adulţi. Obiceiul
respectiv aşa cum au constatat unii ceiTetători se întîlneşte în diferite regiuni ale
Europei unde peste populaţiile locale se suprapun şi convieţuiesc o perioadă mai îndelungată de timp diferite grupuri de popoare migratoare şi capătă o amploare mai
mare odată cu marile migraţii (sec. IV-VII).
In legătură cu mormintele de înhumatie
remarcăm pe lîngă mormintul dublu 462
in care se aflau scheletele a doi adulţi soţ
şi sotie (?) un al doilea mormint 482 in care
se afla scheletul unui individ adult aşezat
intins pe spate cu capul la nord, cu mina
dreaptă îndoită din cot .~ezată pe bazin, iar
alături pe partea dreaptă zăcea scheletul
unui copil mic sub un an, ~ezat culcat pe
partea stîngă, cu faţa spre scheletul adult,
avind pidoarel'e uşor strînse şi mîinile îndoite din cot întinse spre scheletul adult.

Este vorba probabil de o mamă şi copilul
său îngropaţi împreună. Gestul copilului de
a se prinde cu ambele braţe de braţul drept
al scheletului adult este semnificativ în acest
sens, el reprezentînd "unirea prin moarte"
intre fiul neajutorat şi mama sa.
Remarcăm de asemenea situaţia din moTmîntui 495 în care se afla numai craniul
unui copil, împreună cu cîteva vase de
ofrandă aşezate în jurul său. Cazul nu este
unic, în necropolă asemenea morminte cu
cranii de copii, însoţite exclusiv de inventar ceramic au mai fost întîlnite şi în anii
anteriori.
In legătură cu mol"mintele de înhumaţie
menţionăm p'l'ocentul ridicat al celor apaTţinînd unor copii mici care reprezintă 1/3
din total (11 copii şi 22 adulţi) şi faptul că
în marea lor majoritate mormintele de înhumaţie (30) sînt însoţite de un inventa[' funerar mai mult sau mai puţin bogat şi reprezentativ.
In cadrul ritului incineraţiei întîlnim ca
şi în anii precedenţi mocminte cu resturile
cinerare depuse în urne, 13 morminte şi fără
urne 29 morminte. Din punct de vedere al
pastei şi tehnicii de lucru a urnelor, 7 dintre ele sînt lucrate cu mîna din pastă grosie·ră, 5 sînt lucrate la roată din pastă zgrunţuroasă şi una din pastă fină cenuşie. Un
număr dt> 8 UTne au fost ~ezate normal in
groapă, 4 dintre ele fiind prevăzute cu capac. Alte 5 urne au fost aşezate în groapă
cu gura în jos, situaţie rel'ativ frecvent întîlnită in necropolă şi in anii precedenţi.
Din cele 29 de morminte de incineraţie
fără urne, unele, 8 la număr, au avut resturile cinerare depuse direct in groapă fără
fragmente de vase, alte 8 morminte aveau
oasele calcinate amestecate cu fragmente ceramice. Un nwnăr de 10 morminte aveau
resturile cinerare depuse diTect în groapă şi
acoperit:Je cu fragmente de la unul sau de
la mai multe vase, iar în tr·ei morminte oasele calcinate au fost aşezate pe un aşternut
de fragmente provenind de la unul sau JUai
multe vase.
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In ce priveşte inventarul însoţitor, faptul
acesta era depus pe rugul funerar, adesea se distrugea definitiv fie prin combustie
cum este cazul piept·enilor de os, fie prin topi.re, cum se observă la mărgelele şi pahare'le de sticlă. Au fost totuşi surprinse cîteva
obiecte de inventar adesea distruse aproape
în întregime prin calcinare, la un număr de
9 mo-rminte{ 4 cu urnă şi 5 fără umă). Printre obiectele de inventar se întîlnesc adesea
pieptenii lucraţi din corn de cerb, fibule şi
catarame de bronz, pandantive căldăruşă din
fier, fusaiole de lut, cuţite etc., inventarul
însoţitor nedeosebindu-se în general de cel
prezent în mormintele de înhumaţie din
cimitir.
Inv.entarul mormintelor. Materialul cel mai
numeros din inventarul mormintelor descoperite în campania din anul 1978 îl constituie ca şi în anii precedenţi ceramica. Au
fost descoperite în total 193 de vase întregi
şi reprezentate prin fragmente din care 60
lucrate cu mîna, 99 luorate la roată din pastă fină şi 34 din pastă zgrunţuroasă. Printre vasele borcan lucr'ate cu mîna din pastă
neîngrijită cu cioburi pisate în compoziţie
menţionăm pe cele decorate cu cîte 3-5
proieminenţe conice dispuse pe umeri descoperite în mormintele de înhumaţie nr. 452,
486 şi 507, şi din mormîntul de incineraţie
446. La vasul din mormîntul 507 butonii se
asociază cu alveole circulare intercalate, iar
cel din mormîntul 452 prezintă pe jumăta
tea inferiO'ară uşoare caneluri verticale realizate prin apăsare cu degetul în pasta moale a vasului. Urna din mormîntul 489 este
decorată cu alveole oblice ·pe buza lăţită orizontal.
In mormintele de înhumaţie 486 şi 494 se
află cîte o ceaşcă fără toatrtă de cea mai auautentică factură autohtonă, iar în mormintele (de înhumaţie) 437 şi 506 au fost descoperite cîte un castron tronconic lucrat cu
mîna din aceeaşi pastă neîngrijită. Din pastă
grosieră de aceeaşi calitate au fost executate şi castroanele cu corpul uşor bombat şi
buză răsfrîntă la exterior oblic din mormincă
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tele de înhumaţie 496 şi 499 imitînd după
cît se pare castroanele lucrate la roată din
pastă fină. Tot o imitaţie după forme lucrate la roată din pastă fină reprezintă o stră
chinuţă descoperită în mormîntul de înhumaţie 502., lucrată din pastă neîngrijită cu
cioburi :pisate în compoziţie.
Dintre vasele lucrate la roată din pastă
fină reţine atenţia cana cu gîtul foarte înalt
şi îngust din mormîntul de înhumaţie nr.
507 şi urciorul de culoare cărămizie probabil de import din mormîntul 501, iar dintre
cele lucrate din pastă zgrunţuroasă amintim
urna din mormîntul 450 de culoare cărămi
zie-gălbuie cu buza dreaptă rotunjită, îngroşată la exterior, decorată cu o linie incizată
în zig-zag, dispusă orizontal pe umeri, mai
rar întîlnită în repertorul ceramic al necropolei. Dintr-o pastă zgrunţuroasă cu cioburi
pisate provenind de la vase lucrate cu mina
a fost executată la roată o străchinuţă opaiţ
şi o oală cu două torţi de asemenea rare în
necropolă.

Dintre celelalte obiecte de inventar semunui tip de pieptene neintilnit pînă în prezent în necropolă, din punct
de vedere al construcţiei plăcilor care formează mînerul şi al decorului. Acest nou tip
este reprezentat prin 3 exemplare, distruse
în mare măsură de acizii humici, descoperite în mormintele 473, 494 şi 501. Tipologie
pieptenii se raliază celor cu mînerul prevăzut cu prelungire semicirculară cunoscuţi
şi sub denumirea "cu mînerul în formă de
clopot". Deosebirea de pieptenii obişnuiţi
aparţinînd acestui tip constă în aceea că
placa dublă care formează prelungirea semidrculară, este lucrată separat de placa rectangul•ară de la bază, care prinde şi fixează
plăcile pe care sînt crestaţi dinţii. Această
construcţie reprezintă o nouă manieră de
lucru a pieptenilor, !re2Ultatul unor căutări
vizînd creşterea productivităţii muncii şi o
utilizare mai eficientă a materiei prime. Se
observă în acelaşi timp tendinţa netă de a
micşora prelungirea semicirculară şi de a i
se da o formă apropiată de cerc supraînă1lnalăm apariţia
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cu 1/2 ori 3/4 din lungimea peste placa
care fixează plăcile cu dinţi
lucrată separat. Avantajele noii tehnici sînt
evidente: se realizează piepteni mai supli,
cu caracteristici estetice superioare; se asigură o productivitate cu mult superioară şi
o utilizare cu mult mai eficientă a resurselor
de materie primă, in orice caz limitate
anual. ObservaţiHe asupra materiei prime
intrate în procesul de prelucrare., din atelierele de la Birlad-Valea Seacă o demonstrează. Decorul de pe mînerul pieptenilor
respectivi este realizat şi ·el într-o tehnică
nouă în raport cu ornamentele obişnuit întîlnite pe pieptenii lucrati din trei rînduri
de plăci suprapuse, prinse în nituri metalice. Noutatea constă în aceea că decorul se
realizează în tehnica gravurii. La cele două
ex·emrnlare reconstituite, decorul sugerează
şnurul răsucit dispus fie pe marginea plă
cii rectangulare de la bază şi continuat cu
alt model pe marginea circulară, aşa cum
este aplicat pe pieptenele din mormîntul
416, fie dispus de jur împrejurul plăcii semicircul•are, pe un rînd încadrat de cîte două
rînduri de jgheaburi paral·ele, ori pe două
rinduri la bază, simplu, aşa cum apare pe
exemplarul din M 501.
Printre obiectele mai deosebite semnalăm
pandantivul format dintr-o verigă de sîrmă
de fier de care sînt suspendate prin tiie de
sîrmă trei căldăruse lucrate din tablă de fier.
De fundul fiecărei căldăruşe prevăzut cu
cîte trei perforaţii sint suspendate prin tije
de sîrtnă cîte alte trei căldăruşe mai mici.
Pandantivul în parte distrus prin oxidare a
apărut în mormîntul de incineraţie nr. 446
cu urnă lucrată cu mîna decorată cu proeminenţe conice pe umeri. Asemenea pandantive au mai fost descoperite dealtfel în
necropolă atit în morminte de incineraţie cît
şi de înhumaţie, însă într~o stare de descompunere care nu ne-a permis reconstituirea sa în anii precedenţi, tipul respectiv
nefiind întî.lnit întreg nicăieri pînă la acesţat

rectangulară

tă dată.

In campania de săpături din anul 1978 au
feist descoperite şi cîteva obiecte de sticlă
importante prin prezenţa lor cu totul redusă în inventaru[ moi'ITlintelor Sintana de
Mureş.

A:stfel în mormîntul 501 s-a descoperit un
pahar conic foarte a·lungit realizat prin suflare şi un urcior de sticlă cu corpul ci'lindric, ambele în stare fragmentară cu părţi
lipsă probabil ca urmare a antrenării acestora pe ruguri în afara gropii mormîntului.
In mo·nmîntul 506 s-a descoperit un allt pah8JT de stidă de formă conkă in mare pade
descompus datorită calităţii inferioare a materialului din care a fost lucrat. Din ceea
ce s-a putut salva se observă că paharul are
faţete relativ ovale uşor hexagonale dispuse
pe trei rînduri circular, iar sub buză o oanelură circulară orizontală.

In mormîntul 507 s-a descoperit un pahar
conic de dimensiuni relativ mari, avînd înăl
ţimea de 19,3 cm şi diametru! gurii de
13,2 cm. Prin dimensiuni, acesta poate fi socotit mai curînd o cupă decît pahar. Paharul este decorat cu trei caneluri fine dispuse circular, una sub buză, a doua cu 2,5 cm
mai jos, iar a treia, foarte îngustă şi superficială aproximativ la jumătatea înălţimii
acestuia.
Decorul principal îl formează însă bulinele albastre, de formă ovală patru de dimensiuni mai mari dispuse cîte două faţă în
faţă pe jumătatea superioară şi două pe cea
inferioară, combinate cu grupe de cîte trei
buline alungite, de dimensiuni mici sub cele
două mari de pe jumătatea superioară a paharului şi deasupra celorlalte două de
pe jumătatea inferioară a paharului. Paharul este reaJlizat prin suflare dintr-o sticlă
de calitate bună care s-a foogmentat însă
datorită presiunii. Prin dimensiuni, formă şi
decor, paharul este un unicat pînă la această dată în aria culturii Sîntana de Mureş
Cerneahov.
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Lotul cel mai valoros de obiecte descoperit în anul 1978 îl constituie o cataramă
de argint placată cu aur descoperită în mormîntul 507 şi două medalioane de aur din
care unul în mornnîntul 501, iar al doilea în
mormîntul 507. De fapt mormîntul 507 în
care s-a descoperit paharul-cupă decorat cu
buline albastre, catarama de argint placată
cu aur şi medalionul de aur, este cel mai
bogat mormînt cunoscut pînă la această dată
în Cultum Sîntana de Mureş. Pentru a sublinia starea materială şi socială excepţio
nală a celui înmormîntat aici, amintim că
în inventar se mai aflau zece vase de lut
din care nouă lucrate la roată, reprezentate
prin două căni de culoare cenuşie1 un castron cu trei torţi, mai multe străchini şi
oale etc.
Dealtfel şi mormintul 501 în care se afla
primul medalion de aur poate fi socotit ca
aparţinînd unui individ (adolescent(?)) de
condiţie socială deosebită. Şi în acest mormînt au fost descoperite V'ase, ceramice, un
pahar şi ulciorul de sticlă etc.
Medalionul din mormîntul 501 provine de
la Flavius Iuliu:s Constans (337-350) iar cel
din mormîntul 507 de -la Flavius Valerius
Constanţius II (337-361). Ambele medalioane sînt realizate din monede "Solidus" de
aur cărora li s-au adăugat ulterior urechiuşe de suspendare fie din fîşie plată (medalionul de lia Constans) fie din sîrmă circulară în secţiune (medalionul de la Constantius II). Metalul topit la adăugirea urechiuşei de suspendare a medalionUilui de la Constantius II a acoperit literile vecine din inscripţia marginală.

Catarama de argint din mormîntul 507
are placa de prindere la centuro. de formă
semicirculară fixată de centură prin trei nituri cu capul modelat semisferic. Partea
centmlă a plăcii adîncită uşor în formă semicirculară este acoperită cu foiţă de aur
care se prelungeşte de o parte şi de alta a
spinului, îmbrăcînd tabla de argint care
prinde inelul oval al cataramei. Muchia plă
cii de fiXIare este acoperită la rîndul său cu
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foiţă de aur delimitîndu-se un spaţiu în care
se păstrează suprafaţa originală a plăcii de
argint. Pe acest spaţiu sînt di,spuse cele trei
nituri aşezate la distanţe egale între ele. Spinul este acoperit la rîndul său cu foiţă subţire de aur dispusă pe două fîşii transversale, una la capătul din spate şi alta învelind jumătatea din faţă a spinului.
Placa de la cataramă este decorată atît pe
suprafaţa centrală şi cea marginală acoperite
cu foiţă de aur cît şi pe spaţiul cruţat dintre acestea cu suprafaţa de argint. Decorul
realizat în tehnica gravurii constă din incizii dispuse oblic pe marginea plăcii. Alte
linii oblice neorganizate sînt gravate pe spaţiul suprafeţei de argint, formînd cu cele de
pe margine un decor în spic. Partea marginală a plăcii semidrculare de aur delimitată
prin două linii paralele, formează un cîmp
de linii oblice dispuse neregulat. Partea centrală a acesteia dispune de un decor realizat din incizii semilunare imitînd, probabil
coada de păun. Foiţele de aur de pe spin
sînt decorate cu incizii dispuse în reţea cele
de la partea din spate mai fine şi mai dese
în raport cu cele de pe :segmentul de la capul spinului. Prin combinaţia argintului şi a
aurului şi prin decorul aplicat, catarama nu
are analogii deocamdată în aria culturii Sîntana de Mureş.

Se poate aprecia totuşi că deşi executat
cu oarecare stîngăcie decorul de pe placa şi
spinul cataramei aminteşte de piesele de
podoabă specifice sfîrşitului sec. IV şi primei jumătăţi a sec. al V -lea e.n.
In această ordine de idei se cuvine să
subliniem faptul că toate obiectele databile
la limita dintre sec. ~1 IV-lea şi al V -lea
descoperite în anul 1978 se concentrează în
cîteva morminte care se grupează către periferia vestică a necropolei spre pantă, sector în care s-au făcut înmormîntări în ultima
parte a timpll!lui cînd aceasta a mai fost
folosită. Din punct de vedere cronologic este
fără îndoială că mormintele în care au fost
descoperite paharele, pieptenii, catarama de
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argint combinată cu aur, cele două medalioane de aur, se plasează în timp în jurul
anului 400. Pieptenii amintiţi şi cele două
pahare de sticlă împing 1această datare chiar
către primele decenii din sec. V e.n., prin
analogiile pe care şi le găsesc în descoperiri
simi'lare din regiuni mai mult sau sau puţin
îndepărtate.

Din punct de vedere etnic, însăşi faptul
unele morminte se dateaza la limirt:a de
după anul 400 ne îndeamnă să ne îndreptăm în primul rînd către populaţia autohtonă. Vasele lucrate cu mîna decorată cu
butoni pe umeri asociaţi cu alveole, ori cu
alveole pe buză, descoperite în morminte de
incineraţie (M 446, 489) ori de înhumaţie
(M 452, 486, 507) asociate cu ceaşca dadcă
fără toartă (M 486) confirmă în primul rînd
prezenţla etnosului autohton romanic, fără să
excludă în întregime midle grupuri gotosarmatice, deja semnalate în necropolă dar
care în acest sector sînt totuşi reduse, restrîngîndu--se Ia cele două morminte cu praguri (M. 437, 473) şi unul cu scheletul aşe
zat în diagonală faţă de axul gropii (M. 404)
şi cîteva vase lucrate cu mîna care ar putea
fi puse pe seama unor tradiţii Przeworsk
că

deşi pot fi socotite în acelaşi timp ca transpuneri în pastă neîngrijită lucrate cu mîna a
unor forme tipice lucrate la roată din pastă
fină, realimte mai curînd pe seama populaţiei autohtone.
Campania de săpături din anul 1978, prin
materialele valoroase descoperite, aduce măr
turii concludente cu privire la bunăstarea
şi stratificarea economica-socială a populaţi
ei autohtone romanice şi la legăturile neîntrerupte ale acesteia cu romanitatea sud-dunăreană. Mormîntul 507 prin inventarul său
deosebit de valOTos, în care se află în mod
simbolic un singur vas lucrat cu mîna decorat cu proeminenţe conice şi alveole pe
umeri a aparţinut cu siguranţă unei căpe
tenii autohtone locale.
In acelaşi timp dovezile cu p~ivire la prelungirea în timp a necropolei şi în primul
şi eventual cel de-al doilea deceniu din
sec. al V-lea e.n. este semnificativ pentru
problema continuităţii şi a formării poporului român.
Cercetarea integrală a sectorului vestic al
necmpolei unde aceasta se extinde in ultima etapă a sa de folosire, va aduce cu siguranţă noi dovezi în această direcţie.
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RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
DE LA CORNEŞTI - CRIV AT,
[JUDEŢUL DÎMBOVIŢA]

A

1n

urn1a unei anchete de teren, întreprinde noi în toamna anului 1977 în partea
de sud, sud-est a judeţului Dîmboviţa, au
fost descoperite mai multe aşezări din diferite epoci istorice care urmează să fie cuprinse în viitorul repertoriu arheologic al
judeţului mai sus menţionat.
O zonă extrem de bogată în vestigii arheologice este situată la sud-est de comuna
Corneşti, mărginită spre sud de albia rîului
Ialomirta iar spre est de aceea a pîrrlîului
Cricovul Dulce.
Punctul ales de noi pentru a fi sondat se
află la cea 1 km sud de satul Crivăţ pe
una din terasele înalte din stînga Ialomiţei.
Promontoriu:! respectiv are latura de vest
udată de apele Ialomiţei, cea de nord-vest
măTginită de albia veche a rîului, iar cea
de sud închisă de o viroagă adîncă. De pe
întreaga suprafaţă au fost culese numeroase fragmente ceramice, rezultate în urma
lucrărilor agricole şi a spălării pantelor după
ploi şi topirea zăpezilor.
Avînd în vedere configuraţia terenului, a
fost trasată mai întîi o secţiune pe creasta
promontoriului, orientată aproximativ vestest de care în viitor vom ancora secţiunile
ajutătoare în vederea identificării şi cercetării exhaustive a complexelor arheologice.
De""'a 'lungul secţiunii amintite au fost surprinse două complexe de locuire pentru cersă

cetarea

cărora

au fost deschise mai multe

suprafeţe.

In paralel, pe panta dinspre albia veche a
Ialomiţei a fost trasată o nouă suprafaţă
deasupra unei locuinţe supusă degradării.
Cu prilejul cercetărilor din secţiune şi suprafeţe au fost constatate următoarele:
- In solul arabH cu o grosime ce variază
între 15-25 cm au apă·rut izolat fragmente
ceramice, chirpic şi oase de animale.
- Stratul de locuire sitUJat sub solul arabil este reprezentat de un pămînt negru
murdar, fiind destul de sărac în materiale
arheologice.
-...,..- In schimb -locuinţele se detaşează pregnant datorită conţinutului şi materialelor
din umplutura acestora. Ele sînt de formă
rectangulară cu laturile de 2 X 2,5 m sau
ovale uşor îngropate în pămînt. In două
dintre ele (cele de formă ovală) au fost descoperite vetre - cuptor folosite pentru încă:lzit şi prepararea hranei. In cea de a treia
locuinţă pentru cercetarea vetrei-cuptor va
fi nevoie de lărgirea suprafeţelor. Cu acelaşi prilej vom examina şi unica situaţie de
întretăiere cu o altă locuinţă-bordei sau
groapă al că.rui raport stratigrafic va fi stabilit în campania viitoare.
Din stratul de cultură, dar mai ales în umplutura locuinţelor a fost recoltat un bogat
material arheologic care ne mij 1loceşte încă
de pe acum să formulăm unele ipoteze pri-
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vind datarea aşezării şi apartanenţa etnică
a .comunităţii omeneşti de la Crivăţ.
Cum este şi firesc vom începe cu eeramica care şi în cazul de faţă se dovedeşte a
ocupa prirrnul loc în rîndul materialului arheologic.
Potrivit tehnicii de execuţie ceramica se
împarte în două mari categorii: cea lucrată
cu mîna şi cea lu-crată ·la roată.
Din rîndul primei categorii fac parte:
oala mare de provizii, oala-borcan cu profile şi ornamente moştenite din ceramica
clasică geto . . dacică la care se adaugă căţuile.
Din cea de a doua categorie remarcăm ceramioa cenuşie fină şi cenuşie neagră (castroane, străchini, ulcioare) cu bune analogii
în cultura Chilia-Militari.
Pe un loc de frunte ·se ·situează ceramica
zgrunţuroasă provincial-romană cu profile
şi ornamente variate.
In sfîrşit cerarmica romană de import este
documentată prin amfore din pastă coalinată, castroane, străchini şi ulcioare.
Este locul să precizăm că ceramica caracteristică purtătorilor culturii Sîntana de Mureş este reprezentată într-o foarte mică proporţie în aşezarea de la Crivăţ.

Din restul materialului arheologic descoperit la Crivăţ menţionăm cîteva fusaiole şi
fragmente de g·reutăţi pentru războiul de
ţesut, care probează practicarea torsului şi
ţesutului în aşezarea noastră.
In· timpul săpăturilor .au mai fost descoperite cîteva mărgele, fragmente de cuţite
de fier, o monedă de bronz din sec. II e.n.,
un fragment de cataramă cu decorul în pelta precunn şi' fragmente de vase de sticlă.
Printre cele mai sigure elemente de datare menţionăm o fibulă din bronz cu piciorul înto-rs pe dedesupt care îşi găseşte analogii la Sîn tan.a de Mureş şi Gherăseni în
cea de a doua jumătate a sec. IV e.n.
Aceeaşi datare este susţinută şi de prezenţa ceramicii smălţuite care în descoperirile de pînă acum a apărut numai în asociere cu materiale din sec. al IV-lea e.n.
(Spanţov, Independenţa şi Pietroasele).
Aşezarea de la Crivăţ, jud. Dîmboviţa,
contemporană cu aşezările de tip Sîntana
de Mureş din zona de nord, nord-est a Munteniei, prin inventarul său, pare să aparţină
unui grup de băştinaşi care şi-a păstrat în
mai mare măsură cultura sa tradiţională daca-romană.
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DESCOPERIRI SARMATICE
ÎN SUD-VESTUL MUNTENIEI,
;ÎNTRE LIMESUL ALUTAN SI LIMESUL
'
TRANSALUTAN

A

1n

anul 1969 se descoperea întîmplător pe
terasa înaltă din stînga Oltului, în dreptul ·satului Mărunţei, primul mormînt sarmatic din secolul al IV-lea, de la vest de
limesul alutan, pe care-I semnalam iniţial
în ziarul local OltuP, apoi îl publicam în
colaborare cu Gheorghe Bichir. 2 Inventarul
acestui mormînt se compunea dintr-o cană
şi o oglindă de bronz cu tamga.
De atunci pînă în prezent alte descoperiri
s-au adăugat celei de la Mărunţei, confirmînd că în secolul IV grupuri de păstori
sarmaţi au pătruns cu turmele lor în zona
de şes din sud-vestul Munteniei, pînă la
malul stîng al Oltului, convieţuind alături
de autohtoni.
In anul 1975 elevii şcolii generale din satul Viespeşti, comuna Sprîncenata, descopereau în terasa din faţa şcolii un nou mormînt de înhumaţie al cărui inventar., ajuns
la muzeul din Slatina, se compune din trei
vase modelate la roată: un castron din pastă
fină cenuşie, lustruit, de formă semisferică,
cu inel de susţinere, buza uşor răsfrîntă spre
exterior; o cană din aceeaşi pastă şi aceeaşi
tehnică, cu corpul scund, bitronconic, gîtul
larg, cilindric, fundul inelar, cu o toartă cu
nervură mediană care uneşte gîtul cu pin1

M.

B u toi, O interesantă descoperire arheoîn Oltul, 23 martie 1969.
Gh. Bichir şi M. Butoi, Un mormînt

logică,
2

sarmatic descoperit in sud-vestul Munteniei, SCIVA,
1, 1975, p. 137-140.
35 - Materiale

şi

cercetAri arheologice

tecul vasului, cu două inele în relief care
gîtul la bază şi sub buză în dreptul torţii; o amforă romană din pastă de
argHă albă, cu corpul fusiform, cu o porţiune
din gît şi o toartă lipsă. Toate aceste vase
au analogii în necropole le din secolul al IVlea din Muntenia.
Tot pe teritoriul satului Viespeşti s-a descoperit în anul 1926 un tezaur monetar din
care 30 monede de argint ajunse la Muzeul
naţional de istorie sînt emisiuni de la Constans II la Valens, datînd din anii 352-353
pînă la 365-366. 3
In anul 1976 se descoperea în terasa înaltă
din stînga Oltului, în dreptul satului Stejaru,
aflat la 30 km nord de Mărunţei, locul primei descoperiri, o cană asemănătoare ceiei
din mormîntul de înhumaţie de la MărunţeL
Din info:rmaţiile primite de la descoperitor,
cana, care a ajuns la Muzeul din Slatina, a
făcut parte din inventarul unui mormînt
de înhumaţie.
Ultima descoperire, cea mai importantă
este necropo'la plană de înhumaţie din oraşul Drăgăneşti-Olt, localitate ca·re se gă
seşte la 13 km nord de Sprîncenata şi 13 km
sud de MărunţeL
Aici, săpăturile pentru fundaţii de blocuri
din vara anului 1978, au dus la descoperirea a şapte morminte.
înconjoară

3 C o n st a n ţ a
Ş ti Il" b u,
Comunicări la sesiunea Muzeului de istorie al R.S.R., din 13-14 de-

cembrie 1974, fila 28.
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Din

primite de la descoperitori
în toate cazurile morţii au fost
înhumaţi la adîncimi ce variază între 2 m2,50 m. Scheletele orientate în general nordsud, ca şi în cazul mormîntului de la Mă
runţei, erau aşezate pe spate, cu mîinile întinse pe lîngă corp şi picioareile întinse.
Unul dintre morminte se pare că nu a
avut inventar. O parte din inventarul descoperit în celelalte morminte a fost salvat.
Inventarul primului mormînt a fost alcă
tuit din două vase modelate la roată şi o fusaiolă din pastă fină, cenuşie.
- Urcior ICU angobă nea·gră cu u~me de
lustruire în exterior, cu pîntecul bombat şi
gîtU!l tubular, fundul plat, cu o toartă care
uneşte gîtul cu pîntecul vasului. Un inel în
reli~ înconjoară gîtul în partea superioară,
în dreptul torţii.
Strachină cu profH carenat şi fund ineIar.
Fusaiolă de formă tronconică, preferată
de către sarmaţi, cu analogii în mai mulre
necropole sarmattce.
In cel de al doilea mormînt s-au descoperit două rvase:
- Cană modelată cu roata din pastă fină
cu angobă neagră cu Ul1llle de lustruire, bitronconică, gîtul larg, cilindric, cu o toartă
care uneşte gîtul cu pîntecul recipientului.
relatările

rezultă că

-

cu roata din pastă
deschis, lustruită, cu pereţii
larg evazaţi şi buza răsfrîntă orizontal spre
exterior, fundul plat.
Strachină modelată

fină, cărămizie

In cel de al treilea mormînt s~a găsit o
cu roata din pastă
fină, cenuşie, gîtul înalt, cilindric, buza rotunjită spre exterior fundul inelat cu o toartă. Un inel în relief înconjoară gîtul vasului
la bază.

cană bitronconică modelată

Tot în acest mormînt a apărut şi un fragment de lamă de cuţit, lată de 3 cm, puternic
corodat.
Din cel de al patrulea mormînt provine o
strachină modelată cu roata din pastă cără-

m1z1e, fină, tronconică, buza uşor arcuită
spre exterior, fundul inelar.
In alte două momninte s-au descoperit stră
chini de formă asemănătoare însă modelate
din pastă fină cenuşie ..
Intr-unul din morminte, fără a putea preciza în care, a apărut o mărgea din sticlă
albastră de formă ovoidală.
In apropierea punctului în care s-au descoperit cele şapte morminte în vara anului
1978, cu cea 10 ani în u:vmă, s-au descoperit aJlte morminte de înhumaţie al căror inventar s-a pierdut, însă din informaţiile primite rezultă că inventarul acestora era compus tot din vase cenuşii lucrate la roată şi
din oglinzi de bronz de tip sarmatic. Din întregul inrventar găsit atunci s-a păstrat un
singuT ulcior modelat cu roata din pastă fină,
cenuşie, bitronconic, cu gîtul înalt, tubular
cu o toartă şi fundul inelar.
Toate vasele descoperite la Drăgăneşti, modelate numai cu roata, îşi găsesc numeroase
analogii în necropolele din secolul al IV-lea
atribuite culturii Sîntana de Mureş - Cerneahov.
Descoperirile pe care le-am prezentat ar
putea aparţine acelor sa:vmaţi purtători ai
culturii Sîntana de Mureş-Cerneahov care,
aşa cum arată Gheorghe Diaconu,t împinşi
de către goţi pe la mijlocul şi în a doua jumătate a secolului al IV-lea au fost dislocaţi spre vest o dată cu taifalii.
Tezaurul descoperit pe teritoriul satului
Viespeşti constituie o dovadă în acest sens,
fiind îngropat în condiţiile tulburi ale unor
noi deplasări de populaţii, o dată cu migraţia hunHor.
Aceste descoperiri dorvedesc că zona dintre
limesul alutan şi limesul transalutan (zona
de vest a Munteniei) este încă slab cercetată iar intensificarea cercetărilor în viitor
va aduce noi contribuţii la cunoaşterea istoriei vechi a patriei pentru perioade mai puţin
cunoscute.
G h. D i ac o n u, Des:pre sarmaţi la Dunărea
de jos, SCIV, 2, 1963, p. 342.
1
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SANTIERUL ARHEOLOGIC OSTROVUL
'
MARE - 1978 PORŢILE DE FIER 11

La km. fluvial 864,5 ·vest - colonie, în
continuarea nivelului de locuire de epoca
bronzului a fost surprins şi un nivel prefeudal. Indicii ale unui nivel prefeudal au apă
rut sporadic şi în primele două secţiuni dar
mai ales în secţiunile 3 şi 4 făcute toate una
în continuarea celeilalte şi paralele cu Dunărea.

In secţiunea 4 la adîncimea de 0,80 m. a
o aglomerare de pietre arse în diametru de 1,20 m şi înălţimea de 0,30 m. Se
deschide o casetă laterală de 4,60 X 4 m. pentru a urmări conturul bordeiului.
Bordeiul are o formă pătrată cu latura de
3,30 m. orientată sud-nord, pietrarul în colţul de nord-vest şi intrarea prin partea de
sud spre Dunăre. Conturul bordeiului a putut
fi urmărit datorită bîrnelor arse păstrate in
situ. Nu au fost descoperite gropi de pari în
afară de una centrală. Bănuim că avem de
a face cu un semibordei a cărui groapă a
străpuns nivelul hallsttatian. Pereţii au fost
făcuţi din bîrne puse longitudinal, una peste
alta, pînă la nivelul prefeupal sau puţin deasupra lui. Acoperişul în două ape avea că
priori mai subţiri ce susţineau acoperămîn
tul, multe urme din ei fiind găsite carbonizate pe podeaua bordeiului.
Chiar dacă a fost făţuită, podeaua bordeiului nu se mai păstrează, fiind aşezată pe
un pămînt galben-nisipos cu un mare grad
de umiditate.
apărut

Pe pietrar au fost găsite deranjate mai
multe fragmente de vatră portabilă de formă circulară cu un diametru probabil de
0,50-0,60 m, gardina :înalrt:ă de 0,15 m şi
groasă de 0,3 m.
Pi·etrarul este de formă pătrată cu latura
de 1,15 un din pietre de rîu, în general mari,
unele dintre ele albe, de natură caltaroasă.
In comparaţie cu mărimea pietrarului vatra,
în formă de potcoavă, este mi'Că. Gura vetrei,
flancată de două pietre mari (0,37 X 0,25 X
0,30 m) este îndreptată spre sud. Lungimea
de 0,65 m, lăţimea gurii de 0,45 m iar la
interior de 0,30-0,32 m. Vatra este uşor albiată şi gura pîlniată. Materialul arheologic
recoltat din nivelul prefeudal este destul de
să·rac. In secţiunea 3 1'3 ald'incimea de 0,40 m
au fost găsite un vîrf de săgeată în trei muchii şi un brici de bărbierit, lung de 0,11 m,
ambele specifice sec. VI-VII e.n.
Fragmentele ceramice, f®arte puţine sînt
lucrate la roată înceată şi cu mina, din pastă ·CU mult pietriş şi cioburi pisate în amestec, zgrunţuroasă, superficial arsă. Majoritatea fragmentelor au fost recoltate de pe
pietrar.
Din categoria celor lucrate cu mîna fac
parte fragmente din două oale de mărime
mijlocie, cu fundul gros, amintind de eeramica dacică lucrată cu mîna, buza eva:oată,
cu marginea rotunjită fără ornamente. Alt
f·ragment de buză de vas este tăiat drept.
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Din categoria ceramicii lucrată la roată, se
păstrează fragmente dintr-un perete de ocdă,
mai subţire, ornamentată cu linie simplă în
val, iar spre gît cu un grup de linii incizate
ciT'CUla.r. O fusaioiă luorată din aceeaşi pastă,
însă mai îngrijit cu înălţimea 2 cm şi diametrul de 2,9 cm a fost găsită tot pe pietrar, alături de un instrument din os, probabil un împungător nefinisat.
Sistemul de construcţie al bordeiului şi
materialul arheologic recoltat ne permit să
încadrăm nivelul prefeudal în sec. VII e.n.

Prundul Deiului
La aproximativ 200 crn aval de P.rundul
Deiului a fost cercetat în 1978, turnului cel
mai bine conservat (majoritatea sînt distruşi
parţial sau în întregime de apele Dunării).
Turnului are o lungime de aproximativ
20 m. şi o lăţime (excluzînd partea distrusă
dinspre Dunăre) de aproximativ 15 m Se
trasează două secţiuni în cruce. Una paralelă cu Dunărea de 30 X 1 m, alta perpendiculară pe Dunăre de 15 X 1 m.
Stratigrafic se constată următoarele:
- Un strat de pănnînt negru cu care s-a
acoperit mantaua de pietre cu fragmente ceramice romane.
- Aglomerarea de pietre de rîu care în
vîrful tumulului atinge grosimea maximă de
0,40 m. şi care se îngustează spre poale.
- La bază un strat galben:...nisipos cu spo-

radice fragmente hallsttatiene,. uşor bombat
spre vîrf, fapt ce ne indică că locul a fost
special ales pentru înălţarea tumulului.
- La suprafaţă un strat vegetal recent,
format din depuneri aluvionare sau eoliene.
Incinerarea defunctului şi ospăţul ritual
s-au desfăşurat pe loc.
Vatra rugului, cu un diametru de 4 m a
avut iniţial un fel de podeală din fragmente
de că,rămizi şi ţigle romane. Pe vatra rugului au fost găsite scoabe, piroane, plumb topit, un fragment de cuţit şi altele. Probabil
defunctul a fost aşezat pe un soclu sau o
tangă de .lemn. Tot aci au fost găsite 'f,regmente ceramice romane şi două monede trecute prin foc (Probus şi Diocleţian), un cuţitaş şi două fragmente din sticlă neagră-al
băstruie.

Mormîntul propriu-zis, format din puţine
resturi cinerare, un pumnal şi un cuţitaş dacic a fost aşezat direct pe pămînt galben.
Pe cete două pete de arsură cu multă cenuşă,
aflate în partea estică a tumulului, au fost
găsite multe oa5e de animale în special mari.
Le bănuim a fi vetre de libaţie.
Mărimea rugului funerar şi existenţa a
două vetre de libaţie ne sugerează ideea existenţei a două sau mai multe morminte distruse de apele Dunării. Acelaşi lucru ni-l
spune şi mărimea tumulului. Pietrele au fost
aşezate după incinerare şi ospăţul ritual, peste tot, exceptînd vatra rugului care fusese
podită cu cărămizi romane.
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V. TEODORESCU,
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REZULTATUL CERCETARILOR
ARHEOLOGICE DE LA ŞIRNA,
[JUDEŢUL PRAHOVA]
• •
[anul 1978] cu pr1v1re
la secolele III-XI

A

In campania anului trecut, cercetările de la
Sirna au continuat în punctul denumit
"Fîntîna lui Hîrţu" prin explorarea celor
două secţiuni (SIV şi S V), deschise spre limita de vest a promonttoi·ului rpe ca•re se află
obiectivul arheologic investigat. Cele două
secţiuni amintite, orientate N-S, au măsu
rat în lungime 63,75 m (S IV) şi 48,50 m
(S V), ad1indtr-se 1a o distanţă de peste 70 m
faţă de secţiunile I şi III deschise în campaniile anterioare.
Deşi complexele descoperite în cele două
secţiuni (S IV, S V) n-au fost în întregime
explorate, nefiind posibilă cercetarea lor pe
suprafaţă din cauza culturilor existente, s-a
observat că în această parte a promontoriului, aşezările din perioada cuprinsă între
sec. III şi XI continuă să existe, însă cu
unele' deosebiri şi precizări cronologice. Dacă dinamica locuirii, în general, continuă la
nivelul constatat în secţiunile anterioare, în
această zonă se observă o intensă vieţuire
în secolele VIII-X, fiind vorba, probabil de
centrul aşezării din secolele respective. Precizările cronologice de care aminteam se referă la două verigi din lanţul perioadei dintre sec. III-XI, verigi doar presupuse în
campaniile anterioare. Este vorba, pe lîngă
cele două faze de locuire Ipoteşti-Cîndeşti
(sec. V-VII) şi de etapa de locui re din secolele IX-X su1prinse în secţiunile anterioare, de locuinţe şi complexe aparţinînd

secolelor III-IV şi VIII-IX, completind,
astfel, lanţul cronologic al locuirii din întreaga perioadă a secolelor III-XI.
Fără a stărui aici şi acum în ceiace priveşte nivelul de locuire din epoca bronzului, nivel surprins şi în S IV şi S V, o deosebită însemnătate prezintă descoperirile referitoare la locuirea din secolele III-IV
e.n., constind dintr-o locuinţă adîncită la
circa 0,60-0,70 m, interceptată in S IV.
Forma este rectangulară, după cum o indică colţul de NE al locuinţei, surprins in secţiune. In acest colţ se afla şi cuptorul "pietrar" amenajat din pămîntul galben în care
s-a adîncit locuinţa, avînd diametru! de
0,50 m. La partea superioară, păstrată pe o
înălţime de 0,50 m, cuptorul prezenta o armătură a pereţilor şi a bolţii, în grosime de
15 cm, din pietre de rîu de mărime mijlocie, legate cu lut, boltă care, din cauza
greutăţii pietrelor îşi schimbase poziţia iniţială. La demontare, printre materialele gă
site se număra şi o placă din lut, circulară,
cu o grosime de 0,10 m care prezenta un
orificiu în mijloc cu diametru! de 0,07 m,
precum şi două calupuri poliedrice din lut
ars, prezentînd puternice urme de arsură,
observaţie care duce la concluzia că au servit la astuparea ori'fiociului cuptorului de
evacuare a fumului după funcţionarea acestuia, pentru a împiedica eliminarea căldurii.
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Din aceeaşi vreme, sec. III-IV, datează
o altă locuinţă surprinsă parţial in S V;
se observă cum ceramica de tradiţie dacică
şi provincial-romană începe a fi contaminată de cunoS'cuta 'Ceram.ilcă Sântana de Mureş. In acest complex au ieşit }a ivea'lă o fibulă din 'brO'l1Z, •turnată, 'aViînd piciorul porta<gl'ad'ă !foarte pronunţat. Ea face parte din
grupa filbulelor de tradiţie romană in'ti'lniie
destul de frecvent 'în secolele II-III şi chiar
la in;ceputul sec. IV, atît pe teritoriul României, cit :şi în al1te pă·rţi, 1cuan e filbula, asemănătoare
ca tip, de la Gorohov din
U.R.S.S. din ·cultura Cerneahov pulblicată de
T. B. Barţeva, G. A. Vosnesenskaia şi N.
Cernîh, in Metalî cerneahovskoi culturi,
Moscova, 1972. Fibula de la Şirna, deşi se
încadrează în acelaşi tip, prezintă particularităţii distincte, constituind, după cercetările de pînă acum, o variantă singulară.
Semnalăm, totodată, descoperirea in acelaşi
context din S.V. şi a unui distribuitor de
curele realizat din bronz prin turnare, piesă
care, de asemenea, se încadrează în vremea
amintită. La aceiaşi concluzie, în privinţa
datării, ne conduce şi prezenţa in aceiaşi
secţiune a unui gît de amforă din pastă galben-albicioasă, fină, ce se datează în secolul
al IV-lea precum şi fragmente ceramice cenuşii cu linii în X lustruite. In cazul nostru,
.amfora este suprapusă de o vatră pe care
s-au descoperit două vase din pastă roşie:
unul lucrat cu mîna, dintr-o pastă grosieră,
altul lucrat cu roata, fiind confecţionat dintr-o pastă mai bine frămîntată. Acest complex datează din secolele V-VI, delimitînd
astfel cu destulă claritate, epoca secolelor
III-IV reprezentată prin complexele deja
amintite, de cea a secolelor V-VI reprezentată prin coexistenţa celor două tipuri
ceramice surprinse pe vatră.
Cele două secţiuni explorate în cursul
anului 1978 au mai pus în evidenţă şi alte
complexe: este vorba mai intii, de 4 locuinţe semiadîncite, cercetate doar parţial, avînd
formă rectangulară, datînd din secolele VVII, corespunzător locuinţelor din S. 1 şi
şi
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S. III. "Podooua" ·locuinţelor era amenajată
din pietre mici şi mijlocii de rîu, încastrat~
în iut. La una din locuinţe s-au observat
urme de pari cu diametru! variind între
0,05 m şi 0,10 m, dispunerea fiind destul de
dezordonată, încît o explicaţie plauzibilă a
rostului lor este greu de dat în stadiul actual al cercetărilor.
O importanţă aparte prezintă şi complexele aparţinînd epocii cuprinse între secolele VIII şi XI; complexe compuse din două
locuinţe şi un cuptor de mici dimensiuni, se
pare pentru reducerea minereului de fier.
Potrivit rezultatelor cercetărilor încă în
curs de efectuare, locuinţele aparţin unor
faze distincte ca vreme. Una din locuinţe,
interceptată în S V, careul 15, are una din
laturi de 1,50 m fiind săpată în trepte la o
adîncime de 0,50-0,60 m. Această dimensiune cît şi faptul că în interiorul ei a fost
găsită o imensă cantitate de ceramică, oase
de animale şi alte materiale aruncate, par
a indica existenţa mai de grabă a unei anexe care a servit, ulterior, drept loc de depozitare a resturilor menajere într-o anumită vreme. In afară de ceramică, asupra
căreia vom reveni îndată, semnalăm prezenţa unor mici bucăţi de zgură de fier provenite, iprobaibil, de Ioa prelucrare, sau poate
chiar de ·la operaţiunea de reducere, cuie lde
fier, două mici bare de fier, un fragment de
vas (?) din fier, o cataramă simplă din bronz,
precum şi un fragment dintr-un pandantiv
din bronz sau poate dintr-o fibulă. De asemenea, două străpungătoare din os şi o fusaiolă în trunchi de con, din lut, cu pasta
fină, deosebit de îngrijit lucrată. Semnalăm
şi prezenţa unor fragmente dintr-un păhă
ruţ de sticlă de culoare verde-pal, precum
şi un fragment dintr-un pandantiv de metal
torsionat.
Ceramica descoperită, fragmente din oală
borcan de variate dimensiuni, intregibile
multe dintre ele în proporţie! de 50o;0 (atragem atenţia că nu s-a explorat decît o mică
parte din complex), şi care indică mai degrabă rolul de loc de depozitare, este aproa-
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pe in exclusivitate lucrată cu roata de mare
In mare majoritate ea aparţine speciei roşietice cu pietricele in pastă, dar se
întîlneşte şi ceramică cenuşie, intr-o mică
proporţie, alături de specia nisipoasă. Din
punctul de vedere al formelor arhitecturale,
se remarcă caracterul destul de unitar al
ceramicii din complexul amintit, evidenţiind
speciile arhitecturale şi decorative dintr-o
etapă cronologică limitată, dat fiind specificul de complex "închis". Se intilnesc, de
pHdă, doaJr 4 tipuTi de buze de vas, ou mki
diferenţe intre ele, incit ar putea fi denumite variante ale unui anumit tip arhitectonic. In general buzele sint uşor răsfrinte
în afară, cu marginile relativ drepte, forme
care trădează o clară evoluţie din ceramica
secolelor V-VII, in special din ultima perioadă a acestei epoci, după cum rezultă din
analogiile cu ceramica acelei vremi descoperită mai cu seamă in S I şi III.
Decoraţia este deosebit de bogată şi variată, distonînd, din acest punct de vedere,
de ceramica secolelor anterioare de la Şirna.
Cel mai frecvent decor este valul simplu
sau multiplu in diferite combinaţii: cu striuri sau benzi de striuri, caneluri, X-uri executate cu dinţii pieptenului sau cu rotiţa etc.
Se remarcă decoraţia in registre în care
alternează valul simplu sau multiplu cu
striurile simple sau duble, în diverse combinaţii. La unul din vase se constată o decoraţie in 7 registre care îmbracă intreg
cimpul exterior al vasului şi, totodată, sint
decorate buza interioară a vasului şi marginile acesteia dînd un aspect deosebit de
plăcut. De altminteri vasul cu ornamentaţia
amintită constituie el însuşi un exemplar
foarte rar pînă acum asemenea modalitate
intilnindu-se, din cele cunoscute, la Dridu.
Cîteva fragmente din specia cenuşie cu lustru prezintă ca ornament motivul în reţea.
De remarcat lipsa totală a stampilelor pe
fundul vaselor. Luînd în consideraţie caracteristicile prezentate pină aci, ale ceramicii
turaţie.
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din complexul secţiunii V, considerăm că ea
se încadrează tipologie şi stilistic in limita
secolului VIII şi eventual începutul secolului următor. Fiind un complex "închis" avem
astfel în faţă imaginea tipurilor ceramicei
utilizate de populaţia aşezării într-un anumit
moment al perioadei menţionate. Ea vine să
se adaoge, cu precizările de rigoare, la tipurile ceramice deja cunoscute specifice
epocii amintite.
Cea de a doua fază de locuire din cadrul
secolelor VIII-XI este reprezentată printr-o locuinţă de mari dimensiuni: latura interceptată de S V măsoară 5,10 m, adîncimea locuinţei în pămînt fiind de 0,40 m. Pe
latura interceptată se afla cuptorul amenajat din pămînt galben, vatra acestuia, puternic arsă, măsurînd 2,50 diametru, mări
me neobişnuită şi, din cite cunoaştem, singulară. Observaţiile au fost clare, aspectul
unitar al vetrei nelăsînd loc vreunei interpretări privind eventual dubla folosire a
acesteia.
Ceramica descoperită în locuinţă, unitară
ca aspect, se compune aproape în exclusivitate din specia roşie, unele vase-borcan prezentînd arsuri secundare. Ca aspect stilistic,
ea se înfăţişează cu decoraţii în val simplu
şi multiplu in diferite combinaţii, cu benzi
de striuri fiind asemănătoare cu cea de la
Dridu (faza matură) şi cu cea de la Bucov
din sec. X, fapt care ne conduce la incadrarea ei în acelaşi secol. Este executată la
roata cu turaţie mare, pasta ingrijit lucrată,
vădindu-se şi aici lipsa, cu două excepţii, a
ştampilelor pe fundul vaselor.
Astfel, cercetările de la Sirna din campania anului 1978 aduc noi precizări în legă
tură cu evoluţia aşezărilor omeneşti din secolele III-XI e.n. stabilind verigi cronologice care lipseau pînă acum, cea a sec. IIIIV şi VIII-IX, in cadrul locuirii existente,
şi întregind lanţul aşezărilor din perioada
secolelor III-XI e.n.
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SAPATURILE ARHEOLOGICE
DE LA SÎNMICLAUŞ - "GRUIŞOR",
COMUNA SONA, JUDEŢUL ALBA, 1978
Raport 'preliminar

A

1n

cursul lunii septembrie au continuat trund doar fundul :bordeilor hallstattiene şi
arheologice la Sînmiclăuş, avînd gropile adînci ale mormintelor.
ca scop cercetarea integrală a cimitirului
Din punct de vedere arheologic s-au conprefeudal, din punctul "Gruişor", stabilirea statat trei nivele de locuire: 1. nivelul prelimitelor sale şi obţinerea de informaţii pri- istoric reprezentat de cultura Coţofeni şi
vind inventarul şi coordonatele stratigrafice cultura Basarabi; 2) nivelul prefeudal (seale mormintelor şi dezvelirea complexelor colele V-VI e.n.) şi 3) nivelul feudal timde locuire din zona "Răstoci".
puriu (secolele XI-XIII).
'l. In cadrul cercetărHor s-au executat :in
1. Locuirea preistorică cuprinde cîteva
punctul "Gruişor" trei secţiuni de dimen- fragmente ceramice răzleţe din cultura Cosiuni diferite (S XVIII 9,50 X 2 m; S XIX : ţofeni, recoltate din nivelul superior al stra14,30X2 m şi S XX: 10,80X2 m) cu lungi- tului aluvionar, şi două bordeie hallstattiemea cuprinsă între 10-15 m şi lăţimea con- ne suprapuse, semnalate la capătul de nord
stantă de 2 m, amplasate pe terasa sud-estial secţiunii XVIII. Săpate pînă la adîncimea
că a plato.ului,
pe malul stîng al rîului. de 2,15-3,05 m bordeiele dezvelite parţial
Orientate pe direcţia NV-SE sau E-V, pătrund pînă în stratul aluvionar. Inventaşanţurile au adîncimea maximă de 3,15 m.
rul locuinţelor constă din vetre rotundSub raport stratigrafic, luînd ca element ovale cu cenuşă şi cărbune, oase de animade referinţă profilul secţiunii XVIII, se con- le, pietre de rîu, bucăţi de chirpici, un fragstată următoarea
succesiune stratigrafică: ment dintr-o aplică de bronz, precum şi
0-0,30 m humus; 0,20-0,75 m sol negru fragmente de funduri, pereţi şi margini de
macrogranular cu urme de locuire feudală borcane, străchini şi vase bitronconice, ortimpurie; O, 75-1,50 m strat argilos galben, namentate cu butoni şi proeminente. De
îngroşat în partea centrală şi subţiat spre
asemenea, fragmente ceramice hallstattiene
capătul de SE, provenit din depunerile alusemnalăm în toate secţiunile în pămîntul de·
vionare scurse de pe versantul sud-vestic umplutură al mormintelor prefeudale şi la
al movilei "Gruişor" şi străpuns de gropile baza nivelului feudal timpuriu.
locuinţelor feudale timpurii; 1,50-2,10 m sol
2. Nivelului prefeudal îi aparţine cimitibrun negricios cu bordeie şi ceramică hall- rul de inhumaţie care ocupă malul stîng al
stattiană; 2,10-3,15 m sol brun-gălbui alurîului şi colţul de SE al terasei platoului
vionar nisipos steril arheologic, în curs pă- "Gruişor". In cursul săpăturilor s-au mai

săpăturile

3G - Materiale

şi cercetări

arheologice
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sd.1elete umane- (patru în
cîte unul în secţiunea
XIX şi secţiunea XX), numărul mormintelor, împreună cu cele descoperite anterior,
ridicîndu-se la 43. Din cele şase morminte
unul (M40) are groapa rectangulară, trei
sînt trapezoidale, cu colţurile rotunjite sau
drepte (M38, M39, M41) şi două, dezvelite
parţial, au conturul neprecizat (M42, M43).
Gropile cu pereţii săpaţi vertical, uneori înclinaţi spre sud datorită mişcării straturilor
taie nivelul hallstattian şi pătrund pînă în
straturile aluvionare, nisipoase şi marnoase
depuse pe marginea platoului. Adîncimea
gropilor atinge limite medii cuprinse între
1,65-2,20 m (M39, M40, M41, M42, M43),
iar M38 are fundul gropii săpat pînă la
3,05 m.
încă şaJSe

secţiunea

XVIII

şi

Starea de conservare a osemintelor este

proastă. În general, epHizele oaselor lungi,

coastele, vertebrele, piesele osaturii mîinilor şi lahelor picioarelor sînt descompuse în
totalitate. Cele 'Şase mo·rminte sînt atît de ră
văşite, la o dată ulterioară depunerii defuncţilor,
încît majoritatea oaselocr-, scheletelor,
dezartkulate şi fragmentate, fiie că sînt evacuate din ·groa~pă (M39 :şi M40), fie 'Că se păs
trează împră'Ştiate sau aruncate in poziţiile
cele mai neifireşti pe fundul- sau la extremităţile gropii sepukrale (M38, M41).
Majoritatea scheletelor, întinse iniţial pe
spate, sînt orientate cu capul la V şi picioarele spre E, cu excepţia M38 şi M39 care
prezintă o mică deviere a axului pe direcţia
VSV-ENE. Poziţia mîinilor celor şase schelete răvăşite rămîne neprecizată.
Inventarul mormintelor este atît de sără
de fragmentat încît majoritatea
pieselor de metal şi os sînt reprezentate
prin resturi nesemnificative provenite din
lame de cuţite de fier (M38), piepteni bilateraH (M40), precum şi un fragment de strachină cenuşie (M41).

căcios şi

În lilpsa unor date oferi,te de determinădle
antropologice, avînd în vedere dimensiunile
scheletelor, componenţa inventarului ce le

şi observaţiHe stratigrafice, constacinci din cele şase morminte aparţin
unor indivizi adulţi-maturi şi doar unul
(M40) poate fi atribuit unui copil adolescent, de sex neprecizat.
Pe !baza ritualu':ui de înmot1m întare, ariturilor funerare şi a inventarului, cimitirul
de la Sînmiclăuş-Gruişor" poate fi încadrat provizoriu în secolele V-VI e.n. În
precizarea apartenenţei etnice, condiţionată
de viitoarele descoperiri ce vor epuiza ci mitirul şi de studiul antropologie al scheletelor, se ţine seama de lipsa armelor din morminte, de folosirea unui inventar sărăcăcios
şi orientarea creştină a defuncţilor. Aceste
argumente pledează în favoarea unei populaţii paşnice şi sedentare care poate fi identificată cu locuitorii aşezării prefeudale din
însoţesc

tăm că

1

"Răstoci".

3) Nivelul feudal-timpuriu este reprezentat de o vatră de foc (secţiunea XVIII) şi
un bordei, dezvelit parţial la capătul de est
al secţiunii XIX, în malul stîng al rîului.
Inventarul bordeiului constă dintr-o vatră
de foc simplă, cu cenuşă şi cărbune, oase
de animale, fragmente de oale şi căldăruşe
de lut pe baza cărora se plasează cronologic
în a doua jumătate a secolului XII şi începutul secolului XIII. Materialul arheologic
provenit din secţiuni, pe lîngă oasele menajere de animale, valve de scoici de rîu, chirpici cu impresiuni de nuiele şi stinghii, şi
o cantitate mare de ceramică, mai conţine
şi obiecte de fier (cuie, vîrfuri de săgeţi, de
os şi fier, un corn de furcă etc.).
II. Al doilea obiectiv cercetat se află în
punctul "Răstoci", situat pe malul drept al
Tîrnavei Mici, la cea 100 m de marginea
rîului, în cotul format la est de "Gruişor".
Aici se ridică o movilă rotundă înaltă de
1,5-2 m faţă de lunea din jur, presărată cu
numeroase gropi săpate pentru exploatarea
nisipului aluvionar. În ultimii ani, partea de
S-V a movilei a fost afectată de o groapă
de colibă, săpată de ciurdarii din localitate,
care a distrus parţial două cuptoare feudale
timpurii. Taluzarea peretului de SV al gro-
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pii, lung de 9,50 m, a precizat în profil două
locuinţe, în al căror inventar intră cuptoarele afectate.
Pentru cercetarea bordeielor s-a executat
pe locul aplatizat al movilei două secţiuni
paralele care, extinse lateral în funcţie de
obiectivele arheologice apărute în cursul
cercetărilor, au ajuns la forma unei casete
(XXI), aproximativ rectangulară, cu dimensiunile de 8f8,50 m.
In suprafaţa cercetată, a cărei adîncime
variază între 0,5:0----'1,40 m, s-au dezvăluit
parţiral sau total şapte locuinţ·e distruse in
parte, ca urmare a unor suprapuneri succesive şi a locuirii intense a movilei. Două
dintre locuinţe aparţin epocii prefeudale
(B1 şi B2) iar celelalte cinci conţin materiale arheologice caracteristice feudalismului (B3-B7).
Locuinţele
prefeudale, săpate pînă la
adîncimea de 0,52-1,36 m cu axul lung
orientat spre direcţia N-S sau SE-NV, au
forma rectangulară cu colţurile rotunjite,
prevăzute cu gropi de stîlpi în colţuri. Cele
două locuinţe suprapuse păstrează doar porţiuni din jumătatea de nord şi SV a podelei,
lată de 2,65 m şi respectiv 3,50 m. Inventarul locuinţelor cuprinde vetre de foc simple,
cu multă cenuşă şi cărbune, oase menajere
de animale, valve de scoici de rîu şi multă
ceramică lucrată la roată rapidă, din pastă
cenuşie,
fină
sau zgrunţuroasă. Ca forme remarcăm oalele cu sau fără toartă, că
nile cu cioc şi castroanele, care datează bordeiele în secolul VI e.n. Fragmente ceramice prefeudale, asociate cu cele feudale timpurii, menţionăm şi în bordeiele din secolele XI-XII.
Celelalte 'Cinci locuinţe suprajpun în parte
bordeiele prefeudale astfel încît, sub aspect
cronologic, prezintă o succesiune de locuire
continuă a aceluiaşi spaţiu timp de aproape
două secole. Forma bordeielor este rectangulară, cu colţurile rotunjite, prevăzute cu
gropi de stîlpi în colţuri. Orientate diferit,
locuinţele au axul lung; pe direcţia E-V
sau ENE-VSV. Fundul bordeielor este să-
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pat în stratul aluvionar nisipos pma la adîncimea de 0,90 m. Din podeaua bordeielor
distrusă prin suprapuneri succ~sive s-au dezvelit doar porţiuni reduse care nu ne permit să precizăm dimensiunile, cu excepţia
locuinţei B3 de formă rectangulară (6,40 X
3,80 cm).
'Fundul hordeielor ~ste perforat de numeroase gropi ovale, oval-alungite sau cu contur neregulat, de diferite dimensiuni, care
pătrund la adîncimi cuprinse între 0,851,30 m. Gropile conţinînd cenuşe, cărbune,
fragmente de oale şi căldăruşe, precum şi
lespezi de gresie silidoasă însoţesc instalaţiile de încălzire şi au destinaţia de cenuşare. Fiecare locuinţă este prevăzută cu cîte un cuptor cu cupolă de lut ars. Cuptoa.re}e ce!"ce1Jate, afectate de lucrăTHe ulterioa·re, cu excepţia celui din B7, sînt aşezate pe
un soclu de pămînt cruţat, ridicat deasupra
podelei cu 15-20 cm. Vatra de formă ovală-alungită sau circulară, este formată dintr-o platformă de lipitură groasă de 510 cm, cu faţa lutuită, concav-alveolată în
partea centrală. Stratul de lipitură, negru
la suprafaţă şi maroniu-cărămiziu în profunzime, prevăzut cu crăpături· şi fisuri, este
aşezat pe un pat format dintr-un rînd de
cioburi de oale şi căldăruşe de lut, dispuse
unul lîngă altul, cu pietricele şi bucăţi de
gresie amplasate în golurile rămase libere
sau pe margine. Cupola formată dintr-un
perete din lipitură argilioasă, arsă maroniu,
se înalţă deasupra vetrei cu 35-40 cm, pornind din gardina îngroşată la bază. Gura
cuptorului se prezintă ca o deschidere patrulateră (80 X 40 cm) amplasată in partea
de sud sau est a vetrei ·şi astupată cu lespezi de piatră. In dreptul gurii cuptorului
vatra se prelungeşte (cu 50 cm), sub forma
unei platforme de lipitură (arsă maroniu).
In interiorul cuptoarelor, sub chirpicul că
zut pe vatră, cît şi sub vatră, pe lîngă fragmente de cale şi căldăruşe de lut feudale
timpurii, s-au aflat şi cioburi prefeudale
p~·ovenite din stratul răvăşit al locuinţelor
din secolul VI. e.n.
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Cuptoarele sînt aşezate pe latura de N Slau
de V, in partea opusă intrării in locuinţă.
Unele bordeie aveau scheletul de deasupra
ridicat din lemne şi acoperişul in două ape,
după cum
ne sugerează gropile de stilpi
conturate in colţuri sau in partea centrală
a locuinţelor. Inventarul bordeielor, amestecat în zonele de suprapunere şi greu de
separat, constă dintr-o cantitate relativ mare de oase menajere de animale (porcine,
ovine, bovine, păsări, etc.), valve de scoici,
obiecte diverse de fier şi os, un fragment de
rişniţă şi multă ceramică feudală timpurie
(secolele XI-XII).
Marginile de oale, căldăruşe şi străchini
pe baza tehnicii, pastei profilaturii şi orna-

cele cinci locuinţe pe
o perioadă de două secole, începînd de la
mijlocul secolului XI, pînă la începutul secolului XIII.
Secţiunea
XXII trasată pe marginea
nord-estică a movilei a precizat in această
zonă un strat de locuire prefeudală şi feudală timpurie, dovedind locuirea intensă a
movilei in cele două perioade.
In concluzie, considerăm că rezultatele
săpăturilor arheologice de la SînmiJClăuş "Gruişor" şi "Răstoci" aduc un plus de informaţii şi noi dovezi privind continuitatea
populaţiei romanice şi româneşti in epoca
prefeudală şi
feudală-timpurie
in bazinul
mijlociu al Tîrnavei Mici.

mentaţiei încadrează
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SAPATURILE ARHEOLOGICE
DE LA DRAGESTI - VASLUI

Cu ocazia unor cercetări de suprafaţă executate în cursul anului 1977, pe teritoriul
satului Drăgeşti, comuna Todireşti, judeţul
Vaslui, s-au descoperit în diverse locuri de
pe teritoriul localităţii, numeroase resturi
a["heologice aparţinînd mai mul.Jtor perioade istorice. Dintre acestea un interes deosebit prezentau urmele de cultură materială
daco-carpică şi de tip Dridu, de pe locul
numit "Silişte" aflat în marginea de sud est
a: satului, în imediata lui apropiere pe malul rîului Sacovăţ. In această porţiune de
teren, parţial transformată fîn imaş, locul se
prezintă sub forma unei terase plate, uşor
înclinată către sud-vest. In acest loc malul
înalt şi abrupt al Sacovăţului era puternic
erodat, in fiecare an de către apele rîului,
anwenind prin dărlmarea sa periodică, însemnate porţiuni din acest obiectiv arheologic.
A vîndu-se în vedere importanţa descoperirilor arheologice făcute cu; prilejul cercetărilor de suprafaţă efectuate, ca şi situaţia
existentă în teren, s-a impus imediat efectuarea unei săpături de salvare, prin care
s-a taluzat în ;trepte malul abrupt, în acest
mod evitîndu-se penh'u un timp, :prăbuşirea
în continuare a unor porţiuni din această
terasă.

Pornindu-se de la situaţia existentă - în
cursul anului 1978 s-au efectuat pe acest loc,
în continuarea sondajului din anul prece-

'

dent, săpături arheologice de salvare de mai
mare amploare, prin care a putut fi cercetată o suprafaţă de peste 800 m 2 •
Cu prilejul săpăturilor arheologice intreprinse s-au dezvelit mai multe complexe de
locuire, datînd din diferite epoci istorice,
precizîndu-se unele noi aspecte legate de
conţinutul culturii
materiale , din etapele
respective de timp.
Din punct de vedere stratigrafic s-au putut preciza o succesiune de niveluri culturale destul de mare, ceea ce a permis o destul de bună departajare a bunurilor descoperite.
Cel mai vechi nivel de cultură materială
aparţine epocii bronzului şi anume fazei sale de sfîrşi<t ""?i a ifost mai !bine precizat· inspre capetele de la sud ale secţiunilor III, IV
şi IX, care au intersectat parţial unele "ce'nuşarte" situate la marginea terasei.
U!rnlătorul nivel aparrţine epocii La Tene
II şi corespunde civilizaţiei geto-dacice din
secolele III-II i.e.n. Acestui nivel îi aparţine un bordei, păstrat parţial şi mai multe
gropi izolate, toate situate de asemenea că
tre capetele dinspre sud ale secţiunilor trasate.

Peste nivelul La Tene II, se suprapune un
strat de cultură, deosebit de bogat in vestigii arheologice, aparţinînd civilizaţiei carpa-dacice din secolele II-III e.n. Intensita-
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tea locuirii din această vreme a fost deosebit de mare pe întreaga suprafaţă a terasei,
putîndu-se delimita chiar unele suprapuneri de locuinţă şi preciza cel puţin două
etape cronologice din evoluţia aşezării din
această vreme. Din perioada respectivă s-au
identificat 12 locuinţe de tip bordei, dintre
care 8 au fost dezvelite integral. In afară de
acestea s-.au mai delimitat 11 :l'o•cuinţe de
suprafaţă reuşindu-se să se precizeze mai
bine doar două. Pe lîngă complexele de locuire s-au mai descoperit cîteva vetre în aer
liber şi cîteva gropi simple umplute cu resturi de ceramică, 1 chirpici şi cărbune.
Nivelul următor, destul de subţire aparţi
nînd secolului al IV-lea nu a 1puttut ·H prea
bine determinat stratigrafic decît în unele
porţiuni din secţiunile II, III şi IX, unde s-a
1
observat mai clar, distingîndu-se prin culoarea sa cenuşie negricioasă şi în deosebi
pe baza materialelor ceramice caracteristice
culturii de tip Sîntana de Mureş. Deşi nu
s-au identificat complexe de locuire, vetre
sau gropi, nu este exclus ca acestea să existe, urmînd să fie precizate prin săpăturile
viitoare şi în această parte a aşezării. De
asemenea, sporadic pare să fi fost, în această porţiune din terasă şi locuirea din secolele X-XI e.n., corespunzătoare unui aspect de tip Dridu tîrziu, neputîndu-se identifica nici în această vreme vre-un complex
de locuire.
In schimb a fost bine precizat ultimul nivel de locuire aparţinînd perioadei feudale,
secolele XVI-XVII, din care s-a dezvelit
trei bordeie, un cuptor în aer liber şi două
gropi simple cu puţin material în ele.
In ceea ce priveşte resturile datînd de la
sfîrşitul epocii bronzului (cultura Noua), remarcăm mai
întîi numeroasele fragmente
ceramice provenite din vase borcan, cu
marginea dreaptă sau uşor rotunjită cu
umeri prelinşi şi corpul în formă de sac, ornamentate cu brîuri în relief, simple sau în
asociaţie cu împunsături şi incizii. De asemenea s-au descoperit fragmente de borcane şi căni cu suprafaţa lustruită, unele or-

namentate cu caneluri şi avînd uneori torţi
prevăzute cu butoni sau cu creastă. Alături
de ele s-au găsit o mare cantitate de oase
de animale, unele din ele prelucrate sau în
stare de prelucrare, evidenţiindu-se mai ales
omoplaţii crestaţi, cîteva spatule sau împungătoare caracteristice acestui aspect cultural.
Un deosebit interes îl reprezintă vestigiile
geto-dadce datînd din epo·ca La Tene, secolele III-II î.e.n. Din bordeiul păstrat parţial, ca şi din gropile aparţinînd aceleiaşi
vremi, provin cîteva fragmente ceramice
din vase de tip borcan ornamentate cu brî~
uri în relief, simple sau cu alveo·le, cu butoni sau proeminente conice, avînd uneori
buza ornamentată cu crestături. Există şi
cîteva fragmente provenite din castroane şi
fructiere avînd suprafaţa uşor lustruită.
Alături de resturile ceramice amintite, aparţinînd geto-dacilor sau descoperit şi alte cîteva lucrate tot cu mîna, din pastă destul
de fină de culoare neagră sau brun-roşcată,
cu suprafeţele bine lustruite provenite din
vase borcan de formă aproape bitromconică,
prevăzută cu buze faţetate şi cu torţi în
formă de X, specie ceramică care aparţine
migratorilor bastarni, cu care populaţia
geto~dacică a conrvieţuit un anume timp. Tot
aces bei epoci îi aparţin dteva fusaiole de
lut, o· gresie de ascuţit precum şi un pandantiv de formă ovală, dintr-o foiţă de argint S'au bi'lion.
Fără îndoială, o importanţă aparte prezintă vestigiile arheologice datînd din secolele II-III e.n. aparţinînd civilizaţiei carpice. Numărul uneltelor şi al obiectelor diverse, ca şi bogăţia şi varietatea formelor
ceramice şi a ornamentelor subliniază cu
claritate stadiul înalt de dezvoltare a societăţii locale geto-dacice din epoca corespunzătoare provinciei romane Dacia. In ceea
ce priveşte locuinţele din această vreme, remarcăm existenţa bordeielor de formă rectangulară cu colţurile rotunjite şi cu laturile în general drepte, groapa locuinţei
avînd o adîncime relativ mică, nedepăşind
1
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0,40 m. Unele din aceste bordeie sint prevă
zute cu vetre, in altele vatra lipseşte. Cîteva
din locuinţe au în unul din colţuri cîte o vatră de foc de formă ovală înconjurată de
pietre de rîu sau gresie locală. Remarcăm
că este pentru prima oară cînd astfel de vetre pietrar se întîlnesc în locuinţele datînd
din secolele II-III e.n. Faptul că săparea
gropii acestor locuinţe bordei s-a făcut
chiar din stratul de cultură aparţinînd secolului II-III e.n. precum şi constatarea că
in interiorul locuinţelor, în afară de restul
din această vreme, nu s-a descoperit nici un
fragment ceramic sau obiect care să aparţi
nă unei epoci ulterioare, ne determină să
atribuim astfel de complexe de locuire, culturii carpice, evident cu rezervele impuse
de caracterul încă incomplet al cercetărilor.
Existenţa unor astfel de vetre cuptor in secolele II-III e.n. chiar dacă ele nu sînt întrutotul identice cu forma, dimensiunile şi
sistemul de construcţie al acelora din veacurile ulterioare, ne determină să presupunem
că ele ar putea eventual constitui, prototipul acelora din secolele V-VI e.n. Fără îndoială, această observaţie va trebui urmă
rită atent în campaniile de săpături viitoare
nu numai la Drăgeşti ci şi eventual chiar în
alte aşezări din aceeaşi vreme.
Pe lîngă bordeiele din această epocă s-au
mai descop2rit şi cîteva locuinţe de suprafaţă a căror formă şi dimensiuni sînt mai
greu de dete'l~minait datorită ·condi·ţiilor nu
prea bune de conservare.
In general, in interiorul bordeielor, locuinţele de suprafaţă sau din cele citeva
gropi aparţinînd acestei vremi, s-a recoltat
un bogat material arheologic, evidenţiin
du-se în deosebi uneltele din fier, os, lut şi
piatră dintre care menţionăm secerile, cosoarele şi cuţite din fier, rîşniţile circulare
din piatră, unele lucrate din rocă vulcanică,
"lupele", din fier, diferite alte obiecte, un
tipar din piatră şi alte cîteva unelte pentru
prelucrarea bijuteriilor, toate dovedind pe
lîngă îndeletnicirile agricole şi o intensă activitate meşteşugărească, în special in do-

meniul prelucrării metalelor. Fără îndoială,
un loc aparte pe lîngă alte activităţi meşte
şugăreşti îl ocupă producerea ceramicei. Nu
vom insis·ta asupra !bogăţiei de forme şi ornamente sp2cifice civilizaţiei carpice ci doar
vom sublinia constatarea că alături de elementele caracteristice geto-dacice lucrate
la roată, une.le de veche tradiţie cum sînt
anumite tipuri de borcane, castroane, fructiere şi căni, ca şi a ceramicii lucrate cu
mîna din categoria căreia sînt nelipsite borcanele ornamentate cu brîuri în relief, stră
chinile şi căţuile, se întîlnesc şi numeroase
elemente cerami·oe de influenţă sau provenienţă romană.

Este interesant de arătat că in campania
săpături din anul 1978 la Drăgeşti, in
secţiunea V s-a putut determina stratigrafic
o succesiune neîntreruptă de mai multe locuinţe aparţinînd secolelor II-III e.n. care,
pe acelaşi loc, se intretaie. Este vorba de
suprapunerea parţială a trei bordeie: B IV,
B V, şi B VI a căror determinare stratigrafică şi în plan apare foarte clară, indicînd
nu numai o refacere eventuală a locuinţe
lor, ci chiar existenţa unor posibile etape
distincte de locuire.
In imediata apropiere a acestor bordeie
există un al patrulea bordei B VII, din
aceeaşi vreme, după cum o indică resturile
arheologice din inventarul sau şi raportul
stratigrafic cu complexele de locuire menţionate. Fireşte, rămîne ca în campaniile
de săpături viitoare să fie precizate în deosebi etapele cronologice şi culturale cărora
le aparţin complexul de locuire din secţiu
nea V, analizîndu-se mai ales unele elemente de tehnică a construcţiei lor, precum
şi conţinutul inventarului lor insistîndu-se
asupra acelora cercetate numai parţial.
Din nivelul secolului al IV -lea, corespunzător culturii de tip Sîntana de Mureş de
la Drăgeşti-Vaslui, provin doar fragmente
ceramice lucrate cu roata din pastă cenuşie negricioasă sau uneori gălbuie, evidenţiindu-se cîteva resturi de castroane căni şi
chiupuri, ornamentate cu linii lustruite sau

de
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cu rotita dinţată precum şi cu incizii puţin
adînci. Alături de resturi sau descoperit şi
fragmente de amfore ·romane.
Intrucit nu s-a indentificat nici un complex arheologic datînd din această vreme
este încă dificil de stabilit ce intensitate a
putut avea locuirea din secolul al IV-lea în
această porţiune din terasă.
Intr-o situaţie asemănătoare se află şi cele
cîteva resturi datînd din secolele X-XI e.n.
şi aparţinînd unei faze tîrzii a culturii de
tip Dridu. Fragmentele ceramice lucrate la
roată şi ornamentate cu strîuri vălurite sau
orizontale, cu buzele arcuite şi carenate,
precum şi cele cîteva fragmente provenite
din căldări de lut, ornamentate cu linii vă
lurite sînt totuşi insuficiente pentru a ne
putea permite unele aprecieri, fie ele şi generale, privind caracterul, durata şi intensitatea locuirii umane din epoca feudalismului timpuriu de la Drăgeşti.
Cele trei bordeie datînd · din secolele
XVI-XVII aparţinînd unui sat dispărut
probabil în secolele următoare sînt ultimile
vestigii atestate din punct de vedere cronologic şi cultural, pe terasa "Silişte" de la
Drăigeşti. Cercetarea 'in ·continuare a acestui
sat medieval al cărui nume urmează să fie
eventual depistat pe baza analizei informaţiilor documentelor scrise ale epocii, ar putea aduce date noi şi importante privind

evoluţia aşezărilor omeneşti din aceste secole în Podişul Central Moldovenesc, unde
densitatea de locuire din cele mai vechi
timpuri constituie o caracteristică pentru
această subunitate geografică din Moldova.
Descoperirile arheologice de la Drăgeşti
Vaslui, deosebit de bogate şi variate dovedesc că aproape permanent pe aceste meleaguri au existat condiţii deosebit de prielnice
pentru înjghebarea unor comunităţi umane,
fapt confirmat nu numai de vestigiile precizate pe terasa de la "Silişte", ci şi de numărul deosebit de mare al aşezărilor de pe
întreaga vatră a localităţii ca şi de pe Valea
Rîului Sacovăţ în general.
Fără îndoială că prezentul raport nu a
putUit cuprinde tO'ate datele obţinute prin
cercetarea arheologică întreprinsă la Dră
geşti-Vaslui. Rezultatele prezentate succint
nu pot decît să sublinieze în plus importanţa deosebită a acestui obiectiv
arheologic
mai ales pentru cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice în ansamblul ei, ca şi pentru unele epoci istorice mai puţin cercetate. Desigur există încă o serie de probleme neelucidate fie de ordin stratigrafic, fie de ordin
cronologic sau cultUJl"al. Rezolvarea ioc nu
va putea fi însă posibilă decît prin continuarea săpăturilor ca şi printr-o analiză
atentă a materialelor arheologice provenite
din asemenea cercetări.
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SAPATURILE ARHEOLOGICE
DE LA BULCI [JUDEŢUL ARAD]
ÎN ANUL 1978
Raport preliminar

Primele lucrări au fost destinate defrişării
terenuLui inconjurătoT in vederea trasării în
teren a tronsonului următor din magistrala
S~r care are orientarea nord-sud. Secţiunea
a fost prelungită cu aproximativ încă 50 rn
pe direcţia nord, ea avînd o lărgime de 3 m.
Terenul (o parte a cîmpului de ruine) este
accidentat din cauza unor lucrări anterioare, printre care nu sînt de exclus "săpătu~
rile" rdin 1868 ale cercetătorului maghiar
F. Fl. R6mer.
Lucrările de săpătură propriu-zise au început prin îndepărtarea stratului de pămînt
vegetal cu o grosime variabilă, strat foarte
greu de străpuns din cauza rădăcinilor şi
cioturilor de copaci.
După îndepărtarea humusului actual, aproape de centrul cîmpului de ruine, s-a lucrat într-un strat compact de moloz care
conţine fragmente de •cărămidă, că·1··ămizi intregi din epoca feudală, bucăţi mari de .
mortar, bucăţi de marmură de formă patrulaieră ~i •rombică. (Aceste :bucăţi rde marmură de formă patrulateră şi rombică, de culoare albă şi cenuşie sînt şlefuite pe una din
cele două feţe şi pe muchii). Ele au fost folosite, probabil, ca şi părţi ale unui padiment în biserica abaţiei benedictine.
Stratul de moloz, pomenit mai sus, lipseşte pe parcursul
secţiunii între metrii
72-83 şi 84-88.
In acest strat, la baza sa au apărut fragmente ceramice medievale, fragmente ce în
37 -

Materiale

şi cercetări

arheologice

timp se încadrează în perioada secolelor
XIV-XVI. In acelaşi context menţionăm
apariţia unor obiecte de fier, în speţă cuie,
precum şi cîteva lame de cuţit.
In porţiunea cuprinsă între m 56 şi m 61
au fost sesizate trei gropi distincte, umplute
cu acelaşi moloz care, probabil, reprezintă
secţionări de ziduri. Probabil, ele sînt mult
ulterioare şi au fost făcute pentru a se putea scoate material de construcţie pentru
clădkHe din zonă (ne .gindim, [nainte de
toate, la castelul baroc din apropiere).
Intre m 61-62 şi m 63,5-66, atît în profil, cît şi în secţiune au apărut ziduri cu
fundaţia din piatră de şist cristalin, adusă
de undeva din împrejurimi. Pietrele sint legate cu un mortar ce conţine var stins pe
loc. Din aceste ziduri au rămas doar fundaţiile, precum şi unele porţiuni din nivelul
de călcare.
Pe parcursul secţiunii a fost observat un
strat de pămînt cenuşiu-închis, uşor lutos,
care se deschide puţin la culoare pe măsura
adîncirii. In afară de porţiunea în care lipseşte, tăiat de zidurile medievale şi de şan
ţul ce se albiază, el este prezent peste tot,
subţiindu-se treptat, aproape pe nesimţite
spre nord. Acest strat pare a fi un humus
vechi. Pe el s-a găsit un pavaj (o porţiune
cu dimensiuni foarte reduse) din cărămizi
(de factură romană?) între m 55-56 şi m
67-70. Tot aici, foarte sporadic faţă de dimensiunile existente, au apărut cîteva frag-
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de culoare galepocii romane. (Două fragmente ce prezintă
incizii orizontale, obişnuite şi la ceramica
romană, se pa.re că provin din partea superioară, spre gît a unui ukior roman). In acelaşi strat antic menţionăm apariţia şi a unor
fragmente de funduri de vas din epoca roceramică romană

ben-cărămizie,

cu o

pastă fină, specifică

mană.

Peste acest sti:at, în zona cuprinsă între
m 70-71, s-a observat un rpavaj regulat din
cărămizi care au dimensiunile (lăţimea şi
grosimea) apropiate de cele ale cărămizilor
amintite mai sus. Cărămizile din urmă însă
nu sînt legate c;u mortar, ci sînt alăturate
{"lipite") perfect.
La terminaţia nordică a acestui padiment
· de cărămizi începe, încă deasupra lor, o ridicătură 'V'a!lifor:mă .realizaltă prin aruncarea
unor mase de pămînt provenite din şanţul
(de apărare?) de pe latura de nord a cîmpului de 1r11ine. Şanţul porneşt·e din nemijlocita apropiere a platformei de cărămizi, însă
deasupra lor. In această zonă începe să coboare şi stratul de humus vechi şi chiar
se pierde pe panta sudică a şanţului unde
sînt fragmente de cărămizi.
Nu s-a ajuns, în zona şanţului, în stratul
de pămîn't virgin, .care este fO'arte jos, in zona cuprinsă între m 65,2-83.
La m 83 reapare nivelul vechi, care este
acoperit, în unele porţiuni, cu nişte lentile
de cărămidă şi o masă de pietriş fin de o
formă bombată în val.
In această zonă, începînd de la m 93, humusul vechi căpăcuieşte un strat subţire şi
mai vechi, care, amestecat, conţine materiale arheologice din secolele XI-XII e.n.,
apoi din prima vîrstă a fierului, fragmente
ceramice din perioada de tranziţie de tip
Coţofeni (sau Baden-Pecel ?) şi din epoca
neolitică de tip Tisa. (Vestigii dacice n-au
ieşit la iveală în campania arheologică din
1978).
In partea de nord a cîmpului de ruine terenul coboară uşor şi apare şanţul conturat

în exterior, ce a fost secţionat anul precedent pe Iatura de sud-vest, in afara cimpului de ruine.
In concluzie, în ce priveşte rezultatele să
păturilor lele la Buld, · începute încă în
1976, deşi din cîmpul de ruine, numit "Cetate", situat pe un grind vechi al Mureşu
lui, au ieşit la lumină materiale ceramice
cu caracter roman, pînă în momentu~ de faţă încă nu am reuşit să identificăm urmele
incontestalbile ale unei fO'rtifi:caţii romane,
fie ea chiar şi de dimensiuni reduse. Pînă
acum nu avem nici o idee de unde a scos
a•rheologu'l maghiar F. FI R&mer că<rămizile
cu stampila legiunii a XIII Gemina. Majoritatea covîrşitoare a urmelor de construcţii
şi cea a materialului arheologic aparţine,
fără doar şi poate, abaţiei benedictine, care
a existat în acest loc în epoca feudalismului
timpuriu şi dezvoltat.
Concomitent cu lucrările de pe "Cetate"
s-a făcut o recunoaştere a terenului la est
de satul Bulci, nu prea departe însă de ulrtimele case ale lui, în partea de hotar numit
"Dîmbul lui Roman". Locul se prezintă ca
un grind al Mureşului, cu dimensiuni mai
reduse însă ca şi în cazul grindului "Cetate".
De pe vîrful colinei care pare a fi artificială, se pot vedea unele contururi ale terenului, foarte aplatizate din cauza muncilor agricole îndelungate, similare unor elemente aparţinătoare unor şanţuri şi valuri
(cu şanţurile în "exterior", cu o formă rectangulară, uşor rotunjite la "colţuri").
Toate aceste forme de teren care sînt
mult apla'tizate, seamănă cu elementele de
apărare ale unui burgus sau castellum roman. După afirmaţiile localnicilor mai
vîrstnici, la finele secolului trecut şi la începutul veacului nostru, de aici au fost
scoase materiale de construcţie (cărămizi şi
pietre), folosite la ridicarea caselor particulare din vecinătate.
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CERCETARILE ARHEOLOGICE
DE LA ARAD - VLADIMIRESCU

C ercetările

arheologice asupra. perioadei
între sec. VI-X e.n., odată cu ultimele trei decenii, au cunoscut o mare amploare, atît în zona extracarpatică cit şi cea
cuprinsă

intracarpatică.

Amploarea deosebită acestor cercetări a
permis istoricilor şi arheologilor să clarifice
pe baze noi problemele privind această perioadă istorică în care pînă atunci continuitatea populaţiei autohtone, trăsăturile şi unitatea civilizaţiei ei, raporturile sale cu populaţiile în migraţie şi consecinţele acestor
contacte, au fost tratate în chip unilateral,
ipotezele emise fiind cu uşurinţă acceptate.
Chiar dacă pe teritoriul arădean cercetă
rile nu au avut amploarea celor din ţară
privind perioada sec. VI-X, descoperirile
de pînă acum atestă. c~ntinuitatea populaţiei româneşti în nceastă pnrte a ţării. Remarcabile sub aspectul mărturiei privind
continuitateea românilor sînt descoperirile de
la Felnac, Arad-Vladimirescu, Zăbrani, Bulci,
Chişineu Criş, Bodrogul Nou, Seitin şi Cladova.
de te.ren şi săpăturile efectuate
în zonn cuprin"să între oraşul Arnd şi localitatea suburbană Vladimirescu, au demonstrat că, datorită condiţiilor prielnice de
locuire, oamenii au populat-o intens din epoca neolitică şi pînă în evul mediu dezvoltat.
Oercetările

37"

Săpăturile întreprinse pe parcursul cîtorva ani, începînd din toamnn anului 1975, în
locul numit de localnici "La Cetate" sau "Die
Schanzen" au dus la descoperirea unei fortificaţii de pămînt şi lemn datînd de la sfîrşitul primului mileniu al erei noastre. Peste
această fortificaţie se suprapune un cimitir,
care pe :baza obiectelor de inventar se datează
în sec. XI-XII. Datarea începuturilor cimitirului la jumătatea veacului XI a fost ulterior confirmată de descoperirea, la cîteva
din morminte, a unor monede emise de regii arpadieni din această perioadă. Au fost
descoperite monede aparţinînd regilor Petru
Andrei I şi Bela I, emisiuni cuprinse între
anii 1038-1074.
In exteriorul fortificaţiei, pe latura nordică, au fost surprinse urmele unei aşezări
de sec. XI-XII contemporană cu cimitirul.
Sub fortificaţie şi cimitir a fost dezvelită
parţial şi o aşezare românească anterioară
acestora, aşezare datînd din sec. VIII-IX.
Complexitatea staţiunii arheologice de la
Arad-Vladimirescu, importanţa descoperirilor, a făcut posibil~t "COntinuarea cercetări
lor şi in {'Ursul anului 19i8.
Cercetările din campania 1978 au avut ca
scop aprofundarea cercetării fortificaţiei ce
se încadrează în sec. IX-X, cercetarea aşe
zărilor contemporane sau posterioare ei şi
mai ales aşezării româneşti de sec. VIIIIX.
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Campania a început prin trasarea şi executarea secţiunii S.6. Această secţiune a fost
executată în partea de vest a grindului pe
care se ridică fortificaţia. Avînd orientarea
de la vest la est ea a pornit din marginea
interioară a şanţului de apărare de pe latura vestică a fortificaţiei. Ea a fost executată la 15 m de latura sudică a secţiunii S.3
trasată în 1977 şi a intersectat secţiunea S.2
executată în anul 1976. Această secţiune a
fost executată în vederea elucidării sistemului de construcţie a valului de pămînt, a
surprinderii grătarului de bîrne de la baza
valului de apărare şi a urmelor de locuinţe
din sec. VIII-IX, urme ce au fost remarcate
în zona de vest a grindului. Secţiunea S.6
avînd o lungime de 56 m şi lăţimea de 2 m
a surprins la adîncimi variabile stratul de
pămînt neumblat.
Pe latura nordică a fortificaţiei la 15 m
de secţiunea S.2 înspre est a fost executată
secţiunea S.7. Ea a avut orientarea de la
nord la sud şi în final a atins o lungime de
53 m. Secţiunea a suPprins şanţul şi valu~ de
apărare de pe latura nordică a fortificaţiei,
sistemul său de construcţie şi zona de nord
a cimitirului de sec. XI-XII.
Pe latura sudică a lui S.6, la o distanţă
de O, 75 m începînd de la m 9 şi pînă la m 14
a fost executată caseta D. Această casetă a
fost executată pentru a se surprinde conturul unui bordei sesizat în profilul sudic al
secţiunii S.6.
Pe latura nordică a secţiunii S.6 în zona
cuprinsă între metrii 10-24, la o distanţă
de 0,75 m de latura nordică a secţiunii s-a
efectuat caseta Eşi ea cu lăţime de 3 m, spre
a se cerceta urmele de locuinte observate în
profilul nordic al secţiunţi S.6.
In grădina şcolii generale din Vladimirescu, în zona de vest a promontoriului pe
care se află ruinele bazilicii din sec. XIIIXV, într-un sector unde au fost recoltate
în urma unei cercetări de suprafaţă, fragmente ceramice de sec. III-IV, fragmente
ceramice de sec. VIII-IX şi materiale ceramice de sec. XI-XII similare cu cele din

din apropierea
fortificaţiei, a fost trasată secţiunea de sondaj B.l. Secţiunea a fost orientată pe direcţia Est-Vest şi în final a avut o lungime de
36 m şi lăţimea de 2 m. Secţiunea aceasta a
fost executată în vederea surprinderii unor
eventuale urme de aşezare contemporane
sau anterioare cu fortificaţie de pămînt ce
se află la circa 500 m înspre vest.
In urma efectuării secţiunii S.6, pe marginea vestică a grindului, au fost surprinse în
secţiunea 8.6 şi în caseta E două locuinţe din
aşezarea de sec. VIII-IX. Locuinţele au o
formă patrată cu colţurile rotunjite. Gropile
bordeielor îşi au nivelul de pornire la 1,30-1,40 m faţă de actualul nivelul de căl
care. Faţă de vechiul nivel de călcare ele se
adîncesc cu aproximativ - 0,50-0,60 m.
Din cele trei locuinţe cercetate pînă în
prezent se observă faptul că dimensiunile
lor sînt variabile.
Au fost surprinse gropi de pad cu diametrul în jur de 20 cm şi care se adîncesc
faţă de pardoseală cu aproximativ 2535 cm. In aceste gropi erau înfipţi parii pentru susţinerea acoperişului, acoperiş care
probabil era în două ape. Gropile de pari au
fost găsite la marginea locuinţelor în interior nefiind surprinse gropi care să consolideze susţinerea acoperişului.
In zona colţurilor de nord-vest ale locuinţelor au fost descoperite urmele unor vetre
de foc. Materialele recuperate din aceste
vetre de foc ne duc la indiciul că ele au fost
nişte cuptoare de tip "pietrar". S-au găsit
pietre care reprezentau căptuşeala pereţilor
de la margine, pietrele fiind de dimensiuni
diferite.
In interiorul locuinţelor cercetate pînă în
momentul de faţă nu au fost descoperite
gropi pentru provizii, dar nu este exclus ca
aceste gropi de provizii să se găsească în
afara locuinţelor undeva în apropiere.
In interiorul uneia dintre locuinţe a apă
rut o platformă cu circa 20-25 cm mai înaltă decît podeaua bordeiului. După opiniile
unor cercetători, pe baza analogiilor etnograaşezarea

de

aceeaşi perioadă
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fice, acest gen de platforme din lut erau
folosite drept laviţe sau paturi.
Tot în această locuinţă în apropierea
cuptorului a apărut o groapă de formă ovoidală, groapă ce se adînceşte cu aproximativ
15 cm faţă de nivelul podelei. Probabil
această groapă a fost făcută pentru strîngerea
cenuşii şi a resturilor menajere.
In interiorul locuinţelor şi în preajma lor
au fost descoperite fragmente ceramice ·întregibile, fusaiole, împungătoare din os, mînere confecţionate din coarne de cerb.
Fragmentele ceramice găsite în interiorul
locuinţelor şi în preajma lor au permis reconstituirea unor oale fără toartă. Umerii
vaselor sînt destul de proeminenţi şi bine
articulaţi. Se observă atît pe materialul întregit, d't şi pe fragmentele cercetate că decorul de linii incizate şi valuri acoperă toată
suprafaţa vasului pînă spre partea inferioară. In zona umărului spre gît se observă un
decor de linii vălurite, la unele exemplare.
Sînt exemplare la care liniile vălurite au
unghiuri foarte ascuţite. Pe alt~ fragmente
este incizată numai o linie vălurită ce se
leagă de un registru de striuri ce coboară pe
suprafaţa vasului. Pe unele fragmente benzile formate din linii drepte alternează cu
cele din linii vălurite. Toate vasele restaurate pînă în prezent au diametru! de maximă rotunjire în partea superioară. La majoritatea exemplarelor restaurate cît şi aflate în stare fragmentară, diametru! gurii este
mai mare decît cel al bazei. In general buzele vaselor sînt răsfrînte drept în afară şi
uşor rotunjite. Unele buze sînt uşor şăn
ţuite spre interior. Ceramica cercetată pînă
în prezent este lucrată dintr-o pastă cu nisip micaceau la o roată înceată. In general
culoaQ'"ea este cenuşie cu nuanţe TOŞie'tice.
Au fost recuperate şi fragmente ceramice
cărămizii. Majoritatea fragmentelor ceramice
recuperate prezintă fenomenul de ardere secundară.

Pe baza analogiilor cu materiale din alte
ceramka din locuinţ-ele de la AradVladimirescu aparţine sec. VIII-IX. Pe ciaşezări,

teva funduri de vas 15e observă mălrd de olari
care aparţin acestei perioade.
Pe lîngă ceramică, în locuinţele cercetate
în campania 1978, au a[părut şi fusaiole întregi sau fragmentate. Unele exemplare sînt
bitronconice sau bitronconice rotunjite.
Impungătorile din os descoperite în interiorul locuinţelor sînt realizate din oase
ovicaprine şi au vîrful lung foarte ascuţit.
Au fost găsite coarne care probabil urmau
să fie transformate în mînere pentru unelte
şi arme. Unul din aceste coarne a fost retezat
la ambele capete pentru a fi transformat
in mîner. Urme de semiprelucrare se observă şi pe un fragment de tibie de bovină
care a fost retezat la ambele capete, probabil pentru a fi transformat într-o cutiuţă.

Pe lîngă ceramică, impungătorile de os,
oasele semiprelucrate, s-au mai găsit în interiorul locuinţelor, în straturile de depunere
şi in arprorpierea lor, numeroase oase de bovine, porcine, scoici, oase şi solzi de peşte.
Prezenţa numeroaselor oase şi a solzilor de
peşte cît şi a scoicilor se explică prin existenţa în imediata vecinătate în acea vreme
a unui braţ a Mureşului ce oferea o hrană
destul de abundentă.
Existenţa coarnelor de cerb, a colţilor de
mistreţ demonstrează că o parte din hrană
oamenii şi-o procurau vinînd animalele din
pădurile ce inconjurau grindul pe care se
afla aşezarea.
Şi în această campanie, în apropierea locuinţelor, au fost găsite fragmente de zgură
metaliferă fieroasă, care ne duc la ideea că
în această aşezare, la un moment dat, oamenii se ocupau şi de prelucrarea metaleLor.
Fragmentele acestea au fost găsite într-un
strat de părnffnt •cenuşiu existent sulb ·valul de
pălm.int al i'ortifiicaţiei, corespunzind nivelului
superior al ·locuinţelor şi depunerilor de epocă.

In evoluţia aşezării se înregistrează o locuire îndelungată, demonstrată de nivelul
de depunere ce înconjoară locuinţele. Această
locuire este confirmată şi de faptul că pri-
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ma locuinţă cercetată în campania din· anul
1978, arvînd indicativul L.2, în zona sud-vestică a fost intersectată de o altă locuinţă ulterioară cu indicativul L.3. Exact în zona
colţului sud-vestic al primei locuinţe se află
colţul nord-vestic a lui L.3 avînd în această
zonă şi vatra de foc de care s-a pomenit mai
înainte.
Al doilea obiectiv ce a fost cercetat, ca
urmare a săpăturilor din campania 1978, 1-a
reprezentat fortificaţia de pămînt şi lemn şi
sistemul său de construcţie. Secţiunea S.6
a surprins valul de apărare de pe latura de
vest a fortificaţiei iar secţiunea S.7 a stră
puns valul şi şanţul de apărare de pe latura
de nord.
.In urma secţionării valului de apărare de
către secţiunea S. 7, în partea sa superioară
s-a observat puternice urme de arsură, chirpici, mîzgă şi cărbune provenind de la incendierea fortificaţiei.
In evoluţia valului de pămînt· au fost surprinse cele două faze de construcţie semnalate încă din campaniile anterioare.
Valul de pămînt în prima fază a fost realizat prin scoaterea pămîntului din şanţul
de apărare şi apoi pFin tasarea şi baterea
sa pe un grătar de bîrne. In momentul incendierii grătarul de bîrne a ars, rezultînd
nişte bîrne puternic carbonizate într-un proces de ardere inoxidante. Bîrnele din partea
de sus a scheletului au ars împreună cu pă
mîntul aşezat între şi peste ele, conform
principiului cuptoarelor de ars cărămizi pînă
la vitrifiere. Ca urmare a prăbuşirii scheletului de lemn s-a format un strat compact
de pămînt ars, strat ce se întîlneşte şi în alte
fortificaţii din Transilvania sau Moldova. In
faza a doua valul este refăcut, fiind mult
mai lat şi mai înalt ca la început dar lipseş
te grătarul de bîrne pentru consolidare. Consolidarea s~a făJout doar 'CU bkne vertioale
ce erau infipte în val din loc în loc. Grosimea acestor bîrne a variat între 15-20 cm,
ele fiind surprinse ·în secţiuni în stare de
putrezire.

Pe latura de nord în prima fază de concei care au ridicat valul spre a se
asigura grătarului de bîrne o poziţie cît mai
stabilă, au realizat se pare pe întreaga latură
o nivelare a terenului.
Ceea ce a rămas din valuri, la ora actuală, reprezintă un strat de lut galben scos
din şanţul de apărare şi amestecat cu pietriş.
Pe latura de nord cantitatea de pietriş ce se
găseşte în val, este cu mult mai mare decît
pe celelalte valuri ce au fost cercetate pînă
în P.rezent. Este şi explicabil acest lucru
prin faptul că pe latura de nord-vest şanţul
a fost mai adînc decît în alte părţi ale fortifistrucţie

caţiei.

Descoperirea unor fragmente ceramice sub
valul de pămînt din prima perioadă, fragmente care prin factură, formă şi ornamentaţie se datează pe bază de analogie în sec.
IX-X, confirmă datarea primei faze a fortificaţiei
de la Arad-Vladimirescu în
această perioadă. De asemenea, în campania din 1978, săpăturile au surprins şi şanţul
de apărare, în a cărui evoluţie s-au reconfirmat două faze de construire. In prima fază
şanţul este mai lat şi mai puţin adînc, iar
în faza a doua el se adînceşte şi se îngustează. Din această a doua fază provine pietrişul pe care îl găsim în valul de apărare.
Latura interioară a şanţului de apărare, în
comparaţie cu cea exterioară, era destul de
abruptă spre a îngreuna accesul duşmanu
lui înspre valul de apărare.
In partea superioară a valului de apăra
re, înspre interiorul fortificaţiei, sub stratul
de humus actual a apărut un vîrf de săgeată
cu lama în formă de frunză îngustă uşor
ovală în secţiune. Spinul este rotund în secţiune şi are o lungime aproximativ egală cu
cea a lamei. Asemenea vîrfuri de săgeată,
în unele complexe arheologice se datează
în sec. X, cum este şi cazul celor de la Bucov.
Al treilea obiectiv ce a fost cercetat, ca
urmare a săpăturilor din această campanie,
a fost reprezentat de cimitirul de sec. XIXII, cimitir ce se dezvoltă după distrugerea
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şi abandonarea fortificaţiei. Inceputurile cimitirului au fost stabilite la jumătatea sec.
XI, prin faptul că în campania anterioară
au fost descoperite ca şi piese de inventar la
cîteva morminte monede din această perioadă. In această campanie au fost cercetate
43 de morminte. Toate mormintele au orientare est-vest; capul spre vest cu privirea şi
picioarele spre est. Există mici variaţii faţă
de axa est-vest, variaţii legate probabil de
anotimpul în care s-a făcut înmormîntarea.
Datorită solului şi lucrărilor agricole din zonă, mormintele, în general, sint slab conservate .. In cadrul ritului de înmormîntare, la
majoritatea mormintelor braţele sint întinse
in lungul corpului, însă se observă şi unele
diferenţieri. La unele din mor_minte unul din
braţe este aşezat pe abdomen şi celălalt in
1ungul corpului.
Inventarul mormintelor este sărac, dar cîteva posedă obiecte de podoabă constînd in
inele de tîmplă cu terminaţia in formă "S"
simplu sau dublu din argint şi bronz.
Au mai fost găsite şi citeva inele de argint şi bronz executate în tehnica răsucirii.
La un mormînt a apărut un inel cu un chaton de masiv şi care poartă o sticlă _colorată,
inel ce aparţine sec. XI asemănător cu cele
din zona Dunării de jos.
Din descrierea mormintelor se observă să
răcia de inventar şi totala lipsă a armelor
care deosebeşte acest cimitir de altele din
aceeaşi epocă.

antropologice efectuate, mai
ales analiza craniologică au permis stabilirea unui tip antropologie europoid. Cîteva
din morminte au fost protejate cu casete realizate din cărămizi, care se pare că au fost
arse în cadrul aşezării descoperite pe latura
de nord a fortificaţiei. In stratul de cultură
contemporan cu cimitirul au fost descoperite
numeroase fragmente de căldări de lut, buze
şi funduri de vas de culoare roşietică lucrate
la roată cu o pastă foarte bine arsă, materiale ce provin din aceeaşi aşezare.
Ultimul aspect urmărit in timpul cercetă
rilor din campania 1978, a fost reprezentat
Observaţiile

prin secţiunea de sondaj B.1 din apropierea
bazilicii medievale. In urma executării acestei secţiuni a rezultat un bogat material ce~ramic 'ce aparţine se.c. XIII-XV. A:cestei
epoci îi aparţine şi o porţiune de zid _ce a
fost surprins în secţiune, zid ce făcea parte
din anexele complexului monastic. Secţiu
nea a surprins şi materiale de sec. XI-XII
şi chiar de III-IV, însă nu au putut fi urmărite stratigrafic, deoarece straturile de
cultură au fost răscolite de săpăturile medievale respectiv, de fundaţiile complexului monastic.
Săpăturile din anul 1978, efectuate în continuarea celor precedente au confirmat existenţa unei aşezări româneşti anterioare fortificaţiei de pămînt, aşezare datînd din sec.
VIII-IX.
Aşezarea a durat destul de mult in timp,
lucru pe care ni-l confirmă stratul de cultură cît şi faptul că unele locuinţe mai noi
întretaie pe cele mai vechi abandonate la
un moment dat.
Cercetările asupra sistemului de construcţie al fortificaţiei au confirmat existenţa a
două faze distincte în evoluţia acestei cetăţi
de pămînt care tipologie aparţine sec. IX-X.
In această perioadă teritoriul arădean era
parte integrantă a voievodatului bănăţean
condus de G lad.
Cu privire la situaţia politică a ducatului
lui Glad şi implicit referiri şi la zona ară
deană, o serie de infmmaţii ni le furnizează
Anonymus. Prezentarea evenimentelor fă
cute de cronicarul anonim duce la concluzionarea faptului că ducele Glad a stăpînit
o unitate politică distinctă fiind cel mult
ajutat, în unele cazuri, de aliaţii săi din sudul Dunării.
~n prima 'jumă,tate a sec. X, odată cu
schimbarea raportului de forţe in această
parte a Europei, cetele de călăreţi maghiari
încep să facă incursiuni înspre răsărit, lovindu-se de rezistenţa ducatului lui Glad, evenimente descrise pe larrg de cronicarul anonim.
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Analiza sistemului de construcţii din prima
fază a fortificaţiei de la Arad-Vladimirescu,
sfîrşitul ei printr-un puternic incendiu cît
şi existenţa materialelor arheologice ce se
încadrează în sec. IX-X, ne determină să
concluzionăm faptul că primul nivel de fortificare este distrus în prima jumătate a
sec. X. Ipoteza aceasta a distrugerii se leagă
şi documentar de prima jumătate a sec. X,

cînd în anii 927-928 şi mai precis în 934
are loc războiul de apărare condus de Glad.
Cercetările de la Arad-Vladimirescu vor
continua în viitor, avînd ca scop studierea
aşezării româneşti anterioare fortificaţiei şi
datînd din sec. VIII-IX, cercetarea fortificaţiei în ansamblul ei şi aşezărilor contemporane, în vederea aprofundării cunoştinţe
lor despre teritoriul arădean în perioada
sec. VIII-XII.
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RAPORT ASUPRA SAPATURILOR
ARHEOLOGICE DIN ANUL 1978
DE LA BIHAREA
-

SEVER

DUMITRAŞCU

4) şi unul
Săpăturile arheologice din anul 1978 de la şitul epocii bronzului (M-2 şi .....__
Biharea au fost executate în continuarea ce- (M-3?) ce pare să dateze de la începuttll Ha.
lor efectuate în anul 1977 la punctul Grădina Mormîntul (?) Nr. 2 constă dintr-un vas
C.A.P.-Baraj, în partea de staţiune de la nord ;mare (urnă?) retezat de plug, care se pare
de cetatea de pămînt. Astfel au fost săpate că a fost acoperit cu o strachină 1 ce a fost
patru secţiuni S-V-VI/1978 în SUJprafaţa găsită deplasată spre est de vasul mare
A 1 (paralele cu S-I-IV/1977) şi S-V-VI/1978 (Fig. 1). Mormîntul (?) Nr. 4 constă dintr-o
în Suprafaţa A 2 (paralele cu S-I-IV/1977), îngrămădire de fragmente c~ramice aflate
cercetîndu-se practic porţiunea dintre ma- parţial într-o groapă şi altele pe un "prag"
lul pîrîului Ceşmeu şi capătul primei par- mai înalt situat spre vest de groapă. Au pucele a Grădinii C.A.P.-Biharea, din acest tut fi restaurate: o urnă (?) mare lbitronconică şi trei ceşti de lut cu to,arta supraînăl
punct.
2
Au fost prinse mai multe obiective arheo- ţată, dintre care două (Fig. 2) sînt lucrate
logice ce se înşiruie cronologic între epoca din pastă fină, de culoare neagră-plumburie
de un real efect artistic. In groapă a mai fost
neolitică şi feudalismul timpuriu. In continuare vom reda cronologic aceste descope- găsită o "rîşniţă" din şist cristalin. Mormîntul (?) Nr. 3 datează de la începutul Ha şi
riri, marcînd între paranteze şi locul din să
pare a fi mai recent decît cele de la sfîrşitul
pătură unde au fost găsite.
epocii bronzului. A fost restaurată o strachiIn afară de cioburile răspîndite în aşeza nă mare (Fig. 3) cu buza crestată.
re şi antrenate în diferite alte complexe arIn continuarea spre nord-vest a atelieruheologice ulterioare au fost descoperite două
lui LT săpat în 1977 a fost dezvelită groapa
porţiuni compacte de fragmente ceramice
de deservire şi cuptoarele acestui atelier.
neolitice, un martor la nord-'Vest de groapa
Groapa avea o formă quasi-ovală (Sup. A 1)
de deservire a cl.llptoarelor LT (Sup. A 1) ~Şi o
din care se adînceau, în partea de sud, două
groapă cu resturi ceramice şi 10hirpic în zona
gropi cu resturi ceramice LT. Cuptoarele
gropilor dacice ~din S-N-VI, Sup. A 2).
(C 1, 2, 3) aveau toate trei gurile de foc înLa nord de groapa şi cuptoarele LT, de lodreptate spre vest. Sînt cuptoare de tipul
cuinţa din sec. V-VI, fiind tăiat de o groacu două compartimente suprapuse, cu pipă dacică, a fost găsit un nivel deranjat de
depuneri arheologice de la sfîrşitul epocii
1 Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, Inv. Nr. 10.515.
bronzului. La fel (în S-V, Sup. A 1) au fost
2 Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea Inv. Nr. 10.517
găsite iiliCă două morminte datînd de la sfîrşi 10.518.
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•F ig. 1. -

Strachină

de lut ars -

capacul urnei M-2 datînd d e la

sfîrş itul

epocii bronzului.
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Fig. 2. - Ceşti< de lut de culoare
epocii bronzului.

neairă-plum

burie descoperite în M-4 datînd de la
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sfîrşitul

Fig. 3. -

Strachină

de lut ars

descoperită

în M-3 datînd de la inceputul Ha (?)
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Fig. 4. - Imaginea Cuptorului Nr. 1 descoperit
de ola:· LT.

alături

dll ·alte

două

in atelierul

Fig. 5. -Imaginea S-V-VI (din Sup A 1 /1978) cu gmpile cu material dacic de
în fund unnele locuinţei român eşti din sec VIII-IX/X e.n.

romană şi
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epocă

Fig. 6. -

Ceaşcă

dacică

descoperită

într-o

groapă dacică

de
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Fig.

Î. -

Gro;;pă d;1cică

din S-\'I (Sup. A 2 /1978).

cior median şi placă perforată. S-a păstrat
mai bine C 1 {Fig. 4) unde s-a putut desluşi
camera de foc şi o parte din gurile de foc,
piciorul median şi o parte din placa perforată pe care se clădeau vasele în camera de
ardere. Celel,alte două cuptoare (C 2, 3) au fust
aproape complet distruse. S-a păstrat numai
vatra camerei de foc cu uşoare urme ale piciorului mediam.' Camera de foc a 'fost să
pată în lutul galben nederanjat.
Ceramica descoperită (numai fragmente)
este identică cu cea descoperită în 1977,
adică ceramică cenuşie (şi puţină cărămizie)

la roată. Sînt în ~pecial străchini
şi oale de tip carafă. Mai puţină cantitativ
este ceramica cu grafit în pastă (ornamentată cu striuri), lustruită ori grafitată. Cîteva cioburi păstrează urme de pictură de culoare neagră sau negricioasă, altele sînt ornamentate cu motive stampate.
Spre est de groapa de deservire şi cuptoarele cu picior median a fost descoperit un
alt cuptor avînd numai o cameră de ardere
a vaselor, săpată în lutul galben virgin (în

fină lucrată

formă de "butoi"?). In faţa cuptorului a fost

o "prispă" din lut ars şi groapa sa de
deservire (?) în a cărui pămînt de umplutură
se găseau numeroase fragmente ceramice LT.
Au mai fost descoperite încă 11 gropi
(mormtnte deranjate, jefuite? în vechime)
(6 în Sup. A 1 şi 5 în S-V-VI din Sup. A 2
(Fig. 5)), cu material dacic de epocă romană; dintre care 7 aveau formă de "sac", două
cu forme ce nu au putut fi surprinse sigur
din cauza suprapunerilor şi pătrunderilor
mai recente şi două adînci de peste 2 m respectiv 2,16·şi 2,15 m, avînd fundul conic şi
cu pereţii arşi la fund. Intr-una din gropi
s-au găsit pe fund seminţe carbonizate. Aceste gropi, adînci, se remarcă şi printr-un material ceramic mai deosebit, în special fragmente de ceşti dacice (Fig. 6). In toate gropile însă (Fig. 7) se asociază cele trei tipuri
ceramice găsite şi în gropile dezvelite în
1977, ceramică dacică lucrată cu mîna (vase-borcan şi fragmente de ceşti) şi modelată
la roată de culoare cenuşie şi cărămţzie. Ceramica cărămizie de factură romană provin-

găsită
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Fig. 8. - Locuinţa din sec. VIII-IX e.n., detaliu cu ,.pietrarul" în care este refolosit un
fragment mai vechi de rişniţă.

Fig. 9. -- Sula de os din

locuinţe

din sec. VIII-IX.
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Fig. 10. -·· St.:ie de os din
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Fig. H.

Cerami că lucrată [a ~oată

din sec. VIiii-I·X e.n.
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cială ne îndeamnă să datăm materialul din
gropi în prima parte a epocii romane din Dacia. Datări mai strînse urmînd a fi stabilite
în viitor în cgzul in care în gropi vor fi gă
site monede sau piese de metal, eventu:al .
prrn jude,oarea comparativă a materialului
ceramic.
Sub stratul vegetal (la 0,40-0,60 m adîncime de la nivelul actual de călcare) s-a
conturat o locuinţă datînd din sec. V (eventual prima jumătate a sec. VI) e.n., de formă
patrulateră (5,50 X 4,40 m). Pămîntul negru
de umplutură din cavitatea rămasă de la locuinţă se adînceşte pînă la 0,82-0,90 m şi
este plin cu cioburi lucrate la roată din
pastă cenuşie şi negricioasă zgrunţuroasă, caracteristică acestor secole.
In capătul sud-vestic al Sup. A 1 (S-V-VI)
la 0,47 m sub actualul nivel de călcare şi
imediat sub stratul vegetal se defineşte prin
pămîntul negru-măzăros o locuinţă (6,50 X
X 3, 70 m) ce se adînceşte în pămînt pînă la
0,70/0,82 m. In partea de sud-est a fost gă
sit "pietrarul" (Fig. 8), vatra de foc, construită din pietre şi o bucată de rîşniţă de calcar
refolosită, analoagă celei descoperite la "Catu Malului"s, corn. Vadu Săpat, pe valea
Budureascăi, în Muntenia, atribuită culturii
vechi româneşti. Imediat lîngă "pietrar" se
afla un cuptoraş de lut ars săpat :în lutul

a G h.

V adu

romană.

In Suprafaţa A 1 au mai fost prinse urmele,
distruse de lucrările agricole, a două locuinţe feudale timpurii. Urmele lor, mai ales
fragmente ceramice apar în pămîntul negrumăzăros în şi sub stratul vegetal la adîncimea de 0,25/0,30 m. Din prima locuinţă s-a
păstrat un fragment dintr-o vatră de foc
(S-V), la adîncimea de 0,55 m, iar a doua,
suprapunînd locuinţa prefeudală din sec.
V/VI e.n., este de tipul adîncită în pămînt şi
nu a putut fi suprinsă decît parţial deoarece
atinge taluzul pîrîului Ceşmeu. Ambele datează din sec. XI--XIII. Ceramka este lucrată la roată, cu foarte puţine ornamente.
In aceste locuinţe apar şi fragmente de cazane de lut.
Săpăturile viitoare vor trebui continuate
spre sud în terenul dintre Sup. A 1 şi latura
de nord a cetăţii de pămînt unde, se pare,
se concentrează locuinţele româneşti din sec.
VIII---I)(/X e.n.

D i a con u,

Săpat

Sondajul arheologic de la
(jud. Prahova) în SCIV A, 29, 2, 1978,

pp. 291-301, fig. 1/3.

39°

galben. Cuptoraşul (ţest?) este de formă patrulater:I (0,62 X 0,42 m). In locuinţă s-au gă
sit trei suie de os la un loc (un mic "depozit") (Fig. 9, 10), prbnele de lut ars şi ceramică lucrată la roată din pastă zgrunţu
rroasă ornamentată cu striuri şi benzi de linii în val (Fig. 11). Locuinţa suprapunea o
groapă Ha şi o groapă (M) dacică de epocă

4

Muzeul

Ţării Crişurilor,

a, b, c.
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RAPORT PRELIMINAR ·ASUPRA
SAPATURILOR DE LA SLON-PRAHOVA
[CAMPANIA 1978]

Săpăturile arheologice efectuate la Sion in
anul 1978 au continuat pe platoul din faţa
celor două cetăţi în vederea găsirii unor noi
morminte de inhumaţie în preajma mormîntului descoperit în campania din anul 1976.
In acest scop a fost prelungită secţiunea
XXXII, care în cursul cercetărilor anterioare
a secţionat doar cele două incinte de sud ale
cetăţilor I A şi I B, în porţiunea de la vest
de poartă.
In prelungirea secţiunii nr. XXXII nu au
mai apărut morminte feudale timpurii, în
schimb, în capătul de nord-vest al ei a apă
rut negativul zidului care forma colţul de
sud-vest al turnului de apărare din faţa porţii a cetăţii I B.
Printre pietrele răvăşite care proveneau
din colţul turnului, amintit mai sus, se afla
şi un fragment de rîşniţă folosită secundar.
Astfel rîşniţa din care provenea acest fragment trebuie datată înainte de perioada de
existenţă a cetăţii I B, deci pe la mijlocul
secolului al IX-lea.
In aceeaşi secţiune XXXII au mai apărut
încă resturile parţiale ale unei colibe care
pe baza fragmentelor ceramice poate fi datată aproximativ în secolul al XVII-lea. O
parte din această colibă a fost descoperită
şi în secţiunea alăturată (nr. XXVII) în campania din anul 1976.
La est de secţiunea XXVII, in care a apă
rut mormîntul de inhumaţie a fost trasată

o altă secţiune (LIII), tot in vederea surprinderii unor eventuale morminte.
Nici în această secţiune, ca de altfel nici
în secţiunea XXXII (aflată la vest de secţiunea XXVII) nu am găsit morminte din
epoca feudală timpurie, in schimb, s-a putut
preciza traseul unui zid despărţitor a dotţă
încăperi din clădirea cnezială nr. 5 de pe
platou asupra căruia aveam unele indoieli.
In spre capătul de nord-vest al acestei secţiuni au apărut resturi din coliba ciobă
nească din secolul al XVII-lea, din care apă
ruseră resturi şi in celelalte secţiuni alătu
rate (XXVII, XXXII).
Prin trei secţiuni (L, LI şi LIV) şi o mică
suprafaţă am căutat să lămurim definitiv
traseul incintelor celor două cetăţi IA şi I B,
în partea de est.
In timp ce incercam să definim_ cît mai
exact cu putinţă planul celor două cetăţi ni
s-au ivit unele probleme în legătură cu traseul zidurilor de incintă, mai ales in acele
porţiuni unde terenul a suferit alunecări repetate încă din vechime.
In secţiunea LIV trasată pe o mică porţiune de teren de circa 10 X 4 m rămasă in·
situ am reuşit să surprindem traseul zidurilor de incintă ale cetăţii IA şi I B la o
distanţă de circa 10 m de colţul de nord,
zonă unde aveam cele mai mari nedumeriri.
în legătură cu traseul celor două ziduri de
incintă.
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Unele preciziuni in legătură cu traseul zidurilor Q.e incintă lîngă turnurile din partea
de est s-au lămurit şi in secţiunile nr. L şi LI.
Intr-o mică suprafaţă deschisă in dreptul
capătului de vest al secţiunii L, a ieşit la
iveală un fel de palisadă din trunchiuri de
copaci la fel ca şi in partea opusă in apropierea zidului vestic de incintă. Aici însă, in
partea de est , terenul fiind mai stincos,
această palisadă a fost construită din trunchiuri de copaci mai subţiri in comparaţie
cu cea din partea de vest. Această palisadă,
ca şi cea din partea de vest, avea rolul, credem noi, de a feri o alunecare a terenului
mai înalt peste zidul de incintă al cetăţii care
se afla pe partea superioară a pantei.
O situaţie care se cuvine a fi amintită în
chip special a apărut in secţiunea L în spre
capătul de est al acesteia. Aici sub negativul zidului de incintă şi al turnului de apă
rare de pe latura de est al cetăţii I A au
apărut două pete mari de arsură ca un fel
de vetre. In cazul în care acestea nu vor fi
pete de arsură de tipul celor descoperite la
palisadele de lemn de pe partea superioară
a pantei in jurul trunchiurilor de copaci
arşi care se află cu 15 m mai sus, ci reprezintă vetre propriu-zise atunci ele capătă o
importanţă deosebită, deoarece s-ar putea
pune problema existenţei unei aşezări omeneşti care ar data din perioada dinainte de
construirea celor două cetăţi. Această locuire în măsura în care va putea fi clarificată
trebuie datată pe baza stratigrafiei pe la începutul secolului al IX-lea, eventual şi la
sfîrşitul secolului al VIII-lea. Ea nu ar putea aparţine decit unei populaţii vechi româneşti din zonă.
Către ipoteza unei locuiri anterioare celor
două cetăţi ne duce încă o observaţie făcută
pe partea superioară a pantei în zona palisadei din partea de est. Aici sub groapa unuia
din trunchiurile de copaci infipte în sol se
afla o altă groapă, cu fundul albiat în care
a fost descoperit un fragment ceramic, lucrat
din pastă amestecată cu nisip şi ornamentat
cu linii orizontale executate prin incizie.

COMŞA

In campaniile precedente am dat peste urmele unui zid care bara valea de la est şi
nord-est de dealul "La Ciugă". Profitînd de
clima mai uscată din anul 1978, cînd mlaş
tina de pe fundul acestei văi a secat, am
secţionat o porţiune unde speram să interceptăm zidul de barare al văii. După sistemul de construcţie al temeliei acestui zid
pietre şi cărămizi prinse în mortar, zidul
cercetat de noi aparţine cetăţii I B. Se pune
însă problema cercetării mai amănunţite a
traseului său, ca şi depistarea existenţei
eventual a unui alt zid din apropiere care să
corespundă cetăţii IA.

•

In concluzie, in urma cercetărilor efectuate la Sion în anul 1978 s-au putut preciza următoarele:
1. Mormintul de inhumaţie descoperit în
anul 1976 pe platoul din faţa cetăţii şi datat de noi pe la mijlocul secolului X este
izolat. In porţiunea de teren care a mai ră
mas de cercetat in jur e puţin probabil să
mai existe alte morminte.
2. S-au adus preciziuni absolut necesare
in legătură cu traseul zidurilor de incintă
în partea de est a cetăţilor I A şi I B, ca şi
a turnului de apărare de la vest de poartă
a cetăţii I B.
3. S-a completat cercetarea colibei ciobă
neşti din secolul al XVII-lea, aparţinînd probabil unei stîne.
4. S-a secţionat zidul de barare a văii spre
est de înălţimea "La Ciugă", care este contemporan cu cetatea I B.
In viitor se pune problema continuării cercetării pe panta de vest, în porţiunea unde
în repetate rînduri localnicii ne-au semnalat
că au ieşit la iveală oase, pentru descoperirea unor eventuale morminte in această
zonă.

De asemenea, se impune continuarea cercetării pe panta de est în porţiunea în care
au apărut cele două vetre, pentru a stabili
dacă aici a existat sau nu o locuire veche
românească anterioară construirii cetăţilor
IA şi I B.
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RAPORT PRELIMINAR PRIVIND
CERCETAREA ARHEOLOGICA
DE LA MESTEACAN,
[JUDETUL MARAMURES)
'

Aşezarea de la Mesteacăn a fost identificată
în

anului 1976 cu ocazia unei cercetări de suprafaţă întreprinse de Muzeul
judeţean :1,\faramureş, în colaborare cu cercetătorii Vlad Zirra şi Radu Harhoiu de la
Institutul de Arheologie din Bucureşti.
Satul Mesteacăn, corn. Valea Chioarului',
jud. Maramureş, se află in sectorul sudic al
podişul ui Purcăreţ- Boi u Mare-J ugăstreni,
ce face parte din Platforma Chioarului. In
raza Mesteacănului acest podiş prezintă o
zonă de îngustare, folosită ca drum de legă
tură între valea Soineşului şi depresiunea
Băii Mari, aici aflîndu-se şi drumul naţional
1C. Zona constituie, alătud de delfHeul Someşului de la Ţicău, singurele căi naturale
de acces din:!i!pre Someş în depresiunea Băii
Mari. Este un podiş structural cu altitudinea medie de 500-550 m, grefat pe formaţiuni tabulare monoclinate, paleogene. Orizonturile calcaroase au condiţionat apariţia
formelor carstice. Prin adîncirea afluenţilor
mărunţi ai Someşului în orizonturile calcaroase au fost create numeroase chei, în spatele cărora se întîlnesc mici bazinete locale.
In aceste bazinete, cît şi pe suprafeţele structurale, s-au dezvoltat aşezări omeneşti (Ex.
Cozla, Ciula, Poieniţa, Purcăreţ etc.).
Localitatea Mesteacăn este menţionată
pentru prima dată în 1424 într-un document scris referitor la punerea în posesie a
fiilor lui Balkfi Sandrin: Ioan şi Vasile. Doprimăvara

'

cumentul este din Arhiva capitlului din
Lelesz. La această dată Mesteacănul apare
sub denumirea de Nyres; în 1470 - Nyrfalva; in 1543 - Kis Nyres (magh. nyirfas "pădure de mesteceni ") 1. Incepind cu 1733
apare în documente sub denumirea de Mestyaka (1733), Mesztekan (1750), Mesztyeken
(1760-1762) 2 •
Aşezarea se găseşte în bazinetul creat de
rîul Valea Caselor, in punctul numit "La
Parhon". Toponimicele "Parhon" şi "Vale;:i
Caselor" apar, ca hotare ale satului Mesteacăn, în documente, in anul 17703 •
·
·
Pe arătura proaspătă s-au distins, in pri.:..
măvara anului 1976, două pete mari de pă
mînt închis la culoare, conţinînd fragmente
ceramice, chirpic, pietre arse. Cercetarea
aşezării' prin săpătură a devenit posibilă in
toamna anului 1978. Lucrările s-au desfă
şurat între 29 sept.-20 oct., cu o întrerupere de cîteva zile. Datorită fondurilor limi,..
tate şi a dificultăţilor intimpinate in găsirea
forţei de muncă, cercetarea s-a limitat la
dO'Uă şanţuTi de sondaj şi trei casete.
In vara anului 1978, pe rteren ta fost semă
nat porumb, C3Jre la data săpăturiloc, nedez1 J. K adar, Szolnok-Doboka varmegye monographia, vol. V, Dej, 1901, p. 257.
2 c.
S u c i u, Dicţionar istoric al localităţilor
din Transilvania, vol. 1, Ed. Acad. R.P.R., Buc.,

(196), p, 392.

a C. Suci u, op. cit., p. 292.
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voltîndu-se, nu a fost recoltat. După înlătu
rarea acestuia 3llTl trasat secţiunea S I (L 10m; 1-1,5tm) ~i, în linie dreaptă, la o distanţă de 10 m, secţiunea S II (L 20 m;
1-1,5 m). In orientarea secţiunilor m-am
.ghidat după kagmentele cer'alffii10e ce apă
reau sporadic la suprafaţa solului.
Solul viu, reprezentat prin lut galben "arină", cum îi spun localnicii se află la
o adincime de aprox. 25-30 cm, fiind suprapus de solul vegetal. Despre un strat de cultură propriu-zis, aparţinînd aşezării, se poate
vorbi doar in imediata apropiere a complexelor de locuire, unde se pot distinge în profile lentile subţiri de pămînt mai închis la
culoare, situate la baza solului vegetal. Fragmentele ceramice găsite în afara acestora
au fost probabil purtate acolo cu ocazia
lucrărilor agricole. In cele două secţiuni au
apărut două complexe de locuire. Primul
complex - Complex A - din SI, l-am urmărit prin casete, care au permis dezvelirea
în suprafaţă a unei locuinţe, iar pe cel de al
doilea l-am urmărit doar în profilul secţiunii
SII.
Locuinţa din Complexul A este o locuinţă
de suprafaţă, avînd o formă aproximativ
dreptung'hiulară. Limitele exacte şi podeaua
nu au putut ·fi stabilite cu maximă claritate
din cauza lucrărilor agricole. Oiteva din fragmentele de chirpic descoperite prezintă urme de făţuială. Pe latura estică au apărut
urmele unei vetre deschise constînd dintrun strat de cărbune şi pietre de rîu, provenite probabil din marginea ei, care au fost
însă răvăşite de pluguri pe o suprafaţă mai
întinsă.

Inventarul locuinţei constă din: fragmente ceramice, cîteva obiecte de fier, o fusaiolă, o cute, o monedă, resturi osteologice.
F u s a i o 1 a are o formă bitronconică cu
înălţimea de 2,05 cm. Partea superioară mai
lată (1,38 cm), iar partea inferioară mai îngustă (1,27 cm). Diametru! în jurul gurii de

fixare este mai mare în partea inferioară
(1,55 cm) decît în partea superioară (1,29 cm).
Regiunea diametrului maxim (2,95 cm) este
uşor ascuţită. In jurul găurii de fixare (D 0,89 cm) este teşită oblic în ambele părţi.
Este lucrată din tuf şi ornamentată foarte
fin cu cîte şase cercuri concentrate pe fiecare jumătate. Avînd în vedere lucrătura
extrem de fină, precum şi greutatea redusă
(11 g), nu este exclus ca ea să fi fost folosită
ca obiect de podoabă.
Cut ea este lucrată din gresie fină cuarţitică şi are o formă paralelipipedică, fiind
lungă de 6,35 cm şi lată de 2,79, respectiv
2,16 cm. Una din laturi este mai netedă şi
mai îngustă, fapt ce dovedeşte utilizarea ei
îndelungată; grosimea la capete:
1,7 şi
1,11 cm, iar la mijloc 1,1 cm. Cealaltă parte
are o grosime de 1,9 cm la capătul mai gros
şi 1,45 cm la mijloc şi în celălalt capăt. Ambele părţi laterale prezintă de asemenea urme de folosire, constatîndu-se o folosire mai
accentuată a părţii din faţă, ceea ce a dus
la teşirea şi îngustarea piesei în partea de
mijloc.
Obiecte 1 e de fier, nefiind încă curăţate, ne este mai greu să ne pronunţăm
asupra lor. Cert e faptul că avem de a face
cu 2 1 am e de cuţit. Prima are o lungime de 9,1 cm (lungimea cozii - 2,53 cm
şi lăţimea 0,9 cm). Lama are lăţimea la bază
mai mare (1,67 cm) şi se îngustează spre
vîrf pînă la 1 cm. A doua lamă are o lungime de 8 cm şi o lăţime de 1,36 cm. Un alt
obiect de fier, o î m p u n g ă t o a r e (?) - a fost descoperit cu ocazia demontării
vetrei. Are o lungime de 9,85 cm şi unul din
capete este ascuţit. Pe corp are două proeminenţe de limonit formate probabil în urma oxidării obiectului.
Deosebit de interesantă este descoperirea
in colţul nord-vestic al locuinţei, la o adîncime de 23 cm, a unei m o n e d e. Aceasta
prezintă urme de ardere puternică. A fost
identificată de către cercetătorii Gheorghe
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Poenaru Bordea şi Bucur Mitrea, care au
datat-o după flanc şi metal In se:c. IV e.n.
(Constantinus II, TeL temp, reparatio - după
toate probabilităţile).
M a t e r i a 1 u 1 c e r a m i c este categoria cea mai bogat reprezentată. Se compune
in principal din fragmente de vase lucrate
cu roata (citeva fragmente prezentind in
interior acele dungi orizontale adincite, specifice roţii cu învîrtire rapidă) precum şi
lucrate cu mina.
Din categoria vaselor lucrate cu mîna remarcăm 5 fragmente de tăviţe de culoare
cărămiziu-roşcată, cu marginea scundă (cea.
3 cm) şi uşor arcuită, cu fundul şi pereţii
groşi, iar buzele rotunde (un exemplar prezintă uşoare urme de crestătură). Sint modelate cu mîna dintr-o pastă de calitate slabă
formată din nisip cu bobul mijlociu şi eiahuri pisate. Fragmentele sînt prea mici pentru a putea permite reconstituirea mărimii
tăviţelor.

fragmente de ţeste, lucrate maf ingrijit, dintr-o pastă de calitate mai bună - nisip cu
bobul mărunt; una dintre ele are in compoziţie, după indiciile noastre, cuarţ pisat au buza rotunjită. Inălţimea este de 3,67 cm,
respectiv 3,32 cm, iar grosimea pereţilor de
1,16, respectiv 1,08 cm. Tot dintre fragmentele ceramice lucrate cu mîna remarcăm o
parte dintr-un vas cu corpul bombat, modelat dintr-o pastă in compoziţia căreia intră
cioburi pisate, ornamenţat cu benzi incizate
atit pe orizontală cit şi pe verticală.
Fragmentele ceramice lucrate cu roata au
in compoziţia lor nisip cu bobul mărunt şi
mijlociu, fapt care le conferă un aspect "zaharat" şi uneori şi cioburi pisate şi nisip
grosier. Buzele, lucrate ingrijit, sint răsfrinte
in afară şi, in majoritatea cazurilor, sint tăAlături

de

40 - Materiale

tăviţe remarcăm

şi cercetări

două

iate drept. Excepţie face un singur fragment
ceramic de culoare maronie a cărui buză este
uşor rotunjită; el este ornamentat cu linii
orizontale ce pornesc din imediata apropiere
a buzei. O bună parte din fragmentele lucrate la roată sint decorate. Decorul constă dir:
linii orizontale şi valuri trasate ca fa:s'Cicul
de linii, precum şi din combinaţia celor două
motive. Valul are un aspect variat, realizat
cu meandre l'al.'\gi, dar şi cu meandre strinse,
aproape ascuţite. In ceea ce priveşte liniile
orizontale, din analiza mai multor fragmente,
reiese că ele erau dispuse în benzi. Nu avem
certitudinea că ele acopereau întreaga suprafaţă a vasului. Remarcăm absenţa semnelor
de olar.
Dintre materialele rezultate din afara locuinţei semnalăm un vas lucrat la roată,
parţial întregit, cu fundul mai subţire decît
pereţii (diametru! 8 cm). Este făcut dintr~o :pas·tă cu nisip fin şi grosier. Este evazat
şi ornamentat cu dungi verticale adincite
realizate, probabil, cu mina.
Mai menţionăm de asemenea prezenţa,
atît în SI cît şi in S II, a unor fragmente ceramice
foarte

unele lucrate dintr-o
Dintre ele evidenţiem o

cenuşii,

fină.

pastă

toartă

dintr-o pastă cu nisip fin şi grosier, de culoare cenuşie, a cărei
formă prezintă analogii cu ceramica de factură romană tirzie.
fragmentară, modelată

Din secţiunea S II s-au scos, alături de alte fragmente ceramice, trei tăviţe fragmentare, lucrate cu mina, dintr-o pastă de culoare cenuşie. Dintre acestea una este de dimensiuni mai mari, înălţimea fiind de
2,35 cm. O altă tăviţă are înălţimea de 1,6 cm
şi este modelată dintr-o pastă foarte fină.
In ambele secţiuni s-au găsit bucăţi de
z g u r ă c u l i m o n i t.

arheologice
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In capătul secţiunii S II a apărut un nivel
de b 1 o c u r i d e c a 1 c a r intre care se
aflau fragmente ceramice din epoca bronzului, printre care buza unui vas mare de provizii, ornamentat cu striuri. Deoarece, din
cquza pantei dulci, nu este sigură provenienţa
acestor blocuri de calcar, se poate pune
problema transportării lor din altă parte,
ipoteză ce urmează a fi verificată.
Sondajul de la Mesteacăn nu face parte
din categoria cercetărilor care pot duce ele

singure la concluzii cu implicaţii istorice mai
generale. Am văzut că alături de materiale
din sec. IV (moneda, fragmentele ceramice),
au apărut şi materiale mai recente cu elemente din cultura Dridu. In anii viitori se
impune reluarea cercetării in vederea clarificării cronologiei staţiunii şi stabilirea caracterului aşezării, mai ales că staţiunea se
inscrie printre puţinele puncte databile în
mileniul I e.n. şi cevce\tate în judeţul Maramureş.
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'
SARMIZEGETUSA,
[JUDEŢUL HUNEDOARA]
[Epoca

postromană]

Raport privind rezultatele

cercetărilor

campaniei 1978

Cercetările care şi-au propus identificarea,

1

("viam publicam per mediam eiusdem viile
studierea şi valorificarea vestigiilor post- sew rpossessionis" în dooument), a unei "curomane de la Sarmizegetusa, fosta capi- ria" a familiei de care a fost voTiba.
tală a provinciei romane Dacia, au porSe adaogă acestor premise menţionarea
nit de la citeva premise foarte clare. Pe de la începutul secolului al XVI-lea la Varo parte, după cum se ştie, la Sarmizegetusa hely (identic cu Grădişte - Sarmizegetu.,.
s-au produs în repetate rînduri descoperiri sa - Britonia) a unei "ecclesia valachica"
mai mullt sau mai pruţin înt"rmrplătoare de unde se aflau inscripţii romane, publicate
materiale din secolele IV, VI-VII şi VIII- de umanistul Mezerzius. La Sarmizegetusa
IX, consemnate in literatura de specialitate nu mai există . azi decit o singură biserică
sau conservate în depozite!~ Muzeului din care datează, după toate aparenţele, din seDeva. Este vorba de monete izolate, despre colul trecut. Tradiţia locală afirmă că ea ar
un :mic tewur, de reamenajări sumare ale fi fost construită pe locul unei biserici de
·ruinelor ,romane, despre podoaibe caraderis- lemn. mai vechi. Poziţia excentrică a acestei
Uce sau despre ceramică. Descoperirile la biserici in raport cu partea veche a satului,
care ne referim s-au produs ·jn zona tamfi- face foarte probabilă această ştire. înseamnă
teatrului roman, a Templului Augustalilor că biserica din secolele XV-XVI, desigur
mult mai veche ca începuturi decît aceste
sau in loouri mai puţin precizate.
secole, a dispărut in secolele XVI-XVII
Pe de altă parte, documentele- "d.in secofără urme, fiind apoi înlocuită cu biserica
lele XIV-XV care ni s-au păstrat atestă
de lemn.
existenţa aşezădi româneşti medievale în
secolele XIII-XIV sub numele de Britonia,
In sfîrşit, o analiză fie şi sumară a topoprezenţa aici a unei familii feudale româ- grafiei actuale a satului, dovedeşte că p~r
neşti care deţinea la 1315 demnitatea de tea lui cea mai veche se află intre Riuşor
"jude de Haţeg" (probabil "al Ţării Haţegu- şi ~liţa ca:e s-a creat pe traseul şanţului de
lui"), familie care poate fi urmărită in ve- "aparare dmspre vest al oraşului roman.
chime pînă pe la anul 1200, existenţa laÎ.iJAcest nucleu vechi al Britoniei-Sarmizege1377 a unei străzi principale orientate est- tusa medievale se compune din uliţe paravest care împărţea satul în două jumătăţi lele şi echidistante, atit ele între ele cit şi
şi care pornea de la malul Riuşorului spre
cu zidurile oraşului roman. Una dintre
vest precum şi existenţa, la est de Rîuşor şi aceste uliţe pare deci să fi fost "via publica"
la nord de pomenita stradă principală din secolul al XIV-lea, orientată est-vest.
40"
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In lumina acestor informaţii, colectivttl
care şi-a propus cercetarea epocii postromane de la Sarmizegetusa, a inclus in
plan 3 obiective:
- verificarea coincidenţei dintre cele 4
uliţe orientate est-vest din nucleul vechi al
satului şi străzile principale ale oraşului
roman;
- identificarea în zona de nord-vest a
oraşului roman, acolo unde s-a conservat
reţeaua de străzi romane şi unde se afla şi
satul românesc din secolele XIII-XIV, a
complexelor de locuit"e care să explke ICllpa'riţia repetată la Sarmizegetusa a unor vestigii din secolele IV-IX;
- identificarea pe teren a urmelor curiei
pomenite în secolul XIV şi a vechii biserici
a satului, aceste două construcţii putînd fi
presupuse a se afla unul in apropierea celuilalt deoarece in multe localităţi din Ţara
Haţegului, rfostele capele de curte au devenit în secolele XV-XVI biserici parohiale
româneşti.

Colectivul care ~i--a !Propus aceste obiective, ll'l'''Ylărite în paralel şi totodată in colaborare cu echipa clujano-napocensă ce a reluat in ultimul timp cercetările de epocă
romană de la SarmizegetuS'a, a foslt format
din Radu Popa de la Institutul de Arheologie, Matei Ştefan de la Muzeul de Istorie a
Transilvanie!, Victor Thkenasy de la Centrul de Studii şi Cer>cetari de Istorie şi Teorie Militară, Ion Chiddeanu de Ia Muzeru1
de Istorrie a R. S. România şi Geo!1gelta Iuga de la Muzeul Judeţean Maramureş din
Baia Ma'fe. Luorărrile s-au desfăşmat pe durata lunii s·eptembrie, în condiţii meteorologice foarte precare. Lipsa forţei de muncă
a limitat de la bun început amploarea cercetă'filor. Ruinele marşului rroman se intind,
după cum se ştie, pe o Sll.lprafaţă de peste
40 ha, din mre cea. 1/3 suprapuse de ·cons'brucţii moderne: Strntul de moloz din interiorul incintei oraşului roman este de cea
1,20-1,50 m grosi·me, iar natura şi ca•racteru1 construcţiilor rruinate ce se pot descifra pe teren, rămîn în toate cazurile ipo-

ŞT.
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tetice. Aceasta cu atît mai mult cu cit este
de pre5JUJpUS că locuirea post-romană ·şi medie\llală itimpuTie a refolosit rruinele consbrucţiHor romane din secolele II-III.
Din toate aceste motive, doar primul dintre obiectivele care ni le-am propus a putut
fi indeplinit în campania 1978. Este vorba
de verificarea corespondenţei dintre actuala
reţea stradală a localităţii şi străzile oraşului
roman. In două dint·re secţiunile pe care
le--am trnsat pe malul de răsărit al Rîuşo
ru·lui, am surprins pe marginea nordică a
uliţei cu n'f. II {număorătoarea adoptată porneşlte de [a nord spre sud) marrginea unei
străzi romane, diferenţele fiind de ordinul
0,70-1,00 m, diferenţe cu totul normale avîndu-se 'in vedere traseul •Ul'iOr ~erpuit al
actualelor uliţe.
Cele două secţiuni pomenite au surprins
temeliile a trei clădiri romane, aliniate în
raport cu strada din secolele II-III. Unele
materiale ceramice descoperite în stratul de
moloz ar putea să aparţină secolului al IVlea, fără ca trăsăturile lor să fie suficient de
concludente pentru a permite încheieri certe.
In orice caz, construcţia romană situată la
cea. 30 m este de malul Rîuşorului, pe latura nordică a străzii romane identice ca
traseu cu uliţa actuală, a fost divizată la un
mdrnent dat cu ajutorul unui zid sec alcă
tuit din pietre mari şi din fragmente de
pietre de construcţie printre care şi un fragment de coloană cu urme de incendiu, pietre clădite fără legătură de lut. Situaţia
aminteşte pe aceea consemnată de cercetă
rile de după primul război mondial din cuprinsul Templului Augustalilor. Nu 8IIl1 putut
totuşi surprinde complexe de viaţă cu amenajări care să poată fi datate cu siguranţă
la sfîrşitul secolului al III-lea sau în epoca
următoare. Este cazul să adăogăm că o secţiune de sondaj pe direcţia sud-nord pe care
am planificat-o iniţial de 120 m nu a putut
fi dusă, din cauzele arătate, decit pe primii
10 m pînă la solul viu.
Nici la vest de Rîuşor, unde din reţeaua
de secţiuni pe care am plănuit-o nu am pu-
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tut efectua decît o singură secţiune de 20 m
lungime completată de o casetă, nu au apărut
deocamdată complexe clare de locuire postromană. Unele dintre materialele găsite aor
putea aparţine secolului al IV-lea dar in
acest sens lipsesc deocamdată argumente concludente. Este oricum de reţinut că eeramica lucrată cu mina, caracteristică secolului al IV-lea şi descoperită in Ţara Haţegu
lui la Strei in complexe datate cu pieptene
şi fibule, lipseşte de la Sannizegetusa, cel
puţin după aceste prime sondaje din partea
de nord--vest a oraşului roman.
Sondajele întreprinse pentru surprinderea
străzii romane cu nr. I, prima dinspre nord,
nu au putut fi destul de lungi pentru a oferi
rezultate concludente.
Dintre rezultatele privind nivelele de epocă
romană pe care le-am obţinut in subsidiar
faţă de obiectivele unnărite, merită a fi menţionate surprinderea, atît la vest cit şi la
est de Rîuşor, a unui nivel de incendiu datat cu monede de la Traian in deceniul al
2-lea al secolului II, nivel cu trăsături caracteristice care pare deci a se plasa in primii
ani de existenţă a oraşului roman.
Printre materialele ceramice aparţinînd secolelor XII-XIII, trebuie consemnate cele
surprinse in zona de la nord de amfiteatru

de către colegii clujeni, in condiţii stratigrafi'ce tulburate de lucrări recente.
Un alt obiectiv, de mai mare amploare, pe
care ni l-am propus, constă din identificarea urmelor medievale ale celor 5 sate atestate documentar in secolul al XIV-lea ca reprezentind dependenţa ("pertinenţele") Britoniei-Sarmizegetusa: Breazova, Hobiţa, Poiana Selii, Brădet şi Vale (Brazua, Ohaba,
Thuelyfalw, Bradach şi Walie), primele două
existente şi azi cu acelaşi nume, al treilea
dispărut dar localizabil pe teren, ultimele
două dispărute sau identice cu sate actuale
care poartă alt nume. Avem convingerea că
istoria post-romană a Sarmizegetusei nu
poate fi reconstituită in toate etapele şi detaliile ei între zidurile oraşului roman şi că
grupul de şase sate româneşti atestate documentar în acest colţ al Ţării Haţegului ca
reprezentînd o unitate patrimonială, desigur şi social--economică, reprezintă o obşte
divizată la această vreme în urma unui îndelungat proces de evoluţie caracterizat de
o continuitate mobilă. Rezultatele cercetă
rilor de suprafaţă sint încurajatoare şi impun continuarea investigaţiilor, cu mijloace
materiale superioare şi cu asigurarea forţei
de mun<'ă necesare unor sondaje şi săpături
mai ample.
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ŞANTIERUL

ARHEOLOGIC
PIETROASELE -BUZAU 1978

Cercetările arheologice din anul 1978 de

la Pietr.oasele-Buzău s-au desfăşurat, potrivit planului, în castru; sub supravegherea
tov. Vasile Drâmboceanu de la Muzeul Judeţean Buzău şi în perimetrul complexului
therunal sub conduceren tov. Magda Tzony
de la Institutul de arheologie din Bucureşti.
Pentru problemele pe care le-au ridicat
cercetările din castru, în campania din 1978,
am ales o uliţă, situată în centrul fortificatiei, fiind orientată aproximativ pe direcţia
~st-vest. Secţiunea cu dimensiunile de 99 X
1,50 m a fost împărţită în trei segmente
notate de la a la c, impuse de sinuozităţile
străzii. Capătul de est al secţiunii a depăşit
zidul de incintă înspre exterior cu 16,50 m,
iar cel de vest a fost trasat pînă în bordura
şoselei asfaltate care urcă pe direcţia sudnord dinspre Consiliul Popular înspre dealul
Istriţa.

din sectorul amintit confirmă
observaţiile din anii trecuţi în legătură cu
nivelele de construcţie şi de vieţuire de la
Pietroasa. Mai întîi de toate se cuvine a menţiona că în prima etapă grija constructorilor a fost concentrată asupra curtinei care
la bază măsoară 3 m., iar zidul aparent prezintă lăţimea de 2,70-2,80 m. Şi în acest
sector, lîngă zidul de est, în interior au fost
identifi:cate două niveluri de ibarăd cu podelele amenajate din lut curat, bătătorit.
Chirpiciul şi bîrnele carbonizate de deasupra
Cercetările

podelelor ne oferă indicii pentru stabilirea
tehnicii şi a materialelor din care au fost
lucraţi pereţii şi suprastructura barăcilor.
In legătură cu datarea primului nivel de
barăci este important de semnalat că vatra
barădi din nivelul mai vechi em căptuşită
şi placată cu lf.ragmentele unui vas mare de
provizii (Krauseugafăsse), care datează de la
mijlocul şi cea de a doua jumăt•ate a sec.
IV e.n. Atît pe podeaua primei barăci, cît şi
în nivelul celei de a doua am recoltat material ceramic caracteristic secolului al IV-lea
e.n., în cuprinsul căruia se detaşează mai
ales ceramica de factură romană.
Cel de al treilea nivel de lo·cuire din incinta castrului datează din a doua jumătate
a sec. IV e.n. şi aparţine unor locuinţe-bor
deie situate în interior la cea 7-10 m depărtare de curtină. In cuprinsul bordeielor
(în număr de 4) am descoperit obiecte, podoabe şi ceramică tipice purtătorilor culturii
Sîntana de Mureş.
Printre cele mai semnificative elemente de
datare se cuvine a menţiona două fibule din
bronz cu p.î.p.d., dintre care una după formă
şi tehnica de execuţie ne îndreaptă spre regiunile de la nord de ţara noastră. Semnalăm
de asemenea descoperirea unei torţi, ornamentată cu un chip uman, aparţinînct unui
ulcior smălţuit.
Cercetările din exterior, de la est de curtină, au dovedit că nici pe această latură castrul nu a fost prevăzut cu şanţ şi val de
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fiind folosită în acest scop o viroagă
ca şi pe laturile de vest şi sud. Singura latură necercetată din acest punct de
vedere rămîne cea de nord care se leagă de
dealul Istriţa. In partea opusă a Secţiunii
(vest), în imediata apropiere a şoselei asf•altate, am descoperit o conductă de olane care
s-a dovedit a fi din sec. XVIII-XIX. Aşa
dar, în legătură cu sistemul de aducţiune a
apei potabile, şi a cantităţii de apă folosită
pentru pregătirea mortarului şi altor nevoi
legate de procesul de ridicare a fortificaţiei,
aşteptăm răspunsul de la cerretările viitoare.
In complexul thermal, situat la 400 m. est
de castru, în direcţia satului Sarînga, au
fost deschise două suprafeţe la sud de bordură şoselei asfaltate care dealtfel, acoperă
o bună parte din ziduri. Cercetările de pînă
acum au prilejuit identificarea laturilor de
est, sud şi vest a thermelor. In spre est au
continuat cercetările prin degajarea umpluturii a două încăperi reperate în campania
precedentă. Una din încăperi este pardosită
cu dale din cărămizi rectangulare, şi comunică cu alta a cărei podea a fost lucrată din
mortar. In cea de a doua încăpere am găsit
un cana1, căptuşit cu cărămizi, orientat aproximativ pe direcţia NV-SE, care comunică cu alte două, lucrate din olane, situate de asemenea sub placa de mortar. Menţionăm că în această încăpere am descoperit
in situ pile pentru hypocaust. La est-nord-est de cele două încăperi a apărut o a
treia încăpere cu hypocaust din care s-au
apărare,

naturală

păsbmt pilele şi sistemul de acoperire ra
acestora.
In partea de vest a thel11Uelor a fost degajat parţial praefundum-ul, cu gura de ardere deasupra căreia constructorii au montat
două bare din fier masiv, folosite probabil
pentru susţinerea unui cazan. Mai spre vest
a fost cercetată camera fochistului a cărei
intrare era situată spre sud.
In umplutura încăperilor au fost descoperite numeroase materiale arheologice printre care se remarcă: ceramică, fragmente de
frescă, bucăţi de marmură, olane şi ţigle
pentru acoperiş şi numeroase pile şi cără
mizi pavimentare.
Atragem luarea aminte asupra descoperirii unor noi cărămizi ştampilate aparţinînd
Legiunii a XI Claudia, dintre care unele
poartă "epitetul" Antoniniana (ANT).
In cel de al treilea sector, necropola nr. 1
situată la sud de Castru, a fost trasată o secţiune la o depărtare de cea 300 m în care
tov. Radu Harhoiu, nu a descoperit morminte; rămînînd ca cercetarea necropolei să
continue pe direcţia nord.
In încheiere atragem atenţia asupra nevoii
continuării cercetărilor de la Pietroasa pentru adîncirea problematicii pe care o ridică
monumentele din secolul al IV-lea e.n., şi
în nădejdea descoperirii unei fortificaţii noi
care potrivit documentelor de oroin epigrafic
cere o datare din perioada împăraţilor Caracala-Elagabal.
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RAPORT PRELIMINAR PRIVIND
SAPATURILE ARHEOLOGICE
DE LA GALATII BISTRITEI
'

Cercetările începute în anul

1973 la G.B.
îşi propuneau să identifice necropola de epocă Lt., semnalată încă în 1952 de St. Dănilă
lncă din toamna anului 1972, cu ooazia
unui scurt sondaj, a fost identificată şi
aşezarea corespunzătoa.re dmitiru'lui, suprapusă de a-ltfel de o aşezare dacică, de la sf.
sec. al II-lea şi începutul sec. I, aşezată pe
dealul din faţa platoului pe care se afla necropola. In anii următori, cercetările efectuate în zona aşezării au permis recoltarea
unor date importante referitoare la cele două
nivele de locuire. Spălarea nivelelor arheologice de către apele pluvi·ale, a dus la o
sărăcire pronunţată a acestor straturi culturale.
In ceea ce priveşte necropola Lt., aceasta
s-a dovedit a fi săracă în morminte, iar cele
care existau au fost răvăşite la rîndul lor
de relativ numeroasele :morminte din epoca
migraţiilor., de plan tarea unei vii şi de al te
intervenţii moderne.
Dacă în anii 1973-1974 secţiunile au pă
truns mai ales într-un strat de argilă nisipoasă (zona de sud a platoului), în anii următori, acestea au atins, în partea de nord
şi de vest ale zonei ·cercetate, o depunere de
pămînt negru şi castaniu, alunecat de pe
panta dealului din vecinătate. In acest sol,
uneori gros pînă la 70 cm, s-a constatat urme
de locuire Coţofeni şi un nivel Sălcuţa IV Cheile Turzii-Herculane, cu gropi mici,
41 - Materiale

şi cercetări

arheologice

'

counplexe "in situ" şi multă ceram1ca specifică. ln .:~:ceastă zonă de nol'd, cer·cetădle au
dus la depistarea, pe lîngă a nivelului Coţo
feni şi Ch. T.-S. IV-H, şi a unui nivel arheologic corespunzător primei etalpe a epocii bronzului, marcat printr-o ceramică cu
"Besenstrich" + un mormint a cărui iden tificare mai precisă este încă în curs.
Revenind l~ problema manifestărilor funerare depistate pînă în prezent, situaţia este
următoarea. Din cele 39 de complexe funerare identificate: un mormînt de incineraţie
în groapă aparţine epocii bronzului, morminte, dintre care două de ~nhumaţie ~i nouă
de incineraţie, aparţin epocii Lt. iar 27 de
mo11minte de înhumaţie aparţin epocii migraţiilor.

Mormintele Lt.
a. Din cele două morminte de înhumaţie,
unul a fost distrus din vechime iar celălalt
era cu scheletul aşezat întins pe spate, orientat NV -SE, cu oasele braţelor întinse de-a
lungul corpului, unul din braţe fiind uşor
îndoit de la cot. Inventarul consta dintr-un
fragment de la o seceră, o brăţară de bronz
şi fragmentul unei fibule neidentificabilă.
b. Din cele nouă morminte de incineraţie
8 sînt morm'i.nte de incineraţie în groapă, cu
gropile de dimensiuni mari, care au ca inventar mai multe vase de ofrandă, de obicei un pachet de puţine oase umane arse,
acoperită sau nu de o strachină. Uneori ală
turi de oasele umane au fost descoperite oase
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de animale nearse, apoi piese de metal, ca
verigi de bronz şi mai ales fibule de scheună
Lt. B-2, dintre care unele au bune analogii
în Europa centrală.
Pe lîngă mormintele de incineraţie în
.groapă, a tost descoperit in campania din anul
1975 un mormînt de incineraţie în urnă,
important, deoarece acest rit de înmormîntare este deosebit de rar în necropolele acesrtei perioade din T•ram;ilvania. Monmîntul avea groapa mai puţin adîncită •ca la motr:mintele de incineraţie in groapă, UTna em
reprezentată de o mică terină neag·ră, lucrată la :roată, complet umplută ·cu oase calcinate. Printre aceste oase se află o fi/bulă
de schemă Lt. B-2 şi o brăţară de b1·onz ou
corpul ondulat. V ăscio.rul era acoperi't cu un
fel de cas~tron înalt cu pereţii an:uiţi, lucrat cu mîna. Datarea moTmîntului în prima jumătate a sec. al III-lea, datorită filbulei ·.c;i a brăţării, este importantă, căd in
necropolele celtke din Transilvania, lfarele
dovezi ale acestui Tit apare mai ales în se·colul al II-lea. Se face astfel dovada că deja
la nivelul secolului· al III-lea, cel ţii prei·au
de •la indi,geni acesrt rh de inmormintare,
cum pare să indice printre altele combinaţi·a din·tre urna IA. şi VJaS'U'l capac indi·gen
(obicei ne-Lt.). .A!cest fenomen de simbtoză
culturală surprins l•a G.B., se dovedeşte deoselbit de important pentru lămuri•rea procesului de convieţui·re dintre cele două populaţii.

Mormintele din epoca

migraţiilor

efectuate pînă acum la G.B. au
dus la descoperirea a 27 de morminte de înhumaţie apa·rţinînd acestei epoci. Groapa
acestor morminte este în general de formă
ovală, fără amenajări speciale. Uneori au
putut fi surprinse şi suprapuneri de morminte, însă lipsa 1pieseloT de invenltar nu a
putut duce la stabilirea unor raporturi cronologice mai exacte. Stratigrafia complexului
arheolo.gk de la G.B. a arătat, că aceste
morminte tai•e nivelul Coţofeni sau de epoca bronzului .c;i în numeroas·e cazuTi, nivelul
mormintelor cel'tice. DimensiunHe g·ropilor
.Cercetările

variază între 0,50X0,20 m 2,20X1,20 m
iar adîncimea de la 0,50-1,50 m; adîncimea
mai mare a unora dintre morminte, nu este
condiţionată de calitatea sau cantitatea inventarului.

OTientaTeamorminteloT es!te, ou deviaţiile
necesare V (capul) - est.
Majoritatea mormintelor au fost jefuite
din vechime, fenomen atestat la toate necropolele acestei epoci din Transilvania sau
Europa. Identificarea etnică a jefuitorilor nu
a fost pînă acum posibilă. O oarecare indicaţie în acest sens am putea culege din scrisoarea ostrogotului Theoderich către funcţio
narul (saio) Duda, din anul 507/11: "Este o
lege a inteligenţei, de a scoate din pămînt
comorile ascunse ... " (Cassiodor, Var. IV,
34; 129).
Mormintele1 de obicei sărace, au conţinut
totuşi un material aflehologit: interesant. Astfel ceramica este reprezentată atît prin specia lucrată la roată sau cu mîna, formele de
vase fiind reprezentate de oala borcan sau
ulciorul cu o toartă. Pasta vaselor este de
culoare cenuşiu-roşietică, zgrunţuroasă cu
pietricele în amestec. Ca decor apare ornamentul incizat sau ştampilat, cu bune analOigii în materialul ceramic din aşezarea de
la Moreşti, datat în secolul •al VI_.lea.
Pe lîngă ceramică, au apărut piese de centură, dintre care menţionăm o cataramă cu
spinul în formă de măciucă, cu bune analogii în etapa cronologică III a lui K. Bohner,
datată între 525-600. In afară de aceste
piese au mai apărut inele de bronz, piepteni
bilateratli, fusaiole de lut.
Portul mortuar al celor depuşi în morminte se re:marcă în special printr-o mare
simplitate, majoritatea mormintelor neavînd
piese de port. Cele citeva catarame sau piepteni întăresc regula. O caracteristică a acestei necropole, care se regăseşte şi la alte
morminte din Transilvania aparţinînd acestei epoci, este lipsa fibulelor.
Şi din punctul de vedere al ofrandelor depuse în morminte, necropola de la G.B., este
o necropolă modestă, în afara vaselor, eaTe
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se aflau la cap, sau a fusaiolelor, mormintele nu conţineau ofrande. Faţă de mormintele de la Moreşti, aceasta este o deosebire
substanţială. De asemenea lipsesc şi armele.
Scheletele, acolo unde nu au fost deranjate, au fost găsHe în poziţie întinsă, aşezate
pe spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului, mîinile fiind aşezate pe bazin. Intr-un singur caz, capul era culcat spre st.,
privirea spre nord, braţele impreunate pe
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partea dreaptă pe umăr, oasele piciorului dr.
în poziţie întinsă, ale piciorului st. îndoite
în afară.
Analogiile care se pot stabili cu necropolele din Transilvania, Ung·aria sau din mediul merovingian, permit încadrarea necropolei de la G.B. în secolu'l al VI-lea (IJlÎnă in
jmul anului 568 - cronologia K.H.) şi atri~
buirea ei unei populaţii gepide, influenţate
de mediul autohton.

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

ANDREI

OPAIŢ

O NOUA FORTIFICATIE
'
ROMANO-BIZANTINA ÎN NORDUL
DOBROGEI - TOPRAICHIOI
Raport preliminar

A

1n

toamna anului 1978 cu ocazia unor lucrări de terasare în punctul "La podul Topraichioi", (Pl. 1 a) au ieşit la iveală mai
multe chiupuri şi porţiuni din zidul unei
construcţii antice.
Săpătura de salvare s-a efectuat în perioada 1-15 noiembrie în condiţii atmosferice destul de precare. A fost identificată o
nouă fortificaţie romana-bizantină înconjurată, aşa cum rezultă din săpătura arheologică şi din cercetările de suprafaţă, de o întinsă aşezare extramuros.
Fortificaţia se află la 250 m vest de kilometrul 30 al D.N. Tulcea-Constanţa, pe un
mic promontoriu cu altitudinea medie de
10-12 m (Pl. 1 a) apărat dinspre SE-E de
o viroagă pe care în antichitate curgea probabil un rîu, iar astăzi doar torenţii pluviali.
Inspre N şi N-V panta este destul de abruptă
şi se termină în balta Topraichioi în timp ce
spre vest şi sud panta se îndulceşte.
Au fost efectuate trei secţiuni de sondaj
perpendioulare pe laturHe de sud, veslt şi
noro ale fortificaţiei în timp ce traseul Ioaturei de est a fost identificat doaT prin două
casete mici de 1 X 1,50 m. O casetă mare de
7,40 X 4,40 ta fost .pmctkată în colţul de S-V
a forttiJfieaţiei. La 25 m sud de fortifioaţie o
casetă de 3 X 2,50 m a salvat un chiup destul
de gmv afectat. sl a :Eost trasată perpendicular pe latura de sud cu dimensiunile de
5 X 1,50 m, iar în adîncime s-a ajuns la

3,30 m, surprinzîndu-se astfel o situaţie stradeosebit de complexă.
Trebuie menţionat de la bun început că
vegetalul a fost ras cu buldozerul, noi neştiind dacă au fost distruse şi ultimile nive}e.
tigrafică

Au fost sur:prinse cind nivele •care sint
numerotate de sus în jos în ordinea descoperi'fii, situaţia cea mai dară fiind prinsă
lîngă incintă.

Nivelul I (apare la -0,30 m), constă dintr-o
lutuială galbenă, pe el fiind căzute multe
pietre, cărămizi şi ţigle fragmentare.
Nivelul II este la -0,40, are urme puternice de distrugere, multă cenuşă şi mortar
l'OZ.

Nivelul III, de culoare cenuşie, apare la
-0,50 m. Pe el se observă foarte mulţi bolovani, fragmente de ·chiup şi de capace de
chiup din piatră cioplită. El nu este un nivel
prea ferm conturat. La 2,50 m sud de incintă se observă resturile unui zid din piatră
legată cu pămînt care pare a proveni de la
o locuinţă. Acesteia par să-i aparţină două
nivele, ultimul fiind slab surprins. Funcţionalitatea acestei locuinţe extramuros credem să poate fi indicată de descoperirea
unui chiup (dolium), de dimensiuni mari,
speci:fic secolelor IV-VI. Groapa chiU!pului perforează un strat de pă!mînt brun, gros
de ~oca 0,60-0,80 m, sub care urmează un
pămînt galben steril. De
jur-împrejuDul
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chipului pentru fixarea lui s-a pus un pă
mînt galben (Pl. 1 b).
Nivelul IV apare la -0,60 m adîncime, de
culoare gălbuie, fiind surprins numai pe o
suprafaţă de 0,80-0,90 m de la incintă. Pe
el este căzut mult mortar roz.
Nivelul V are adîncimea de 0,75-0,80 f·aţă
de nivelul actual şi apare pe aceeaşi întindere ca şi nivelul superior:, are culoarea găl
buie-cenuşie, pe el fiind căzut de asemenea
mult mortar. Sub el UI1111ează un strat de
pămînt brun ce pare a fi vegetal antic după
care apare pămîntul galben steril.
Atît nivelul IV cît şi nivelul V se măr
ginesc înspre sud cu o groapă adîncă de
cea 1,50 m faţă de nivelele mai sus menţionate şi largă de cea. 2 m Pămîntul de
umplutură din ea este de culoare neagră
cenuşie. Umplerea gropii pare a se fi produs după distrugerea nivelului IV, ziduleţul
din piatră legată •cu pămînt ce ţine de niveIul III, fiind ridicat în umplutura gropii.
In afara acestor date stratigrafice, SI a
mai adus şi unele precizări referitoare la
tehnica constructivă a incintei. Elevaţia zidului s-a păstrat, din cauza lucrărilor de nivelare numai pe o înălţ~me de cea 0,80 m.
Parametrul este format din blochete de piatră de calcar, ce au dimensiunile de 0,40 X
X 0,20 m, frumos ecarisate la partea exterioară, legate cu mortar de culoare roz cu
cărămidă pisată în compoziţie. La 0,80 m
de la plintă, se observă un şir de pietre plate
care înlocuiesc probabil cărămizile şi servesc
la regularizarea asizelor, spre deosebire de
paramentul lucrat in opus quadratum, emplectonul este format din pietre de diferite
dimensiuni înecate într-o masă de mortar în
tehnica opus incertum. Plinta este lată de
0,20 cm şi este realizată din pietre plate şi
foarte înguste. Fundaţia incintei ajunge pînă
la 2,30 m şi în compoziţia ei se observă două
elemente. Pînă la adîncimea de 0,80 m f.aţă
de plintă, este alcătuită din pietre de mari
dimensiuni, mortarul nepătrunzînd prea bine
printre pietre. In continuare pietrele par a

fi de dimensiuni ceva mai m1c1 1ar suprafaţa lor exterioară este acoperită adeseori în
totalitate de mortar. Cele două zone au fost
notate cu A şi B.
Aceste detalii constructive cm·elate şi cu
obse!"'Vaţia sti"~altigll"alfică par a indica UI1111ă
toa'!'ea constatare: Pînă !prin apropierea zonei
de unde 'Se schimbă structura fundaţiei, există o bandă îngustă, paralelă cu faza A, de
culoare !brună-cenuşie cu urme de mortar
în ea. Aceasta pare să indice că in această
zonă şanţul fundaţiei ei"a mai larg pentru a
se îngusta în faza B, mortarul prelingîndu-se prin spaţiul dintre zidărie şi pereţii
şanţului.

în colţul de S-V
care era puternic afectată de lucrările de nivelare astfel că ultimele nivele de viaţă nu au putut fi surprinse decît pe margini. Latura de est a casetei
(Pl. II a) a fost trasată în prelungÎ!rea !aturei estice a lui SI, trecînd peste zidul de incintă, lat de 3,40 m, puternic distrus de
lucrările sus amintite. Dimensiunile casetei
sînt de 7,40 X 4,40 m (Pl. 4 b).
Situaţia stratigrafică din casetă completează datele oferite de SI, existind o coresIPOndenţă intre nivele din C'l şi SI. Numerotarea nivelelor s-a fălcut de asemenea
de sus în j•os. Primul nivel (NI)· apare
la -0,15 m adîncime şi aTe o culoare găl
buie, conţinînd unele dărîmă-turi pe ,el. Nu
avem de loc certitudinea că el ar fi $i ultimul nivel de viaţă din fortificaţie datorită
niveiării moderne. Nivelul II se află 1~ adîncimea de -0,40 m şi conţine urmei~ unui
violent incendiu. Intre NI şi Nil la ---,-0,.35 m
pare a se observa un nivel intermediar, slab
conturat şi numai pe o mică porţiune, faţă
de care avem rezerve. De nivelul II pare să
ţină şi un zid de mici dimensiuni, lat de
eca 0,50 m, din pietre legate cu păm[nt, orientat E-V, ce apare în colţul de NE al
casetei. El pare a se adosa unui zid de factură mai bună, legat cu mortar, orientat
N-S. In interiorul acestei locuinţe au apă
rut deocamdată tot două nivele, săpătura
al

Caseta CI a fost

trasată

fortificaţiei, zonă

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

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

O NOUA FORTIFICAŢIE ROMANO-BIZANTINA !N DOBROGEA

oprindu-se aici pe Nil, urmind ca viitoarele
campanii să dezvelească complet acest edificiu. Nivelul III este situat la o adincime de
0,70 m faţă de nivelul actual de călcaTe, şi
constă dintr-o lutuială galbenă, groasă de
3-5 cm. Pe el se văd de asemenea urmele
unui violent incendiu sub care apare nivelul IV de culoare cenuşie care are de asemenea . urme de distrugere. De acest nivel
pare să ţină şi o groapă de fonnă dreptunghiulară (1,10 X 0,50 m) ce apare in apropierea locuinţei (P. 4 b). Imprejurul ei s-au
surprins şi gropile de la trei pari. Groapa
conţine multă cerami·că cu urme de ardere
s~undară şi o monedă.
Nivelul V este, se pare, nivelul constructiv al fortificaţiei. Apare la cea. -0.,90 m,
este de culoare gălbuie şi conţine un strat
de mortar aşezat uniform pe tot nivelul. Pe
latura de est s-a surprins parţial o groapă
circulară ce conţinea foarte puţine fragmente ceramice. Pe o porţiune lată de 0,50 m,
de-a lungul zidului de incintă se observă un
mi'C şănţule·ţ adînc de 0,10 m ce pare a proveni de la şanţul de fundaţie a incintei.

Datele cronologice aduse de descoperirile
numismatice şi ceramice lămuresc în linii
mari evoluţia istorică a aşezării. Această
cronologie urmează să fie mai bine precizată
prin viitoarele săpături arheologice. Conform
descoperirilor mai sus-amintite, situaţia cronologică se prezintă astfel:
- Nivelul I - fiind di>strus de lucrările
moderne, nu a dat decit foarte puţin fragmente ceramice care nu ne sint de nici un
ajutor la datarea nivelului.
- Nivelul II - conţine o serie de fragmente ceramice, majoritatea de la vesela de
masă, care oferă date cronologice destul de
ferme. In interiorul colţului de locuinţă din
colţul de NE, a apărut o farfurioară (fig. 1)
eaTe pare să facă parte din ifO'IUlla 3tA a 'lui
J. W. Hayes, fonnă timpurie datată inainte
de anul 450 p. Aceasta apare împreună cu
un fragment de straJChină datată de Hayes
[ntre începutul şi cel de-al treilea s1fert al
~n sec. V.
Tot pentru o datare în secolul V se proun fragment de opaiţ ce se datează
în sec V •
nunţă şi

f "·; '· .•
t

Fig. 1.
42 -
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Fragmentele de amfore piriforme decorate
cu striuri descoperite pe acest nivel au încă
striurile mari, groase, drepte. Datarea sugerată de noi pentru acest nivel este intre
430-460.
Nivelul III - se datează in primul sfert
al 5ec. V datJorită firagmentelor unei farfurii datată de Hayes la sfîrşitul secolului IV.
Analogia cu exemplarul lui Hayes nu este
însă perfectă, de aceea credem că, la noi
exemplarul este evoluat.
Nivelul IV se datează tot în primul sfert
al secolului V, printr-o manetă de la Arcadius, descoperită in groapă, a. 395-408.
Acesteia i se adaugă un alt fragment de farfurie încadrat in aceeaşi perioadă şi grupă
de către Hayes, adică în jurul anului 400 p.
Nivelul V este datat printr-o manetă Valens, în jurul începutului ultimului sfert al
secolului IV, găsită în stratul subţire de
mortar ce acoperea nivelul.
Secţiunea a II-a (SII) a fost trasată perpendicular pe latura vestică a fortificaţiei,
are dimensiunile 5 X 1,50 m, peretele nordic
al acestuia fiind o continuare a peretelui
nordic al casestei I. Primul nivel (NI) apare
1a -0,80 m, fiind de culoare galiben cenuşie.
Acesta are o uşoară pantă către 'capătul vestic al secţiunii unde apare la -1 m. Nivelul
al II-lea apare lingă incintă la -0,90 m şi la
-1,20 m in ·capătul vestile al lui SII. La
1,50 m distanţă spre vest de la incintă niveiul 'capătă o culoare neagră măzăroasă. F.ragmentele 'Ceramke des.coperite pe :cele două
nivele sînt atipice şi puţine la număr. Inclinarea ce o au nivelele spre vest se datorooză
probabil existenţei şanţului de apărare ce
trebuie să fi fost şi 1pe aJCeastă latură a fortificaţiei ce nu era a~păJrată natural. Această
secţiune urmează să fie continuată în viitoarele ·campanii.
Secţiunea III-a (Sili) a urmărit să surprindă latura nordică a fortificaţiei, are di-
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mensiunile de 25/1,50 m (Pl. 5/b). Peretele
estic al lui S III se află în continuarea laturei de est a lui S I--C I. In viitoarea campanie noi dorim să realizăm un singur profil N-S prin unirea lui S III cu CI. Timpul
limitat avut la dispoziţie nu ne-a permis
să adîncim această secţiune, limitîndu-ne
doar să ne oprim pe primul nivel întîlnit,
precum şi la identificarea laturei de nord
a fortificaţiei. S-a putut constata că această
latură apare la di·stanţa de 38 m faţă de latura sudică surprinsă în S I-C I, lăţimea
incintei in acest punct fiind de 3,30 m. O
altă observaţie se referă la gravitatea distrugerilor moderne care au afectat puternic
jumătatea nordică a fortificaţiei.
Pentru identificarea laturii estice am mai
practicat în scurtul timp de care mai dispuneam, două casete mici de 1 X 1,50 m care
ne-au confirmat ceea ce se observa la suprafaţa terenului, lama buldozerului reuşind
să contureze destul de bine traseul incintei.
S-a con'statat aşadar că latura estică se aHă
la o distanţă de 14 m faţă de cea vestică.
Caseta pr-acticată la 25 m sud de fortificaţie, cu dimensiunile 3 X 2,50 m, a salvat un
chiup de mari proporţii. Cu această ocazie
au fost sru:nprinse două nivele: NI ia
-0,40 şi N II la -0,60 m. Cel mai bogat în
ceramică s-a dovedit a fi primul nivel, încadrat pe baza unui fragment de strachină
în ultimul sfert al secolului al V-lea. Tot
spre o asemenea datare pare a ne îndemna
şi un fragment de opaiţ.
Alături de aceste fragmente ceramice apar
şi res'turi din amfore piriforme decorate cu
striuri mari şi orizontale, care împreună cu
chiupul ne întăresc convingerea că avem de-a
face cu un spaţiu de depozitare.
Nu avem siguranţa că NI reprezintă ultimul nivel de viaţă deoarece lucrările mo:lerne au distrus şi aici stratul superior.
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RAPORT ASUPRA SAPATURILOR
DE SALVARE DE LA NEGRESTI
'
[JUDEŢUL VASLUI]

Staţiunea se află în stînga şoselei Negreşti

semnalează

Buhăeşti,

şi

la intrarea în oraşul Negreşti, în
partea de sud-est a acestuia. Zona Negreşti
lor se include în limita de sud-vest a Podişului Central Moldovenesc şi cuprinde zona
Bîrladului superior, străbătută în parte de
aHuenţii acestuia: Sacovăţ, Stavnic, Velna,
Durăuc. Vatra sa se desfăşoară pe terasa inferioară de pe stînga rîului Bîrlad, într-un
loc de popas din lungul drumului VasluiRoman. Regiunea geografică la care ne referim este situată în partea de est a oraşului, pe terasa Bîrladului, în zona imediat
inurudabilă a acestuia.
Staţiunea arheolgică a fost semnalată din
1955 (ASU Iaşi III, 1955, 1-2, p. 326)., in
urma cercetărilor de supra'faţă ·făcute înainte de acest an, de un grup de cercetători
de la Institutul de istorie şi arheologie
"A. D. X enopol" Iaşi. Ulterior, deS'COperiri
importante au fost fă,cute de rprof. Gh. Coman, care semnalează o bogată aşezare hall1

stabtiană, prefeudală şi feudală.

In ultimii ani staţiunea a fost luată în
OPCN Vaslui şi, a intrat în lista viitoarelor staţiuni •ce puteau fi ·cercetate arheologic.
In anul 1978, Direcţia Apelor Prut a început lucrările de regularizare a rîului BirIad în sectorul Negresti-Drăgăneşti, ce au
deranjat în mrure parte zona ocupată de staţiunea arheologică. Profesorul Gh. Coman
atenţia

distrugerile din zona respectivă
cu colaborarea D.A.P. se încearcă salvarea
zonei distruse.
Secţiunile au fost trasate în funcţie de
distrugerile ce s-au făcut în timpul lucră
rilor de regularizare a rîului Bîrlad în zona
Negreşti, prin răzuirea stratului vegetal şi
săparea unor gropi din care s-a luat pămînt
pentru nivelarea terenului. S-au săpat aproximativ 200 m 2 • Săpăturile au început prin
trasarea secţiunii I în malul terasei în urma
căruia au ieşit la iveală: un semibordei Dridu, două semibordeie din perioada feudalismului timpuriu (sec. XIII), două bordeie din
perioada feudalismului dezvoltat şi o gro·apă
nedatată. (SB I, SB II, B III, B IV şi Gr. I).
Lungimea secţiunii este de 16 m şi lăţimea
este între 2 şi 4 m.
Secţiunea II a fost trasată la sud-est de
secţiunea I, de data aceastv. pe terasa Bîrladului, în zona unde în urma răzuirii terenului a ieşit la iveală vatra unui semibordei
feudal. Secţiunea a fost adîncită pînă la
-0,60 m, pe o lungime de 20 m şi lăţime
de 2 m. Spre nord, la 10 m a fost trasat
S IV cu lungimea de 11 m şi lăţimea de
aproximativ 2 m. In secţiune au apărut 2
bordeie din perioada feudalismului dezvoltat.
In titmpul lucrărilor executate pe terasă, s-a
săpat pe mijlocul acesteia o groapă de cea.
300 rn 2 , iar pămîntul a fost folosit la nivelarea terenului. In malul dinspre nord al
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gropii s-a trasat S III, ·cu lungimea de 45 m
şi cu lăţimea de cea. 2 m. Aici s-au găsit
două bordeie: unul ce datează din sec. IV
(BV II) !Şi altul din sec. IV î.e.n. i(BV III). In
secţiune au apărut şi două gropi (II şi III).
Cu ocazia săpăturilor de salvare, efectuate
în anul 1978, nu am putut stabili succesiunea straturilor arheologice. Cercetările au
urmărit salvarea a ceea ce era distrus. Pînă
în prezent s-a putut stabili succesiunea perioadelor pe baza materialului descoperit: un
nivel hallstattian, timpuriu, sec. IV-III î.e.n.,
II-III e.n., sec. IV e.n., sec. VI, cultura
Dridu şi perioada feudalismului timpuriu
(XII) şi dezvoltat.
In urma cercetărilor de salvare întreprinse
în anul 1978 au ieşit la iveală urmele ·a 10
locuinţe şi a trei gropi, toate deranjate mai
mult sau mai puţin de lucrările efectuate în
zonă. O locuinţă aparţine culturii Dridu, două
5'int din sec. IV, o locuinţă. din VI, două locuinţe din perioada feuldalismului timpuriu,
şi ta-ei din perioada feu!dalismului dezvoltat.
Locuinţa nr. 1, descoperită în SI, este un
sem~bordei adîncit la 0,35 m faţă de nivelul
de călcare Dridu, şi la 0,6 m faţă de nivelul de călcare actual. Semibordeiul este frecvent întîlnit în secolul X-XI in Moldova.
Semibordeiul are formă rectangulară cu colţurile uşor rotunjite. Din cauza taluzării malului nu s-a descoperit decît o pătrime din
locuinţă şi anume partea de nord-est a acesteia. Este vorba de un cuptor din bolovani
de rîu, distrus din vechime, în jurul căruia
se află multă cenuşă. Cuptorul este situat
în colţul de nord-est. Din locuinţă au ieşit la
iveală numeroase fragmente ceramice (din
care s-a restaurat un vas), oa:se şi un vîrf
de săgeată. Locuinţa, prin ceramica descoperită în interiorul ei aparţine culturii Dridu.
In apropierea acestei locuinţe se află o
alta, descoperită parţial (B II). S-a păstrat
partea de nord-vest a acesteia. Locuinţa este
de tipul bordeiului şi a fost adîncită la 0,40 m
faţă de nivelul de călcare feudal timpuriu
(în solul negru). Forma locuinţei este patrulateră cu colţurile rotunjite. Ca inventar

avem numeroase fragmente ceramice de
sec. XII-XIII.
Bordeiul III a fost descoperit în partea de
nord a bordeiului B II. A fost săpat la 1,10 m
faţă de nirvelul de călcare. Cronologic se încadrează în perioada feudalismului timpuriu.
Forma bordeiului este patrulateră cu laturile
de 3,35 m şi 2,90 rrn, orientate spre nord-est,
cu colţurile foarte puţin rotunjite şi cu urme
de pari în partea de nord. Din bordei a ieşit
o mare cantitate de ceramică din perioada
feudalismului timpuriu şi oase.
In partea de est a bordeiului III, la nord
de B I şi B II se află locuinţa IV, un bordei
adîncit la 1,35 m, faţă de nivelul de călcare
feudal. Bordeiul este patrulater cu laturile
puterni'c alveolate. Podeaua bordeiului a fost
realizată din tasarea a mai multor straturi
de pămînt.
Secţiunea II a fost trasată penttru dezvelirea semibordeiului X, din perioada feudalismului dezvoltat. Acesta a fost puternic
distrus neputîndu-i-se preciza forma. S-a
păstrat parţial vatra de formă ovală cu multă cenuşă în apropiere. Din această locuinţă
a ieşH o mare cantitate de ceramică.
In secţiunea IV a apărut semibordeiul V
ce aparţine feudalismului dezvoltat, este plasat în a doua jumătate a secolului al XIV-lea.
Tot în secţiunea a IV-a, de la metrul 6,407,80 la -0,40 m, apar urmele unui alt semibordei din perioada feudalismului dezvoltat. Locuinţa are podeaua lutuită. Mărimea
şi forma acestuia nu s-a putut preciza.
Bordeiu1 VII apare în secţiunea a III-a de
la MB, 50-10 m şi se adinceşte la 1,70 m
faţă de nivelul de răzuire care este şi nivelul de locuire prefeudal. Bordeiul este păs
trat parţial, are fOTmă patrulateră, cu colţurHe rotunjite. Nu s-au putut stabili dimensiunile laturHor nici tipul vetrei. Ca inventar avea mai multe fragmente ceramice
din secolul VI, care datează bordeiul.
In apropierea bordeiului VII se află bordeiul VIII, păstrat tot parţial. Bordeiul s-a
localizat de la metrul 22,60-25,70, situîndu-se la 1,7 m sub nivelul de călcare feudal.
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Inventarul este format din numeroase fragmente ceramice de secol IV cît şi dintr-un
disc realizat dintr-un fragment de vas de culoare cenuşie.
Groapa nr. II, apare la -1,10, are formă
de clopot şi păstrează fragmente ceramice de
sec. IV.
Groapa III, apare de la M 23,40-24,50 şi
se adînceşte la 1,60 m faţă de nivelul ră
zuirii. De la nivelul de călcare din vechime
se adînceşte la -0,90 m. In groapă s-au gă
sit fragmente ceramice realizate dintr-o pastă nea,gră, lustruită, din sec. IV-III i.e.n.
In secţiunea III apare o locuinţă de suprafaţă (L ·IX), relin !Care s-a păstrat numai
vatra circulară cu diametru! de 0,95 m, cît
şi un fragment de toartă de amforă. Se datează pe baza ceramicii în secolul IV e.n.

Campania din 1978 a scos la iveală un
bogat material arheologic, din perioade diferite, de importanţă deosebită pentru întregirea cunoştinţelor arheologice şi istorice privind cultura Dridu, feudaHsmul timpuriu
sec. XIII şi dezvoltat sec. XV.
Staţiunea ridică deosebite probleme pentru
viitor. Săpăturile trebuiesc continuate în zona nederanjată de lucrările de îmbunătăţiri
funciare, pentru a se stabili o stratigrafie
orizontală şi verticală.

evreiesc preo îndelungată perioadă de locuire, de
la hallstattul timpuriu pînă în perioada feudalismului dezvoltat, dovedind că terasa
Bîrladului din zona Negreşti a oferit condiţii
prielnice pentru existenţa comunităţilor
wnane.
Aşezarea Negreşti-Cimitirul

zintă
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V. URSU,
T. URSU

RAPORT PRELIMINAR
DE CERCETARE ARHEOLOGICA
LA CETATEA CHIOAR

A. a. Judeţul Maramureş, comuna Remetea
Chioarului, sat Berchezoaia - Chioar (că
tun). Ruinele monumentului cercetat se află
în sud-vestul judeţului, pe malul stîng al
Lăpuşului, ·la 402 m altitudine, cea. 10 km
de Somcuta Mare. Cerce1tările au fost început~ în anul 1968, sub conducerea dr. Radu
Popa, la care a participat şi Sergiu Iosipescu din actualul colectiv. In anul 1969,
cercetările au continuat, conduse de dr. Radu Popa şi Dinu Rosetti.
Lucrările au fost reluate în anul 1976 de
către Muzeul judeţean Maramureş în colaborare cu Centrul de studii militare, desfăşurîndu-se pînă în prezent trei campanii
consecutive 1976, 1977, 1978.
b. Obiectivul cercetat reprezintă ruinele
unei fortificaţii montane, complexe, cu plan
neregulat, ansamblu monumental izolat alcă
tuit din: cetatea mare, sau exterioară (est)
- A, cetatea mică, sau interioară (vest) B, P-ţa Cetăţii ~?i culoarul de legătură situate între cele două obi·ective - C, curtea
exterioară şi drumul spre cetate (sud) D,
şanţul de apărare al cetăţii exterioare, sau
mici (vest) - E.
c. In ceea ce priveşie stratigrafia şi cronologia staţiunii, toate obiectivele au fost construite pe stîncă, care au reprezentat şi nivelul de călcare corespunzător sec. XVIIXVIII, socotind după materialele scoase
prin degajarea depunerilor în urma deman43 -
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De menţionat · că nivelul de locuire
în C S IV se află cu mult mai jos faţă de
cel bănuit pînă în campania din 1977, aceasta datorită unor e:emente noi apă·rute în
ultima campanie: partea superioară a unui
zid din cărămidă şi o aerisire-ambele elemente aparţinînd, probabil, unei faze mai
vechi a cetăţii, în care accesul se făcea prin
gangul ce se află sub secţiunea noastră.
Partea vestică a acestui gang, respectiv ieşirea aflată în sectorul E, s-a notat E II.
Latura estică a secţiunii, C S IV prezintă o
stratigrafie rezultată din depunerile succesive de moloz.
în D II s-a ajuns la nivelul de călcare corespunzător
sec. XVII-XVIII, la minus
135 m. La nivelul de călcare s-a ajuns şi în
B ca:s. 2, prin apariţia drumului de acces în
cetate, pavat cu cărămidă. In secţiunile A I
şi E III din şanţurile de apărare situate la
vest de cetatea mare şi respectiv la vest de
cetatea mică, ca urmare a îndepărtării depunerilor, s-au identificat baza celor două
şanţuri, permiţîndu-se stabilirea adîncimii
acestora de 6 şi respectiv de 8, 40 m.
b. In campania 1978 au fost continuate
cercetările în şanţul de apărare şi latura de
vest pînă în partea superioară a cetăţii mari
(A), la turnul porţii de mijloc (B), unde cercetările s-au extins spre est şi vest faţă de
turn cu cît o casetă. De asemenea, lucrările
au fost reluate şi extinse în sectorul cetăţii
mici (C).

telării.
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în această campanie s-a iniţiat cercetarea
în sectorul D, partea de vest, curtea exterioară şi
accesul în cetate, identificîndu-se turnul primei porţi. De asemenea, s-a
deschis o secţiune în şanţul vestic de apă
rare a cetăţii mici, sau exterioare (E), secţiune marcată E III. În acea<;tă campanie au
mai fost executate lucrări ample de defrişare şi degajare de vegetaţie a zidurilor de
nord şi vest ale curţii exterioare :(D), o
parte din zidul de nord al cetăţii mici (E),
precum ,şi a bastionului de nord-est (A).
Cercetarea arheologică în actuala campanie s-a efectuat în sectoarele amintite prin
secţiunile: 1) reluate din campaniile precedente, A I orientată est-vest, cu lăţimea de
1,5 m care continuă secţiunea B I din 1968.
Această urcă pe latura de vest a dealului,
unde s-au depus ~ateriale prăbuşite din
construcţiile cu mai multe nivele (vezi catagrafia din 1692-1694), aflate în cetatea
mare; în sectorul B la turnul porţii de mijloc, lucrările au urmărit atingerea nivelului
de călcare din sec. XVII-XVIII; in sectorul
C, SIA, SI, SIB a avut în vedere degajarea
în continuare a încăperilor din cetatea mică,
iar în S IV au urmărit verificarea sectorului porţii de acces iniţial în cetate, ulterior
zidită. 2) Trasate în campania 1978: în B,
în preajma turnului porţii de mijloc, au fost
efectuate lucrări în casetele 1 şi 2 situate la
est şi respectiv '•est de turn. Prin caseta
a porţii de mijloc; în C a fost trasată S V
(L.8 m., 1. 1,5 m) orientată est-vest, şi amplasată între S.III şi S.IV. Prin această secţiune s-a urmărit identificarea ieşirii în interiorul cetăţii a gangului porţii iniţiale; în
D s-a trasat o secţiune în partea de nordvest a curţii exterioare (D II), prin care
s-a identificat o poartă de intrare în ·cetate;
lin E a înce-put evacuarea depunerilor din gangul porţii vechi de aoces. Acest loc de cercetare a fOISt marcat E II. în acelaşi sector, s-a
trasat secţiunea E III, ·ca-r-e traverse-ază şan
ţul de apărare spre vest al cetăţii exte1rioare,
cu scopul stabilirii adîndmii şanţului.

secţiunilor trasate pînă în preeste de 1,5 m cu excepţia secţiunilor
D. II şi E. III, car-e au lăţ~mea de 2 m. Caroierea, în toate cazurile, ·s-au făcut din 2 în
2 m.
B. a. In A I, avînd ca scop identificarea
construcţiilor de pe latura vestică a cetăţii
mari, pe baza fragmentelor ceramice şi de
piatră fasonată,
rezultate din dărîmături,
scoase din moloz, la sfîrşitul campaniei, nedepăşind grosimea
stratului de depunere,
nu am avut certitudinea identificării clare
încă a vreunei construcţii. In B, în cas 1, la
- 30 cm au fost identificate resturi de zid
din cărămidă înalt de 40 cm pe o fundaţie
de piatră reprezentînd baza construcţiei de
aici. In cas 2, săpăturile au pus în evidenţă
zidul de est şi o parte a zidului de nord a
unei construcţii se pare, simila'r cu turnul
vecin descoperit în campaniile precedente
(la 4 m distanţă de acest turn). Deci poarta
de mijloc a cetăţii era flancată se pare, de
două turnuri rectangulare. In colţul nordestic al turnului nou a ieşit din dărîmătură
şi al doilea stîlp de poartă. Piatra de la baza stîlpului este roasă, urmare a frecării
probabil a unui lanţ de la sistemul de închidere. In zidul estic, la bază sînt practicate două deschideri de 40 X 40 cm.
În C, S I A, a ieşit din moloz partea superioară a unui stîlp cadru de uşă din
piatră, prin care se intm, probabil în încă
perile evidenţiate de campaniile precedente
în S I şi în încăperea evidenţiată în această
campanie în cas S I B, încăpere al cărei perete de vest îl constituia stînca de piatră
amenajată ca atare şi lîngă care a existat
peretele de cărămidă, prăbuşit în interior.
In S II a apărut un fragment de piatră ornamentat pe care se află o inscripţie fragmentară: SERENI . . .
(sereni[sim]o).
În S IV,
1, la - 200 cm, a fost dezvelită o pardoseală din
cărămidă
şi piatră,
probabil coama unui zid, iar în
5, la -100 cm a apărut o lespede de piatră şi două
cărămizi care acopereau un horn căptuşit
cu cărămidă. Hornul a servit, probabil, ca
Lăţimea

~ent
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aerisire pentru gangul vechii porţi de acces
in cetate, de menţionat că hornul nu prezintă urme de funingine, sau arsură.
In S. V. m. 4, in partea de nO'l"~d, la 30 cm a apărut un zid de cărămidă, care în
urma adincirii secţiunii pînă la - 150 cm,
s-a dovedit a fi o intrare in formă de semicerc, închisă •cu zid de 'cărămidă. La m. 5 la
-120 cm, au apărut fragmente de cadre
provenind de la uşi şi ferestre. Din E II,
prin evacuarea parţială a pămîntului depus,
s-a evidenţiat o boltă arcuită orientată
nord-vest, sud~est şi •care, presupunem, este
gangul porţii cu ieşirea in cetate, respectiv
in S V m 4. Partea de nwd a acestei ·bolţi
este prăbuşită. Din E II, a rezultat ceramică
din sec. XVII, probabil prima jumătate.
Această poartă a fost închisă la ambele capete ale gangului cu ziduri din piatră la
nord-vest şi din cărămidă la sud-est, probabil după 1661 (data întocmirii hărţii cetăţii de către col. Holst).
In D II s-a evidenţiat turnul rectangular
al primei porţi a cetăţii, cu ziduri in ruină
inalte de 1,35 cm - socotind că nivelul de
călcare alcătuit
din pavajul din dale de
piatră găsit de noi este la 1,35 cm, precum şi stilpii de poartă. Deschiderea acestei
porţi este de 380 cm.
b. In ceea ce priveşte ceramica rezultată
din săpătura acestei campanii. Au fost scoase f·ragmente 'de ceramică smălţui te şi nesmă1ţuite, din care fragmen'te de cahle ~de
culoare galbenă-roşiatică, nesmălţuită, cu
mică, ornamentată cu motive vegetale stilizate şi geometrice, ca şi fragmente smălţui
te in nuanţe de verde şi maroniu, cu motive
florale şi vrejuri. Fragmentele de cahle au
rezultat în cantităţi mari ca şi în campaniile
'76, '77, în sector B, turnul porţii de mijloc,
sector C - SI, S V şi sporadic în alte sectoare de lucru în timpul degajărilor. Fragmentele de ceramică sint databile în sec.
XVII şi XVIII. O parte din fragmentele de
chale provin de la cahle de tip fructiere. De

asemenea, a rezultat in cantităţi mari ceraprovenind de la vase utilitare (farfurii, străchini, oale, capace, ceşti)
nesmălţuite, din
care o oală aproape întreagă, in C SI A, la -35 cm (sec. XVII). In
general ceramica utilitară este neîntregibilă.
Sint de remarcat cîteva vase de ceramică
decorativă găsite în fragmente (ulterior reconstituite de noi), respectiv 3 farfuri smăl
ţuite, pictate cu decor floral, zigzaguri, valuri, de culoare maronie, verde, albă, şi albastru deschis. Citeva fragmente dintr-un
vas "babană" au permis o reconstituire parţială a unei piese datate 16 ." .. In această
campanie s-au găsit numeroase pipe (tot din
ceramică) smălţuite avînd forme orientale
(scurte, butucănoase), în culori: maro, verde,
diferite nuanţe, alb, cenuşiu etc., piese în
general fragmentare. Au fost găsite pe toate
fronturile de lucru în secţiuni ca şi la suprafaţă în dărimături. Ceramica găsită provine din ateliere locale cu excepţia vasului
de babană originar din alt atelier transilvă
nean.
mică fragmentară

Lista descoperirilor mai importante, anexată va enumera piese şi din alte categorii:
monede, inventar militar etc.
Campania anului 1978 a urmărit in continuare identificarea planului cetăţii, întocmit la 1661 şi a unor construcţii menţionate
în catagrafia din 1692-94. Astfel degajările
efectuate in casete şi secţiuni au evidenţiat
cel de.....al doilea turn al :porţii de mi}loc,
construcţie, credem, contemporană turnului
identificat în campaniile precedente.
De asemenea, a fost evidenţiat turnul primei porţi şi stilpii acesteia.
Defrişarea zţdului de norei al curţii exterioare a evidenţiat jgheaburi de scurgere
a apei, permiţînd stalbHiTea nivelului de căl
care in zona respectivă, precum şi identificarea unui bastion, menţionat în planul intocmit in sec. XVII, la cea 50 m est de
prima poartă.
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În sectorul cetăţii mici campania a adus
date noi menite să confirme ipoteza existenţei aici a celei mai vechi faze de construcţii a cetăţii, surprinsă în S IV, S V din
sectorul C şi în E II.
Caseta din C, S I A, reprezintă, probabil,
de apărare al cetăţii mici dinspre est,
care într-o fază ulterioară a fost umplut.

şanţul

După a treia campanie de cercetări, putem considera încheiat lucrările în C S I A
şi se pot prezenta cîteva concluzii. Aici, predomină între inventarul arheologic ceramica
smălţuită lucrată la roata rapidă, cu profile
evoluate şi decoraţie pictată specifică, sec.
XVII. Intre descoperiri se remarcă o buză
de vas de culoare cenuşie-neagră, arsă incomplet, cu miez gri lucrată la roata rapidă,
nesmălţuită databilă în a doua jumătate a
sec. XV sau începutul sec. XVI.

De asemenea, un fragment de sticlă de
formă sferică, groasă de 1,1-1,4 cm, cu
irizaţii metalice
(verde argintiu, violet)
avind în exterior un brîu. Fragmentul are
un diametru de cea. 9 'Cm. Fragmentele de
cahle, în general nesmălţuite au motive ornamentale, flori, inimioare, vîrf de săgeată
şi culoare cărămizie. Altele, tot nesmălţuite
în formă de pîlnie închisă în partea superioară, tip fructieră.
Obiecte din metal: gardă de pumnal gă
la - 195 cm, sec. XVII, parţial ruptă,
cu două fragmente de lamă foarte oxidate·
'
cuie, lame subţiri probabil elemente de zăvor, o lamă de cuţit foarte oxidată, o bră
ţară de teacă de la sabie cu inel de prindere
la curea, un foraibăr de geam, o verigă în
formă de cravată la 190 cm, toate datînd din sec. XVII. Trei proiectile pentru
arme de foc portabile, din fier puternic oxidate cu diametru! de 1,8 cm (două buc.) şi
de 2,4 cm o bucată, găsite la - 135 cm. O
ghiulea de tun cu diametru de 5,1 cm sferică, corodată, găsită la 180 cm 6 nasturi
din care 4 întregi, găsiţi la -0,80-1,90 m.
Sînt din aramă, alcătuiţi din două emisfere
sită

sudate sau îmbucate, cu diametru de 1,61,8 cm. O piesă din metal în formă de vîrf
de săgeată lungă de 7 cm cu o parte rotundă, plată la mijloc, fragmente de lamele
putînd proveni de Ia o lamă de S'abie, o
greutate de plumb sferică cu un buton în
formă cilindrică cu diametru de 1,8 cm; un
vîrf de săgeată foarte corodat - piese gă
site la - 190 cm. De asemenea un fragment de la un cîrlig de balanţă, foarte oxidat.
Scopul principal al ·oercetărilor arheologi-ce
la Cetatea Chioarului -aflată !În ruine, acela
a cunoaşterii fazelor de început ale cetăţii ca
şi degajarea şi punerea în 'Valoare a monumentului, 1rămîne a:celaşi şi pentru •campaniile următoare, pînă la reZJOlvarea acestor
prolbleme propuse.
Monument de
toric, obiectivul

arhitectură medievală şi

is-

valorifi•carea ştiin
campaniile runmăttoare
urmînd să definitiveze cercetarea efectuată
de-a lungul mai multor ani, permiţînd realizarea unei monografii de specialitate. Inventarul arheologic provenit va fi valorificat muzeistic, în bună parte. Se impune, de
asemenea, şi cercetarea are în vedere, valorificarea instructivă-educativă, turistică a
monumentului, aceasta fiind înlesnită de
amplele lucrări de degajare efectuate ca şi
de amenajări, consolidări, reconstituiri, restaurări necesare şi preconizate de noi.
necesită

ţifică ·corespunzătoare,

Au rfost luate măsuri de protejare şi consolidare a po1rţiunilor de ziduri degajate şi a
secţiunilor trasa•te. De asemenea a fost întocmit un proiect de reconsti•tuire a turnului
!POrţii de mijlooc ·şi s-a solidtat întocmirea in
continuare, Centrului de pnoiectar judeţean
Maramureş, a unui proie::t mai vast de valoriofi.oare a monumentului.
Documentaţia cercetărilor se alflă la Centrul de stuJdii şi ocencetări de istori•e şi teorie
militară, Bucureşti şi Muzeul judeţean Maramureş, B3.ia Mare.
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Date despre

RAPORT PRELIMINAR
DE CERCETARE ARHEOLOGICA
LA JDIOARA

staţiune

În

A.a.
acest sens, a se vedea rapoartele
anuale trimise de noi în perioada anilor
1973-1978, DMI, DPCN şi Comisiei centrale de cercetări arheologice. Totodată, a se
vedea şi A. Bejan, Cetatea Jdioara. Raport
preliminar de săpătură - CampaniJa 1973, in
Tibiscus, 4, 1975, Timişoara, şi idem, Concluzii preliminare asupra cercetărilor arheologice de la cetatea feudală Jdioara din anii
1973-1977, în Tibiscus, V, 1978, Timişoara.
Cetatea Jdioara este un monument feudal
(sec. XIII-XVIII) amplasat în partea de vest
a Banatului, la 18 km est de oraşul Lugoj,
atestată pentru prima oară în anul 1320.
Este o fortificaţie de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile axelor L=42 m, 1=
25 m. Axa lungă a incintei este orientată
SV-NE.
B. In anul 1978, conform proiectului de
s-au realizat următoarele:
a) terminarea secţiunii S2 în zona şanţu
lui cetăţii, pe ·un sector de 27 X 2 X 2,5 m.
Rezultă din această secţiune că intrarea în
cetate se realiza printr-un pod sprijinit pe
un pilon central aflat în şanţul cetăţii şi cele două laturi ale şanţului întărite şi ele cu
piloni. De •asemeni s-a putut constata ·la latura vestică a turnului porţii mai multe faze de construcţie, din secţiunea neputîn-

săpătură,

du-se deduce cu precizie cronologia acestor
faze.
b) Degajarea secţiunii S 15, cu dimensiunile de 12 X 2,5 X 2,5 m paralelă cu 81, pornind de la zidul F spre zidul nordic de incintă. Deschiderea unei casete (C3) între
metrii 0-7, prin lărgirea secţiunii la 7 metrii. In această zonă, în urma înlăturării
unui bloc mare de zid dărîmat, s-a degajat
partea superioară a unei gropi săpate în
stîncă. Groapa are forma circulară, cu diametrul de 5,40 m; în partea dinspre sud
(spre vale) peretele acestei gropi este întărit
pînă la adîncimea la care am coborît (în
acel punct aproape doi metri) de zidul F. In
acest sector lucrările nu sînt epuizate, ele
urmînd a fi terminate în anul 1979. Din
ceea ce am surprins pînă în prezent, presupunem că în această groapă a existat un
turn circular, cu dimensiunea exterioară de
diametrul gropii, anterior construcţiei incintei patrulatere. In momentul construcţiei cetăţii, piatra din construcţia sa a fost recuperată (cu excepţia părţii care întărea stînca) şi refolosită în construcţia incintei. Subliniem că doar după ce vom depăşi în
această zonă nivelul de călcare feudal vom
putea formula o concluzie precisa, pma
atunci, cele relatate constituind o ipoteză de
lucru.
c) In caseta C2 a fost degajat spaţiul cuprins între zidul E, zidul D şi faţa sudică a
turnului de poartă. A rezultat un spaţiu
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triunghiular de 1,80X2,50X2,50 m, cu material ceramic feudal care confirmă ipoteza
noastră privind cel de-al doilea nivel de locuire în această zonă.
d) Executarea secţiunii S 12, (14 X 2 X 2 m)
în zona de NV a cetăţii, paralelă cu latura
nordică de incintă. In această zonă, în anul
1925 s-au efectuat săpături arheologice sub
conducerea preotului din localitate, timp de
o lună, săpături reluate şi în alţi ani. De
aceea zona este foarte răvăşită, unele din
aceste cercetări eliminînd eventualele ziduri surprinse, străpungindu-se chiar zidul
de incintă nordic, gros de 1,80 m. in partea
sa inferioară. De aceea, este :foarte ditf.icilă
efectuarea de observaţii stratigrafice în
această zonă. Secţiunea S12 a surprins în
spaţiul său urmele a două fragmente de zid
perpendiculare pe latura nordică de incintă.
Va trebui realizată in această zonă o casetă
pentru a şti dacă aceste resturi au aparţinut
unui al treilea turn al cetăţii sau provin la
nivelul stratului de cultură feudal din altă
zonă a cetăţii, ca urmare a răscolirii acestui
spaţiu.

e) Secţiunile S 13 ~i S 14, de dimensiuni
mai mici (2 X 7 şi 2 X 3 m) prima perpendiculară pe latura estică de incintă, a doua pe
cea nordică, cu scopul de a stabili dimensiunile unor clădiri anexe care existau în
epoca feudală în interiorul incintei şi a că
ror urme au fost surprinse in anii anteriori.

B. Materialul arheologic recuperat constă
în ceramică, obiecte mărunte din metal
(cuie îndeosebi) şi oase de animale. CeTarnica
predominantă este cea de uz comun, feudală, identică cu cea descoperită şi în alţi
ani. Materialul nu este încă restaurat, dar
se poate conta pe existenţa cîtorva vase întregibile.
C. Concluzii. Săpăturile arheologice din
anul 1978 au deschis etapa finală a cercetărilor la cetatea Jdioara. Cu epuizarea lucrărilor la cele trei mari obiective menţio
nate (turnul de intrare, turnul circular şi cel
d~l treilea turn de illlcintă) 'Se vor încheia
cercetările arheologice
la acest monument.
D. Documentaţia. Este cea utilizată şi in
alţi ani. Dosarul cu documentaţia topografică are nr. de inv. 7281 şi se află la arhiva Muzeului Banatului Timişoara.
E. Valorificare. Prin realiza:cea monografiei ar·heologice a monumentului, prin lucrări cu caracter ştiinţific şi pe cale expoziţională.
Vestigiile degajate vor constitui
unul din obiectivele istorico-turistice ale
judeţului.

F. Documentaţia de săpături in ansamblul ei se depune la Muzeul Banatului Timişoara. O parte a sa este trimisă la DPCN
ca acte justificative a sumelor alocate.
H. Obiectele rezultate în urma săpături
lor se păstrează în depozitul de material arheologic al Muzeului Banatului, acesta fiind
locul definitiv de păstrare a lor.
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RAPORT PRELIMINAR
DE CERCETARE ARHEOLOGICA
LA CETATEA LITA

Lucrările au fost efectuate m cadrul activi-

tăţii practice cu cercul "Prietenii muzeului

al monumentelor-" avind dublu caracter:
intervenţie şi sondaj arheologic.
A.a. Cetatea Lita este localizată în hotarul
dintre comunele Săvădisla şi Băişoara. Administrativ, iniţial, aparţinea satului Lita,
corn. Săvădisla iar în prezent, printr-o dispoziţie judeţeană aparţine satului Săcele,
corn. Băişoara. Se situează la sud-vest de
corn. Săvădisla, la vest de drumul judeţean,
care Ieagă Valea Some.şului cu V'alea Arie-

~i

de

şului.

Cetatea are un bogat istoric. De două ori
- după invazia tătarilor din 1241-1242 şi
între anii 1586-1588 - a devenit centrul
administrativ al Transilvaniei, sediul voievozilor şi vicevoievozilor, al guvernatorului
Trensilvaniei. Parţial a fost distrus cu ocazia
asediului din 1662. A fost părăsit la începutul secolului al XVIII-lea, în timpul Habsburgilor.
Nu ne-a rămas un plan sau o vedere contemporană.

Prima descriere istorice-arheologice avem
de la istoricul Jakab Elek (în Archaeologiai
Kozlemenyek, XI, 2, 1877, pp. 66-68). Cu
această ocazie a fost executată un plan şi
au fost luate primele fotografii.
B.a. Scopul urmărit, în prima fază, a lucră
rilor era aceea de a curăţii suprafaţa ruinelor •cetăţii de vegetaţia, care nu permitea

nid-un fel de acţionare at•he'Ologică. Cu
aceasta ocazie am fă•cut ;şi primele investigaţii rpentru a stabili ·componentele avhitecturale a cetăţii. S-a observat că cetatea Lita se
compune din două nivele: Curtina inferioară
şi cur-tina sUJperioară. Intvarea în cetate se
fă;cea dinspre !Partea de sud-est, ·În dreptul
marelui ha•stion ·care era ihexa:gonal sau octogonal.
In a doua fază a lucrărilor de la Cetatea
Lita am efectuat un sondaj in interiorul bastion ului în scopul stabilirii planului şi locul
exact al porţii de intrare. A vînd în vedere
că interiorul a fost umplut de o mare cantitate de dărîmături, pe •care trebuia s-o înlă
turăm, nu am reuşit, în campania actuală,
să ajungem la nivelul de călcare de odinioară. Săpăturile au fost mult incetinite şi de
ifaJptul că dintre dărîmături, la un moment
dat, au ieşit numeroase fragmente arhitecturale, sculptate artistic insoţite şi de alte piese
de interes istork.
a. Piese de importanţă deosebită;
1. Inel de argint; Poartă urme de aurire.
Este un model deosebit, se compune dintr-un
inel cu secţiunea dreptunghiulară pe care
s-a înfăşurat, la mijloc, un lănţişor cu
ochiuri, ovale, fiind flancat în stînga şi
dreapta de cîte două rînduri de sîrmă împletită. După această tehnică piesa se poate
data în sec. XV.
2. Fragmentele unei uşi •cu s•cut şi blaZJon.
Blazonul reprezintă un cap de bour cu stea
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Este lucrat în stilul renaşterii toscane cu afinităţi cu cele executate în ambianta şcolii clujene la începutul secolului
al XVI-lea. Stema prezintă asemănări flagrante cu cea din Ca:pela Laz6 din catedrala
de la Alba Iulia şi care a fost atribuită vicevoievodului Barla!bassi L6nard.
3. Fragmente arhitectonice în stilul re-

şi lună.

naşterii.

4. Fragmente ceramice şi de cahlă (sec.
XV-XVI.)
D. A vînd în vedere caracterul de sondaj
al lucrării, documentaţia grafică se va executa după ce planul cetăţii va fi cunoscut
cu siguranţă.
E. Lucrările de curăţire au repus în adevă
rata sa valoare monumentul. Este de dorit
ca ele să se !Tepete suoceiSi-v, an de an, urmate şi de săpături care să aibă drept scop
stabilirea planului general, etapele de construire, caracterul arhitectural, valoarea istorică şi artistică.

Investigaţiile

de consolidare

să

şi

fie urmărite de lucrări
de restaurare, incluse în

planul naţional al O.P.C.N. După aceasta
poate urma valorificarea muzeistică şi turistică. Valoriricarea
ştiinţifică
va începe
numai după ce vor fii terminate lucrările
începute în anul 1978.
se ·continue în cadrul adicei'Cului "Prietenii muzeului şi al monument1elor" în cadrul taJberelor de valfă, la
nivelul judeţului.
G. Documentaţia se va depune la Muzeul
de istorie al Transilvaniei.
Cercetările, să

vităţii

H. Materialele rezultate din

săpăturile

din

1978 sînt depuse la Liceul de matematică
fizkă nr. 3 din Cluj-Napoca fiind folosite
în procesul educativ-instructiv cu ocazia activităţilor cu cercul amintit de către subsemnatul şi de către Prof. Palk6 Attila, din
cole.ctivul de conducere al şantierului. La
terminarea lucrărilor piesele de interes naţional vor fii încadrate în patrimoniul Muzeului de Istorie al Transilvaniei pentru
păstrarea definitivă.
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DE LA MALAESTI SI SALASUL DE SUS
'
'
'
[JUDEŢUL HUNEDOARA]
[Campania 1978]

Ţara Haţegului, zonă care s-a dovedit a fi

dintre cele mai fertile în rezultate arheologice, conservă printr-o fericită împrejurare,
monumente arhitecturale medievale măr
turii ale structurilor socio-politice româneşti, grupate în mod semnificativ: curte
nobiliară, biserică şi cetate. Dintre aceste
trei categorii de monumente, cetatea haţe
gană, printr-o altă împrejurare, constituie
elementul cel mai puţin cunoscut sub aspectul. cronologiei dezvoltării sale ca si al rolului concret pe care 1-a juca; în ~iaţa comunităţii locale. Ar fi suficient de amintit
menţionarea foarte tîrzie a cetăţilor româneşti cneziale sau, uneori chiar absenta lor
totală, din documente - în primul ca~, Cetatea Colţ şi Mălăeştiul, în al doilea, Răchi
tova sau locuirile medievale din cetăţile dacice, Piatra Roşie şi Băniţa (ultima identică
de fapt cu aşezarea Cetatea medievală de la
Peştera Bolii).
Monumentele aflate pe valea Sălaşului,
la poalele Retezatului, în zona răsăriteană
a Ţării Haţegului, nu fac excepţie de la
realităţile amintite.
Cadru tipic al unei
structuri cneziale valea Sălaşului, păstrează
o curte nobiliară fortificată în Sălaşu de
Sus, o cetate şi o mică biserică de sat, în
imediata vecinătate la Mălăeşti. Dacă cetatea apare în documente abia la începutul
veacului al XVII-lea (1613 şi 1637), în
schimb satele numite sînt cunoscute din
44 - Materiale

şi cercetări

arheologice

veacul al XIV -lea, familia cnezială locală
fiind strîns înrudită cu aceea, astăzi bine documentată, de la Streisîngeorgiu.
Rezumate, rezultatele campaniei prime,
din 1977, axată în principal rpe cercetarea
curţii fortificate din Sălaşu de Sus, au evidenţiat prezenţa unei locuiri în incinta fortificată în veacul al XV -lea şi au precizat
datarea construcţiilor păstrate pînă astăzi
în veacurile XVI-XVII. Principalul monument, o capelă de curte era estimată a . fi o
reamenajere de secol XVII a unei, mai
vechi cu un veac, clădiri a curţii nobiliare.
La Mălăeşti, scurtul sondaj realizat observase distrugerea totală a stratigrafiei în
interiorul turnului donjon al cetăţii, de că
tre căutătorii de comori şi precizase datarea
celor mai vechi materiale ceramice în veacul al XIV-lea.
Reluarea săpăturilor în 1978 s-a făcut cu
forţa de muncă pusă la dispoziţie de inSJtituţia organizatoare, CSCITM şi cu fonduri
ale Muzeului judeţean Hunedoara. Din colectiv au făcut parte Adrian A. Rusu de la
BCU-Cluj-Napoca, Mircea Dan Lazăr din
partea Muzeului judeţean din Deva şi studenţii Petre Beşliu şi Ioan A. Pop.
Scopul propus al acestei campanii a fost
în primul rînd cercetarea cetăţii cneziale de
la Mălăeşti şi, în paralel verificarea cîtorva
dintre concluziile campaniei anterioare şi
încercarea de a găsi curtea cnezială timpurie de la Sălaşu de Sus.
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Pe oceastă ultimă Hnie, sub conducerea lui
M. D. Lazăr au fost trasate cîteva secţiuni
şi casete in incinta curţii sălăşene. Cea dintii a verificat. cu rezultate pozitive constatarea anterioară că altarul · pentagonal cu
unghiul în ax al capelei de curte, a fost
adăugat ulterior la o clădire mai timpurie.
Alte secţiuni in diverse puncte ale incintei,
urmind descrierile unor autori de veac XIX,
au încercat fără succeş să delimiteze curtea
de veac XIV şi eventualele construcţii din
cel de-al XV -lea. Foarte probabil vechea
curte se află în imediata apropiere, în perimetrul construit al satului, de unde ne-au
fost semnalate diverse ziduri aflate sub construcţiile mai recente.
Dar obiectivul principal 1-a constituit Mă
lăeştiul. In sectorul cetăţii au fost realizate
un număr de nouă secţiuni, cu intenţia expresă de a stabili planul fortificaţiei şi etapele sale constructive. In mod cert constructia cea mai veche este un turn donjon,
de plan pătrat (laturile 6,60-6,70 m), cu
patru nivele (fiecare cea 2,80 m înălţime).
Turnul are astăzi cea 12 m înălţime, faţă de
cei 14-15 în epoca de ifuncţion~re. Intrarea in turn este practicată pe latura vestică,
in dreptul nivelului al II-lea, într-o primă
fază folosindu-se pentru acces o scară mobilă, iar după construcţia incintei, o scară
fixă cu galerie de lemn la partea superioară. Pilonul de susţine al scării fixe a apărut
intr-una din secţiuni, carbonizat in groapa
sa.
Intr-o o doua fază, probabil la mijlocul
veacului al XV-lea a fost construită o incintă quasi-circulară, prevăzută cu drum de
strajă şi crenele. Inălţimea păstrată la exterior este de cea 8 m, diferenţa de nivel
faţă de interiorul cetăţii fiind, in zona păs
trată a zidului, de aproape doi metri. Mai
mulţi contraforţi, trei dintre ei vizibili încă,
sprijineau incinta in prima e fază. Intr-o
etapă ulterioară zidul incintei a fost supraînălţat, astupindu-se vechile crenele şi, odată cu înălţarea drumului de strajă, con-

struindu-se noi metereze, de dimensiuni mai
mici, adaptate armelor de foc.
Concomitent cu suprainălţarea incintei,
deci a treia mare fază constructivă, i-au fost
adosate şi patru bastioane pentagonale, de
dimensiuni diferite. Trei dintre acestea au
fost secţionate. Trebuie menţionat că la iniţierea săpăturilor bastioanele nu mai erau
vizibile, demantelarea lor fiind accentuată,
foarte probabil, de aşezarea lor în pantă, pe
cele două· laturi în care cetatea este încadrată de Valea Domnească şi Rîul Mălăeşti
lor. Atît turnul donjon cît şi bastioanele au
fost locuite, principalul material arheologic
cules, constituindu-1 cahlele de sobă. Cele
provenite de la sobele din bastioane poartă
înscrisă pe ele data 1588, fără îndoială anul
în care bastioanele au fost date în folosinţă.
Dintre celelalte categorii de cahle, deosebit de interesante sint cele cu figura cavalerului in turnir, cahle destul de rare in
Transilvania. Prototipul lor îl constituie
cahlele unei sobe bine datate, 1454-1457,
descoperită în palatul regal de la Buda.
Exemplare identice cu prototipul au fost
dăruite de rege unor personalităţi ale regatului, intre care Iancu de Hunedoara, in al
cărui castel se păstra la inceputul secolului
nostru o asemenea cahlă. La rîndul lor,
cnezii de Sălaş, stăpînii cetăţii Mălăeşti, au
primit sau au copiat, în calitate de familiari
ai lui Iancu, modelul, cahla de la !M:ălăeşti
fiind tipologie aproape identică exemplarului hunedorean. 'Răspîndirea ulterioară a cahlelor este foarte· largă, ele ajungînd in numă!I'
mare·, prin ifilieră transilvăneană sau polonă
la curtea 1ui Ştefan cel Mare la Sucea:va.
Revenind la cetate este de subliniat in
acest scurt raport, că prima menţionare documentară, abia în secolul
al XVII-lea, a
fost prilejuită de cotropirea pămînturilor
n~bililor sălăşeni de către Francisc Keresztesi, la moartea fără moştenitori în linie
ma'SCulină a lui Ştefan Sărădn. In ipl'OCesul
care a urmat, posesiunile au fost împărţite,
cetatea fiindu-i acordată in final nobilului
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maghiar in timp ce in curtea de la Sălaş
rămînea să locuiască văduva lui Sărăcin.
Atît cetatea cit şi curtea ndbiliară au suferit o distrugere definitivă ca fortificaţii in
cursul răscoalei curuţilor.
Incă din anul 1977 ne-a fost semnalată
existenţa vechiului cimitir din Mălăeşti. Locul, denumit de localnici "Progadea cea
veche", se afla in interiorul satului, intr-o
zonă necultivată pe care se păstrau denivelări trădînd prezenţa unei construcţii distruse. Sondajul întreprins a dus la dezvelirea unui mic monument, biserică veche a
satului. Biserica de dimensiuni foarte mici
este intrutotul asemănătoare ca plan cu
aceea de la Streisîngeorgiu: un naos de plan
dreptunghiular (6,80 X 4,80) şi un altar pă
trat (3,40 X 3,20). Cele două încăperi sint separate de un zid gros de 0,80 m, in care au
fost practicate cele două intrări, uşile împă
răteşti. Zidurile se păstrează
cu înălţime
maximă de un metru, asupra elevaţiei monumentului neputîndu-ne pronunţa. Biserica a fost sistematic distrusă la sfîrşitul
secolului al XIX-lea, cind s-a construit actualul monument de cult al satului. Din observaţiile culese a reieşit faptul că biserica
a fost zugrăvită de două ori, păstrîndu-se
in dărămături cîteva fragmente de tencuială
in ocru şi albastru. Neîngrijit construită cu
altarul în pantă uşoară, ea a suferit deteriorări, care au dus la sprijinirea peretelui de
răsărit al altarului cu un mic contrafort din
piatră de riu. In sfîrşit, ca şi la cetate au
fost descoperite materiale romane, aduse de
la villa rustică de lîngă Sălaşu de Şus. Intre
acestE'a se remareă numeroase spolii ce par

a fi podit biserica şi un fus de coloană din
utilizat drept tetrapod în faţa iconostasului.
In cursul cercetărilor au fost dezvelite 11
mormin.te dispuse în jurul biseridi. In inventarul unuia dintre ele a fost găsită singura piesă ce permite o datare provizorie,
un inel bărbătesc, turnat din bronz, cu placă circulară. Decorul acesteia este alcătuit
de o rozetă cruciformă cu patru petale, încadrată în
cerc. Analogiile îl situează în
cursul veacurilor XIV-XV, perioadă în care evicţent trebuie încadrată şi construcţia
micii biserici. In sfîrşit alte două morminte
prezintă interes, cele două personaje fiind
ucise în cursul unei lupte, fapt atestat de
fragmentele de săgeţi găsite in craniu.
Incheind prezentarea campaniei 1978 este de menţionat faptul că în faza actuală a
cercetării atît cetatea cit şi monumentul de
cult din Mălăeşti pot fi datate cu probabilitate la sfîrşitul veacului al XIV-lea, în condiţii istorice transilvănene
favorabile unor
astfel de demersuri din partea cnezimii româneşti. Este de altfel momentul în care,
potrivit unor indicii documentare, confirmate parţial de informaţia de teren, aşeza
rea de la Mălăeşti, pî~ă atunci situată pe
un deal învecinat satului "Sub brazi", pare
a-şi schimba vatra, mutîndu-se in zona actuală, lîngă cetate.
Cercetările
urmează
a fi finalizate în
cursul anului 1979, -cu incel'lcarea de a localiza vechea vatră a satului şi de a epuiza
zonele nesondate din cuprinsul cetăţii, pentru o mai precisă datare şi stabilirea integrală a planului.
marmură,
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PRINCIPALELE REZULTATE
ALE CERCETARILOR ARHEOLOGICE
DE LA VASLUI-CURTILE DOMNESTI
'
DIN ANUL 1978

planul de cercetări ştiinţifice al Muzeului Judeţean Vaslui au fost înscrise şi săpă
turile arheologice sistematice de la VasluiCurţile Domneşti, în colaborare cu Institutul de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol"
din Iaşi. Cercetările arheologice de la Vaslui-Curţile Domneşti s-au efectuat în intervalul de timp de la 1 iulie şi pînă la 17 august 1978 în sectoarele A şi C, fiind continuate săpăturile întreprinse în campaniile
anterioare din anii 1976 şi 1977.
In cursul campaniei de săpături arheologice sistematice s-a urmărit în primul rînd
degajarea ruinelor medieva-le datînd din secolul al XV -lea (L 10), considerate, pe baza
materialului arheologic descoperit, o casă
domnească cu vestigii din vremea lui Ştefan
cel Mare.
In acest scop, a fost trasată la început
suprafaţa CIIIa (10 mX6,70 m), cuprinzînd
latura de sud-vest a complexului L 10, cu
care prilej au fost dezvelite zidurile de fundaţie şi doi pilon patrulateri (1 m X 1 m),
precum şi un al treilea pilon adosat laturei
de sud a complexului. După degajarea a
suprafeţei s-a constatat distrugerea completă
·a fundaţiei în colţul de sud-vest al construcţiei pînă la nivelul podelei subsolului cercetat. Totodată s-a putut stabili şi omogenitatea construcţiei medievale, grosimea zidăriei
variind între 1,30 m şi 1,70 m. Constatarea
această prezintă importanţă sub raportul

fn

întregii construcţii din piatră,
deoarece astfel de fundaţii masive, avînd ziduri groase ca de cetate, erau necesare a
susţine o structură masivă, probabil cu parter şi etaj la nivelul solului de călcare din
epoca feudală.
ln continuare, a fost apoi trasată suprafaţa
CIIIb (10 m X 6 m) pentru a se dezveli şi latura de sud-est a complexului L 10.
In felul acesta a fost dezvelită şi cercetată
o suprafaţă de 12,70 mX 10 m, reprezentînd
jumătatea dt! sud a 'Construcţiei medievale cu
subsol datînd din vremea lui Ştefan cel
Mare.
In vederea stabilirii raportului stratigrafic
între ruinele dezvelite (L 10) şi complexele
medievale descoperite pe botul de deal
"Curţile Domneşti" (sectorul A) a fost trasată
secţiunea C IV (30 m X 1,50 m).
În «lceastă secţiune la adîndmea de 0,600,70 m a fost dezvelit parţial un pavaj de
piatră de rîu de dimensiuni mici, care reprezintă nivelul de căl·care din epoca feudală din
imediata apropiere 'a complexului L 10.
Concomitent cu săpăturile efectuate în
sectorul C s-au continuat şi săpăturile în
sectorul A, unde au fost trasate secţiuni şi
suprafeţe în vederea stabilirii limitei de sud
şi sud-vest a pavajului descoperit în preajma complexului feudal L 9, reprezentînd
resturile unui grajd domnesc din secolul al
XV-lea.
amenajării
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In acest scop a fost trasată secţiunea
A XXI (10 mX2 m), iar în imediata apropiere a secţiunii A 1 din 1958 şi a complexului L 9 au fost trasate secţiunile A XXIIA XXIV.
Secţiunea A XX, cu patru casete a cîte
2 m X 2 m a fost trasată în vederea surprinderii în porţiunea de teren cercetată a negativului fundaţiilor unui zid de piatră, identificat în 1976 în casetele AIXa-AIXb şi la
capătul de est al secţiunii A XVI. Avîndu-se
în vedere faptul că acest zid a fost complet
demantelat, rămînînd doar negativul fundaţiei, s-a urmărit stabilirea traseului în sectorul A, mai ales că din planul de săpături
rezultă cu claritate orientarea paralelă a
acestui zid cu zidurile complexului L 9.
Totodată, secţiunile şi casetele din sectorul A trasate în campania din 1978, interceptînd şi secţiunea A 1 din 1958, au permis
fixarea în plan a relaţiei dintre săpăturile
recente şi cele anterioare.
Cercetările efectuate pe platou în sectorul A au permis descoperirea a numeroase
fragmente ceramice de uz casnic din pastă
roşie nesmălţuite, caracteristice secolului al
XV-lea, cu analogii în deosebi în ceramica
roşie de uz casnic din a doua jumătate a secolului al XV-lea descoperită în principalele
oraşe feudale din Moldova din vremea lui
Ştefan cel Mare şi mai ales la curţile domneşti ale gloriosului voievod.
De . asemenea se impun atenţiei şi fragmentele de cahle de sobă din pastă roşie cu
smalţ galben auriu cu ornament specific
curţilor domneşti din secolul al XV-lea, în
speţă cu reprezentarea sf. Gheorghe ornarînd balaurul.
Descoperită pentru prima dată în complexul medieval al curţii domneşti din vremea lui Ştefan cel Mare. cahla cu imaginea
sf. Gheorghe face parte din grupa cahlelor
înfăţişîndu-:-1 călărind de la stînga la dreapta
şi cu suliţa străpungînd capul şi gîtul balaurului, aflat sub picioarele calului. Alături de
alte ornamente medievale de pe cahlele specifice curţilor domneşti din Moldova din vre-

mea lui

cel Mare, imaginea recent
la Vaslui completează lista motivelor ornamentale date la iveală în cuprinsul complexului medieval al Curţii Domneşti,
reprezentînd totodată şi o confirmare a apartenenţei la epoca lui Ştefan cel Mare a vestigiilor descoperite.
Fără a intra în detalii, subliniem importanţa descoperirii în contexul structurilor
feudale, deoarece sf. Gheorghe este patronul
cavalerilor. Analogiile cu cahlele descoperite la curtea domnească din Bacău, atribuită lui Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare,
asociat la domnie, cu implicaţii în structurile
medievale occidentale ale epocii, constituie
în stadiul actual al cercetărilor referitoare la
caracteristicile feudalismului românesc, elemente suprastructurale menite a arunca o
lumină cît se poate de concludentă asupra
instituţiei cavaleriei ca atare. S-a subliniat
deseori în cronicele medievale că de regulă,
în diferitele ocazii războinice se distrugeau
interioarele palatelor feudale, fiind devastate sobele cu cahle meşteşugit ornamentate.
Erau distruse cele cu ornamente geometrice,
florale şi vegetale, precum şi cele cu decor
compozit antropomorf şi zoomorf, rămînînd
întregi numai acelea care înfăţişau pe sf.
Gheorghe omorînd balaurul, deoarece el era
considerat patron al tuturor cavalerilor.
In felul acesta, descoperirile de la Vaslui
ne oferă fericitul prilej de a considera că şi
la curtea domnească a lui Ştefan cel Mare a
fost prezentă, în cadrul decorului fastuos al
palatului voievodal în care sobele de teracote
nesmălţuite şi mai ales smălţuite jucau un
rol de seamă, imaginea patronului cavalerilor
medievali.
Săpăturile arheologice sistematice din anul
1978 au permis şi dezvelirea parţială a complexului L 10, reprezentînd, după toate probalbilităţile, .ruinele palatului domnesc din
vremea lui Ştefan cel Mare. In acest sens
sînt deosebit de concludente constatările referitoare la tehnica construcţiei din piatră,
avînd ca liant var hidraulic, zidurile fundaţiiior depăşind grosimea de 1,50 m, la care
Ştefan

descoperită
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se adaugă şi dovezile de natură arheologică
reprezentate în primul rînd de unele fragmente de pietre profilate cu mulură gotică,
provenind de la chenare de ferestre, precum şi unele fragmente de cărămizi smăl
ţuite, folosite probabil la decorarea exteriorului palatului, dar mai ales fragmentul de
placă pavimentară, unicat în ceea ce priveşte descoperirile de astfel de elemente
structurale de interior provenit de la curţile
domneşti din Moldova. De asemenea, se impun atenţiei şi fragmentele de cahle din
pastă roşie, smălţuite şi cu decor arhitectonic, reprezentînd castele medievale cu turnuri rondele acoperite cu şindrilă, avind cele
mai apropiate analogii în cahlele cu decor
similar descoperite la Buda, provenind din
palatul lui Matei Corvin, regele Ungariei,
contemporan cu Ştefan cel Mare.
In concluzie, pe baza săpăturilor arheologice sistematice de la Vaslui-Curţile Domneşti din anul 1978 se poate afirma cu certitudine că pe locul cercetat se fixează arealul complexului medieval al Curţii domneşti
din vremea lui Ştefan cel Mare, incluzînd
şi construcţiile palatului domnesc.

Din cauze obiective, asupra cărora nu este cazul să insistăm, cercetarea complexului
L 10 s-a limitat numai la dezvelirea unei
jumătăţi a ruinelor, impunîndu-se cu necesitate continuarea cercetărilor în sectorul
respectiv.
Prezentînd succint principalele rezultate
ale campaniei de săpături arheologice de la
Vaslui-Curţile Domneşti nu am dorit altceva decît a atrage atenţia specialiştilor din
ţara noastră asupra importanţei obiectivului
cercetat, a cere totodată sprijinul forului tutelar in urgentarea măsurilor de conservare
şi consolidare a ruinelor dezvelite.
In fine, şi cu aceasta încheiem, avîndu-se
în vedere stadiul foarte avansat al lucrărilor
de sistematizare a oraşului Vaslui, considerăm că ar fi normal ca Muzeul Judeţean
Vaslui să fie puternic sprijinit în acţiunea
de creare a rezervaţiei arheologice, cu un
circuit muzeistic in aer liber, valorificîndu-se
pentru patrimoniul cultural naţional vestigiile din vremea gloriosului voievod Ştefan
cel Mare, care a avut o impunătoare şi splendidă reşedinţă domnească la Vaslui.
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CERCETARI ARHEOLOGICE
ÎN ZONA FOSTEI STRAZI
"RAPSODIEI" DIN TÎRGOVIŞTE
BISERICA STELEA VECHE 1

-

A

1ntre 10 august şi 8 septembrie 1978 s-au
efectuat cercetări arheologice de salvare 1,
în perimetrul cuprins între strada Nicolae
Bălcescu şi fostele străzi Rapsodiei şi dr.
Marcovici2, săpături ce au dus la redescoperirea unor nirvele de locuke de secolul XIV
şi a trei monumente de cult, cercetate pentru
prima dată între anii 1967-1968 de către
Radu Gioglovan şi Constantin Condrea, ră
mase inedite şi care nu lămuresc problemele
istorice şi arheologice legate de evoluţia monumentelor în cauză.
S-au trasat două secţiuni SI, pe axul longitudinal al bisericii cu dimensiunile de
42 X 1,05 m şi S II, perpendiculară pe S I, în
absida sudică, de 4 X 2 m.
Stratigrafic se evidenţiază limpede succesiunea nivelelor din interiorul monumentelor, deosebită de aceea din exteriorul lor.
ln interior, asistăm la depuneri şi umpluturi datorate nivelelor de locuire şi succesiunii de monumente •care au urmat. Sub un nivel modern (secolul XIX-XX) apare un altul
rezultat din dărîmarea bisericii III; la baza

acestuia, rezultat din dărîmătura bisericii
III., s-a găsit o pardoseală de cărămizi hexagonale cu latura de 12,5 cm şi grosimea
de 4,5 cm; sub pardoseală apare o nouă umplutură groasă de 57-70 cm, de culoare
castanie, cu lut, moloz şi cărămidă sfărîmată,
ce asigura diferenţa de nivel dintre cota
+0,00 a bisericii şi terenul exterior. Sub
umplutura arătată mai înainte apare o dungă
de moloz compusă din cărămidă sfărîmată
şi moloz, groasă de 4-18 cm şi care reprezintă nivelul de mantelare al monumentului
anterior, şi de construcţie al ultimului. ln
acest nivel se află restul de pardoseală din
lespezi de piatră a bisericii II. O nouă umplutură cenuşiu-castanie, cu o grosime variind între 20 şi 60 cm şi conţinînd material
ceramic caracteristic epocii lui Mircea cel
Bătrîn, reprezintă materialul purtat, necesar
asigurării diferenţei de nivel dintre cota interiorului şi a exteriorului. Urmează nivelul
de construcţie al bisericii II, ce suprapune
o nivelare de nisip în grosime de 2-8 cm,
în care a apărut un ducat emis de Mircea
cel Bătrîn. Urmează două nivele de distru1 Vezi 1 o nes cu C., Un aspect necunoscut al
geri şi două de refaceri, cît şi un al treilea
relaţiilor moldo-muntene: "Ctitorii din timpul domniei lui Ştefan cel Mare la Tîrgovişte", în "Va- (nivele de călcare), succesive ale primei bilachica", Tîrgovişte, 1977, p. 346, fig. 1.
serici din lemn cu soclu de zidărie (sau numai
2 In noiembrie 1977 s-a procedat la decaparea
din lemn). Aceste nivele suprapun o dungă
terenului în vederea recunoaşterii terenului de
de mortar reprezentînd nivelul de construccătre P. Diaconescu şi Gabriel Mihăescu şi s-a executat în acelaşi timp releveul ultimului monument ţie al bisericii I şi sub care apare nivelul de
lut corespunzător primei faze de lemn a bide către arhitectul Cornel Ionescu.
45 - Materiale

şi cercetări

a.rheolog!ce

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

354

P. DIACONESCU, C. IONESCU

sericii I. ln capătul e~tic al ultimului strat
descris ::;e găseşte o lentilă de ar::;ură, dintr-o vatra apărută accidental. Urmeaza o depunere cenuşie conţinînd material specific
secolului XlV g,ros de 16-46 cm sub care
se află nivelul c:orespunzător fazei de distrugere a ::;emibordeiului nr. 1. Nivelul de sapare al locuinţei mai sus menţionate oorespunde ba~ei acestui nivel. Ultimul strat îl
constitu1e humu::;ul medieval ce stă peste
vwl roşcat.
Gropi moderne, secţiunile din 1967-1968
şi numeroase înmoi'mîntări succesive, au întrerupt în bună parte legăturile stratigrafice
cu monumentele m cauză.
ln exterior, situaţia se prezintă diferită
datorită numeroaselor înhumări ce au bulversat ordinea straturilor. Sub umpluturile
aparţinînd secolelor XlX-XX se distinge
:::>tratul de moloz rezultat din distrugerea ultimei biserici, gros de 12-25 cm, şi care
capăcuieşte'\m altul de culoare neagră-cenu
şie, cu pigmenţi de cărămidă, mortar rar. In
faza corespunzătoare acestui nivel şi care corespunde parţial funcţionării bisericii III, a
fost demantelat un zid din cărămidă şi piatră. La baza acestuia şi la vest de biserică
se află două pavaje succesive, primul din
cărămidă, al doilea din bolovani de rîu, reprezentînd nivele de călcare exterioare al
Disericii III în diferite momente ale existenţei sale. Ultimul nivel de călcare căpăcuieşte
mormintele din ultima fază a ctmitirului.
Urmează o depunere cenuş1U-castanie, reprezentind nivelul de construcţie al bisericii III,
ce constituie în acelaşi timp şi nivelul de
demolare al bisericii IL Acesta stă la rîndul
lui pest.e un alt pavaj de cărămidă de asemenea la intrarea bisericii acum II şi corespunzînd nivelului de călcare exterior, la
momentul folosirii acesteia. Urmează nivelele de secol. XIV, identificate şi în interiorul monumentelor, situat între 1,60 şi 2,00 m
şi străpuns de numeroase înmormîntări.
Inventarul este compus în majoritate din
ceramică (secol. XIV şi mai puţin XV), că
rămizi de pardoseală, piloane de fier găsite

în semibordeiul I, inele, ace, agrafe, nasturi
etc., apărute în cimitir cît şi monede descoperite atît în nivelele de locuire cît şi în
strat.

I. Ceramica
Cuprinde cele două categorii cunoscute,
cea de uz comun, în mare majoritate nesmălţuită şi ceramica de factură superioară
smălţuită. Pentru ceramica smălţuită am
considerat oportună împărţirea sa în două
categorii, şi anume ceramica de secol XIV
'
apărută în semibordeiele I, II şi III şi cer,amiea de secol XV, unde am indus-o uneori ca pe o variantă, pe cea aparţinînd epocii
lui Mircea cel Bătrîn. Ceramica uzuală a
fost inclusă într-o singură categorie aparţi
nînd secolului al XIV-lea, la care s-a încercat încă o împărţire între cea aparţinînd
secolului al XIV -lea plin, de cea de sfîrşit
al secolului XIV şi începutul secolului XV,
şi aparţinînd epocii lui Mircea cel Bătrîn
(biserica I).
1. Ceramica smălţuită (sec. XIV) şi grafitată în majoritate, afară de oale, ceramica
acestei categorii fiind fragmentată, nu permite reconstituire:\ cu precizie a unor forme
în totalitate, întîlnindu-se tipurile obişnuite
şi anume: cupe, străchini, farfurii, oale, ulcioare şi căni).
A. Cupe. S-au descoperit fragmente din
mai multe exemplare:
a) Peretele înalt, uşor înclinat, exterior,
profil general unghiular, buza uşor curbată
spre interior şi subţiată; lipseşte fundul.
Spre picior peretele se îngroaşă puternic
smălţuită în alb-verzui pe angobă şi decorată
pe ambele feţe "in sgrafitto", cu motive spiralice asociate cu linia dreaptă (lujeri stilizaţi) şi dispuse pe verticală, motive ce se repetă de cîteva ori pe corpul vasuluP.
b) A doua cupă prezintă corpul rotunjit,
buza subţiată cu un prag la interior şi două
D i ac o nu P.,
Soare, II, Aşezarea
3

fig. 52/11, 55/6, 68/11
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linii incizate, paralele sub marginea, la exterior smălţuită pe angoba în verde şi brunauriu pe fond alb (la exterior smalţul numai
pe buză) şi decorată "in ~grafitto") cu antrelacuri4.
c) Fragment cu corpul rotunjit, smălţuit
complet în alb.
d) Fragment dintr-o cupă de dimensiuni
mici, o parte din corp rotunjit, buza de asemenea şi subţiată dinspre interior şi smăl
ţuită pe angobă cu alb şi verde; pe buză "in
sgrafitto" două cercuri concentrice.
e) Al cincilea exemplar are corp rotunjit,
buza subţiată cu un prag la interior smălţui
tă pe angobă. (La exterior numai marginea)
cu alb şi pete de brun şi verde; decorată "in
sgrafitto", cu un motiv vegetal, frunză măr
ginită de spirale5 •
f) Ultimul fragment de cupă prezintă buza dreaptă uşor subţiată şi rotunjită; smăl
ţuită pe angobă cu alb şi galben-auriu, decorată "in sgrafitto" cu reţea de linii paralele oblice, avînd pe buză două cercuri concentrice, decorul repetîndu-se atît la interior
cît şi la exterior.
B. Farfurii. După profilul buzei se deosebesc patru forme:
a) marginea rotunjită şi uşor îngroşată;
b) două fragmente cu buza cu bandă lată
răsfrîntă ca prag la exterior (fig. 2/7);
c) cu o şenţuire puternică, pronunţată la
interior, imediat sub buză 6 ;
d) buză curbată spre interior, rotunjită 7 •
fig. 49/10, 65/A/2;
Diaconu P.
de la Păcuiul lui Soare", in Material~,
VI, Buc., 1969, p. 662, fig. 10/7. Constantin e scu N., Coconi - un sat din ._:împia Română în
epoca lui Mircea cel Bătrîn, Buc., 1972, pl. XL VIII/1
şi LV/4.
5 D i a con u
P.,
Bar a s c h i S., op. cit.,
fig. 64; Ni c o 1 e s cu C., Popa R., La ceramique emaillee des XIII-e et XIV-e sUcles, în Dacia N.S., IX, 1965, p. 347, fig. B.
6 Dia con u
P., Bar as c h S., op. cit., pl.
XIV/4.
7 Ibidem, fig. 65/D şi pl. XIV/4, B; Consta nt i n e s c u N., op. cit., fig. 61/B; N i c o 1 e s c u C.,
P o p a R., op. cit., p. 346, fig. 7.
4

Ibidem,

"Săpăturile
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Toate exemplarele prezintă smalţ pe angogalben, verde şi auriu, pe fond alb sau
alb-verde-brun, decorate "in sgrafitto" cu
antrelacuri8 ; cu benzi de linii întretăiate (haşuri) şi cu puncte în ochiurile reţelei, marginea cu linii în val, mărginite de linii drepte, paralele9 sau cu motive în spirale. 10
C. Străchini. Prezintă un profil înalt, pereţii înălţaţi verticali sau uşor înclinaţi spre
interior, profilul în unghi, cu smalţ pe angobă, alb, verde, auriu, decorate cu pete de
culoare sau "in sgrafitto", cu motive stelare
din benzi de linii întretăiate 11 • Se remarcă
un fragment de strachină (de import) cu peretele înălţat vertical, cu o nervură pe jumă
tatea înălţimii la exterior şi o nervură alveolară pe linia de îmbinare a marginii cu
corpul străchinii, lucrată din pastă trandafirie, fină, peretele subţire, smalţ brun-roş
cat.
D. Picioare de vase. Neputînd fi încadrate
cu precizie într-una dintre cele trei forme
descrise mai sus din cauza stării fragmentare în care se prezintă, le vom trata global
după decor şi formă.
bă

~armă

Toate prezintă piciorul inelar cilindric, înclinat spre exterior, uşor îngroşat şi rotunjit
la buză; uneori cu un profil mai complicat,
format dintr-un umăr sau o nervură. Pasta
roz-trandafirie, roşcată, este uneori arsă inegal. Toate smălţuite pe angobă şi decorate
"in sgrafitto".

Decor
S-au putut deosebi două categorii:
1. Motive zoomorfe: Pe un exemplar smăl
ţuit monocrom în verde închis se distinge
s V ezi

nota

4.

Dia con u
P.,
Bar as c h i S., op. cit.,
fig. 10/3, 65/R/2, pl. XIII/3; Constantinescu
N., op. cit., fig. 60/5 şi 61/5, 7; Dia con u P.,
op. cit., p. 662, fig. 10/3.
9

10

Vezi nota 7.

Constantinescu N., op. cit., fig. 59 şi
pl. XXXIV/3; Nicolescu P., Popa R., op.
cit., p. 345, fig. 6 şi 10/a.
11
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corpul unei păsări cu penaj bogat şi aripile
deschise. 12
2. Motive geometrice
- picior smălţuit în alb cu pete mici găl
bui, cu o stea incizată în şase colţuri înscrisă
în două cercuri concentrice. In colţuri şi spaţiile dintre ele spirale. In centru, o mică
rozetă. 13

Fragmente cu smalţ alb-verde şi brun, decor cu motive radiale (fig. 4/3) 18. Un alt fragment prezintă un smalţ alb şi verde, decorat
în exteriorul a trei cercuri concentrice ce
mărgineşte fondul cu motive în ghirlande. 19
Pe un fragment smălţuit în verzui-cafeniu
se înscrie un decor din benzi de spirale înlănţuite şi bobiţe haşurate mărginite pe o
parte de un fascicol de linii radiale.
Un ultim fragment, smălţuit numai la exterior, ce poate preveni şi de la un capac,
poartă un decor pe smalţul alb cu pete verzui, format dintr-un inel umplut cu o reţea
din linii întretăiate în interiorul căruia se
găsesc motive în formă de seceră, înnobilate
cu puncte.20
F. Oale, ulcioare, căni. Spre deosebire de
celelalte categorii de vase prezentate, aceste
tipuri de vase sînt găsite în proporţie sensibil scăzută şi, afară de un singur exemplar,
nu prezintă decor, "in sgrafitto", ci numai

-picior fragmentar cu smalţ alb şi verde
de bună calitate şi decor radial.t 4
- picior fragmentar smălţuit cu verde-auriu şi alb-verzui, decorat cu o rozetă în
şase colţuri; fragment cu smalţ gălbui-auriu
şi verde, prezintă o rozetă cruciformă, iar
între aripile rozetei o reţea de linii paralele;
rozetă cu şase aripi, smalţul distrus prin ardere, secundară; fragment smălţuit cu albauriu, verde, purtînd în mijloc o rozetă cu
patm aripi, inscriind o aHJa, rotită faţă de
axul ei, alcătuită din patru spirale. 15
Se remarcă un fund din aceeaşi categorie
cu smalţ alb, şi pete aurii şi verzui, purtînd
o rozetă cu patru aripi, înscrisă într-un
patrat, spaţiile dintre aripi umplute cu haşuri de linii paralele.1a
E. Fragmente din pereţi de străchini, farfurii şi cupe. Neputîndu-se înscrie într-o categorie anume, vom trata aceste fragmente
ceramice C'e prezintă un decor aparte.
Două f1·agmente cu :~malţ verde şi auriu
pe fond alb, prezintă un decor "in sgrafitto",
cu motive vegetale şi inele înnobilate cu
puncte şi zone de linii drepte.n

Un decor "in sgrafitto", format din cîte
două sau trei linii înclinate şi wnplute cu
puncte, îl prezintă un fragment de ulcior
din zona gît-umăr prevăzut cu un brîu în
relief şi smălţuit în alb, verde şi auriu. 21
Fragment din corp, cu pornirea torţii,
smălţuit în benzi orizontale şi verticale, albvert:le şi hrun 22 şi linii indmte vertical. 23
Se mai întîlneşte pe un fragment de ulcior
smălţuit cu verde-oliv, un decor format din
cerculeţe de humă albă 24 , iar pe o toartă ce

12 Constantinescu N., op. cit., pl. XXXIX,
9 şi XLVI, 3; Dia con u P., Ea ras c h i S.,
op. cit., fig. 52/5 şi 69/2.
13 Dia con u
P., B ar as c h i S., op. cit.,
fig. 70/1, 4, 72/15 şi 74/2.
14 Ibidem, fig. 61/2 şi 62; Constantin e s cu
N., op. cit., pl. XLIII.
15 Constantinescu
N., op. cit., pl. XL;
D ia con u P., B ar as c h i S., op. cit., fig. 58,
59; Ni c o 1 e s cu C., Popa R., op. cit., fig. 9/a/b
şi 10/b.
18 Constantinescu N., op. cit., pl. XL, 2.
17
Dia c o n u P., Bar as c h i S., op. cit., p 78
şi fig. 64; Ni c o 1 e s cu C., Popa R., op. cit.,
pag. 347, fig. 8/b; Dia con u P., Krepost X-XV,

vv. v, Păcuiul lui Soare, in Dacia, N.S., V, 1961,
op. cit.,
fig. 11/5; Constantinescu N.,
pl. XLV/7.
18 Vezi nota 14.
19 Dia con u P.,
Bar as c h i S.,
op. cit.,
fig. 65/D-3.
2o Constantinescu N., op. cit., pl. XLV/2;
N i c o 1 e s cu C. şi P o p a R., op. cit., fig. 5/d.
21 Dia con u
P.,
Bar as c h i
S., op cit.,
p. 98-101, fig. 81/1-3, 4, 82/1, 4, 83/8-9 şi pl. VII/11.
22 Ibidem, fig. 80/1, 81/3, 83/9, 13.
23 Ibidem, fig. 82/6, 83/1, 4, 18, 20.
24 D i a c o n u, B a r a s c h i S, op.
cit., p. 96,
fig. 77/2, 3, 5, 6, 80/2, 8. Ni c o 1 e s cu C., P opa R., op. cit., fig. 1/84 Constantinescu N.,
op. cit., p. 140, pl. XLVIII/13.

smalţ.
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a aparţinut unui vas mare in bandă lată peste smalţul gros, verde-oliv, aplicată pete
verzi mai î1110hise, tot din smalţ.
2) Ceramica smălţuită de secol XV. Aparţine nivelului corespunzător funcţionării bisericii I (epoca lui Mircea cel Bătrîn), cît şi
a perioadei pînă la apari ţi a bisericii II, în
ultima parte a secolului XV, departajare
cronologică efectuată şi pe baza monedelor
apărute în nivelele respective.
a) O primă categorie este caracteristică
orizontului cultural aparţinînd epocii lui
Mircea cel Bătrîn, reprezentat prin două
fragmente de străchini cu picior inelar, unul
dintre ele smălţuit la interior în galbenauriu monocrom, la exterior purtînd un slem
fin roz-gălbui, celălalt smălţuit în alb-găl
bui, verde şi auriu, lucrat în tehnica "in
sgrafitto" cu un decor vegetal stilizat umplut cu segmente de linii drepte. Alte două
fragmente provin, unul din apropierea marginii unei străchini, lucrat în aceeaşi tehnică şi decor cu primul menţionat25 ; al doilea - un fragment de cupă smălţuită, cu
verde pe ambele feţe, decorată "in sgrafitto",
la exterior în linii în val, între linii şi benzi
formate din cerculeţe.
b) A doua categorie cuprinde ceramică
smălţuită de secol XV, şi anume:
-Farfurii. O margine de farfurie, cu buza
[ngroşată spre interior şi crestată şi trei funduri de farfurii ~u picior inelar prevăzute cu
orifkii 1pentru agăţat, smălţuite 'CU alb, albve~ui, auriu, brun şi verde, lucrate "in sgrafitto" cu motive vegetale stilizate şi dmrpl.llri
de solzi.
- Străchini. Smălţuite fără excepţie în
verde simplu dintre care iese în evidenţă un
fragment cu buza înclinată spre interior, rotunjită, purtînd la exterior un brîu (colac)
simplu la limita dintre margine şi corpul
străchinii.

3. Ceramica nesmălţuită de secol. XIV
Tipurile cuprinse în olăria nesmălţuită sint
cele obişnuite, predominind borcanul, oala
25
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Conform materialului descoperit.

cu toartă, ulciorul, cahla şi mai puţin cana,
strachina, capacul, vasele mici şi opaiţul.
Datorită faptului că in nivelele posterioare
secolului XIV ceramica nesmălţuită este sporadică, o prezentăm global; diferenţierile cronologice necesare le-am făcut, pe cît a fost
posibil, în text.
A. Borcanul. Exemplarele, cu excepţia
unuia singur, sînt fragmentare. Vasele prezintă fundul plat, umărul puternic arcuit,
buza răsfrîntă spre exterior de tipul "cu
streaşină", mai mult sau mai puţin pronunţată. Decorul este acelaşi şi constă dintr-o
bandă de linii orizontale, paralele şi incizate, dispuse pe umăr.
Au fost identificate trei tipuri de buză,
fiecare cu variante, apărute în majoritate
semiordinul 1, apoi în nivelele de cultură de
secol. XIV, iar trei exemplare aparţin momentului datat cu două monede de la Mircea cel Bătrîn (biserica I). Diferenţa dintre
ele este dată de gradul de pronunţare şi înclinare al streaşinii, de inălţimea şi profilul
gulerului, cît şi de aspectul general al borcanelor. Analogii se găsesc la Păcuiul lui Soare26, Coconi27, Dulceanca28, Străuleşti-Măico
neşti29, Tinganu30 şi Cetăţeni.3 1
B. Oale cu toartă. Se prezintă sub forme
necunoscute şi anume cu buza înaltă şi cu
26

Dia con u

P.,

p. 50-51, pl. 1/8-10.
27

Bar as c h i

S., op. cit.,

Constantinescu N., op. cft., p. 109-110,

pl. 15-16.

26 Do 1 in e s cu-Fer c h e S., Aşezări din secolele III-IV e.n. in sud-estul Munteniei. Cercetă
rile de la Dulceanca, Buc., 1974, p. 104, fig. II2.
29 P a n a i t
1. P a n a i t, Şantierul arheologic
B ă n e a s a-S t r ă u 1 e ş t i, Aşezarea
medievală,
în Cercetările arheologice Bucureşti, II, Buc.,
1965, pag. 214, fig. II4/1, 3.
ao Idem, Complexul medieval Tinganu, Aşeza
rea medievală, in Cercetări arheologice în Bucureşti, II, Buc., 1965, p. 243, şi fig. 4/1-2.
31 Din u
V.
Rosetti, Şantierul arheologic
Cetăţeni, In Materiale, VIII, 1962, p. 76. fig. 3/4,
8, 24-26. (cu menţiunea că majoritatea sint considerate ca aparţinînd celei de a doua jumătăţi a
sec. XIV).
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numai sub formă
profilul general se poate
aproxima numai. Un singur exemplar este
întregibil pînă în zona gîtului.
a) oale cu buza înaltă subţiată, teşită spre
interior sau rotunjită, decorate cu benzi de
linii incizate şi paralele, dispuse pe bază şi
gît32;
b) oale cu buza scundă, rotunjită, groasă,
evazată, simplă sau cu mic prag la exterior;
cu buza uşor albiată cu un mic prag la interior (un exemplar îl prezintă şi la exterior. Amrbele variante prezintă şi exemplare
smălţuite cu verde-oliv gros. Decorul în
benzi sau registre de linii paralele incizate
pe umărul vaselor.33
Toartele oalelor pornesc din buză, uşor
supraînălţate sau de la acelaşi nivel cu marginea în bandă lată, uneori smălţuite în verde
oliv pe partea superioară împreună cu buza,
fundurile drepte uneori uşor profilate.
C. Căni34 • Procentual cantitativ, cănile
sînt mult inferioare primelor două categorii
de vase anunţate mai sus, fiind descoperite
numai cîteva fragmente de margini cu gura
trilobată (ciocul de scurgere mai mult sau
joasă.

S-au

păstrat

fragmentară, aşa că

32 Constantinescu N., op. cit., p. 111-112,
pl. XXV/6, 10; D i ac o n u P., B ar as c h i S.,
op. cit., pag. 51-53 şi pl. III/3, 5; E 1 e n a
B u sui o c şi D u m i t r u Vi 1 c ea n u, Ceramica
din aşezarea medievală de la Basarabi-Calajat, în
S.C.I.V.A., 4, 1976, pag. 497, fig. 1/2, 4; Consta ntine s cu N., Cetatea de pămînt din sec. al
XIV-lea de la Frumoasa (r. Zimnicea) în S.C.I.V.,
4, 1965, p. 738-739, fig. 4; Panait 1. Panait, op.
cit., p. 214, fig. 114/7.
33 Constantinescu
N., op. cit., p. 112,
pl. XII/4, 7, XXIII/5, XXIV/3, XXV/1, 4, 6, 8,

10-11, XXVI/8, XXVII/9, XXVIII/1, XXIX/2, 4,
6, 9 şi XXXV/5; idem, Cercetările arheologice de
la Cozia, in Mitropolia Olteniei, ani XVII nr. 78,
Craiova, 1965, p. 595, fig. 6; Busuioc E.,
Vi 1 ce an u D., op. cit., p. 118, fig. 1/6 şi D i a con u
P., Bar as c h i S., op. cit. p. 53-54,
pl. Ix IV/1, 3, 5.
3 4 Constantinescu
N., op. cit., pag. 118,
pl.
XXXV/3,
XXXV/3, 6, 8;
Dia con u P.,
Bar as c h i S., op. cit., p. 63, fig. 44/1, 3; B u s ui o c E., Vi 1 ce an u D., op. cit., p. 502-504,
fig. 4/1, 3.

mai puţin profilat, cu sau fără un mic prag
imediat sub buză). Torţile în bandă lată, prezintă uneori un slem fin, iar fundurile mai
mult sau mai puţin profilate.
D. Ulcioare. Găsite în stare fragmentară,
nu s-a putut reconstitui nici un exemplar.
După nivelul în care au fost descoperite
le-am împărţit în ulcioare aparţinînd secolului XIV şi în ulcioare de la sfîrşitul secolului XIV-începutul secolului XV.
Dl. Ulcioare de secol. XIV.
De dimensiuni mari şi mijlocii prezintă
corpul sferoidal sau alungit, gîtul înălţat mediu, cu sau fără nervură la trecerea dintre
corp şi gît, fundul profilat. Buzele uşor evazate şi teşite interior35 ; drepte, îngrroşate,
smălţuite în cafeniu deschis; înclinată uşor
spre interior, eu o nervură as·cuţită la limita
dintre margine şi gît, nesmălţuite, decm·ate
cu benzi de linii înclinate, întrerupte, trase
cu piepten,ele36 ; cu buza îngroşată, teşită şi
CUJrlbată spre interior, smălţuită în verde, olirv
deschis, iar decorul în linii de humă albă,
.trase perpendicular pe corpul vaselor sau în
val, 37 (gitul imens înăuntru); ulcior cu doc
de scurgere, buza subţiată, teşită la exterior,
şi înclinată spre interior 33 .
Decorul întîlnit pe corpul ulcioarelor constă în benzi de linii paralele incizate, dispuse
pe umăr; linie simplă incizată; registre formate din două linii incizate, paralele între
ele, dispuse împunsături oblice executate cu
pieptenele cu şase dinţi3 9 (fig. 8/6); decor
format din benzi de trei linii în val, inca"5

D i ac o n u P., Bar as c h i S., op. cit., p. 60,

fig. 40/3
36

şi

pl. Vl/5, 10.

Ibidem, pl. VI/12; Constantinescu

N.,

op. cit., p. 113, pl. XXX/1.
37 Dia con u P., Bar as c h i S., op. cit., p. 61,
pl. VII/1, 10.
38
constantinescu
N.,
op. cit., p. 113,
pl. XXX/5, 7; Dia con u
P., B a r a s c h i S.,

op. cit., pl. VII/2.

39 D i ac o n u P., Bar as c h i S., op. cit., p. 64,
fig. 46/1-2, 4, 6, 8-9; Constantinescu N.,
op. cit., p. 117, fig. 54 şi pl. XXXII/6, XXXIII/14,

15, 2.
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drate de o linie deasupra, 'reSipecUv două dedesubt.40
Reţine atenţia un exemplar cu buza uşor
curbată spre interior, marginea tăiată orizontal, cu o răsfrîngere spre interior, limita
dintre buze şi gît marcată printr-un inel reliefat.41 Decorul este alcătuit pe buză şi gît
din rozete ştampilate şi smălţuite în întregime la exterior în cafeniu-gălbui, iar la interior prezintă un slem roşu-închis.
D2. Ulcioare din nivelul Mircea cel Bă
trîn.
Ulcioarele acestui nivel, fragmentare, prezintă corpul sferoidal sau alungit, gîtul lung,
toartă cu bandă lată, de tip comun. S-au
descoperit trei fragmente de buză, unul din
pastă gălibuie, profHul drept, îngroşată şi teşită la interior, cu o nervură pronunţată la
înclinarea cu gîtul şi decorată cu o incizie
adîncă 42 ; marginea tăiată drept şi îngroşată
şi uşor curbată spre exterior, decorată cu incizii fine, dispuse paralel, sub buză, şi smăl
ţuit în verde-oliv 43 ; buză teşită la interior şi
uşor evazată din pastă fină-gălbuie, peretele
gros şi finisată cu slem gălbui, nedecorată. 44
Decorul de pe pereţii ulcioarelor din
această categorie constă în benzi de linii paralele incizate, dispuse pe umăr cu sau fără
brîu, crestat la buza gîtului, lustruite; cu val
triplu tntre linii paralele pe corp 45 , sau cu
val simplu46 , cu pastă din humă 47 ; cu linii
40 Dia con u P. Bar as c h i S., op. cit., p. 97,
pl. VII/11;

42 c o n s t a n t i n e s c u
pl. XXX/3;
D i ac o nu
op. cit., pl. VI/8, VII/2.

Dia c o n u
pl. VII/7.
43

P.,

N.,
P.,

op. cit., p. 112,
Baraschi
S.,

B ar a s c h i

S.,

op. cit.,

Constantinescu
op.
cit.,
N.,
pl.
XXXII/4-6.
45 Vezi nota 40.
46 C o n s t a n t i n e s c u
N.,
op.
cit., pl.
XXXIII/16, 18; Diaconu P., Baraschi S.,
op. cit., fig. 37/1, 2, 4, 14.
47 Constantinescu
N.,
op.
cit.,
pl.
XXX/llc B u s u i o c E., Vi 1 ce an u D., op. cit.,
fig. 7/7, 15; Dia con e s cu P., Bar as c h i S., op.
cit., fig. 42/7.
44
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din humă în spic dispuse pe torţi 4 8 sau linii
cu franjuri realizate tot din humă.4 9
Un decor deosebit se întîlneşte pe umărul
unui ulcior, constînd din două registre de
împunsături înclinate diferit şi executate cu
pieptenele cu nouă dinţi, între care este plasată o bandă orizontală din linii paralele,
incizate subţiri şi dese.
E. Străchini
Formele sînt imitaţii după exemplarele de
lux, smălţuite. Străchinile descoperite sînt
reprezentate prin trei funduri cu picior inelar şi o parte din corp la care se păstrează
şi marginea.
Primul fragment se prezintă scurt, gros,
vertical, tăiat drept; al doilea, tot scurt, dar
uşor evazat şi rotunjit; ultimul picior este
mai înalt şi îngroşat uşor Ia partea inferioară, formînd un inel. Ultimele două exemplare au apărut in bordeiul de secol. XIV.
Fragmentul din corpul străchinii prezintă
marginea aproape dreaptă, buza rotunjită şi
acoperită de un smalţ cafeniu deschis, imitînd şi prin profil exemplarele de calitate
smălţuite.5°

F. Vas de tip castron. Un singur fragment
ce prezintă buza lăţită şi teşită spre interior,
formînd o muchie, umerii boltiţi şi corpul
tronconic, din pastă cărămizie arsă incomplet, cu mică. Decorul se află pe buză şi este
format dintr-o bandă din patru linii în val,
incizate, completă spre interior dintr-o linie de bastonaşe. Acest dacor este asemănă
tor unor exemplare de secol XI apărute la
Păcuiul lui Soare. 51
48 Dia con u
P.,
Bar as c h i S.,
op. cit.,
fig. 40/2, 42/2.
49 Ibidem, fig. 39/9 şi C o n s t a n t i n e s c u N .,
op. cit., pl. XXXIII/3, 4.

so Dia con u
P.,
Bar as c h i S.,
op. cit.,
pl. XV/7; Constantinescu N., op. cit.,
pl. XLII/1.
51 Dia con u P., Vi 1 ce an u D., Păcuiul lui
Soare, Cetatea bizantină, I, Buc., 1972, p. 78, fig.
28/4-6, 8, 9. 15 şi fig. 29/7-10, 13, 16-17.
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G. Capace. Din punct de vedere al formei
au fost delimitate două tipuri:
1. Cu corpul tronconic, uşor bombat, gol
la interior, cu toartă, sprijinit la bază pe o
ramă circulară cu marginea ridicată uşor
răsfrîntă sau dreaptă, crestată sau simplă 52 •
Decocul e prezentat prin inele în relief; un
exemplar prezintă un decor pe ramă, compus dintr-un inel de linii incizate, realizate
cu pieptenele cu şase dinţi, deasupra; benzi
de împunsături radiale asemănătoare cu motivele după ulcioare, iar din loc în loc pete
de smalţ cafeniu.sa
2. Cu rama neînălţată, cu două variante:
a) pastă gălbuie, fină, cu mică, buza rotunjită, marginea îngustă, corpul conic bombat, peretele subţire, nedecorat54 ;
b) pastă cărămizie, arsă inegal, acoperit
cu un slem roşu, subţire, marginea dreaptă,
uşor profilată, rama groasă decorată cu
benzi de cercuri concentrire 'Şi împunsături. 55
H. Opaiţe. Un singur exemplar de forma
unui castronaş, fragmentar, apărut în semibordeiul I, scund, cu fundul plat, peretele
drept şi inclinat, prevăzut cu o toartă, ovală
in secţiune. 56
I. Vase mari. Trei fragmente din corpul
unor valile mari, toate descoperite in semibordeiul de secol XIV, dintre care unul din
pastă cărămizie, cu mică, gros de un centimetru, purtind la interior, întipărite, urmele
adincite şi amprentele digitale ale meşteru52 B a r a s c h i
S., Despre capacele de lut de
la Păcuiul lui Soare, in S.C.I.V., 4, 1972, pl. I/1,

4, pl. 2, pl. 3/2, 6-7; Dia con u P., Bar as c h i
S., op. cit., p. 55, pl. VIII/1, 3, 6, 11-12 şi fig. 39/1,
4-5, 7, 9, 11; Constantinescu N., op. cit.,
p. 123,
şi pl.
XXXVII/1-5;
Busuioc E.,
V i 1 c e a n u D., op. cit., fig. 3/5.
53 Vezi decorul ulcioarelor şi notele 36, 39-40,
45.
5 4 B a r a s c h i S., op. cit., pl. 3/1.
55 Ibidem, pl. 3/3-4.
56 Dia con u
P., Bar as c h i S., op. cit.,
p. 66-67, pl. IX/1 şi fig. 45/1; Busuioc E.,
Vi 1 ce an u D., op. cit., p. 504, fig. 4/6; Diacon u P., Bar as c h i S., Tipuri de opaite de la
Păcuiul lui Soare, in Pontica, VII, 1974.

lui. Celelalte două cu grosimea situată intre 1-1,05 cm sînt executate dintr-o pastă
dură cu concreţiuni calcaroase şi nisip de
culoare roz-gălbuie, 57 cu un slem din aceeaşi
pastă la interior, iar la exterior cu un şlem
alb-gălbui, gros. Prin pastă şi şlem se deosebesc fundamental de restul materialului ceramic descoperit.
J. Vase mici. Din fragmentele găsite, le
prezentăm pe cele mai caracteristice:
- fragment de ceşcuţă cu corpul bitronconic şi nervură imediat sub gît58;
- două fragmente de pahar, unul cu fundul plat peretele uşor înclinat şi al doilea
cu gîtul înalt şi perimetrul marginei cvadrilobat avind la bază o şănţuire şi o nervură;5 9
- oolă de mici dimensiuni (ulcică), 1Conpu1
bombat, uşor înălţat, fundul profilat tronconic60.
K. Cahle
1. Cahle-borcan.
Prezintă două variante, după forma perimetrului gurii şi anume: cahle cu perimetrul
marginii patrat şi cahle cu perimetrul rotund.
a) Cahle cu perimetrul marginei patrat.61
Din pastă cărămizie, cu mică, apar exclusiv
in bordeiul I; peretele uşor curbat, marginea
dreaptă sau teşită la interior şi lăţită spre
înăuntru sau spre afară. Pe un fragment la
interior se pot deosebi urmele degetelor olarului, dispuse perpendicular pe peretele vasului.
b) Cahle cu perimetrul marginei rotunde.
Şi această variantă prezintă la rîndul ei o
împărţire in subvariante, după formă şi dispunerea buzei, şi anume:
Constantinescu N., op. cit., p. 121-122.
Ibidem, p. 120, pl. XXXVI/1;
59 Ibidem, p. 120, pl. XXXVI/4.
60 Ibidem, p. 119, pl. XXXV /5.
61 R o s e m a r i e
F r a n z,
Der
Kachelofen,
Graz, 1969, p. 24, pl. 29-31, Cahle cu fundul rotund şi marginea patrată se intilnesc în Austria
şi Elveţia de la sfîrşitul sec. XIII şi in Germania din sec. XIV.
57
58
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cahle cu marginea puternic evazată (caa acestei variante), buza îngroşată şi rotunjită, de aceeaşi grosime
şi rotunjită şi in sfîrşit, îngroşată şi tăiată
drept. Trecerea intre margine şi git se face
in unghi marcată uneori şi printr-o linie incizată, sau in linie curbă. S-au descoperit
două exemplare intregibile, primul cu corpul mult alungit, fundul drept, umerii plasaţi în pătrimea superioară a înălţimii cahlei, buza îngroşată, rotunjită şi puternic evazată, urmărind in general forma paharului
inalt; al doilea exemplar, mai scund şi prezentînd un aspect de borcan ceva mai suplu,
puternic înnegrit de fum. Precizăm că ambele
cahle au apărut in semibordeiul 1 de secol
XIV.
- cahle bitronconice cu buza dreaptă de
secţiune triunghiulară, aparţinînd perioadei
posterioare bordeiului; un fragment prezintă
sub buză benzi de caneluri orizontale sau
buza evazată şi lăţită la exterior, la un al
doilea fragment.
- cahlă-oală cu buza înălţată, teşită, lă
ţită la exterior, profilul in S prelung, decorată pe toată înălţimea cu o bandă de caneluri şi aparţinînd cronologic semibordeiului 1 de secol XIV.
- cahlă-oală cu buza înălţată, tăiată oblic şi lăţită in interior (secţiune triunghiulară), profilul marginii in S prelung.
- cahlă tronconică scundă, cu înălţimea
de 6 cm, marginea puternic evazată in unghi.
Pe corp se află o bandă de linii incizate,
proporţiile fiind asemănătoare cu ale unor
exemplare din reşedinţa Bogdăneştilor de la
racteristică generală

Cuhea-Maramureş.62

2. Cahle-disc.

Din această formă se păstrează numai două
fragmente:
cu marginea înaltă de 2 cm, înclinată,
uşor evazată, buza dreaptă, cu brîuri con62 P o p a R., O sob4 de cahle-oal4 din
XIV, la Cuhea-Maramureş, in S.C.I.V., 4,
p. 674, fig. 1/b, f-h.
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sec.

1973,

centrice alveolate şi cu nervuri şănţuiri şi
linii incizate, concentrice.
-cu marginea înclinată, înaltă de 1,5 cm,
dreaptă, nedecorată.

S-au descoperit in dărimătura bordeiului
de secol. XIV, citeva fragmente de chirpici
didre care unul din pastă amestecată cu
pleavă şi nisip, purtind pe o faţă amprenta
unei cahle de tipul "b" şi care provine de
la lipitura dintre cahle. 63
Remarcăm că majoritatea cahlelor provin
din tipuri de vase larg folosite in epocă, neexistind încă o formă bine definită şi in acelaşi timp exemplarele poartă pe ele urme
din lipitura de lut, unele dintre ele fiind
innegrite de fum.
In afara ceramicii prezentate descoperită
cu prilejul cercetărilor sistematice din 1978,
prezentăm in continuare cîteva fragmente de
vase descoperite întîmplător sau cu poziţie
stratigrafică nesigură din interiorul monumentelor.
a) Ceramlca

smiUţuitl

Farfurii
- fragment cu p1c1or inelar prevăzut cu
două orificii de prindere, marginea puternic evazată, smălţuită pe angobă în cafeniu,
galben-verzui şi galben-auriu şi decorată
"in sgrafitto" cu patru benzi de cercuri
concentrice dispuse la diferite nivele pe
corpul străchinii64 •
- fragment cu muchia marginii lobată,
decorată pe angobă cu smalţ alb, alb-gălbui
şi pete de smalţ verde cu motive .,in sgrafitto", constînd din cercuri concentrice şi
linie simplă în val pe buză85 •
- ultimul fragment este asemănător ca
formă cu primul descris şi smălţuit pe angobă cu alb, cafeniu şi pete de verde desea Ibidem, p. 672 şi fig. 1/a.
Constantinescu N., op. cit., p. 134, şi
fig. 61/3; Dia con u P., Bar as c h i S., op. cit.,
fig. 66/2.
86 Con sta n tine s cu
N.,
op. cit., p. 138,
fig. 161/6.
84
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chis spre buză şi decorat "in sgrafitto" cu
registre de cercuri concentrice şi linie in val
simplu in apropierea marginii (fig. 12/3).
Ulcioare
-

fragment din toarta unui ulcior ce
păstrează şi o mică parte din perete, smăl
ţui t cu al'b şi verde şi care prezintă o mică
proeminenţă smălţuită şi ea, înconjurată de
un fascicol de linii "in sgrafitto", formînd
un decor zoomorf foarte stilizat66 •
Ceramica smălţuită descrisă se poate încadra in secolul XIV, poate şi la inceputul
secolului următor.
b) Ceramica

nesmlilţultl

Am încercat să descriem vasele aparţi
nînd secolelor XIV-XV, incadrarea cronologică fiind fă·cută numai după formă şi
decor.
Borcane. Sînt reprezentate prin două margini cu buza caracteristică in formă de
streaşină, întîlnite şi in secolul XV.
Oale. Sînt formele cele mai des intilnite
şi anume:
-

oale cu marginea înălţată de aceeaşi grosime, tăiată drept, umărul pronunţat
şi toarta în bandă lată, ovală sau dreptunghiulară în secţiune, una decorată cu o
nervură în relief la jumătatea înălţimii
margmn şi cealaltă cu caneluri largi nu
prea adînci 67 .
- fragment dintr-o oală de mari dimensiuni cu marginea înaltă, baza triunghiulară in secţiune şi teşită la interior, decorată
cu două benzi de caneluri între buză şi gît
şi pe wnărul vasului 69 .
două

Capac fragmentar cu corpul conic,
bombat, toarta de secţiune ovală, înăl
ţată, sprijinit la bază pe o ramă cu margiuşor

66
D i ac o n u
P.,
p. 100 şi fig. 84/3-4.

Ba r a s c h i

S.,

Ca n tac uzi n o G h. I., Cetatea Poienari, în
S.C.I.V., Il, 1971, p. 282, fig. 12/13-14, 24.
Ibidem, fig. 12/22-23; Panait 1. Panait,

op. cit., p. 214

şi

fig. 114/9.

rotunjită şi ondulată

prin alveo-

II. Piroane de fier
Sînt cuprinse numai cele ce au aparţinut
semibordeiului 1 de secol XIV, folosite la
încheierea loazbelor de lemn sau a parilor
prezenţi în structura pereţilor şi a acoperişului locuinţei şi cuprinzînd două tipuri:
- piroane cu "floare", prezintă lungimea
de 16 cm secţiunea pătrată, cu· latura de
1 cm şi floarea dezvoltată pe o singură direcţie cu lungimea de 3 cm, din care s-au
descoperit 10 exemplare (fig. 13/1); piroane de aceeaşi formă cu lungimea numai de
10 cm70•
-

piroane "cu cioc" (3 bucăţi) de sec(0,5X0,3 cm) şi ciocul
cu lungimea de 3 cm71.

ţiune dreptunghiulară

III. Obiecte de

podoabă

1. Inele. Sînt cuprinse cele două tipuri
anume inelele sigilare (cu pecete), inelele simple, cît şi verighetele. Prezentăm mai jos catalogul descoperirilor mai
ales prin faptul că unele sint de o certă valoare istorică şi artistică:
obişnuite şi

- inel sigilar din argint aurit, turnat,
veriga semiovală, masivă, neornamentată,
uşor lăţită către pecete cu care face corp
comun. Montura este decorată pe laturi cu
o bandă de linii dese incizate. Sigiliul turnat împreună cu veriga este de formă ovală, purtînd un chenar incizat pe margini şi
o inscripţie în slavă, marginală "Kostek pitar". In cîmpul central prezintă un semn
heraldic. Este contemporan cu biserica 1,

op. cit.,

67

68

nea înaltă,
lare69.

69 Constantinescu N.,
op.
pl. XXXVII/5.

cit., p. 125

şi

70 Dia con u P., Bar as c h i S., op. cit., p. 47,
fig. 31/3, 6.

11

Ibidem, p. 47, fig. 31/1-2.
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la mormintul 24, datindu-se la sfîrsecolului XIV şi inceputul sec. XV72 •
- inel sigilar din argint, turnat, veriga
subţire, trapezoidală şi lăţită spre montură
cu care face corp comun, nedecorată. Sigiliul turnat împreună cu veriga, lăţit de formă octogonală cu un chenar format din
două linii incizate, in interiorul căreia se
află inscripţia in slavă, dispusă pe două rinduri "D.P.", şi "Vel st.". Sub inscripţie se
găseşte gravat un leu, prezentînd la picioarele din spate soarele, iar la cele din faţă
luna. 73 A apărut la mormintul 11 şi se datează în a doua jumătate a sec. XVI.
- inel din argint turnat, veriga semiovală, subţire la capătul opus monturii şi mult
lăţită, in trei feţe lîngă şaton, decorată cu
motive geometrice şi vegetale stilizate.
Scaunul monturii inalt din foiţă de argint
lipită de formă octogonală şi împodobit pe
margini cu trei registre, două formate din
linii dispuse perpendicular şi gravate, cel
din mijloc mai lat cu motive florale stilizate
care se repetă. Montura poartă în cîmpul
central o piatră rotundă, iar pe margini inscripţia "Pătraşco stolnico" scrisă normal.
A apărut in mormintul 9, stratigrafic putîndu-se data la sfîrşitul sec. XVI şi inceputul sec. XVII.
apărut

şitul

-

inel din bronz turnat, veriga subţire,
rotundă şi îngroşată spre montură, unde
prezintă două motive decorative simetrice
din cite două valute. Montura lăţită, semiovală în secţiune, de forma unui disc, este
lipită pe verigă. Pe montură se distinge un
model decorativ incizat. Descoperit in morg h i ce an u V.,
Săpăturile din Buda,
Tisău-Buzău in Buletinul monumentelor
istorice, fasc. 70, oct.-dec., 1931, p. 175 şi fig. 36;
Ne a m ţ u E., Obiecte de podoabă din tezaurul
medieval de la Cotul Morii, Popricani (laşi) in
Arh. Mold, 1, p. 287, fig. 1/7 şi 3/6; Cantacuz i n o G h. 1., op. cit., p. 284 şi fig 11/2 a-b.
72

Dr

Lapoş

ă

şi

P o p e s c u M. M.,
Podoabe medievale in
Române, Buc. 1970, p. 63-64, cat. 115, 122,
125-126; D r ă ghicea nu V.,
op. cit., p. 167,
172, şi fig. 26.
73

Ţările

46"
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mîntui 27 se poate data intre sfîrşitul sec.
XIV şi mijlocul sec. XV.' 4
- inel, sigilar din bronz argintat şi turnat, veriga masivă, triunghiulară, cu o nervură pe mijloc la exterior, uşor lăţită spre
montură şi decorată cu motive florale incizate. Montura turnată împreună cu veriga
se prezintă lăţită şi alungită de formă ovală, cu capetele ascuţite, decorată cu motive
flox·ale din romburi. Găsită la mormîntul50,
se datează p: baze stratigrafice în sec. XV.
- inel din alamă, turnat împreună cu
veriga care se prezintă masivă, semiovală în
secţiune cu o şănţuire in interior ingroşată
şi foarte uşor lăţită pe o anumită porţiune,
formînd montura. Veriga este ornamentată
în intregime cu motive vegetale dispuse
oblic. Montura de formă dreptunghiulară,
cu colţurile rotunjite, prezintă scaunul ornamentat cu un registru format din linii
scurte, gravate şi dispuse perpendicular pe
acesta. Pe montură două chenare, dintre
care cel interior de forma unui scut poartă
un motiv floral incizat75• Aparţine mormîntului 52 şi se datează în sec. XV, fiind contemporan totodată cu cel găsit în mormîntul 50.
- inel din argint turnat, cu veriga semiovală, uşor lăţită, nedecorată, formînd prin
îngroşare la partea superioară montura, pe
suprafaţa căreia se disting incizate un "L"
74 B ă r c ă ci 1 ă A 1., Monede, podoabe de metal şi fragmente ceranice de la termele Drubetei şi din cimitirul medieval suprapus, in Materiale, V, 1959, p. 779, fig. 2/144
Panait
1.
Pa n ai t, Inceputul oraşului Bucureşti in lumina cercetărilor arheologice, in Bucureşti. - Materiale de istorie ;>i muzeografie, Buc., 5, 1967. p. 16,
fig. 2; Constantin E' s cu N. şi Marine s cu
A 1., In problema satelor de pe Vedea şi Teleorman. Descoperirile arheologice de la Gurueni şi
Orbeasca de Jos (r. Alexandria), in Revista muzeelor, I, 1966, p. 72, fig. 2/5; Dia con u P.,
B ar as c h i S., op. cit., p. 122 şi fig. 95/13.
75 Vezi nota 72 (cu menţiunea că
acest inel
este mal tîrziu decît cel menţionat la nota 72).
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latin şi o cruce dublă. 76 Descoperit în mormintul 45 şi datat la sfîrşitul sec. XIV sau
începutul celui următor.
- inel din argint turnat, veriga subţire,
rotundă în secţiune, nedecorată, face corp
comun cu montura. De formă aproape rotundă, subţire nedecorată. Descoperit în mormîntul 31 şi datat în secolele XV-XVI 77 •
- inel din argint turnat, cu veriga de
secţiune semicirculară şi lăţită spre montură. Veriga decorată spre şaton pe ambele
laturi, cu motive florale gravate şi imitînd
floarea de caprifoi. Montura lipită de verigă, prezintă un scaun înalt, decorat cu semicercuri duble, ce se repetă pe cele opt feţe
care îl compun. Banda metalică a monturii
decorată la rîndul ei, cu semicercuri gravate. Satonul ţine prin îndoirea bordurii o
piatră mare, de culoare vişinie, tăiată (faţe
tată) hexagonal. Inelul a apărut in mormîntul 17 şi se datează în a doua jumătate a
sec. XVI. 78
Verighetă (fig. 14/10) din aur, turnată şi
lipită de formă circulară, decorată la interior cu linii dese, gravate şi disr>use transversal pe corp. Descoperită la mormîntul 33
şi încadrată cronologic in sec. XV1 9 •
2. Nasturi
Majoritatea nasturilor sînt confecţionaţi
din argint sau argint aurit, ştanţaţi, de tipul "cu urechiuşă" prinsă prin sudare, de
formă globulară, turtită la polul opus urechii
şi formaţi din două emisfere sudate între
ele. Au apărut în mormintele 24, 37, 40, şi
45 şi se pot data între sfîrşitul secolului XIV
şi sfîrşitul sec. XVI80
76 Ne a m ţ u E., op. cit., p. 287-288, fig. 1/8;
Dia c o n u P., B ar as c h i S., op. cit., p. 122 şi
fig. 96/5, 8.
" Ne am ţ u E., op. cit., p. 278-288, fig. 3/7.
78 Popescu M. M.,
op. cit., p. 63, cat. 117,
118 şi fig. 59; Dia con u P., Bar as c h i S., op.
cit., p. 121-122 şi fig. 95/14, 20, 21, 26.
79 B ă r ci 1 ă A 1., op. cit., p. 781 şi fig. 4/2 a-d;
P opescu
M. M.,
op. cit., 32-33, cat. 182 şi
fig. 91;
Diaconu
P.,
Baraschi., op cit.,
p. 121 şi fig. 95/17, 19.
80 Popescu M. M., op. cit., p. 65-66, cat. 137,
140 şi fig. 68.

La mormîntul 53 au apărut două tipuri
de nasturi deosebiţi de ceilalţi şi anume:
nasture din argint aurit, ştanţaţ cu urechiuşă, de formă hemisferică, pe partea
opusă urechii, avînd dispuse
circular pe
margini şase mici proeminente circulare,
ajurate, iar în cîmpul central încă una 81 ; doi
nasturri din argint cu U['echiuşă, avînd forma
unei pălării, goală la interior. Se datează in
secolul XV82 .
3. Ace de păr
In cantitate mare apar acele de păr
simple, cu gămălie din bronz. De remarcat
un ac de păr cu rozetă, apărut în mormîntul
12, datat cu o monedă de la Mihail I. (14181420). Se păstrează numai rozeta de formă
circulară din argint aurit, turnată şi filigranată (tija era lipită de rozetă, se mai vede
urma), imitînd for-ma unei flori cu opt petale82.

IV. Monede83
Aparţin secolelor XIV-XVII şi sînt descoperite atit in morminte dt şi in stro't. (Mai
ales în zona locuinţei B 1 şi a bisericii din
epoca lui Mircea cel Bătrîn).
a) Monede apărute la morminte - monede de argint
- monedă de argint, ducat de tip comun,
emis de Mircea cel Bătrîn, între 1386-1396
şi apărut la mormîntul 21.
- monedă de argint, ducat de tip comun,
emis de Mihail I (1418-1420) descoperit la
mormîntul 12.
- monedă de argint, quarting, emis de
Sig,ismund I (1430-1437), apărută în mormîntul 7.
81 Dia con u
P.,
p. 121 şi fig. 95/5.

Ba ras c h i

S.,

op. cit.,

P o p e s cu M. M., op. cit., p. 21, cat. 47
49, fig. 28.
82
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- monedă din argint, quarting, emis de
Sigismund I (1430-1437), apărută in mormintele 32-33.
-monedă de angint emisă de Matei
Corvin (1459), descoperită in mormintul 1.
- monedă de argint, emisă de Maximilian II (1575-1577), apărută in altarul bisericilor II-III, in mormîntul 13 reinhumat.
b) Monede

-

apărute

în strat

din argint, bine păs
în nivelul locuinţei B 1 şi nepînă în prezent.

monedă străină

trată, apărută
identificată
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- monedă de argint, ducat de tip comun,
emis de Mircea cel Bătrîn (1386~1418), apă
rută in naosul bisericilor II-III şi in nivelarea de nisip efectuată după dispariţia bisericii I.
- monedă de nrgint, ducat de tip comun,
emis de Mircea cel Bătrîn (1386-1418), cu
aceleaşi condiţii de descoperire ca şi cea de
mai sus.
- monedă maghiară, apărută în naosul
bisericilor II-III, in patul de lut ce constituia suportul pentru pardosea'la de cărămi
dă a bisericii I şi datată deocamdată in
secolele XIV-XV.
- monedă de argint maghiară de tip
"Patrona Hungarie", datată 1563 şi apărută
în naosul bisericilor II-III în secţiunea
1966-1968 (fig. 16/11).
- monedă de argint, emisă de Rudolf II
(1576-1612), descoperită in pronaosul bisericilor II-III şi în stratul de construcţie al
bisericii III.
Trei dintre monedele descoperite nu au
putut fi identificate din cauza stării proaste
de conservare. Au mai fost descoperite şi
două monede moderne în nivelul de distrugere al bisericii III, un creiţar datat 1800 şi
o monedă românească emisă la 1867 de Carol 1.

CONSIDERAŢII

ASUPRA NIVELELOR

DE LOCUIRE ŞI A MONUMENTELOR

I. Nivele de locuire de secol XIV

Au fost determinate două nivele de locuire aparţinînd secolului XIV. In exteriorul
monumentelor, ele au fost deranjate de numeroase înhumări ulterioare, fiind mult mai
greu de unnărit. S-au delimitat trei locuinţe
de Hp semiingropat dintre care :locuinţa B 1
a fost cercetată pe o suprafaţă mai mare.
Excavate, de la 2,00-2,50 m. de la nivelul
actual al terenului, se adîncesc cu 70-80
cm faţă de cota de săpare.
Din locuinţa B 1 au fost dezvelite trei laturi fapt ce a permis aproximarea dimensiuni·:or sale in jur de 3,90X2,60 m. Pe
partea dispre est locuinţa prezintă o banchetă din lut cruţat, lată de 0.,40 m. şi
inaltă de 0,50 m, .pe care S-'a găsit, prăbu
şită, o bîrnă din lemn carbonizat. Bordeiul
prezenta la colţurile de NE-SE, două gropi
de pari cu diametru! de 15 cm. Podeaua se
adinceşte
în pietri.şul aluvionar al terasei
înalte a Ialomiţei şi era constituită dintr-un
strat de lut galben, bătut şi gros de 4 cm.
In nivelul bordeiului a apărut o monedă de
argint, din păcate neidentificată pînă in
prezent. Materialul ceramic este asemănă
tor celui cunoscut in secolul XIV in Ţara
Românească. Arsura masivă descoperită in
umplutura bordeiului, ca şi în strat, arată
că locuinţa cu pricina a sfîrşit printr-un incendiu. Depunerea cenuşie, groasă de 0,200,60 m. şi aflată intre nivelul de distrugere
al bordeiului şi construcţia din epoca lui
Mircea cel Bătrîn, arată că între sfîrşitul
locuinţei B 1 şi data apariţiei primei biserici
s-a scurs o perioadă de timp care permite
coborîrea construirii sale către mijlocul secalului XIV.
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II. Monumentele religioase

monumentului refăcut pentru a treia
pe acelaşi perimetru. Construcţia aiparţinînd ultimei faze la un moment dat în
cursul secolului al XV-lea a fost părăsită
sau demantelată, fapt dovedit prin lipsa urmelor de distrugere. In S I, careul 9-11, în
intervalul cuprins între momentul distrugerii fazei cu pardoseală de cărămidă şi
refacerea din ultima f•ază s-au găsit trei
morminte practicate în interiorul perimetrului edificiului, dintre care mormintul 32
orientat NE-SV deranjat de mormintele 33
şi 34 este mai vechi. La mormîntul 33 a
apărut un quarting emis de Sigismund I
intre 1430-7437 şi o verighetă din aur.
Stratul de poză din lut al pardoselei din
cărămizi a apărut o monedă maghiară datată preliminar între secolele XIV-XV.
tenţei

oaTă

a) Biserica 1

Deasupra ultimului nivel aparţinînd fazei de după dispariţia locuinţei B 1, în S I,
careurile 7-14 şi S II, careul 1, a apărut
un st:rot de lut lbătult, in 1grosime de 4-8
cm şi care poate fi interpretat drept pardoseala unei construcţii lde lemn care a
funcţionat un timp destul de scurt, după
care a fost demontată şi nu incendiată,
deoarece nu apar urme de arsură. Peste
acest strat de lut în S I, careurile 7 şi parţial 8, se găseşte a dungă subţire de mortar
de var care se leagă de un zid din cărămidă
în grosime de 60 cm., fundat la 20 cm strb
nivelul terenului contemporan şi construit
pe o lespede de piatră ce se adînceşte cu
încă 10 om. Dunga de mortar reprezintă nivelul de construcţie căreia îi aparţine zidul.
Peste pămîntul purtat de constructor, deasupra nivelului de construcţie se găseşte un
al doilea pat de lut bătut, pe care s-a montat
o pardoseală, din cărămizi smălţuite şi nesmălţuite cu dimensiunile de 26 X 17 X 5 cm.
decorate cu motive geometrice săpate.
Se remarcă o cărămidă apărută singular
cu dimensiunile de 39 X 27 X 6 cm. smălţuită
în ga~ben verzui şi decorată cu un chenar
dublu, alcătuit dintr-o linie simplă şi una
crestată, ambele adîncite şi purtînd în cîmpul central motive geometrice, de asemenea
săpate. Această pardoseală (b) este acoperită
de un strat provenit din distrugerea acestui
edificiu şi alcătuit din arsură, var şi cără
midă, chirpici sfărîmat. In exteriorul bisericii stratul de distrugere este alcătuit
dintr-un nivel de arsură compactă, gros de
10 cm. ce acoperă mormîntul 24 cu lespede
de piatră şi inel sigilar, cu inscripţia ,.,Kostek pitar", precum şi mormintele 25 şi 36
din aceeaşi zonă, situată la estul edificiului.
Un ultim strat de lut acoperă nivelul de
distrugere din interior şi el a constituit
probabil pardoseala (c) ultimei faze a exis-

Faptul că la 50 cm est de zidul de cără
se găsesc trei morminte acoperite de
stratul de arsură rezultat din distrugerea
fazei II duce la presupunerea că este vorba
de o biserică construită iniţial numai din
lemn (faza a) refăcută din zidărie de cără
midă la partea inferioară şi avind suprastructura din lemn cu pardoseală din cără
midă (faza b), urmată de ultima fază, c, din
lemn, toată pe acelaşi contur.
Moneda descoperită în patul de lut al
pardoselii de cărămidă ca şi doi ducaţi emisi
de Mircea cel Bătrîn şi descoperiţi în mormintele 12 şi 21, între care unul bătut între
1388-1396 indică perioadele de construcţie
şi funcţionare ale primelor două faze în timpul domniei lui Mircea cel Bătrîn. Quartingul emis între 1430-1437 de către
Sigismund de Luxemburg, aflat în mormînt
în 33, săpat împreună cu mormintele 32 şi
34 arată că faza b îşi încetase funcţionarea
în jurul anilor 1430-1440. Faza c a funcţio
nat în răstimpul corespunzător secolului XV.
midă

O

informaţie

documentară

aminteşte

la Tîrgovişte în timpul domniei
lui Mircea cel Bătrîn a unei biserici cu hraexistenţa
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mul Sf. Gheorghe, metoh al

Mănăstirii

Ar-

geşului.84

b) Biserica fi

Peste patul de lut corespunzător ultimei
faze a bisericii I se găseşte o nivelare de nisip cu grosime variabilă în care au apărut
doi ducaţi emişi de Mircea cel Bătrîn, ce
precede nivelul de construcţie, reprezentat
printr-o d'll:llgă de mortar cu cărămidă sfă,..
rîmată. Nivelul de construcţie acoperă mormîntul nr. 1 din S I eareurile 1-2, în care
s-au descoperit un ducat emis de Matei Corvin la 1459 şi care constituie un termen
«ante quem•• pentru apariţia bisericii II. Biserica prezintă fundaţia din bolovani de rîu
cu mortar de var şi are grosimi cuprinse
între 1,60 şi 2,00 m. iar adîncimea de fundare este situată între 1,00-1,30 m. In interior patul respectiv a fost umplut cu
pămînt în care se găseşte material ceramic.
caracteristic sec. XIV-XV pentru a se
ajunge la cota pardoselii. Peste stratul de
umplutură s-a amplasat pardoseala din les:
pezi de piatră. Biserica, a cărei elevaţie
este alcătuită din asize de piatră şi cărămidă
are planul triconc, caracteristic tipurilor
planimetrice ale arhitecturii moldoveneşti
din timpul lui Ştefan cel Mare. 85 In umplutura secţiunilor din anii 1967-1968 a fost
descoperit un fragment de pisanie din piatră
scris în limba slavonă cu caractere specifice
sfîrşitului secolului XV, pisanie care este
posibil să fi aparţinut monumentului.
~ Cronograful Argeşului, după Condica
sfîntă
a patriarhilor din Constantinopol, fila 79, citat de
I. D. P e t r e s c u în Tîrgoviştea schiţe istorice şi
topografice, Tîrgovişte, 188, p. 43-44.
8

Pentru arhitectura monumentului vezi I ones cu C., Un aspect necunoscut al
relaţiilor
moldo-muntene. Ctitorii din timpul lui
Ştefan
cel Mare la Tîrgovişte, în Valachica, IX, Tîrgovişte, 1977, p. 345-351 şi fig. 1-2.
Cu prilejul
cercetării din 1978 s-a pus în evidenţă faptul că
absida altarului este curbă la interior şi poligonală numai la exterior.
85
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Sfîrşitul acestui edificiu se poate încadra
undeva spre sfîrşitul secolului al XVI-lea
sau începutul celui următor, documentat arheologic prin apariţia unui mormînt deranjat în altarul bisericii cu monedă de la
Maximilian II (1575-1577), practicat după
dezafedarea monumentului şi printr-o a
doua monedă emisă de Rudolf II, (descoperită în nivelul de construcţie al bisericii III
şi datată între 1576-1612).

c) Biserica III

Un eveniment necunoscut pînă în prezent
a dus la distrugerea bruscă a bisericii II
(probabil un cutremur). După o perioadă
relativ scurtă din timp, în cursul secolului
al XVII-lea resturile bisericii II au fost de'"'
mantelate pînă aproape de cota pardoselii
şi s-a procedat la reconstruirea ei pe aceleaşi fundaţii şi pe acelaşi plan, cu deosebirea că absida ·altarului a fost refăcută poligonală atît la interior cît şi la exterior (fig.
20/1-2) 86• Prălbuşit în mijlocul naosului a
fost descoperită baza turlei cu pendentivi.
Pe alocuri elevaţia bisericii III este uşor decalată faţă de 'Cea a his·eridi II. Pentru a se
ajunge la vota pardoselii în interiorul monumentului a fost depus un strat de pămtînt
gros de 60-80 cm. Pau~doseala era formată
din •cărămizi hexa.gonale cu latura de 12,5 cm
şi grosimea de 4, 7 cm, nesmălţuite, ia:r •elevaţia din zidărie mixtă în casete.
Biserica a fost distrusă probabil de un
cutremur la sfîrşitul secolului al XVIII-lea
sau începutul secolului XIX.
Tradiţia orală pentru care pe parcursul
timpului, a început să fie din ce în ce mai
vagă, existenţa acestei biserici şi a primei
biserici Stelea, (construită în a doua jumă
tate a sec. XVI), confundă şi contopeşte cele
în prezent nu a fost găsită o denumire
în ceea ce priveşte monumentele. Vom
folosi deocamdată denumirea de "Stelea Veche I",
pentru a o deosebi de monumentul vecin aflat
sub actuala biserică Stclea.
86

Pînă

adecvată
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două ctitorii într-una singură, printr-o confuzie atribuind acestei biserici numele gr~it
de "Stelea Veche", preluat din secolul al
XIX-lea şi de strada care trece pe lîngă
monument.87
d) Cimitirul

Legat de existenţa celor trei monumente
succesive, el apare la sfîrşitul secolului al
XIV-lea şi continuă să funcţioneze probabil
pe întreaga durată a existenţei monumentelor. In perioadele de timp aflate între momentele de distrugere al unuia şi de construire a următorului, înmormîntările s-au
extins şi în interiorul edificiilor părăsite.
Concluzii

dregători.

arheologice întreprinse în campania anului 1978 în zona Stelea ridică
citeva probleme de importanţă majoră atît
pentru evoluţia oraşului Tîrgovişte, cît şi
în ansamblul istoriei Ţării Româneşti:
1. Se dovedeşte in primul rînd că oraşul
Tîrgovişte exista în a doua jumătate a seCercetările

Biserici ortodoxe din Tîrgovişte cu altarul poligonal la interior şi exterior se cunosc pînă in
prima jumătate a sec. XVII şi anume: Sfîntul
Dumitru Buzinca şi Creţulescu (vezi Stoicescu N.
şi Moisescu Cr., Tîrgovişte şi Monumentele sale,
Buc., 1976, fig. de la p. 159 şi fig. de la p. 204).
87

col ului al XIV -lea şi el se întindea şi la sud
de Curtea domnească pe o distanţă destul de
mare. Locuitorii foloseau o ceramică de
faotud superioară, parţial provenită din
legăturile comerciale cu sud-estul european
şi pentru încălzit sobe din cahle-oală, aflate
la începuturile existenţei lor pe plan european,ss deopotrivă cu virfurile societăţii
feudale româneşti. 79
2. In timpul domniei lui Mircea cel Bătrîn
aici a existat un loc cu o anumită importanţă în statul feudal
muntenesc, dovedit
prin biserica cu pardoseală din cărămizi
smălţuite, decorate (nu cunoaştem deocamdată pardoseli asemănătoare la monumentele contemporane de pe teritoriul României), in jurul căreia se înmormintau
3. Biserica II ridicată pe acelaşi loc ca şi
biserica I reprezintă a mărturie a legăturilor
politice permanente existente intre Moldova
şi Ţara Românească in timpul lui Ştefan cel
Mare. De asemenea, monumentul şi-a păs
trat importanţa de stat, deţinută in timpul
domniei lui Mircea cel Bătrîn, fapt dovedit
prin înmormîntările de dregători şi mari
dregători, oe continuă pînă la sfil'Şitul existenţei sale.
88
&9

R o s e m a r i e F r a n z, op. cit., p. 38
Popa R., op cit., p. 671-679.
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RAPORT PRELIMINAR
DE CERCETARE ARHEOLOGICA
LA ADJUDUL VECHI

În anul 1978 Muzeul judeţean de istorie
din Focşani a intreprins cercetări arheologice in vatra satului Adjudul Vechi. Din
documentele existente reiese că pe teritoriul
acestei localităţi a existat în epoca medievală tîrgul Adjud, menţionat documentar
pentru prima dată la 9 aprHie 1433.
Datorită faptului că vatra tîrgului era
permanent surpată, la viituri, de revărsările
Siretului, tîrgoveţii au părăsit vechea aşe
zare, spre sfîrşitul veacului al XVIII-lea,
aşa cum reiese din hrisovul de întemeiere
al noului tirg (Adjudul de astăzi) emis la 15
februarie 1795 de domnul Moldovei Mihail
Şuţu.

Din punct de vedere geografic Adjudul
Vechi este situat pe malul drept al Siretului
la cea. 3 km. spre nord de Adjudul Nou
(oraşul de astăzi din jud. Vrancea) şi la
o altitudine de 135 m.
Pentru studierea genezei vechiului tîrg, a
evoluţiei sale istorice în veacurile XIVXVII se impunea efectuarea unor cercetări
arheologice în vatra actualului sat, Adjudul
Vechi.
Primele cercetări arheologice au fost efectuate in anii 1960-1961 cu care prilej s-au
scos la iveală urme de vieţuire umană din
epoca bronzului şi din perioada feudalismului dezvoltat. (Din această vreme s-a cercetat un cuptor de ars oale din secolul XVII).
4 7 - Mate.rlale

şi cercetări

De asemenea menţionăm şi descoperirea
unor fragmente ceramice din sec. VII-VIII
şi a unui engolpion din secolele X-XI cu
prilejul unor cercetări de suprafaţă întreprinse în această localitate.
In anul 1974 s-au reluat cercetările arheologice întreprinse în această localitate
şi s-a urmărit studierea zonei de est, acolo
unde alpa Siretului, surpa necontenit malul
drept al a~zării. Cu acesrt prilej s-au 01bţinut
date valoroase privitoMe la trecutul ist'Oric
al acestei localităţi şi la distrugerea sistematică de către viiturile Siretului a aşezării
omeneşti de aid. In profilul malurilor din
a,ceastă zonă, s-a observat existenţa unor urme de locuinţe - bordei şi a unm gropi de
interes gospodăresc.
Cercetările efectuate aici în 1974 au dus
la descoperirea unor locuinţe din sec. XIV,
a unor urme de locuire din sec. XV, a unor
locuinţe din veacurile XVI-XVII şi a unui
intins cimitir din această vreme).
Materialul arheologic recoltat cu acest
prilej şi format din ceramică de uz casnic
şi ornamentală, obiecte din fier (cuie, piroane, cuţite, unelte agricole, cătărămi,
scoa:be) şi monede ne dovedeşte că ne aflăm
într-un centru comercial şi meşteşugăresc
infloritor pentru veacurile XV-XVII.
Rezultatele săpăturilor arheologice intreprinse aici ne-a determinat să continuăm
cercetarea acestui vechi tîrg moldovean.

arheologice
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In acest scop în anul 1978 s-a' trasat o
în partea de est a acestei localităţi
în lungime de 24 m şi lăţime de 1,50 m,
orientată NNE .248°-SSV 68°.
Pentru prima oară a fost surprins un nivel de locuire din veacurile VIII-IX.
Intr-adevăr, in carourile 1-2 din secţiune,
în stratul de pămînt de culoare cafeniu
închis, la baza lui, s-au găsit fragmente ceramice lucrate la roata cu turaţie mijlocie,
cu nisip şi microprundişuri ca degresant, de
culoare cărămizie şi "fiind ornamentate cu
benzi de linii în val. Ceramica de acest tip
are apropiate analogii cu cea descoperită la
Hlincea, Brăşăuţi, Suceava - Drumul naţio
nal, Spinoasa şi Băiceni.
Deosebit de valoros e faptul că în. această
secţiune s-a descoperit un cuptor de uz casnic, aparţinînd unei locuinţe şi datînd din
veacul al XV -lea.
Cuptorul, în cea mai mare parte distrus de
degajările de pămînt efectuate aici în vederea amenajării unui loc pentru prelucrarea
asfaltului necesar construirii drumului Adjud-Podu Turcului, era ridicat pe un strat
de pietre de r'iu lutuite şf în interiorul că
ruia s-au găsit numeroase fragmente ceramice de culoare cărămizie şi cenuşie caracteristice pentru veacul al XV-lea.
secţiune

Ceramica descoperită la acest cuptor aparţinea unor vase de tipul borcane, căni cu
gura trilobată, castroane şi are analogii cu

obiectele de a.cest . tip găsite la Bacău, Iaşi
Suceava.
In cadrul cerc~tărilor. întreprinse la această secţiune
s-a dezvelit şi o locuinţă, de
formă rectangulară, avînd laturile în lungime de 2,40 m şi lăţime de 1,30 m.
Locuinţa fiind de tipul bordei avea o
adîncime maximă de 2,15 cm. de la nivelul
actual de călcare.
Din cauza decapării pămîntului nu s-a
putut observa nivelul iniţial de săpare a ei.
In umplutura pămîntului scos din această
locuinţă s-au găsit numeroase fragmente
ceramice lucrate la roata rapidă, din pastă
de culoare cărămizie şi mai rar cenuşie, cîteva fragmente de cahle şi o monedă.
Ceramica descoperită în această locuinţă
aparţine unor vase de tipul căni, casbroone,
pahare, dat-înd din sec. XVI-XVII şi ravînd
apropiate analogii cu obiectele de acest tip
descoperite la Ia'şi, Suceava, Ba-cău, Traianşi

Zăneşti.

Moneda descoperită în locuinţă e o emisiune poloneză din anul 1628, de tipul solidus.
Din observaţiile efectuate a reieşit că locuinţa a fost distrusă la mijlocul veacului al
XVII-lea.
Cercetările arheologice întreprinse în anul
1978 au adus noi dovezi privind evoluţia istorică a oraşului Adjud în veacurile XIVXVII.
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RAPORT PRELIMINAR
DE CERCETARE ARHEOLOGICA
LA SLOBOZIA

Conform planului de lucru al secton,1lui
de istorie antică a Centrului de studii şi
cercetări de istorie militară şi al Muzeului
judeţean Hfov, în perioada 1 setptembrie--:15
octombrie 1978 au continuat cercetările
arheologice începute în anii anteriori la cetatea lui Mircea cel Bătrîn, aflată pe raza
comunei suburbane Slobozia, municipiul
Giurgiu. Cercetarea exhaustivă a cetăţii lui
Mircea cel Bătrîn se află în al treilea an de
lucru după reluarea cercetărilor în 1975 1).
Campaniile 1976-1977 au evidenţiat
părţi din zidul de incintă (latura vestică) a
cetăţii, turnul de SV şi un turn semicircuiar pe latura NV. Datorită 'apariţiei 'Clipei de
infiltraţie, secţiunile . s-au oprit la nivelul
0,75 faţă de solul actual, în anul 1978 fiind
adîncite secţiunile vechi pînă la nivelul
-2,00 m.
Secţiunea SI orientată E-V are dimensiunile 114/2 m.
Secţiunea S II, orientată N-S are dimensiunile 58/2 m şi a urmărit surprinderea
1 Prima săpătură arheologică a
fost efectuată
în 1955 de un colectiv condus de Ion Barnea şi
Petre Cernovodeanu care a relevat existenţa zidurilor nordice şi sudice de incintă, fără a reuşi
datarea lor (Materiale, IV, 1955). ln anul 1975 să
păturile au fost reluate de un colectiv format din
Dan Căpăţână (şef colectiv) şi muzeografi ai Muzeului judeţean Ilfov. Rezultatele cercetării în
anii 1976-1977 au fost publicate în volumul Ilfov,
file de istorie, Buc., 1978, v. 117-123.

47°

zidurilor de incintă N şi S ale cetăţii. Limitele N şi S nu au fost atinse în campania
1978,
datorită
imposibilităţii continuădi
lucrărilor în adîncime. In secţiune au apărut
două construcţii de secot XIX cu ziduri din
cărămidă, avînd ca liant argilă.
Secţiunea S III orientată N-S, paralelă cu
S II are dimensiunile 45/3 m. Ea a fost prelungită cu 6 m spre nord. La adîncimea de
3,5 m, în partea de N a secţiunii, în careurile 2 şi 3 au fost descoperite două asize de
blocuri de piatră frumos făţuite. Blocurile
de piatră care compun zidul au dimensiunile de 1,5X0,43X0,29 m. Cercetarea, întreruptă din cauza timpului defavorabil, pare
a indica totuşi c~ în această zonă se găseşte
turnul de NE al cetăţii. Secţiunea a pus in
evidenţă şi un zid exterior.
Secţiunea S IV orientată E-V, paralelă
cu S I, cu dimensiunile 50 X 1,5 m. a surprins ziduri care aparţin turnului de SV al
cetăţii.

Secţiurţea S IV A, executată în cruce ~~
S~IV, a urmărit SU!prinderea ziduriior de nord
şi de sud ale turnului.
..
Secţiunile S V şi S VI au fost practicate
de o parte şi de a alta ·a zidului vestic de
incintă şi au atins nivelul -1,00 m.
Prin cercetările efectuate a fost dehleiat
aproape complet· zidul vestic al' cetăţii. Zidul de h1:cintă are o gr6sirri~ de 3 metri ·şi
e compus din blocuri mari de piatră de ca:..
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ficaţiei.

este ea cunoscută din descrierea lui Walerand de W avrin:
- descrierea lui Walerand de Wavrin nu
este exactă, dat fiind caracterul suprastructurilor descoperite.
- cetatea a suferit ulterior modificări
(turnul semicircular şi turnul interior) care
au modificat planul iniţial al cetăţii (din
timpul lui Mircea cel Bătrîn).
Rezolvarea acestor probleme va fi posibilă numai după atingerea nivelului de secol XIV.
Cercetarea arheologică pînă în acest moment a surprins numai faza de demantelare
a cetăţii. Faptul se explică prin apariţia de
la adincimea de 2 metri a apei de infiltraţie
din ba'lta aflată intre cetate şi rambleul căii
ferate (nordul cetăţii). Desecarea bălţii în
anul 1979 va permite continuarea cercetării
şi elucidarea problemelor nerezolvate pînă
în prezent: cronologia fortificaţiei, fazele de
construcţie,
planul exact al fortificaţiei,
poarta cetăţii.
In secţiuni au fost descoperite şi in anul
1978 un număr relativ mare de ghiulele de
tip Walarand de Wavrin. Numărul total al
ghiulelor descoperite în campaniile 19761978 se ridică la 19.
Materialele ceramice recoltate sînt databile în secolele XIV-XIX. S-au descoperit
bucăţi de oale, farfurii şi străchini cu fundul inelar, decorate pe faţa interioară cu
diverse ornamente (rozete, cercuri concentrice, figuri geometrice regulate), executate
agrafitto şi champ leve cu smalţ de diferite
cu1ori, în care predomină verdele de diferite nuanţe, olivul şi brunul roşcat. Acestea
aparţin ceramicii româneşti de tradiţie bizantină din secolele al XIV-lea al XV-lea.
Ceramica nesmălţuită, de culoare roşcat
cărămizie are un decor caracteristic altor
aşezări de epocă (Brîu întrerupt, alveole, împunsături, incizii, practicate pe pereţii vaselor (ex. Coconi)2.

Analiza descoperirilor, aşa cum se prezintă în faza actuală, permite două ipoteze
de lucru legaţi de structura cetăţii aşa cum

N i c o 1 a e C o n s t a n t i n e s c u, Coconi, un
sat din Cimpia Romând în vremea lui Mircea cel
Bdtrîn, Buc., 1972, p. 134 şi urm.

la exterior iar emplecton-ul din
de carieră sau de rîu de diferite dimensiuni prinse intr.un mortar hidrofug de
bună calitate.
Zidul prezintă tiranţi orientaţi E-V sau
N-S practicaţi iniţial in faza de construcţie
a cetăţii şi care au fost folosiţi ulterior la
aerisirea şi împiedicarea pătrunderii igrasiei. Zidurile de interior (1-1,5 m grosime)
sînt construite în acelaşi sistem ca şi zidul
de incintă. Nu au fost încă elucidate legă
turile stratigrafice între zidurile interioare
şi zidul de incintă.
Turnul semicircular are ziduri de grosimea 4 met·ri, iar diametru! în interior de
trei metri are aceeaşi tehnică de construcţie
ca şi zidul vestic de incintă. Adîncimea la
care s-a ajuns în interiorul turnului a fost
de -1,60 m. De la această adîncime a apă
rut apa împiedicînd continuarea cercetării;
nu s-a putut stabili eventuala intrare în
turn şi nici legăturile turnu1ui cu •restul cetăţii sau fazele sale de construcţie. Se pare
că turnul e adosat ultimei faze constructive
a zidului vestic de incintă al cetăţii.
In colţul de sud-vest al cetăţii cercetarea
arheolGgică a pus în evidenţă zidul interior
al turnului, de formă aproximativ pătrată.
Ultimul nivel de călcare a fost construit din
dale mari de piatră cu dimensiunile de
0,95X0,95X0,15. In zidul de vest al turnului de SV se observă o crăpătură care merge pe toată lăţimea zidului şi care se
datorează tasării terenului în această zonă
a cetăţii sau unei alte cauze.
In funcţie de elementele aduse în discuţie, limita estică a perimetrului arheologic
fiind cunoscută, lungimea zidului de incintă
pe direcţia E-V poate fi aproximată ca avînd
85 metri.
Apariţia
zidului interior lasă deschisă
problema concepţiei de construcţie a forti-

rieră făţuite
piatră

2
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In secţiunea corespunzătoare turnului semicircular a apărut şi un fragment de vas
oriental decorat cu motive specifice alb-albastru, databil în perioada secolului al XIXlea; în aceleaşi secţiuni apar şi cinci fragmente de lulele turceşti.
In S III au fost descoperite cahle cu prelungire tubulară smălţuite la punctul de
prindere.
Din categoria obiectelor metalice, în afara
ghiulelelor de metal au fost descoperite o
lamă de sabie şi un vîrf de halebardă caracteristice epocii secolelor XV-XVI.
Documentele de săpătură se află la Centrul de cercetări şi studii de istorie militară,

cercetător

zultate din
Giurgiu.

Dan

iar obiectele reîn depozitul muzeului

Căpăţână,

săpătură

Menţionăm faptul că, datorită marii adîncimi la care va ajunge săpătura, lucrările la
acest obiectiv necesită încă aproximativ trei
ani.
Elaborarea raportului preliminar aparţine
cercetătorului Dan Căpăţînă (partea referitoare la cercetarea stratigrafică şi interpretarea datelor rezultate din săpătură), Virgil
Vrabie (conservarea monumentului), Cristina
Harhoiu (lista de inventar şi descrierea obiectelor descoperite).
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CONSIDERATII ARHEOLOGICE
'
PRIVIND NECROPOLA SATULUI
MANESTI· BUFTEA
'
[SECOLELE XIV-XV]

Continuînd să-şi desfăşoare activitatea înîn 1972, Şantierul Arheologic Mă
neşti-Buftea şi-a eşalonat activitatea în intervalul 15 iunie-7 iulie 1978, propunîndu-şi ca principal obiectiv, verificarea sistemului de idei, bazat pe rezultatele oferite
de cel de-al doilea şanţ magistral S IV, în
legătură cu necropola din secolele XIV-XV.
Săpătura efectuată în 1974, amplasată la
mijlocul seriei de morminte din secolele
XIV-XV, oferea cu claritate un punct de
reper, cel nordic, al amenajării cimitirului,
situat la circa 46,5 m faţă de profilul sudic
al magistralei S. IL Cu acelaşi prilej puteam aprecia că cimitirul, unul din cele mai
mari, ale acestei perioade, poate măsura în
jur de 50 m pe axul nord-sud.
Dată fiind importanţa pe care o reprezintă
necropolele în vatra satelor de cîmpie din
secolele XIV-XV, fiind sursa cea mai importantă în studiul problemelor demografice
şi cea mai variată de inventar, locuinţele
conţinînd un sărăcăcios material casnic, într-o primă etapă ne-a stăruit acest obiectiv,
considerînd că şi condiţiile pentru o cercetare exhaustivă sînt pentru moment excelente.
In acest scop, spaţiul necropolei a fost împărţit în patru sectoare A.B.C.D., urmînd ca
pînă la epuizare, în fiecare din cele patru
sectoare să fie trasate casete de lungimi variabile, în funcţie de configuraţia platoului
cepută

spre Colentina, măsurînd de fiecare dată
3 m lărgime. Succesiunea casetelor s-a produs la un interval de 30-40 cm, distanţă
între ele.
In campaniile 1975-1977 s-au săpat în
sectorul A situat în nord-estul cimitirului,
un număr de 13 casete, cărora în această
campanie li s-au mai adăugat încă 2 (A 14
şi A 15), astfel încît cercetarea prin săpături
în suprafaţă însumează pe axul nord-sud
49 m, lungimea casetelor pe axul est-vest,
variind între 13,5 m şi 17,20 m, acoperind
peste 759 m.p. (759,5 m.p.), cimitirului revenindu-i împreună cu S IV, circa 800 m.p.
Tentativa precizării marginii sudice a necropolei, prin prelungirea secţiunii S IV, în
1977, n-a oferit rezultate concludente. De
aceea în 1978, am căutat să rezolvăm prin
repere certe şi această chestiune, trasînd în
sectorul B (situat în partea de sud-est) o
casetă, pe aceleaşi principii ca şi în sectorul A săpătura fiind practicată cu profilul
nordic, exact pe marginea secţiunii S II, într-o zonă în care, cercetarea din 1973 surprindea cîteva morminte.
Din acest punct de vedere caseta B 1, ce
măsoară 12,50 m lungime şi 3 m lăţime, n-a
mai oferit spectaculoase rezultate şi un impresionant inventar, aşa cum au fost descoperite în celelalte casete din sectorul A. Ne-a
oferit însă, certitudinea, că înhumările surprinse în capătul estic al S II, (M. 204 şi
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marchează

marginea cimitirului în

această zonă.

Putem conchide aşadar, că în· urma campaniei 1978, jumătate din spaţiul prezumtiv
al necropolei vechi a satului Măneşti de pe
Colentina a fost dezvelit. Şi dacă rezultatele
casetelor de margine din sectoarele C şi D,
situate la vest de S IV, nu ne vor contrazice, necropola măsoară între mormintele extreme dezvelite pînă acum 46,80 m. Campaniile viitoare vor proiecta casete lungi de
circa 15 m din cea de-a doua jumătate.
Este cazul să remarcăm faptul că deşi in
anumite porţiuni, densitatea mormintelor este
şi mai redusă decît cea generală, existind
chiar largi spaţii goale (6 m), n-a putut fi
identificată o construcţie legată de practicile
de cult ale locuitorilor, sau de ritul înhumă
rii. Este foarte greu, în această fază a cercetărilor, de sugerat măcar, o imagine a lă
caşelor de
cult săteşti pentru veacurile
XIV-XV. Cu siguranţă că bisericile de
lemn, prezente în număr mare chiar şi în
secolele următoare în oraşe, puteau fi prezente şi în aşezările săteşti. Dar atit timp
cit, bordeiul era cea mai răspîndită locuinţă,
nu este exclus, cel puţin pentru satele din
Cîmpia Română, să fi fost lang uzitată şi
biserica-bordei, păstrată pînă în secolul nostru în unele sate ale Doljului.
In cele două casete din sectorul A morminte au fost descoperite numai în A 14;
A 15 conţinînd urme şi amenajări din alte
etape, sau de altă natură.
Remarcăm şi de această dată unitatea configuraţiei cimitirului şi în zonele de margine şi în acelaşi timp, chiar unitatea elementelor de inventar. Cele 5 morminte descoperite în această campanie, aparţin cum
era şi firesc, tuturor categoriilor de vîrstă
şi sex. Nu se remarcă prezenţa la marginea
cimitirului a vreunor elemente de alt neam,
sau credinţă, întărind ideea unităţii comunităţii săteşti de la Măneşti. Orientările, de
fiecare dată sint uşor diferite, reflectînd monumente calendaristice distincte de practicare a gropilor.
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Inventarul mormintelor descoperite in
campania 1978 ( 1 verigă şi 1 inel cu decor
geometric), se adaugă celui anterior, astfel
că o succintă statistică scoate in relief procentul ridicat al mormintelor cu inventar:
500/o. Celor 121 de morminte dezvelite le
corespund:
13 monede
8 verigi din argint
1 verigă torsionată din fier
2 inele cu o protuberanţă globulară
23 inele cu chaton discoidal şi veriga cu
capetele lipite sub placă
3 inele avînd chaton-ul şi veriga lucrate
dintr-o bucată
1 inel incomplet
3 cercei
numeroase catarame de diverse forme şi
dimensiuni, nasturi-bumbişori, resturi textile, etc.
Cum precizam şi cu alte prilejuri, lotul cel
mai numeros şi valoros îl constituie inelele
cu chaton discoidal şi veriga cu capetele lipite pe dedesubt. Preferinţa măn~nilor
către inelele cu decor geometric este pregnantă. Prin descoperirile din campania trecută, triunghiul, cercul şi combinaţiile lor
se regăsesc pe 6 exemplare, cărora li se mai
pot incă adăuga 4 exemplare decorate cu
motiv stelar, avind la bază tot combinaţii
geometrice. Tot la această categorie pot fi
menţionate un inel decorat cu combinaţii de
linii în cruce şi un altul cu crenguţe de
brad stilizate geometric.
In ordine motivul zoomorf prezent pe 5
inele cu placa discoidală şi unul cu veriga şi
chaton-ul dintr-o bucată, reprezintă de asemenea o preferinţă notabilă. S-ar mai putea
menţiona apoi, floarea de crin, pe patru inele, trifoiul cu patru foi', sau alte combinaţii
florale pe cîte un exemplar.
In umplutura mormintelor, sint antrenate
mici fragmente ceramice din epoca bronzului, din secolele III-IV şi bucăţi de vălătuci
din lut ars, răspîndiţi în apropierea unui
bordei din secolele VI-VII, cercetat anterior. Terenul în pantă spre est, nu înfăţi-
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in săpătură stratigrafia caracteristică
nici frecvente materiale ceramice medievale. Doar in capătul vestic al secţiunilor se
mai surprinde partea inferioară a stratului
cenuşiu cu slabe urme din secolele III-IV,
suprapus de stratul actual de cultură. Şi stratul de locuire din epoca bronzului este sporadic pigmentat cu fragmente extrem de
mărunte. De altfel platoul, in această zonă
se delimitează spre nord printr-o văioagă,
ce marchează probabil şi marginea aşezări
lor etapelor anterioare celei medievale, frecvenţa materialelor fiind in scădere şi către
marginea spre lac a terasei.
Se reliefează de pe acum, o situaţie demnă
de relevat. Din cadrul locuirii din secolele
III-IV, au fost cercetate două locuinţe semiingropate şi mai multe gropi pentru păs
trarea proviziilor. Forma acestora este in general unitară, cu gura restrînsă, sau cilindrică, lărgindu-se in interior, punctul de maximă extensie fiind către jumătatea gropii,
după care ea se restringe spre fundul drept,
sau uşor albiat. Se foloseau in acelaşi timp
şi gropi cu gura largă, ce se retrag spre fund
in trepte. Tipică pentru gospodarli de pe Colentina pare să fie groapa avînd la partea
superioară o podină din lemn, ce se sprijinea
pe un 1gtller al gropii, intr-una din marrgini.
Deasupra acestei podini se aşternea pămîn
tul ce oferea siguranţa şi buna păstrare a
produselor. Pe o anumită porţiune, groapa nu
păstrează acest guler, situaţia putînd sugera
locul prin care se aerisea groapa încărcată.
Ceea ce este caracteristic aşezării de la
Măneşti-Buftea, este gruparea acestor amenajări în partea de est a spaţiului re.zei"Wt
locuinţelor, în malutl inalt de 1lîn1gă lac, unde
pămîntul galben-lutos, impermeabil, cu numeroase concreţiuni calcaroase, se află la
mică adîncime, oferind condiţii optime conservării cerealelor.
Capacitatea acestor gropi este de 2-4 că
ruţe de grine.
Faptul că in zona de est şi sud-est a satului, in afara vetrei locuite s-a descoperit
concentrarea a 4 gropi, tinde către concluzia
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că în cadrul comunităţii din secolele III-IV,
rezervele de hrană şi în special grînele se
depozitau în asemenea amenajări grupate,
alcătuind sectoare distincte.
Mai remarcăm şi faptul că umplutura
acestora este extrem de săracă în materiale
arheologice. Cît despre urme ale boabelor de
grîu, acestea n-au fost surprinse. Şi aceasta
poate fi o indicaţie că gropile au fost folosite şi întreţinute pînă în momentul renunţării la ele, încărcătura lor fiind ordonat evacuată, iar umplerea s-a produs in mod natural, fără alte materiale prăvălite.
Dintre amenajările din marginea cimitirului, ce datează din epoca feudală, reţine
atenţia un cuptor de copt pîine (C 2), de
foarte mari dimensiuni. Amenajat pentru a
fi folosit din povirnişul malului ce coboară
către oglinda de apă a Colentinei, cuptorul a
fost săpat în pămîntul galben-lutos cu concreţiuni calcaroase, fiind apoi muruit cu lut
moale la interior, unde, mai pot fi surprinse
chiar amprentele degetelor celor ce au construit cuptorul.
Avînd o formă alungită, cuptorul măsoară
1,97 m la interior pe axul lung, de la gură
pînă în spate şi 1,38 m în zona maximei extensii pe axul .per.pendicul181I". Prin umplerea cu pămînt pe la partea superioară, cuptorul a păstrat destul de bine calotă pe o
înălţime de 0,8 m faţă de vatră.
Gura se află către est. In partea opusă
gurii, cuptorul avea amenajat un orificiu
patrulater ce servea la evacuarea fumului,
dovedind faptul că partea superioară a calotei era închisă perfect.
Arderea din interior a fost violentă şi de
lungă durată, provocînd vitrlfierea pereţilor
şi inroşirea pămîntului pe o grosime de
6 cm. Deasupra vetrei puternic pietrificată
se află un strat de 3 cm cenuşe şi alţi 3 cm
cărbune de lemn, de la ultima folosire.
In cuptor materialul ceramic este redus.
Cîteva mid fragmente de la partea superioară a unor oale de aspect globular cu gura
cilindrică, prezentînd caneluri la exterior,
databile în alte staţiuni din împrejurimi în
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secolele XV-XVI, ar putea marca momentul în care cuptorul scos din funcţiune, s-a
umplut cu pămînt şi materiale ale locuitorilor din jur. Foarte aproape de vatră, s-a
descoperit o monedă fragmentară, conservată
în condiţii precare. Tratată parţial, moneda
a fost citită de numismatul Constanţa Stirbu,
fiind atribuită bănăriilor moldoveneşti din
prima jumătate a secolului al XV -lea (Alexandru cel Bun?). Ea datează astfel funcţio
narea cuptorului în veacul al XV -lea şi cel
mai tîrziu pînă la prima parte a secolului al
XVI-lea.
Cuptorul, a cărui folosinţă în alte scopuri
decît coacerea piinii este exclusă, impresionează prin dimensiunile lui. Este adevărat
că în momentul de faţă dispunem de puţine
date privind aşezarea propriu-zisă din secolele XIV-XV, dar chiar şi pentru secolele XVI-XVIII, informaţia noastră este
parţială. De fiecare dată însă, aici ca şi în
alte staţiuni, remarcăm pentru secolele XIVXVI, lipsa ori s·laba frecvenţă a CU!ptoarelor
menajere.
In aceste condiţii considerăm că un asemenea cuptor depăşea cerinţele unei singure
gospodării. Nu întîmplător aceasta este şi perioada de avint economic a satului, ce trebuie legată de îndeletnicirile agricole. In
acelaşi timp se petrece aservirea satului şi
intrarea lui în posesia familiei Drăculeştilcr.
Letopiseţul -can:tl8cuzinesc, menţionează chiar
naşterea lui Mihnea vodă cel Hău (15081509), fiul lui Vlad Ţepeş, la Măneşti, în
casa armaşului Dracea. Socotim astfel că
în cea de-a doua jumătate a secolului al
XV-lea satul Măneşti era o importantă unitate economică şi socială. De bunăseamă în
raza satului a existat şi o gospodărie înstă
rită, concentrînd mai multă lume, prin care
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va fi trecut destul de des însuşi Vlad Ţepeş
şi oamenii lui. Este de crezut că necesităţile
de pîine erau destul de mari, cuptoarele de
genul celui descoperit în campania 1978,
fiind folosite atît de reşedinţa nobiliară, cît
şi de săteni.
Din săpătura executată pînă acum şi mai
ales după cercetările făcute pe teren, după
arătură, elementele cele mai vechi ale locuirii medievale sînt mai slabe la sud de cimitiT. In tpOr·ţiunea dintre cele două necropole, la nord de cimitirul ce ne-a stăruit în
preocupări, urmele locuirii din secolele XIVXV, par mai conturate. In această zonă a
fost cercetată o afumătoare de poame din
veacurile XIV-XV, iar acum semnalăm
amenajarea unui mare cuptor. Fragmente de
oale avînd partea superioară cu baza triunghiulară în secţfune, au fost deseori semnalate aici.
Sub rezerva rezultatelor viitoare, avansăm
ipoteza surprinderii esenţei unui fenomen
semnalat de cercetarea arheologică şi în alte
staţiuni, acela al alunecării. mutării centrului de greutate al satelor într-o direcţie sau
alta. In acest sens însăşi prezenta celei mai
noi monede (1440-1444). în cimitirul vechi,
la un mormînt situat exact în margfnea sudică şi lipsa unor astfel de piese pe măsură
ce am avansat spre nord. în care porţiune
inelul şi veriga au fost preponderente, poate
fi un argument.
Cu toate particularităţile, cercetarea de la
Măneşti-Buftea, prin condiţiile de care di'spune. tinde să dezvăluie evoluţia unui sat
din centrul cîmpiPi.. in momentul revirimentului demografic al zonei, al naşterii oraşelor
şi al mutării centrului atenţiei sociale şi politice din oraşele subcarpatice către cele de
cîmpie.
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NECROPOLA MEDIEVALA
DE LA ENISALA
[JUDEŢUL TULCEA]
Raport preliminar asupra campaniei
din anul 1978

A

fn

planul de cercetare al Muzeului "Deltei
pe anul 1978 a fost inclusă continuarea săpăturilor începute în 1977 în cimitirul medieval de la Enisala. In scopul stabilirii limitelor necropolei au fost prelungite
secţiunile din anul trecut şi au fost trasate
altele noi. Astfel, St/1977 a fost prelungită
cu 30 X 2 m, ajungînd la o lungime totală de
80 m; s-a continuat Si1977, care a atins
lungimea de 30 m şi s-<au trnsat patru noi
secţiuni. Cele şapte secţiuni practicate pînă
acum însumează o lungime totală de 240 m
(Pl. I).
In anul 1978 au fost cercetate 63 morminte medievale şi 36 morminte daca-romane de incineraţie. In acest fel, s-a ajuns
la un număr total de 120 morminte medievale şi 102 morminte daca-romane. Supra.
punerea celor două necropole a dus la deranjarea unor morminte daca-romane. In cimitirul medieval pînă în prezent nu s-au
constatat suprapuneri de morminte. In cadrul
necropolei medievale s-a constatat ordonarea mormintelor în şiruri aproximativ paralele. Mormintele sînt amenajate după ritul
creştin. Sînt orientate E-V, la unele existînd deviaţii datorită anotimpului în care au
avut loc înmormîntările. Corpul este întotdeauna întins orizontal cu faţa în sus, braţele, în majoritatea cazurilor fiind impreunate pe cutia toracică sau pe bazin sau cu o
mînă rpe bazin şi alta pe •cutia torackă.
Dunării"

48.

Ca o excepţie menţionăm citeva morminte
care au braţele întinse pe lîngă corp sau
antebraţele îndoite şi aduse spre clavicule.
Adîncimea mormintelor variază între 0,701,40 m. O împărţire a mormintelor pe vîrete
şi osexe pune în evidenţă deosebiri vizibile:
46 de morminte de femei, 42 de IC'Opii şi
numai 15 de 1băPbaţi, la 17 morminte neputîndu-se face nici un fel de precizări, fiind
deranjate sau distruse de intervenţii moderne. In 80 de morminte (o proporţie de
660fo) s-au găsit sicrie de lemn de stejar. Au
o formă dreptunghiulară sau trapezoidală,
în majoritatea cazurilor scîndurile fiind prinse cu piroane şi doar la unele morminte de
copii sînt îmbinate prin sistemul ,.coadă de
rîndunică".

O situaţie de excepţie prezintă inventarul
funerar al mormintelor: din cele 120 de morminte, 97 au un inventar bogat şi variat,
adică o proporţie de 800fo. Inventarul format
din monede, fragmente de ţesătură, accesorii vestimentare şi podoabe, a permis încadrarea cronologică a cimitirului in secolele XV-XVIII.
Monede. S-au găsit 107 monede în 69 de
morminte. In majoritatea cazurilor întîlnim
doar o monedă; cu o excepţie menţionăm
M 116 în care am găsit 15 monede. Cea mai
veche monedă este un denar de argint de la
Matei Corvin (1472-1478) iar cea mai nouă
o emisiune de la sultanul Ahmed III (1707).
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Monedele au fost puse în mînă, într-un singur caz fiind depus in gură.
Accesorii vestimentare: nasturi şi potcoave de încălţăminte.
Nasturii. Din bronz, mai rar din argint, au
fost găsiţi în 28 de morminte toate din sec.
XVI. Majoritatea se aflau pe piept, pe partea dreaptă, iar în cîteva cazuri la gît. S-au
găsit cîte 1-2 în mormînt, în mod excepţio
nal, găsindu~ 6 •blulcăţi in M9 , M 4 şi M 54•
După forma sferei pot fi împărţiţi în mai
multe tipuri: sferici, cu partea inferioară
turtită, cu un bumb la partea inferioară sau
semisferici.
Potcoave. In Il morminte au fost găsite
întregi sau fragmentare potcoave de la încălţăminte. De formă ovală, au o grosime
de 0,7-0,8 cm. La cele două capete şi pe
centru au o proeminenţă, ascuţită la capăt,
pentru fixarea pe încălţăminte. Potcoavele
reprezintă un accesoriu mai puţin întîlnit,
prezenţa lor în morminte dovedind existenţa unor locuitori mai înstăriţi.
In cadrul inventarului funerar, podoabele
reprezintă categoria cea mai importantă, remarcîndu-se prin numărul mare de piese şi
prin varietatea lor.
Mărgele. S-au găsit în 16 morminte, toate
din secolul XVI. In general s-au descoperit
in număr mare, oin M13 de exernq>lu, afl!ndu-se 535 de bucăţi. In majoritatea cazurilor
s-au găsit în jurul capului, numai în Ms 7 ,
in plus descoperindu-se şi pe piept. Sint din
sticlă şi au forme variate: rotunde, discoidale, cilindrice sau paralelipipedice. Ca o
excepţie menţionăm cîteva mărgele din ră
şină care au o formă asemănătoare cu a fructului de mură. Culorile întîlnite sînt variate:
albe, galbene, verzi, albastre, citeva pe un
fond albastru sau maro, sint decorate cu
dungi subţiri verticale, drepte sau ondulate,
trasate la intervale regulate, realizate prin
vopsire sau încrustare.
Cercei. S-a descoperit un număr mare, impunindu-se prin frecvenţă două tipuri:
Cercei de tîmplă cu un capăt întors în
formă de buclă. Sint executaţi dintr-o ve-

din bronz, circulară in secţiunea
din bronz, circulară în secţiune
(Pl. II/1). Sint întîlniţi frecvent în morminte,
fiind dataţi la sfîrşitul sec. al XV-lea şi la
începutul sec. al XVI-lea.
Cercei cu pandantiv globular. Cercelul este
format dintr-o verigă, rotundă în secţiune,
ca~re străbate un pandantiv globU!l.ar, alcătuit
din două semisfere unite prin trei sau patru
fire metalice, ale căror capete se înfăşoară
pe verigă (ofig. 1/1). Acest tilp de 'dereei a fost
descoperit în morminte datate în prima jumătate a secolului al XVI-lea.
Inele. S-au descoperit în număr mare, majoritatea cite unul în mormint. Excepţie fac
trei morminte: în două morminte s-au descoperit cite două pe acelaşi deget, iar în al
treilea mormînt un inel a fost găsit la mînă
şi altul pe capacul sicriului. După tehnica în
care au fost executate inelele pot fi împăr
ţite în trei mari categorii:
1) Inele turnate. Din această grupă fac
parte mai multe exemplare;
a) inele cu montura simplă. Inele din bronz
cu veriga semicLoculară in secţiune
(fig. 1/3). Pe unul se găseşte o inscripţie
care s-ar putea citi Alah. Inelele •sînt datate în prima jumătate a secolului al
XVI-lea.
b) Inele cu montura îngroşată. Sînt din
bronz sau argint şi au veriga semicirculară în secţiune. Montura este rotundă
sau ovală. ~f:iJg. 1/4). Sînt datate ~în a
doua jumătate a sec. XVI.
c) Inel cu montura în formă de rozetă. Este un inel masiv din bronz cu veriga semkirculară în secţiune. (fig. 2/1-3).
Datat în a doua jumătate a secolului al
XVI-lea; la acest inel nu am găsit încă
analogii.
2) Inele cu montura lipită. După forma
verlogii pot fi impă•rţite în mai multe
grUIPe.
a) Inele cu veriga circulară. Din această
grupă fac parte două inele de argint.
Veriga, circulară in secţiune, este decerată cu incizii adînci, ciroulaore, ce dau
rigă simplă,

rigă simplă,
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impresia unei torsade. Pe ea este lipită
o plăcută romboidală, ce are incizată o
rozetă în patru petale, încadrată într-un
chenar ce urmăreşte laturile rombului.
b) Inele cu veriga torsionată. S-au descoperit două exemplare. Unul din bronz
are lipită o plăcuţă romboidală decorată
prin indzie cu un moUv cruci'form.
(fig. 2/4). Celălalt, din argin1, are ;sudată
pe verigă o rozetă, ce are inJCizat un motiv floral. Inelele sînt datate in sec. XVI.

ADAMEŞTEANU

c) Inele cu veriga lamelară. In această
grupă intră mai multe inele, majoritatea ·din argint. Veriga, simplă sau cu o
nervură longitudinală, are lipit pe ea un
a1pHc de- forma unei inimi. (1ig. 3/2-3).
Un exemplar are incizat în centru un semn
asemănător cu litera J mare. Inele de acest
tip sînt datate în secolul XVII.
Cercetarea fiind la început, considerăm
prema:tur formularea unor concluzii. Totuşi,
unele ipoteze de lucru se cuvin a fi menţio-

Fi·g. 1. Piese de inventar din necropola de la Enisala.
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nate. Din punct de vedere cronologic, necropola medievală de la Enisala este singura de
acest fel studiată pînă acum în Dobrogea. Din
această cauză, cercetarea noastră este îngreunată, situaţia de aici neavînd un termen de
comparaţie apropiat. Ne vom referi cu precă
dere la necropolele din Ţara Românească şi
mai puţin la cele din Moldova, unde cu excepţia cimitirului orăşenesc de la Suceava şi
a celui de la Izvoarele nu s-au cercetat sistematic alte necropole din această perioadă.

In

este total difenumai menţionarea, în ordine orono:ogică, a unor necropole, este suficientă. }\şa
este cazul cimitirelor de la Cetăţeni, Măică
neşti, Drobeta Turnu-Severin, Buda-Buzău,
Tînganu, etc.
N-am menţionat descoperirile de la Curtea
de Argeş Suslăneşti sau Coroana pentru că
mormintele de aici aparţinînd unor domnitori
sau boieri nu pot fi comparate cu cele dintr-o
Ţara Românească situaţia

rită şi

necropolă sătească.

·Fi·g. 2. Piese de inventar din necropola de la Enisala.
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i'ig. 3. 'Piese de inventar din necropola de la Enisah
După aceste precizări, comparativ cu mormintele din necropolele menţionate mai sus,
să încercăm să facem citeva observaţii. La
Enisala, în cele trei campanii care s-au succedat pînă !În prezent s-au descoperit 150 de
morminte la care se adaugă cele distruse cu
ocazia construirii şoselei şi a caselor din jur.
Aici s-au făcut înmormîntări din sec. XV
pînă în sec. al XVIII-lea, fapt ce dovedeşte
existenţa neîntreruptă a satului. Ipoteza este
confirmată deocamdată de situaţia din capă
tul secţiunii. Aici într-o primă perioadă se
fac înmormîntări pînă in al treilea sfert al
secolului al XVI-lea, după care se observă o
intrerupere pînă l'a începutul secolului al
XVII-lea. In mormintele din sec. al XVII-lea,
datate cu monede de la Murad IV (16231640) şi Ibrahim I (1640-1648}, trebuiesc legate de o extindere a necropolei de sec. XVII.
Locuitorii aveau conştiinţa unei limite a necropolei din sec. al XVI-lea dar nu ştiau
exact această limită. ~a se explică, credem,
intercalarea unoc mol'ffiinte din secolul XVII
printre morminte din secolul XVI pe de o
parte, iar pe de altă parte spaţiul mare dintre M 4s, M 44 şi M 45 , M 46 •
Inventarul prezintă o situaţie aparte, neavînd un termen de comparaţie apropiat in
nici o altă necropolă sătească din ţară. In

primul rînd, frapează numărul mare al mormintelor cu sicrie. Faţa de celelalte necropole, unde pentru secolele XV-XVI numărul
mormintelor cu sicrie este foarte mic, aici se
constată o prezenţă aproape 100% a mormintelor cu sicrie. Explicaţia că existenţa sicrielor denotă unele elemente mai avute este
contrazisă, măcare in parte, de unele morminte care au sicriu, dar nu au inventar. Mai
mult, în secolul al XVII-lea la nici un mormint nu s-a găsit sicriu, nici măcar la cele
cu inventar deosebit. Aceasta cind in ţară,
pentru secolul XVII, situaţia este diferită;
numărul inmormîntărilor cu sicrie este mm
mare faţă de sec. XV-XVI. S-ar putea ca
lipsa sicrielor in sec. XVII să constituie un
element de ritual al unei populaţii străine, tot
creştine care a fost primită să se înmormînteze la marginele necropolei. Lipsa unei analize antropologice ne împiedică să răspundem
deocamdată cu precizie.
Analizind componenţa inventarului funerar, pe secole, observăm unele deosebiri. In
nici unul din mormintele din secolul al XVIIlea nu s-au găsit pînă acum mărgele, nasturi globulari sau potcoave. Aceasta s-ar putea să vină in sprijinul ipotezei de mai sus,
dar o putem lega şi de o schimbare a modei
veşmintelor in secolul al XVII-~ea.
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Indiferent de perioada din care sînt, unele
morminte se detaşează prin inventarul lor
funerar deosebit de bogat. Se remarcă M 28 ,
cu fragment de ţesătură de mătase cu fir de
argint aurit, M 1 , cu cercei şi două inele, M 54 ,
în care s-au găsit două inele, dintre care unul
cu piatră. La polul opus se situează unele
morminte care nu au nici un fel de inventar.
Situaţia reflectă foarte bine diferenţele sociale din sat, existenţa unor elemente mai
avute. Prezenţa unor pietre mai deosebite care n-au putut fi prelucrate de m~teri 'locali
se explică prin existenţa la numai 8 km a
oraşului Babadag, cel mai important oraş din

49 - Matertale

şi cercetări

.arheologice

nordul Dobrogei din timpul Evului Mediu.
Pentru o marre parte din inventarlrt mormintelor exiSită analogii cu materialele cercetate din necropolele medievale de la est şi
sud de Carpaţi, aceasta dovedind încă o dată
legăturile neîntrerupte dintre aceste teritorii.
Sperăm ca cercetările viitoare să confirme
ipotezele noastre şi să ducă la precizarea unor
probleme nerezolvate încă: limitele în timp
şi spaţiu ale necropolei, organizarea şi dezvoltarea sa, raportul dintre aşezare şi necropolă.
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SAPATURILE ARHEOLOGICE
DE LA ILIDIA
[COMUNA CICLOVA ROMÂNA]
[Campania 1978]

Cercetările arheologice executate in anul

1978 au vizat, în principal, două obiective:
cimitirul feudal timpuriu de pe dealul Obliţa şi aşezarea prefeudală din lunea Vicinicului, identificată în punctul cunoscut sub
denumirea locală de Moara Gherghinii. Ţi
nînd seama de rezultatele obţinute cu ocazia
săpăturilor din acest an, vom insista mai
mult asupra cercetărilor de pe dealul Obliţa,
pe care le prezentăm în continuare.
Obiectivul nostru este situat la sud-vest
de actuala vatră a satului Ilidia, inălţindu-se
pe partea stingă a văii rîului Vicinic cu cea
80 m deasupra luncii. Dominînd strategic
imprejurimile, de pe Obliţa ,se deschide o
largă perspectivă spre sud şi vest, pînă departe dincolo de apa Nerei, către Munceii
Locvei şi Cula Vîrşeţului. Aici, în perioada
1969~1977, au fost identificate şi cercetate
o biserică cu plan circular - avînd rol de
capelă cimiterială - , o necropolă feudală
timpurie de inhumaţie, o locuinţă fortificată
de mari dimensiuni şi mai multe construcţii
anexe. In acest an au fost trasate cinci secţiuni la est, sud şi vest de biserica rotondă,
continuîndu-se cercetarea necropolei înconjurătoare şi încercindu-se o delimitare a sa
pc direcţiile menţionate.
Secţiunea notată 8 30 , trasată la vest de
rotondă, s-a dovedit a fi sterilă din punct
de vedere arheologic. Limita estică a necropolei în stadiul actual al cercetărilor nu poa-

te fi precizată. In această zonă, în anul 1978,
s-au deschis trei secţiuni orientate de la
nord la sud, avînd dimensiunile următoare:
627 de 9 X 2 m; 8 28 de 11 X 2 m şi 8 35 de
1OX 2 m, in care au fost cercetate 14 morminte. La sud de rotondă a fost deschisă
secţiunea, notată în plan 8 29 de 10 X 2 m,
în care au fost dezvelite patru morminte.
Astfel, pînă în prezent, numărul mormintelor cercetate în această necropolă nobiliară
se ridică la un total de 37 de morminte,
dintre care vom prezenta numai 18, adică
pe cele mai recent semnalate. Precizăm că
numerotarea mormintelor pe care le prezentăm acum continuă pe aceea din anii
1969 şi 1973.
M 20 - a fost cercetat în 8 27 , constatîndu-se că scheletul deranjat a fost în bună
parte macerat. Din schelet s-a păstrat doar
humerusul ambelor braţe, fapt care nu ne
permite să precizăm poziţia acestora. Craniul turtit era aşezat spre partea stîngă.
Obiecte de inventar nu s-au descoperit.
M 21 - semnalat în aceeaşi secţiune. Starea de conservare a scheletului este foarte
precară. Defunctul a fost aşezat în poziţie
orizontală, pe spate, cu orientarea E-V. Braţul drept a fost aşezat pe bazin iar celălalt
pe abdomen.
M 22 - a fost cercetat în 8 28 la 0,35 m
adincime. Din el s-a păstrat numai craniul
turtit. Lîngă craniu erau aşezate o piatră
şi o cărămidă fragmentară.

49"
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M 23 - este păstrat mai bine decît celelalte morminte. A fost semnalat de asemenea în secţiunea _28. Craniul se prezintă uşor
deformat şi înclinat spre piept. Braţele se
prezintă puternic îndoite din cot cu palmele
aduse pe clavicule. In jurul craniului am
găsit două lespezi de piatră. în zona picioarelor s-a descoperit un cui de fier forjat.
Groapa acestui mormînt a tăiat, deranjind,
mormintul M 26. În această zonă a fost gă
sită şi o monedă. Este posibil ca moneda
să provină de la M 26 întrucît s-a găsit in
zona craniului.
M 24 - scheletul s-a păstrat fragmentar
şi din acest motiv nici mă.car poziţia braţelor nu se poate preciza. Craniul strivit şi
uşor deformat, este aplecat spre dreapta.
Sub mandibulă s-a găsit un fragment de
monedă. In zona superioară a craniului erau
aşezate două lespezi înguste.
M 25 - a fost cercetat tot în secţiuneaS 28 •
Scheletul foarte bine păstrat e aşezat în poziţie orizontală cu orientarea E-V. Craniul
este uşor deformat avînd maxilarul inferior
căzut. Ambele braţe au fost aduse pe piept.
Nu s-a găsit nici un obiect de inventar.
M 26 - s-a păstrat numai craniul. Scheletul din acest mormînt a fost deranjat şi
probabil scos parţial, cu ocazia îngropării
defunctului din M 23.
M 27 scheletul puternic macerat nu
păstrează decît oasele lungi ale membrelor.
M 28 - a fost cercetat spre nord de M 27.
Scheletul este relativ bine păstrat avind braţele aduse pe abdomen. La picioare, de o
parte şi de alta, in zona tibiei erau aşezate
lespezi de piatră.
M 29 pare a fi un mormint de copil.
Oasele foarte macerate s-au păstrat doar
fragmentar. Ambele braţe erau aşezate pe
bazin. Craniul păstrat parţial prezintă pe
maxilar urme de oxidare, probabil, de la
o monedă.
M 30 - mormintul a fost răscolit şi total
deranjat.
M 31 - a fost cercetat în S 28 • Scheletul
s-a păstrat fragmentar. Craniul era defor-

mat iar bazinul parţial distrus. Poziţia braţelor nu poate_ fi precizată.
M 32 - acest mormînt a fost cercetat in
S 29 • Oasele s-au păstrat numai fragmentar.
Poziţia braţelor este dificil de precizat.
M 33 - a fost cercetat in aceeaşi secţiune
ca şi M 32. Oasele lungi s-au păstrat intregi.
Tibia stingă este fragmentară. Ambele braţe
erau aşezate pe piept.
M 34 - scheletul este destul de bine păs
trat. Claviculele sint rupte. Braţul sting este
îndoit spre claviculă, iar dreptul este aşezat
pe piept. Lîngă el a fost gă.sit un inel de
argint.
M 35 scheletul aşezat pe spate in poziţie orizontală este orientat pe direcţia E-V
şi se păstrează destul de bine. Clavicula
stingă lipseşte. Ambele braţe erau aşezate
pe bazin.
M 36 - a fost cercetat in S 35 • Oasele se
prezintă foarte fragile şi slab conservate.
Craniul este deranjat iar clavkula stîngă
lipseşte. Ambele braţe sint aduse pe abdomen.
M 37 - cercetat în aceeaşi secţiune prezintă un schelet relativ bine conservat. Braţul sting se află lîngă corp, iar dreptul este
îndoit pe bazin.
Completăm această descriere cu citeva observaţii de ordin strati.grafi.c care permit o
mai bună înţelegere a situaţiei mormintelor
prezentate mai sus. Stînca nativă apare deja
la adîncimea de 0,35-0,60 m. In toată zona
cimitirului, au crescut salcîmi şi ulmi ale
căror rădăcini au deranjat mormintele în cea
mai mare parte. Din cauza solului stincos
conturul gropilor este greu de precizat. In
general aceste gropi coboară, in funcţie de
înclinaţia terenului, pînă la patul de stîncă
nativă.

în această campanie,
mai vechi cu privire
la orientarea mormintelor (E-V, fireşte cu
micile devieri determinate, după cum se pare, de perioada înmormintărilor), ritul funerar şi încadrarea cronologică a necropolei.
Observaţiile

confirmă

făcute

constatările
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După poziţia braţelor
mătoarele

variante:

s-au putut stabili ur-

a) -cu braţele aşezate pe piept
b) -cu braţele aşezate pe bazin
c) - cu braţele aşezate pe abdomen
d) - cu braţele puternic îndoite din cot
şi aduse în sus cu palmele pe davicule.
Precizăm că toate aceste variante se încadrează în grupele stabilite şi constatate
în toate necropolele feudale timpurii cercetate, pînă în prezent, pe teritoriul Banatului
de sud.
Inventarul funerar destul de sărăcăcios,
descoperit in această campanie, constă din
următoarele obiecte:
1 - o monedă de argint - nedeterminată găsită în M 26.
2 - un fragment de monedă, de asemenea nedeterminată, găsită în M 24.
3 - un inel din argint masiv găsit în
apropierea scheletului din M 34. AJCest obiect
de podoabă are chatonul lucrat din acelaşi

corp cu veriga fiind ornamentat prin incizie.
Decorul este compus dintr-un scut împodobit cu motive florale a vînd in interior in ·
cizat un animal fabulos reprezentînd un corp
de cal acoperit cu solzi, cu picioarele terminate prin ghiare de vultur şi cu o coadă
de leu. Pentru acest decor am găsit analogii numai în ceramica bizantină smălţuită
şi ornamentată de la Păcuiul lui Soare, unde
se datează din secolele XIII-XIV.
În concluzie, considerăm că descoperirile
semnalate în campania din anul 1978, nu
aduc elemente noi sau modificări în privinţa
incadrării cronologice a necropolei nobiliare
de la Ilidia-Obliţa, care aşa cum s-a stabilit, încă din anii 1969-1973, se datează din
secolele XII-XIV, fiind contemporană cu
locuinţa fortificată şi cu construcţiile anexe,
cercetate în zonă. Desigur, că această necropolă la fel ca şi rotonda, aparţineau feudalilor locali - cnezilor autohtoni care stăpî
neau castelul din apropiere şi conduceau
districtul românesc privilegiat al Ilidiei.
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RAPORT PRELIMINAR
DE CERCETARE ARHEOLOGICA
LA GORNEA-LIUBCOVA

A. Date despre statiune
a.

G ornea, comuna Sicheviţa, judeţul Ca-

raş-Severin.

arheologice au vizat in acest
an următoarele obiective:
- continuarea săpăturilor in locul numit
"Căuniţa de Sus", pentru lămurirea problemelor ridkate de cercetarea vestigiilor aşe
zării neoli ti ce, construcţiilor din epoca romană, aşezărilor şi necropolei din perioada
prefeudală şi feudală timpurie.
- continuarea săpăturilor in punctul numit "Tărmuri" pentru cercetarea urmelor
unei aşezări hallstattiene aparţinînd culturii
Basarabi identificată aci în anii trecuţi.
- executarea unui sondaj de verificare
pe terasa dealului Vodni.ac şi continuarea
săpăturilor sistematice în fortificaţia şi aşe
zarea de epoca bronzului de pe dealul Pă
Cercetările

zărişte.

La

de Sus", spre est de ferma
la cea 200 m distanţă a fost deschisă secţiunea s41 şi s42• cu dimensiunile
de 10X2 m, cu axa N-S, cu capătul sudic
fiind orientate pe axa stîlpilor de telefon
3 şi 4.
In secţiune au fost semnalate un complex
Starcevo-Criş, în care s-au descoperit importuri Vinca A, un complex Vinca A şi un
cimitir feudal timpuriu din care au fost preparate 16 schelete numerotate in continuarea celor două identificate in anii trecuţi
"Căuniţa

romană,

pe aceeaşi terasă, dar la vreo 80 de m spre
vest.
Pentru precizarea problemelor care s-au
ivit pe parcursul săpăturii a fost deschisă,
la 20 cm est de s42 o altă secţiune s43• cu
dimensiunile de 15 X 2 m, capătul nordic al
acestuia din urmă fiind pe aceeaşi linie cu
capătul nordic al secţiunii 42, iar cel sudic
cu 5 m mai spre sud. Ulterior ambele secţiuni au fost prelungite pînă la dimensiunile
de 20 m in partea sudică, obţinindu-se o
suprafaţă de 80 m 2 • Complexul StarcevoCriş, orientat nord-est-sud-vest, nu a fost
decît parţial preparat, deoarece se continua
in partea de răsărit dincolo de aria secţiu
nii 43. Lăţimea complexului era de cea
2,30-2,50 m, adîncimea de 0,65-0,80 m,
lungimea nu a putut fi precizată. Complexul
vincian a fost numai parţial preparat în s42•
partea sa vestică depăşind aria secţiunii, zona de sud fiind distrusă de un mormint
medieval.
Un complex de epocă romană - romană
tîrzie, identificat în aceeaşi zonă se prezenta
distrus în cea mai mare parte de mormintele necropolei medievale care au antrenat
fragmente ceramice, obiecte de sticlă şi metal pînă la adincimea de 0,65-0,80 m, in
zona gropilor de morminte. Este foarte probabil că acel complex să fi fost un şopwn
sau o construcţie de suprafaţă cu pereţii dtn
material perisabil, care nu au lăsat nici un
fel de urmă arheologică,
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B. Descrierea descoperirilor pe nivele
a. In afara orizontului de locuire StarceVinca nu au mai fost descoperite
şi alte nivele preistorice de locuire.
b. Complexul de epocă romană sau romană tîrzie nu a lăsat prea multe urme arheologice.
c. La adincimea de 0,70-0,80 m a fost
identificat un nivel de înmormîntări, o necropolă feudală de inhumaţie din care s-au
cercetat 16 morminte.
vo-Criş şi

C. Aportul campaniei din punct de vedere
ştiinţific şi al patrimoniului
a. Săpăturile din zona de est a terasei de
la "Căuniţa de Sus" confirmă că locuirile
neolit1ce aparţinînd culturilor Starcevo-Criş
şi Vinca se extind şi in această parte acoperind terasa aproape in întregime, pe o
lungime de cea 2 km. Această situaţie presupune o locuire densă şi de lungă durată,
cercetările viitoare putind să aducă noi contribuţii la cunoaşterea ei.
b. Cimitirul de la "Căuniţa de Sus" este
cel de-al patrulea descoperit în hotarul satului Gornea (comuna Sicheviţa), aparţinînd
ca şi celelalte trei, epocii feudaie. Pe baza
ritului de inmormintare şi a inventarului
funerar compus dintr-un cercei de argint lucrat in filigran cu lobul in formă de mură,
un cercei cu capul in formă de "S" şi o bră
ţară de bronz cu capetele lăţite, considerăm
că acest cimitir este cel mai timpuriu din
zona Clisurii de Sus şi din seria celor descoperite şi cercetate pe teritoriul localităţii
Gornea. Inventarul funerar se încadrează
cronologic in secolele XI-XII, cu centrul
de greutate in secolul al XII-lea. Lipsa altor
obiecte de inventar ne determină să încadrăm această necropolă începînd de la sfîrşitul secolului al XI-lea şi pînă către mijlocul sec. al XII-lea.
Pe aceste considerente şi avind în vedere
situaţia sa in teren, socotim că necropola
aparţine aşezării feudale timpurii identifi-

în anii anteriori in punctele "Zomoniţe" - "Pod Păzărişte" - "Tăr
muri". Suprafaţa cercetată nu a reuşit să
delimiteze nici una dintre laturile cimitirului. Pentru cercetările viitoare este necesar
să se aibă în vedere delimitarea cimitirului,
stabilirea relaţiilor sale cu locuirea sau locuirile amintite şi de asemenea cu cimitirul
situat la cea 250-300 m spre nord-vest, pe
promontoriu! cunoscut sub denumirea locală
de "Tîrchevişte", cercetat de asemenea in
anii trecuţi.

cată şi cercetată

D.

Documentaţia grafică şi

foto

a. Există ridicarea in plan a aşezaru şi
obiectivelor arheologice din hotarul localităţii Gornea, trimisă la Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional în anii trecuţi. Ridkarea este la scara de 1 : 5 000, urmează ca
in anul 1979 şi 1980 să se treacă la executarea unor ridicări topo, pe sectoare mai restrinse, la o scară de lucru convenabile
(1 : 200).
b. Au fost fotografiate şi desenate. cele
16 morminte cercetate, de asemenea, planul
secţiunii şi profilele de săpătură.
Rapoartele de săpătură şi interpretar·ea rezultatelor V'Or face obiectul unor materiale
publicate în revista Banatka, 'culegere de studii şi materiale a Muzeului judeţean de istorie din Reşiţa.
Prin materialele recoltate din săpături,
patrimoniul Muzeului a fost îmbogăţit cu
citeva piese şi obiecte de reală valoare muzeistică.

F. Restaurarea şi conservarea obiectelor
mobile scoase din săpături se face in laboratorul Muzeului judeţean de la Reşiţa.
G. Documentaţia de săpătură se află in
prezent la tovarăşul Gheorghe Lazarovici,
colaborator extern de la Muzeul de istorie
al Transilvaniei, care urmează -s-o predea
instituţiei din Reşiţa.
H. Toate obiectele şi materialele provenite din săpăturile de la Gornea · se păstrează
în depozitul Muzeului judeţean.
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Lucrările au fost efectuate in cadrul acti-

practice cu cercul "Prietenii muzeului şi al monumentelor istorice" avind un
caracter de durată.
A.a. Cimitirul cu ruine se află in partea
de sud.,..est al satului, în vecinătatea bisericii reformate actuale, pe un promontoriu.
Se încadrează în categoria de ansamblu mo-

vităţii

numental.
Săpătura executată în campania actuaa avut ca obiectiv începerea dezvelirii
fundaţiei unei presupuse biserici. Era de presupus ea ea să se dateze Jn sec. XIII-XV.
Ruinele unei biserid, orientată est-vest se
profila pe sub rvegetaţie. Dimensiunile estimative de 10 X 20 m indiJca o biserică din
epoca amintită. Cercetarea avea ·ca prim
obiectiv stabilirea planului exact şi forma
(tipul) sanctuarului a cărei urme s-au şters
cu ocazia înmormîntărilor moderne. Un alt
s·cop era acela de a oolecta noi piese arhitectoni·ce pe lîngă cele existente în lapidarul
Muzeului de istorie al Transilvaniei, piese,
care constituie documente de referinţă pentru evoluţia avhitecturii gotice din T!fansilvania, îndeosebi pentru Şantierul de const·ructori de la Cluj-Mănăştur şi Cluj.
B.b. Din cauza înmormîntărilor moderne
nu s-a putut lucra cu secţiuni lungi trasate
perpendi·cular pe zidurile exterioare. Am ales
soluţia deschiderii unei ·casete de 8 X 8 m în

B.

lă

50 - Materiale

~1 cercetări

arheologice

de nord-est al ruinei unde am presupus că vom surprinde o parte din sanctuar şi
sacristie. Aid am reuşit să deoopertăm ultimele 2-3 rinduri din fundaţia bisericii din
sec. XIV-XV. şi un fragment din pardoseală
din les,pezi legat de fundaţie. Zidul sanctuarului este construit din !bloclllfi mari fasonate
spre feţele exterioare şi din umplutură (emplecton) din fragmente de 'cărămizi, pietre de
rîu şi de carieră.
Lipit de zidul sanduarului s-a descoperit
o încăpere de 3,60 X 4,50 m fiind pardosit
cu pietre de rîu şi cărămidă. Această încă
petre •comunica ;cu sanctuarul. S-a constatat
că între 3,20-3,70 m, socotit de la est, în zidul sanctuarului s-a operat nişa unei uşi.
In fundaţia sanctuarului şi a sacristiei au
fost găsite pietre fasonate refolosite. Sînt de
o altă calitate şi culoare decît cele prinse în
feţele exterioare ale zidului propriu-zis. Intre acest;ea se recunoaşte un fragment de
capitel executat în stilul romanicului tîrziu
şi cîteva mici fragmente de ancadramente
de fereastră de acelaşi stil. Piesele refolosite
probează existenţa unei biserici anterioare
secolului XIV-XV., probabil din secolul al
XIII-lea, construită aici in stilul romanicului
tîrziu.
Intre fragmentele de cărămizi din emplecton şi pardoseala sacrh;tiei s-au găsit şi că
rămizi romane. Pe două dintre aceste piese
colţul
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s-au găsit ştampila Leg. V. M.acedonka.
Aceste piese puteau să ajungă aici dintr-un
monument roman din aJpropiere sau aJr indica
dhiar existenţa pe aiC€Bt loc a unei clădiri romane, poarte un turn de observaţie (Istoricul
Orban Balazs ne informează asupra existenţei in apropiere a unui 'Sanduar Tidicat în
cinstea lui Vulcan).
Cu ocazia săipăturii, pe lîngă cele amintite,
au fost găsite şi numeroase fragmente de
frescă şi cîteva fragmente de ceramică.
In sacristie am dezvelit o nişă dreptunghiulară,
adincită
sub nivelul pavajului
(-1,40 m) ifiin:d 'Căptuşită cu zid tencuit. In
ea nu s-a găsit nimic. Presupunem că a fost
golit sau de căutători de comori sau cu ocazia unei înmormîntări mai recente. Un indiciu sigur în acest sens este acel mormint
în ~cai'e soheletul a {QSt gfu>it "[mpa'C'hetat"
fiind aşezat deasupra nişei, in colţul de
sud-vest al sacristiei.
Descoperirea adevereşte o tradiţie ora1J
vehiculată in comună prin care se afirmă

familii dintre foştii fruntaşi ai los-a îmbogăţit ,,jpe!Ste noapte" găsind
o comoară în cimitir.
Zidul de vest al sacristiei a fost străpuns
de un mormînt în dreptul căreia s-a găsit
o monedă din bronz sau un aliaj slab de
argint (probabil un quarting al regelui Sigismund de Luxemburg).
a. Piese de importanţă deosebită:
1. 2 buc. cărămizi cu ştampila Leg. V.
Mac.
2. Fragmente arhitectonice romanice
3. Fragmente arhitectonice gotice.
4. Monedă de la sf. sec. XIV.
5. Fragmente de frescă.
G. Documentaţia se află la conducătorul
şantierului, la Muz. Ist. al Trans.
H. Materialele rezultate din săpături sir.t
depuse la Şcoala generală din Săvădisla. La
terminarea investigaţiilor ele vor intra in
patrimoniul Muzeului de istorie al Transilvaniei pentru păstrarea definitivă.
că două

calităţii
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RAPORT PRELIMINAR ASUPRA
CERCETARILOR ARHEOLOGICE
DE LA CURTEA NOUA
DIN BUCURESTI
'

În decursul orînduirii feudale oraşul de reşedinţă voievodală Bucureşti a beneficiat de
două principale curţi domneşti. Curtea Veche amenajată către jumătatea secolului al
XVI-lea peste vestigiile cetăţilor anterioare1 şi Curtea Nouă datorită lui Alexandru
• Ipsilanti. Documentele vremii consemnează
faptul că în timpul războiului din 1769177 4 vastul palat din centrul de atunci şi
de astăzi al Capitalei a fost puternic avariat. Reparaţiile stabilite de arhitectonii vremii necesitau importanta sumă de 300 pungi
de aur. La îndemnul specialiştilor Alexandru
Ipsilanl.i, figura cea mai luminoasă a grupului de demnitari fanarioţi, şi-a propus abandonarea Curţii de pînă atunci şi construirea
altui ansamblu arhitectonic. S-a ales terenul
acoperit cu viţă de vie din imediata apropiere a ctitoriei lui Mihai Viteazul de lîngă
Podul Mihai Vodă. Lucrările au început în
martie 1775 2 şi s-au continuat, cu unele
intermitenţe, în prima etapă, pină în 1782,
dată ce marchează scoaterea ctitorului din
scaunul de domnie. El a fost înlocuit cu
Nicolae Caragea (1782-1783) şi apoi cu Mihai Suţu şi Nicolae Mavrogheni (1786-1789).
Panait 1. Panait, Aristide Ştefănescu, Muzeul
Curtea Veche Buc. 1 1973. "Au început deci zidirea
în martie a anului trecut 1775 şi-abia la sfîrşitul
acestui an 1776 s-a isprăvit clădirea "notează
Sulzer ...
2
Hurmuzachi, Documente, XIII, p. 172-173;
fdem, XIV-a, p. 1231-1232.
1

Descrieri interesante asupra reşedinţei domneşti de la Izvor, aparţin lui Lady Crasen
soţia ambasadorului britanic la !stambul. Sasită la Bucureşti în iunie 1786 distinsa personalitate a fost primită de Nicolae Mavrogheni, prilej cu care are loc vizitarea Curţii
Noi. Din relatările sale reiese existenţa a
două curţi, prima fiind rezervată pentru garnizoana domnească, cea de a doua avind
drept edificiu central palatul de reşedinţă.
Înfăţişarea palatului ne este cunoscută datorită descrierilor şi altor martori autori
uneori contradidorP, pr€'Cum şi din acor~
darea realizată de Luigi Mayer în 1794•. Din
această primă in'făţişare a unui obiectiv bu~tean redat de un martor ocular deducem
elementele esenţiale ale arhitecturii edirin.ului început de o echipă de meşteri tratlsilvăneni, şi continuat de zidarii· şi rtîmpl>ari
bucureşteni. Reţinem planul in forma literei L, cu patru foişoare avansate pe faţada
centrală ce permite vederea spre albia riului Dimboviţa.
Planurile datorate topografilor austrieci,
Fr. Purcel şi Fd. Ernst, ridicate în 17901791 surprind şi alte construcţii printre care
8

Paul Simionescu Paul Cernovod e a n u, Cetatea de scau~ a Bucureştilor, Buc.,
1976.
• A d r i a n C o r b u, Bucureşti Vechi, Bucureşti 1936, Pl. 2. Imaginea este incompletă. Originalul acestei acuarele păstrat la Muzeul Bucureşti.
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o casă prelungă pe latura de est a palatului,
Biserica Curţii ş.a.s
Curtea Nouă inregistra prima avarie in
timpul ocupaţiei de către trupele austriece,
conduse de prinţul de Saxa Coburg. La
14 decembrie 1789 focul a mistuit o paete
din palat, mai precis, aşa cum rezultă din
studiul acuarelei lui Luigi Mayer, latura. de
est, Domnia abandonează pentru o scurtă
perioadă reşedinţa din Dealul Spirii. In 1798
noul domn Constantin Hangerli îşi propune
repararea palatului făcut de către antecesorul său numai cu două decenii in urmă.
Pentru obţinerea sumelor necesare s-a procedat la scoaterea la mezat a perimetrului
Curţii Vechi. Lucrările au pornit în primă
vara anului 1798 prin concentrarea unui mare număr de meşteri din Bucureşti şi din
ţară. Documentele nu sînt suficient de concludente asupra amploarei intervenţiilor supravegheate de însuşi domnitorul H~ngerli.
In această structură Curtea Nouă se va menţine pînă în decembrie 1812, cind un incendiu, catastrofal avariază palatul. Cu catastrofa din 22 decembrie 1812 se incheie, în mod
practic, existenţa celei de a doua Curţi domneşti principale din Bucureşti. Deceniile care au urmat pînă in 1864 n-au făcut de''Î.t
să accentueze degradarea vestigiilor. Alexandru I. Cuza hotărăşte construirea Arsenalului Armatei pe cea mai mare parte a
perimetrului domnesc. Cu acest . prilej se
efectuează amenajarea terenului, lucrare in
cursul căruia multe din zidurile văzute de
pictorul francez Nichel Bouquet în 1841 au
fost dărămate.
Curtea Nouă sau Curtea Arsă cum este
cunoscută în istoria Bucureştilor a stăruit
mai de mult în atenţia arheologilor medievişti. In primul rînd a atras atenţia cadrul
geografic, un pinten de terasă care avansează puternic în lunea Dîmboviţei oferind
condiţii deosebite de locuire. Pe tăpşanul ce
îndulceşte panta spre rîu se află fosta mă
năstire Mihai Vodă, studiat arheologic în5

G eor g e

D.

cureşti, Bucureşti,

F 1 ore s c u,
1935.

Din vechiul Bu-

cepînd din 1953 de către Gheorghe Cantacuzino şi Sebastian Morintz. Rezultatele
obţinute au văzut lumina tiparului în rapoarte detaliate şi studii. 6 La rîndul lor hrubele din str. Cazărmii, folosite drept depozite de alimente pentru cerinţele Curţii s-au
studiat şi restaurat 'cu două decenii în urmă. 1
Nu s-a putut face nimic pe locul palatului
din motive determinate de funcţionalitatea
instituţiilor găzduite aici.
Proiectarea construirii centrului politicaadministrativ al patriei într-un teritoriu şi
Dealul Spirii a impus reluarea ce·rcetări1or8.
Cu sprijinul Facultăţii de Istorie din Bucureşti s-a executat o primă campanie, in perioada 15 septembrie-15 noiembrie 1978.
Secţionind martorul de terasă pe axa lui
longitudinală Şanţul I, a inscris 132 m, că
zînd perpendicular de clădirea palatului. Cel
de al doilea şanţ deschis pe suprafaţa ce
păstrează
fundaţiile
edificiului domnesc,
orientat est-vest a măsurat 80 de m. Şanţu
rile III-IV de mai mici proporţii (21,5 m
şi respectiv 16,5 m), au permis precizarea
planului capelei domneşti. In fine, şanţul V
lung de 19 m a fost trasat in zona palatului
pe latura de vest. In total campania 1978
a înregisilrat săparea a oca 450 m.p. şanţ
şi casete.
Stratigrafia terenului a fost puternic afectată de amplele şi repetatele intervenţii din
ultimul veac. Cert este faptul că exceptind
resturile unei gropi neolitice găsite in Ş II,
nu au fost reperate decît urme de locuire
tîrziu medievale. Putem afirma acum că atit
aşezarea din epoca bronzului cit şi cea getodacă, precizate in incinta mănăstirii Mihai
Vodă şi în imediata vecinătate nu s-au extim; şi rpe Dealul Spirii. Cercetările confirmă
6 Bucureşti,

şi

ale

Rezultatele săpăturilor arheologice
istorice din anul 1935, Bucureşti,

cercetărilor

1954, p. 45-106.
7
G h eor g h e

C a n t a cu z i n o, Cercetări arheologice pe Dealul Mihai Vodă şi împrejurimi, in
Bucureştii de adinioară, Bucureşti Hl59. p. 115-123.
8
Colectivul de cercl'lare a fost alcătuit din Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, Vasile Boroneanţ, Vasilica Lancuzov.
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'întrutotul faptul că în sec. al XVIII-lea, panta
Uranusului din zilele no·astre nu intrase în
perimetrul de construcţii ale !bucureştenilor
şi era teren ~eu:ltivabil. De aceia primele depuneri arheologi•ce identifiooarte la Curtea
Nouă se plasează în a doua jumătate a soc.
al XVIII-le•a.
Principalele obiective precizate în teren
prin campania 1978 au fost: palatul dom:..
nesc, capela Curţii, cimitirul, construcţiile
anexă. Toate aceste vestigii se înscriu pe
o suprafaţă de oca. 9 000 m.p. şi ele apa·rţin
părţii centrale a ansamblului arhitectonic
domnesc. Astăzi este concludent fapt•Jl ci't
reşedinţa din Dealul Spirii se compunea din
cel puţin trei curţi: prima delimitată de zidurile ce merg paralel cu str. Bateriei şi
str. Mihai Vodă avansată pînă la baza ultimei pante a dealului şi care nu putea depăşi
12 500 m.p., curtea doua care concentra palatul, biserica, chioşcurile şi în fine cea de
a treia mult mai întinsă decît primele care
era rezervată serviciilor militare şi de gospodărire a vastului ansamblu. Această a treia
curte, care nu a intrat în atenţia cercetării
pînă în prezent, depăşea 50 000 de m.p.
A,tm subliniat aceste date pentru a atenţiona faptul că deşi construită la sfîrşitul
sec. XVIII, în plină perioadă de descompu-·
nere a relaţiilor feudale, Curtea Nou:i r:1mîne tributară tradiţiei de amenajarea reşedinţei centrale de stat. Ea reia de fapt
structura de bază a Curţii Vechi sau a altor
palate cum sînt acelea de la Potlogi, Mogoşoaia, Doiceşti şi în parte Vă·căreşti. Ca
atare moştenirea feudală, păstrată prin filiera ctitoriilor brîncoveneşti era încă puternică, în pofida deceniilor de stagnare a
construcţiilor de mare amploare provocate
de domniile fanariote.
Cele trei secţiuni desohi•s·e în suprafaţa
ocupată altădată de palat nu sînt suficiente
pentru a recompune planul edificiului central. Se poate spune totuşi că fundaţiile s-au
păstrat pe o suprafaţă de cel puţin 1 416 m.p.,
cifră concludentă pentru a afirma că avem
de-a face cu cea mai amplă construcţie ridi-

cată
şi

în

în intregul veac fanariot la Bucure1ti
Ţara Românească.

Situaţia stratigrafică şi studiul materialelor de construcţie indică în mod sigur două
mari etape de construcţie, prima fiind mult
mai atent executată. S-a lucrat cu cărămidă
de 27 cmx 14 cmx4,5 cm, mortar rezistent,
amestecat cu pietriş, peretele atingînd grosimea de 0,90 m. In această fază latura de
vest a palatului beneficia de pivniţe acoperite cu planşeu din bîrne de lemn. Cea de
a doua fază, intervenită după un incendiu,
a condus la turnarea altor fundaţii prin
care s-a obţinut o redistribuire a spaţiului.
Cu acest prilej s-a recurs Ia anularea subsolului, prin umplerea lui cu pămînt castaniu purtat, cloţuri de cărămidă, bolovani
de piatră etc. De data aceasta pavimentul
încăperilor de la parter s-a amenajat din
cărămidă dispusă in forme ce diferă de la
cameră la cameră.
Din datele de care beneficiem acum putem
arăta că parterul corpului central al palatului era format din 2 încăperi distribuite
cîte şapte pe trei rînduri. Dimensiunile acestor camere, variază între 16 m.p. cum se
înregistrează in porţiunea de mijloc a palatului şi 8 m.p. aşa cum indică vestigiile
de pe latura de yest. Este de menţionat faptul că cea de a doua faţă a afectat numai
primul rînd de încăperi dinspre faţadă, fiind
legate de modificările intervenite în acest
sector. La 70 m sud de palat se afla capela
domnească făcută din cărămidă. Se cunoaşte
numele arhitectului italian Macri care a executat lucl'1area şi anul de construcţie 1776.
Fundaţiile păstrate în pămînt indică existenţa unui lăcaş cu hore laterale, cu pereţi
groşi de 1 m, absida altarului beneficiind
de o grosime de 2,10 m. Este de fapt singura
eonstrucţie de acest gen cunOI.Scută în Bucureşti care a avut o diferenţă atit de p!It-:!r ·
nică între grosimea pereţilor laterali şi ;Jbsida de est. Două mari faze de con:>:Tucţie
se disting şi la acest lăcaş. La început opera
arhitectului italian urma un plan trilobat,
pentru ca în 'faza a doua, intervenită la
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scurtă perioadă, să se recurgă la un plan
de sală. Astfel zidurile absidelor au fost
abandonate, ridicîndu-se noi pereţi laterali.
In schimb a fost mărit axul longitudinal al
bisericii. Este greu de precizat motivul care
a impus noua soluţie. S-ar putea să fie efectul unui seism care a făcut ca biserica domnească să fie reclădită, situaţie despre care
documentele scrise nu amintesc nimic. Cert
este faptul că această capelă centrală, deosebită de aceea a ostaşilor, numită ~i Spirea
Veche, a cunoscut două mari etape de zidire,
abandonîndu-şi pe parcursul existenţei planul iniţial.
Pe latura nordică a lăcaşului s-a precizat
'Cimitirul, format numai din persoane mature. La cele 22 de morminte cercetate nu

a fost găsit mm1c din inventarul funerar.
Cimitirul respectiv s-a alcătuit după abandonarea Curţii Noi in prima jumătate al
sec. XIX. Toţi 'Cei .deshumaţi în campania
1978 par a indica o provenienţă ostăşească.
Spaţiul existent între palat şi capelă a că
pătat în sec. XVIII-XIX cîteva constrllcţii
de mică întindere. Unele dintre acestea sint
ridicate către jumătatea sec. XIX, după
abanldon:area Curţii Arse.
Cercetările arheologice de salvare de la
Curtea lui Alexandru lpsilanti, au adus importante date privitoare la ansamblul arhitectonic bucureştean, subliniind continuitatea tradiţiei constructive româneşti în evul
de mijloc tîrziu.
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RAPORT PRELIMINAR ASUPRA
CERCETARILOR DE SALVARE
-EFECTUATE LA HANURILE ZLATARI
ŞI CONSTANTIN VODA
DIN BUCURESTI
'
[Campania 1978]

Lucrările

edili tar-urbanistice, ce au afectat fostul pod al Mogoşoaiei, au surprins în
zona Zlătari, urme ale fostelor hanuri Zlă
tari şi Constantin Vodă, ale unui lăcaş din
sec. al XVI-lea, şi ale necropolei Zlătari.
Fosta mănăstire Zlătari menţionată în
două documente la 1667 şi 1677, a fost reconstruită în anul 1705 cu ajutorul spăta
rului Mihai Cantacuzino, în mahalaua aurarilor pomenită la jumătatea sec. al XVII-lea,
pe locul unui lăcaş mai vechi.
Monumentul a suferit grave aV!arii la cutremurele din 1802 şi 18'38, incepind să fie
refăcut in 1850---<1852 şi in a doua jumătate
a sec. al XIX-lea, o restaurare făcîndu-se în
1907-1908. In 1903 hanul mănăstirii fiind
foarte degradat fusese demolrat.
Cercetarea de salvare întreprinsă în spaţiul
cuprins între strada Lipscani şi Calea Victoriei, a dezvelit un subsol lung de 31 m, şi lat
de 14 m, 'compartimenta't în incăperi legate intre ele prin uşi şi arce in plin centru,
construcţie realizată din cărămidă (26-27 X
X 13-14X4-5 cm) legată cu straturi de
mortar rezistent. .Pe latura nordică a subsolului se mai citeau urmele a şase ziduri
orientate nord-sud, a două nişe răsuflători
şi amprentele unor bolţi.
Lăţimea unor încăperi este de 3,50 m iar
înălţimea la cheia bolţii de 2,80 m. Laturile
de est, sud şi vest numai păstrează .arhitectura originară, fiind distruse de lucrările de
escavare. Colţul de nord-vest şi latura de

vest prezintă transformări provocate de refacerile din sec. al XIX-lea. In profilul sudic
al săpăturilor au fost reperate urmele unor
morminte, inventarul lor fiinCI. afectat în
timpul lucrărilor, în două cazuri întîlnind o
monedă de argint tocită şi un bumb de metal
puternic degradat.
Intr-o fostă fîntînă, aflată în vecinătatea
laturii de vest a subsolului au fost surprinse
oase de animale şi cîteva fragmente ceramice
din sec. al XVI-lea.
Săpătura executată la sud de spaţiul aflat
în atenţia noastră, a dezvelit ziduri din bolovani de rîu şi cărămidă ce aparţin unui lă
caş de cult din sec. al XVI-lea. Latura de
sud a acestui vestigiu, a fost dezvelită numai
pe o lungime de 10 m şi este construită din
bolovani de rîu ce alternează de şiruri orizontale de cărămizi. La - 2,40 m faţă de
cota actuală se află un decroş, ce indică nivelul de călcare în sec. al XVI-lea cînd a
fost ridicată biserica. Zidăria laturii de sud
a pddvorului a fost surprinsă pe o lungime
de 2 m, iar zidul despărţitor pronaos naos,
legat de latura sudkă, lung de 3,60 m şi lat
de 1-1,40 m a fost decopertat in întregime.
Pronaosul are o lungime de 1,50 m, iar naosul de peste 10 m, latura de est nefiind precizată încă.

Planul acestui lăcaş era de navă, cu pridvor, pronaos, naos şi altar. In stratul de pă
mînt amestecat cu mult moloz ce acoperea
zona, au fost surprinse fragmente de olane
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din acoperiş resturi din fresca cu flori colo- f~i c-titor, presupunîndu-1 pe Constantin Marate în albastru şi fragmente de coloane din ·vrocordat. Cercetarea de salvare întreprinsă
piatră cu 12 laturi şi soclul pătrat, ce au
nu poate să stabilească ctitorul, precizînd nuaparţinut pridvorului.
mai faptul că avem de a face cu o construcţie
Săpătura executată pentru plantarea unei
care din punct de vedere arhitectonic şi conconducte de apă a scos, de la O, 70 m mai structiv se încadrează în repertoriul monumulte pietre funerare şi cruci din piatră, mentelor realizate în răstimpul sfîrşittilui sec.
bogat ornamentate cu motive florale hrînco- al XVII-lea şi în prima jumătate a sec. al
veneşti şi ,post brîncoveneşti.
XVIII-lea. In perioada de funcţionare hanul
Inscripţiile de pe aceste pietre în greacă,
era unul dintre cele mai mari stabilimente de
slavonă şi chirilică arată că aici s-au făcut
acest gen, considerat al doilea dUipă Hanul
inhumări din sec. al XVIII-lea pînă în a
Şerban Vodă. Hanul a fost afectat de cutredoua jumătate a sec. al XIX-lea, cea mai ve- murul din 1802 şi distrus de incendiul din
che piatră descoperită datind din 1721. Ea 1847. După 1852 etajul a fost demolat, iar
aparţine vornicului Karai Ianache iar cea mai
între 1894-1900, pe locul fostului han s-a
recentă poartă anul1837. O piatră cu inscripconstruit Palatul Paştelor după planurile arh.
ţie bilingvă în greacă şi română, aparţine polAL Săvulescu.
covnicului Ianulie şi jupănesei Alexandra, inCercetarea arheologică a evidenţiat în ahumaţi la 15 martie 1741. Situaţie creată prin
ceastă zonă, latura nordică a subsolurilor hadislocarea pietrelor de la locul lor, va ridica nului. Zidurile groase de 1,10 m sînt făcute
probleme în reidentificarea mormintelor.
din cărămidă (28-29 X 14-15 X 4-5 cm) leMotivele brîncoveneşti dăltuite cu măies gată cu straturi de mortar de var hidraulic.
trie, care ornamentează aceste pietre fnne- Subsolul cercetat era alcătuit din două pivrare, ne face să afirmăm faptul că vigoarea niţe longitudinale orientate nord-sud, lungi
stilului brîncovenesc s-a manifestat pînă că de 9 m şi o pivniţă patrulateră cu latura de
9 X 10 m cu stilp central şi patru calote semitre a doua jumătate a sec. al XIX-lea.
Alte 18 morminte ale fostei necropole Zlă sferice. Arhitectura subsolului este .bine retari, au fost identificate, unele avînd un in- prezentată prin ocniţe monolobate şi triloventar variat, fonnat din inele de argint au- bate, ferestre crenelate tencuite în exterior
rit ('SeiC. XVIII-XIX) monede turceşti (a,ocele cu frescă colorată cu albastru. In exteriorul
din timpul lui Ahmed III 1703-1730; Ab- zidurilor au mai fost surprinse bucăţi din
dulhamid I 1774-1789), cruciuliţe din sidef fresca albă ce le acoperea, iar în interior încăJperi văruite. Amprentele holţilor din sec.
şi bronz, resturi din încălţăminte şi îmbră
al XVII-lea, arată că subsolt11rile aveau bolţi
căminte.
cu
lunete. Durpă distrugerile provocate de cuRecentele escavaţii au afectat şi teritoriul
din imediata vecinătate a fostului ansamblu tremurul din 1802, bolţile prăbuşite au fost
înlocuite cu bolţi specifice acestei periZlătari, a·colo un:de planurile cartografi-ce
din 1790-1852 menţionează Hanul Constan- oade în construcţia laică bucureşteană, iar
tin Vodă. Săpătura executată în spaţiul dili- zidurile longitudinale consolidate cu cîte doi
mitat de str. Stavropoleos şi Cl. Victoriei, a contraforţi de o parte şi de alta a lor. Latura
dezvelit zidurile hanului mai sus amintit. de sud a subsolurilor s-a consolidat prin construirea unor arce de zidărie ce se descarcă
Tradiţia bucureşteană şi scrieriile unor istorici ai Bucureştiului, consideră că hanul a pe un pilon central şi pe zidurile originare.
fost înălţat pe locul fostei case a Bălăcenilor,
Astfel, subsolul a fost scurtat cu aproape
pe la 1690, de către Constantin Brîncoveanu. 1 m apărînd în această parte un fel de gaStudii mai recente nu atribuie hanul acelu- lerie de arce şi piloni de zidărie. La exteriowww.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
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rul laturei de nord se construiesc trei camere
(2,35 X 2,80 m) legate prin uşi sparte in zidul originar, mărindu-se astfel subsolul.
In

hanul primeşte noi conpe laturile de vest şi est, în timpul
cercetării întîlnim fundaţiile acestora. Toate
aceste transformări au afectat atit planimetria originară cit şi arhitectura monumentului.
aceiaşi etapă,

strucţii

51 -Materiale

şi cercetări

arheologice

In concluzie se poate spune că cercetarea
de salvare a contribuit la identificarea a două
foste hanuri bucureştene, la îmbogăţirea datelor privitoare la arhitectura lor, la completarea datelor furnizate de planurile cartografice şi documentele de epocă.
Rămîne însă o problemă în discuţie atribuirea Hanului Constantin Vodă, unuia dintre cei doi voievozi ctitori ai mai multor
monumente bucureştene.
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MARTURII ISTORICE
ÎN PIATA OPEREI DIN TIMISOARA
'

Deşi întreprinse cu alt scop decît acela al

arheologice a vechii vetre a oradin Piaţa Operei
au atras atît atenţia specialiştilor cît şi a marelui public, întrucît săpăturile de mari proporţii efectuate într-un loc foarte apropiat
de străvechiul nucleu istoric al cetăţii şi al
oraşului, întreţineau speranţe mărturisite
sau nu - de a afla citeva urme ale istoriei
urbei.
Neîncheiate încă, şi deşi ele nu au adus
elemente spectaculoase, excavările de a1c1
completează date deja cunoscute; ele pot fi
considerate un început pentru studiul topografic-arheologic al oraşului, care va trebui
întreprins în anii care vin. Din acest punct
de vedere devine decisivă amploarea săpătu
rii: atît în suprafaţă cît şi în adîncime. Lucrările din Piaţa Operei constituie o premieră între lucrările de sistematizare a oraşului
dar şi una arheologică, prin dimensiunile deosebite ale lucrării.
Dintre observaţiile interesante prilejuite
de excavări notăm cea referitoare la natura
sedimentar-aluvionară a 'solului; deşi acest
fapt este cunoscut de multă vreme, el a apă
rut de abia acum la lumina zilei pe o suprafaţă atît de mare. Mai mult decît atît s-a putut observa şi confirma prezenţa unei vechi
albii de rîu - un vechi braţ al Begăi (care
pînă în secolul XVIII purta denumirea de Timiş sau Timişel) astăzi dispărut şi care se
întindea între clădirea Muzeului Banatului şi
investigaţiei

şului Timişoara, lucrările

'

actuala Casă de Mode, curgînd de la est spre
vest pînă în faţa operei, de unde se îndrepta
-pe sub restaurantul Ana Lugojana- spre
sud-vest. Straturile alternative de
verzui
şi nisip marchează această albie dispărută. Interesant este faptul că aceasta apare figurată
pe stampe şi hărţi medievale ale cetăţii Timişoara, ca braţul care înconjura cetatea şi
castelul Huniazilor şi în dreptul ei se afla celebra "Poartă a Apei"; oa urmaTe calitatea
de izvor primordial a acestor stampe şi hărţi
este pe deplin confirmată.
In cursul lucrărilor de excavare pentru pasajul subteran au ieşit la iveală fundaţiile
unor ziduri solide din cărămidă care coboară
in sol mai bine de 3 m; acestea sînt fundaţiile zidurilor de apărare a cetăţii Timişoara
ridicate la mijlocul secolului al XVIII-lea în
sistemul de fortificaţii "Vauban", ridicate în
timpul unor aprige conflicte austro-turceşti
pentru supremaţie asupra sud-estului european. In cazul vestigiilor scoase la iveală în
Piaţa Operei este vorba despre rămăşiţele
unuia dintre bastioane şi a porţii Petrovaradinului.
Este interesantă tehnica de fondare a zidurilor, vizibilă în cursul acestor săpături: pe
o reţea de pari înfipţi vertical în pămînt la
o adîncime consideraoiTă - peste 1 m - s-a
aşezat o altă reţea de grinzi orizontale care
la rîndul ei suportă partea inferioară a zidului de cărămidă. Este o tehnică de construcţie veche, folosită încă la construcţiile antice
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medievale, acolo unde în condiţiile unui
sol moale, nisipos, trebuia să se asigure o
fundaţie mai compactă a construcţiilor masive. hstfel de fundaţii au apărut in zona situată între magazinul Modern şi rectoratul
Institutului Politehnic şi ele reprezintă fundaţiile unui vechi bastion Vauban, demolat
- împreună cu celelalte bastioane şi porţi ale
cetăţii în cursul unei nesăbuite politici de
modernizare a aspectului oraşului, campanie
începută în ultimul deceniu al secolului trecut şi continuată în primele două decenii ale
secolului nostru.
O altă categorie de vestigii constructi,-e
scoase la lumină de recentele săpături este
reprezentată de canalele de evacuare a apei
din reţeaua municipală în secolele XVTIIXIX. Construcţii de cărămidă cu bolţi semicirculare reprezentau o reţea destul de complicată care nu mai este cunoscută astăzi in
intregime. Tradiţia locală pune în legătură
aceste canale cu presupusele vechi tuneluri
care legau cetatea de diferitele zone .limitrofe
oraşului. Săpăturile recente au oferit publicului posibilitatea de a se convinge asupra
destinaţiei reale şi a perioadei de construcţie
a acestor canale.
Astfel de canalizări au apărut lîngă colţul
de sud-vest al Casei de Mode, în apropierea
intrării pe strada Alba Iulia şi in dreptul
unuia dintre stîlpii de afişaj din faţa operei,
dar şi în dreptul restaurantului lacto-vegetarian. Reţeaua de canale drena apele reziduale spre Bega.
Succesiunea pe verticală a unor nivele de
umplutură pe o înălţime de mai bine de 3 m,
marchează înălţarea pe verticală a nivelelor
de călcare din jurul castelului în cursul secolelor XIV-XIX, iar pigmentarea cu cărbu
ne şi ,gronule de căn~midă a nivelelor Tespedive ilustrează momente de refaceri constructive ale castelului, după incendii şi distrugeri. Nu dispunem de materiale arheologice care să permită stabilirea unei cronologii mai exacte a succesiunii depunerilor din
această zonă; aflarea pe cel mai de jos nivel a unor cărămizi şi a unor fragmente eeraşi

mice data bile în secolele XV-XVI - buză
de oală borcan brun-roşcată smălţuită par·
ţial, de pildă sugerează că ixtcă in evul
mediu dezvoltat s-a circulat pe acest nivel;
ucest fapt lasă speranţe serioase de identificare a unor complexe de zidărie ale castelului în faza lui veche, mai bine păstrate datorită ridicării rapide a nivelului de călcare
în cursul momentelor de refacere constructivă marcate stratigrafic prin nivelele de căl
care succesive amintite mai sus.
In afara unor materiale ceramice feudale
tirzii recoltate în contexte stratigrafice mai
puţin semnificative, reţine atenţia găsirea la
baza fundaţiei unui bastion a unor fragmente
ceramice de epoca bronzului asociate cu coarne de cerb; pe un fragment de vas se află incizată data de 7 mai 1705. Intrucit in Piaţa
Operei n-a fost identificat nici un complex
arheologic in situ de epoca bronzului era desigur vorba de materiale ajunse în poziţie secundară la baza bastionului de secolul XVIII.
Data scrijelită pe vas ar putea fi pusă in
legătură cu descoperiri întîmplătoare intr-un
sit de epoca bronzului din imprejurimi, descoperiri făcute in jurul acestei date de 7 mai
1705; fragmentele ceramice pe care arheologul amator de la începutul secolului
al
XVIII-lea a incizat data de 7 mai 1705 au
ajuns apoi, in împrejurări pe care nu le putem cunoaşte mai indeaproape, la fundaţia
bastionului atunci cînd acesta se ridica, în
prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Toată această situaţie ar fi putut rămîne dubioasă dacă o informaţie bibliografică nu ne-ar
spulbera dubiile asupra autenticităţii faptului arheologic relatat. Intr-o relatare a lui
Berkeszi, custode al Muzeului Banatului pe
la inceputul secolului se spune că încă la
acea epocă din jurul anului 1900, se mai aducea pămînt de umplutură în oraş, dislocat din
nişte ridicături mari de pămînt din imprejurimile Timişorii, pămînt care conţinea urne
funerare, oase de animale, obiecte de metal,
cele mai multe aparţinînd epocii bronzului;
Berkeszi făcea efortul să recupereze cite ce-
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va din material. Dacă pe la 1900 aceste ridicături de pămînt mai existau este lesne de
imaginat abundenţa acestora la începutul secolului al XVIII-lea.
Observaţiile făcute în !Piaţa Operei sugerează oportunitatea unor cercetări arheologice făcute în perimetrul vechiului castel, al

nucleului centrului urban medieval al Timişorii precum şi importanţa unei surse de repertoriere arheologică nefolosită îndeajuns
pînă acum: semnalările de descoperiri arheologice întîmplătoare sau nu, semnalări făcu
te in secolul trecut şi la inceputul secolului
nostru.
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Cercetările arheologice din ultimii ani au

dus la descop€rirea unor noi aşezări şi necropole medievale. Satele medievale cercetate în
Ţara Românească 1 , aparţinînd wcoleloc XIVXVII sînlt in general plasate âe-a lungul rîurilor, ;paralel cu care în timp s-au format
importante căi de comunicaţie de interes economic etc. In lunga lor existenţă aceste
aşezări săteşti au fost influenţate de centrele uribane din apropiere sau din zona submontană, permi~nd totodată o mişcare in
ambele sensuri a diferi'telor grupuri umane2.
In studiul de faţă ne vom referi la Necropola I-a de secol XIV-XV de la Măneşti,
comparativ cu necropola medievală la GrozăveştP şi cu necropola medievală de la Olteniţa-Renie4. Nu ne vom referi la necropola
1 Pa n ai t
I. Pa n ai t, Cercetarea arheologică
a culturii materiale din Ţara Romdnească în secolul al XIV-lea, in SCIV, 2, 22, 1971, p. 258; Pan ai t 1. Panait, Inceputurile oraşului Bucureşti în lumina cercetărilor arheologice, Bucureşti,
V, 1967, p. 7 şi urm.; Ioana Popovici, Cimitirele de la Străuleşti sec. XIV-XVI. Analiză demografică, in St. şi cercet. de antropologie, 1, 10,

1973, p. 15-21.
2

Din u

C. G i u re s c u,

secolele XIV-XV, Ed.

p. 145
3

dală

şi

Ţara Românească

Ştiinţifică,

Bucureşti,

urm.

în

1975,

Georgescu

Laur e n ţi a, Necropola !eude la Grozăveşti, în Studii de antropologie,

13, 1976, p. 11-13. (şi bibliografia).
4

Şerbănescu D. şi

ge s c u,

Necropola

Laurenţia. Geor-

feudală

de la

Olteniţa,

in

V

de sec. XVI-XVII din punctul
Mănăstirea" de la Piua Petrii Oraşul de
Floci5 - şi nici la necropoala medievală de
sec. XVI-XVII - cimitirul I -de la Piua
Petriis deoarece cercetările nu sînt finalizate, expertizările fiind comunicate. Necropola
medievală de la Cîmpulung-Negru Vodă este
încă in studiu de laborator7 •
In cele ce urmează vă prezentăm datele
preliminare sintetice, studiu detaliat comparativ şi demografic urmînd să-1 facem la finalizarea cercetării.
Satul Măneşti se află situat în apropierea
vechiului drum de legătură cu Tîrgoviştea,
pe aceeaşi linie pe Colentina la aproximativ
9 km distanţă fiind descoperit satul Măică
neşti din timpul lui Mircea cel Bătrîn a
cărei cercetare a oferit un valoros material
comparativ studiilor de arheologie şi antropologie.
medievală

Ilfov (şi

file de istorie,

bibliografia).
s con o vi ci

Bucureşti,

1978, p. 157-163

N., Rapoartele de săpătură de
la Oraşul de Floci din anii 1976, 1977 şi 1978 tinute în cadrul "Sesiunilor anuale de rapoarte a
şantierelor arheologice", Bucureşti, Slobozia, Oradea.

s c h i ţ e s c u L., A n ca P ă u n e s c u, V e n e r a R ă d u 1 e s c u, Raportul privind cercetarea arheologică de la Oraşul de Floci în anii 1977, 1978
ţinute la "Sesiunile anuale de rapoarte a şantie
relor arheologice", Bucureşti.
7 Cantacuzino Gheorghe şi
Laurenţ ia
Georgescu, Necropola medievală de la
Cimpu!ung-Negru Vodă (in studiu).
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In staţiunea arheologîcă Măneşti arheologul A. Ştefănescu a descoperit trei necropole,
două de secol XIV.::._XV
şi una de secol
XVI---XVIII.
Noi ne vom referi la necropola I-a de secol
XIV-XV care a oferit spre studiu un bo~at
inventar funerar ceea ce ne permite să avansăm ideia că grupul uman care s-a inhumat
în această necropolă, atinsese un grad de dezvoltare economică mai avansată din moment
ce-şi puteau permite procurarea inventarului
funerar care a fost descoperit asupra inhumaţilor. In studiile sale arheologul A. Ştefă
nescu a făcut incadrarea corectă în timp a
acestei descoperiri, căci deşi satul era menţio
nat în secolul a XVI-lea ca "fiind o moşte
nire pe care o avea Alexandru al II-lea de la
Mihnea cel Rău", necropola la care ne referim este cu aproximativ cu 200 de ani mai
veche de cît prima menţionare a satului în
documente.
In studiul de faţă ne referim la cei 121 de
inhumaţi descoperiţi la Măneşti in necropola
sus menţionată. Datele pe care le vom men-

GEORGSSCU

definitiv din această cauză, sexul şi virsta
putind fi determinate cu mare greutate la
unii subiecţi după cum reiese şi din Tabelul
Nr. 1 şi Nr. 2. Deşi solul a avut o influenţă
corozivă asupra materialului osteologie, arheologul A. Ştefănescu a ridicat toate resturile osoase găsite in morminte, indiferent
de starea în care se găseau, deoarece se mai
pot face unele identifkări şi pe fragmente
extrem rde prost conservate, materialul fiind
necesar şi pentru abordarea aspectului demognafk.
Craniile prezintă un indice cranian care
oscilează intre valorile categoriei mezo-brahicrane, cu un singur caz dolico şi unul hiTabelul nr.
Repartiţia

proeentua!li dupli sex

Sexul

Bărbaţi

Femei
Copii
Nedeterminabili

nr.

%

38
31
34
18

31,40%
25,620fo
28,10%
14,880fo

Tabelul nr. 2
Repartiţia

Grupa de

vlrstă

1nfans 1

(0-7 ani)
1nfans Il

(7-14 ani)

Adolescent

(14-20 ani)

Adult

(20-30 ani)

nr.

proeentualA dupA vîrstA
%

19

IJ.5,700fo

15

12,40%

9

7,44%

6

4,960fo

exclusiv grupul uman
(121 de inhuma1i), deoaTece pentru studiu demografic avem nevoie de exhumarea exaustivă şi de limitele de funcţionare
a necropolei pentru a calcula speranţa de
viaţă a comunităţii înhumate etc.
Materialul prezintă o stare de conservare
nesatisfăcătoare un12le aspecte le-am exclus
ţiona

caracterizează

menţionat

11

Grupa de

vtrstă

Matur 1, II, III

nr.

%

60

49,600/&

(60-x ani)

3

2,480fo

N edeterminabfli

9

7,44%

(:ro--60 ani)

Seniti

perbrahicran la limiita inferioară a categoriei,
cu forme vari<1bile in majoritate ovoid-sfenoid-pentagonoid in norma verticală şi in
fOTmă de casă-bombă în norma ocd.pitală.
Frunţile sînt uşor spre mijlociu arcuite, încadrind.u-se între limitele frunţilor inguste
şi mijlocii cu superstructurile care urmează
toată gama de la forme uşor reliefate pînă la
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cele cu reliefuri foarte puternice. Feţele sint în necropola de la Grozăveşti şi o repartizare
de înălţime mijlocie, mezoprosope, cu orbite aproape egală mezo-brahicrană la Măneşti
de forme uşor v~ariabile, cu unghiurile rotun- (cu 2 excepţii);
jite, mezoconche, care încadrează nasuri me- dacă feţele subiecţilor de la Olteniţa
zorine. Malarele sint inguste spre lat ca di- Renie s'înt joase şi mijlocii ca înălţime, eşan
mensiune, cu reliefări gradate de foarte uşor tionul masculin de la Grozăveşti se detaşea
la foarte puternic şi cu poziţie fronto-tempo- ză prezentînd oscilaţii de la feţe joase la
ralizată sau temporalizată. Mandibula prezinfoarte înalte; seria feminină din acel18.şi eşan
tă în general forme intermediare, gracile şi
tion fiind asemănătoare cu cea de Olteniţa
robuste.
Reni~e şi cu cea feminină şi maoowlină de
ln cadrul grupului uman studiat mai sus la Măneşti 8 ;
avem subiecţi gracili, înalţi cu proporţiona
- o notă comună seriilor de la Măneşti,
litart;e ~aPmonioasă înhre dimensiunile lungi- Grozăveşti şi Olteniţa-Renie este prezenţa
me-g!'osiane, pe care le găsim atîlt la femei cit unui prognatism alveolar şi a unei prodenţii
accentuate, precum şi o frecvenţă ridicată a
şi la bărbaţi şi un al doilea tip robust, scund,
cariilor
şi 'a uzlllrii dentare (la eşantionul de
cu dizarmonii dimensionale între membrele
inferioare şi superioare la unii subiecţi. Cal- la Măneşti earia dentară este in procent de
59,0D/0 , iar uzura dentară de 56,80/o). Acest
culată după metoda lui Manouvrier, (acolo
lucru
poate fi pus in legătură cu condiţiile de
unde segmentele scheletului postcranian au
permis dimensionarea), talia se încadrează viaţă a grupului uman-tipul de alimentaţie,
între limitele 158,0 cm - 164,4 cm la femei perioada de fertiHitate la femei;
- staturile se încadrează intre aceleaşi lişi între 163,2 cm 178,3 cm la bărbaţi.
mite
şi categorii la toate cele trei necropole
Studiul morfofuncţional făcut pe eşantioa
nele mici de-a Iungul anilor ca şi pe eşan-ti o- menţionate mai sus;
nul întreg (121 de schelete) a relevat preTabelul nr. 3
zenţa unor creste osoase şi a unor impresiuni
Repartiţia procentuali dupi sex
puternice musculare la nivelul inserţiilor
musculare, fapt care ne-a permis să avanOlteniţaGrozăveşt1
Sexul
Măneşti
Renle
săm ipoteza că indivizii mai sus studiaţi erau
destul de omogeni ca grup cu o activitate fi31,40o;0
63,640/o
Bărbaiti
66,67%
zică intensă caracteristică populaţiei agricole
din zona cercetată. Se pare că cu secole în Femei
22,2J20/o
13,64%
25,62%
urmă in zona lor de locuire a existat un me12,730/o
Copii
28,10%
11,11°/e
diu umed, deoarece am putut diagnostica
Nedetennifrecvent maladia reumatismală, cu evoluţii
14,880/o
nabili
deformante şi urmări negative asupra sistemului locomotor.
s G e o r g e s c u L a u r e n ţ i a, Contribuţii la
Comparînd eşantionul de la Măneşti cu cunoaşterea populaţiei medievale din centrul Cîmeşantioanele de la Grozăveşti şi Olteniţa-Re
piei Române în lumina cercetărilor de la Bufteanie am observat următoarele:
Ilfov, în Ilfov - file de istorie, 1978, Bucureşti,
- repartiţia aproape egală a subiecţilor p. 165-167. (şi bibliografia); Ari sti de Ş te fă
masculini şi femenini în toate categoriile in- n e s cu, Cercetarea arheologică a satului Măneşti
Buftea din secolele XIV -XV, Rapoarte de săpă
dicelui cranian de la dolicocran şi hipe:rbratură din anii 1975, 1976, 1977 şi 1978, rapoarte
hicran la eşantionul Olteniţa-Renie; o con- ţinute la "Sesiunile de rapoarte a şantierelor arcentrare a subiecţilor în categoria bruhicrană heologice".
52- Materiale

şi cercetări

arheologice
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LAURENŢIA

in ceea ce

mortali-tatea la 01ea este mai
crescută la hă~baţi şi mai scăzută la femei
şi copii compaTatiiV cu serie de la Măn~ti
(vezi talbelul nr. 3).
Dacă din punct de vedere tipologie seriile
de la Olteniţa-Renie şi Grozăveşti sînt omogene sub raportul caracterelor generale europoide prezentînd în ordinea frecvenţei următoarele tipuri: mediteranoid, mediteranoid
teniţa-Renie şi

.priveşte

la

Grozăveşti,

GEORGESCU

cu elemente nordice, mediteranoid cu elemente est-europide, nordic cu elemente est-europide, protoeuropoid, puţinele cranii care au
păstrat masivul facial - în grupul studiat de
la Măneşti - aparţin tipului europoid cu predominenţa elementului mcditeranian. Deci
ne permitem să avem nişte rezerve, la data
aceasta, în încadrarea strict tipologică a Mă
neştiului.
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G. TROHANI,
C. BUZDUGAN,
A. ULANICI,
1. CHICIDEANU,
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D. DRACUS

RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
·ARHEOLOGICE DIN ANUL 1978
ALE M.I.R.S.R. ÎN CADRUL
SANTIERULUI NATIONAL TURNU
'
'
MA CURELE

A

1

n anul 1978 un colectiv de arheologi de la
Muzeul de Istorie al R.S.R. a trecut la cercetarea sistematică, in teren, a zonei ce urmează a fi afectată de lucrările complexului
hidroenergetic Turnu Măgurele Nikopol,
începute deja din luna aprilie a anului trecut.
Precedate de o amplă cercetare perieghetică desfăşurată în două etape, in zona TraianSeaca-Turnu Măgurele-Islaz-Corabia-Bechet,
săpăturile arheologice de salvare s-au efectuat pe tronsoane, fiind atacate mai întîi
obiectivele ameninţate atît de lucrări, cît şi
de eroziunea naturală. Incepute în luna iunie, săpăturile au fost executate în următoa
rele locuri:
1. Bechet, jud. Dolj.
In punctul "Gheţărie I.C.I.L.", colectivul
format din Augustin maniei, George Trohani şi Dan Drăguş a cercetat în cursul lunii
august un grind de nisip. In acest loc a fost
identificat un strat de cultură remaniat conţi
nînd material arheologic (ceramică) aparţi
nînd perioadei de tranziţie de la eneolitic la
epoca bronzului, culturile Cernavodă III Celei şi Coţofeni. Nu au fost surprinse nici
un fel de complexe de locuire.
Cu ocazia taluzării unui mal a fost descoperită o unealtă din silex, unifacială, caracteristică culturii de prund.
2. Grojdibodu, jud. Olt.
Il ultima parte a lunii august 1978, George
Trohani şi Dan Drăguş au cercetat în punctul "I.A.S." urmele unei aşezări neolitice,
52"

aparţinînd unei faze tîrzii a culturii Criş, iar
apoi în punctul "La Marinescu", situat tot în
extremitatea de est a localităţii Grojdibodu,
o aşezare Dridu, descoperind 10 locuinţe din
care au putut fi săpate 8.
Locuinţele, de tip bordei, aveau un plan
dreptunghiular cu dimensiuni de cea. 5 X 4 m,
cu o podea de lut bătătorit. In locuinţa nr. 1
s-au descoperit un cuptor şi o vatră cu gardină din pietre, în locuinţele nr. 4 şi 7 cîte
un cuptor, iar în locuinţele nr. 2 şi 6 cîte
două cuptoare. Toate cuptoarele cercetate
erau săpate în pămîntul viu, avîpd gura ceva mai sus de dt nivelul .podelelor de ·lut.
Ceramica descoperită in locuinţe cuprinde
vase borcan, lucrat Ia roată şi decorate cu
striuri şi linii în val incizate.
Aşezarea a fost datată pe baza materialului ceramic în secolele IX-X e.n.
In cursul săpăturilor a mai fost descoperit
întîmplător, într-o prăbuşitură a falezei, o
statuie înfăţişînd un leu, statuia ce va fi
aparţinut unui complex funerar roman din
teritoriul sucidavens.
3. Hotaru, corn. Grojdibodu, jud. Olt.
Săpăturile efectuate în luna octombrie au
fost conduse de un colectiv format din C.
Buzdugan şi 1. Chicideanu. A fost trasată o
secţiune orientată NVN-SES, perpendiculară
pe marginea falezei fostei bălţi Potelu, în locul numit "Coasta lui Cuzma". In cursul să
păturii au fost cercetate două locuinţe semiîngropate, de plan dreptunghiular, cu axul
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lung orientat E-V. Datorită pantei naturale,
latura de N a locuinţelor a fost adîncită pînă
la -0,40 m de la vechiul nivel de călcare, obţinîndu-se astfel o podea orizontală. In interior cele două locuinţe aveau cîte o vatră de
formă ovală, aşezate direct pe podea şi avind
în jur pietre risipite. Podelele din lut bătă
torit aveau o grosime de 2-3 cm.
Inventarul celor două locuinţe se compune
din fragmente ceramice de la vase lucrnte la
roata rapidă sau la cea înceată, din pastă că
rămizie, brun-închisă sau cenuşie. Forma cea
mai frecventă este vasul borcan cu umăr rotunjit, uşor marcat, gît scund şi marginea
răsfrintă şi îngroşată la exterior. Decorul este
constituit din striuri orizontale care acoperă
întreg corpul vasului, sau, în benzi orizontale, dispuse pe umăr şi întretăiate de linii
în val. Au mai fost găsite şi cîteva cioburi
din pastă fină, de culoare cenuşie cu decor
din linii lustruite dispuse în reţea. In sfîrşit,
semnalăm şi un borcan fragmentar, din pastă
fină, lucrat la roata rapidă, de culoare cără
mizie, cu marginea dreaptă şi uşor îngroşata
la exterior.
In afara materialului ceremic, în cele
două locuinţe a mai fost găsită şi o cantitate remaocabilă de oase de an1ma-le ~bou,
porc, oaie) precum şi cochilii de scoici.
Pe !baza materialu<lui ceramic <:ele două
locuinţe au fost atribuite culturii Dddu şi
data'te in sec. IX-X e.n.

ŞI COT~ABORATORn

La capătul de S al secţiunii, chiar în ruptura falezei au fost descoperite cîteva fragmente ceramice ce prin factura lor se plasează într-o vreme anterioară culturii Dridu.
Este vorba mai întîi, de un fragment de vas
cu corpul bombat, gît cilindric şi marginea
simplă, uşor evazată şi cîteva cioburi de la
o strachină cu marginea răsfrîntă. Ambele
vase sînt nedecorate, dintr-o pastă fină de
culoare brun-închisă cu un uşor luciu. Cele
mai apropiate referinţe le avein pentru aceste
vase în ceramica de tip Susani-Vîrtop, cea
ce ne face să le datăm în consecinţa la înce-·
putul Hallstattului timpuriu.
Tot în ruptura falezei au mai fost găsite
alte două vase fragmentare, din care unul
este decorat pe pîntece cu striuri făcute cu
măturica, iar cel de-al doilea are un decor
din linii incizate dispuse în re\ea pe corp, iar
pe umăr un şir de împtmsături. Datăm aceste
ultime descoperiri în perioada timpurie a
epocii bronzului.
Cum stratigrafic nu a fost înregistrat decît nivelul de locuire aparţinînd culturii Dridu, considerăm ca materialul din epoca bronzului şi cel hallstattian provin din aşezarea
af~ată mai sus pe pantă, de unde vor fi alunecat antrenate de ape. Aşezarea respectivă,
identificată în cursul perieghezei în punctul
"Măgura Cazacilor", urmează
a constitui
obiectivul cercetărilor din 1979.
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RAPORT PRELIMINAR
DE CERCETARE ARHEOLOGICA
CETATEA TURNU
ŞANTIERUL TURNU MAGURELE.
[Campania 1978]

a) Ruinele cetăţii Tumu se află în apropierea Dunării, nu departe de vărsarea Oltului. Zidurile cetăţii, rezultat al mai multor
etape de construcţie, sînt dispuse concentric.
In mijloc se află un puternic turn rotund, înconjurat de un zid de incintă, şi un şanţ,
mărginit de un zid spre interior, cu contraescarpă spre exterior.
b) Cetatea Turnu a fost dărîmată după
1829. Ruinele ei au fost remarcate de August
Treboniu Laurian şi de Cezar Bolliac, precum
şi de Gr. Tocilescu. Unele fragmente arhitecturale refolosite ~i un text al lui Procopius din Cesareea, i-..a determinat să localizeze aici cetatea Turris, presupunere care s-a
înrădăcinat adînc. In perioada 1939~1943 au
fost efectuate la cetatea Turnu săpături sistematice, conduse de Grigore Florescu. Ruinele au fost degajate, stratigrafia fiind cercetată printr-o secţiune transversală. A putut
fi astfel determinat planul fortificaţiei, obţinîndu-se date privind fazele de construcţie.
Cetatea a fost atribuită lui Mircea cel Bătrîn,
postulîndu-se existenţa unei etape iniţiale
de construcţie din sec. IV e.n.
c) Cercetările din 1978 au fost efectuate
din fondurile Comitetului judeţean de cultură şi educaţie socialistă Teleorman.
Planul
săpăturilor a prevăzut două secţiuni axiale
în incinlba .fortifi:caţiei, orientate no·rd-sud
(s.I) şi est-vest (s.II). Secţiunea I-a a fost prelungită la exterior dincolo de şanţul de apă
rare, pe o distanţă, măsurată de la turnul

central, de 30 m spre nord şi 40 m spre sud.
Săpătura, întreruptă la sfîrşitul lunii iulie
datorită atingerii pînzei freatice, a fost continuată în septembrie, cînd nivelul mai scăzut
al apei a permis adîncirea ei cu cea 1 m,
atingîndu-se în interiorul incintei, lîngă ziduri, o adîncime de cea 3,50 m. Nu s-a putut
ajunge însă pînă la talpa fundaţiilor zidurilor, astfel încît o serie de probleme au rămas
în stadiul de ipoteze.
d) Stratul inferior la care a fost oprită să
pătura este un strat de pămînt galben nisipos fără urme materiale. Aipa freatică a împiedicat adîncirea săpăturii pentru a se putea stabili cu certitudine dacă acest strat reprezintă pămîntul viu sau o primă nivelare.
In interiorul incintei, deasupra unui strat relativ gros de mortar, se află un strat de nivelare cu pămînt gălbui nisipos, cu foarte rare fragmente ceramice databile în a doua jumătate a sec. XIV. La partea sa superioară
a fost observat un strat subţire de mortar şi
pietriş. Deasupra sa se găsesc depuneri din
faza iniţială de folosire a incintei, avînd o
grosime de 0,30-0,40 m, straturi de pămînt
cenuşiu pigmentat cu moloz, în care, în păr
ţile de vest, sud şi est, se află numeroşi bolovani mari de piatră, cu materiale arhe~Jlo
gice databile la sfîrşitul sec. XIV - începutul sec. XV. Separate de straturi subţiri de
mortar sau moloz, urmează diferite depuneri
de pămînt cenuşiu-gălbui sau castaniu-gălbui,
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cu o .grosime totală de 0,60-0,80 m, cu materiale databile în sec. XV-XVI. Peste acestea se află straturi de nivelare conţirund
mult nisip, piebriş, şi <urme de mo1oz, cu o
grosime de cea. 0,60 m. Uutimele straturi de
nivelare, de păm'înt cenuşiu - granulos cu
urme de moloz, conţinînd matteriale databile în sec. XVII-XVIII, au o grosime totală de 0,70-0,90 m.
In suprafaţa cuprinsă între zidul de incintă şi zidul care mărgineşte şanţul spre interior, deasupra stratului de pămînt galben nisipos fără urme arheologice, se află, separate de straturi subţiri de mortar, depuneri de
pămînt gălbui nisipos cu rare urme de vieţuire sau materiale a!"heologice. La suprafaţă
se află un strat de cea. 0,60 m de pămînt cenuşiu granulos cu urme de moloz.
Umplutura şanţului de apărare este constituită din pămînt cenuşiu cu moloz, pietre etc.
La exteriorul acestuia, deasupra pămîntului
gălbui nisipos (aflat la o adîncime de cea
1-1,10 m) se află straturi de pămînt cenuşiu deschis alternînd cu straturi de pămînt
gălbui purtat.
B. a) Principalul element al fortificaţiei şi
totodată primul construit este turnul central, cu planul ciocular, avînd diametru! de
cea 17,40 m la exterior şi 11,75 m în interior. Paramentul său exterior este alcătuit
din blocuri mari, făţuite sau cioplite, avînd
între rosturi pietre de dimensiuni mici sau
cărămizi dispuse orizontal sau vertical, fără
o regulă anumită. In interior sînt folosite în
parament şi blocuri de dimensiuni mai mici.
Zidări a are un emplecton din pietre de diferite mărimi legate cu mortar şi este consolidată cu grinzi dispuse transversal şi pe
un traseu poligonal.
De la turn spre exterior, într-o uşoară
pantă, se află un strat gros de mortar, suprapus pămîntului garben fără urme arheologice (la circa 2,40-2,60 m sub actuala suprafaţă a terenului în interiorul incintei, cu
cea 1 m deasupra adîncimii maxime atinsă
de săpătură). Atingînd în vecinătatea zidului circa 0,25 m, stratul se subţiază pe mă-

sura depărtării de turn. Acest strat poate
reprezenta fie nivelul de construcţie al turnului, deşi trebuie ţinut seama că aspectul
zidăriei este asemănător deasupra şi dedesubtul lui, lipsind urme distincte ale unui
şanţ de fundaţie, fie un strat de izolare care
să fi fost amenajat deasupra unei prime nivelări a cărei existenţă ar putea fi presupusă în jurul turnului, care va fi fost construit pe piloţi de lemn (presupunerea formulată de arh. Anişoara Sion). La concluzii certe în această privinţă se va ajunge
numai dacă săpătura ar putea fi adîncită
pînă sub talpa fundaţiei.
Probabil că ridicarea turnului a fost însoţită sau urmată imediat de amenajarea
şanţului şi a zidului care-'l măTginea spre
interior, zid aflat la o distanţă de 15-16 m
de turn. Zidul de incintă împiedică observarea unei legături stratigrafice directe între
turn şi şanţ, însă adîncimea de la care a
fost amenajată fundaţia zidului care măr
gineşte şanţul spre interior (în s. I nord),
ţinînd seama de relieful plan al terenului,
poate fi intenpre.!Jaită ca denotînd o succesiune imediată între momentul construcţiei turnului şi amenajarea şanţului de apărare.
Faptul că secţiunile trasate au tăiat şanţul
în numai două puncte, că săpătura nu s-a
putut adînci, face ca o serie de elemente
să nu fie încă elucidate. Probabil că pămîn
tul scos din şanţ a fost depus spre e~terior
(după cum lasă să se presupună observaţii
din s. !-nord). Şanţul avea o lăţime de peste
6 m; grosimea zidului care îl mărginea spre
interior este - în s. !-nord de peste
1,70 m. Paramentul părţii interioare (păstrat
în s. !-nord pînă la 1,50 m deasupra nivelului de construcţie) este construit din blocuri mici de piatră, sumar făţuite sau cioplite, bine rostuite. Din zidul de contraescarpă a fost scoasă la iveală numai partea
superioară, în s. !-nord, posibilitatea precizării poziţiei stratigrafice a nivelului de
construcţie lipsind. Acest zid fusese descoperit prin vechile săpături în partea de est,
în dreptul vechii intrări.
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Ridicarea turnului central şi probabil amenajarea şanţului a fost urmată de construirea zidului iniţial de incintă, cu un traseu
apropiat de cel circular, la o distanţă de cea.
6 m (ajungînd la 6,40-6,60 m). Observaţii
mai concludente asupra acestui zid s-au putut efectua în s. !-nord şi s. II-est. Din elevaţia zidului se păstrează porţiuni de 1,201,50 m înălţime, cu parametrul din blocuri
de piatră cioplită sau făţuite sumar, de dimensiuni mici, cu rosturile bine conturate.
Fundaţia, din piatră spartă şi mortar, era
lăţită cu 0,45-0,60 m. Nivelul ei de construcţie se află în dreptul primului strat de
mortar suprapus pămîntului galben. Construcţia zidului de incintă a .fost urmată de
o nivelare cu pămînt galben nisipos (în care
se găsesc şi sporadice fragmente ceramice
databile în a doua jumătate a sec. XIV), nivelare în care uneori se pot distinge două
straturi (în s. !-nord de exemplu, separate
de o dungă subţire de mortar).
După efectuarea nivelării menţionate au
fost construite unele ziduri la nord de turn.
A fost descoperit un zid cu un traseu curb,
la cea. 1,20 m de turn, ţesut cu un altul,
orientat aproximativ SSE-NNV. Aceste ziduri au fost construite fără fundaţie; cel dinspre sud atinge o grosime de cea. 0,80 m şi
se păstrează pînă la o înălţime de cea. 1 m.
Nivelul de călcare de după amenajarea incintei se afla deasupra unui strat subţire
de pietriş şi mortar suprapus straturilor de
nicvelare menţionate mai sus. La vest de turn
(s. II-vest) acest nivel este marcat de resturile unui pavaj de bolovani mici, pe un
pat de mortar.
Observaţiile stratigrarfice efectuate succesiunea de straturi de nivelare cu pămînt
galben nisipos despărţite de straturi de mortar - arată că ridicarea principalelor elemente componente ale fortificaţiei (turnul,
şanţul cu zidurile care H mărginesc, zidul de
incintă) a avut loc într-o succesiune destul
de strînsă, poate chiar ca etape ale aceluiaşi
proces de construcţie. Sporadicele fragmente ceramice găsite în straturile de nivelare

corespunzătoare amenajării şanţului şi incintei sînt toate databile în a doua jumătate
a sec. al XIV -lea, ceea ce impune da tarea
construcţiilor menţionate în ultimele decenii ale sec. XIV.
Depunerile din interiorul incintei sînt rezultatul perioadelor de folosire a cetăţii şi
numeroaselor transformări suferite. Numeroasele resturi de cărbune aflate în depunerea suprapusă pietrişului de peste straturile
de nivelare, la nord de turn, pot reprezenta
urmele unui incendiu. Stratul gros cu piatră
şi moloz care se distinge în cele mai multe
părţi ale indntei, conţinînd materiale arheologice databile la sfîrşitul sec. XIV începutul sec. XV., poate fi pus în legătură
cu importante lucrări de refacere a zidului
de incintă. Acesta a fost demolat în cea mai
mare parte (păstrîndu-se din elevaţie, în
părţile de nord şi est, porţiuni înalte de
1,20-1,50 m). Probabil că piatra aflată in
foarte mare cantitate în stratul menţionat
este tocmai rezultatul acestei demolări. Zidul de incintă a fost integral refăcut. In
părţile de sud şi vest ale incintei, el se suprapune şi înglobează resturile demolate; în
părţile de vest şi de nord, traseul său este
întrucîtva diferit (ieşit spre exterior cu cea.
O, 75 m •la est, retras spre interior cu cea.
0,15 m în partea de nord). Dacă în aceste
din urmă puncte resturile vechiului zid au
fost parţial păstrate deasupra nivelului de
călcare la data demolării, se poate constata
în general că urmele ce pot .fi puse în legătură cu refacerea sa se suprapun stratului
cu piatră care a mai fost amintit. De aceea
se poate presupune că această refacere a incintei nu a avut loc mai tîrziu de prima jumă-tate a sec. XV.
Zidul de incintă refăcut avea paramentul
(spr·e interior) din blocuri de piatră de dimensiuni mijlocii, cioplite sau uneori sumar
făţuite; între ele se află bucăţi mici de piatră
sau fragmente de cărămidă. Mortarul folosit
este ceva mai slab. Se observă golurile grinzilor care îl consolidau. Grosimea zidului
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depăşea 2,50 m. Spre exterior se aflau mici
turnuri masive, cu un diametru de cea 3 m.
Probabil că ulterior refacerii incintei a
fost amenajat un pavaj de bolovani mici de
rîu, ale cărui resturi s-au descoperit la est
de turn, pe o lăţime de cea 1,30 m.
Intr-o etapă mai tîrzie, zidul de incintă a
fost îngroşat; zidăria adăugată la exterior
îngldba şi turnuleţele, rezultînd un plan poligonal. Grosimea zidului atingea astfel
4,.30--4,60 m. Zidăria adăugată are in parament blocuri cioplite, avîlid uneori între
ele cărămizi verticale sau orizontale şi fundaţia lăţită cu cea 0,40 m. Imediat după
această sporire a capacităţii defensive a zidului de incintă a fost refăcut şi zidul care
mărginea la interior şanţul de apărare. Nivelul de construcţie a·l acestei refaceri se
suprapune nemijlocit - în s. II-est - stratului subţire de mortar care marchează ridicarea zidăriei adăugată incintei, iar în s. 1nord se află la partea superioară a unui
strat de nivelare de pămînt galben-nisipos
care acoperă fundaţia zidăriei adăugate. Datarea acestor refaceri, ţinînd seama de citeva
fragmente ceramice găsite în stratul de nivelare menţionate, poate fi considerată ulterioară sec. XV.
Ultimele transformări ale fortificaţiei sînt
reprezentate de adăugirea unor turnuri masive în partea de sud a incintei. Unul din
ele, de dimensiuni mici, a fost alipit zidului
de incintă în partea de sud. Al doilea, cu
planul rectangular, avînd paramentul din
blocuri foarte mari de piatră făţuită, întă
rit cu .grinzi dispuse la intervale regulate,
a fost adăugat în partea de nord-vest, la
exteriorul zidului de incintă. Se mai păstrea
ză aici primele trepte ale unei scări care
asigură accesul la partea sa superioară. Alte
transformări au fost aduse incintei în partea
de vest. Aspectul paramentului turnului
central permite presupunerea că şi aici vor
fi fost efectuate anumUe lucrări. Dintr-o perioadă tîrzie datează resturi de canalizare
descoperite la sud de turn.

In săpăturile din 1978 au apărut trei vetre
- una în interiorul incintei (s. 1-nord), celelalte în afara ~anţului de apărare (în s. !sud şi s. !-nord). In s. !-nord, în afara şan
ţului de apărare, a fost descoperit un mormînt de înhumaţie, lipsit de inventar. Scheletul, cu braţele întinse pe lîngă corp., era
orientat vest-sud-vest-est-nord-est.
b) Dintre materialele descoperite în să
pături trebuiesc menţionate în primul rînd
cele legate de funcţia militară a cetăţii: un
număr mare de proiectile, de piatră sau de
fier, de dimensiuni variate (cu diametrul de
15 cm, 12 cm, 10 cm, 7-8 cm sau 4 cm cele
de piatră; 11 cm, 7 cm, 6 cm - cele de fier).
Au fost descoperite diferite obiecte de fier,
în majoritatea cuie, în foarte proastă stare
de conservare.
Ceramica a apărut într-o cantitate destul
de importantă. Materialele descoperite acoperă cronologic perioada sec. XIV-XIX;
lipsesc cu desăvîrşire urmele mai vechi. Au
fost găsite atît fragmente de vase de uz comun, predominînd cantitativ, cît şi ceramică
smălţuită. Trebuiesc menţionate fragmente
de căni cu gura înaltă (tip documentat la
Coconi, Zimnicea şi alte aşezări contemporane din Cîmpia Română), cîteva fragmente
decorate cu incizii pe buză şi pe partea superioară a corpului, fragmente de căni parţial smălţuite, de farfurii sau străchini cu
smalţ de culoare verde, sau fragmente decorate cu sgraffito. Au fost găsite şi fragmentele unor vase intregibile, databile în
perioada mai tîrzie de folosire a cetăţii: o
cană nesmălţuită, două mici văsuţe smălţui
te, un vas de mari dimensiuni, cu pereţi groşi,
friabili, smălţuit în interior.
De remarcat numeroasele cărămizi fragmentare, de di.f·erite forme, găsite în săpă
turi, precum şi fragmentele de olane. Acestea sînt o dovadă a veridicităţii unor elemente ale descrierii lui Evlia Celebi, care
menţiona, la mi•jlocul sec. XVII, că turnul
era învelit cu olane.
C. Campania de săpături din 1978 a permis o mai bună cunoaştere a evoluţiei cetă-
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ţii Turnu. Trebuie precizat că nu există nici
un element care să poată dovedi existenţa
unei etape de construcţie din perioada romană. Cele cîteva fragmente ceramice din
primele straturi de nivelare sînt în exclusivitate medievale. Piesele arhitecturale romane, care au dus în secolul trecut la postularea existenţei aici a cetăţii Turris, sînt
toate refolosite, aduse aici din alte locuri.
Observaţiile stratigrafice arată că primele şi
cele mai de seamă elemente ale fortificaţiei
au fost construite în ultimele decenii ale
sec. al XIV ~lea. Izvoarele documentare atestă rolul cetăţii Turnu în cursul luptelor antiotomane purtate la Dunăre în timpul lui
Mircea cel Bătrîn. Datele arheologice justifică legarea ridicării fortificaţiei de necesitatea apărării Ţării Româneşti de primejdia
expansiunii otomane în această vreme. La
această concluzie ajunsese, pe baza unor consideraţii de ordin istoric, şi autorul vechilor
săpături, Grigore Florescu (Cetatea Turnu,
în Revista Istoriei Română, XV, 1945 IV,
p. 432-464).
Observaţiile arheologice pot fi puse în
legătură cu datele izvoarelor scrise. De remarcat că descrierea lui Evlia Celebi (Că
lători străini despre ţările române, vol. VI,
p. 705) menţionează o amplă acţiune de nivelare, necesară datorită terenului inundabil. Dacă construcţia turnului, şanţului de
apărare şi a zidului de incintă în prima sa
formă poate fi atribuită cu probabilitate
anHor de început ai României lui Mircea
cel Bătrîn, refacerea incintei, ca urmare a
unor distrugeri cauzate probabil de acţiuni
militare, se poate presupune a se fi produs
fie ca urmare a luptelor din ultimul deceniu
al sec. XIV (o inscripţie descoperită prin
vechile săpături, căreia H. Chircă şi C. Bă-

53- Materiale

şi cercetări

lan i-au dedicat un studiu special, menţio
nează o "înnoire" a cetăţii în timpul sultanului Baiazid Yîldîrîm, prin 1397-1398),
fie, mai probabil, după luarea cetăţii de că
tre turci, în 1417. Cît despre celelalte transformări întărirea zidului de incintă, adău
garea turnurilor din partea de sud etc., ele
sînt ulterioare sec. XV, fiind făcute în scopul întăririi capacităţii defensive a cetăţii
în condiţiile folosirii armelor de foc în asediu. Precizări asupra datării lor vor putea
fi obţinute în viitor.
Viitoarele cercetări vor trebui să urmă
rească obţinerea unor date mai precise privind cronologia etapelor de construcţie, aflarea de noi amănunte despre construcţia turnului, amenajarea şanţului de apărare, planimetria exactă a tuturor elementelor fortificaţiei.

D. Rezultatele cercetărilor au fost consemnate prin: ridicarea topografică şi relev eul ruinelor şi zidurilor descoperite în să
pături (arh. A. Sion), profilele vestice ale
s. I-nord şi s. I-sud şi profilele nordice ale
s. II-est şi s. II-vest, la scara 1 : 20. Au fost
executate fotografii în diferite etape ale să
păturilor.

E. Valorificarea muzeistică a obiectelor
rezultate din săpăturile de la Cetatea Turnu se va face în cadrul unităţilor muzeale
din jud. Teleorman.
F. Pentru protejarea ruinelor, săpăturile
au fost astupate la încheierea campaniei.
G. Documentaţia de săpătură în original
se păstrează la Muzeul de istorie al R. S.
România.
H. Obiectele descoperite în săpături au
fost depuse la încheierea lucrărilor la Comitetul Municipal de Cultură şi Educaţie
Socialistă Turnu Măgurele.

arheologice
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O LOCUINTA MEDIEVALA
'
DIN SECOLUL XVI DESCOPERITA
LA ORASUL DE FLOCI

'
Raport preliminar

Locuinţa care face obiectul prezentei co-

ţitori,

municări

existenţa

a fost descoperită şi ·cercetată
aproape integral în cursul campaniei arheologice din anul 1978. Ea a fost surprinsă
iniţial în Secţiunea (S.) XXII, situată la
nord de şoseaua naţională Bucureşti-Con
stanţa, în curtea fermei de păsări a C.A.P.
Giurgeni. Deoarece am avut de-a face cu o
locuinţă mai bine păstrată, resturile construcţiei nefiind deranjate de intervenţii ulterioare, am căutat să o dezvelim în întregime. In acest scop au fost practicate trei
casete Laterale.
Resturile podelei se aflau la adîncimea
de 0,70-1,00 m, fiind acoperite întîi cu un
strat gros de dărîmături (chirpic, bîrne arse), peste care era aşternut un strat de pă
mînt galben în scopul nivelării terenului.
Locuinţa era orientată în lungime aproximativ N-S, cu o uşoară deviere a axului
spre NV-SE; era de formă trapezoidală, cu
următoarele dimensiuni la interior: peretele
de E=5,95 m; peretele 8=4,38 m; peretele
V=5,89 m şi peretele N=3,73 m, ocupînd
o suprafaţă de circa 25 m 2 • Este vorba de
o construcţie din chirpic, aşezată pe tălpi
din bîrne de lemn a căror lăţime, după amprenta păstrată, era de drca 20 cm; acoperişul era probabil din material lemnos (şi
ţă), întrucît nu s-au găsit ţigle, şi cădea probabil în patru ape. In interiorul locuinţei
nu s-au găsit urmele unor pereţi despăr53"

dar repartiţia inventarului indică
unor spaţii diferenţiate ca funcţionalitate. Astfel, în jumătatea sudică a încăperii nu au apărut decît foarte rar resturi ceramice; acestea erau însă foarte
numeroase în partea de nord care servea,
probabil, ca bucătărie de iarnă. In apropierea laturii de vest a locuinţei au apărut
resturi carbonizate - arse in situ - ale
unor bîrne de lemn, probabil provenind de
la grinzile acoperişului sau de la uşă. In
dreptul pereţilor de sud şi de est au apărut
gropi de pari rectangulare, cu latura de 1520 cm, susţinînd probabil o instalaţie de
lemn suspendată. Podeaua locuinţei era bine lutuită. Către mijlocul încăperii am gă
sit resturile unei vetre, iar în colţul de nordest o cantitate mai mare de cenuşă. O groapă mică, plină cu cenuşă, moloz şi cărbune
a fost găsită la exteriorul aceluiaşi colţ de
încăpere pe latura de nord (gr. 8).
Pe mijlocul laturii de nord a locuinţei, în
interiorul unei încăperi-anexe, tot din chirpic dar fără urmele tălpii de lemn, a apă
rut groapa de provizii apoi menajeră a locuinţei (gr. 7). Groapa era de formă perfect cilindrică, cu diametru! de 1, 75 m şi
adîncimea de 0,50 m. Din interiorul ei s-au
scos bucăţi de chirpic, cenuşă, lemn ars,
fragmente ceramice smălţuite şi nesmălţui
te, cîteva oase de oaie, pasăre şi peşte, un
fragment din tablă de bronz şi cîteva obiec-
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te nedefinite din fier. Podeaua încăperii
anexe a fost refăcută, aplicîndu-se o nouă
lutuială peste cea veche. Pe marginea ·gropii menajere, în partea opusă peretelui de
nord al încăperii principale a apărut o vatră bine păstrată, înconjurată de dărîmături
- proba!bil de la un cuptor. In partea de
vest, peretele încăperii anexe este străpuns
de o groapă mai tîrzie, din sec. XVII (gr. 6).
Alte două gropi (gr. 4 şi 5), provenind de
la o locuinţă din sec. XVII taie peretele
vestic al încăperii principale. Pest-e g.roapa 5
s-au găsit resturile unui cuptor din aceeaşi
perioadă.

Pe mijlocul laturii de sud - la exteriorul încăperii principale, a apărut o podină
de lut galben de formă rectangulară, cu dimensiunile de 2 X 1,50 m poate de la un
cerdac. Menţionăm că nivelul acestei podine nu era mai înalt decît al podelei şi nici
nu s-au găsit urmele unor pari de susţi
nere.
Inventarul locuinţei este destul de variat.
In încăperea principală au apărut numeroase fragmente ceramice nesmălţuite, provenind de la oale cu gura largă teşită şi de la
oale cu o toartă de tradiţie mai veche (sec.
XIV-XV). Ceramică smălţuită a apărut
foarte puţină; unele fragmente sînt întregibile şi provin de la un ulcior spart in siiu,
piriform, cu gura în formă de pHnie şi cu
o toartă. La exterior este smălţuit policrom,
cu benzi orizontale verzi şi brune pe fond
alb-gălbui. Alte fragmente ceramice smăl
nu se întregesc. Au mai
va obiecte mărunte din fier
ţuite

cîtebronz şi o

de lemn a

dărîmăturile

şi

melie.

sînt mai numeroa-

locuinţei.

Cei care s-au

aşe

îndepărtat

ci le-au acoperit cu un strat

gros de lut galben. In suprafaţa cercetată
de noi nu au apărut urmele unor locuinţe
mai recente ci doar ale unor anexe de locuinţe,

de argint turcească, neidentificată pînă în prezent. In încăperea anexă
şi mai ales în groapa de provizii fragmensmălţuite

tălpii

zat ulterior în acest loc nu au

apărut şi

monedă mică

tele ceramice

se. Se mai cuvine amintit faptul că, resturile locuinţei sînt suprapuse în partea de
vest de urme de locuire de la sfîrşitul sec.
XVI şi începutul sec. XVII, în timp ce la
sud-est de locuinţă, la -1,25 m de la nivelul actual au apărut urmele unei locuinţe
(?) din sec. XV (după cum o indică ceramica). Sub podeaua locuinţei noastre, după
cum a rezultat dintr-un mic sondaj practicat într-o albiere a podelei, cu 30 cm mai
jos am găsit dărîmături de la o altă locuinţă
şi o groapă cu material ceramic databil la
sfîrşitul sec. XIV şi în sec. XV: oale cu o
toartă, ulcioare cu pereţii lustrui ţi şi o. monedă mică turcească de argint. Toate aceste
date preliminare ne ajută să datăm locuinţa
cercetată· de noi în prima jumătate a sec.
XVI. Pînă la prelucrarea materialului recoltat nu putem face precizări mai strînse în
această privinţă. Observaţiile destul de amă
nunţite făcute asupra locuinţei noastre au
fost posibile datorită unui complex de împrejurări favorabile. Incendiul care a distrus-o înainte ca locuitorii ei să-şi poată
evacua avutul a păstrat pe loc o mare parte a inventarului locuinţei, precum şi podeaua, acoperită cu un strat gros de cenuşă;
de asemenea erau bine păstrate amprentele

deci

fără

urme de bîrne sau de te-

restaurarea materialelor arheologice din locuinţă va fi posibilă coroborarea
datelor obţinute în .teren cu materialul recoltat, ceea ce ne va furniza un spor de
După

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

O LOCUINTA DIN SEC. XVI. LA

ORAŞUL

pentru cunoaşterea complexelor
de locuire medievale de la Oraşul de Floci.
Incă de pe acum putem afirma că locuinţa
cercetată de noi este similară altor locuinţe
din aC€'St oraş, cel'Cetate de colegii de la Muzeul de istorie al R.S.R. şi datînd aproximativ din aceeaşi perioadă. Ea aparţinea
probabil unei familii mai înstărite de oră
şeni, fapt dovedit atît de dimensiunile mari
ale locuinţei cît şi de bogăţia inventarului.
informaţie
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Epuizarea fondurilor de săpătură nu a permis cercetarea in acest an a încăperii anexă
şi nici a complexelor de locuire de sub nivelul încăperii principale a locuinţei. Cu
toate acestea, datele obţinute le considerăm
de o importanţă particulară, ceea ce ne-a
făcut să redactăm un prim raport in scopul
introducerii lor cît mai rapide în circuitul
ştiinţific.
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